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م٣١/١٠/٢٠٠٩                                   رحمت آريا: اهتمام 
                   

 
  يا افشای» تخت گاه هيچکس«فيلم  مستند

  يکی از بزرگترين جعل های تاريخی در منطقه
  چهارمبخش 

  

  بررسی جزء به جزء سازه های تخت جمشيد
  

  دیوار غربی
  

.  اقليمی ايران برای هيچ نقطه از ايران يک بنای بومی نيستاصوأل تخت جمشيد بسته به شرايط: ناصرپورپيرار
مجموعه ابنيه سنگی نداريد ، پس از تخت جمشيد باز هم ... هرگز پيش از بنای تخت جمشيد شما در سراسر ايران 

سرزمينيست که فقط فاصله درجه حرارت  بين شب و روزش غالبأ ] يک[ چون اينجا يه . مجموعه ابنيه سنگی نداريد
در يه چنين .  درجه کم وزياد ميشه۴٠و بين فصل زمستون و تابستونش بين گاه تا .  درجه کم و زياد ميشه٢٠تا 

ودر يک محيطی که . چون سنگ اصوأل هادی سرما و هادی گرماست. شرايط اقليمی که کسی با سنگ بنا نه ميسازه
بخصوص . نيه سنگی نداره ، هنوز هم ندارهاينقدر تفاوت درجه حراراتی هست کسی اصال درين سرزمين ذهنيت اب

فورمهای که در تخت جمشيد بکار رفته فورمهای بومی و ملی نيست ، هيچ پيشينه نداره ، پيسنه هم نداره يعنی پس از 
اين فورمهای که . تخت جمشيد هم کسی ازو شير ها اوز گاو ها ، گوزنها ازون چيزها روی بنا ها به وجود نياورده

ما می بينيم متعلق است بيشتر به بين النهرين و برخی اش هم با تغيراتی متعلق است به يونان و ورم درخت جمشيد 
با اين تفاوت که شما در معماری بين النهرين يا در معماری يونان يا در معماری روم مواجهيد با يک به . کهن

بسازند محاسبات اوليه اش انجام ميشه اصطالح ستراکچر از پيش طراحی شده، يعنی وختيکه ميخواهند يک ستون را
، تقسيم بندی قطعاتش انجام ميشه ، طراحی و زينت آالتش انجام ميشه اينها به شکل بلوکهای جداگانه حاال فرق نه می 

بشکل بلوکهای از پيش آماده ، شماره ميخوره ، بعد اين بلوکها برابر اون عاليمې که . کنه ستون ، ديوار ها همينطوره
اما در تخت جمشيد قضيه . يا ستون کامله. دقت می کنيد . يکنه کنار هم قرار می گيره و ديوار کاملهتعين م

/ تضريس های[ و با . يعنی مواد خامِ  بدون شکلِ  تراش نه خوردهِ  از نظِر حجم و ابعاد گوناگون .  کامالبرعکسه
بعد بر اساس يه فورم . بدون فورم پيدا ميشه مختلف روی هم چيده ميشه يک نمودار سنگی بی شکل و ] دندانه های

يعنی از سوی يه سنگ خام ، هنگاميکه در محل اصليش قرار داده شده مثال کله . اين نمودار سنگی تغير پيدا ميکنه
  . اسپ در اونجا ، يا مثال يک ديوار را از توی يک سنگ خام می تراشند

  
  :١نطاق 

  
بازديد کننده های تخت جمشيد اکثرأ بی توجه به . ربی تخت جمشيد ميرويم برای درک اين موضوع به سراغ ديوار غ

اين درحاليست که اين . اين ديوار وارد اين مجموعه ميشوند
و حتی . وانی برای گفتگو داردديوار در خودش مسايلی فرا

ميتوانيم به بابررسی ان به نحوه معماری اين ديوار و ساير 
ريکه با بررسی ان ميشه ديوا. نقاط تخت جمشيد پی ببريم

فهميد هيچگاه تکميل نه شده ووختی ديوار ورودی تخت 
جمشيد هنوز کامل نيست و به بهره برداری نرسيده اون 
وخت چه نتيجه ای در باره سايرقسمت های تخت جمشيد 

  ميتونيم بگيريم؟ 
  
 

 موزيک
 

ای اينکه کاخهای مورد نظر را بر روی يک بر. در ابتدا بايد گفت تخت جمشيد برروی دامنه کوه رحمت قرار گرفته
صفحه تخت بسازند روی دامنه کوه را ابتدا بلوک چينی کرده بعد اضافات دامنه کوه را می تراشيدند و صاف می 
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همينطور که درينجا هم مشاهده می کنيد کار صاف کردن و بلوک گذاری باالی ديوار انجام شده ولی ادامه .  کردند
در حقيقت بايد گفت بر روی اين ديوار قطعات سنگی باقيمونده از . عرض ديوار ناتمام باقيماندهاين کار در طول و 

اين قطعات در حالی جدا شدن از دل ديوار غربی بوده اند که کار جدا . دامنه کوه هيچوقت اصالح و صاف نه شده
  . کردن و صاف شدن اونها به حال خودش رها شده

  
   ثانيه١٠موزيک 

  
ليست که بانزديک شدن با سطح اين ديوار اين در حا

ميتونيم آثار متعددی بجامانده از قلم ها را روی آن مشاهده 
که نشون ميده کاريگران روی اين ] اند[آثاری  يه . کنيم

قطعات مشغول انجام کار بودند ولی گويا کارشونرا نيمه 
  . کاره بحال خودش رها کرده

 
 

 موزيک
 

 
نگهای دامنه کوه از بين برده نه ميشده و تاجای که ممکن بوده سعی ميکردن از صخره های الزم به ذکر است س
ازين صخره های بلوک های درست ميشده ، و ازين بلوکها در ساير نقاط تخت جمشيد يا حتی خود . اضافی بهره ببرند

.  در اوردن آنها کامأل مشهودهبر روی اين قطعات حتی جای تيشه ها و سعی در سالم. اين ديوار استفاده ميکردند
بعنوان مثال همچنانکه درينجا می بينيد حجار در حال جدا کردن اين تکه سنگ از دل بوده بدون اينکه قصد داشته 

  . باشه اونرا تخريب کنه، اينو حتی از ضربه هاييکه با قلم به پشت اين بلوک زده اند ميشه فهميد
 

  ثانيه٧موزيک 
 

 
 

البته . سی به قسمت های بااليی اين دامنه و تراش صخره هابرای خودشان هم پله درست ميکردندجالبه برای دست ر
که هر کدام آن دارای . به اين نکته بايد هم توجه داشت که گروه های متعدد بر روی اين ديوارمشغول کار بودند

  .ه ديوار صاف و تخت تحويل بدهندمهارت خاص بوده و کار بخشی ازين ديوار را به عهده داشته تا اينکه بتونن ي
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دامنه ناتراشيده صخره در عکسهای که حتی قبل از 
. خاکبرداری اين محوطه گرفته شده هم مشخص است

در حقيقت اين ديوار از سالهای دور به همين شکل بوده 
؛ توجه به آثار بجا مانده از قلم ها ما را با تکنيک 

صاف کردن صاف کردن ديوار هم آشنا ميکنه ، کار 
ديوار و عقب بردن صخره هامرحله به مرحله انجام 

همونطور می بينيم بلوک بااليي صاف شده و . می شده
بلوک پاييني به تدريج دو مرحله عقب رفتن و صاف 

 شدن را با دو نوع قلم متفاوت نشون ميده ؛ 
 

   ثانيه۵موزيک 
 

 
اما کار صاف کردن و يکسان کردن نهايي بلوکها گويا به 

ين شکل بوده که از بلوک باال که کار صاف شدنش تمام ا
شده چند نوار برای مشخص شدن سطح انداخته شده ، بعد 

  .، از بغل شروع به تراشيدن بلوک پايني می کردند
 
 
 
  

   ثانيه١٨موزيک 
 
  

اين موضوع را ميتوانيم در سراسرطول ديوار غربی 
کار درينجا حتی با کمی توجه ميتونيم بفهميم که . ببينيم

تراش ديوار سمت راست يک مرحله از ديوار سمت 
در مرحله آخر هر دو ديوار باابزار . چپ جلو تر است

 .های ويژه کامال صاف و يکدست ميشدند
 
 
  
  

  ثانيه٣موزيک 
  

 .ناتمام ماندن کار تراش ديوار غربی در تمام نقاط آن به چشم ميخورد
  

 موزيک
  

که کار . ن موضوع است که کارگران بر روی آن ها مشغول انجام کاربودندحتی آثار بجا مانده از قلمها نشان دهنده اي
 .در مرحله آخر حتی جای اين قلم ها نيزاز بين ميرفته . خودشانرا نا تمام رها کرده اند

   
 موزيک
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 مثال البته با مقايسه ای بين ديوارهاييکه کار تراش آنها تقريبا تمام شده اين قضيه بهتر نمود پيدا ميکنه، بطور

کارتراش اين ديوار تقريبأ به اتمام رسيده ولی ديوار مجاور 
  . اون تا بلوک چهارم هنوز نيمه تراشه

  
  

 موزيک
 

 
 

  
 
  

بايد اضافه کرد که مرور زمان اين اليه ها را به اين 
[ ديوار اضافه نه کرده بلکه باتوجه به آثاريکه موجود ه 

وند اين اليحه ها قرار بوده از روی ديوار حذف ش] اند
 .که هيچگاه اين کار صورت نه گرفته است 

 
 موزيک

  
دامنه نه تراشيده گي همه جا در طول ديوار غربي وجود 

ولی اين امتداد در سه بلوک آخربيشتر به چشم . دارد
 . ميخورد

  
 موزيک

  
 بهره يه کاخی با چنين نواقصی بر روی ديوار ورودی آن ميتونه به. با توجه به اين موارد سوالی مطرح ميشه

 برداری رسيده باشه؟
  

 موزيک
  

 چگونه در کاخی که کارگران هنوز بر روی ديوار ورودی آن مشغول به کار بودند جشن های مختلف گرفته ميشده؟ 
  

   ثانيه١٧موزيک 
  

 
  قی داردبا

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

  .مراجعه نمائيد
 
 
 
 
 


