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و شميره   ٦تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٣/١٠/٢٠٠٩                رحمت آريا:  تمامه ا 
  مسعود فارانی:  گويندۀ مقدمهنويسنده و 

 
  يا افشای» تخت گاه هيچکس«فيلم  مستند

 يکی از بزرگترين جعل های تاريخی در منطقه
 
 

از سه قرن در آسيا و افريقا قدم نهاده است، خواسته   و  حدود بيشتر استعمار غربی که اززمان طوالنی در قاره  امريکا
هنگی  درين قاره ها گشته که بعضا مثبت و  در مجموع بنياد يا نا خواسته سبب تغييرات بزرگ اجتماعی، سياسی و فر

  .بر انداز بوده اند 
 استعمار با ورود خود همانطور که با فرش کردن الشه های مردم اين مناطق و پا نهادن بر آن ها ، کار خود را آغاز 

ده باشد  ، پس از رفتن رسمی،  برای اينکه هميشه حضور خود را به اشکال گوناگون حفظ کر کرد  در  خروج خود نيز
  .خونين ترين و ظالمانه ترين مشکالت را برای مردم اين قاره ها بجا گذاشت

آنچه ما امروز مطرح ميکنيم فقط اشاره به آن گوشه . بحث در رابطه استعمار به اندازه بدبختی های تاريخ آن طوالنيست 
  .ی بينندگان افغان ضروری بنظر ميرسدبرا" تختگاه هيچکس" های است که در معرفی فيلم مستند 

استعمار زمانی که مجبور به ترک اين منطقه شد و يا الزم ديد که شيوه کار خود را تغيير دهد ، در جوامع استعمار زده، 
زخم ناسور مرز های مورد مناقشه، تجزيه کشور های که در تاريخ هويتی ديرينه ی از خود داشته اند،  ايجاد مشکالت 

اهم های آگاهانه قومی و در نهايت جعل تاريخ های را به ميراث ماند که با تکيه بر آن حضور هميشگی  و مداخله و سوتف
  .ی خود  را سهولت ببخشد 

يکی ازين جعل های تاريخی، تاريخ سازی برای باصطالح تمدن هخامنشی ، اشکانی و ساسانيان بوده ، که سالها در 
  .ت غير قابل ترديد، قبوالنده شده بودايران و منطقه بعنوان يک واقعي

 پيرار  دانشمند ايرانی، بطرز درخشانی ناصرپو رپيراربر مال گرديده  از طرف   امروزه جعليات و ساخته کاری های
  . واقعيت های زيادی را روشن ميگرداند

ست چگونه در پشت اين جعل ناسيوناليسم فارسی که بهيچوجه با مردم شريف فارس ايران يکی ني ما  اکنون ميدانيم که
تاريخی که گويا  سلسله های باصطالح  امپراطوری هخامنشی و ساسانی از مراکز تمدن و فرهنگ بوده اند   سنگر 
گرفته با عظمت طلبی و اتکا به گذشته دروغين ، چه توهين ها و ستم های را که به ساير اقوام کشور ايران مانند ترک 

ا ، اعراب ايرانی ، کرد ها ،ارمنی ها ، بلوچ ها ، لر ها و دها قوم ديگر اعمال نميکرده ها ، ترکمن ها ، خراسانی ه
  . است

همچنان برتری طلبان فارس به ادامه اين خود بزرگ بينی متکی بر يک جعل تاريخی ملتهای همسايه مانند افغانستان، 
از طرف ديگر . د را مورد توهين قرار ميدهد  آذريايجان ، ترکمنستان ،پاکستان ، ترکيه و بالخره همسايگان عرب خو

ناسيوناليزم فارسی که تمام قدرت سياسی، اجتماعی و فرهنگی را در  ايران در انحصار خود دارد، بخود حق ميداد و 
ميدهد که در امور ساير کشور ها مداخله کرده، اجيرانی دست و پا کرده، واقعيت تاريخی ، گذشته های پر افتخار  و 

  . رد های تاريخی ساير ملل را انکار نموده ويا آن ها را از آن خود انگارد دستاو
درين زمينه تفکر اروپا سنتری يا اروپا محوری نيز که سود خود را در تقويت ناسيوناليزم فارسی ميديد ميکوشيد تا با 

  تقويت و کمک به جعليات گذشته، ازين
  .اين منطقه بود ، حد اکثر استفاده را ببرد  ناسيوناليزم که بزرگترين وسيله نفاق ملل در 

برای ما دانشمند نماهای برتری طلب از قوم فارس و  تعداد زيادی تاريخ نگار و باستان شناس مغرض غربی قبوالنده 
بودند که سلسله های هخامنشی و ساسانی، داری فرهنگ و تمدن در خشانی بوده که از مصر و يونان گرفته تا به سواحل 

  .ی سند را در زير سايه خود داشته اند در يا
تختگاه "  پيرار دانشمند تاريخ نگار و باستان شناس ايرانی ، با داليل نيرومند  و علمی در فيلم ناصرپو رپيرارآقای 

که اينک پس از لحظاتی چند تقديم ميگردد ، ثابت مينمايد که يگانه اثر بر جا مانده از هخامنشيان يعنی تخت " هيچکس
يد که ادعا ميشد کاخ با شکوه پادشاهان اين سلسله و نماد تمدن و فرهنگ آنها بوده ،  آبادی است که هر گز تکميل جمش

  .نگرديده و تقليدی از معماری هايست که در تمدن بين النهرين قبال وجود داشته اند
دوران هخامنشی هنوز به اکمال خود شما شاهد خواهيد بود که تخت جمشيد يگانه بنای " تختگاه هيچکس" در فيلم مستند 

نرسيده و در حقيقت داستان های جعلی عظمت اين امپراطوری که در اصل وجود نداشته  ،بصورت مغرضانه ی بخورد 
  . مردم داده شده بود



  
 

 
و شميره   ٦تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينرپه دافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

انه  پيرار دقت مينماييم ، برای ما روشن ميگردد که افسناصرپو رپيرارحاال که به استدالل های  دانشمند ايرانی آقای 
جعلی اينکه کشور ما افغانستان که باصطالح بخشی از امپراطوری اين دو سلسله هخامنشی و ساسانی بوده ، چقدر 

نه باستان شناسان و نه تاريخ نگاران  غربی  و افغان اين سئوال را  هرگزمطرح نکردند که اگر اين . مسخره مينمايد
اکنون يک کوزه شکسته، يک سکه يا يک آبادی ازين سلسله ها را سلسله های با شکوه جعلی وجود داشته اند پس چرا ت

  .در محيط   افغانستان  شاهد نميباشيم 
در حاليکه علی رغم تمام غارتگری ها و تهاجماتی که در تاريخ  کشور ما و منطقه صورت گرفته ، با يک نظر اجمالی 

خره بودايی يونانی يا گريکو بوديک ، ترکی و مغولی و ميتوان از بقايای فرهنگ  باختری، يونانی، کوشانی،بودايی و بال
  .غيره در تمام کشور به هزاران مورد  ميتوانيم بيابيم 

افشای واقعيت بنای نيمه کاره ی تخت جمشيد در ايران ، تنها آشکار کننده جعل در مورد اين بنا و افسانه های ساخته شده 
 ايرانی را که مسئول آن برتری طلبان قوم فارس در ايران ميباشند نيز در رابطه آن نبوده بلکه بی پايگی برتری طلبی

  .بيکباره بر مال ميکند
تاريخ نشان داده است که برتری طلبی ها و بخصوص برتری طلبی های عاری از حقيقت و بی پشتوانه به دشمنی ، 

  .سوتفاهم و عقب ماندگی تمام طرفهای در گير مبدل ميگردد
يزيون آريانا افغانستان طلب ميکنيم تا اين فيلم را که نتيجه تحقيقات و پژوهش های دانشمند محترم ما از بينندگان تلو

 پيرار ميباشد ، بدقت تماشا نموده و راز های پشت پرده جعليات تاريخی در منطقه ما و ناصرپو رپيرارايرانی آقای 
  .شرق ميانه را در اين نمونه واضحتر در يابند 

  ".  تختگاه هيچکس"هم فلم اينک شما و اين 
  

****************  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 
و شميره   ٦تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينرپه دافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  
  

  )بخش اول(فلم: غازآ
  

  ٠٠٠نطاق 
  

  !پارسه يا تخت جمشيد
  موزيک

 !گوهر معماری جهان باستان
 

  موزيک
  

اينجا روزگاری غنی ترين شهری 
  . زير آفتاب بوده است

  
  موزيک

  
  ٠٠١نطاق 

 مهمترين  ، برگزاریدرين مرکِز
انی جشنها و آيينهای امپراتوری جه

ايران هرساله در آغاز سال يعنی 
اول فروردين ماه نماينده گان و 

  .فرستاده گان ساتراپيها يا همون اياالت مختلف امپراتوری که داريوش بنياد گذاشته بود درينجا گرد هم می آمدند
 

 ٠٠٢ نطاق
در حاليکه يک دشت سبز و اون . هرکسی اجازه ميافت ازين پلکان ورودی بطرف صفه بيايد کامأل مات و مبهوت ميشد

صفهِ  خارق .  متر از سطح زمين ارتفاع داره وارد ميشد١۴خرم را پشت سرگذاشته بود به صفه عظيمی که بيش از 
 .العاده ، مملو از کاخهای متعدد و زيبا

  
  ٠٠٣نطاق  

 شروع کرد خشايارشاهما االن در کاخ صد ستون هستيم که 
يکی از باشکوه ترين اين . و اردشيرپسرش به پايان برد

کاخهای تخت جمشيد است ، صد تا ستون داشته ده رديف در 
  .ده رديف

 
 ٠٠٢نطاق 

هرکسيکه از پله های آپادانا باال ميامد بسيار تحت تأثير و 
بعد با گذر از ميان َدر . عظمت و زيبايی آن قرار ميگرفت

 متر طول داشتند وارد تاالر اصلی ١٨هرکودوم  های نقشدار طال و نقره مزين شده و مربعهای عظيم چوبی که با 
فرشهای رنگارنگ سراسر تاالر را پوشانده . در درون کاخ مهمانان شاهد فضای افسانه يی وبا شکوهه. ميشدند
 . ـينات ديوار ها با ابهت کاخ افزودهئ،تز

 
  موزيک

 . ـين و رنگ آميزی شدهئدر باال سقف عظيمی را می بينه که به سبک زيبا تز
 



  
 

 
و شميره   ٦تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينرپه دافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 
  

  ٠٠٢نطاق 
 ٠٠٣ و ٠٠١ و ٠٠٢آواز مرکب نطاق 

هرکسېکه از پله های آپادانا باال ميامد بسيار تحت 
  .تأثير عظمت و زيبايی قرار ميگرفت

 هخشايارشاما االن در کاخ صد ستون هستيم که 
 شروع کرد

بعد با گذر از ميان َدر های عظيم چوبی که با 
زين شده و قــَلــَوه های نقشدار طال و نقره م

 متر طول داشتند وارد تاالر اصلی ١٨هرکودوم 
 ميشدند

 
 

  موزيک
  

پيشاپيش بگذاريد خدمت تان عرض بکنم که تخت جمشيد  : ناصرپورپيرار
اون همين جوری مقدمتاو بدون اينکه وارد عرضه داليل و استنادات بشم ، 
ثر طرح تخت جمشيد يک مجموعه نيمه تماميست که هيچ قسمتيش حد اک

 اجراييش پيش نرفته ، اما من ميخواهم اينرا بگم که ربيش از سی در صد کا
و بيش ازصد و سی هزار ] است[ گرچه مساحت اين مجموعه خيلی زياد 

کارساختمانی ايکه درين ] پــَنـَل] [ ٩[ اما اگر تمام اين ] است[ متر مربع 
به مرحله مجموعه بطور همزمان پيش ميرفته ، تمام هم شده بود يعنی 

انتهايی هم رسيده بود و تمام سرمايه گذاری و نقشه هاييکه قراربود رويش انجام شده بود باز هم به نسبت آثار معماريکه 
  .و قابل اعتنا نيست]. است[در جهان باقيمانده از دوران خيلی کهن تر از تخت جمشيد يک مجموعه بسيارحقير 

   
  موزيک

  ١نطاق 
اکبرداری تخت جمشيد گرفته و ترسيم در تصاويری که قبل از خ

 .شده اين  محوطه زمين تخت و پوشيده از خاک بود
 

 
  موزيک

ـتی که کار ئاما وختی کار خاکبرداری ازين محوطه آغاز شد هيـ
حفاری اين قسمت هار را به عهده داشت با چنين صحنه های 

 .مواجه شد
  
  



  
 

 
و شميره   ٦تر ٥  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينرپه دافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  
  
 

      
   

موزيک     
جا با چه چيزی روبرو ميشوند که با يک برنامه ريزی قبلی بعد ها تمامی اين ابنيه ها را اونا که از قبل هم ميدانستند درين

  . از بين بردند تا امروز ما با چنين صحنه ای روبرو بشيم
  

 موزيک
 ساله اند بلکه پايه ٢۵٠٠پس اين پايه ستونها نه پايه ستونهای 

 . سال دارند۶٠ستونهای اند که تقريبأ 
  موزيک

اول مابايد اذهان را . ـل جدی ترندئمسا : رناصرپورپيرا
متوجه اين بکنيم که ازين ذهن تخدير شده و بخواب رفته 
ناشی از تبليغات معينی برای هدف مشخص بجان هم انداختن 

] در[ما که من مثال دشمن يه ، ملت عربم؟ حاال اگر اين 
شمال افريقا هم هست باز هم من دشمنشم؟ زيرا او اومده 

  !بعد ميگيم که کو اين آثار تمدن شما؟ ميگه همه را خراب کرد. دقت می کنيد. نابود کردهتمدن مرا 
  

  ١نطاق 
 .همين ديواريکه حجاری آن کامل به نظر ميرسه هم دارای نواقص فراوان معماريست

  موزيک
  

  
 
 
 
 



  
 

 
و شميره   ٦تر ٦  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينرپه دافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 
اين تنها هويت هخامنشيت که ميشه بهش  :ناصرپورپيرار

نيمه کاره است پس اون اتکا کرد اونهم که کامال معلومه 
آوازه هاييکه درباره نفوذ او درجهان به شکل سياسی يا 
فرهنگی يا حتی نظامی گفته ميشه مثال لشکر کشی 

 نه توانسته هخشايارشاه به يونان هنگاميکه خشايارشاه
است يک اتاق برای خود توی تخت جمشيد بسازه چې 

 کدام جوری اين هم آدم هم رفته ، با کدام امکانات ، با
مراکز اداری نظامی ، اين سپاهشه کجا نگه ميداشته ، و 

  ختيکه خودش جا نداره
  

  موزيک
 
  

هخامنشيان شما کجا يک طويله ساخته مابريم ببينيم : ناصرپورپيرار
، کدام پله اونا ساختن ، کجا ورزشگاه داشتند ، مبعد شان کو يکی 

خواهد بگوييد و آخر ، اينکه نه ميشه که شما بنشنيد هرچه دلتان ب
  اينرا بخواهيد جهان هم باورکنه؟

  موزيک
  

  !!تختگاه هيچکس
تأملی در «ـه شده در مجموعه کتابهای ئبرمنبای منابع و مدارک ارا

و سلسله »  نشر کارنگ« منتشر شده توسط » بنيان تأريخ ايران
همگی از آثار » حق و صبر«مقاالت موجوده در پايگاه انترنتی 

  يرارپناصرپو رپيرار
  مجتبی غفوری: تدوين

  آرش شيروان: فلم بردار
  فرزاد واحدی فر: مدير توليد
  هست: موسيقی 

  مجتبی غفوری: تهيه و کارگردان 
 Track ١٠،٠١انونس              :٠٠  
Track ١۵،۵۶مدخل و مقدمه :٠١  
Track ١١ ديوار غربی   :٠٢  
Track ٠۴.٢۴ پله ها  :٠٣  

Track ١۶.۵١دروازه ملل  : ٠٤  
Track ٠۴.٢٠کاخ نيمه تمام : ٠٥  
Track ١٣.٣٢ صد ستون :٠٦  
Track ٢٧.١١آپادانا  :٠٧  
Track ١٣.٣۵ تچر :٠٨  
Track ٠۵.۴۶هديش:٠٩  
Track١٢.١۶خزانه تخت جمشيد :١٠  
Tack ٣٠.١٣)  پيرارناصرپو رپيرارگفتگو با ( نتيجه گيری :١١  

  
  داردباقی 

  :يادداشت
ديدن اين فلم مستند تاريخی به بخش آ، گ، او، تی  وی صفحۀ تحليل ها تحت عنوان  برای 

Documentary filmئيد  مراجعه نما.  


