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و شميره   ٢تر 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 لولـهيله من يو خپله ليکنه ل، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئه رالي

م٢٤/١٠/٢٠٠٩                                   رحمت آريا: اهتمام 
                   

 
  يا افشای» تخت گاه هيچکس«فيلم  مستند

  يکی از بزرگترين جعل های تاريخی در منطقه
  سومبخش 

  
   ثانيه۴موزيک 

  ۴نطاق 
دشت يک که اين در حالي. صفه بيايد کامال مات و مبهوت ميشدهرکسې اجازه می يافت ازين پلکان ورودی به طرف 

. سبز و خرم را پشت سر گذاشته بودبه صفه عظيمی که بيش از چهارده متر از سطح زمين ارتفاع داره وارد ميشد
   خارق العاده  مملو از کاخهای متعدد و زيبا  ایصفه

  
  ۵نطاق 

  
َ رد شير پسرش به پايان بردخشايارشاهمن االن در کاخ صد ستون هستم که   از اين يکی.  شروع کرده و ا

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

  
  ۴نطاق 

  . بسيار تحت تأثير عظمت و زيبای آن قرار می گرفت هرکسيه از پله های آپادانا باال می آمد
   

و بعد باگذر از ميان .  ميزدترر و تندقلبش تندت.   روبرو ميشدنددرينجا با ستون هاييکه هر کدام بيست متر ارتفاع داشت
 که مربع های نقشدارطال ونقره مزين  شده و هرکدام هيجده متر طول داشتند وارد تاالر اصلی بيدرهای عظيم چو

  . می شدند
  

   ثانيه٢موزيک 
ـينات ئزت. پوشاندهفرشهای رنگارنگ سراسر تاالر را .... در درون کاخ مهمانان شاهد فضای افسانه يی و باشکوهی 

  ديوار ها با ابهت کاخ افزوده 
  ]  ثانيه ٢موزيک  [ 

  
  ـين شدهئ که به سبک زيبا رنگ آميزی و تزهدر باال سقف عظيمی را می بين

  ] ثانيه ٢موزيک  [ 
  

و باالخره در انتهای تاالراو ميتونه پادشاه را ببينه که بر روی اورنگ شاهی نشسته در حاليکه مراسم به بار عام 
  .ده بودشروع ش

  
  ] ثانيه ٢موزيک  [ 

  
  ٣نطاق 

نماينده گان سراسرقلمرو امپراتوری ازين پله ها عبور می کردند به کاخ با . براستی که صحنه پر شکوهی بوده است
  .  گام گذاشتند تا تحفه و هدايای خود را با احترام تقديم پادشاه کنندیعظمت
سپس ايشان به حضور پادشاه معرفی می شدند تا هدايای . ت ميکردهداي] مادي [ ـت را نجيب زاده پارسي يا ئهر هيـ

که آنرا با نمادی از درآويختن شير با گاو . و بعد جشن نو روز و مراسم سال نو آغاز ميشد. خود را پيشکش کند
  . يعنی که سال کهنه را سال نو به پايان رسانده است. نمايش ميدادند

  
  چنين بود تخت جمشيد
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  :رناصرپو رپيرا

و بدون اينکه وارد عرضه داليل و  پيشاپيش بگذاريد خدمت تان عرض بکنم که تخت جمشيد اون همين جوری مقدمتا
 طرح تخت جمشيد يک مجموعه نيمه تماميست که هيچ قسمتيش حد اکثر بيش از سی در صد کا ،استنادات بشم 

و بيش ازصد و ] است[ ن مجموعه خيلی زياد اجراييش پيش نرفته ، اما من ميخواهم اينرا بگم که گرچه مساحت اي
کارساختمانی ايکه درين مجموعه بطور همزمان پيش ] پــَنـَل] [ ٩[ اما اگر تمام اين ] است[ سی هزار متر مربع 

ميرفته ، تمام هم شده بود يعنی به مرحله انتهايی هم رسيده بود و تمام سرمايه گذاری و نقشه هاييکه قراربود رويش 
ده بود باز هم به نسبت آثار معماريکه در جهان باقيمانده از دوران خيلی کهن تر از تخت جمشيد يک مجموعه انجام ش

مثال وختی اين را بخواهيم با آثاری که در مصر وجود داره بسنجيم اصال به . و قابل اعتنا نيست]. است[بسيارحقير 
 اين حتی بايک ستون معابد مصر هم قابل سنجش هيچ وجهه ارزش گزاری معماری رويش ممکن نيست برای اين که

يا مثال فرض . يا با اهرام مصر که اصال نميشه به هيچ نحوبرابری يا قطعأ نه ميتوانيم اين ها را باهم سنجيد. نيست
 نيمه اسفنکسچه برسه اون دو تا چهار تا . را در جهان نميشه سنجيد ١] اسفنکس[ کنيم  با ابوالهول در مصر هيچ 

 جنوب شرقی هست حيرت انگيزه ،تخت یبه همين ترتيب آثارمعماريکه درآسيا.  ايکه در تخت جمشيد هستکاره
   .  دقت می کنيد.جمشيد در مقابلش واقعا قابل گفتگو نيست يا در هند ، يا در يونان حتی

  
 شام ،در لبنان و در ترکيه باقيمانده دراردن در] سلوکی[ به اين ترتيب يا به خصوص يا به ويژه در بين النهرين آثار 

 اصطالح اجرأ های باور نه کردنی چه از نظر ظرافت ، چه از نظر محاسبه ، چه از نظر بهحتی ، اينها کارهای ،
اما االن در دنيا قضيه ای کامأل ال اقل برای ايرانيها به اين صورت . نقش  اندازی ، چه از نظر دشواری محل کار

اونهم در جهانيکه مثال ديوار . تخت جمشيد نيستمعماری يزی ، هيچ معماری باالتر از تفهيم شده که در جهان هيچ چ
و تمام  .کار های فوق تصور انسانيست... که اصال ، .  يک قسمت کوتاهش با تمام تخت جمشيد برابری ميکنه ،چين

مطلب راجع به تخت ] يک[ ه ي] اين[ شده است وبهره برداری شده است وپا برجايي ايشه در تأريخ نشون داده ، ای 
جمشيد يا مطلب اينکه اصوال تخت جمشيد برخرابه های يک زيگورات خشت و گلی ايالمی باال رفته يعنی پيش از 
تصرف تخت جمشيد بوسيله هخامنشيان ، اينجا يک مجموعه کامل معابد ايالمی و يک زيگورات قابل بهره برداری و 

يگورات را و اين ابنيه خشت و گلی ايالمی را هخامنشيان اوليه يعنی فقط در حال بهره داری بوده ، بخش ازين زدر
کردند که در اثرحادثه آغاز   را و فرزندش تخريب کردند و بجاهش چند پــَـنــَل ساختمانیهخشايارشازمان داريوش و 

 به اصطالح ادامه کار ابنيه  و در اوايل ساخت تخت جمشيدايکه بعد بهش اشاره می کنيم اين ادامه کار هم متوقف ماند
يعنی آنچيزی که شما امروز در تخت جمشيد می .... به خودش رها شد و خود رهاشدنی که تا همين امروز هم  بحال 

   سال پيش به حال خودش رهاشده٢۴٨٠بينيد همون چيزيست که در 
   موزيک 

  باقی دارد
  :يادداشت

  Documentary filmبرای ديدن اين فلم مستند تاريخی به بخش آ، گ، او، تی  وی صفحۀ تحليل ها تحت عنوان  
  .مراجعه نمائيد

 
 
 
 
 

                                            
١ Sphinx 

هيکل عظيم اساطيری که هنرمندان مصری و بتقليد آنان  ( ۞ اسفيگس و يونانی ۞ اسفينکس از التينی) ۞ ( ِا فَ  ] (ِاخ ] . سفنکس
بوالهوبة). ابن جبير. (ابواالهوال . ابوالهول . بکرات مجسم ساخته اند هنرمندان يونانی . ( نام حيوان موهومی است که در مصرو ). مقريزی 

در مصر اسفنکس را بشکل شيری نقش ميکردند که سر او بصورت سر. ميکردندمجسم  يونان باستانی به هياکل مختلف محتمًال اين . دختری بود 
در خرابه های بالد باستانی مصر. الهه ٔ حکمت و دانش بود برپاميکردند هياکل را به قصد تعظيم و تکريم نيت که بزعم مصريها اسفنکس های  

و از همه. ته شده بسيار مشاهده ميشود که از يک پارچه سنگ ساخ  بزرگتر را ابوالهول خوانند که در بين دو هرم واقع شده و تنه ٔ اين هيکل در 
بعض خرافات درباره ٔ اسفنکس  .گز ارتفاع دارد ٢٧ ميشود که زير ريگها مدفون و پوشيده است و فقط سينه و سر او خارج از ريگ مشاهده

سفنکس جواب معمائی را از رهگذر ميخواست اگر از عهده برنمی آمد وی را ازا متداول شده از آن جمله يونانيان گفته اند که باالی تخته سنگی  
بحل» ُاديپ «عاقبت مردی موسوم به . به دريا پرتاب ميکرد و  معما موفق آمد و در نتيجه اسفنکس خود را از باالی تخته سنگی به دريا افکند 

پ شودو رجوع به ابوالهول و ادي. ازنظرها ناپديد شد . 


