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و شميره   ٩تر ١  له:د پا

ينگه کله موږ  په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئسره 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

م١١/١١/٢٠٠٩                                  رحمت آريا: اهتمام 
                   

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

   ششمبخش
  

  ١نطاق 
بعد از گذشتن از دروازه ملل وارد محوطه ميشيم که 

 . امروز موسوم به کاخ نيمه تمامه
 
 
  

تی هنوز منطقه از تخت جمشيد را با نام کاخ آيا وخ
نيمه تمام می شناسيم ميتونيم بگيم که تخت جمشيد 

  بنای کامل بوده؟ 
  
  

 مرحلِه مختلف ، يا پنل مختلف ساختمانی وجود داره که بی توجه به ٩ببينيد در تخت جمشيد تقريبأ : ناصرپورپيرار
 در صدش اجرأ شده يکيش ۵جرأ بوده يکی ازين مجموعه ها پيشرفت کار در هر پنلې ، به طور همزمان در حال ا

 در صدش انجام نه شده چنانکه بررسی ٢۵ در صد ولی هيچ مجموعه بيش از ٢٠ در صد يکی ١۵ در صد يکی ١٠
برای . خودش رها شده] حال[ يک کاخ يکی ازين پنلهاست که در حال آغاز عمليات ساخت بوده که به . خواهيم کرد
اينقدر . د برای اين قضيه يک توجهيی بگيرند چون ديگه نميتونن بگن اين يک محوطه تمامشده است اينکه بتوانن

وختی اين اسم کاخ نيمه روی اين . روشنه که اين در شروع کار متوقف شده که خودشون اسمشه گذاشتن کاخ نيمه تمام
حاليکه اين چند فقط درصد کمتر از اونها در. دقت می کنيد.  گذاشتند بيشتر منظور شون ، که پسانهای ديگه تمامه

  . اجراشده ، اونها هم هيچکدام تمام نيست
  

  ١نطاق 
اما بررسی اين کاخ را ازين جهت که مارا با نحوه 

  . ساخت و تراش قطعات آشنا ميکنه ادامه ميديم
  

  موزيک
ايندو . در جلو اين کاخ شاهِد تراش دو اسفنکس هستيم

ل دو حيوان در بيايند ما اسفنکس که قرار بوده به شک
را با نحوِه ساخت اسفنکس ها در تخت جمشيد آشنا می 

  .کند
  موزيک

ايندو اسفنکس که قرار بوده به شکل دو حيوان در بيايند ما را با نحوِه . در جلو اين کاخ شاهِد تراش دو اسفنکس هستيم
  .ساخت اسفنکس ها در تخت جمشيد آشنا می کند

  موزيک 
نکس ها ابتدا قطعات بزرگ سنگ روی هم برای ساخت اسف

و از . چيده شده و بعد شروع به شکل دادن به اون ميکردند
  .داخل آن طرحی را که توی ذهن داشتند در مياوردند

  موزيک
بطورمثال درينجا حجار در حال در آوردن يک ُسم برای 

 اين اسپ بوده ،
 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٢ له :د پا
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  موزيک

  
  

بودنِ  اين نحوِه ساخت اسفنکس ها بخوبی معمارساز 
  . بنای تخت جمشيد را نشون ميده

درينجا هم شاهد تراش يک شال ستون هستيم که باز 
 .هم از تراشه يک بلوک درست ميشه

  
  
  
  
  

  
  

  موزيک
اگر به لبه های پايه ايکه شال ستون روی آن قرار داره 

]. اند[توجه کنيم خواهيم ديد که تراش لبه ها انجام نه شده 
يم لبه ها را آخر کار می تراشيدند همانطور که قبأل هم گفت

  .تا سنگ لب پر نشه
  

  موزيک
  

  
  

  
 .نيم نحوِه تراشِ  ستونها را ببينيمادرينجا هم ميتو

 
  

  موزيک
 ابتدا نواِر دوِر ستون ، و بعد به طول اون انداخته بعد طبق اين 

 . الگو شروع به تراِشِ  ستون می کردند
 
  
  
  

  
  موزيک

 به اين شکل در يک مرحله قبل ازينکه ستون
بيايد و روی اون نوار اندازی بشه در همين 

  ].است[ مکان موجود 
  موزيک 

حتی ميشه فهميد که در آغاِز کار ستونها قطعاتی 
به اين شکل بودند در حقيقت اکثِر قطعات در 

 .ابتدا به شکل بلوک بودند
  
  

  موزيک
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  صد ستون
  

  
  

کاخهای بعداز عبور از کاخ نيمه تمام به يکی ديگر از 
با . تخت جمشيد ميرسيم که به کاخ ستون مشهوره

بررسی پالن اصلی اين کاخ ميشه فهميد اين کاخ در جلو 
  .  ستون١۶خود ايوانې داشته با 

 
 
  
  

  
  . قبل از ورود به دا خل محوطه به بررسی اين ايوان می پردازيم

  
ون که  ست١۶اينجاييکه ايوانی قراربوده ظاهرا باشه  با : ناصرپورپيرار

چنان اينک به هم ريخته است که ما نه ميتونيم تشخيص بدهيم مثال چې به 
پايه ستونهاش کجاست، قلمه ] کدام قطعه به کدام قطعه ربط دارد[ چی يه 

آن چيزيکه . ستونهاش کجاست يا اينکه سرستونهاش به چې شکل بوده
جمشيده ، امروز اينجا پراگنده اند بقايای جمع آوری شده از همه جای تخت 

که برای ايجاد سردرگمی اينجارها کردند که ما نه توانيم بپرسيم اگر اينجا 
يه ايوان بوده ، بقايای اين ستونها کو ، پايه ستونهايش کو ، سر ستونهايش 

  کجاست؟ 
  

  موزيک
  

  
  ١نطاق 

. واقعا توی اين محوطه نه ميشه چيزی را تشخيص داد
ه نقاط بخوبی در ولی خورده اشيای جمع آوری شده از بقي

به عنوان مثال به اين پايه ستون که دو . اون مشخصه
  ! سايز مختلف هستند نگاه کن

الاقل بايد پذيرفت که يکی ازينها متعلق به اين محوطه 
  . نيست

 
 

  موزيک
  

  
  

همينطور اين قلمه ستون که قطر اون به هيچ وجهه بر 
ت سطح پايه ستونی که برروی اون قرارگرفته منطبق نيس

 . متعلق به يک پايه ستون بايک سايز ديگه است
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  موزيک
نحوه پراگنده گي اين خورده قطعات حالتی را ايجاد 

 اين محوطه روزگاری دتا بيننده احساس کنه ميکن
کامل بوده ؛ اما اگر به همين خورده قطعات ريخته 
شده روی زمين هم نگاه کنيم عدم اتمام بر روی تمام 

  . خصهاونها کامأل مش
  موزيک

  
حتی در داخل اين محوطه به قطعه سنگهای بر 
ميخوريم که هنوز کامأل خام هستند و قرار بوده به آنها 

 . شکل داده بشه
  

  
  موزيک 

  
با بررسی . حاال وارد محوطه داخلی صد ستون ميشيم

اين کاخ خواهيد ديد که اين کاخ هم جز همون بناهای 
هېچ وخت به اتمام ناتمام قبلی اند و کار ساخت اون 

 . نرسيده بود
 
 
  

  
  

  موزيک
  

 تا در واقع چراغدان ٣۶درين جا : ناصرپورپيرار
يعنی پشت .  تا پنجره است٣۶ تا ازين ٧است که 

ولی بقيه . به فضای آزاد راه داره. اين بسته نيست
 .  تاش ، پشتش بسته است٢٩اش 

 
 
  
  
  

  
  

] اند[ تاخچه های مسدودی ] يک نوع[ يعنی يه 
حاالچراغ . دقت می کنيد. رای نصب چراغدانب

هرچه بوده نه می دونم چې بوده ،ولی اين يه چيزې 
آرايشی است برای اينکه چيزی رويش قراربگيره ؛ 

  .برای تبادل هوا نيست
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 فقط .تقريبأ آرايش های مقدماتی سنگی اطراِف اين صالون تمام شده است.  و اون سوی اين چراغدانها ديده نه ميشه
اما در . بايد بين سنگ درگاه ها  و بين اين چراغدانها ديوارها چيده ميشد و بعد ستونها نصب ميشد وسقف ميخورد
و ديگه . مرحله نصب سنگ درگاه ها و چراغدانها و پنجره هاو نصب پايه ستونها کار درين محوطه تمام شده است

يعنی نه می .  زمين قرار داره هيچ قلمه ستونې نه می بينيمپيش نرفته زيرا اوال ما درين صدپايه ستونيکه بر روی
دونيم چه نوع ستونی روی اين پايه ستونها قرار ميدادند ، نه ميشه صد تاستون در صورتيکه اين محوطه بنا اش تموم 

يچ سر پس اين محوطه هنوز به ستون گذاری نرسيده ، ضمن اينکه شما ه. شده باشه يک دانه اش باقی نه مونده باشه
يعنی اون شکلهای مختلف سرستونيکه بايد تيرها از ميانش عبور ميکرده و حاال شکل حيوان داشته . ستونی هم نداريد

 . يا هر حيوان ديگه ای ، اينجا يک نمونه اش هم وجود نداره] گاو يا شير[ 
 

 
يا دود شده يا . مثال باد برده]  را[ نميتونيم بگيم اين صد تا

اگر از نمونه . ن اون چيزيکه هست ، استدزديده شده چو
هاييکه شما ميگيد نيست يک دونه بود ما ميتونيم قبول بکنيم 

ولی نميتونيم بگيم فقط سرستونها . ، خوب بقيه اش رابردند
چون اون وخت می . سرقت شده، يا ستونها سرقت شده
وانگهی خوب ، سر . پرسيم چرا پايه ستونها را نه بردند

ايه ستون سنگی است و سنگينه و حمل و ستون هم مثل پ
. نقلش دشواره ،کسی اوره ببره خوب اينرا هم می بره ديگه

اما ما داليل متعددی زيادی داريم که اينجا حتی ما نه می 
دونيم که به چه درد ميخورده چون در منابع موجود هم هنوز کسی توانسته بگه که اين تاالر چې مصرفی داشته ، 

کاشفِ  يا کسيکه . اين بعضيها آدمهای بی نام و نشان نيستند. ه اند اينجا انبار بوده ، دقت می کنيد حتی بعضيها گفت
توی تخت جمشيد کار های اصلی را کرده و مهمترين کتاب در باره تخت جمشيد را او منتشر کرده يعنی ايريک 

  ! خوب . دقت می کنيد.  اشميت گفته اينجا انبار بوده
 

ر بن بست توضيح اين تاالر از يک جهت او د
 متری ۵٠٠٠بزرگ مونده چون شما تاالر 

 متر که ۵٠ در ۵٠داريد با صد تا محوطه 
اتفاقأ ارتفاع ستونهايش چنانکه خودشان تخمين 
زدند بر مبنای اين درگاه ها خيلی کوتاهه يعنی 

 متر تشخيص داده اند در حاليکه صالونِ  ١٣
خيص داده اند  متر ارتفاع را تش٢٠مثأل آپادانا 

 پنجره داره و در ٧و در حاليکه اين بنا فقط 
واقع َدور تا َدورش مسدوده ، خوب از خودش 
آدم سوال ميکنه اگر اينجا قراره يک تجمعی 

مشعل ببنديد برای ايجاد روشنايي صد تا ] يک[ انجام بشه اين تجمع چه جوری الاقل ، چون اگر بر هر ستون شما يه 
 خوب اين صد تا مشعل البـُد دود هم داره ديگه ، دريک محوطه ايکه هيچ پنجره نداره فقط بيک مشعل بايد بسوزه ،

خوب چې جوری تهويه هوا انجام ميشد درين جا؟ اگر اينجا . سمت شمال پنجره داره اونهم پنجره های بسيار کوچک
ی تنفس را به دست مياوردند؟  هزار تا آدم چې جوری هوای الزم برا٢٠٠٠ متر آدم بايد جمع شه، ۵٠٠٠٠درين 

آنگاه سوأل . بنابرين گفته اند که اينجا انبار بوده فقط جنس می چيدند. چون اينجا هيچ مخزنی برای تغذيه هوا نداره
؟ يا انباريکه احتياج ]است[ميشه که اگه اينجا جنس می چيدند چرا تمام اطراف اين صالون پر از حجاريهای باشکوه 

زيبا شناسی نداره پس به طور کلی اصأل ما هنوز حتی نه می دونيم که اين محوطه به چه درد به اين آرايه های 
ودر قسمت انتهايی ! حتی اين پايه ستونها حجاريهايش کامل نيست! پاشنه گردان َدر نداره!ميخورده؟ کف سازی نداره 

  . هنوز سنگ خام تراش نه خورده است
  

  ١نطاق 
تموم شده فرض کنيم اون وخت هخامنشيان دارای يک ويژه گي منحصر به فرد ديگه هم اگه تمام کارهای اين کاخ را 

و اون اينه که نه تنها خود پادشاهان هخامنشي بر روی خاک زنده گی ميکردند بلکه اونها روی همين . خواهند شد
 . زمين خاکی مهمون هم دعوت کرده اند
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 سازی در محوطه داخلی صد ستون حتی نشانه کوچکی از کف

  .هم ديده نه ميشه
  

  موزيک
  

ازروی چراغدانها ميتوانيم به اطراف معماری صد ستون پی 
  . ببريم

  
  موزيک

  
نحوِه ساخِت چراغدانها بدين ترتيب بوده که ابتدا 
بلوک های بزرگ سنگ در محل شان قرار گرفته بعد 
شروع به صاف کردن و فورم دادن به بيرون اونها 

 دور چراغدانها نوار اندازی در مرحله بعد. ميکردند
  . شده تا به صورت قاب در بيايد

  
  موزيک

  
  

  
  

     و بعد ديوارها را از جاييکه نوار ها انداخته شده می کشيدند
در مرحه ] صفحه سنگی را بين دو چراغدان می گذاشتند[

آخرديوار ها را با گچ کشی يا کاشی کاری ويا سنگ چسپانی 
 . ـين نهايي ميکردندئتز
 
 
  

  
  

همانطور که در اينجا می بينيد نوار اندازی در اطراف 
  ]است[ چراغدانها کامأل مشخصه 

  
  موزيک 

  
اين نوار اندازيها کمک ميکنه اين چراغدانها را بهتر 

  . بررسی کنيم
  

  موزيک
  

  ]. است[ از روی همين نوار اندازيها ميتونيم بفهميم که کار اين کاخ نيمه به حال خودش رها شده 
  

  کموزي
  

در برخی از چراغدانها حتی همين نوار اندازيها هنوزهم به طور کامل انجام نه شده و وختی هنوز نواراندازی دور 
  چراغدانها کامل نيست چې جوری اين کاخ ميتونسته ديوار داشته باشه؟ 
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  موزيک
عدم داشتن ديوار را حتی ميتونيم از روی آثار قلم حجارها 

ده است و حتی برآمده گيهايکه از که هنوز نـَو و دست نخور
  . اونها برای حمل اين سنگها استفاده می شده هم بفهميم

  
  موزيک

  
با اينکه کار شناسان به راحتی ميتوانستند تشخيص بدهند اين 
محوطه نميتونسته ديوار داشته باشه اما با کمال تعجب درينجا 

بيننده هم ديوار های خشتی َدور تا َدور اين کاخ کشيده شده تا 
  . احساس کنه اين کاخ دارای ديوار بوده

  
  موزيک

  
  رسيده بوده که کار در همين مرحله به حال خود رها شده] قرنيز گذاری[ در حقيقت اين محوطه تنها به مرحله 

  
  موزيک

  
اما عدم اتمام کار ساخت اين محوطه را با نگاهی بداخل کاخ 

  . هم ميتونيم بفهميم
  

از . ـل جالبی بر ميخوريمئبا مسابا بررسی داخل محوطه 
جمله قطعات خام سنگها که درين محوطه به حال خودشون 

واقعأ يک تکه سنگ خام و سطح کاخی با صد . رها شده اند
  ستون چې معنی ای ميتونه داشته باشه؟ 

  
  موزيک

  
همچنين درين محوطه روی برخی پايه ستونها قلمه 

با توجه به . ط ندارندستونهای می بينيم که اصأل با هم ارتبا
 .اين که هيچ يک از پايه ستونها شال ستون هم نداره

 
که نه تنها روی پايه ستونها يک ] است[  اين درحالييه 

شال ستون هم نه می تونيم ببينيم بلکه هېچ ستونی هم که 
مربوط به يکی ازين پايه ستونها باشه نه می تونيم پيدا 

هيچ صد ستونی هم . نچه در دروازه ملل ديديم هم در داخل اين محوطه ديده نميشهحتی يا ستون سراپا نظير او. کنيم
اين، يعنی کار هنوز به مرحله گذاشتن شال ستون و ستون نه رسيده و در مرحله پايه ستون . درين محوطه وجود نداره

  متوقف شده
  

  موزيک
  

نها البته يک نگاهی هم به پايه ستون بياندازيم می بينيم کار خود او
اگر . به اين پايه ستون نگاه کن. هم هنوزبطور کامل تموم نه شده

خوب توجه کنيد می بينيد که هنوزتراش انتهايي پايه ستونها کامل 
  . نيست

  
  موزيک

  
با مقايسه اين پايه ستونها مشاهده خواهيد کرد که در برخی جاها کار تراش آنهابطور کامل انجام شده و در بعضی 

  .  کار به اتمام نرسيدهجاهای ديگه اين
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  موزيک
  

محوطه هاييکه پايه ستونها بر روی آن . دليل نا تموم موندن کار تراش پايه ستونها را ميتونيم از کف  اونها بفهميم
  .قرار گرفته اند هنوز بطور کامل تسطيح و صاف نه شده اند

  
  موزيک

  
بطور مثال اگر اين ]. اند[ يان وجود داره مهندسی ساز بايد توجه کرد که تمام بناهاييکه در منطقه ما قبل از هخامنش

ستون قبل از هخامنشيان تراشيده ميشد تمام شيارهای او يک اندازه می بود ، اما در تخت جمشيد که بنای معمار ساز 
بدين ترتيب که معمار از يکطرف شروع به شيار اندازی ميکرده و اصال هم برايش مهم . است هيچ جا اينطور نيست

  .نه بوده که اين شيار ها مساوی در بيايند چنانکه اختالف زيادی بين اندازه اين شيار ها ديده ميشه
   

  آپادانا
  

  
برای اينکه . بعداز صد ستون به سراغ محوطه آپادانا ميريم

کاخهای تخت جمشيد با هم همسطح باشند اين کاخ را بر روی يک 
  . سکو ساختند

  
ن سکوباال ميايين و وارد کاخ وختی شماازي: ناصرپو رپيرار

ميشين خالف صد ستون می بينيد که در اطراف اين کاخ هيچ نوع 
 . قرنيزی نيست

 
 

هيچ نوع سنگ درگاهی نيست، هيج نوع ! يعنی قرنيز
. هيچ نوع سنگ پنجره يی نيست. چراغدانی نيست

و حتی پی چينی ] است[ تمامش فضای باز و مسطحه 
. اری اين کاخ انجام نه شدهياشفته ريزی برای ديوارگذ

اما ] . است[ اونجاييکه بايد ديوار باشه خاکِ  بــِکره 
 ٢٠اين بنا که ارتفاع ستونهايش قراراست تا بيش از 

 ۶ متريا نزديک به ۶متر باال بره و پهنای ديوارشه 
متر تعين کرده اند و هر طرف ،  ديوار بسيار طويل 

است، شما ]  متر٣۶٠٠٠[  متر ۶٠ متر در ۶٠است 
از قديمترين نقاشی ها وتوصيفات که ازين تاالر ديديد 

در حاليکه اگر . آوار اينجا نيست] زنبيل[ يعنی واقعا به اندازه زنبه . گفته اند که کف اين تاالر را گويي جارو کردند
هيچش .  می ديديد متر خراب می شد اينجا بايد کوهی از آوار درين تاالر شما٢٠ متر در۶ متردر ۶٠اين ديوارهای 

  زمين صافِ  صافه. نيست
  

  ١نطاق 
  

بامقايسه بين کاخ صدستون و آپادانا اين موضوع بهتر 
  . معلوم ميشه

  
در کاخ صد ستون به علت وجود قرنيِز اطراف و درگاه 
ها باگذشت زمان مقدار خاک جمع شده بود ؛ اين خاکها 

ه ستونها در برابر شرايط جـَوي شده اما در کاخ آپادانا حتی همين روی پايه ستونها را پوشانده و باعث سالم ماندن پاي
  . مقدار آوار هم بخاطر عدم وجود قرنيز و سنگهای درگاه وجود نداره

 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٩ 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 لولـه، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

تمام .  آپادانا را حتی ميتونيم از روی پايه ستونهاييکه درون اين محوطه است هم بفهميمعدم داشتن ديوار در اطراف 
گرما ، سرما باران و غيره بطور ] جوي[ ستونهای داخل آپادانا در اثر مرور زمان و بخاطر شرايط آب و هوايي 

ی اين پايه ستونها را می پوشاند و اگر محوطه دارای آوار بود اين خاک ها رو. يکدست متالشی شده و از بين رفته اند
  . باعث سالم موندن پايه ستونها در برابر شرايط جوي ميشد

  
  موزيک

  
 پايه ستون ٣امااگر خوب دقت کنيم در داخل محوطه 

سالم هم وجود داره ، اما جنس اين سه پايه ستون از 
  .سيمان است و جديدأ ترميم شده اند

  
  موزيک

  
  

  .متالشی شده هم نگاه کنيم خواهيم فهميد که کار تراش اونها هم هنوز به اتمام نه رسيده بودهاگر به اين پايه ستونهای 
  موزيک

  
به توجه به اينکه قراربوده اين تاالر تشريفاتی ترين 
تاالر تخت جمشيد بوده باشد ، اما پايه ستونهای داخلی 

که ] است [ اين در حاليه . ـيناتی نداردئاون هيچگونه تز
يه ستونهاييکه در محوطه های ديگر وجود دارند تمام پا

  . ـينات و حجاريهای متفاوتی هستندئدارای تز
  
  
  
  

  
 
 
  
 
 
 

  قی داردبا
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