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 ناصر پورپيرار ران،يدانشمند بزرگ ا 
 

  دست آورد تازه ای-تخت جمشيد 
 !برای رسوا سازی مبلغين دروغ

 
مسئول انتقال داده های نو به  زمانی که کرسی های باستان شناسی و اکتشاف و تاريخ و بنگاه مسافر کشی ميراث، که

يرانيان بی اعتنايی کردند و معلوم شد که هستی ا فرهنگ ملی اند، نسبت به انباشت دروغ در کيسه ی هويت و
نيز دانش آموختگان صاحب آوازه ی اين مقوالت، نان و نام و رونق و روزی  راهبران و مديران مسئول اين مراکز و

اثبات درستی  تبعيت مدام از مهمالت دست ساخت شيادان ايران شناس غالبا يهودی تشخيص داده اند، برای خود را در
، ناگزير به سازمان ديگری، که »ايران تاملی در بنيان تاريخ«ه ها سند عرضه شده در مجموعه ی يک مورد از د

سازمان «داشت، مراجعه کردم و سرانجام موفق به کسب نظر فنی  منافع و مضار کم تری در مواجهه با حقيقت ناب
  در مجموع بسيار محافظه کارانه واين ابراز و اظهار نظر، که. ابنيه ی تخت جمشيد شدم درباره ی» نظام مهندسی

بازديد از تخت  مفاد مکتوب و محتوای شفاهی آن در حد زيادی متفاوت است، پس از آن حاصل شد که تقاضای
فنی درباره آن خرابه ها را ارائه دادم و  و اظهار نظر» سازمان نظام مهندسی«جمشيد را به وسيله ی کارشناسانی از 

 مورخ ١١٠/ ٩٠٣٢/٨۴سرانجام نامه ی زير را، با شماره  ازديد از منطقهپس از موافقت طی دو روز ب
 .مهندسين بازديد کننده از آن مجموعه دريافت کردم به عنوان برداشت١٢/١٠/١٣٨۴

 ٩/٩/٨۴جمشيد، در تاريخ  پيرو درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت مطالعه ی ميدانی محوطه ی تخت»
 .ديدار کرديم  از محوطه ی تخت جمشيد١٠/٩/٨۴نبه عازم شيراز و روز پنج ش

در تمامی : اعالم می گردد با توجه به وضع موجود اين مجموعه و پس از بازديد کامل نتايج حاصله به شرح زير
از محل های مهم مانند ورودی ها و راه پله ها را  محوطه کارهای ناتمام که بيش تر آن ها حجاری و نقوش تزيينی

اصلی سکوی غربی که نزديک پلکان ورودی است، به صورت کامل تراش  نمای. داد، به چشم می خوردتشکيل می 
ته ستون ها و نقوش ورودی ها و درگاه ها به صورت مصالح خام و تراش نخورده باقی  تعدادی از. نخورده است

روی زمين قرار   هنوز بردر دروازه ی ورودی سقف و تزيينات اجرا نشده و به نظر می رسد حجم سنگی که .است
ياد شده به صورت يک سی دی به  تصاوير تمامی موارد. دارد، برای پوشش سقف در نظر گرفته شده بوده است

  نظام مهندسی ساختمان تهران دکتر حميد بهبهانی، رييس سازمان. »ضميمه تقديم می گردد
سقف ندارد و الاقل هزار عيب  رودی حاکم نشين اشتکليف اقتدار قالبی آن امپراتوری ناگفته پيداست که دروازه ی و

بدين . تماما حکايت از ناتمام بودن آن ساخت و سازها می کند آشکار معماری در ابنيه ی داخلی آن پيدا می شود، که
در «نوروزی و شرکت کنندگان در جشن سده امپراتوران کاغذی هخامنشی، به اصطالح از  ترتيب و احتماال مهمانان

حاال !!! بوده است ه تخت جمشيد وارد و زير آسمان باز دور هم جمع می شده اند که به اصطالح اهورايی ترب «عقب
مورخين يهودی تاريخ ايران باستان پرسيد  اسکندر چه گونه يک مجموعه ی سنگی و غيرمسقف را آتش زده بايد از

در زير چند !! دا جعل و سپس شاهد گرفته اند؟باستانی از يونان را ابت که برای استحکام دروغ های شان چند مورخ
: کنيد تصاوير برداشته شده به وسيله ی کارشناسان نظام مهندسی را، همراه توضيح مالحظه می عکس از صد ها

  .برای دريافت به تر و در اندازه ی بزرگ تر تصاوير، روی عکس ها کليک کنيد
 

    

نمونه از بلوک  نمايش يکی از ده هابه طرف چپ دورنمای کارهای ناتمام حجاری در ديوار غربی و به طرف راست 
 .های نيمه تراش در ديوار غربی، از نزديک
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 .دو نمونه از سر ستون های نيمه تراش در کارگاه خارج از صفه
 

    

مشغول تراش و آماده  سمت راست بلوک بزرگ مجوف که به عنوان تاج و سقف خروجی جنوبی در دروازه ی ملل
غربی دروازه ی ملل را می بينيد که کم ترين  سمت چپ بدنه ی جنوبی ورودی. سازی بوده اند و هنوز بر زمين است

 .خود ندارد آثاری از ديوار جنبی، مانند مالت را بر
 

    

  
  .يک ستون و يک پايه ستون نيمه تراش در محوطه ی معروف به کاخ داريوش سوم

  
 

    

  
 .برهم چيده است  ستون که هنوز در ابتدای تراش و متشکل از سنگ های خام١٠٠دو اسفنکس مقابل کاخ 
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  .دو زير ستون از کاخ صد ستون که هنوز قوزهای انتهايی آن تراش نخورده است
  

    

نيمه تراش بودن چپ  سمت راست يک پخ اندازی نيمه تراش را در يکی از چراغ دان های کاخ صد ستون و سمت
  .سنگ بنا فاقد آثار ديوار چينی جنبی است در هر دو مورد. سر دری را در کاخ صد ستون نمايش می دهدپخ کنار 

  
    

کامل و در سمت چپ  نقش اندازی خنجر سرباز سمت راست. نقش دو سرباز کنار هم در ديوار شرقی سه دروازه
  .استنيمه کاره 

  
    

از جمله ی نقوش ديوار  ، در مقايسه با کمان سرباز زير،چپگوشواره و سر و زه و بدنه ی کمان سرباز  تراش
  !شمالی بنای سه دروازه، نيمه کاره مانده است
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  .دو نمونه از ده ها گل اندازی نيمه تمام در ديوار شرقی کاخ آپادانا
  

    

  .چند سرباز حجاری نشده با دسن سنگ خام در ديوار شرقی کاخ آپادانا
  

    

ها آغاز نشده و محل اتصال  نمای ديواری از ضلع شمالی و شرقی کاخ آپادانا که به کلی کار حجاری در آنراست در 
غربی کاخ خشايارشا را می بينيد که فقط بخشی از  ديواری از ضلعچپ در . دو ضلع ديوار نبش اندازی نشده است

  .آن حجاری شده است
 

به سادگی و با مراجعه  در حال حاضر.  عيوبات اجرايی در تخت جمشيد استنمونه های باال تنها قسمت کوچکی از
کارشناسی اثبات کرد که هيچ يک از پانل های  به نقايص معماری در خرابه های تخت جمشيد می توان در هر مجمع

آيا با . نرسيده و هيچ يک از کاخ های آن هرگز قابل سکونت نبوده است ساختمانی تخت جمشيد به مرحله ی اتمام
مند  قابل عرضه و اثبات چه چيزی از امپراتوری قالبی هخامنشيان باقی خواهد ماند؟ هر عالقه قبول اين حقيقت

برای بازديد و ارزيابی  دريافت حقيقت که تخصصی در معماری داشته باشد، می تواند به شکل فردی و يا گروهی
  .جديد از طريق اين وبالگ اقدام کند

  
 پايان
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