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

م٠٤/٠١/٢٠١٠                                    رحمت آريا: اهتمام 
                                      
               

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

 مده زيا بخش
  موزيک

  
  . آثار اين ابنيه هارا کناردروازه ملل هم ميتونيم ببينيم

  

    
  

  موزيک
  

   خراب بشه از خودش آوار باقی می گذاره منظور چی يه؟ یشايد همينجا بتونيم بگيم وختی گفته ميشه اگر ديوار
  

 
 

 موزيک
  

. يستم بنا های کهن وختی يک مجموعه ای تخريب ميشه آوار از خودش باقی می گذاردببينيد توی س: ناصرپورپيرار
 . اين آوار بستگی به همون محل تخريب شده ممکنه تاحدی باشه که تمام آثار بنای قبلی را ببريد زير آوار

 
و شما وختی وارد اين محوطه باستانی ميشيد ياواقعأ 

بايد حفاری . بينيدباستانی ميشيد جز زمين تخت نه می 
دقت . انجام بدهيد ، آوار ها را برداريد تا ديوار پيدا بشه

 پهن هایبخصوص در مجموعه هاييکه ديوار. می کنيد
که تخت جمشيد يکی ازون مجموعه هاست که . دارند

اگر محاسبه کنيم اين . ديوارهايش همه عريض و پهنه
ستی باي، ديوار ها اگر تخريب شده باشند در طول زمان 

 که حتی تمامکرده باشه چنان تپه ای از آوار ايجاد 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

و نقاشيهای که ما ازين محوطه ها ايسيفنکسها را زير آوار خودش گم کرده باشد اما از قديمترين توصيفها و تصوير 
  .ها و همين ستونها فقط ديده ميشه بدون يک سطل آواراسفنکسداريم، اين محوطه همين 

  
  ١نطاق 

در . قطعه سنگ حجاری شده ای وجود داره که معلوم نيست به کودوم قسمت تخت جمشيد متعلقه در داخل محوطه 
  . آخر حجاری اين سنگ را که اينجا رهايش کرده اند بررسی می کنيم

  
  موزيک

  
قبل از شروع بررسی بايد توجه داشت همونطور 
که قبأل هم ذکر شد حجاريهای تخت جمشيد تنها 

اريهای قديمی درمنطقه نمونه های کاپي شده ازحج
 .بطور مثال به ايندو حجاری نگاه کنيد. ماست

   
  موزيک

  
باالی قاب تا به امتداد اين نيزه خوب نگاه کنيد که 

 رفته ؟
 
 

 
  موزيک

  
 .حاال به اين نيزه ديگه در طرف ديگر همون قاب توجه کنيد

 
 
 
  
  

  موزيک
  

سر نيزه اين شبهه بلوک هنوز برداشته نه شده احتماال 
  . تراش فرد ديگه ای بوده که کارشرا هنوز شروع نه کرده

  
  موزيک

  
لکاری َدور قاب هم ناقص و سطح قاب هم هنوز بطور ـُگ

 . کامل تراش نه خورده
 

 
  موزيک

  
  

  ] پيرارناصرپو رپيرارگفتگوی با [ نتيجه گيری 
  
  

 تخت ساختسواليکه دوباره مطرح ميشه چرا کار: پرسش 
ه کاره دوباره به حال بخودش رها ميشه ، چه جميشد نيم

 باعث ميشه که اين همه هزينه و صرف وقت که ېعوامل



 
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

 اين بنا را  ديگهبه حال خودش رها ميشه وبعدأ هم کسی نيست که] يک دم[ توی اين بنا به کار برده شده يک دفعه 
   ]. بدهد[بيايد و اين بنا را کامل کند و ادامه بده 

 آسان ميشه که بيننده بپذيرد که مجموعه تخت جمشيد يک ېببينيد فهم پاسخ اين سوال شما هنگام:  ناصرپو رپيرار
] يه[و حتی ] به آن هستيم[ چيزيکه ما اطمينان قطعی داريم و خوا هان رسيده گي بهش ايم . مجموعه نيمه کاره است

ديد همه اين عيوب در تخت جمشيد و آنها به ـتی را از نظام مهندسی ايران به طور رسمی دعوت کرديم به بازئيک هيـ
که نه ] زياد است[زياده ] درآن[ عيوب معماري تويش ] آن قدر[ طور رسمي به ما پاسخ دادند که اين مجموعه آنقدر 

وسط سر بلند ميکنه که ميپرسه چرا ] اين[آنگاه سوال گردن کلفتی . يک مجموعه تمام شده باشد] نه ميتواند[ ميتونه 
ه سرمايه گذاري و اين همه کار مادي و اين همه سعی و کوشش و اين حجاری و اين سنگ حمل کردنها ، اين هم

 خودش رها شده ؟ چرا اين سرمايه گذاري ناديده گرفته ]حال[چرا اين ها به ... درگاه ساختن ها و غيره و  ذالک و
ـله بيکی از فاجعه بارترين حوادث تأريخ ئمسـ اين کار را ادامه نه داده؟ آنگاه در بررسی ېشده؟ چرا هيچ وخت کس

 هخشايارشاه بهش ميگيم قتل عام بزرگ پوريم ، که در منطقه شرق ميانه در دوران حکومت ] .... وقفه[ بشری که 
انجام شده و منجر به نابودی و نسل کشی کامل انسانها در منطقه ما شده ، کسانيکه در مقابل تسط هخامنشيان دفاع 

 بسيار بسيار خشن و پر  از پيش طراحی شدِه مقاومت ميکردند و ايستادگی ميکردند طی يک برنامه بزرِگميکردند و
کتاب تورات هم ] استر[  درفصل از خونريزی بيرحمانه است که اشاره های خيلی آشکار و مفصل و توضيح دهندِه

 .وجود داره يک چنين نسل کشی در منطقه ما انجام شده
  

  ] عهد عتيق و عهد جديد : کتاب مقدس[ روی صفحه
  

کتاب دوازدهم مؤرخان معروف به کتاب استر و مشتمل [ روی صفحه 
  ]برده فصل

  
 همزماني اين نسل کشی با نشانه های ديگر تأريخی و ازجمله متوقف 

به راحتی بيان می کند که سازندگان ، ماندن ادامه ساخت تخت جمشيد 
سانی قرار داشتند که بايد معدوم ميشدند بنای تخت جمشيد هم در زمره ک

يعنی هنرمند و حجار و بنا و معمارو طراح و هر کسی . در ين نسل کشي
ديگريکه درين محوطه مشغول کار بوده ناگهان مورد هجوم قرارگرفته و 

يک حجاريکه دارد ، مثال يک  که وگرنه مهال است. همه قتل عام شده اند
چنين . شه در مياره در نيمه کاره رهاش کنهدايره ميان يک گل ، يا گلبرگ

کسيکه داره يک کار حجاری را انجام ميده اون کار را تمام . نه اصوال سابقه داره کاری نه فنی است و نه هنرمندانه ،
  . ميکنه و کارشه ترک ميکنه

  
  .دند اين نسل کشی را مرتکب شدند وانجام داېاين هخامنشيان چه ماهيتی دارند وبرای چ: پرسش 

  
اساس قضيه اينجاست که هخامنشيان يک بازوی اجير شده نظامی برای يهوديانه ، برای به وجود  : ناصرپورپيرار

آوردن امکان تجديد سازمان وتجديد حيات و تجديد بنای اورشليم و معدوم کردن تمدنهای منطقه که يهود بتواند از آن 
اين قضيه چنانکه باز داليل متعدد ميتوانيم ارايه بدهيم منجر . نندپس به آرامش و اطمينان خاطر در منطقه زنده گی ک

اين مقاومت تا آنجای . اند ميشه ش و مقاومت عمومی تمام اقوام منطقه عليه هخامنشيانيکه بازوی نظامی يهودزبه خي
و . پيش ميره که نزديک به شکست برنامه يهوديها ميشه

اس يک سلسله  که دو مرتبه يهوديها احسهچيزی نه می مان
خطر ميکنند که يک بابل ديگر و يک اسارت ديگر در 

آنگاه چنانکه تورات ميگه اينها تصميم ميگيرند که . راهست
 بيندازند که اسم شانرا می ه به شکل کودتا راِ يک خونريزِی
و بقايای موجود در منطقه اثبات ميکنند که . گذارند پوريم

  . اين حادثه رخ داده است
  

د سال حکومت متيوانيم برای هخامنشيان در چن: پرسش 
  نظر بگيريم؟ 

  



 
 

 
و شميره   ٧تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

چ سالی تسلط ې کنيد ، هې ،دقت م!جنگه ] درنظر بگيريم[ ز کنيم ېچ سالی حکومت نه می توانيم چېه: ناصرپورپيرار
دقيق تصوير . هخامنيشان از لحظه ورود به منطقه با مقاومت منطقوی روبرو بودند تا پوريم. نه ميتوانيم برشماريم 

ملت را بر ميشماره که دايمأ با او در حال  ]٣٠] [تا[ اونجا سی  . اين مقاومت در کتيبه بيستون داريوش ثبت است
 . ه وقت داشته که حکومت بکنېمی جنگند ک] باآن[ پس اين آدم که سی ملت به دفعات باهش . جنگ بودند

ن ميده که اون تصاويريکه در تخت جمشيد در سکوی اطراف ـله و نيمه کاره بودن تخت جمشيد نشوئپس خود اين مسـ
بنای آپادانا هست و دال بر تسليم ملتهای منطقه به او هست که دارن برايش هدايامی برند همه اين ها مسايل رخ نه 

س شما پ. چون اگر اون تاالر اگر هرگز ساخته نه شده پس آن مراسم هم هرگز اتفاق نيافتده ديگه. داده در تأريخ اند
چون مرکزی برايشان نداريد ،آثاری ازين تسلط . اصال نه ميتوانيد در تأريخ ،  امپراتوري هخامنشيان معرفی بکنيد

 معرفی کرده اند تخت جمشيد است که تخت جميشد هم در منطقه ندارند ، تنها و مهم ومعتبر ترين جای را تا که حاال
بنابرين .  از آنها نه می شناسيمی همچ مرکز ديگرېوقف مانده و ما هيک بنای کامال در ابتدای کوشش برای ساختش مت

امپراتوريست که نه ميتواند سکه برای از خودش به تأريخ ] چگونه] اين چه . حتی سکه ندارند.... اين حکومت 
. ساخته است ودا در اختيار داشته ، اينها افسانه های يهر] شان[ را تسخير کرده و امکانات  ملت١٢٧اما . معرفی بکند

  .  که اون ماجرای رخداده به آن قتل عام وسيع و پردامنه پوريم مخفی بمانداست اين و همه اش به قصِد
  

   وارد تأريخ کرده؟ېاين جعليات را ک: پرسش 
  

  دانشگاه های اروپا و امريکا: ناصرپورپيرار
  

  يعنی همه اينها را دانشگاه های اروپا ؟ : پرسش
  

چيزيکه درين . کل اينها بوسيله دانشگاه های آلمان ، فرانسه ، انگليس و امريکا انجام شده. ی بلی بل: ناصرپو رپيرار
چون [جعليات بسياربسيار جالب توجهست اين است که نويسند گان اين تأريخ های پراز مجهوالت و پراز حقه بازی 

 اينکه روس بودند يا آلماني بودند يا فرانسوی بودند  اينها اعم ازِ شيادي مطلق ؛ ،نويسنده گان] حقه بازی ف اينجا بايد 
پس . همه يهودی اند : يک . يا انگليسی بودند يا امريکايي بودند دريک چيز وجهه مشترک دارند يعنی در دوچيز 

دوم اينه که علی الرغم اينکه همه اين آقايون . پنهان کردن مسله پوريم جزو خواسته های قومی و دينی شان بوده
 نظريات شان باهم ديگه نداره يا درمورد تمدن یماال درمورد مثال تاريخ و علل بروزجنگ جهانی دوم هيچ توافقاحت

يونان باستان ،يا در مورد تمدن روم باستان نظرياتشان هيچ هم خوانی و همسانی باهم نداره ، عجيبه که اين مجموعه 
و مرمت کاران و هنرشناسانيکه در مورد شرق ميانه وايران مورخين و باستانشناسان و ايران شناسان ] پکينگ[ اين 

همه از يک مبنا و . هيچکس مخالف انديگری نيست.  نظر کرده اند ويا مطلبی نوشته اند همه با هم موافق انداظهاِر
هيچ کس نيست که معترض . گويي يک متن را دارن ميخونن. مبتدا به اصطالح صحبت می کنندبه اصطالح ازيک 

  . که بگويد نه اينجا اينجوری نه بوده اونجا اونجوری بودهباشد 
  

  دامنه اين جعليات چه قدره؟ آيا با توجه به اين جعل ها قصد نفاق افگنی بين ماها را نداشته اند؟:  پرسش 
  

ش هم يعنی شناسايي ا.  تا آنجاييکه به منطقه و حوزه پوريم مربوط است اين جعل دامنه اش بی پايانه:ناصرپورپيرار
ولی آنچيزيکه ما ميدونيم ، اطالعاتيکه در مورد تخت جمشيد و همه هخامنشيان وجود داره غلط و . کاِر دشواريست

اطالعاتيکه راجع به ساسانيان وجود داره غلط و . اطالعاتيکه راجع به اشکانيان وجود داره غلط و نادرسته. نادرسته
 . نادرسته

    



 
 

 
و شميره   ٧تر ٥  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

 اثبات بکنيم که کتيبه هاييکه بنام ساسانيان در منطقه ېده گي ميتوانيم برای هر آدم بيطرفما در مورد ساسانيان به سا
 سال پيش در منطقه انجام ۶۵نقش رستم وجود داره نه کتيبه های باستانی اند بل کنده کارهايست دانشگاه شيکاگو در 

دانشگاه پر آوازه اش مأمور يک غرب که اين اسباب شرمندگيست برای تمدن ] بوسيله برجسته ترين استادانش[ داده 
اين جعلی که در نقش رجب هم . می فرسته تا برای انحراف تأريخی و ذهن تأريخی ملتی کتيبه باستانی جعل بکنن

ده، در پاسارگاد هم انجام شده ووختی وارد اين حوزه بشيد می بينيد اينها از شاتفاق افتاده در غار شاه پور هم انجام 
 .ی برای منحرف کردن به اصطالح اطالعات تأريخی ما صرف نظر نه کرده اند از هيچ وسيله ایهيچ وسيله ا

  
يعنی واژه ايکه شايد در هيچ جای دنيا بهش .  ما توسط شما کشف شده اين واژهـله بود که دردورِهئپوريم مسـ: پرسش 

 چه جوری ميشه که اين واژه اصال از سطح کل اشاره نه شده و حتی ويل دورانت هم اين واژه را نه می شناسه اين
  .....دنيا 

  
خود اين هم يک پرده ديگری از کارهای ناشايستيت که مسؤولين فرهنگی يهود بايد بهش جواب : ناصرپو رپيرار

ويل دورانت چنينکه شما ميگوييد که همه زوايای تأريخ را بهش مسلط اند ظاهرا ] يا ] تو اين بي[ اينه که . بدهند
و نه ميدانم حواشی می کنند در مورد حوادثی که در جهان رخ داده در تأريخ ملتها رخ زبحث های پر از افت و خيو

داده در فرهنگ و پيشينه وسنتها و اين و ان رخ داده حتی مثال بحثهای می کنند راجع به توفان نوح ، و نقش آنرا در 
وجوديکه در تورات يک فصل کامل راجع به پوريم وجود دارد  اتأريخ بشر بيان می کنند ؛ اينکه اين آدمهابو تمدن 

معلوم است که از جای ]. است[ گويا تورات را اصال نه خوانده باشند وارد ايتم پوريم نه شده اند ، اين غير طبيعييه 
شمادر کتابهای . اشه تونه با پوريم آشنا نه بوده بې مثل ويل دورانت يا تو اين بی نه مِ وگرنه آدم. فرمانبری کرده اند

هيچکش نه گفته که .  در اعالم اين کتابها کلمه پوريم را پيدا نه می کنيدېتأريخ که در جهان موجوداند به هر زبان
همچو يک اتفاقی در دنيا افتاده ، من نه ميگم تفسيرش کرده باشه اصال نه گفته که چنين اتفاقی در منطقه خاور ميانه 

اين . برنامه ريزيست] يک[ پس اين يه . طالعاتی  درجهان در مقابل پوريم توضيح ندارندانسکلوپيديای ا. افتاده 
همون کسان با ساختن تأريخ قالبی جعلی ، که اين جعل . کسانی خواسته اند که اين قضيه مسکوت بمانه. طبيعي نيست

امروز . ه پوريم است شناخته نه شهدامنه بسيار وسيعی داشته خواسته برای ملتهای منطقه عامل عقب افتاده گي شان ک
پس ببينيد اين شيادی همه جانبه . دقت می کنيد.  اسالم است ،ميگن عامل عقب افتادگی مردم بين النهرين و شرقميانه

اسکندر سهمی بهش برده شده ، اسالم سهمی بهش داده شده و مغول هم سهمی ، اما مرتکب اصلی هيچ . اعمال شده 
   .پيدا نيست

  
 پس اگر تخت جمشيد بنای کامل نيست چه جوری ميتونه يونان ادعا بکنه که مثال اسکندر اومده و اين بنا را :پرسش 

   وظيفه اجرا می کنه ؟ېبه آتش کشيده باشه ؟ اين جعليات چ
  

احتی حقيقت اينه که ما امروز چندان به استدالل و منطق و اسناد مجهزيم که ميتوانيم به خوبی و به ر: ناصرپو رپيرار
 به نام امپراتوری هخامنشيان در منطقه ما شکل نه گرفته و اگر اين امپراتوری  ایاثبات بکنيم که هرگز امپراتوری

شکل نه گرفته در اندازه شکل نه گرفته که حتی نه توانسته يک بنای حکومتی برای خودش تدارک ببينه که محل 
به دنبال اين می بينيم  .نظامی باطول عمر بسيار کوتاه-ی مرکز استقرار خودش قرار بده پس اين يک مجموعه سياس

 برای اداره امور نداره يا ما نه تونستيم پايگاهی برای ې پايگاه ،که وختی يک سلسله يا يک مجموعه سياسی نظامی
 داشته او پيدا کنيم و ممکن نيست که پايگاه از يکی امپراتوری که بايد تقريبا به همين وسعت باشه اگرنظير ديگری

باشه اين که نه می تانه گم و گور شده باشد در جغرافيای منطقه ما ، و ميدانيد که در منطقه ما يکی از حساسترين 
ما از هخامنشيان عمده ترين جاييکه پيدا کرديم همين تخت  .مناطق باستان شناسی جهان است و تقريبا زير و رو شده

 کاره و غير قابل استفاده است پس اين امپراتوری يک امپراتوری جمشيده ، اگر تخت جمشيد هم يک مجموعه نيمه
با همين بررسی فرهنگی ما ميتونيم اثبات بکنيم که اون ادعا ها در باره .  است که در چادر هازنده گي ميکردهیمؤقت

زين چون شما بايد ا. اينکه صدوبيست ايالت و سرزمين کشور زيرکليد هخامنشيان اداره ميشده قصه محض است
هخامنشيان در هند ياچنانکه ميگن درحبشه يا مثال در هر کجای ديگه ايکه زير کليد اونا بوده يک پايگاه اقتدار، يک 

اين تنها . مسند نشان بدهيد که يک کسی اونجا به نام اينها منطقه را اداره ميکرده، شما که اين چيزها نداريم در دنيا
 نفوذ  اونهم که کامال معلومه نيمه کاره است پس اون آوازه هاييکه دربارِهت که ميشه بهش اتکا کردسهويت هخامنشي

 به يونان هنگاميکه هخشايارشااو درجهان به شکل سياسی يا فرهنگی يا حتی نظامی گفته ميشه مثال لشکر کشی 
ه ، با کدام  هم رفتش جوری اين هم آدمې نه توانسته است يک اتاق برای خود توی تخت جمشيد بسازه چهخشايارشا

امکانات ، با کدام مراکز اداری نظامی ، اين سپاهشه کجا نگه ميداشته ، و ختيکه خودش جا نداره، اين لشکريان 
 از حضور مثال امپراتوری روم در تمام جزييات راهاشانه کجا نگه ميداشتند شما اين آثار] اليخای[ اسپهايشانه ، 

، چه خود ايتاليا يا حتی در يونان يا ] پولند[ ريش ، چه آلمان ، چه لهستان درسراسر اروپا می بينيد ، هر کجای چه اط
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ن واين پل  ، ا. شما وختی حرکت می کنيد جا بجا انواع و اقسام آثار يونانی يا رومی می بينيد  .در بين النهرين 
نا ساختن ، کجا ورزشگاه حالی هخامنشيان شما کجا يک طويله ساخته مابريم ببينيم ، کدام پله اوخوب . ورزشگاه 

داشتند ، مبعد شان کو يکی آخر ، اينکه نه ميشه که شما بنشنيد هرچه دلتان بخواهد بگوييد و اينرا بخواهيد جهان هم 
 حاال اين ها با تبليغات مخصوصی هنگاميکه با شيوه ها و شگرد های بسيار بسيار کثيف سکوت در باره باورکنه؟

 ې کسی سوال نه داده اين حکومت و ، امپراتوری و سلسله پر اقتدار، اقتدار خودشه چهخامنشيان جاری کرده اند و
در روم هست و يک وزرشگاهه ، حاال ممکنه يکمقدار ] کلوزوم هاييکه [ جوری ثابت ميکونه ، با کلمات؟ مثال 

ما به هر حال قفس ، خوردندافسانه در اطرافش در باره اينکه مثال اينجا شير ها مثالمسيحيان را ميخوردند يا نه مي
همون شيرها رادر آن زير زمينها داريم حاال نه ميتانيم بگيم حتمأ مسيحی را ميخورده يا غير مسيحی را ولی نه می 

اينقدر آثار . تونيم بگيم که اينجا اصال ورزشگاه نه بوده و من وختی ميگو کلوزوم چون همه ميدونن اين چی يه 
ه اصطالح نفوذ يونانی ها در منطقه ما هست ، نه فقط در اروپا ، درمنطقه ماهست که حضور امپراتوری روم ، و ب

هيچ عقل سليم نه می تونه بگويه که نه اينها اون تحريفها و توصيفها ديگه ازه شان ميشده مثال يک خورده اغراق 
ينها و توانايي های فني ، هنری ، آميزه بلکه من ميخواهم بگويم که حتی کمتر از آنچه که الزم بوده در باره اقتدارا

 آخر کو ، پس مال اين سلسله عظيم هخامنشيان که همه جارا زير نفوذ ،تکنيکی، معماری و غيره شون صحبت شده 
به مصر ميرفته ، به يونان ميرفته ،صدو بيست و هفت استان را، اقوام و منطقه را اداره ميکرده اينها  ، خود ش داشته

 که در درجه اول پوشيده نگه داشتن اينکه اين آغايونی که شما هخامنشيان ، ېا منظور های معينافسانه هايست که ب
    . که تويش زنده گی بکننامپراتوری هخامنشيان ميگين ، يک دونه اتاق ندارند

  
نشگاه بعد از خاکبرداری از مجموعه تخت جمشيد سلسله لوحه های بدست ميايد که اين لوحه هااالن توسط دا: پرسش 
برده شده و حاال سوالي که اينجا پيش ميايد اوال اين  شيکاگو

لوحه ها چی اند و چرا دانشگاه شيکاگو اينهارا بر نه می 
نه و از مهمتر اينکه چرا يه همتی از جانب خود ما نه وگرد

  .ميشه تا اين لوحه برگردند
  

] گونه[هيهات اينه که اين لوحه دو سري  : ناصرپورپيرار
 سري لوحه هايست که درگنجينه ديوارشمالی حصار يک. اند

تخت جمشيد پيدا شده يک سری هم لوحه هايست که در همين 
همه ای اين . محوطه خزانه پيدا شده در يکی ازين اتاق ها  

و هيچ ربطی به ، لوحه ها به زبان ايالميست دقت می کنيد 
مطالبش که به نظر من قابل خواندن . ههخامنشيان نه دار

ست يک بحث ديگريست که من با خيلی اختصار از رويش ني
عبور می کنم اينه که خواندن خط ايالمي و خط بابلی يک 

  . کارغير ممکنه
  
  
  

همين مقداريکه اينها ميگن  زيرا .و هرکسی ادعای خواندن خط ايالمی يا بابلی می کند از موهومات صحبت می کند
برابر افسانه ايکه رويش گذاشته اند عبارت از اينه که اينها هنگاميکه خط ميخي ما خط ايالمی و بابلی را خوانده ايم 

موفق به کشف رمزش ميشن و ميخوننن آنگاه با تطبيق کتيبه های به خط ميخی ، داريوشی را در کتيبه بيستون 
ن متن هردو يک نوشته و با فرض اينکه ايداريوشی با کتيبه هاييکه با خط ايالمی يا خط بابلی در همون نقطه 

پس اين کلمه جانشينش در  ]شاه است[ چيزاست انگاه گفته خوب اگر اينجا اين کلمه در خط ميخي فارسي داريوشی 
به اين ترتيب ميگن که بلی هر جای . آن کتيبه بابلی بايد شاه باشد يا اون کلمه ديگردر کتيبه ايالمی هم بايد شاه باشه

ست مجموعه از چيزهاست د شاه فرض کنيد چون ايريوگرام اون خط حروف نيشما همچو يک شکلی در ايالمی ديدي
کمی پيچيده تر ازخط ميخی داريوشی که همين هم .] ، خط تصويری مصر و خط ميخی داريوشيستخط فاصله[ 

خوب اگر ما . دقت می کنيد. خيلی پيچيده تر از خط ميخی داريوشی و خيلی آسانتر از خط هيروکلف مصری است
 همين داستان را هم قبول بکنيم پس فقط ميتونيم آن کلماتی را از ايالمی يا بابلی بخوانيم که معادلی در خط ميخی حتی

 که در کتيبه های ميخی داريوشی نيست مثال کلمه  عقاب  مثال کلمه نان ، مثال ېداريوشی داشته باشد چون آن چيز
 تا کلمه مجرد است ولی دريک ۵٠٠ی از چيز های ديگر حداکثر يا هر چيز ديگر بسيار کلمه بسم اهللا يا مثال سالم

اون چيزی که در اون کتيبه ها است هنوز هم نه ميتواند بابلی يا ايالميش برايما  .زبان ممکنه چندين هزار واژه باشه
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م ميشه چون شما تشخيص اينکه فرض بگيريم فالن شکل در ايالمی به فالن حرف تعبير ميشه مثال بگي. آشکار باشه
 است ا گر ما مثال فرض کنيم که يک کلمه در يک کتيبه يی ديديم که ايالمی نوشته بود ]ز[الفه ميشه که داله ميشه که 

 ؟ برای اينکه ما کتيبه ديگری نداريم که توی ان ادز آمده ېيعنی چ] اَ  َدز[ اگر فرض کنيم وختی نه ميدانيم ] اَ َدز[
بعد بگيم چون به زبان ميخی داريوشی اين ادز همون َعَدس ماست مثال، و يک ،  باشه آنهم به زبان ميخی داريوشی

... بعد بگيم خوب اين ادز  ، به بابلیکتيبه مشابه اون هم باشه به ايالمی يا 
بنابراين افسانه های . نمونه بيرون هم نداره. اينها هيچ کدامش ميسر نيست

 از جمله اينه که داستانها  ،بافته شده حول اين چيز ، حول اين کتيبه ها
اش که بلی اينجا نوشته که زنهای حامله نه ميدانم حقوق ساختن در باره 

نه کردنی باور ] به ...... ، عی [ حاملگی می گرفتند و يا به اين چيز های 
 بيمه بودند ، نميدانم باز ،که نه ميدانم کاريگرها اضافه کار می گرفتند 

 سرو ته ېب ، اين ها را ضمايم به معنی و نشسته گي داشتند اين حرفها
ايست که به قصد بزرگنمايي سلسله هخامنشيان از اين لوحه های به کلی 

ايالمی يا روابط ] زيگوراتهای[ ايالمی که مربوط ميتواند باشد به مسايل 
 به اصطالح نادرست اينکه ِ  اين افسانه ها را ساخته اند به بيان ،بين شون

. حفظ کنند] شانرا[  را خوانده ايم که بتونن اين سلسله شونو ما اين کتيبه ها
در مباحث بعد يا هر کجای ديگر که الزم باشه  وگرنه شما يقين بدانيد ما

اثبات می کنيم که همونجوری که بنای تخت جمشيد در هنگام ماجرای 
پوريم متوقف شده تمام سلسله هخامنشيان پس از ماجرای پوريم حضور نه 

داشته باشه اونها ون کسی ديگر در منطقه نيست که امپراتور الزم نمايد چ
پس ازين قتل عام به سرزمين های اصلی خودشان يهودی يا به اورشليم و 

اسالو و [ در قسمت جنوب ] خــِِزر[ هخامنشيان که در اصل از قوم 
فی اسناد وجود داره و من در کتابهايم به سرزمينهای شان بازگشتند برای اين منظور به اندازه کا] روسيه کنونی باشه

 . ذکر کرده ام
  

  باقی دارد
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