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م١٧/١٢/٢٠٠٩                                  رحمت آريا: اهتمام 
                   

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

 بخش نهم
  

  تــــَچـــَر
 

يگه از معروفترين از آپادانا که مياييم برون و به سمت جنوب حرکت می کنيم ميرسيم به يکی د: ناصرپورپيرار 
هيچ دليِلِ  ُمحَرز و . و ميگن که اين کاخ اختصاصی داريوشه. بناهای داخل سکوی تخت جمشيد که بنام تچر معروفه

 تا تاخچه وجود ١٨ِاال اينکه در داخلِ  اين بنا . محکمی برای اثبات اينکه اين بنا به داريوش متعلق باشه وجود نداره
ال سر تمام هيجده تا تاخچه به زبان فارسی داريوشی يا ميخی داريوشی نوشته که اين داره در صالون مرکزيش که با

 .دقت می کنيد.  تاخچه اتاق من است

 
 

خوب خيلی بعيده که يک امپراتور،  يک سرکرده ، يک به اصطالح سلسله يک امپر اتوری چنين حرف خيلی مهمل 
خارج بشه ونه فقط از زبانش خارج بشه بل دستور بدهند که حک  مرتبه از زبانش ١٨اونهم به دفعات زياد يعنی به 

به نظر من ميايد که اينها جعليات اند و چون آثاری از وجود . کنند که مثال تأريخ بفهمه که اتاق يک تاخچه داشته
ی پر داريوش در تخت جمشيد نيست و همه جا خشايارشاه ست که خود را شاه حاکم و سلطان معرفی ميکنه اينها برا

البته درست بودن ونه بودن اين مطلب هېچ تأثيری بر شناسايي ما به عنوان يک . کردن چنين خال ای تدارک ديده شده
بررسانی که روی معماری يک بنا کار می کنن نه روی تأريخ هخامنيشان ، منتها چون اين معماری تخت جمشيد با 

ليل قدرت اون ديگری يا دليل حضور آنديگرې گفته شده ما تأريخ هخامنشيان بطور عجيبې در هم عجين شده ويکی د
ناگزير وختی که از معماری تخت جمشيد صحبت می کنيم مجبوريم که اين کنايه هار را نسبت به تأريخ اين سلسله 

چون به نظر اون نه بايد بيايد که اين چيز ها طبيعی باشه . بگيم
گن اين جام مال چنانکه يک جام ديگر را هم معرفی می کنند که مي

خشايارشاه است و اين جام خيلی نوساز و شک و دست نه خورده 
است و اصال بيک اثر باستانی نه می مونه چون در طول اين همه 
مدتی اين چنان سالم و بدون خدشه باقی نه می مونه در گوشه دليل 
شان هم که اين جام مال هخامنشيان يا به خصوص مال خشايارشاه 

که ظاهرا خشايارشاه در کنارش باز به خط ميخی است اين است 
 .داريوشی نوشته که اين جام من است
 

خيلی مسايل ، کودکانه و غير تأريخی ديده ميشه و چون نشانه و 
شباهتی با هيچ رفتاری ، هيچ قدرتی ديگری در جهان نداره که يک 
جام را اسباب تفاخر خودش قرار بده ، ما ميگيم که اينها بايد به 
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بعد ها اگر فرصت شد ما خواهيم گفتش که چرا اين جمالت را به . حوی تويش ناراستی وجود داره ، دقت می کنيدن
کار بردند ونه توانستند جمالتی دارای اعتبار بيشتر کمتريا لـَو دهنده بکار ببرند ولی فعال ما ميخواهيم که چنانکه 

 کرديم راجع به معماری همين بنای که متعلق به داريوش راجع به ساير ديپارتمنت های معماری تخت جمشيد صحبت
اين معماری مساحت ، اين مجموعه به طور کلی مساحت خيلی زيادی . ميدانند و معروف به تچر است صحبت کنيم 

چون مدخل وروديش يا تنها مدخل ورودی . ونه ميتونه که استقرارگاه يک حکومت يا يک سلطان قلمداد شود. نداره
اينکه پهنای يکمتروبيست سانتی که شبيه يکی از در . داره] سانتی[  سانت ٢٠ مجموعه داره پهنای يکمتر و ايکه اين

حتی اگر اينرا . های آپارتمانهای کنونی ميشه نه ميتونه محل رفت و آمد فراوان  يک سلطان يا يک امپراتور باشه
ظر نه ميرسه که اينجا خدمات الزم برای بخواهيم که يک زاويه اختصاصی برای يک سلطان بگيريم هم به ن

استراحت مثال فرض کنيم که حمام ال اقل محل شست و 
شو ، دست شويي يا حتی بطور کلی جريان ساده آب در 
اين بنا نيست اينرا همه باستان شناسان اعتراف کرده اند 

حاال اگر . که نه سرويس ونه جريان آب درين بنا ها نيست
 به اين اضافه بشه ماکه داريم درمورد قرار بوده بعد ها هم

همين بقايای موجود صحبت مې کنيم ونه ميدونميم که بعد 
ها چه تغيراتی قرار بوده بشه نميتونيم بگيم که اينجا 

ضمن . ميتونسته يک سکونتگاه يا محل استراحت باشه
اينکه اگرقبول بکنيم که بعد ها قرار بوده اين کارها انجام 

 . ل کرديم پس اين بنا نيمه کاره استبشه بالفاصله قبو
  موزيک

  
  ١نطاق 

  
کاخ تچر را از لحاظ مراحل ساخت وساز بايد مقدم تر از بقيه 

بطوريکه پيشرفت . کاخ های تخت جمشيد به حساب بياوريم
ـر کاخهای تخت جمشيد بوده درين ئکاردرين کاخ بيشتراز سا

ده ولی کاخ تمامی چراغدانها و درگاه ها بطور کامل نصب ش
  . کار در همين مرحله متوقف شده

  
  موزيک

  
در حقيقت کار اين کاخ به مرحله پايه ستون و ستون گذاری نه 

 . رسيده بود
  

  موزيک
  

  اين در حالييه که جای پايه ستونها در کف اين کاخ کامأل مشخص شده
  

  موزيک
  

نحوِه ساخت چراغدانها ودر گاه ها هم درست مانند کاخ صد ستون با 
اما هيچگاه ديواِر بين ]. اطراف است[ ن نوار اندازيها در اطرافه هما

اينرا ميتونيم ] گذاشته نه شده[اين چراغدانها و درگاه ها کشيده نه شده 
 . از آثاِر بجا مانده از روی قلم حجاران بر روی چراغدانها بفهميم

 
  .ب هم ميتوانيم تشخيص بدهيمامام عدمِ اتمام کاِر ساختِ  اين محوطه را از روی ديوار کاِر جنو

  
  موزيک

  
 حجاری اين سرباز که بايد در طول ديوار نقش می بست نيمه کاره رها شده 

 
  موزيک



 
 

 
و شميره   ٦تر ٣  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

 

 

 
 جنوبی است –عجيب ترين چيزيکه درين بنا ديده ميشه اينه که در قسمت غربش در رديف پلهِ  شمال : ناصرپورپيرار

درين َدِر ورودی کنارش و در جنب اين پله ها يک کتيبه ای . وطه ميشهکه يک َدِر ورودی هم از غرب وارد اين مح
[ اين َدِر ورودی و پله ها را او ] ارد شير سوم مدعی شده[ وجود دارد فقط به زبان ميخی داريوشی که مدعی شده 

 . ساخته و بر اين بنا اضافه کرده ] وی
 

تا ارد شير سوم  بيش از يعنی قريب ]  بنا را داريوش بدانيم اگر اين[ فاصله بين داريوش ] ميدانيد[ خيلی عجيبه که 
درين صدو پنجاه سال چطور فقط يک سلطانی مثل اردشير سوم اثری که از . صدو پنجاه سال و شايد هم بيشتره

خودش در تخت جمشيد گذاشته اين پله است؟ و اين پله ها آيا چندان موضوع مهم معماری حساب ميشه که او يک 
بنويسه برايش و بگويد پله ها را من ساخته ام؟ اين درست عين همون يادداشتهايست که داريوش گذاشته که اين کتيبه 

اينها هيچکدامش طبيعی به نظر نه ميرسه و جالب اينه !!! يا خشايارشاه گذاشته که اين پياله مال منه!!! تاخچه مال منه
 متر اون ٢۵ين پله ها هست در حياط تچر يعنی بافاصله قريب که همين کتيبه ای به زبان ميخی داريوشی که کنار ا

َور تر ازين پله ها سه نسخه همين کتيبه  به همين زبان واحد در ديوار جنوبی حياط تچريعنی حياط همين ساختمان 
چهار يعنی چې که . هست که همين متن را با همين زبان سه نسخه را با فاصله کوتاِه چند متر کنارهم چسپانده اند

نسخه بيک متن واحد ما داريم که او طور نوشته که اين پله ها را من ساخته ام؟ اونجا که ديگه اصال پله ای وجود 
  .    فاصله اش هم ازين پله خيلی بيشتراست ازآن چيزيست که بگيم منظورش اين پله ها بوده! نداره که

  
  موزيک

  
  ١نطاق 

  
 . الی ميرسيم که امروز منسوب به حياط تچر استبعد از گذشتن از محوطه تچر به منطقهِ  خ

 

 
  

  موزيک
  

  . ارتباط اين ديوار که با چيده مان غير اصولی و جديدأ مرتب شده با ديوار مجاورش به هيچ وجهه مشخص نيست
  

  موزيک



 
 

 
و شميره   ٦تر ٤  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

 

 

 
  

صال مرتبط با اين در حقيقت به اين ديوار هيچوقت ديواری وصل نه بوده و با کمی توجه ميتونيم بفهميم که اين ديوار ا
 .در بازسازيهای اين قسمت طوری عمل شده که اين محوطه شکلی پيدا کنه . قسمت نيست

 

 
 

  موزيک
  

 .اين در حالييه که نواقص حجاری را در بدنه ديوار هم ميتونيم ببينيم
  

  موزيک
  

 به نظر شما اين پله ها به کجا منتهی ميشوند؟. اما نکته قابل توجه ديگه پله های اين مجموعه هستند
  

  
 

  موزيک
  

 . ناگفته نه مونه در عکسهای قديمی اين پله ها جور ديگه ای مستقر اند
 

  موزيک
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محوطه  تخت جمشيد صورت گرفته که در بازسازيهای اخير به منظور شکل دادن به ]  اند[ اينها از دستکاريهای يه 
چيده مان و استقرار مضحک ديوار انتهايي حياط تچر هدفمند هم انجام شده . تا بيننده پی به عدم اتمام کار ان نه بره

 . بعدأ دريبناره بيشتر صحبت می کنيم. بطوريکه بيننده پشت اونه نه می بينه.
 

  
  

 
وجود داره و ميشه آثاری از داريوش برايش پيدا کرد يک ستون چيز ديگه ايکه در تخت جمشيد : ناصرپورپيرار

 . ُمَجَوف بلنديست در آستانه جنوبی تچر
 

درين ستون ُمَجَوف بلند هم داريوش مدعی شده  که تچر را که قصر اختصاصی خودش تقريبأ می شمارند ، يا ميدونند 
عی اعالن حضور می کنه که او هم در بنای آن ، يااعالن می کنند او ساخته ،در آنجا هم باز خشايارشاه به نو

ساختمان شرکت داشته ؛ اما مطلب بسيار مهم اينه که ما در عکسهای کهنی که از منطقه داريم اين ستونی که االان 
 .  رويش کتيبه است به شکلِ  تخريب شده وجود داره

 

 
زمين باقيمانده بقيه اش خورد شده و زمين ريخته و از ] يه مترو نيم[ اين ستون تخريب شده تنها حدود يکونيم متر 

چنانکه تصاوير به شما کامأل نشان ميده ،از اونجاييکه َدرز و شکاف ها حکايت می کنه تا ] نه مانده[ ... بقايای ازش 
 . اما بر همين وصله جديد شما کتيبِه داريوش می بينيد] است[ انتهای بلندی ستون سنگ نو تراش و وصله ای جديد 

 
اين آشکارا حقه بازی و ] بازی است[خوب اين حقه بازيه 

، ما ميخواهيم بگيم که آيا آقايون ] است[ تمسخر مردم 
واقعأ فکر نه کرده اند که نه ميشه بايک ملتی چنين شوخی 

که ابتدا يک سنگ نو ساخته ، نو تراش . های وقيحی کرد
و به عنوان وصله بر يک ستون تخريب شده قرار بدهند 

بعد در بااليش از قول داريوش بنويسند که مثال بنده اينجا 
  . همه قضيه به اين شکله. اين کار را کرده ام
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  ١نطاق 

اما توجه به اين نکته بسيار هم حايز اهميت است که وختی پادشاه يک مملکت بر روی يک ابنيه تأريخی يادگاری می 
 .لکت اين فجايع را ببار مياورندکــَنــَد معلومه ديگران بر سر تأريخ اين مم

 

 
  

  
  موزيک

 
  باقی دارد

  
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


