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م٠٧/١١/٢٠٠٩                                   رحمت آريا: اهتمام 
                   

 

  يا افشای» تخت گاه هيچکس«فيلم  مستند
  يکی از بزرگترين جعل های تاريخی در منطقه

  پنجمبخش 
 

 پله ها
 

 
 

بعد از عبور از کنار ديوار غربی به پله های ورودی 
ار های بر روی ديو. مجموعه تخت جمشيد ميرسيم

ـيناتی وجود ئورودی پله های تخت جمشيد هيچگونه تز
اينجا فقط قطعات سنگ روی هم چيده شده وباال . نداره
عدم حجاری اين پله ها بعنوان اولين منظره ايکه . رفته

توسط مهمانان اين مجموعه ديده ميشه غير طبيعی به 
  . نظر ميرسه

  
 

  ثانيه١٠موزيک 
  

تخت جمشيد اساس بر ببينيد در : ناصرپورپيرار
آرايش و حجاری گذاشته شده ؛ يعنی خواسته اند که با 

. تأثير بگذارند] تصاوير سنگی[ تصاوير روی بيننده 
در حاليکه پله های ورودی فاقد هرنوع . دقت می کنيد

هر چند که تأثير گرفتن بازديد کننده . نقش اندازيست
از يا مهمان يا هر کسی ديگری بايد ازهمين نقطه آغ

يعنی پله ها بايد بسيار مجلل و باشکوه و دارای . بشه
نقوش تاثير گذار يا ال اقل نمادی ازون چيزيکه 

 ]اهورامزدا[ ماامروز اسمشو ميگذاريم 
 

 و در تخت جمشيد در نقاط مختلف وجود داره بايد 
داخل ] از[ يکی هم درين پله ها در حجم بزرگتر 

] که[ مثالفرض کنيم باشه يا يک  کتيبه خوش آمديد يا 
شکل های که صورت رسمی ترې بده به اين 

اينی که نيست نه اين است . مجموعه درين ابتدای کار
به اين دليل است که قرار بوده همين جوری باشه يا نه 

خود فورم کنونی اين پله ها که سنگهای نيمه . باشه
 قرار دارند با حجاری های خام هنوز هم روی هم

شون ميده که اين پله ها هم کار اين ن ناتمام،
ساختمانش در حال اجرأ بوده وفقط به اصطالح مورد 

همينجا بايد يک چيزی را . نيازاوليه که رفت و آمدی به ارتفاع بوده را انجام دادند تا بعد کار های تزينيش انجام بشه
ی ورودی بخاطر اين بوده که مثال عرض کنم که در کتابها به شکل های مختلف گفته اند که اين ارتفاع کم پله ها

چنين چيزی اصال بی معنی است ، کسی با . مهمانان يامثال واردشونده گان به اين مجموعه با اسپ ازينجا باال برند
اين چی بسيار . اسپ نيست؟ به خصوص در يک بنای تشريفاتی] راه[ اسپ از پله باال نميره  ، متوجه شديد ، اين چيز
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می بين پله ها به دليل اين بوده که اين پله ها در عين حال دروازه اصلی تغذيه مواد اوليه اعم از کـــُند و فاصله ک
سنگ های بزرگ يا هر چيزی ديگه ای به داخل به اصطالح پنل های ساختمانی محوطه تخت جمشيد بوده ، برای 

[  با فاصله کم پله ها، اين فاصله کم هم با اينکه کار کشش سنگها روی اين پله ها آسانتر انجام بشه اين با شيب زياد و
پوشانده ميشد و اين ها بهش به شکل يک سطح لغزان در ميامد که بعد مسالح مورد نياز که معموال ] به اصطالح شن

چون خود محوطه معدن سنگ نداره ، معدن سنگ در قسمت . سنگ های بزرگ بوده به داخل محوطه کشيده ميشد
  . برای اينکه اين انتقال ميسرتر شوه اين پله ها را به اين اصلوب ساختند.شمالی تخت جمشيد است

  
  ١نطاق 

  ].ناقص اند[با اين وجود اگر به پله هم نگاه کنيم متوجه ميشيم که تراش اونها هم هنوزناقصه 
   ثاينه٣موزيک 

قسمت های مختلفی برروی پله ها باقيمونده که 
 ديگه ای هنوز تراشيده نه شده ، درينجا هم پله
  .می بينيم که کار تراشش انجام نه شده

  
 موزيک

  
 

حاال ميتونيم تصور کنيم وختی کارگران بر 
روی پله ها مشغول کاربودند همزمان مهمان ها 

 هم وارد ميشدند و درينجا جشن می گرفتند؟ 
 

  
  موزيک

  دروازه ملل
  

 بعد از عبوراز پله ها وارد محوطه ميشويم که دروازه 
 .  جمشيد است و دروازه ملل ناميده ميشهورودی تخت

اولين مطلبی که بايد درين دروازه مورد توجه قرار 
اگر . ورودی و خروجی اونه] اسفنکس های[ بگيره 

اين  اسفنکس ها باعث شکوه و جالل هخامنشيان اند و 
اگر اعتبار يک سلسله ، تنها به وجود اين نقشهاست؟ 

ن اين طرح ها را از بايد توجه داشت که خود هخامنشيا
روی اسفنکس هاييکه به وفور در منطقه ما ديده ميشه 

اسفنکس های تخت جمشيد نمونه های . برداشته اند
کاپي شده وجديد اين اسفنکس ها هستند که قرن ها قبل 

فته که حتی داريوش ريش خود شو مودلی می با.  ازينکه قرار باشه تخت جمشيد ساخته بشه در منطقه ما توليد ميشده
 صد ها سال قبل در منطقه ما متداول بوده

 
  

 
  

اين نقش را که با ستان پرستان ما که به خدای 
 . متعلق به خدای آشوريانه زرتشتيان می بخشند هم ،
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ازين نکات که بگذريم بايد توجه داشت که دروازه ورودی 
تخت جمشيد هم هيچ وخت تکميل نه شده و نيمه کاره 

اما قبل ازينکه به داليل ناتمامیِ  . ها شدهبحال خودش ر
کار دروازه بپردازيم به کتيبه ايکه بر درگاه ورودی اين 

  . دروازه حک شده نگاهی می کنيم
 
 
 

در اين دروازه کتيبه ای هست که هم به : ناصرپورپيرار
خط بابلی هست ، هم به خط ايالمی هست هم به خط به 

خط ميخی ]  ميگيم فارسیما االن[ اصطالح فارسی ايکه 
داريوشی، خط ميخې ايکه داريوش دستور تدوينشه 

.  درينجا خشايارشاه ميگه من اين دروازه را ساخته ام.داده
خوب، خشايارشاه توی کرونولوژی موجود سلسله 
هخامنشی فرزند داريوشه ، دقت می کنيد ، اگر مجموعه 
ِ هخامنش ی تخت جمشيد را چنانکه شايع است ، داريوش 

ساخته چطور دروازه وروديشه فرزندش ساخته؟  مگر 
تخت جمشيدی را که داريوش ازش استفاده ميکرده فاقد دروازه ورودي بوده؟ پس چې جوری مهمون دعوت ميکرده؟ 

 .  که روبروی اين چيزه] بر سر تاالر آپادانا[و اين مهمونان از کدوم مسير خودشه ميرسوندن حاال به 
 

 ميده که تا زمان خشايارشاه اين اينکه خودش نشون
مجموعه اصال در حال ساخت بوده، وانگهی سوال اينه که 
؛ اين در تمام تخت جمشيد اين جوريه ها يعنی شما در تخت 
جمشيد کتيبه داريوشی نداريد که ادعای ساختن يا حضور 

شما بيرون از تخت ... اين چه .... ياشراکت در بنای 
 تخت جمشيد که هيچ وخت محل جمشيد روی ديوار جنوبیِ 
روی ديوار چهار تا پنل کتيبه . گذر امروزين ال اقل نيست

باز يه حرفهای ميزنه  بی ربط ... داريد که اونجا داريوش 
  .با تخت جمشيد

  
اينها مسايليست که ما ميخواهيم ته و توشه در آريم به 

کی آغاز . اصطالح امروز ، و بگيم که اينجا چه خبره اصال
مانشه کرده ؟ و آيا در زمان خشايارشاهيکه ادعا ميکنه ساخت

اين دروازه را داره ميسازه پدرش يعنی داريوش زنده بوده 
يا نه؟ نميتونسته زنده باشه ؛ چون درين کتيبه خشايارشاه 

خشايارشاه که در زمان زنده بودن پدرش . ميگه من شاهم
کثر داريوش ، نميتونه ادعا بکنه که من شاهم ميتونه حدا

  . بگه که من وليعهدم
  

مجموعه ]  شما هنوز[ پس، پس از مرگ داريوش حاال اگر اساس را بر همين بقايا بگذاريم پس از مرگ داريوش هم  
 .، دروازه ورودی نداره

  
  موزيک

  
ا های اول آنکه ببينيد توی سيستم بن. صد دليل محکم معماری وجود داره که اين دروازه کامل نيست: ناصرپورپيرار

     اين آوار بستگی به اون محل تخريب شده . کهن وختی يه مجموعه ای تخريب ميشه آوار از خودش باقی ميگذاره
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[ ممکنه تاحدی باشه که تمام آثار بنای قبلی را ببريد زير آوار و شما وختی وارد يک محوطه باستانی ميشيد ] داره[  
دقت . بايد حفاری انجام بديد آوارها را برداريد تا ديوار پيدا بشه. جز زمين تخت نه می بينی] باستانی ميشيد] يا واقعأ
که تخت جمشيد يکی ازون مجموعه هاست که . بخصوص در مجموعه هاييکه ديوار های پهن داره. می کنيد

  مترو در١٨ متر اند به بلندی ۵از جمله ، همين دروازه ورودی، ديوارها بيش از . ديوارهاش همه عريض و پهن اند
 .چهار دور وبر هست

 
 

 اگر محاسبه کنيد اين ديوار ها اگر تخريب شده باشه ، درطول 
زمان ، بايستی چنان تپه يې از آوار ايجاد کرده باشد که حتی 

اما از . تمام اين اسفنکسها را زير آوار خودش گم کرده باشد
قديمترين توصيف ها و تصويرها و نقاشی هايکه ما ازين 

 اين محوطه ، همين سيفينکسها و همين ستون محوطه داريم ،
  .ها فقط ديده ميشه بدون يک سطل آوار

  
  ١نطاق 

اين درحاليه که اگرامروز نگاهی به اين مجموعه بيندازيم ديوار های خشتی در اطراف اون کشيده شده اند که تمامأ 
 .نوساز، و در بازسازيهای اخير به اين محوطه اضافه شده اند

 
 

به معنی بازسازی ، بلکه به نوعی فريب بيننده و اين نه 
و القای اين مطلب به ذهن اونه که اين محوطه ديوار 
داشته در صورتيکه حتی ذره آوار از اين دروازه 

  ].است[ بدست نيامده 
  

نوار اندازی در . به نوار اندازی اين درگاه توجه کنيد
طول اين درگاه برای فورم دادن به قسمت بيرونی 

نجام شده ولی بقيه کار های اين درگاه ناتمامو کارا
اگر ديوار های کناری اين درگاه را خشتی . باقيمونده

در داخل آنها ] بند کردن سوراخهای ميان سنگهای ديوار/ مالحت چينی [ فرض کنيم خواهيم ديد که هيچگونه عالمت 
 .وجود نداره

 
ثار ضربه های را که معماران به داخل بدنه اين درگاه هنوز آ

می زدند تا به داخل آن شکل بدهند با وضوح کامل مشخص 
آثار ضربه های قلم به شکل تراش جهت شکل دادن [ اند 
بطوريکه اگر روزگاری ديوارې به اين درگاه وصل ]. سنگ

  .بود تمام اين آثار ازبين ميرفت
  

اه کنيم خواهيم ديد که معماران اگر مجددأ به اين درگاه نگ
داشتند داخل اين درگاه را خالی ميکردند که حتی قالب اين 

 .طرح هنوز درست نه شده و گوشه های بلوک ها هنوز تسحيح نه شده اند
 

در حقيقت اين محوطه دروازه سومی هم داشته که رو به تاالر آپادانا . اما نکته مهم ، دروازه سوم اين محوطه است
با توجه به اينکه عرض اين دروازه حدود يکمتر . اما در آغاِز مراحل ساخت به حال خودش رها شده است. از ميشدب

اما هيچگونه آثاری از اسفنکس يا چيزی نظير . از دو دروازه ديگه بيشتره بايد جنبه تشريفاتی بيشتری داشته باشد
  . ماونچه در دو دروازه ديگه شاهديم برروی اون نه می بيني

  
درين دروازه . از لحاظ فنی با بررسی سنگهای درگاه ميتونيم بفهميم که هيچگاه برروی اونها چيزې قرار نه گرفته

  . فقط سنگهای درگاه و پاشنه گردانها گذاشته شده و بقيه کار به حال خودش رها شده
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   ثانيه٨موزيک 
 

 
اما با توجه به اثريکه در محوطه باقيمونده ميتونيم بفهميم 

به اين قطعه . که قرار بوده اين دروازه چه شکلی پيدا کنه
با نزديک شدن به اون . سنگ مکعب شکل توجه کنيد

. ميتونيم بفهميم که حجار ها درحال شکل دادن به اون بودند
گويا قراربوده لبه بااليي ، فورم های برگ نخلی مانند 

 نمونه های ازين فورم ها را ما بر فراز دروزاِه. بگيرند
 .دوِم ملل و بعدأ در بقيه تخت جمشيد هم می بينيم

 
  

  
همچنين در زير اين فورم های برگ نخلی حجار های 

اين سنگ هم بوده اند که هنوز هم ] طناب اندازی[مشغول  
بدنه پايينی اين قطعه . اين تناو هم اندازی شکل نه گرفته
 امانکته ايکه ازين به. سنگ هنوز خام و تراش نخورده است

بعد در سراسر تخت جمشيد با اون روبرو هستيم قسمت 
هايست که کارتراش آنها شايد به سيستم آن دوران فقط چند 
دقيقه وخت می برده اما با کمال تعجب بحال خودش رهاشده 

 . اند
وختی کاِرتراِشِ  اين قطعه سنگ تمام ميشد از آن به عنوان 

ِ  دروازِه ملل استفاده ميک حتی از . ردندتاج درگاِه سوم
فاصله ايکه بين اين قطعه سنگ و درگاه سوم وجود دارد 

اين فاصله بعدأ توسط خاک . اين قضيه بهتر معلوم ميشه
بصورت تپه ای در می آمده و اين سنگ را روی ان هول 

  . ميدادند و سرجاش باالی درگاه می گذاشتند
  

الزم به ذکره برای اينکه هم به سنگ راحت تر بشه داخل 
  . خالی ميکردند] آنرا[ نا او

 .گذاشته اند]  حوض[ جالبه که امروز نام اين قطعه سنگ را 
 

اما مهمترين مسله اينه که شما درين : ناصرپورپيرار
ِ  ورودی که بايد چهارتا ستون  ِ ميانِه دروازه محوطه
داشته باشيد در طول زمان فقط دوتا ستون ديده شده 

راتی کردند و به اصطالح بعدها که اومدند اينها تعمي
کاِر حفاری تويش انجام شدو ، ترميم انجام شدو، شکل 
دهی انجام شد از خورده ريز های اطراف هم يک نيم 
ستونی ديگه درست کردند و هنوز هم ستون چهارم 

  ]است[ چون بقايای نداشته . نداره
  

  ١نطاق 
   

] سمنت / سيمان[  برجا بودند در بازسازی شان از  که در داخل اين محوطه پا١ الزمه ذکر کنيم دو شال ستونی
  ]است[ استفاده شده 

                                            
  : چنين فرمودند طی ايميلی در جواب جناب شان .  از دانشمند پور پيرار خواستار توضيح شدم در قسمت کلمه شال ستون ١

.در انتهای پايينې هر ستون سنگي يک دايره بيرون زده سينی شکل قرار دارد که ستون را بر روی آن می چينند  
]رحمت آريا[  



 
 

 
و شميره   ٧تر ٦  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 له رال، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئي

 

  ]است[  سوم يعنی همان ستونيکه بعدها در بازسازيها سر پا شده را ، يک ماشين تراشيده اما شال ستونِ ِ 
  

[ ود نداشته اما شال ستونېکه جنس اصلی سنگ را نشون ميده همون شال ستونيه که هيچگاه برروی او ستون وج
 ]است

  
نگاه به ] يک[ قضيه وختی جالب ميشه که يه 

کف اين ستونهايکه امروز پا به برجا هستند 
  .بيندازيم

  
کف پای ستونها در بعضی جاها صاف و در 

حتی جای قلم ها . بعضی جاها هنوز نيمه تراشه
 ].اند[ تاهنوز بر روی اين سطوح مشخصه 

  
 مقدار خورده از دروازه دوم که خارج ميشيم
با بررسی اين . سنگ روی زمين می بينيم

  ].است[ قطعات متوجه خواهيم شد که حتی کارتراش آنها هنوز هم بطور کامل انجام نه شده 
 

  
به گوشه اين سنگ که کار تراشش نيمه کاره است 

تيغه ها را گويا آخر کار می تراشيدند تا ! نگاه کن
  ]شود[ سنگ لب پر نه شه 

  
به محل ريخته شدن سنگ ها وشکل اونها با توجه 

ميشه فهميد که اين سنگها متعلق به تاج درگاه دوم 
کسی نميتونه مدعی بشه که اين ] اند[ دروازه ملله 

سنگها از باالی دروازه به پايين افتاده بلکه اين سنگها 
 .هنوز تکميل نه شده اند تا به باالی دروازه منقل بشن

  
  

  .لمها را بر روی اونها ميتونيم بخوبی ببينيمحتی مراحل کار و نوع ق
  

و بقايای آنها هم کنارشان روی زمين . همانطوريکه مشاهده کرديد دروازه اول و دوم سرجای خودشان قرار داشتند
اما دروازه سوم به اين دليل که کارش شروع نه شده فاقد هرگونه بقايا بوده ، به جز تاج که مشغول . ريخته شده اند

 ]. اند[ اون بوده تراش 
 
  

  
ـر نقاط تخت ئدر آخر بايد به کف اين محوطه وسا

داخل محوطه کف سازی نه . جمشيد هم توجه کنيم
، و با توجه به اينکه اين ]  تسطيح نه شده[ شده 

. محوطه در حال ساخت  بوده طبيعی به نظر ميرسه
ـله را حتی درهنگام خروج از دروازِه دوم ئاين مســ

 کاخ صد ستون و بعدأ در سراسر ور فتن به سمت
 . تخت جمشيد هم می بينيم

 
  
  

                                                                                                                                        
  



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  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 له رال، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئي

 

از دوازه به سمت شرق ] اگر[ببينيد : ناصرپورپيرار
شما از ميان يک راهرو عبور می ]  ميرويد[ ميريد 

به اصطالح که نسبتأ هم ] راه[ کنيد تا ميرسيد به اين 
بنا های قديمی کم ! خوب]. طويل است[ طويله 

 منطقه ما که سر شار از بناهای نيست، بخصوص در
يک راهرو قديمی معموأل سنگفرش . قديميست

ـيني داره ، خوب ، بالخره قراره بخصوص ئتز
اونجوری که ميگن اينجا نماينده های ملل بيايند ، 

ـينی داره ئجشنهای ملی انجام بشه ، سنگفرشهای تز
و راهرو بوسيله پوشش های مختلف سراميکی، 

 با نقوش مختلف پوشانده شده ، ـيکي، سنگی ئموزا
 

    
 

همه محوطه ها به هر صورتی است فاقد . شما در سراسر تخت جمشيد به اندازه يک خشت ، کف سازی نه می بينيد
کف .... از جمله اين راهرويکه بايد ازين دروازه ملل ميرفته به اين کاخ ، که يه روزی بايد تمام ميشده . کف سازيست
انکه محوطه بين اين دروازه ملل و به اصطالح آپادانا کف سازی نداره ، چنانکه بين آپادانا و چن..  چن....سازی نداره 

بيابان دست نخورده است که ] يک[ اينجا يه . کف سازی نداره] تچر و هديش[ صد ستون کف سازی نداره ، چنانکه 
حله رسيد کفشه هم بسازن ، چون مشغول يک سری عمليات بنايی اند توی اش که بعد ها بايد اگر کار به اين مر

خوِد نبود کفسازی چه در پنل های داخلی يعنی در ]. بناسازی است[ معموال کف سازی آخرين مرحله بناسازيه 
محوطه های داخل تاالرها چې در محيط های ارتباطی نشون ميده که اينجا هنوز کسی حتی به فکر طراحی يا آغاز 

 . اينها خودش داليل نيمه کاره بودن عمومی اين محوطه است. ده اندتسطيح زمين برای کفسازی هم نه بو
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