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 ۱۲/۸۰/۱۸۲۲                  «عمرزی»مصطفی 

 دروغی که بزرگ شد 
 )وسعت جعل در فرهنگ های باستانی مشرق زمین(

 )معرفی کتاب(
 

تاریخ شنننا ننی ما  را عربا  ره منارر یاربی  پزر عز مفایرعتی 
شده ع ت که گاهی رر عثر  نگینی نام ها و عوصاف  در بایی 
کنه  نننننننوعیتی رنه مینا  می ثینند  زیر ثهانت رردعشننننننننت هنای 
پروفی ننوری  دکتوری و ع ننتادی  نو  رردعشننت ریگانه  ردو  

ه در توبنه رر عراناد  ندنادیننه شنننننننودا رر عی  ع ننننننننا   ث   ن
عفغان نننننننتا  در تاریخ نوی نننننننی صنننننننورت می گیرد  عکثرع  ره 

شتر در  -عصطالح کاپی پی ت ثثاری  ت که فرهنگیا  ما  ری
ضنننننننروریات رتره ی عامی  ثثار مرعبر مورد نیاز در تایید 
دربه رع مزدر رزنند و عی  کار  ره  ننننتی مردد شنننده ع نننت که 

 دشننننوعری عگر در نیم قر  عییر  تحاید تارییی ره منظور حد
های عبتماعی  در دشننننننوعر گطر عهالط  ره عنبام نمی ر نننننند  
ناشنی عز کایشنه کاری  نتا عی  که در ع نتمرعر زما  باری   
رهیه ی تاریخ در عفغان نننننتا   ره  ند فصننننند دیگر می ر ننننند  
فرعتر عز  رنوشت ما  ثینده می شودا رناررعی  در نهش مرترط 

عی پیوند دهیم که )حاد(  ماضنننننی و م نننننتهرد رع راید ره گونه 
ع ننننتحآام ث  ره منظور تحفظ وعحد  ننننیا ننننی  ره عنتهاد مفاهیم 

 در ت تارییی مرروط ع تا 
هرج و مرج ناشی عز شرعیط در فضای راز همه  یز گویی تا 

  بوعنری رع که ثلوده نشننده عند و ره عن ننانیت  ره شننرط عولویت نگاه می کنند  هر ند در حد « یزدعر» ننطم م نناید 
 ند  عما تحریک می کند ررعی کا ننننت  عز باایات مفایرعت   در زمانی که  اشنننننی گفت و گوی  ننننیا ننننی می تنی 

 شوند  رازیوعنی کنندا
تو ننناه ی نت  فرعمرز هایی شننند که در ر نننامد عنتهاد مولدعت  مردم ما در  نننالیا  وعپ نننی   دنیا و مافیای ث  رع ره  

نده گی و عاوم عقتصننادی کشننور ها  علگورردعری می شننوند  در بای  شننم دیگر رنگرندا عگر ثرات عبتماعی  رفاه ز
دیگر  یافت فرهنگ ها ررعی پاییش فآری و ت ایم عطها  عامه را راور های عن ا  محور  در  ند دهه ی عییر قر  

   نگرش مامود رر ر یاری عز م اید رع متغیر کرده ع تا02و ثهاز قر   02
ضنننالت  حهایی زیادی رع ررب نننته می کند که هر ند در هاله ی تازیرعت  قیود و نهد تارییی  ررعی درونآاوی ما 

محدودیت ها  هنوز ناگفته های زیادی پیرعمو  م نننایای وبود دعرند که ره یصنننوصنننیات تحمید فرهنگ ها  حتی ره 
شایند ت شوند  عما نیاز های مدعم ررعی رفر ماضد  رعه می گ شر و مردم ایری مرروط می  ا در توعمیت نام حهوی ر

منطی  تارو ها و توتم ها  حتی در راور های مطهری و دینی د ار رازنگری شننننننوندا م  در  ند  نننننناد عییر ر ننننننیار 
کوشننیده عم باماه ی عفغانی  در  ننتیز تحمیای و ث   ه منشننای دعیای دعرد  در زما  تهارد  را د ننت یالی و و ننایای 

  دی  و فرهنگ  ره گونه عی منگنه ع نننننننت و می رینیم که عز رهگطر عمد نآند که در راور های ما ره تاریخ  عدریات
قاید شد  ره ثرکایی م نو  تحریف شده  وعقایت های م بد و تارییی مااصر  عهماض  تردید و نفی می شوندا عی  

ه ر که زنده گانی ما در وعقایت کنونی  ننیا ننی )عفغان ننتا ( عناآا  ریشننتر یوع ننته ها و عولویت های ما شننده ع ننت 
ر ننننننط و تو نننننناه ی راور هایی نیاز دعرد که در حهایی مدنی  فرهنگی  مردمی و عرزش هایی که در عحاطه ی ث   

  تشدیر می کنند  در عی  زمینه  م ایای رع یاط نآنند که در تاریخ نگاری نو  عنحرعفی  «عفغا »مردم ما رع ره نام 
تدعید می کنند که مثال  در بانب یرع انی  ثریایی و فار ی    نانی که عکنو  می دعنند  وعقایت های ما در توهماتی

مااوم نی ت در نرود یطوط و مشیصات ث   وقتی عز عفغان تا  دور می شویم  ناگدا  در ری یودی روعنی عی  که 
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رعی   ر ه نامی عیتیار کنیم  شننرعکت و درررگیری باایات تارییی  ما رع گمنام و ره نفر دیگرع   تحاید می کنندا رنا
نهد تاریخ  منارر نو و ث   ه راید زیر فشننار راور های رعیو و  نننت های تاریف ناشننده  ره ث  ها توبه کنیم  تفآیک 
شته ع ت که را روشنگری های نو  نهد رر مفایرعت  در حالی که ما رع ره عفغا  زمی  ره  شییص در ت در گط و ت

یی( یهی  می دهد  عرزش وعحد  ننیا ننی کنونی )عفغان ننتا ( مفدوم  ننرزمینی )گ ننترده گی فرهنگی و  ننیطره ی تاری
 رع ره عنوع   ند مالآیت یک عصد مدم بدانی  در د ت ما می گطعردا 

شد؛ و ات باد در فرهنگ های را تانی مشری زمی »کتاب  شرعتی  ت که ما رع «دروهی که رزرگ    عز نو  ن
ایتی که عز تحریف تاریخ رونما می شنننود  مردد ره ث  کمک می کند دشنننوعری های پندعر متوهم رر گطشنننته رع را شنننن

رنیا  های فآری کنیم که رر شنننننالوده های فآری کنونی مرنی رر عرزش های عفغانی  ع نننننتوعر ع نننننتا در عی  کتاب  
شنننرح دیگری عز تاریخ می یوعنیم که  ه گونه د نننتا  یرعرآارع  ره منظور تامی  مهاصننند  نننیا نننی  در هر بایی 

و عی  مامود رع ردو  توبه رر عوعرض  پیامد ها و ماضالتی عنبام   می دهند که می دعنند عز رروز د تررد زده عند 
 ث  ها  مامود ثنا  ررعی تشدید تفرقه  مآتب های رع ی تی و یالصه عصد وحدت مات ها  زیر  وعد می رودا 

طر شنایت ثثار مامو  ع ت که در عی  کتاب )دروهی که رزرگ شد ااا( بالب تری  نو  نگرش رر تاریخ  عز رهگ
عتیهه شنننایته می شننوندا در باایات تاریخ  تاییدیه را لم  و مشنناهده ی شننی عی که تارییی قمادعد می شننود  پطیرش 

)عثر دکتور هیاث ثرادی( عشنناره کرده عم که « را ننتا  شنننا ننی تهاب»باد رع ث ننا  می  ننازدا م  در مارفی کتاب 
ز ترفند و نهد تارییی   یزی ندعند  در مامو ننیت و در منظری که در ررعرر عو قرعر ریننده ی یک عثر تارییی  عگر ع

می دهند  می توعنند در گمرعهی  طهنیتی عیباد کنند که ث   ه یوعنده ع ننننننت  در عی  شننننننرح  ثروت دعردا شنننننننایت 
 ع تا ااا« دروهی که رزرگ شد »باایات تارییی عز رهگطر شنایت ثثار عتیهه ی باای  یصوصیت مدم کتاب 

ررعی عی  که عهمیت کتاب رع هر ه ریشنننتر ره یوعننده ی عفغا   تریی  کرده راشنننم  دو مارفی نامه ی مدم ره قام های 
ع تادع  رزرگ تاریخ و فرهنگ عیرع   زنده یاد ع تاد ناصر پورپیرعر و دکتور رضا مرعدی هیاث ثرادی رع  ضمیمه 

تور هیاث ثرادی یک عثر دیگر مو نننآاری رع نیز مارفی کرده ع نننتا راید را عی  تفاوت که دک -ی عی  نوشنننته می کنم
در حاد تربمه ره زرا  دری عیرعنی ع نننننننت و رر عثر عهمیتی که دعرد  « دروهی که رزرگ شننننننندااا»ریافزعیم کتاب 

یر عمر یپیشنننداد می کنم فرهنگیا  پشننتو   را تربمه ی ث  ره پشننتو  میزع  ع ننتفاده عز ث  رع در مبامر عامی  یک 
 تاهی کنندا 

 توضیحات زنده یاد استاد ناصر پورپیرار:   
دروغی که بزرگ شد، وسعت جعل در فرهنگ های باستانی »  کتاری منتشر شد را نام 02در  اد های نی ت قر  

  که ن یه های ث  رع مرعکز فرهنگی کنی ه و کای ا عز کتاب فروشی ها اسکاروایت موسکارالعثر  «مشرق زمین
ثوری کردندا یک  نننناد پیش ره همت دو ننننتی در کانادع  مباد د ننننت دومی عز عی  کتاب کم نظیر رع ره د ننننت  بمر

ثوردم و ره دو نننتا  متربم  نننپردما عی  روزها تربمه ق ری نهصنننی عز مهدمه ق مفصننند کتاب رع گرفتم و عز ث  که 
یدم که عرتدع عالقه مندع  و مشننتاقا  رع ره ک ننب مبوز  اب ررعی عی  کتاب رع تهریرا  محاد می دعنم  منا ننب تر عی  د

 یوعند  گزیده عی عز مطالب مهدمه دعوت کنما
و تاثیر ث  رر ه تی منطهه  یزی نمی دعند و کتاب عش تندا نظر یک  "پوریم"  مورخ نی ت  عز مابرعی موسکارال

و عز نمونه های ع ننننت  عما قضنننناوت ها و عرزیاری های ع شتتتتناتت هتیاه جات شتتتتر یو یرره در  باستتتتتان شتتتتنا 
  یالی رود  شنننری میانه عز ه نننتی عن نننانی رع عثرات می کند و " پوریم"موزیمي  را وضنننوح تمام ره دنراد مابرعی 

هم  را عی  موسکارال  نا   ه پیش عز عی  در مرحث ررر ی کتاب هنر دررارهای عیرع  توبه دعدم  ر یده گی های 
تا حآومت  پوریمعز تولیدعت د ننننت عن ننننا   که در فاصنننناه ق  رردعشننننت رنیا  عندیشننننانه همرعه ع ننننت که هر نمونه

بی استتتانا و یکستتره ناصننرعلدی  شنناه در شننری میانه  شنننا نننامه گرفته و در ویتری  موزیم های بدا  بای دعده عند  
 مجعول اند.

 شننننانه قریاندعزیم و را شننننرح رنیا  عندی موستتتتکارالراری نگاه میتصننننری هم ره گزیده عی عز مهدمه ق مفصنننند کتاب 
 مهای ه کنیما« مهایت تامای در رنیاد تاریخ عیرع »مبموعه ی 

 مهدمات و مشابرعت  فرهنگ باعال :
ررعی د نننتیاری ره درو روشننننی عز م ننن اه ی باد راید نی نننت ره شنننرح فرهنگ باد و باعای  پردعیتا باایات 

باد و تهاب رع درعیتیار می گطعرند و  مندرج درعی  ثلروم  عطالعات مورد نیاز ررعی ررر نی وبود یا عحتماد وبود
عطالعاتی در مورد نحوه ی مارفی باایات و  ریه ی رازعری ث  ها و هم نی   روعد پطیرش ث  ها عز  نننننننوی 
مبامر را نننتا  شننننا نننی و تاریخ هنری عرع ه می کنندااا ا ره هر حاد  ریشنننی عز  دره ق وعقای و  نننایتار ریرونی 
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ویت رریی عز عفرعد ث  فرهنگ عز میا  شنننننننوعهدی که در عی  ثلروم ثمده  قارد فرهنگ باد و ره هما  میزع   ه
تشننییص یوعهد رود  عما عز عی  شننوعهد نمی توع  ره فوریت و یا م ننتهیما  ره وبود ث   ننا نناه مرعتری که در پ  عی  

و   آاندعرع   یا تنظم ندانی قرعر دعرد  پی رردا عی   ا اه مرعتب  شامد صاحرا  قدرت و تصمیم گیرنده گا  و 
از همان ابتدا پنداشتتته عقتصنناد ع ننت که مت نن ننات و عفآار عمومی و بریا  عطالعات رع هدعیت و کنترد می کنندا 

می شتتتتتتتود که فرهنگ جعل، ایزی جدا و مت اوت از فرهنگ مجموهه داری باشتتتتتتتد، و ی هر دو فرهنگ در وا  ، 
 محیط و دست اندرکاران یکسان دارند... .

نگ مستتتوط و برتری جو استتتت که تمدن ها را تحت ستتتوطه می قیرد و محااین و دانشتتتجویان و افکار این یک فره
اما درون هیچ مرز اتال ی عی  فرهنگ شاید مرز بغرعفیایی ماینی دعشته راشد   همومی را به  ومرو تود می کشد.

د ننت عندرکارع  ث    ننتو  را درو روح و  ه گونه گی عماآرد باد  ثشننآار می شننود که ر ننیاری عز  نمی قنجد.
پنبم فااد در حوزه ق را تا  شنا ی عندا عفرعد عی  فرهنگ یا را تماید قاری  یا در همآاری های بدت ک ب پر تیژ 
و قدرت و حمایت های مالی  یا ررعی حفظ شغد و حمایت های شغای و گاهی در عثر ناثگاهی و ری عطالعی عز عمی 

ی گیرند و ره هر حاد  یوع نننته یا نایوع نننته  در فریب کاری شنننریک می موضنننو  در یدمت فرهنگ باد قرعر م
 شوند و مردم رع گمرعه می کنندااا ا

رریی موزه دعرع  یا کاآ ننننننیونرها راد عز تماک عتیهه عی باای  عز فریرآاری رازعر عصننننننرانی می شننننننوند  عما را 
ه منتفی هیچ گا« ح ظ وحراستتتت از راار باستتتتانی»نگاهی وعقر ری  راید رپطیرند که عحتماد وقو   نی  عتفاقی در رعه 

نی تا در وعقر  برم وعقای رازعر  نه فریب مبموعه دعرع   رد که عیباد زمینه عی ع ت که در عثر ث   ثثار تارییی 
دیگر ممالک عز  نننایت های مرروط ره ث  ها  نننرقت می شنننوند و در م نننیر ر ننناند  ث  ها ره رازعر  طریاتا  برعیم 

 رید قا ای و رشوه نیز رخ می دهدااا ادیگری عز ق
  مگر در موعردی نادر فرهنگ جعل، جامعه ای بستتتتتتته و ناپیدا دارد و اطالهات رن نیز پنزان و زیرزمینی می ماند

که نآاتی در گوشه عی عز بدا  زمزمه شودا عگر مطالاه ی باایات در یک محدوده ی و یر و ری  علماای صورت 
 نده عی ثشآار یوعهند شد:پطیرد  حهایی ناعمید کن

یک مدیر موزیم رع در نظر رگیرید که مانر عنتشنننار عطالعاتی مرنی رر باای رود  یک عثر می شنننود   رعکه قرال  ث  
رع ره عنوع  یک عثر عصننای منتشننر کرده عندا گاهی عی  عثر  بزو عموعد موزیم هم نی ننت  عما ره عتیهه فروشننی تاای 

یا ثثاری ره موزیم عهدع می کندا رناررعی  مدیر ره کارمند مرروطه توصنننننننیه می کند که دعرد که گاه و ریگاه پود و 
د رع ره عو گوشز« ررعی شما  ه عهمیتی دعرد؟ عی  عثر قرال  مارفی شده ع ت»و بماه عی شریه « مطاب منتشر نشود»

 می کندا
ریت می رساند و پیشنزاد حذف اار از در موارد نادر، کارمند موزیم، موضوع جعوی بودن یک اار را به اطالع مدی

فزرست راار را مطرح می کند، اما مدیر با تکبر دستور می دهد که اار در سیاهه ي موزیم یا در سا ن نمایش با ی 
بماند و یادرور می شود که او رئی  است و شتصاً در این موارد تصمیم می قیرد. او ساباه ی درتشان مدیریت 

 می سازد و دانش و حوزه ي اتتیارات تود را یادرور می شود... .تود را نیز تاطر نشان 
برتی موزیم داران از حذف مجعوالت از ستتتا ن موزیم، تودداری می کنند، اراکه اقر تمام راار حذف شتتتوند، دی ر 

 جذابیتی برای بازدیدکننده قان با ی نتواهد ماند و او نیز حمایت مدیران مجموهه را از دست می دهد.
موزیم که عطالعات یک عثر مباود رع ثرت می کند  ماموی  حاوی ع ننننناد و د ننننتورعتی محرمانه ع ننننت که  ثرشننننیف

هک  برداری از اار ممنوع است، »؛ «رزمایش روی اار ممنوع است»رریی شریه ث   ه طیال  یوعهد ثمد  ه تند: 
مفدوم تمامی عی   «. ت اار نشتتودهیچ اشتتاره ای به اصتتا»و یا « تصتتوصتتاً هکستتی که شتترح  دمت نیز در رن باشتتد

قرید بمالت ث  ع ننننت که عطالعات مرروط ره عثر  بنره ق عمومی نمی یارد و هیچ گاه عبازه ق تحهیی در مورد ث   
 صادر نمی شودااا ا

فروشنننننده گا  و متصنننندیا  موزیم و مبموعه دعرها در پا ننننخ ره ع ننننتف نننناریه ها در مورد یک پیآره ق عن ننننانی یا 
ی عظدار می دعرند که عی  عثر تحت ثزمایشات فنی قرعر گرفته ع تا طکر  نی  بماه عی فی نف ه و ری بانوری  فال

هیچ شرحی ره مفدوم ضمنی صحت عصالت عثر ره کار می رود  هر ند که در وعقر  نتیبه ق عی  ثزمو  منفی روده 
رر مشاهده ق گزعرش مآتوری عز ثزمایش  راشدا شیصا  رارها عی  بماه رع شنیده عم و در پا خ ره تهاضای م  مرنی 

 قود عر اد ن یه عی عز ث  رع دریافت کرده عم  عما هیچ وقت گزعرشی ررعیم عر اد نشده ع تااا ا
محههی عز عرع ه ق یک تأییدیه ی مآتوب مرنی رر باای رود  یک عثر در یک موزه یا مبموعه ق شنننننننیصنننننننی یا 

  یودددعری می کندا عو نگرع  ع نننت که مالک  ناشنننر و یا د نننتیارع  تحهیی ره عقدعمی تالفی تالومطرو  در یک ک
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وصنننننیه نامه ها ره یطر ریافتند که در ث  بویانه د نننننت زنند و موقایت شنننننغای یا دوره ق کارورزی یا عمتیازعت و ت
 صورت  عو و هم نی  شاگردع  عش عز تراات ث  متأثر یوعهند شدااا ا

عضنننو ر نننمی یک مو ننن نننه ق مدم و ماترر که ره طرز و نننیای رر موبودی ثثار را نننتا  )و هیر را نننتانی( یک 
ی دعردا عگر ث  دعنشننبو  موعرد مبموعه ی شننیصننی مطالاه می کند  یک دعشننبو رع عز تحهیی روی عی  ثثار راز م

مرروط ره باایات عی  مبموعه رع عز ر ننناله ق یود حطف نآند  ث  عضنننو ر نننمی مو ننن نننه  مانر عدعمه ق کار و 
 دریافت مدرو ث  دعنشبو یوعهد شد و دعنشبو مبرور ع ت تا شان  یود رع در مو  ه ق دیگری ریازمایدااا ا

طاره ره مو  ه عی ره ریا ت پروفی ور ب دعوت شودا ر ی  مو  ه قرعر ع ت پروفی ور علف ررعی عیرعد  ند ی
ره دعنشبویا  توصیه می کند که عز طرح   وعد در راب باد یوددعری کنندا عو می دعند که پروفی ور علف   ندی  
 عثر مباود رع ره عنوع  ثثار تارییی در نوشنننته های یود مارفی کرده ع نننت؛ دعنشنننبویا  نیز  اره عی بز عطاعت
ندعرند   رعکه در هیر عی  صنننورت را مشنننآالتی عز قرید عیرعج و توصنننیه نامه عی نه  ندع  مثرت و رفتاری تحهیر 

 ثمیز موعبه یوعهند شدااا ا
عز دعنشبویا  شرکت کننده در  مینار فارغ علتحصیای یوع ته می شود که یک عتیهه ق یاور نزدیک رع عز دیدگاه 

شاره می کنند و عاقرت عبما  رر باای رود  عثر حاصد  های میتاف ررر ی کنندا هریک عز دعنشبویا  ره نآاتی ع
می ثیدا ع ننننتاد پروفی ننننور علف  نظر دعنشننننبویا  رع می پطیرد  عما متکدع  عیطار می کند که عی  فهط یک تمری  در 

گاه راید حتی تصنور  زمینه ق تاریخ هنر روده و عگر هریک عز دعنشنبویا    یزی عز عی  مطالب رع عنتشنار دهند  ث 
 یافت  شغای در یک مرکز ثموزشی یا موزیم رع ره فرعموشی ر پارندااا ا

که  متیصصدعوت می کند تا عز عشیای را تانی موزیم عش فدر تی تدیه کندا عز عی   متیصصموزیم دعری عز یک 
 به موارد مشکوا اشاره تواسته می شود که اصالً عز بماه ق مادود متیصصا  در راب عشیای مورد نظر ع ت  

در توصننیف عی  موعرد کافی یوعهد رودا در وعقر  موزیم دعر را عی  توصننیه فاش « منحصننر ره فرد» لغتفهط  نکند،
ن رت ره رریی موعرد مشآوو شده ع تا  متیصصعند یا ردتر عز ث   شیص « م  اه دعر»می کند که رریی عقالم 

می کند؛ رناررعی   شنننیص دیگری که کم تر  نننیتگیری کند و مشنننیصنننا  عز مطکور دعوت موزیم رع رد  متیصنننص
دعنشننني کمترق در زمینه ق مورد رحث رریوردعر راشننند  دعوت می شنننود تا فدر نننتي کامال  منطری رر مید کارفرما 

 تنظیم شودااا ا
صالت عتیهه های فروشنده گا  رع تأیید می کنند که علرته رریی متیصصی  تا در عز ث  ها مباود ع  لفظا  یا کترا  ع

یک مورد ر یار نامطاوب و زشت  فروشنده عز کارشنا ي مشیص ررعی عقالمی یاص  تهاضای تأییدیه ق عصالت 
مطرور که عصوی  ره عرع ه ق  نی  یدماتی شدرت دعشت  در قراد دریافت  ند قام عتیهه ق یاص   متیصصنمودا 

ته ت  دعدا عو گر ه عز دعنش  کافی در عی  رعرطه رریوردعر نرود  را عی  حاد گزعرش یود در راب ره عی  یوع ننننننن
تادعدی عز هما  قرید رع تنظیم کردا تمام عشنننننیا طری عی  گزعرش  در نننننت و را نننننتانی و گرع  قیمت رودندا تمام عی  

 تأییدیه ها عز مبرعی فرهنگ باد صادر می شونداااا
عر نراید را تأییدیه ق لفظی عی که فروشنننننننده مرنی رر تأیید عی  ترانی ثگاهانه ق متیصننننننص و فروشنننننننده و مبموعه د

اظزارات   ظی یعنی رن اه متیصننص علف در یصننوص عصننالت کایی مورد حرعج نهد کرده ع ننت  عشننتراه شننودا 
بارها به من ق ته اند که اسم من یا  افروشنده به نال از یک متتصص اهالم    می کند، قاهی  رین وا عیت نیستند

اران مرا به همین ترتیب نال کرده اند، درحا ی که اصتتتتتتتالً رن کاال را ندیده بودم و اقر هم دیده بودم، دی ر همک
گزعرشی عرع ه ،« ندن تایمز» 2191 پریدث 21نیز در شماره ق  "پیتر هاپکرا"  اصا ت رن را تأیید نکرده بودم.

ظروف یونانی  ره باد ع ننناد و عمضننای کرد که رر ع ننا  ث   فروشنننده گانی ره منظور تأیید عصننالت د ننته عی عز 
 متصدیا  موزیم رریتانیا  د ت ررده عندااا ا

متیصصی  عز یرید باایات تو ط موزیم ها و هم نی  مبموعه های شیصی  حمایت می کنند؛  رعکه عی  روشی 
ط ره باد ع ننننننتا  نی  عدعاهای دد فریری در عهاب مراحث مررو« یتیم»مهرود و عرزشننننننمند ررعی حفظ عی  عموعد 

 مارفی می کنند« نمونه ق شگفت ثوری»  عشیاء باای )یا عصای( رع را عنوع  متیصصی مطرح می شوندا رریی 
رع در عرتراط را ث  ره کار « کشف»مردم پ ند و هیبا  ثور  لغتره د ت ثمده و گاهی « حفاری های عییر»که طی 

ی کنندا ثنا  مطم   عند که یک فروشننننده ث  رع ره تماک می ررند؛ گاهی منشنننأق مشنننیصنننی رع نیز ررعی ث  تای  م
 درثورده و همی  گزعرش تیصصی نیز رازعر یوری رع ررعی ث  شی  تضمی  می کندا

مدیر یک موزیم گفت که را عام ره عصننالت یآی عز عتیهه های مدم موزیم  ره یآی عز همآارع  مو نن ننه عبازه دعد تا 
دا عو را ژ ننتی حی ره بانب   ننآوت عیتیار کرد تا عتدام دروهی  عی  همآار در  ننمپوزیومی ث  رع باای مارفی کن
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راد عز عرزیاری ث  شننی  روشنن  شننود؛ در نتیبه  شننیصننیت  حرفه یی ث  همآار تیریب شنند و عی  یرر در موقای 
 منا ب در تمام محافد حرفه یی  طنی  عفآندااا ا

ث  رع ریا  می کنند  عما عز همی  میتصننر نیز می توع   عی  حآایت ها فهط گوشننه عی عز فرهنگ باد و کارکردهای
ره ردپا های د نننت یافت که عز عفرعدی که ثزعدعنه در ث  فااد عند و ره گوشنننه و زوعیای ث   نننرکشنننی می کنند  ره با 

این افراد در  با  مدیر موزیم و متتصتتص و غیره، بتشتتم مزمی از بدنه ي فرهنگ جعل را تشتتکیل مانده ع ننتا 
نمونه های دیگری نیز عز فاالیت های عانی و یاص ره د ت می ثیند که ثشنایی را ث  ها  رعه گشا تا عز  .می دهند

بماه ق عی  فاالیت های ثشآار  تشریفات و مرع می عند که در موزیم ها ررگزعر می شوند و م   نمونه های عز ث  
 رع در عی  کتاب طکر کرده عمااا ا
قدری ره شرح حهایی موبود در  یا ت های مدیریتی موزیم رپردعزیما شوعهد  گویای در  نی  رافتی  ره با ت که 

ث  عند که عحتمای  تمامی مدیرع  موزیم ها  فارغ عز مایارهای تیصننصننی  هنبارهای یاص یود رع دعرندا ر ننیاری 
عی  رشننته عند و عز موزیم دعرهای صنناحب ثثار هنری را ننتا   دعرعی تحصننیالتی کم تر و پا ی  تر عز متیصننصننا  

عهمیت  ندعنی ررعی تحهیی قا د نمی شننوند و رناررعی   هیچ کمآی ره را ننتا  شنننا ننی نمی کنندا یرید عشننیای عتیهه  
نی تی  عولیت ررعی یک موزیم دعر ع تا عای رهم عهمیت ر یار زیاد موضو   عی  مطاب کماکا  هیر قارد درو 

ها  حتی ث  هایی که عز عصالت وعقای رریوردعر عند  عرزش تارییی ع ت که  رع ر یاری عز عشیای را تانی موزیم 
 نا یز دعرند و حتی گاهی عز لحاظ را تا  شنا ی هم  ندع  مدم نی تندااا ا

فرهنگ باد  تاکتیک دیگری هم دعرد که منحصننر ره موزیم نی ننتا فرهنگ باد را ع ننتفاده عز عی  تاکتیک  ماهیت 
رر می شننننننمارد و « نا یز»دهد  ث  رع یک مشننننننآد بز ی و محدود ره موعرد  وبودی باد رع ری عهمیت باوه می

طرح ث  رع مطاب مضحک و قارد عهماض می دعندا ره دنراد عی  موضر  یاطر نشا  می  ازد که علرته دعشت  یک 
دگاه عتیهه ق باای  ضننننروری و گاهی مایه ق مراهات ع ننننتا ثمیه ره مثاد هایی عز عی  مورد عشنننناره می کندا عو دی

م  حتی یک نفر رع هم « در وعقر تمام عبنا  عتیهه فروشنننننننی ها  باای عندا»منتهدع  رع نآوهش کرده و می گوید 
نمی شنا م که  نی  عدعای نامرروطی رع مطرح کرده راشدا ثمیه هم ع می عز ک ی ره میا  نمی ثوردا حاد عز یود 

 د  دیگر عنتشار عی  کتاب   ه لزومی دعشت؟می پر م که عگر تمام عبنا  در رازعر عتیهه  باای رودن
ره هر حاد  ثمیه پ  عز عی  مهدمه ره دفا  عز یرید باایات ره عنوع  یک ری ننننک ضننننروری ررعی ث  ک ننننانی می 
پردعزد که می پندعرند حفظ میرعث گطشنننننته فهط عز طریی یرید  عتیهه های هارت شنننننده عز دیگر نهاط  عمآا  پطیر 

 ع تااا ا
ثثار ثمیه یا پوب رع یوعنده راشد یا ییر  نمی دعنم؛ عما عو هم توصیه های عهالنی یود رع ررعی توبه  عی  که هوینگ 

پ  عز فروش ره هیچ عنوع  »موزیم دعرع  یاطر نشا  کرده ع ت؛گویا رنا ره ثموزه های عی  عشیاص  راید  یا تي 
یهه ق تهاری یریده رود  لریند زدا عگر رع را رهرت پطیرفت و ره روی همآاری که یک عت« پ  گرفته نمی شنننننننود

هیچ کوکستتتتیونري مزمی نیستتتتت که تا کنون هتیاه ي »ک ننننی  نی   یزی یرید  راید یود رع توبیه کند و ردعند که 
 .« البی نتریده باشد... 

 قرال  و هم در ث  پوپ هر دو مهاله  دفاعیاتی ره ظاهر عیالقی در راب ری عیری و صنننننننحت عتیهه هایی رودند که
این مااالت همانین راهنمایی برای مصئون روزگار فرویته رود و دیگرع  رع نیز ره یرید عز یود دعوت می کردا 

ماندن از فریب شتتتیادان و ماابوه با محااین بی ستتتوادی بود که جعویات را در همه جا می دیدند. از این دیدقاه، این 
رن هم توستتط کستتی که تود یکی از فعال ترین فروشتتنده  مااالت به هنوان راهنمای ترید هتیاه به شتتمار می رفت،

 قان و حافظان میراث قذشته در بازار بود.
حرعبی  هم دفاعیه عی ره نفر عقالم ث  )صنناحرا  عی  عبنا  طکر نشننده  عما همه  تالو( هم ک2191کتاب گیرشننم  )

 گی بزو باایات عند( و هم عقدعمی در بدت عنآار وبود تهاب ع تااا ا
نده ق مهاله  عرتدع رعهنمایی های در راب روش کشننننف گنبینه های را ننننتانی یا ری رعهه ها و پندا  کاری های نوی نننن

بدا  عتیهه فروشننی  عرع ه می کند و همی  که توبه یوعننده رع ره پشننت هم عندعزی ها و فریب کاری های عی  بدا  
ی ع ت که فروشنده گا  عنبام می دهند  ره ناگاه باب کرد و عو رع مطم    ایت که نوی نده در حاد تشریم ث   یز

در وعقر عز م ننننیر همی  دنیای عتیهه فروش ها ننننت که ر ننننیاری عز »رعزی حیرت ثور رع فاش می کند و می گوید: 
گنبینه های را نننتانی ره کاآ نننیو  های مغرب زمی   رعه یافته و ع نننراب رضنننایت عالقه مندع  هنر عیرعنی رع فرعهم 

 «ثورده عندا
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ک و دیگری کاه ق نهره یی ی زن پارتیی  عتیهه  ی ها رودند که دو پیآره ق زیرا  یآی نیم تنه ی نهره یی یک هم
   که هر دو تهاری عند رع ره یک موزیم مای در عیایت متحده فرویتندااا اشاه ساسانی

باد می شننننوند و حتی عز موزیم ها را مصنننن ونیت کامد ره کار یود عدعمه می دهند و ره کد  منآر وبود م نننن اه ق 
طرح ث  نیز عبتناب می کنند و را موفهیت  مهامات کشنننننننور رع در رع نننننننتای حفظ ع نننننننرعر یود  قانر می کنندا در 
شد  فهط  دار قطاه عتیهه ق یاور نزدیک ره نمایش درثمدند که  شگاهی که عییرع  تو ط موزیم رریتانیا ررگزعر  نمای

ت منتشنر شنده رودندا هیچ عثر را نتانی باای دیگری منت نب ره یاور نزدیک عز تمامی عی  عقالم قرال  در ردیف باایا
طرف موزیم رریتانیا  ثورده نشندااا اکوهو  در عقدعمی روشننگر ره مارفی رریی باایات  نا نانی د نت ررد که در 

 ظیم شداموزیم های عیایت متحده نگددعری می شدندااا ا گزعرشي مشاره نیز ره هما  دیید تو ط نوریک تن
ریگوی نیز مرور روشنگری رر  نبای طالیی مانیو  کرده ع تا محههی  عز مدت ها پیش ث  رع حامد قدیمی تری  

 د تیط یتی  می پندعشتند  عما عینک مشیص شده که عی  عثر  تهاری ع تااا ا
شند  تا زمانی که کاآ یونرها ره گردثوری ثثا»عونگر در یک بماه  همه  یز رع ریا  می کند:  ر را تانی مشغود را

عهیهه ق قالری هم وبود دعرد و هر ه عی  تهاضنننننننای رازعر عفزعیش یارد  ره ترر ث   باد و تهاب هم ریش تر می 
 ا«شودااا 

بدع عز شدوت و مید شدید  ث   ه که کاآ یونرها ره عنوع  منرر قدرت در عیتیار دعرند تا تاریخ بدا  رع ره ویرعنی 
 ی که می یوعهد ره حوزه ق گردثوری عتیهه بات وعرد شود  راید منرر مالی ر یار قدرتمندی رآشند  ثروت ع تا ک

 دعشته راشدا عی  عامد ر یار قوی در همه ق موزیم ها نفوط کرده و تمامی رفتار عی  مت  ات رع هدعیت می کندااا ا
شیای موزیمی یود رع عرتیا  می کنند و عهاب عز حمایت های مالی در عی  رعه ردره می  عی  موزیم های  ایته گی  ع

مثد یک گادع  یالی یا رعغ  فالی ع ت که در یالد  -ررندا عشیائ مطکور عمدتا  ثثار هنری یگانه و منحصر ره فرد
 نننفری ره ع نننرع ید یریدعری شنننده و یا باایاتی ع نننت که عز رازعر محای و یا رازهم در یالد  نننفرهای گردشنننی و 

در ثمده عندا در هر دو حالت  حمایت مالی  ندی  ررعرر قیمت عصای ررثورد می شودا م   توری تی  ره تماک موزیم
 شیصا  دو مو  ه عز عی  قرید رع می شنا م که تا کنو  حتی د ت عدعره ق درثمد نیز ره ث  ها نر یده ع تااا ا

وری هتیاه به باستتتتان قردروری راار هنری باستتتتان )هتیاه جات( فی ن ستتته کاری غیر اتال ی استتتت. نستتتبت قردر
 شناسی، مال نسبت تجاوز به هشق است.

شا ا  نیز )علرته در دربات میتاف( عز موزیم ها و  شگاه و را تا   نه تندا موزیم دعرع   رد که محههی  و ع اتید دعن
مت می کاآ نننیو  ها حمایت می کنندا ثنا  در کنار موزیم دعرها و کاآ نننیونر ها  در کمیته های هنری موزیم ها ید

کنند و ث  ها رع در یریدهای شا   یاری و رعهنمایی می کنند  عصالت عشیاء رع تأیید می کنند و عطالعات مرروط ره 
 ن یه های محتمد عصای رع محفوظ نگه می دعرندااا ا

 رریی ع نناتید  گاه و ری گاه عز یک کاآ ننیونر و یا عتیهه فروش ررعی حضننور در کال  و یا  ننمینارهای دعنشننگاه 
دعوت می کند تا دعنشننبویا  دوره های مهدماتی و هم نی  تآمیای  ررعی تحصننید در تاریخ هنر و را ننتا  شنننا ننی  
عنگیره ق قوی تری یافته و ره طرز متثرتری ره حفظ ثثار هنری رپردعزندا ثنا  طکاوت و تیزفدمی مدمانا  یود رع 

می کنند و ره تم نننننیر ف ننننناد و حماقت عیتالیایی ها و می  نننننتایند و عز یریدهای ری نظیر و حیرت ثور ثنا  تاریف 
 یونانی ها و ترو های می پردعزند که ره ییاد یود  می توعنند عی  عقالم رع ره وط  رازگردعنندااا ا

رریی محههی   یدمات مشاردی ره فروشنده گا  و دیی  ثثار را تانی عرع ه می کنند و تأییدیه ق عصالت می دهند و 
می کنند و عز موقایت یود در عنبام مااماه    ردره می ررند و عز فروشنننننده ره عنوع  یک شننننیصننننیت مشننننتری پیدع 

بدانی در عی  ر ته تاریف می کنندا عی   نی  ع ت فضای کای فرهنگ کاآ یو  دعری  فرهنگی که ررعی مطالاه 
 در ث  حضور دعرندااا ا ق موضو  باد  ر یار مدم ع ت؛  رعکه عقالم باای ری شمار و متهارانی پزرتادعد

عی  که هیچ وعقایتی در ورعی نوشنننننته های عی  نوی ننننننده گا  وبود ندعرد  مدم نی نننننت  روعد قاعده مند رازعری عی  
عطالعات رع را عطالعات  نننایت حفاری شنننده  همگو  می کند و همه رع در یک رانک عطالعاتی را نننتا  شننننا نننی  

اعده مند رع عز ع ننننناتید یود می ثموزند و همی  ثموزه ها رع در ثینده ره گردثوری می کندا دعنشنننننبویا   عی  روعد  ق
دعنشنبویا  یود عنتهاد می دهند و هیچ گاه در بز یات ث   تحهیی نمی کنند؛ مرادع کطب ث  فاش شنودا م  قصند ندعرم 

د حهه و عف ونگری  رر  ر عی  که یک نهشه ی ثگاهانه در پ  عی  مابرع ه ت یا نه  رحث کنم  عما ره هر حاد  وبو
 محرز ع تااا ا

یک عثر را تانی رع ره م  نشا  دعدند که تو ط موزیمی در عیایت متحده یریدعری شده رودا فروشنده مدعی  دو یه
رود که عصالت ث  ره  ایتی در عرعی راز می گرددا وقتی ره مدیر عطال  دعدند که مو  ه عی عز یک کشور هم ایه  
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رع ره عنوع  عموعد یآی  یامد عصالت محد عی  عثر ع ت  فروشنده ره موزیم توصیه کرد که شیوعها  عطالعاتی ش
عز عیایت ثمریآا مارفی کنند که ره مدتی ر یار طوینی  مالک ث  روده ع تا عی  مطاب  یود گویای همه  یز ع ت 

 و هم عصالت محد و صدعقت فروشنده رع روش  می کندااا ا
شنا ی روش  کرده که رریی باایات عز روی عتیهه های  ایته شده عند که عز حفاری  ایته تحهیهات وعقای را تا  

ا دیرینه ق باایات  قطاا   ایته گی ع ت  اما اصل و جعل در بازار به هم رمیتته استیي وعقای ره د ت ثمده عند  
در این رابطه، تنزا مجرمان  دالالن هتیاهعما عصنننننالت زیریاکی های وعقای  هیچ گاه ره در نننننتی مای  نمی شنننننودا 

ماجرا نیستتتتند، اراکه اصتتتا ت های ستتتاتته قی و تأیید رن ها به هنوان راار باستتتتانی که از مجرای فروشتتتنده قان 
زا و تالکمنتشتتتتر می شتتتتوند، در وا   همان افستتتتانه های اند که محااان و موزه داران می رفرینند و رن ها را در ک

عی  ریشه ق تمام عف انه پردعزی  وفه در سایت های فالن و فالن معرفی می کنند.مطبوهات شان، هتیاه های مکش
ها ننننت و همه ق ما قررانیا  فهدع  یک عآ  علامد عامی در قراد عی  وقایر و عدم کفایت دعنش شننننده عیم و را ننننتا  

  حتی پ  عز شننننا نننی عز همی  نهطه ع نننت که ث نننیب می ریندا مشنننآد هم نا  راقی ث  ع نننت که ر نننیاری عز محههی
 پیاه ی یود راقی رمانندااا ایو ود تیاری ره وعقایت  تربیم می دهند که ث  رع نرینند و در 

را ننتا  شنننا ننی رازعری  ثثار هنری و نمادنگاری یاصننی ره دنیای عمروز مارفی کرده که هیچ گاه  را ننتا  شنننا ننی 
   ع ت:پزرزحمت ره ث  د ت نیافته ع تا فدر ت عی  ثثار  شامد باایات فرعوع

 هنر هتامنشی:
 رئینه های با نمودهای پیکره یی -
 مدال -
 مجسمه -
 بشااب هایی با ناش مایه های پیکره یی -
 قونه ی وسی  از کوزه های دسته دار -
 قونه ي وسیعی از ظروف جانوری شکل دسته دار -
 پیکره ها و مناظر ناش برجسته ي تتت جمشیدی جدید -
 سالح های طالیی -
 ساتته از سنگ ها و فوزات  یمتیظروفی  -
 قونه ی وسی  از جواهرات... . -

هنگام ررر ننی عصننالت یک عثر در کتاب حاضننر  در وهاه ق نی ننت می گو یم که عصننال  زیریاکی نی ننتا مایار ما 
ا رررعی عی  عدعا کامال   اده ع ت:  رک  نمادنگاری  نهش مایه ها و تآنیک های تولیدی شی مورد نظر نمی توعنند 

دیگر عبزعی فرهنگی که ره ث  عنت نننناب یافته  مطارهت کنندا تمام عشننننیای هیر زیریاکی که در عی  مباد طکر شننننده  
محههی  را ع تفاده عز حهوی حرفه یی  یود رع مباز می دعنند .« ارا اصوی است؟... »موضو  عی    وعد ع ت که 

مارفی نموده و در تحاید را نتانی ث   هر ه ریش « نظیربی »تا ثثار عبیب و هیر متاارف رع را عنوع  هیبا  ثور 
تر عهرعی کننداثنا  در عی  قیا  های صننننننوری  ماموی  بز یات یاص رع نادیده می گیرند و رناررعی   ما رع را یک 

ماالً یک کوزه ي کواک با دستتته های جانوری شتتکل را فاط قیا  منطهی و را ننتا  شنننایتی هاط روررو می کنند  
 ل شباهت ظاهری، محصول هزد هتامنشی به حساب می رورند... .به د ی

حاد عز ث   ه عینک یوعهد ثمد  مااوم می شننود که ر ننیاری عز عشننیای هیر زیریاکی  هرکدعم دع ننتانی دعرند و عگر 
ما صنننرفا  »ک نننی ره ث  ها گوش کند  را صننندعی راند و ره وضنننوح در مورد قدمت و تاریی ه ق یود یوعهند گفت: 

 در وعقر  عی  حهایی ع ت که مورد توبه  مطالاه ق حاضر یوعهند رودااا ا« فروش  ایته شده عیما ررعی
عالوه رر عی   کوشنننننننیده عم تا ررعی پوشنننننننش هر ه ردتر مطاب باد  تادعد کافی عآ  تأمی  کنما در عی  با یاطر 

شا  می کنم که عده عی عز موزیم دعرع  و مبموعه دعرع  را  یاوت تمام عبا زه دعدند تا عز ثثارشا  عآ  رردعری ن
کنما عی  کوشنننش عز ث  بدت صنننورت گرفت که در وعقر  عآ   مدم تری  مآمد عطالعات مآشنننوفه ع نننت و ردو  

 ث   نمی توع  رر تمامی بوعنب تحهیی و تدوی   عشرعف یافتااا ا
مشنندود کامال  بدید عند و حتی یک  رزرگی در مورد باد ثثار  ننا ننانی دعرم که نمونه های عز ث  ره طرز دو ننیهم  

هیر متیصننص هم می توعند ث  رع تشننییص دهدا عبرعی راضننی عز ث  ها ر ننیار ضننایف ع ننتا بدع عز دعنش ناکافی 
م  در عی  زمینه  عی  فرهنگ  یارج عز حوزه ق  نننتی تاریخ نگاری یاور نزدیک را ننتانی رشنند کرده و ره همی  

قرعر گرفت و را تصاویرق محدود  همرعه شدا باد ثثار  ا انی عحتمای  فرعتر  رب  میتصرع  در عی  با مورد رحث 
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. تعداد جعویات عز صندها قام ع نت که همه در کاآ نیو  ها و موزیم ها و مبموعه های شنیصنی نگددعری می شنوند
ا ت ا به ذکر اصمنتسب به ساسانی، بسیار زیاد اند و کتابم جام  در باب این رالت مجول، اما جعوی ساسانی که یکج

  و منشأ و مشتصه های بازاری رن ها نیز بپردازد، مسوماً برای یک متتصص، غنیمتم بزرگ است... .
 توضیحات دکتور رضا مرادی غیاث ربادی:

 «:باد فرهنگ شری نزدیک را تا »مارفی کتاب 
عیرع  و شنننری شننننا  و متیصنننص ثثار هنری را نننتا  (Oscar White Muscarella) استتتکاروایت موستتتکارال

ها و ها  مهالهعو تاکنو  کتابدعرع  پیشنی  موزه ی)موزیم( هنر متروپولیت  در نیویورو ع نتا عز را نتا  و عز موزه
راار هصتتر م رو و »، (۰۸۹۱« )های تپه ی حستتنووهاج»های متاددی منتشننر شننده که عز بماه عرارتند عز: تالوک

ستان در موزه ی متروپو  شرق نزدیک با تپه »، (۰۸۱۱« )قاهن اری مجعول تپه ی زیویه»، (۰۸۹۸« )یتنرهن 
او ستتتاباه ی همکاری در (. ۰۸۹۹« )راار م رغین  رستتتتان»  و( ۰۸۹۰« )ُدم در موزه ی متروپو یتنی ستتتر 

میالدی( در تپه ی حستتتنوو و  ۰۸۹۱) ۰۴۳۱شتتتناستتتی ایران و ترکیه را نیز دارد و در دهه ی های باستتتتانکاوش
 و در نزدیکی ناده( کار کرده است.تپه )هر دهارب

 دروغی که»کتاب مدم دیگری نیز دعرد که در عیرع  ناشنننایته مانده و تربمه نیز نشننده ع ننتا عی  کتاب  موستتکارال،
لند منتشر شده ع تا عو در امیالدی در ه ۱۸۸۸نام دعرد و در  اد  «بزرگ شد: جعل فرهنگ شرق نزدیک باستان

نام  عی مشنندور یا در کتاب دعنشننمندی صنناحبصننرف وبود یک عثر را ننتانی در موزهعی  کتاب نشننا  دعده ع ننت که 
 شودادلید رر عصالت ث  عثر نمی

Muscarella, Oscar White, The Lie Became Great: The Forgery of Ancient Near 
Eastern Cultures, Styx Publications, 2000, 548 p. 

عی ث  شنایتی ررهای یزم تارییی و را تا  ازییر عشیای قالری را تانی و  نددر عی  کتاب عز حبم و  موسکارال
طی نفوهای بدا  پرعکنده ه تند و د ت عشیاص طیدعرد؛ عشیایی که ره گفته ی عو ره فرعوعنی در موزهها پرده رر می

ثثار  در راره همآاری  در  ایت و تبارت ث  ها دیید روده ع تا عو ضم  مارفی م تند و مصور ر یاری عز عی 
ها  ننی  کاریدعرع  و متیصننصننا  تاریخ هنر در روند عی  بادشنننا ننا  و موزهی را ننتا «نا ارعنه»دعوطارانه یا 

کند که عآ  عو گیرشننم  رع متدم می «.رومن قیرشتتمن»و « ررتور اوپزام پوپ»ررد: گوید و گاه عز ثنا  نام میمی
کرده ع ننتا ررعی نمونه شنننا ننی یود منتشننر میهای عیرع ررعی فروش  در کتابثثار قالری رع قرد و راد عز عرضننه 

ره عنوع  مب نننمه ی قالری مرد هیامنشنننی در روی باد کتاب یود گطعشنننته  قرال  در صنننفحه  موستتتکارالعآ نننی که 
ن این کتاب قیرشممنتشر شده ع تا  رومن قیرشمننوشته ی « هنر عیرع  در دورع  ماد و هیامنشی»کتاب  ۱۴۲

  تاوب دانست. کتالاتوان رن را ای در بردارنده ی تصویر اشیای تاوبی است که براستی میبه اندازه
های عتیهه اهآار های هنر عیرع  رنگرید ره: شنننننننیردعد  هار کاماکره و نگرعنیشنننننننو کتاب  ررتور پوپ)در راره 
 فروشا ا(

یا در دیگر مهایت یود ثنا  رع تهاری دعن نننته  عرارتند در عی  کتاب و  موستتتکارالرریی عز ثثار مرروط ره عیرع  که 
عی و راضا  طالیی های من وب شده ره گیال  هم و  بام عماش  عشیای نهرههای طالی مارلیک و دیگر بامعز: بام

  جیحونیا گنبینه ی  رمودریامن نننننوب شنننننده ره هار کاماکره لر نننننتا   زیورثیت مشننننندور شنننننده را عنوع  گنبینه 
 های  نگی من وبهای گای و رریی ظروف و مب مهت طالیی من وب ره تپه ی زیویه ی کرد تا   کتیرهزیورثی

 رفتاگشده ره تپه ی کزنارصندد و تمد  
توانند هر دانشجو ای تبره و سازمان یافته هستند که میجاهالن راار باستانی به اندازهشود که مدعی می موسکارال

که  ا  نا احتی انان از کار برکنار کنند که هیچ رینده ی شغوی برای او متصور نباشدو پژوهش ر مزاحمی را به ر
گیری کندا عو هم نی  عز  عند که ره مید یودش کنارهیود عو نیز  ننننننه رار عیرعج شننننننده و در ندایت عز عو یوع ننننننته

ندا عو کناگو  بدا  ررگزعر میکند که موزه ی رریتانیا در لند  را عشنننننیای قالری در نوعحی گوهایی یاد مینمایشنننننگاه
شیای را تانی  سانی و بینر یاری عز ع سا شکانی،  شی، ا سمههتامن سنگا نزرینی، مج ها، راار زرین و ن ارهها و 

های به شتتکل حیوان، و اماال رن ها را هایی با دستتتههای زرین، کوزهها )ریتون(، بشتتاابستتیمین و از جموه تکوا
های قالری های یزم و گزعرششننننا نننا  ررعی ث  ها م نننتندنگاریهایی که گاه حتی را نننتا بادکند. جعوی  ومداد می

هکاستتی به  کمرههر کجا که اجازه ی هکاستتی یا ورود گوید عندا عو میدعر شننده عند و شنننا نننامهحفاری رع تدیه کرده
 شما ندادند، بنا را بر این ب ذارید که با شی یا اشیای  البی مواجه هستید.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ها های یصوصی را عام ره باای رود  ثثار رر وعقایتها و مبموعهرر عی  راور ع ت که ر یاری عز موزه موسکارال
گیرند و یا مزعحمت یررنگارع  رع ره ترتیری عز  ننننننر یود کوتاه ندندا باوی عنتشننننننار عیرار ث  رع می ننننننرپوش می

 عی یود رعا رینند و یا عیرعج و ثینده حرفهمی کنندا  رع که یا ععترار موزه و مبموعه رع در مارض یطرمی
دعری عیایت متحده( نام ررده ع ننت که در عز عشننیاصننی )و عز بماه وزیر یزعنه ای با ستتوزان مازورمصتتاحبه عو در

زدند و عز عو نیز های هیرمباز میکدن ننناد د نننت ره حفاری ها  ننناد در عیرع  و عرعی و دیگر کشنننور هایطود ده
 داشهایی که رنا ره گفته ی عو موبب نارودی تاریخ و تمد  عی  کشور ها میدعوت ره همآاری کرده رودندا حفاری

و ره یصننوص  وفور راار باستتتانی  البیره یصننوص ررعی باماه ی عیرع  که عز  ،«دروغی که بزرگ شتتد»کتاب  
   کتاری یزم و مفید و رعهگشا ع تاکشدهای  البی و استعماری رنج میزیسا تاریخ

 «.شناسی مال نسبت تجاوز است با هشقنسبت اشیای باستانی با باستان»گوید: مو آاری می
هتتتای بتتتاستتتتتتتتتتتانی ان وی  و جعتتتل کتیبتتته» و «امهتتتای جعوی رریتتتارمنتتته و ارشتتتتتتتکتیبتتته» هم نی  رنگریننند رنننه:

 ا«قریدانشمندان و حاکمان: تحریف در تدمت سوطه» و «ا نزرینبین
 

 منارر:
http://www.naria.info/view/5.aspx?id=744 
http://ghiasabadi.com/muscarella.html 

 
 یادروری: 

دروغی که بزرگ شد، وسعت جعل در فرهنگ های باستانی مشرق »از طریق  ینک زیر، نسته ی ان ویسی کتاب 
 را رای ان دانوود کنید!« زمین

 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103nzonk
n.pdf 
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