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 :پیشگفتار

مار شبنیان گذار دولت هخامنشی و یکی از نخستین امپراتوری های جهان باستان به هخامنشی دوم کوروش 

ه وجود آورد سال از حکومتش توانست یک دولت یکپارچه را از هند تا مصر ب 215، این امپراتوری در طی میرود 

 (9ص : 1391 ف،ی)دانداماو در نتیجه آن هنر و صنعت ملیت های زیر پرچمش رشد چشمگیری پیدا کردند. 

از گذشته و  و بازتابیپاسارگاد همان میراث ماندگاری است که از متحد کننده ماد و پارس به جای مانده 

ر مورد جیب دعبرخی ادعا های  مورد بی مهری واقع شده وتاریخ ایران زمین به شمار می آید. در دهه های اخیر 

 د.نلوه میدهاز تاریخ ایران را وارونه ج، ادعا هایی که همگی کل یا بخشی تاریخ و هویت ایرانی بیان میشود

تصور کنید به شما گفته شود سلسله هایی به نام هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان وجود نداشته اند، و 

سال از تاریخ این آب و خاک و رشادت ها برای حفظ و حراست از ایران زمین همگی دروغ هایی است که  1200

سال از تاریخ منطقه فالت ایران خالی از جمعیت  1200د. و حقیقت اینست که در غربی ها و یهودی ها ! ساخته ان
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، ایی همچون پاسارگاد، ایوان مدائن، طاق بستانبرساخته هو ناتوان از ساخت حتی یک اثر هنرمندانه بوده است ،

 سال اخیر برای تاریخ تراشی جاعالنه ساخته شده اند!  100نقش رستم و... همگی در 

بیش  پیشرفت این ملت برای رشد ووارونه خواندن تاریخ ایران و نادیده گرفتن تالش مستمر این نگرش با 

دون تامل در مورد برا پیوسته و « جعل»از همه جای خود را در میان افراد قوم گرا باز کرده است ، کسانی که واژه 

 لق میدانند!متعغیر ایرانی ا را به تمدن های همه آثار تمدنی ایرانی به کار برده و هر شی ویا ساختمان زیب

ند چنین احتماال برخی بگویتردید کردن در مورد پدیده ها تنها راه رسیدن به حقایق محسوب میشود. 

ر پاسخ یک سوال ارد و نادرستی آن کامال واضح است، اما هر سوالی پاسخی دارد، اگتفکری نیاز به بررسی کردن ند

ست همانگونه یشود داده نشود آن پرسش تبدیل به حقیقتی برای پرسشگران میشود، بهتر اساده که مرتبا تکرار م

ی خواهیم کرد تا یاهدر بنیان چنین ادعا مستند که این جریان در بنیان تاریخ ایرانشهر تردید میکند ما نیز تاملی 

 دریچه ای باشد به سوی حقیقت.

که در  ییدعا هاابه و  آن اشنا خواهیم شد در  یستان شناسو مطالعات باابتدا با پاسارگاد نوشتار  نیادر 

 داد. میخواهمستند پاسخ  شودیم انیمورد پاسارگاد ب
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 آشنایی با پاسارگاد

مله یادگار جکیلومتری از تخت جمشید از  82کیلومتری شهر شیراز و با فاصله  130مجموعه تاریخی پاسارگاد در

 های نخستین پادشاه هخامنشی است.

 
 پاسارگاد کاخ اختصاصی

خ ها با هخامنشی بوده است، این کا پادشاه گاهنشستن« کاخ اختصاصی»و « بارعام»دو کاخ ستون دار 

کاخ های  سلطنتی قرار داشته است ، بر خالف تصور عمومی در موردفاصله از یک دیگر و در مجاورت باغ های 

ها مانند  پاسارگاد و تخت جمشید باید گفت معماری غالب این بنا ها سنگی نبوده است بلکه بخش هایی از آن

ز بقی ساختمان ادرگاه ها و ستون ها و پی را که نیاز به استحکام باال داشته است را از سنگ میساخته اند و ما

 (227:ص1381)هرتسفلد.شده است. جمله دیوار ها از خشت و آجر و سقف نیز از پوشش چوبی تشکیل می
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 برج پاسارگاد معروف به زندان سلیمان

ود گرفته که امروزه نام زندان سلیمان را به خ« برج سنگی پاسارگاد»به همراه این کاخ های سلطنتی 

به خود  ساخته شده در دشت مرغاب است که توجه باستان شناسان رااست از جمله جالب توجه ترین سازه های 

کعبه »نام  جلب نموده ، به گونه ای که تشابه شگفت این سازه نیمه ویران با برجی سالم در نقش رستم که به

 شناسیم، باستان شناسان را به یافتن کاربرد این دو سازه تشویق کرده است.آن را می« زرتشت

 
 به تخت سلیمان تل تخت معروف

با شالوده ای سنگی بر فراز تپه ای مشرف بر تمامی کاخ ها و دشت نیز در حال « تل تخت»بنایی به نام 

ساخت بوده است، هدف کوروش از ساخت این صُفه سنگی ساخت کاخ های تشریفاتی با مقیاس یک دوازدهم 

بعد ها داریوش بزرگ ساخت این سازه را باعث توقف تکمیل این بنا شد.  شمرگ اماکاخ های تخت جمشید بود 
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) نجف ادامه داد و با تغییر کاربری، آن را به دژی مستحکم با دیوار های خشتی بر فراز شالوده سنگی تبدیل کرد. 

 (166-153:صص 1392زاده اتابکی،

 

منشی خاهشاید مهم ترین قسمت مجموعه جهانی پاسارگاد آرامگاه کوروش باشد، آرامگاهی که در دوران 

شده د انجام میمورد توجه دیگر پادشاهان این سلسله قرار داشته و مراسم تاج گذاری شاهان هخامنشی در پاسارگا

گشت یم، اسکندر نیز پس از غلبه بر پارس ها هنگامی که از سفر جنگی هند باز (31:ص1379)شهبازی، است 

تیبه ای قرار داشته نویسد از جمله پند آموز کوروش که بر کبه دیدار آرامگاه کوروش رفته و آنگونه که پلوتارک می

  (425:ص1346)پلوتارک،  .شودمتاثر می

مادر حضرت »پس از اسالم آرامگاه کوروش تغییر نام داده میشود تا جایی که مسلمانان آن را متعلق به 

امگاه باعث کور یستن به درون آرپنداشتند نگرنویسد مردم میمیدانستند و آنگونه که ابن بلخی می« سلیمان )ع(

گاه بسیار تصورات اینچنینی در دوران اسالمی پیرامون آرام (155-154: صص1385 ،ی)ابن بلخشدن فرد میشود! 

مبر بودند بوده تا جایی که مردم با دخیل بستن و نذری دادن خواهان دریافت حاجاتشان از مادر سلیمان پیا

 .(95: ص1380 یو د ش،آذری)صداقت ک

شود ش میاین روند ادامه داشت تا تحقیقات باستان شناسی باعث فاش شدن دوباره حقیقت آرامگاه کورو

. نستدامربوط به کوروش را قاطعانه مکان  نیااولین کسی بود که ( Grotefendگروتفند ) یدانشمند آلمان، 

 (18: ص 1379)آستروناخ، 
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اهی از پوشش گی دشت پاسارگادبر خالف امروزه که تغییرات جغرافیایی باعث خشک شدن و خالی شدن 

های آب  شده است در دوران هخامنشی منطقه ای سر سبز بوده است، هخامنشیان باغ هایی را به وسیله کانال

 ،ی)شهباز ورده اند.ر خاک بیرون آمتر از این کانال های سنگی را امروزه از زی 1100آبیاری میکرده اند ، که حدود 

 (73و69: ص1379

تاسفانه که م مان اوج خود یک شهر بزرگ بوده،پاسارگاد فقط مشتمل بر کاخ های شاهی نیست بلکه در ز

شبختانه امروزه به علت خشتی بودن اکثر ساختمان های مردم آن دوران دیگر نشانی از آن ها باقی نمانده است. خو

ز سازه های ی توانسته اند با اسکن کردن الیه های زمین اثراتی اسنجسیروش مغناطز جمله با روش های جدید ا

 (1396آذر  4)ایسنا، اطراف کاخ ها را پیدا کنند. 

به شمار  بی شک این مجموعه میراثی است ماندگار و الهام بخش از بنیان گذار سلسله هخامنشیان

 مجموعه را به عنوان میراث جهانی به ثبت رساند.این  1383، سازمان یونسکو در سال میرود

 
 2004پاسارگاد در سال  یثبت جهان سند

مختصر باستان شناس  یبا کاوش ها 1905محوطه که از حدود سال  نیدر ا یباستان شناس مطالعات

امروزه  یگاه طوالن ییبا وجود وقفه ها قاتیتحق نیاگفتار(  شی:پ1379)آستروناخ،ارنست هرتسفلد آغاز شد  یآلمان

است. مجموعه پاسارگاد شامل  شتهبردا یمجموعه باستان نیا یواقع تیپرده از اسرار و هو ، شودیم یریگیپ زین
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است که از « دروازه یبنا»، « تل تخت»،  «یبرج سنگ»،  «یکاخ اختصاص»، « کاخ بارعام»، « آرامگاه کوروش»

 یاز سنگ ها یدر دوران اسالم «یمظفر یکاروان سرا»مانند  ییهابنا  نیمانده . همچن یبه جا یدوران هخامنش

 ساخته شدند. یباستان یکاخ ها

 
 پاسارگاد یبنا ها یراهنما

 شد؟ آغازچگونه 

ر پورپیرار به با مطالعه آثار فردی به نام ناص میتوانبودن پاسارگاد را  یجعلعقیده ظهور  یمختصر چگونگ شرح

 صورت زیر بیان نمود:

با نام  ییب هابا انتشار مجموعه کتا رار،یبه نام ناصر پورپ یا سندهیسو ، نو نیبد 1379سال  از»

 نترنت،یکه اشب یبر رو یوبالگ یبا راه انداز 1382( و از سال رانیا خیتار انیدر بن ی)تامل یکل

 ف ویآن ، تحر جهینمود که هدف و نت جیرا طرح و ترو یسابقه ا یو ب دیجد شیگفتمان کماب

وده و مذهب ب تیساختن مل ارویقوم عرب و رو لیو تجل نی، تحس رانیو تمدن ا خیتار بیتخر

 است.
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اربرد داستان کپرخاشگرانه ، موهن و خودپرستانه ، وبا  کسرهی یو لحن اتیاز ادب یریبا بهره گ یو

مدن پر بار در نگارش آثار خود ، به انکار کامل فرهنگ و ت ،یو دروغ ساز ی، اوهام باف یپرداز

 یاه تیچهره شخص بیو تخر یانگاشتن آن از هرگونه دستاورد و افتخار یباستان و ته رانیا

 یتمدن و یفرهنگ یغن یها نهیشیموجود درباره پ یپرداخته و باور جهان رانیا یو علم یخیتار

صاحبان  ی نهیو در  افتهیسازمان  یو حاصل توطئه ها انیهودی یالقا شده از سو یرا توهم رانیا

 (8و7:ص1384،ی)احمد« قلمداد کرده است سهیو کن سایکل

قلم بزند  یانریو تمدن ا خیتار هیبر عل پورپیرار از آنکه  شیپاست.  هممب اریبس راریناصر پورپ نهیشیپ

ساس کتاب ا بردنبال کرد،  رانیاول حزب توده ا ریدب یانوریک نینور الد ینوشته هازندگی وی را میتوان در 

حزب  نیا یدر حزب توده مسئول انتشارات جزوات و کتاب ها یزمان راریپورپ رسدیبه نظر م یانوریخاطرات ک

 بوده است :

ه علت ب 1358پس از اخراجش از حزب در سال  کرد،یامضا م راریناصر بنا کننده ، که پورپ »

 یآقا فیحق التال دنی( و باال کشلیدر انتشارات )ن شیاز شرکا یخوردن پول حزب و کالهبردار

 هب ییزب و بدگوح هیعل یی( به انتشار جزوه هاای( با نام مستعار )نارننیمحمود اعتماد زاده )به آذ

 (517و  516:ص1371،یانوری)ک« داختشخص من که دستور اخراجش را داده بودم ، پر

شخصی  زندگی نماید کهالزم به ذکر می صحت ویا عدم صحت این اتفاقات بر عهده جناب کیانوری است،

 نیست. نزد ما جناب پورپیرار نشان دهنده درستی و یا نادرستی ادعا های وی

بدون ذکر بار اینرا  یو یادعا ها یاجتماع یدر وبالگ ها و شبکه ها « !مورخ ایرانی»این تنها  طرفداران

 دیورد تخت جمشمدر  راریپورپ یبه انتشار ادعا ها توانیم یاقدامات نیچن. به عنوان نمونه  کنندینامش منتشر م

فردا »، «انبره»چون  ییها تیدر وبسا «ان؟یرانیا ای انیهودی ساختهپاسارگاد » یو پاسارگاد با عنوان تکرار

 صورت به که کرد اشاره... و  «زیم ریق»،  «نیسخن آنال» ،«وزیصراط ن»، «فارس یخبرگزار»،«تابناک»،«وزین

 منتشر شد . گسترده

کرده  ادی سندهیبه عنوان نو« فضل اهلل موحد»نبردند و همه از  راریاز ناصر پورپ ینام چیرسانه ها ه نیا

 ای انیدهویپاسارگاد ساخته »مطرح شده در مقاله  یکه ادعا ها ستین دهیپوش چیه نیا نیاند. اما بر محقق

ت:بخش سوم، دوازده قرن سکو»و کتاب « مجعوالت مجلل»پ یکل یبرابر واژه به واژه ادعا ها قایدق «ان؟یرانیا

 بودند. راریناصر پورپ« قسمت سوم
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 یعا هااد یعلم یدر نقد و بررس «این یدیصادق ح»و  «یکاظم اغشی»پاسخ جنابان تاسف بار تر اینکه 

 منتشر نشد. و هرگزمورد بایکوت رسانه ای قرار گرفت  ،مربوط به پاسارگاد

و . کنندیرجوع م« مجعوالت مجلل» یها پیبودن پاسارگاد تنها به کل یجعل انیکه اکثر مدع ییآنجا از

مطرح شده  دموار مستندِ یپس به سراغ نقد و بررس کنند،یم هیتوصدر اثبات حرف هایشان ها را  پیکل نیا دنید

 .میپ رفتیکل نیدر ا

ل نسخه کام کتاب نیا هیدر ته.شده است  یقسمت بند یمختلف یبه شکل ها« مجعوالت مجلل»  پیکل

 شده است.مجعوالت مجلل را استفاده  پیکل یقسمت 12
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 (دوم)فصل 
 «بزرگ آرامگاه کوروش»
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ت مجلل ، مجموعه فیلم های مجعوالچشم میخورد آرامگاه کوروش بزرگ استترین اثری که پاسارگاد به  شاخص

 در نخستین گام به این بنا میپردازد که آن را بررسی خواهیم کرد.

 است؟« ضد زلزله»آیا پاسارگاد 

 برداشتی از فیلم مجعوالت مجلل:

 
 مجعوالت مجلل ( پی)کلراریپورپ ناصر

و زمان  انیزمان ساسان یها هیابن یگانگیکه درباره  ییاظهار نظر ها نیاز ا ینمونه ا من»

 دیرا شما خواه یریو بعد تصاو خونمیشما م یبرا رانیعرضه کردند در مطبوعات ا انیهخامنش

 چیبدون ه ،یضابطه ا چیها در پخش کردن دروغ بدون ه نیکه تا چه حد ا دهیکه نشون م دید
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 1907است که از روزنامه ابرار شماره  یمتن کی نیرو آزاد پنداشتند ا ودشونخ یتیمحدود

 زشیاز ر یریجلوگ یبرا شیسال پ 2500 ی: مهندسان هخامنش گهیبرداشته شده م 14صفحه 

به  یدر پ یساخته شده از روش ابتکار زیمجموعه پاسارگاد که در منطقه زلزله خ یسازه ها

 یو سازه ها یهسته ا یها روگاهین یکه امروز در ساخت پ دصورت دو پوشه استفاده کرده ان

 . شودیحساس به کار گرفته م

 چیو ه ، و هرگز یچ یعنیدو پوشه  یبفهمم پ تونمیمن البته نم گهید هیبزرگ یادعا نی، ا خب

 شودیده مدو پوشه استفا یها یامروز از پ یاتم یگفته باشه در سازه ها یجا بر نخوردم که کس

که  است یی، حرفا ستیهم ن یغاتیتبل یحت یحرف ها نیکه ا دیبدون نکهیا یبرا ستیکاف یول

 یند بناچ ریحرف ها رو با مثال تصو نیا ی، وقت ادیزدنش بر م نیاز مامور ایفقط از احساسات 

که  مینیبیم میکنی، در همون پاسارگاد نگاه م انیهخامنش ونیآقا نیمانده از عهد به قول ا یباق

 راری)پورپ« د بوده ان لیبنا ها دخ نیحد از نگاه داشتن ا دو پوشه تا چه یها یپ ستمیس نیواقعا ا

 (6تا  3 یها قهی، مجعوالت مجلل: قسمت اول دق

 
 مجعوالت مجلل ( پی)کل بارعام کاخ

 

 «ضد زلزله»پاسارگاد مقاوم در برابر زلزله است نه 

 ریدانشگاه ام دکتر عبدالعظیم امیر شاه کرمی استاد یاز جناب آقاسخنان مطرح شده پاسارگاد  یساز یدر مورد پ

 ی)تارنماتند فرانسه و انگلستان هس یدو مدرک دکترا در رشته عمران از دانشگاه ها یکه دارا شانیاست ا ریکب

بوده اند  «پاسارگاد یمهندس یها یبررس لمسئو» در مقام  84سال  (ریرکبیعمران دانشگاه ام یدانشکده مهندس

 :ندیگویم یفرهنگ راثیم یدر مصاحبه با خبرگزار( 77:ص1384و توسعه ، بهار  مهیب )فصل نامه
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 یمجموعه دو پ نیا یسازه ها ریدر ز شیدر دو هزار و پانصد سال پ یمهندسان هخامنش »

نگام زلزله در هو سازه ها در  رندیاز زلزله و لغزش را بگ یناش یاند تا بتوانند ضربه ها ساختهیم

 (77: ص 1384و توسعه، بهار  مهیفصل نامه ب) «نندینب بیآس زیمنطقه زلزله خ نیا

 :دهندواضح توضیح میرا  شینظر خو نیعلت ا شانیا

روج اول از جنس سنگ و مالت سا یوجود دارد . پ یمجموعه پاسارگاد دو پ یسازه ها ریز »

 گرفته تنها از جنس سنگ ساخته شده یاول جا یسطح کامال صاف پ یدوم که رو یاست و پ

 (77:ص1384و توسعه ، بهار  مهی)فصل نامه ب« کند دایثابت اول ارتعاش پ یپ یرو تواندیو م

تان باس یاست و در گزارش ها حیمجموعه پاسارگاد کامال صح ریبا دو جنس مختلف در ز یدو پ وجود

اره شده بدان اش یدکتر شاه کرم های گفته در که همانطور ، (93ص:1379آستروناخ،) درج شده است زین یشناس

بلغزد  یدودتاح ینییپا یپ یبر رو ییباال یکه پ شودیپاسارگاد باعث م یساختمان ها ریدر ز یاست وجود دو پ

 نیبد نیا خواهد کرد. دایکاهش پ شودیاز زلزله که به ساختمان وارد م یلغزش ارتعاشات ناش نیا جهیو در نت

 نیچن یبر رو نه آنکه کامال زلزله کندیم دایکاهش پ ییساختمان ها نیاز زلزله در چن یمعناست که خسارات ناش

 اثر باشد . یب یساختمان

در  ستین ورنطیگفته است پاسارگاد ضد زلزله است اما ا یپنداشته اند که دکتر شاه کرم یرخمتاسفانه ب 

موعه پاسارگاد در مج یسامانه ا نیکه اگر چن پنداردیکه م نستیا یکرمنظر دکتر شاه  نیواقع اشتباه بزرگ منتقد

را از سخنان  یلطکه آن ها کامال برداشت غ یدر حال بودیسالم مکامال پاسارگاد  یامروز یبنا دیبا داشتیوجود م

ه دکتر محمود ضد زلزله ساخت چنانک یساختمان ها توانیعنوان نم چیدانست که به ه دی! بادارند یدکتر شاه کرم

 :دیگویساختمان و مسکن م قاتیمرکز تحق سیرئ یفاطم

ان چیزی تحت عنوان ساختمان ضدزلزله نداریم که بتواند علیه زلزله عمل کند و ساختم »

صوص ها در مقابل حوادث بخصددرصد در مقابل زلزله مقاوم باشد و خسارتی نبیند؛ ساختمان

 های مسکونی، ساختمانی سطح عملکردیردی متفاوتی دارند. در ساختمانزلزله سطوح عملک

ها خسارت ببیند، اما به وارد شدن نیروهای جانبی زلزله به این ساختمان اثرمناسبی دارد که در 

 طراحی ریطو زلزله برابر در باید مسکونی هایساختمان هیچ وجه فرو نریزد تا باعث کشتار شود.

 (1391 نیفرورد 28،  فاطمی)  «.ببینند خسارت است ممکن اگرچه نریزند فرو که شوند

 بیسازه ها آس گریبا د سهیبلکه در مقا پاسارگاد مصون از خسارات زلزله نبوده استاساس  نیا بر

ساله این مکان ترکیب کنیم فروریختن  2500قتی این آسیب ها را با عمر و. است دهیاز زلزله به خود د یکمتر
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مجموعه پاسارگاد  بیتخرتوجه کرد که فقط زلزله در  دیبا زیو ن از این ستون ها به دور از منطق نیست بسیاری

 یمجموعه و خسارت ها نیا یخشت یها واریچون باران و شسته شدن د یاست بلکه عوامل کردهینم ینقش باز

ت چنانکه دکتر آستروناخ در گزارش گذار بوده اس ریتاث اریمجموعه بس نیا یهم بر رو یانسان یها بیاز آس یناش

 :کندیدر پاسارگاد اشاره م یعامل انسان یگر بیاز تخر ینمونه ا نینچنیا Sخود در مورد کاخ 

ال شم یچون النه لک لک بر فراز آن، در انتها یبا مکمل چشم نواز یستون سالم سنگ کی »

رن ق لیدر اوا دیکه شا یقرار گرفته است ... و کسان یجنوب غرب یستون ها فیاز رد یغرب

 دهین را برقلمه ستو یاز انتها یکرده اند تا ستون را واژگون کنند ، بخش ی، سع یالدیم زدهمیس

 (87:ص1379،  تروناخ)آس« اند

 
 (52 ری:تصو1379)آستروناخ ،مانده در پاسارگاد  یباق ستادهیستون ا تنها

با استفاده  را ییاستفاده شده است و ساختمان ها اریپاسارگاد بس یکاخ ها یاز سنگ ها یدر دوران اسالم

 د.وارد آورده بو یهخامنش یبه شاکله کاخ ها یاریبس یها انیسنگ ها برپا کرده بودند که ز نیاز ا

 

 ؟ی استآیا معماری آرامگاه کوروش یونان

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

راجع به  یفن یپرداز هیقبر گفت نظر نیدر مورد ا شهیکه م یمطلب نیو مهم تر نیاول دینیبب »

برداشته شده؟  یچ یقبرش از رو یکه کوروش الگو میکنی، خب ، اول همه سوال م شهیمعمار

اومده باشه؟ نه .  رونیکه قبر ازش ب میصورت دار نیبه ا یما سابقه معمار رانیدر ا یعنی

مقبره دارن در  یسر کی انیچون هخامنش ه؟یهخامنش میبگ میتونینو به چه علت مای  یوانگه

رو  یقبر نینداره. پس کوروش ا نیبه ا یشباهت چیکه ه دینقش رستم و در خود تخت جمش
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الگو رو از  نیکارو کرده باشن ا نیبعد از مرگ کوروش ا دیکه براش ساختند سازندگانش که با

 نیچن یدر کجا در چه زمان یچه کس م؟یدونیم یرانیا نویا لیبرداشتند؟ و به چه دل یچ یرو

 یفاخر تر و باشکوه تر و خوب تر و فن نیا میبهشو ساخته که ما بگ کینزد رشویرو نظ یقبر

 ادیآنچه که از ظاهرش بر م نیکه ا نهیقبر ا نیگفتگو درباره ا هیاول سیاز نظر ب نیترشه ؟ پس ا

قبر کوروش  یکه بر رو یا وهیبه ش یسنگ یها یروانیجهان ش درکامله ، چون  یونانی ینما کی

مجعوالت  رار،ی)پورپ «هاست. یونانی یشناخته شده و اونم متعلق به معمار کیونیاست همه جا 

 ، قسمت دوم( 3نخست تا  قهیمجلل:دق

 

 آرامگاه کوروش تلفیقی از چند معماری است

تنها  آنها انند،دیم یچند معمار ایاز دو  یقیمطرح شده آرامگاه کوروش را تلف یشناسان بر خالف ادعا ها باستان

آرامگاه  نیبه ا یل دهرا در شک یونانیو هنر  ی. اما معمارالگو های متفاوتی را برای آرامگاه کوروش یاد آور شده اند

 :دیگویآرامگاه کوروش م یمعمار یالگو ها وردکه دکتر هرتسفلد در م یموثر دانسته اند . به طور

هفتم باشد  پله نیبنا کرده بودند که اتاق تدف یشش پله ا یرا چنان بر سکو ییابتدا یبنا نیا »

که به  بوده است نیو قصد ا گوراتیموسوم به ز یبود از معابد بابل یدیتقل یمعمار وهیش نیا

 (221: ص1381)هرتسفلد،  «مقبره حالت تقدس بدهد

 
 شوش( لیچغازنب گوراتی)مخصوصا ز ها گوراتیآرامگاه کوروش برگرفته از ز یپلکان یطراح

 یونانی یاست که در معمار یژگیها درست همان و گوراتیآرامگاه کوروش از ز یبخش پلکان یریالهام گ

 .شودینم دهید

 .دهندیم شیرا نما ریز های آرامگاه کوروش عکس نشان دادن عناصر یونانی در یبرا انیمدع
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 دهدیم شینما یونانی یآن ها را به عنوان نماد معمار راریکه پورپ ییبنا ها عکس

لکانترا آ« Alcántara»است موسوم به  یمعبد روم کیبلکه  ستین یونانی ییعکس ها اصال بنا نیاز ا یکی

ام ساخته ن نیبه هم یبه همراه پل ایدر کشور اسپان حیمس الدیپس از م 106تا  102 یسال ها نیاست که در ب

 شیو بنا ها یومرکه تمدن  دانندیو نم ارندند یو روم آگاه ونانیاز متفاوت بودن دو تمدن  انیمدع ایشده است. گو

 یروم یبنا نیساخت ا ختاری (Lendering,  2015)به عرصه وجود گذاشتند.  یپا انیصد ها سال پس از هخامنش

 است . انیهخامنش یسال پس از فروپاش 400هم حدود 

 

سال بعد  400که  شوندیآرامگاه کوروش مطرح م یمعمار یاز الگو یبه عنوان سابقه ا یبنا ها در حال نیا

 یبرا یمعمار یوآن ها را الگ توانیعنوان نم چیساخته شدند لذا به ه انیاز آرامگاه کوروش و به طور کل هخامنش

 .ستینهم  یونانی یبنا حت نیآرامگاه کوروش دانست چنان که مشاهده شد ا

ا آرامگاه ب یروانی. و تنها در داشتن سقف ش شودینم دهیفوق د یکدام از دو معمار چیدر ه یپلکان مقطع

قرار  زیروناخ نمورد توجه دکتر آست یونانی یدر معمار ییپلکان ها نینچنیکوروش مشترک اند ، عدم استفاده از ا

 ییایدیل یه معمارو آن را متعلق ب کندیم ستجوج ونانیاز  ریبه غ ییرا در جا یطراح نیمنشا چن  زیگرفته ، او ن

 (63:ص1379) آستروناخ،. داندیا مه
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 یونانی یآرامگاه کوروش با بنا ها یپلکان یمعمار یهماهنگ عدم

 نیا یآرامگاه کوروش معمار یمنشا معمار رامونینظرات گوناگون پ یآستروناخ هم پس از بررس دکتر

 ییایونیو ا ییایناتولآ،  یونانیاز عناصر  یبی،آرامگاه را ترک نییبودن بخش پا یآرامگاه را بدون در نظر گرفتن پلکان

 ییایدیل یمارمع یکه از رو پنداردیکوروش م هآرامگا ی. او در مورد بخش پلکان(64:ص1379)آستروناخ ،  داندیم

 (63:ص1379) آستروناخ،الهام گرفته شده است 

بر  یا سندرو آن  کنندیو. بارتولد را منتشر م یرا از جناب آقا رزی متن  بودن پاسارگاد یجعل انیمدع

 :دانندیآرامگاه کوروش م یبودن بنا یونانی

نظر ندارند  آرامگاه کوروش است . اتفاق نجایا نکهی. پژوهشگران در امانیبه قبر مادر سل راجع»

آن آثار  یرونیاست ، در مشخصات ب ایو پامفل هیکیل یگور ها هیشب یداخل ناتی، بنا از نظر تزئ

 ، قسمت دوم( 3تا  2 قهیمجعوالت مجلل: دق رار،یپورپ)  «شودیم دهید یونانی یمعمار

 آشکار «رانیا یخیتار یایجغراف»که با مراجعه به کتاب  شودیمتن از جناب بارتولد منتشر م نیا یحال در

 ور کردند.را از اصل این نوشتار سانس« معماری مصری»و کلمه   متن آن دست برده اند در انیکه مدع گرددیم

 
 «یمصر یمعمار»نظر بارتولد و سانسور عبارت  فیتحر

www.takbook.com



 یشاهنشاه هخامنش نیپاسارگاد بارگاه نخست

25 

 

 دانندیر مبه آرامگاه کوروش موث یرا در شکل ده یچند الگو و سبک معمار ایشناسان عموما دو  باستان

 . شودمتذکر میرا  یونانیو  یمصر یمعمار زیچنانکه دکتر بارتولد ن

باستان  یش هاکاو شودیآور م ادیبنا به کوروش نظرات مختلف را  نیکه بارتولد در مورد تعلق ا یزمان در 

 ییاروپاردان جهانگآرامگاه کوروش محدود به نظرات  رامونیها پ دگاهیمنطقه انجام نشده بود و د نیدر ا یشناس

 بود.

 )ع( مانیلبنا به مادر حضرت س نیدر مورد تعلق ا یالدیم 1638فن ماندلسو در سال  وهانیبار  نینخست

مکان را  نیوش ااز شکل آرامگاه کور یونانی نیمورخ یها تیبا توجه به روا هیمور مزیپس از او ج کند،یم دیترد

در  دیوش باتصور که آرامگاه کور نیبعد با ا یاما چند داندی)ع( م مانیمتعلق به کوروش و نه مادر حضرت سل

 . ردیگیم یموضع نیچن زین یاوزل امیلیپس از او و ردیگیخود را پس م هیتر باشد فرض یجنوب ینواح

( بود که Grotefendگروتفند ) ی، دانشمند آلمان رفتیآرامگاه را پذ یقیحق تیکه قاطعانه هو یکس نیاول

 .(18ص:1379آستروناخ،) مکان مربوط به کوروش است نیو معتقد بود ا دیبه چاپ رس 1818در سال  اتشینظر

وجه به آرامگاه را با ت نیا یالدیم 1811در سال  یعنی شیسال پ 200( در حدود Poeter Ker) کرپورتر

. داندیم یرانیمتعلق به کوروش شاه ا ان،یونانی یها تیباستان و روا یپارس یکه در مورد خط شناس ییها شرفتیپ

وروش کو متعلق به  یرا هخامنش نمکا نیا کسیسا یمانند لرد کرزن و سر پرس احانیپس از کرپورتر اغلب س

 .(49-46صص:1392زاده، نجف) دانستند

اه آرامگاه متعلق به کوروش ش نیکه ا ستین یدیترد چیه یجا گرید دیجد یتوجه به پژوهش ها با

 است. یهخامنش

 آرامگاه کوروش یمعمار رامونیپ یریگ جهینت

از آنکه  شیآرامگاه پ نیارائه داد ، ا توانیآرامگاه کوروش م یمعمار وهیاز ش یطرح کل کی »

 نیدارد . بد رانیبس کهن در خود فالت ا یا شهیر ردیقرار بگ ینفوذ عناصر خارج ریتحت تاث

هزاره اول در  یدر گور ها ژهی)که بو یبا سقف خرپشته ا ییکه کوروش ، ساختار گور ها یمعن

انطباق کرده که هم ساختار  یالمیا یها گوراتیبرگرفته از ز ییبود( را با سکو ها جیرا رانیافالت 

مقدس گونه داشته باشد  ییحال و هوا قیتلف نیرا در زادگاهش بوجود آورد و هم ا یشکوهمند

عناصر همچون نحوه  ی، برخ یونیو ا ییایدیسنگ تراشان ل یریبه خاطر بکار گ نی. افزون بر ا

 ینیتزئ یکالف ها و یدم چلچله ا یسنگ ها منظم و تراش خورده ، استفاده از بست ها نشیچ
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:ص 1392)نجف زاده،  «بوده در آرامگاه کوروش معمول شده است. جیرا ریصغ ایکه در هنر آس

63) 

 :سدینویآرامگاه کوروش م یدر مورد معمار زیحسن راهساز ن استاد

بنا  یها سکو جادیکه ا یدانست. به نحو ییاوراتو _ یالمیا یاز معمار یقیکوروش تلف آرامگاه»

از  ییو( الگیدار )خرپشته ا بیاست. ساخت بام ش یالمیا یاز معمار ییالگو گوراتیبه صورت ز

حصر من یاثر یهخامنش یاصول معمار تیبنا با رعا یو اجرا یاست. و حجار ییاوراتو یمعمار

 (91:ص1386و زمستان  زیی)راهساز،پا« گذاشته است. ادگاریجهان به  یمعمار خیرا در تار دبه فر

 

 آرامگاه کوروش نشانه های سنگ تراشی

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

سبک  ینانویمهندسان  قتی. در حقستیبودن آن )آرامگاه کوروش( ن یونانیتنها راه اثبات  نیا »

 یسنگ ها یاز آنها عالمت گذار یکیکه  بردندیخود به کار م یها هیساخت ابن یبرا یخاص

 بوده است. هیابن

نگ عالمت متفاوت مربوط به س 70از  شیتل تخت ب یها واریاز آستروناخ(: در د)نقل قول 

جالب  کشف نی... اکندیارائه م دیرا با عالئم شناخته شده در تخت جمش یتراشان تقابل جالب

که با  یکرد. عالئم میتقس عیبه دو گروه وس توانیاست که عالئم سنگ تراشان در تل تخت را م

 مهیمشخص شده اند در ن Uکه با حرف  یو عالئم یشمال مهیر ند شوندیمشخص م Oحرف 

مربوط  ینونای یتل تخت به فضا یاز نشانه ها یاریامکان را که بس نی... ا شوندیم دهید یجنوب

جعوالت م رار،ی)پورپ «کرد..  تیتقو دیعالئم در تخت جمش نیبتوان با نبود هم دیاست ... شا

 دوم( ت، قسم4تا 3 قهیمجلل: دق
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 مجعوالت مجلل( پی)کلسنگ ها  یبر رو یونانی عالئم

 

 آرامگاه کوروش لیدی منشاء عالئم سنگتراشی

در  یباستان یور)کش یدیرا در ل یعالئم نیو منشا چن داندیم یونانی یعالئم را متعلق به فضا نیآستروناخ ا دکتر

 یونیو ا ییایدیل های نشانه و عالئم وجود (41:ص1379)آستروناخ،  کندیجستجو م ی( و آناتولیامروز هیغرب ترک

 رانیا یربغواقع در شمال  یباستان یاز کشور ها یکی یدیدارد. ل یخیتار لیدر تل تخت و آرامگاه کوروش دال

 انیت هخامنشو حکوم رانیبا ا یکیروابط نزد یاتفاقات یواقع بوده است که ط یکنون هیدر ترک بایو تقر یامروز

 .کندیم دایپ

 

تبار  ییایدیل و سنگ تراشان آن را کندیم یابیارز ییایدیل یآرامگاه کوروش را متاثر از معمار آستروناخ

آرامگاه  یر روبه چه علت ب ییایدیکه معماران ل دیآ یم شیسوال پ نیاکنون ا. (63ص : 1379)آستروناخ،  داندیم

 اند؟کردهیکوروش کار م

تحوالت از حمله  نیاست که در دوران کوروش بزرگ رخ نمود ؛ ا یاسیسوال در تحوالت س نای پاسخ

شکست  یعلت اصل دینامه نبونئ دادیرو بهیکت شود،می شروع او شکست و کوروش به ماد پادشاه اگیآست
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 ،ین.ک: ارفع د؛ینامه نبونئ دادروی ششم سال)  کوروش نگاشته اند. به ماد انیسپاه وستنپی را کوروش از ماد پادشاه

 (13-12صص : 1389

ر را بابل و مص ،یدیقدرتمند آن زمان همچون ل یحکومت ها اگیسقوط دولت آست و پارس و ماد اتحاد

سه  نیتوسط ا یاتحاد نظام کی یریهراس باعث شکل گ نیا کندیبه هراس افکند و چنانکه هرودوت گزارش م

د در نبرد بستن مانیپ گرید کی، آن ها با (77بند  کم،یهرودوت، کتاب  ختاری) کوروش شد هیدولت قدرتمند عل

 کنند. یاریرا با پول و سرباز  گرید کیکوروش  هیعل

و ورود  سیالافزود و او عمال با عبور از رود ه یدیپادشاه ل نیبه جسارت کروزوس آخر یاتحاد نظام نیا

 :سدینویمورد م نای در هرودوت کوروش را آغاز کرد هیعل جنگ رانیبه خاک ا

نجا اردو آ، در  نامندیم ایکه آن را پتر دیرس هیبه کاپادوک سیپس از گذر از رود هال کروزوس»

آنجا را  یلکرد و اها ریرا تسخ ایمردم پتر تختیپرداخت ، پا انیسور یزد و به تاراج کشتزار ها

 نکرده یدب چیبه او ه انیمجاور را تصرف کرد و باآنکه سور ینواح یتمام زیگرفت، و ن یبه بردگ

کروزوس  یه سورا گرد آورد و ب انیسپاه زیراند. اما کوروش ن رونیب نشانیبودند آنان را از سرزم

از  شیو پخود افزود. ا یگرفت و بر قوا یکمک یروین توانستیکه م ییرهسپار شد و در راه تاجا

 جهیما نتا زدیکروزوس بر انگ هیبود آنان را عل دهیها فرستاد و کوش یونینزد ا ییها کیحرکت پ

او  یوبه کروزوس در برابر ارد دنیحرکت کرد و به محض رس اینگرفته بود.پس به قصد پتر یا

از  بود و دیپرداختند . نبرد شد گرید کی یها رویبه سنجش ن درنگیب نیجبهه آراست و طرف

 دندیشکدست از جنگ  جهینت یو دو سپاه ب دیکشته شدند تا آنکه شب فرا رس یاریهر دو سو بس

 (76بند  کم،یهرودوت، کتاب  ختاری) «

 تختیرد پاکوروش سا ینظام یها کیرقم زد و به لطف تاکت انیرانیجنگ را به نفع ا ریانجام دست تقد سر

وس گذشت مورخان نوشته اند که کوروش از جان کروز د،یگرد ریتصرف شد و کروزوس پادشاه متجاوز دستگ یدیل

 کم،یتاب هرودوت،ک خی)تار داشتخود  شیهمواره در پ شیکرد و بر خالف رسم روزگار اورا به عنوان مشاور خو

مام منابع در ت رانیو ا یدیشدن تمدن ل یکیموضوع . (29، بند 2، بخش 7؛ کوروش نامه، دفتر 90تا86 یبند ها

 .ستیهرودوت ن خیمسئله محدود به تار نیآمده است و اثبات ا یخیتار یها بهیمورخان و کت

 یدیل شد، کوروش از هنرمندان و صنعتگران لیتبد رانیاز حکومت ا یبه بخش یدیهنگام که ل نیا از

 :سدینویمورد م نیدر ا یشاپور شهباز رضایعل ادیبهره جست ، زنده
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 ریصغ یایآس یرا که بر او تاخته بود، شکست داد و کشور او و تمام هیپادشاه لود _ کوروش _»

 های بنا ساختن رد تا آورد پارس در آورد. هنرمندان و استادان را به رانی( را به انضمام ای)آناتول

 .(30: ص 1379 ،یشهباز)«کنند  یهمراه یپاسارگاد با و

اسارگاد پدر  ییایدیاستفاده از صنعتگران ل لیآرامگاه کوروش هم به دل یسنگتراش یو نشانه ها عالئم

 یناصر معمارعشکل نداد بلکه  ییایدیتوجه کرد که آرامگاه کوروش را فقط هنر هنرمندان ل دیبا شود،یمشاهده م

 یاهساز معمارو جناب حسن ر یاتابک ادهاند به عنوان نمونه جناب نجف ز افتهی یدر آن تجل زین یو بوم یرانیا

 ییایدی، ل کنندیم دایدر آن  ییو اوراتو یالمیو از عناصر ا دانندیم رانیکهن در خود ا یا شهیر یآرامگاه را دارا

 اند.را بر عهده داشتند و عناصر فرهنگ خود را به آن افزوده یاز کار سنگتراش یبخش زیها ن
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 )فصل سوم(
 «هخامنشی پاسارگاد اشیای»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 یشاهنشاه هخامنش نیپاسارگاد بارگاه نخست

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسان قرار کاوش شده در پاسارگاد از قبیل جواهرات، سفال ها و ظروف و سکه ها مورد توجه باستان شناشیای 

انی از این گرفته است. متاسفانه به علت مطالعه کم گزارش های باستان شناسی از سوی مردم آگاهی عمومی چند

 یافته ها در میان مردم وجود ندارد.

سیاری بعدم دانش عمومی نسبت به نتایج کاوش ها ، ادعا های  فیلم مجعوالت مجلل با آگاهی از این

گاد کشف مطرح میکند در جایی میگوید هیچ شی هخامنشی ویا هیچ سفال مرتبط با هخامنشیان در محوطه پاسار

 وجودند. منشده در حالی که اشیای هخامنشی زیادی از جمله سفال های این دوره در کاوش های باستان شناسی 

 را با بررسی نتایج کاوش های باستان شناسی آغاز میکنیم.این فصل 

 

 آیا هیچ شی هخامنشی از پاسارگاد بدست نیامده است؟

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

آن  یشده در مجموعه  افتی یایبودن ساخت پاسارگاد اش یونانی گریآشکار د ینشانه ها از»

 رونیپاسارگاد ب یخاک ها و خرابه ها انیاز م یهخامنش یش کی ینمونه حت یاست که برا

 ، قسمت دوم(.5تا 4 قهیمجعوالت مجلل، دق رار،ی)پورپ« اند دهینکش
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 جواهرات هخامنشی فراوانی از پاسارگاد بدست آمده

ا مطرح در مجموعه پاسارگاد کشف شده است. ام یاریبس یهخامنش یاینادرست اتفاقا اش یادعا نیخالف ا بر

 .رندیگیم دهیناد ایو  کنندیرا سانسور م یباستان شناس یها و کاوش ها یبررس جیادعا نتا نیکنندگان ا

. ارائه وندشیآورده م یمتعلق به دوران هخامنش یایاز آثار و اش یعیکتاب دکتر آستروناخ فهرست وس در

د، آستروناخ در مورد کر میبه چند نمونه اشاره خواه نجایو تنها در ا ستین رینوشتار امکان پذ نای  تمام آن آثار در

 :سدینویم نیچن ایاش نیکشف ا

در  آن یجنوب غرب وانیا یجنوب یکه کار در بازو یوقت Bبعد از چند روز کاوش در کوشک  »

 ایشک که قبال در خود کو یرنگ دوره هخامنش یکوزه بزرگ نخود کی یایحال انجام بود ، بقا

از  یرزشآن مجموعه با ا یاطراف آن مورد استفاده بود، به دست آمد ... در انتها یباغچه ها

 (233:ص1379)آستروناخ،« قرار داشت  الدیاز م شیپنجم و چهارم پ رنجواهرات ق

 
 (570:ص1379)آستروناخ ،پاسارگاد یهخامنش جواهرات

 :کندیارائه م یهخامنش ینتیز یایاش نیدر مورد ا یسودمند حیتوض زین یشهباز دکتر

 وانیا یکیآستروناخ در نزد دیوید یبه سرپرست رانیو ا سیانگل یگروه باستان شناس 1342 در»

که قسمت  افتیرا  نیرنگ سفال ینخود یمانده کوزه ا یباق« تک ساختمان ب» یجنوب غرب

 15 یا هیال ریرفته بود و در درون آن و در ز انیمداوم از م یاعظم آن به واسطه شخم زن

 نهیگنج نیپنهان کرده بودند. ا یآالت هخامنش وریاز ز یمهم اریبس نهیگنج اک،از خ یمتریسانت

 فیتوسط آستروناخ توص یاست و به نحو عالمانه ا یکاوش علم کیگرانبها از  افتهی نیکه مهم تر

و دو دسته کار  یکه به س گرفتیخرد و کالن را در بر م یایقلم اش 1162شده است  ریو تصو
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سده  انهیتا م الدیاز م شیدوم سده پنجم پ مهین انهیم خیفواصل تار درتعلق داشت و  یهنر

که  یآن را به هنگام نهیگنج نیکه صاحب ا دهدیچهارم ساخته شده بود. آستروناخ احتمال م

 (.76:ص1379 ،ی)شهباز «جا پنهان کرده است نیدر ا شده،یم کیاسکندر به پاسارگاد نزد

 
 (572:ص1379)آستروناخ ،پاسارگاد  یهخامنش گوشواره

 
 (571:ص1379)آستروناخ ،پاسارگاد  یهخامنش دستبند

 
 (574:ص1379)آستروناخ ،پاسارگاد  ینقره دوران هخامنش قاشق
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 آیا سفال هخامنشی در پاسارگاد بدست نیامده است؟

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

ه تل تخت ببدست آمده از سه فصل کار ما در پاسارگاد  یسفال ها تمام»)نقل قول از آستروناخ( 

ه در نقوش وجود ندارد و آنچه ک یدوره هخامنش لیشده متعلق به اوا تیتثب یها هیتعلق دارد ال

رگاد/ مربوط است. آستروناخ/پاسا الدینشان داده شده به قرن چهارم و سوم پس از م 22-106

 ،قسمت دوم(6تا  5 قهیمجلل:دق عوالتمج پیکل رار،ی)پورپ« 251ص

 یش نیفراوان تر یعنی یسفال هخامنش چیدر پاسارگاد نه تنها سکه بلکه ه بیترت نیبد »

 میابیم یسلوک یآن به وفور سفال ها ینشده و به جا افتی یتجمع بوم یها طیدر مح یکاربرد

 یاشو متعلق به پس از فروپ یونانیکامال  تیسا کیکه پاسارگاد  شودیمشخص م نجایو از ا

را  یونانیکه عالئم مهندسان  یاز آن به گور کوروش هنگام یاست و انتساب قسمت انیهخامنش

« تنا مستند اس زیتوطئه آم ینام گذار کی م،ینیبیم زیآن مقبره ن یسنگ ها یبر رو یحت

 اول ، قسمت سوم( قهیمجعوالت مجلل: دق پیکل رار،ی)پورپ

 

 سراسر پاسارگاد کشف شده استسفال هخامنشی در 

روناخ اشتباه را در نقل قول از کتاب دکتر آست یهخامنش یسفال ها خیتار یبه صورت غرض ورزانه ا گوینده فیلم

قرن »صاری ا استفاده از نشان اختسفال ها ب خی. چنانکه در متن کتاب آستروناخ تارکندیم یبه مخاطب معرف

 معرفی شده است.  (251:ص1379)آستروناخ، « پ.مچهارم و سوم 

ز اپس »را مختصر شده « پ.م» یکه عالمت اختصاربرداشت اشتباه و عجوالنه آنان باعث شده است 

نکته با  نیا وآورده شده است  «الدیاز م شیپ» یدر کتاب دکتر آستروناخ به معنا درحالی که ،بخوانند  «الدیم

واسط و اواخر ا بامصادف  قایدق الدیاز م شیقرن سوم و چهارم پ دقت در متن کتاب دکتر آستوناخ قابل فهم است ،

 باشد.، لذا سفال های مورد اشاره هم متعلق به همین دوران میاست انیحکومت هخامنش

 یخامنشه. دکتر آستروناخ یو نه سلوک یاست هخامنش ییمورد اشاره دکتر آستروناخ سفال ها یها سفال

 مشخص کرده است.کتاب خود هر عکس  ریزبودن سفال را  یفرا هخامنش ایو 

دکتر  نوشتهکتاب پاسارگاد  یکه بخش سفال ها یزمانمطرح شده  یبر خالف ادعا نکهیسخن ا کوتاه

 یهخامنش یسفال ها راریپورپ یکه بر خالف ادعا مینیبیم م،یزنیرا ورق م 359تا  320آستروناخ صفحات 
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که تل تخت در دوران  ییو از آنجا (359-320: صص 1379)آستروناخ، از محوطه پاسارگاد کشف شده  یاریبس

 .شودیم دهیذکر شده دکتر آستروناخ د یسفال ها انیم زین یاسالم یهاآباد بوده سفال  زین یاسالم

 
 (597:ص1379)آستروناخ ،پاسارگاد  یهخامنش سفال

 
 (597:ص1379)آستروناخ ،پاسارگاد  یهخامنش سفال

 
 (598:ص1379)آستروناخ ،پاسارگاد  یهخامنش سفال

 :دیگویجلگه مرغاب که پاسارگاد در آن واقع است م یهخامنش یهرتسفلد در مورد سفال ها دکتر

 (21: ص1379 ،ی)شهباز «اند افتهیجلگه مرغاب  یرا همه جا یهخامنش یشکسته ها سفال»
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تنها مطالب  که نه« نشده است افتیدر پاسارگاد  یسفال هخامنش چیه»که  دنکنیادعا م یدر حال گروه فیلم ساز

دهه  نیه در همک ییها و کاوش ها افتهیبلکه  سازدیرا باطل م انشیخود کتاب دکتر آستروناخ گفته ها و ادعا ها

 .کندیرا اثبات م آنان یادعا یانجام گرفته است نادرست ریاخ

زندان  پاسارگاد )معروف به یبرج سنگ رامونیپ یگروه باستان شناس یکاوش ها جیدر مورد نتا یموسو دکتر

 :دیگوی( ممانیسل

ن زندا یسنگ یزائد حاصل از ساخت مکعبها یفصل شامل تراشه ها نیکاوش در ا یها افتهی»

 ،یمی)کر« از همان دوره است یسه پره مفرغ کانیسرپ زیو ن یسفال شاخص هخامنش مان،یسل

 (1395مرداد  16مهر،  یخبرگزار

است  یدر حال نی!! ااند یونانیو  یکه تمام سفال ها سلوک کندیبا استناد به نوشته دکتر آستروناخ ادعا م راریپورپ

 یباستان شناس جی، نتا خواندینم یونانیو  یپاسارگاد را سلوک یدر کتاب خود سفال ها چگاهیکه دکتر آستروناخ ه

 ین عبارت اختصاردر معنا کرد پیکل ندهیاگر اشتباه گو یحت یی. از سوشماردیرا باطل م راریپورپ یادعا زین دیجد

. دیآیجور در نم راریپورپ یها یریگ جهیباز هم با نت میبخوان «الدیپس از م»اختصار را  نیو ا میریبگ دهیناد« پ.م»

 انیلوکس یو با زمان حکم ران انیمربوط است به دوران حکومت ساسان الدیچراکه قرن سوم و چهارم پس از م

 سال فاصله دارد. 250از  شیب

 

 سکه هخامنشی در پاسارگاد یافت نشده؟

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

 1962سال  یبدست آمده در کاوش ها یهلن یبخش به سکه ها نیا»)نقل قول از آستروناخ( 

ه کاست  کی نهیسکه ها شامل دف یدر تل تخت در پاسارگاد مربوط است. دو گروه اصل1963و 

شده  دایپ 187دو که در داالن اتاق  نهیبدست آمد و دف 82همراه با جواهرات متفرقه در اتاق 

 که شامل.

 یوو بالفاصله بعد از مرگ  یدر خالل زندگ یاسکندر مقدون یضرب شده برا ی( سکه هاالف

ضرب شده است.  دیکه عمدتا در تخت جمش یسلوکوس اول از نوع ی( سکه هاب

 ، قسمت دوم(6تا  5 قهیمجعوالت مجلل:دق رار،ی)پورپ« 254اسارگاد/صآستروناخ/پ

www.takbook.com



 یشاهنشاه هخامنش نیپاسارگاد بارگاه نخست

37 

 

 
 مجعوالت مجلل( پیپاسارگاد )کل یهلن یها سکه

 یحت یونانی انیو نام خدا ریو تصاو پیاز سکه ها با نقوش و نام اسکندر و فل یانبوه انیم در»

ت ، قسم5تا 4 قهیمجعوالت مجلل، دق رار،ی)پورپ «نکرده اند دایپ یسکه کوچک هخامنش کی

 دوم(

 

 در پاسارگاد واقع بوده یهخامنش یاز ضرابخانه ها یکی

گزاف  یننشده به واقع سخ افتیدر پاسارگاد  «یسکه کوچک هخامنش کی یحت» دیگویکه م راریپورپ یادعا نیا

ضرب شده  یهخامنش یدر پاسارگاد واقع بوده و ما سکه ها یهخامنش یاز ضرابخانه ها یکی یاست حت هیما یو ب

 .میاافتهیدر پاسارگاد را 

 
 (رازیموزه نارنجستان ، ش 1396 ریت 16)ضرب شده در پاسارگاد  یهخامنش سکه
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مکارش هرسد تنها به ارائه یک مقاله از کتاب پاسارگاد نوشته آستروناخ زمانی که به بحث سکه می

که های اکتفا میکند، که نخستین سطر این مقاله نشان میدهد که موضوع پرداختن به تمام س« ج.ک.جنکینز»

. واقع شودیافت شده نیست بلکه قرار است فقط سکه های هلنی یافت شده را مورد بررسی 

 (254:ص1379)آستروناخ،

 گریددر مورد  کندیمحدود م یهلن یدامنه بحث را فقط به سکه ها شانیا یاست که وقت یعیکامال طب

د نبوده در پاسارگا یدر کتاب خود نگفته است که سکه هخامنش چگاهینکند ، دکتر آستروناخ ه یسکه ها صحبت

ا خود ر یررسبدر پاسارگاد کشف شده اما دکتر آستروناخ که دامنه بحث و  زین یاسالم یسکه ها نکهیاست. کما ا

 .کندینم یمحدود کرده در مورد آن ها صحبت یهلن یفقط به سکه ها
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 )فصل چهارم(
 «( پاسارگادPبررسی کاخ اختصاصی )»
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رامون این کاخ یا اختصاصی یکی از دو کاخ بزرگ مجموعه تاریخی پاسارگاد است ، ادعا های فیلم سازان پی Pکاخ 

اخ ساخته کچرخد که اساس وجود و تاریخی بودنش را انکار کنند، آن ها معتقدند این عمدتا بر این محور می

رررسی قرار خواهیم برا مورد  مده. این ادعا هادیوید آستروناخ در دوران معاصر است و هیچگاه از زیر خاک بیرون نیا

 داد.

 

 اطراف زندان سلیمان بررسی

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

ند قلمه چکاخ جز  نیا یاز اجزا م،یکنیدنبال م Pمحوطه پاسارگاد را با کاخ موسوم به  یبررس»

ه و عناصر سقف، پنجره، درگا وار،یاز سر ستون، د یاثر چینمانده، و ه یستون باق هیستون و پا

 .شودینم دهیضد زلزله هم بوده د ایبنا که گو نیدر ا گرید

به  ییمحوطه جا نیآستروناخ، ا یاز کار پاسارگاد ساز شیو پ 1960که در سال  نستیا قتیحق

 کاشت چغندر نبوده . یبرا یجز مزرعه ا
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 مجعوالت مجلل ( پی)کل

م زده مکان در آن سال برداشته شده، تمام آن خطه را شخ نیفوق که از هم ریدر تصو چنانکه

 . مینیبیم

 نیوق زمف ریکه در تصو مانیکه در اطراف زندان سل شوندیم یمجعوالت مجلل مدع لمیادامه عوامل ف در

 پاسارگاد را ساخته اند! یجعل یباستان شناسان کاخ ها گریاست، آستروناخ و د یکشاورز

 

 

 هیچ کاخی ساخته نشدهاطراف زندان سلیمان 

ن محدوده هیچ زندان سلیمان که توسط فیلم ارائه شده درخواهیم یافت که امروزه نیز در آ ییعکس هوا یبا بررس

 کاخ و اثر تاریخی وجود ندارد.

کاوش  رانیکه در ا یباستان شناسان یکتاب ها یاما با بررس شودینم انیعکس ها ب نیمنابع ا متاسفانه

شت عکس و بردا ییای. به جهت جغرافمیافتی تیاثر دکتر اشم «کی سیپرسپول»عکس را در کتاب  نیکرده اند ، ا

 .دیتوجه کن کندیم مشخصرا  تیدکتر اشم ییعکس هوا دیاز جمله آن دو تپه که محدوده د یعیعوارض طب
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 (11:ص1342ت،ی)اشم 1936عکس هوایی دکتر اشمیت 

محدوده مورد نظر دشت پاسارگاد را نشان  شده،کوچک که در عکس مشخص  یو تپه خاک یسنگ تپه

. به میادهاستفاده کر یتر دیجد ییمحوطه در عکس هوا نینشان دادن هم یبرا یعیعوارض طب نی. ما از ادهدیم

 :دیتوجه کن ریعکس ز

 
 عکس هوایی امروزین گوگل

www.takbook.com



 یشاهنشاه هخامنش نیپاسارگاد بارگاه نخست

43 

 

دکتر  یمیعکس قد دیدر بازه د د،یکنیشده مشاهده م هیته یگوگل که به تازگ ییدر عکس هوا چنانکه

ست بر ا( وجود ندارد. آشکار مانی)زندان سل یجز برج سنگ یگرید یبنا چیکاخ و ه چیه زیهمکنون ن تیاشم

 ساخته نشده است. یمجعول یکاخ چیمحوطه ه نیدر ا لم،یف نیا یخالف ادعا

 

 Bخیالپردازی پیرامون کوشک 

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

 
 مجعوالت مجلل ( پی)کل

ه بکر شخم زد نیزم یاست، چند الشه سنگ که بر رو میدهنا Bمحل را کوشک  نیا آستروناخ

 Pکاخ  یکه محل کنون مانینه در خود و نه تا امتداد زندان سل ینشان اضاف چیاند، و ه دهیچ

 .م(نخست تا دوم ، قسمت چهار قهیمجعوالت مجلل: دق پیکل رار،ی)پورپ« است، وجود ندارد

 

 Bعکس کوشک  اختصاصی درکاخ 

 یتا برج سنگ بنا نیامتداد ا ،دریمیعکس قد نیا هیشود که در زمان ته یادعا م نیچن Bاز کوشک  یبا ارائه عکس

در حد فاصل  که بعد ها باستان شناسان شودیم بیان( وجود نداشته است،و ی)اختصاص Pاز جمله کاخ  ییبنا چیه

 ساخته اند. یجعل یدو بنا کاخ ها نیا
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 ( در گوشه کادر عکسی)اختصاص Pکاخ  زین یمیعکس قد نیدر هم یاست که حت یادعا در حال نیا

ن عکس اما با به هما ستند،یاستفاده کرده اند متوجه آن ن یتیفیک یاز عکس ب فگرانی. اما چون تحرشودیم دهید

 :دیباالتر دقت کن تیفیک

 
 (515: ص 1342)آستروناخ،  B کوشک

ان که توسط گروه باستان شناس یاطراف کاخ اختصاص واریدارد د یباالتر یتیفیاصل عکس که ک در

 یینما آن قسمت بزرگ یبر رو ریز ریبهتر در تصو دید برایشود می دیده ساخته شده است در سمت چپ عکس

 کردیم.

 
 (515: ص 1342)آستروناخ،  Bکوشک  یینما بزرگ
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سارگاد پا یاز ساخت جاعالنه! کاخ ها شیپ شودیکه ادعا م ییدر عکس ها یمطرح شده حت یادعا برخالف

دارد که نوجود  یریسند تصو چیکاخ ها به وضوح قابل مشاهده است. در واقع ه نیبرداشت شده آثار و عالئم ا

 نشان دهد. ،یهخامنش هیدشت پاسارگاد را بدون کاخ ها و ابن

 

 ناخ ساخته شده؟صی توسط آستروآیا کاخ اختصا

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

 
 مجعوالت مجلل ( پی)کل

 شد،یم دهیکه قبال شخم زده آن د ستیبکر نیبر زم P یآغاز ساختمان کاخ اختصاص نیا »

و  ینیاند و در پس آن مشغول کف چ دهیاستتار کش واریرا د یکه گرداگرد محوطه ا نسانیبد

 نوساز اند. یستون ها ریکردن ز فیرد

 
 مجعوالت مجلل ( پی)کل
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انب از دو درگاه جو یکی، آن دو ستون و  میکوروش یبرا یمنظم کاخ ساز شرفتیشاهد پ حال

 پیلک رار،یپورپ) «زندان کماکان قابل مشاهده است یتاالر نصب شده استف بنا یو غرب یشرق

 ، قسمت چهارم( 3تا  2 قهیمجعوالت مجلل: دق

 

 پیش از آستروناخ هم بودهپاسارگاد 

 .کندیتصور مبه دست آستروناخ  یجعل یبنا کی یعکس ها را نشان دهنده پروژه ساختمان ساز نیا راریپورپ

 یبه حفار 1963تا  1961 یسال ها نیآستروناخ در ب دیویدانست که دکتر د دیادعا ، با نیا یبررس یبرا

 (شگفتاری: پ1379)آستروناخ،در محوطه پاسارگاد مشغول بوده است 

چغندر  مزرعه ،محوطه پاسارگاد  نیاپیش از حظور آستروناخ  1960معتقد است که در سال  راریپورپ و

 :گویندو سپس جاعالنه ساخته شده است ، در این مورد ایشان می بوده است،

 یورشده  دایدر واقع پ 1343نبوده و تا سال  1340رو که تا سال  یزیچ نیهم نکهیا جالب»

 چیچون ه ن،یاز زم دهییها رو نیکه ا دیفرض کن دیچغندر ها شما با هموندرست مثل  نیزم

 رار،یورپ)پ «صورت در آمده نیبه ا ونیآقا لیها به م نیها، ا نینداره ا یمستند باستان شناس

 ، قسمت چهارم( 9تا 8 قهیمجلل: دق التمجعو پیکل

 ریس، تصوعک چیه 1960از سال  شیپ یعنی خیتار نیاز ا شیپ دینبا  راریپورپ یاست که طبق ادعا یهیبد

 1960طه در سال محو نیمعتقدند ا شانی. چراکه امیداشته باش اریپاسارگاد در اخت یکاخ ها رامونیپ ینوشته ا ایو

 ساخته شده است. 1963تا  1961 یسال ها انیمزرعه کاشت چغندر بوده است! و تازه در م

ارنست  از آستروناخ ، دکتر شیسال پ 40حدود  یعنی 1925تا 1923 یسال ها نیدر ب دیاست بدان جالب

و  یانسان شناس یتا: تارنما یب ،اکبری) مکان انجام داده است نیدر ا یمختصر یهرتسفلد کاوش ها

خاک  ریا زاز آن ه یمیکه ن یآن در حال یستون ها ریمجموعه و ستون ها و ز نیاز ا یاریبس های عکس .فرهنگ(

 جود بوده اند .مو زین 1960 خیپاسارگاد قبل از تار یکاخ ها پ،یکل یآوار قرار گرفته موجود است. بر خالف ادعا
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 (collections search centerموسسه  تی)سا 1925تا  1923 یسال ها نی( عکس از هرتسفلد در بP)کاخ  یاختصاص کاخ

 

بنا  نیا یستون ها ریکه ز دیکنیرا مشاهده م یکاخ اختصاص ای Pعکس فوق از هرتسفلد، همان کاخ  در

 یعکس ها نیا اب زیستون ها ن ریز نینوساز بودن ا یادعا یآوردند. نادرست یم رونیبار سر از خاک ب نیاول یبرا

 شده است. برداشتاز ورود آستروناخ  شیسال پ 40عکس ها  نی. چراکه اشودیاثبات م یمیقد

س وجود دارد، در گوشه چپ عک ینشده ا یخاک حفار یکف هم هنوز خاک آوار و ترانشه ها یرو بر

 ازاره قابل مشاهده اند. یها و سنگها یاز کف ساز یفوق هم برخ
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 (collections search centerموسسه  تی)سا1925تا  1923 یسال ها نی( عکس از هرتسفلد در بP)کاخ  یاختصاص کاخ

 یف سازک یکه دارا دینیبیمورد بحث را م Pکه به دکتر هرتسفلد تعلق دارد، همان کاخ  فوقعکس  در

 اهده اند.نشده در دو طرف عکس قابل مش یخاک آوار حفار یستون است . ترانشه ها ی، ستون و شال رستونی، ز

 

 استتار!! وارید

 ادی« اراستت وارید» شده است با نام  دهیکه گرداگرد محوطه کاخ ها کش یواریمجعوالت مجلل از د پیکل در

 :شودیم

 ابانیب انیم یعنیانجام شده  انهیکوروش مخف یبرا یکار قصر ساز نیکه هم میبگ میتونیما م »

و رکف  یسنگ ها نکهیمصون کردند و پس از ا یخارج دیرا از د یمحوطه ا کی دندیکش وارید

تا  5 قهیدقمجعوالت مجلل : پیکل رار،یپورپ) « شده. دایستون پ یها هیکه پا مینیبیما م دندیچ

 چهارم( سمت، ق6
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خواننده  یمراهگ یتنها برا« استتار»ها را ساخته است ، کاربرد واژه  وارید نیا یسام یاستاد عل شادروان

 :دهندیم حیتوض نیرا چن وارید نیعلت ساختن ا شانیاست چراکه ا

زاحمت آمده از م رونیخاک ب ریاز ز رایکه اخ ییها یحجار یایآثار و بقا نیا انتیص یبرا »

فعال  ندیانمیکه در هر بهاران و مهرگان از آنجا عبور م یریو عشا التیدهات مجاور و ا نیساکن

خرب به شده تا از دخول اشخاص نادان و م دهیبا ارتفاع دو متر دورادور آن کش یخشت یوارید

به  یعدم توجه اضطرار یول ستیوش منظر نحصار خ نیالبته ا دیبه عمل آ یریبنا جلوگ ندرو

 یحیحص بیچنانچه ترت ندهیو در آ ستین تیمنظر در برابر محفوظ ماندن آثار چندان قابل اهم

 یارچون حص یگریبه صورت د ایرا برداشت  وارید نیا توانیآنجا داده شود م یجهت نگاهدار

 (66:ص1330،ی)سام« شده درآورد. دهیکوروش کش مگاهآرا دور  که به

ر اصول و بمنطبق  نکاریحفاظت از آثار ساخته شده، ا یبرا وارید نیا دهدیم حیتوض یدکتر سام چنانکه

 یجناب استنل «یباستان شناس یحفاظت و مرمت در کاوش ها» است چنانکه در کتاب  یمرمت جهان نیقوان

 (216:ص1377س،یپرا ی)استنل .قرار گرفته است دییبه دور آثار مورد تا یحصار کش زین سیپرا

 «یوانیو ح یاز تردد عوامل انسان یریمحدوده حفاظت جهت جلوگ نییو تع یحصارکش» 

 .بپذیرد انجام بایدکه در طرح حفاظت است  ییها تیو فعالاز اقدامات  هم (146: 1391ان،یبی)طب

 وارید نیا یف، معر ستیاستتار ن یبرا ها واریآن د دهند،یم یگواه یمرمت و باستان شناس نیقوان چنانکه

رمت و کاوش آثار م نیبا قوان ییتوهم توطئه است که از نا آشنا کیاستتار تنها  وارید کیها و حصار ها به عنوان 

 .ردیگیسرچشمه م یخیتار

 نستیا دیآ یم شیکه پ ینیادیسوال بناین دیوار را برای استتار بدانیم،  و میمحال کن یاگر فرض یحت اما

، کتاب  اتنشری رد و فراوان گرفته یاند و اتفاقا از داخل آن عکس ها دهیکش استتار واریبنا د کیکه چرا به دور 

را عکس چنشود پس  دهیکه کارشان د خواستندینمدر دسترس همگان قرار داده اند؟ مگر  یعموم یها تیها و سا

 کارشان را در دسترس عموم مردم قرار داده اند؟ یها
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 پاسارگاد یها یو خاکبردار یحفار

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

،  وارید چیکوروش ، بدون ه یقصر اختصاص نکیدشت پاسارگاد، ا یقسمت جنوب نیدر آن زم »

کاخ  نیر اآوا یایبقا یآوار سر بر آورده است . به راست یایپنجره ، درگاه، و آثار سقف و بقا

 کجاست؟

 نیزم کی مینیبیما ناگهان م یزیو بدون هرچ یزیبدون شفته ر دیکنیرو که نگاه م نجای... ا

 که یقطعات بزرگ سنگ نیسنگ فرش از کجا آمده؟ ا نیکه ا گهینم یمزرعه سنگ فرشه ، کس

 نهیه مندش ابه طور قاعد د؟یدر آورد نیزم ریاز ز د؟یاز کوه آورد د؟یاز کجا آورد دیدیچ نجایا

 نایاکه  دیبده صی، بعد تشخ دیخارج بکن نیزم ریسنگ ها رو از ز نیا دیبکن یحفارکه شما 

ما ش یبه شکل معجزه وار و شامورت هوی نکهی، نه ا دیبساز دیکف جد کیبوده بعد  یکف قبل

جلل: ممجعوالت  پیکل رار،یپورپ)  «مال کوروشه نیا دییو بگو دینشون بده یکف سنگ کی کهوی

 ، قسمت چهارم(6 ات 5و  4تا 3 قهیدق

 

 های باستان شناسی در پاسارگاد کاوش

و  (93:ص1379)آستروناخ،چنانکه هم دکتر آستروناخ  میصحبت کرد شتریپ یپ یو چگونگ یمورد کف ساز در

اشاره  یزیر یپ هیال نیبه وجود چند (77: ص 1384و توسعه، بهار  مهی) فصل نامه بهم دکتر امیر شاه کرمی 

 کردند. 

 میگفت شتریپآمده اند ، چنانکه  رونیآوار و خاک ب ریز ادعای فوق تک تک کاخ های پاسارگاد ازبرخالف 

ال س نیدر ب یمختصر یمحوطه را مورد کاوش ها نیاز آستروناخ ا شیسال پ 40دکتر ارنست هرتسفلد حدود 

 نیه اک نستیبر ا مستندو  یریتصو یگرفتند خود گواه شانیکه ا ییقرار داده و عکس ها 1925و  1923 یها

 اند.شده داریخاک آوارشان پد ریکاخ ها از ز

www.takbook.com



 یشاهنشاه هخامنش نیپاسارگاد بارگاه نخست

51 

 

 
 (collections search centerموسسه  تی)سا1925تا  1923 یسال ها نی( عکس از هرتسفلد در بP)کاخ  یاختصاص کاخ

ز خاک که هنو یکوروش برداشت شده به وضوح ترانشه ها یهمان کاخ اختصاص ای Pفوق از کاخ  عکس

 شاهده است.قابل م یستون ها ستون ها و کف ساز ریکه سطح را پوشانده است در کنار ز یاند و خاکنشده یحفار

 
 (collections search centerموسسه  تی)سا1925تا  1923 یسال ها نی( عکس از هرتسفلد در بP)کاخ  یاختصاص کاخ
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شدن از  داریواقع شده و در حال پد یکه مورد حفار دینیبیم گرید یا هیرا در عکس فوق از زاو P کاخ

 .شودیم دهیآورده اند د رونیکاخ را که سر از خاک ب نیا یخاک آوار است. در فاصله دور تر ستون ها ریز

 
 (collections search centerموسسه  تی)سا1925تا  1923 یسال ها نی( عکس از هرتسفلد در بSبارعام )کاخ کاخ

 ریه از زک دیکنی) مشهور به کاخ بارعام( را در عکس فوق مشاهده م Sاز کاخ  یستون یستون و شال ریز

 آمده است. رونیخاک آوار ب
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 )فصل پنجم(
 «ستون های پاسارگاد و مسجد اتابکی»
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 رنوشت پاسارگاد در دوران اسالمی.در این فصل مروری خواهیم داشت به س

ن اطیر و داستاهمانطور که پیشتر گفته شد بنا های پاسارگاد از جمله آرامگاه کوروش پس از ورود اسالم با اس 

خت جمشید تکه در سراسر دوران اسالمی بنا های پاسارگاد و های دینی ابراهیمی در هم آمیخت، نتیجه آن شد 

دم محلی پارسه )ع( نامگذاری کردند، چراکه مر به نام سلیمان پیامبرمتشکل از سنگ های گران وزن بودند را که 

 _به نام پیامبر حمل سنگ های این کاخ ها از توان آدمی خارج است، بنابر این جملگی را پنداشتند میو پاسارگاد 

 پادشاهی زدند که توان فرمان راندن بر دیو ها و جنیان از ویژگی های او آورده شده.

 
 (ایپد یکیو وی)آرششده  دهیتوسط فالندن و کُست کش 1840ل آرامگاه کوروش در حدود سا ینقاش

وران فرمانروایی اتابکان فارس آرامگاه کوروش مدت ها نام مقبره مادر سلیمان نبی را بر خود داشت، در د

 گرداگرد آرامگاه بر آوردند .یک مسجد  با ستون های کاخ های پاسارگاد 
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اصلی خود  های علمی در اطراف آرامگاه کوروش بودند به محلبعد ها این ستون ها که تا پیش از حفاری 

بهاتی را در در کاخ ها برگردانده شدند، همین مسئله باعث شد تا نویسنده کلیپ مجعوالت مجلل ادعا هایی و ش

 به بررسی خواهیم پرداخت.د که ناین مورد مطرح کن

 

 (Pماجرای انتقال ستون های کاخ اختصاصی )

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

 
 مجعوالت مجلل ( پی)کل

 میستون به محوطه هست مین یادیشاهد اضافه شدن مقدار ز نجایدر ا »

 
 مجعوالت مجلل ( پی)کل
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 مینیبیآن ستون ها را به صورت نصب شده در محل خود م ریتصو نیا در

و  کرده یخال نیزم یستون آورده اونجا رو مهیمشت ن کی ونیکام کی ییکه گو دینیبیم شما

ت ، چندتاس ستویب ایست  ستایستون ها که تعدادشون مثال ب مهین نیکه ا گهیباز نم چکسیه

وده پس ب نجایستون ها از کجا اومده؟ اگر مال ا مهین نیکه ا دهیکس باز به ما جواب نم چیه

 کهویا صبح مثال امشب نباشه فرد نکهینه ا دیدر آور نیزم ریشما از ز یاثر حفار رکه د یستیبا

 ستون شده باشه. هیمحوطه پر از پا

جا از ک میدونیکه نم یمصالح قیمحوطه از طر کی یبا نوساز میما مواجه ا بیترت نیهم به

 یچه شگرد ومصالح رو از کجا آوردن  نیکه ا میدونیم نکیشده. از کجا آوردن. البته ما ا داشیپ

 2و  9تا  7 قهیمجعوالت مجلل: دق پی، کل راریپورپ)  «را به کار زدن تا پاسارگاد ساخته شده. 

 ، قسمت چهارم(5 ات

 

 ( بودند.P)ستون ها متعلق به کاخ اختصاصی 

محل  نیبه ا قرار داده شده است از کنار آرامگاه کوروش یهمان کاخ اختصاص ای Pکه در کاخ  ییستون ها شتریب

مکان  نیا)ع(  مانیمنتسب بودن آرامگاه کوروش به مادر حضرت سل لیبه دل یآورده شده است. در دوران اسالم

گاد در پاسار یکاخ ها یها و سنگ ها ناز ستو (31: ص1379،ی)شهبازنزد مسلمانان مقدس و محترم بوده است 

 ساخته بودند. یبه نام مسجد اتابک یکنار آرامگاه کوروش مسجد

 :سدینویم یمپاسارگاد در دوران اسال یکاخ ها یون هااستفاده از سنگ ها و ست نیدر مورد ا یسام استاد

ش قرار است که در اطراف آرامگاه کورو یمسجد رانهیدر پاسارگاد عبارت از و یآثار اسالم »

امگاه، باالتر از آر یکم _ یمظفر یکاروانسرا _ یمیبه مدرسه قد هیساختمان شب کیداشته و 

 (97ص:1330 ،ی)سام «به قصور پاسارگاد وارد آورده  یریدو ساختمان خسارت جبران ناپذ نیا
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 (1396 ریت 17)عکس از نگارنده:آرامگاه کوروش  یشمال یمتر 100واقع در  یمظفر یسرا کاروان

 ها به سرنوشت سنگ فرش کاخ بار وانیفرش ا نیتاالر و همچن نیاز فرش ا یقسمت مهم »

 یها بعد از اسالم و سنگ یتناسب و بد منظر دوره ها یب یساختمان ها یکوروش دچار و برا

 (69:ص1330،  ی)سام «برده اند گرید یقبور مردگان به جا

ست آرامگاه کوروش ساخته شده ا رامونیدر پ یاتابک سعد بن زنگ ییمسجد در زمان فرمانروا نیا

 (97: ص1330،ی)سام

 
 (collections search centerموسسه  تی)سا، عکس از هرتسفلد  یکوروش با ستون ها و درگاه مسجد اتابک آرامگاه

قرار  Pخود در کاخ  یدر جاIsMEO  ییایتالیا اتیستون ها توسط ه نی، ا 1971در سال  تینها در

 گرفتند:
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 یدبه مسج لیاز حکمرانان فارس تبد یکیتوسط اتابک  یالدیم ازدهمیقبر کوروش در قرن  »

ته تخ نیو همچن وارید یو سنگها یدرگاه یها هیمانند قطعات ستون، پا یشد. عناصر معمار

 یالحو یقبر آورده شد و در ساختمان اسالم کیسنگفرش کف بنا در پاسارگاد ، نزد یسنگ ها

 .تآرامگاه بکار رف

 هینو به اب یمستعمل گردآور یسنگ ها نیتمام ا رانیا یدستور اداره کل باستان شناس طبق

 (86: ص1351 ا،یلی)ت «دیگرد مربوطه منتقل

و ستون  سنگ ها نیکه ا کنندیبودن پاسارگاد گمان م یجعل انیمدع دید میچنانکه در ادامه خواه اما

جاعالنه  کوروش نبوده است و در واقع ساخته شده توسط خود مسلمانان است که به طور یها متعلق به کاخ ها

 پرداخت. میخواه ضوعمو نی! در ادامه به ا به آرامگاه کوروش منتقل شده توسط باستان شناسان

 

 ؟ودندب یستون ها اسالم این ایآ

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

وروش کدر کنار قبر  گنیم د؟آوردی  ستون ها رو از کجا نیکه ا میکنیازشون سوال م یوقت »

ونا ا میکوروش ساخته بودند، ما رفت یکاخ ها یمسجد را با ستون ها نیبوده که ا یمسجد کی

بودند و  کوروش برده یرو که قبال مسلمونا از کاخ ها ییستون ها یعنی.  میآورد میرو پس گرفت

 یر جاس میگزاشت میآورد میدو مرتبه از اون مسجد ورداشت میساخته بودند ما رفت مسجدباهاش 

 .دیکنیاولش، دقت م

 .دیکنبثابت  دیبتون نکهیبدون ا دیبکن ییادعا نیچن کی دیمضحکه که شما وردار یلیخ نیا خب

اونجا به  دیگزاشت دیو آورد دیرو بهم زد ونشیفرماس دیرفت دیکرد جای، شما ب هیخیمسجد تار اگر

ا مال ستون ه نیکه ا دیچون هنوز ثابت نکرد د،یکارا رو ندار نیعنوان کاخ کوروش شما حق ا

ت مجعوال پیکل رار،یپورپ) «  دندیمسلمونا واقعا اون ستون ها رو تراش دیکوروشه ، شا

 ، قسمت پنجم(6تا  4 قهیقمجلل:د
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 ستون ها اسالمی نبودند

 یر حالد نیاست. ا هخامنشیان اثبات نشدهایده ستون ه نیا تعلقاست که  یمدع راریواضح است پورپ چنانکه

 :هاست ک

 یمشخصات معمار-

 تراش یروش ها-

 سنگ هاو ستون ها جنس-

نه دوران  وکوروش هستند.  یمتعلق به کاخ ها اطراف آرامگاه یسنگ ها و ستون ها نیکه ا کندیثابت م  

 .میپردازیموارد م نیاز ا کی. در ادامه به هر یاسالم یها

 

 :ستون های پاسارگاد یمعمار مشخصات

د صحبت حفار پاسارگا نیکوروش توسط ارنست هرتسفلد اول یبرداشت شده از کاخ ها یدر مورد عکس ها شتریپ

در  یمیکه ن یو در حال یحفار نیکوروش در ح یرا از کاخ ها یی، چنانکه مطرح شد هرتسفلد عکس ها میکرد

 برداشت کرده بود. 1925تا  1923 یسال ها نیآوار بودند در ب ریز

 یعنی یالدیم 1971کار انتقال ستون ها از کنار آرامگاه کوروش به کاخ ها در سال  میدانیم نطوریهم و

امه اثبات . در اد(86: ص1351 ا،یلی)تانجام گرفت  ایلیهرتسفلد توسط ژوزپه ت یسال بعد از عکس ها 50حدود 

تعلق به همان بلکه منداشته اند  یسالمبه دوران ا یارتباط چیاطراف آرامگاه کوروش ه یکرد که ستون ها میخواه

 پاسارگاد بوده اند. یباستان یکاخ ها

ده اند آور یرا به کاخ اختصاص ییباستان شناسان جاعل ستون ها ریکه در عکس ز کنندیم انیب انیمدع

 ستون ها هستند. هیپا یستون ها بر رو ینیو مشغول جورچ
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 (327:ص1384 رار،مردادی)پورپ

( در Pخ)کا یکه از کاخ اختصاص یعکس ، اگر بهدارند یافقشیار های که  دیستون ها توجه کن یشال به

هیم توجه شود، به یکسانی کامل دو ستون پی خوابرداشت شده  یحفار نیدر ح 1925تا 1923 یسال ها نیب

 برد.

 
 تی)ساشده اند  اردیپد 1925تا  1923هرتسفلد در سال  یها یخاک پس از حفار ریدار از ز اریش یستون ها ی( ، شالP)کاخ یاختصاص کاخ

 (collections search centerموسسه 

 یمنتقل شدند دارا ایلیتوسط ت 1971در سال  یکه از اطراف آرامگاه کوروش به کاخ اختصاص ییها ستون

هستند که هرتسفلد  ییستون و اندازه و ابعاد ستون ها یشال یافقشیار های از جمله  یمعمار اتیهمان خصوص
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 یکسانی یعنی نیده بود. ایکش رونی( بی)کاخ اختصاص Pخاک آوار کاخ  ریاز ز 1925تا  1923 یسال ها نیدر ب

از زیر خاک پدیدار شده بود. و تعلق  پاسارگاد یکاخ هاآنچه با حفاری کنار آرامگاه کوروش و  یستون هاری معما

 ت خواهد نمود.این ستون ها به کاخ های پاسارگاد را اثبا

 :ستون های هخامنشی تراش روش

ر ب یکه برا یبزرگ بود ، به طور یسنگ ها ینیخشکه چ انیهخامنش یتراش و فن حجار یجمله روش ها از

 شدندیم کیو سپس به مرکز که نزد کردندیرا از سطح مقطع ستون پاک تراش م هینوار و حاش کیآوردن ستون ها 

 گرفتندیرار مهم ق یکه بر رو یدو قطعه ا انیتا اصطکاک م گزاشتندیاز سطح مقطع ستون را زبره تراش م یمقدار

 هم ثابت شوند. یشده و دو قطعه بر رو ادیز

 :دیکنیرا مشاهده م یفن حجار نیکاربرد ا دیتخت جمش یاز ستون ها یکیاز  ریکه در عکس ز یطور به

 
 (106:ص1351ا،یلی)ت دیتخت جمش یستون ها یو سنگ تراش یحجار فن

 :شودیمشاهده م زیآورده شده از کنار آرامگاه کوروش ن یدر ستون ها یو سنگ تراش یفن حجار نیا و

 
 (1396 ریت 17)عکس از نگارنده،ستون اطراف کاخ بارعام که از آرامگاه کوروش آورده شده اند  یو سنگ تراش یحجار فن
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 نیدو پاسارگاد است. ب دیتخت جمش یبودن فن حجاران محوطه هخامنش کسانینکته نشان دهنده  نیا

نه دوران  واست  انیمتعلق به دوران هخامنش یاطراف آرامگاه کوروش با توجه به فن حجار یستون ها نیا بیترت

 .یاسالم

 

 ستون ها: جنس

 اهیا و دوم سنگ سمرمرنم دیپاسارگاد دو نمونه اند نخست سنگ سف یمورد استفاده در کاخ ها یها سنگ

 یبرا اهیمرمر نما ساخته اند و تنها از سنگ س دی، اکثر محوطه کاخ ها را با سنگ سف(24:ص1379 ،ی)شهباز

سنگ  نیماز ه قایدق زین وروشاطراف آرامگاه ک یاستفاده شده است. جالب آنکه در ستون ها و سنگ ها نیتزئ

 (14:ص1330،ی)ساممرمرنما استفاده شده است. دیسف

کوروش  مرمر نما ساخته شده بودند. در اطراف آرامگاه دیاطراف آرامگاه کوروش از سنگ سف یها سنگ

 از معدن دیسف یکشف شد که سنگ ها 1334وجود ندارد ،در سال  یدیرگه سنگ سف چیمجاور ه یو کوه ها

 (31 و 30: ص1330،ی)ساماست . شدهینب کرم برداشت ممعروف به تُ وندیس یدر کوه شمال یسنگ

 خواهندیکه م یمسلمانان یموضوع توجه شود واضح است که برا نیهم اگر به ا یو منطق ینظر عقالن از

استفاده  یو ب آماده ، تراش خورده یآسان تر بوده که تکه ستون ها اریبس نیبسازند ا یسنگ یبا ستون ها ییبنا

ند ، نه آنکه به کار ببر شیخو یساز انساختم یپراکنده شده را برا نیآرامگاه کوروش بر زم یمتر 600که در  یا

باز دها  کرده سنگ جدا کنند و تراش دهند و یحفار یسفر کرده در معدن سنگ مورد نظر به سخت لومتریدها ک

 آن را به آرامگاه کوروش برسانند. لومتریک

 نددهیاطراف آرامگاه کوروش نشان م یو جنس ستون ها و سنگ ها یمعمار ،یحجار یروش ها چنانکه

ا به دوران ارتباط آن ه یپاسارگاد تعلق نداشته است و ادعا یجز کاخ ها ییسنگ ها به جا نیکه ا شودیثابت م

 کامال مردود است. یاسالم

 

 تحریفگران: اصال مسجدی در کار نبوده!

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

رو که  یقبل ی، نقاش یمسجد بوده آنگاه تمام آثار کیکنار مقبره کوروش  دییگویشما م نکهیا »

همه رو باطل  نایاطرافش داشتند ا ایمقبره  نیخودتون از هم یارسال احانیمثال فرض کن س
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کاخ  دیخوایحاال که شما م نکهیمسجد صحبت نکرده ، مگه ا نیاز ا چکسیچون ه د،یکنیم

، خب  دهیاون مسجد رو ند چکسیه نیقبل از ا یجا ولشده اون دایک مسجد پی هوی دیبساز

 نکهی، ظاهرا ا یچینه البته گنبد داره نه گلدسته داره نه شبستان داره نه ه ونیآقا نیمسجد ا

مردم وعظ  یو برا شستهیکوروش م یباال رفتهیمسجد م نیواعظ ا ایمسجد  نیمثال گرداننده ا

بگن که پس سلسله  خوانمی  هم دارن، گهید جهینت کیحرفا  نیبا گفتن ا نای... خب ا کردهیم

و دروغ و  یو دکور بند ییهم مسجد ساخته . همش هم صحنه آرا نجایدر فارس بوده و ا یاتابک

 ، قسمت پنجم(6تا5 قهیمجعوالت مجلل: دق پیکل رار،ی)پورپ« حرفا  نیا لیو از قب یحقه باز

 

 مسجد اتابکی کامال تاریخی و مستند است

راستا وجود  نیادر  یو حت شود!مسجد اتابکی در اطراف آرامگاه میمنکر وجود  تحلیلگر این فیلم به یکبارهتنها 

بل اسالمی بودن گویی این او نبوده است که تا دقایقی پیش بر ط !کندیدر فارس را انکار م یسلسله اتابک یخیتار

 زده است!ستون های پاسارگاد می

 نیساخت ا کوروش آورده شده بودند( یمسجد )که از کاخ ها نیا یکه در سنگ ها ییها بهیکت طبق 

 (182: ص1392)نجف زاده، .کندیذکر م یالدیم 1223برابر با  یقمر یهجر 620مکان رو به سال 

ه اسم ب یاز محوطه ارائه داده است فرد یکه به منطقه پاسارگاد آمد و گزارش ییاروپا احیس نینخست

است  هدیآرامگاه کوروش و اطرافش را د یالدیم 1474( بوده است که در سال Josafat Barbaroرو )جوزپه باربا

 :سدینویم نیدارد چنانکه چن همبهم به آرامگا یباربارو در سفرنامه خود اشاره ا ،(15:ص1379)آستروناخ ، 

 یاسیاست و بر فراز آن کل مانیقبر مادر سل ندیاست که گو یکه در آن گور ستیگرید شهر»

 (98:ص1349از گردشگران،  یجمع)«بر آن کنده اند یکه خطوط عرب ستیکوچک

 «سایکل»که  دیآ یبه طور قطع در مورد آن اظهار نظر کرد، به نظر م توانیمبهم است و نم یاشاره قدر نیا

وشته شده ن یمسجد باشد ، مخصوصا آنکه اشاره دارد بر آن خطوط عرب ینامبرده شده توسط باربارو همان بنا ی

طور خ یها بهیکت یمسجد دارا نیااز  ییدرگاه ها و بخش ها داستیپ یمیقد یاست همانطور که از عکس ها

که آورد  یه وجود ماحتمال را ب نیاست ا ییبنا مانیبرفراز گور مادر سل دیگویکه م ییبوده اند، اما از آنجا یعرب

  بوده باشد. یمنظور او خود آرامگاه سنگ
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 امیلیسر و»کرده است  میترس ییکه از آرامگاه کوروش نگاره ها یکس نیاول دیآ یبه نظر م نیهمچن

سجد فاصله سال با زمان ساخت م 600حدود  زین خیتار نی. ادهیمکان رس نیبه ا 1811بوده که در سال  «یاوزل

 (18:ص1379)آستروناخ ، دارد. 

 ساخته شده است: یمکان مسجد نیکه ا کندیبه طور قطع ثابت م یدوران اسالم یها بهیکت

 
 (collections search centerموسسه  تی)سااطراف آرامگاه کوروش، عکس از هرتسفلد  یمسجد اتابک درگاه

 یا هبیبرپا بود و کت 1971تا سال  یدرگاه سنگ نیا _اطراف آرامگاه کوروش یدرگاه غرب_ »

 بخش از آن همچنان خوانا بود: نیداشت که ا

 مانیملک سل وارث نی... و االسالم المسلم دیالمسجد الجامع الملک المعادل العالم المو العماره

 ... نیخلداهلل سلطانه ... عشر نیالمومن ریاتابک ناصر ام یزنگ نیسلغر سلطان سعد ب

خته مسجد جامع را سا نی( ا621 ای) 620در سنه  یاز آن است که سعدبن زنگ یسند حاک نیا

 (117و  116:ص 1379،ی)شهباز «است

 600 پاسارگاد در یکه ارائه شدند متعلق به کاخ ها یاطراف آرامگاه کوروش طبق شواهد یستون ها

اه د آرامگساخت مسجد در گرداگر یاتابکان فارس برا یستون ها در دوران زمام دار نیآرامگاه هستند ا یمتر

مرمت و  نیهم طبق قوان 1971را ثابت کرد ، در سال  نیا یاسالم یبه هایکوروش قرار داده شدند چنانکه کت

  خود بازگشتند. یبه مکان اصل یباستان شناس
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 ؟کتیبه های اسالمی سرقت شده!

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

 
 )کلیپ مجعوالت مجلل(

 ینگ قبر هااز ستون و س ییایآرامگاه کوروش را با بقا یدو نما از مدخل جنوب ریتصاو نیدر ا »

،  مینیبیاز آن محوطه م یسام یاز غارت ها شیپ یبجا مانده در صحن به اصطالح مسجد اتابک

کاخ  که آن ها را از کندیو ادعا نم بخشد یم نینقش برجسته ها را به مسلم نیا یاگر سام

ت ... آمده اس یاسالم یآن ها نقوش و نام ها یکه برا نستیا لیکرده اند به دل رقتکوروش س

کدام  ممتاز را در یهنر یایاش نیمحوطه در حال حاظر سراغ ا نیاز ا یسام یپس از غارت ها

، 2 تا 1 قهیمجعوالت مجلل:دق پیکل رار،ی)پورپ« گرفت؟ دیکدام مجموعه دار با نهیگنج ایموزه 

 پنجم( تقسم

 کتیبه های اسالمی سر جای خود هستند

عث تاسف با اریبس بدون هیچگونه بررسی،خواندن آنان  سارقو زدن و پژوهشگران  نیناروا به محقق ینسبت ها

 .است

سارگاد پا یاطراف آرامگاه کوروش از کاخ ها یباستان شناسان آمده است سنگ ها های گزارش در که همانطور

علق به که مت ییسنگ ها و ستون ها ریدر کنار سا زیبحث و ن مورد یاسالم یشده است نقش برجسته ها نیتام

را « ممتاز ینره یایاش نیا»ندارد تا سراغ  یپاسارگاد برده شده است و لزوم یکاخ ها بوده است به کنار کاخ ها

 پاسارگاد زده شود. یبه کاخ ها یسر ستیمجموعه داران گرفته شود، کاف نهیگنج ایدر موزه و 
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 (1396 ریت 17)عکس از نگارنده: که از اطراف آرامگاه کوروش به اطراف کاخ بارعام آورده شده است  یاسالم بهیکت عکس

 
 (1396 ریت 17)عکس از نگارنده: که از اطراف آرامگاه کوروش به اطراف کاخ بارعام آورده شده است  یاسالم بهیکت عکس

 تیذهن بیخرتو  فیتحر یآنکه به عمد برا ایسنگ ها ناتوان بودند  نیا دندی از  سازان لمیگروه ف اگوی 

  کرده اند! یسنگ ها خود دار نیاز ا یو عکس بردار یبردار لمیمخاطب از ف
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 )فصل ششم(
 («sبررسی کاخ بارعام )»
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پرداخت، به  در این فصل به بررسی شبهات پیرامون کاخ بارعام یعنی دومین کاخ بزرگ مجموعه پاسارگاد خواهیم

ب پورپیرار طور خالصه ادعا ها پیرامون این کاخ بر محور تنها ستون بر افراشته آن میچرخد به طوری که جنا

شید که به ا جاعالن غربی از جنوب تخت جمتحلیلگر و مغز متفکر این فیلم مدعی است، تک ستون کاخ بارعام ر

ش کاخ های جعلی ادعای ایشان موحطه ای یونانی بوده به پاسارگاد آورده اند تا بتوانند با سنگ هایش برای کورو

یونانی  داخته وبه تک ستون کاخ بارعام پر این مدعا به کلی نادرست است و در این بررسی به صورت دقیقبسازند! 

 وبی ارگ پارسه را نیز اثبات خواهیم کرد.نبودن محوطه جن

 
 (sکاخ بارعام پاسارگاد )
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 (Sجرز سنگی کاخ بارعام )

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

 
 مجعوالت مجلل( پی)کل

به  سنگ نیا هیجالب است، همانطور که مشخص است پا اریبس بهیکت نینوع استقرار بدنه ا »

کرده  محوطه منتقل نیبه ا یسنگ را از کجا و در چه سال نیا ی، به راست ستیجا وصل ن چیه

 ، قسمت پنجم(9تا  8 قهیمجعوالت مجلل: دق پیکل رار،ی)پورپ« اند؟

 

 خشکه چینی سبک معماری هخامنشی بوده

 یعماراز مشخصات م یبودن پاسارگاد اطالعات درست یجعل انیکه مدع شودیم یاز آنجا ناش شتریادعا ب نیا

 ندارد. یهخامنش

خصه خود قرار دارد که شا یدر جا یا وهی( درست به همان شP)کاخ  یکاخ اختصاص وانیا یسنگ جرز

شکه گران وزن را به روش خ یسنگ ها انیگفته شد که هخامنش شتری. پکندیم جابیا یهخامنش یمعمار یها

 وهیش نیاها در  نگاتصال س بیترت نیاند به ا کردهیو از مالت استفاده نم دادندیخود قرار م یدر جا ینیچ

 است. شدهیم سریدو سنگ گران وزن م انیبدون مالت تنها با استفاده از اصطکاک م یمعمار
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 شده از پاسارگاد: میترس یها نقشه

چرا  : رسدپمیی ترسیم شده از کاخ بارعام پیش از حفاری های باستان شناسی یگوینده فیلم با نمایش نقشه ها

 دهیرس عدد 116آستروناخ به  یمیعدد است اما در نقشه ترس 8نقشه فالدن و کست حدود تعداد ستون ها در 

 است؟

دیده اند، درواقع گوینده هیچ توجه ندارد که نقشه هایی که پیش از کاوش های باستان شناسی ترسیم گر

وضوع با این م بردار نیز اذعان میکند که تشخیص نقشه بسیار دشوار است، به حدودی بوده و حتی خود نقشه

 پردازیم.اسناد بیشتر می

 

 نقشه ها پیش از حفاری و تقریبی کشیده شده بودند

اک آوار از سطح محوطه مملو از خ یاریاست بس شدهیم میکه نقشه فالندن و کست ترس ی، زمان شیسال پ 170

 ته مو درسبشده است مو  میمحدود ترس دید یآن از رو شتریکه ب یانتظار داشت نقشه ا توانیبوده است چگونه م

 باشد؟

کرده  سفر رانیدر عهد محمد شاه قاجار به ا شیسال پ 170که حدود  ییاروپا احانیاز س یکی فالندن

 :سدینوی،در مورد نقشه کاخ بارعام در سفرنامه خود م

 توانینقشه اش را نم .ستیمعبد ایمانده که از قصر  یستون باق کیدر وسط دشت سه جرز و  »

 است که یستون و جرز باق یچند جا نیزم یمبهم دارد. تنها بر رو تیچه وضع داد صیتشخ

ه سبک بدر چهار سطر  یعبارت یجرز یداشته و اکنون بر رو ییبه سزا تیبنا اهم نیا رساندیم

 (264:ص  1356)فالندن،«  تموجود اس یخیم

خ توسط کا نینقشه ا میدر ترس یاشتباهات دهندیم حیدر کتابشان توض زیکه دکتر آستروناخ ن همچنان

کاخ  نیا یجرز ها و ستون ها ییچنانکه در مکان نما( 87تا  85: ص 1379)آستروناخ ،داده است  یرو نیمحقق

 .شودیم دهید
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 !!(sکاخ بارعام ) خیال پردازی پیرامون

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

رو  یطه ابا آثار محو دیپلن را از کجا برداشته؟ در کنار محوطه تخت جمش نیاما آستروناخ ا »

  آن مفقود است یاجزا نکیکه ا میشویبه رو م

 
 مجعوالت مجلل( پی)کل

 نیز اابوده است ،  دیتخت جمش یکه ابعاد آن به بزرگ میابیمحوطه درم نیوسعت ا سهیمقا با

ه سنگ جز پار یزیبرپا بوده در حال حاظر چ دیصفه تخت جمش رونبی در  که یهمه آثار باستان

ه نماند یباق تیاشم دیدو نقشه ثبت شده در کتاب تخت جمش نیپراکنده نا منظم و هم یها

 است .

 
 مجعوالت مجلل( پی)کل
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 ینونایبه خط  یها بهیکه کت کندیم یرا معرف یونانیمحوطه  کیمشخصات کامل  ریز مجموعه

شده  یندکادر ب اهیفوق خطوط س ریشده ، در تصو ادی یهلن انیخدا گریزئوس و د یآن با نام ها

ارعام بمنظور کاخ _ Sکاخ  راتییتغ یآن را با اندک نکیکه ا ستیکامل محوطه ا ینشانگر الگو

ست امحوطه در دست  نیکه از ا یریدر تصاو نجاستی، جالب ا مینامیم _پاسارگاد رکوروش د

 ده.شبه پاسارگاد منتقل  کسرهیآن  یعوارض معمار گردی با که بوده نصب آن  در یتک ستون

 
 مجعوالت مجلل( پی)کل

ز اتر  بیعج یزیچ دهد،یآستروناخ نشان م یها یرا پس از دستکار Sمحوطه کاخ  ریتصو نیا

تون ستک  نیکاخ بوده هم نیدر ا کندیکه آستروناخ ادعا م یستون 116 انیکه از م ستین نیا

تک ستون هم در  نیهم یاست که جا یدر حال نیخود قرار داشته باشد ، ا یسالم سر جا

 نیاکه بر فراز  ستیا یاز همه جالب تر خانه لک لک یاست ، ول تفاوتم گرانید یها یرسام

 ستون اقامت داشته .

 
 مجعوالت مجلل( پی)کل
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 :بوریقول از ن نقل

ساختمان  کیاز  ییمانده ها یباق دیتخت جمش یگوشه جنوب غرب یکینزد یدر سطح مسطح »

اده دسمت چپ باال نشان  6که در شکل  یا ستادهی. از جمله تک ستون اخوردیبه چشم م گرید

ه/ص سفرنام/بوریساختمان وجود داشته. ن نیاست که در ا یستون 20از  یکیستون  نیشده ، ا

132 

 
 مجعوالت مجلل( پی)کل

نه لک لک الشده و بعد با تمام اجزا و همان  دیناپد ریکه در سده اخ ستین یهمان ستون نیا ایآ

مت تا سه، قس کی قهیمجعوالت مجلل: دق پیکل رار،ی)پورپ «به پاسارگاد منتقل شده است؟ 

 ششم(

 

 کرد: یدسته بند ریز دو عنوانبه  توانیرا مخالصه این داستان سرایی 

 قرار دارد یونانیمحوطه  کی دیجنوب تخت جمش در _

 هبه آن جا برده شد یپاسارگاد ساز یداشته که توسط آستروناخ برا یمحوطه ستون نیا _

 کنار رود. قتیتا پرده ها از چهره حق میپردازیادعا ها م نیاز ا کیهر  یادامه به واکاو در
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 تخت جمشید وجود ندارد« جنوب»هیچ محوطه یونانی در 

 .اننددیم یمعروف است را کامال هخامنش «یبرزن جنوب»را که به  دیتخت جمش یباستان شناسان محوطه جنوب

 
 )گوگل مپ( دیو محوطه جنوب تخت جمش دیتخت جمش ییهوا عکس

 یخشوجود دارد. که ب یهخامنش یاز کاخ ها یعیصفه پارسه محوطه وس نییو پا دیجنوب تخت جمش در

اکبر  یلمحوطه را شادروان ع نیاست. نقشه کامل ا دادهیم لیتشک دیصفه تخت جمش ریاز شهر پارسه را در ز

 به دست داده است. هیناح نیگسترده خود در ا یبا کاوش ها یدیتجو

 
 (64:ص1355،یدی)تجو دیتخت جمش یمحوطه جنوب یکاخ ها نقشه

است  یهخامنش یمحوطه ا هیناح نینادرست هم باستان شناسان معتقدند که ا یگفتار ها نیخالف ا بر

 :دهدهخامنشی بودن محوطه را نشان میآنجا  یها و مشخصات معمار افتهیو هم 
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است و  یعهد هخامنش هیابن یها رانهیمشتمل بر و دیخارج صفه تخت جمش یمحوطه جنوب »

رن نوزدهم ق لیکه از آن جمله ، تا اوا دیتخت جمش یهم نوع بنا ها یساختمان یایامر از بقا نیا

 (55: ص1342 ت،ی)اشم «است.  دایسرپا مانده بود هو زیستون ن کی ،یالدیم

 ینشانه ها یینشده است از سو افتی دیدر جنوب تخت جمش یبه خط و زبان هلن یا بهیکت چیه

 دیکنیهده ممشا ریز یسخن است . چنانکه در عکس ها نیبنا ها هم اثبات کننده ا نیمانده از ا یباق یساختمان

 است. دیمشفه تخت جصُ یواقع در باال یهخامنش یبنا ها همانند بنا ها نیا یعوارض معمار یتمام

 
 دیصُفه تخت جمش یباال یبا کاخ ها دیمحوطه جنوب صُفه تخت جمش یمشخصات معمار سهیمقا

 
 دیصُفه تخت جمش یباال یبا کاخ ها دیمحوطه جنوب صُفه تخت جمش یمشخصات معمار سهیمقا

ه کشده  افتیباستان  یپارس بهیبا کت یستون یشال دیتخت جمش فهصُ نییپا یدر محوطه جنوبحتی 

 رسد.شا میقدمتش به دوران خشایار

www.takbook.com



 یشاهنشاه هخامنش نیپاسارگاد بارگاه نخست

76 

 

 
 (157ص:1355،یدی،)تجو(235ص:1389،ی)سامباستان  یفارس بهیارگ پارسه همراه با کت یاز محوطه جنوب یشال ستون

 یونان ندارد.با توجه به شواهد واضح است که محوطه جنوبی تخت جمشید ارتباطی با 

 صفه شمال در است یونانی بهیکت یو دارا شودیکه از آن به نام معبد فرتادارا نام برده م یمحوطه ا اما

که در  ییاز کاخ ها یتختگاه آثار نییو در پا دجمشی تخت صفه شمال در واقع شده نه جنوب آن، دجمشی تخت

در  دیمشتخت ج یدرگاه ها یها نگاستفاده از س ( باانیپارس )هم زمان با سلوک یزمان حکومت پادشاهان محل

 یه داراکرده است ک ینامگذار« معبد فرتادارا»محوطه را هرتسفلد  نیساخته بودند مشخص است. ا یآنجا کاخ

 ینستو چیاما ه (18و17:ص1355 ،یدی( )تجو56و  55:ص1342ت،ی)اشمبوده است. یونانیبه خط  ییها بهیکت

 دیده نشده است. نیشیر قرون پکاخ نه امروز و نه د نیا در

 

 هیچ ستونی از تخت جمشید به پاسارگاد برده نشده است

بخشی ن مکا نیا دهدینبوده بلکه اسناد و مدارک نشان م یونانی یفضا کینه تنها  دیتخت جمش یمحوطه جنوب

 دیشجنوب تخت جم یکه چه بر سر ستون هخامنش ماندباقی میپرسش  نیا پارسه بوده، پس یهخامنش از شهر

 آمده است ؟

رار دارند قفه صُ یاست که در باال ییتنها آن مجموعه کاخ ها دیکه تخت جمش پندارندیاز مردم م یاریبس

 کی تنها یفه سنگصُ یباال یبوده است که کاخ ها یباستان ی( شهردیکه پارسه )تخت جمش ستیدر حال نیا

 انیاز م نیمزو شخم زدن  یکشاورز یها تیاز خانه ها و آثار شهر پارسه در اثر فعال یاریبخش از آن هستند. بس

 رفته است.

شهر پارس  یخرابه ها یایبه ده برابر وسعت تخت بوده است.... بقا کیشهر نامبرده نزد وسعت»

 ابو کالنجار پسر ابو شجاع سلطان الدوله ریام یهجر 436مانده بود. در سال  شیتا چند قرن پ
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 ،یدی)تجو «ندیآن کشت و کار نما یآن را هموار نموده و در جا یفرمان داد خرابه ها یلمید

 (.39-38: صص 1355

فته و نر نیکندوکوب ها از ب نیاست که در اثر ا ییاز جمله معدود قسمت ها دیتخت جمش یجنوب برزن

 نییجنوب و پا سفر کرده اند در دیو تخت جمش رانیکه به ا جهانگردانی یها و نوشتار ها یمانده. در نقاش یباق

 .شودیم دهیافراشته د یستون دیصفه تخت جمش

 یاجرا جوم« دلند هیآندره دول» ستون اشاره کرده باشد  نیخود به ا یها یکه در نقاش یکس نیاول دیشا

 دیمشز تخت جا یو طرح دهدیانجام م رانیسفر خود را به ا نیآخر یالدیم 1664باشد که در سال  یفرانسو

، 1685 در سال یسیانگل «فرانگربرت کمپ»، 1665در سال  یفرانسو« ژان شاردن»بعد از دلند  کند،یم میترس

 دیجمش از تخت 1765در سال  یآلمان «بورین نیکارست»،و سر انجام 1704در سال  یهلند «نیدبرو سیکورنل»

 (29ات23:صص1393ان،ی)طالبآورند. یدر م شیبه نما زیستون را ن نیا شیخو ریو در تصاو کنندیم دارید
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 یکیو وی)آرش (،176:ص1390 بور،ی(،)ن29تا23:ص1393ان،ی)طالب یهمراه با تک ستون برزن جنوب دیجهانگردان از تخت جمش یها ینقاش

 (ایپد
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« پورترسر رابرت کر»به نام  یکرد نقاش زبردست دیبازد بوریپس از ن دیکه از تخت جمش یکس ناولی 

ه رفت دیمجموعه تخت جمش داریبه د (BRITISH LIBRARY) 1818در سال  بوریساله از ن 53است که با فاصله 

 شود،ینم دهید دیصفه تخت جمش نییپا یستون در قسمت جنوب غرب نیا گریآبرنگ او از پارسه د یاست. در نقاش

 1840 یسال ها نیکه در ب یاوژن فالندن و پاسکال ُکست فرانسو یها یستون در نقاش نیاز ا ینشان نیهمچن

 نیدر ب دکتر ارنست هرتسفلد که یکرده اند وجود ندارد و در عکسها میترس دیاز تخت جمش یالدیم 1844تا 

 .شودینم دهید زیگرفته شده ن 1928تا1923 یسال ها

 
 Collections تی(،) ساBRITISH LIBRARY(،)33:ص1393ان،ی)طالب یبدون تک ستون برزن جنوب دیجهانگردان از تخت جمش یها ینقاش

Search Center) 

 یسال ها نیدر ب دیصفه تخت جمش نییپا ینکته واضح است که ستون مورد نظر در قسمت جنوب نیا

 دیشا ستیامر مشخص ن نیشده است. علت ا دیو کرپورتر( ناپد بورین یدو نقاش نیب خیتار یعنی) 1818تا  1765

که واضح  یزی. اما چباشندآن موثر بوده  ختنیلرزه در فرور نیمثال زم یعیطب یرخداد ها دیشا ای یمردم محل

 ینداشته است چراکه فاصله زمان یستون دست نیشدن ا دیعنوان دکتر آستروناخ در ناپد چیکه به ه نستیاست ا
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از  شیب یزی( چ1963-1961آستروناخ ) یا زمان کاوش هاب دیشدن ستون در جنوب صفه تخت جمش دیناپد

 سرقت کرده !! ، ستون راش از تولد شیآستروناخ پ میشو یوجود دارد! مگر آنکه مدع یسال فاصله زمان 143

در  یتها و مطالعات باستان شناخ یحفار نیاول خی( با تار1818-1765ستون ) نیمفقود شدن ا خیتار

ه باستان ادعا کرد ک توانیسال فاصله دارد ، چطور م 87از  شیب زی( ن1905( و پاسارگاد )1930) دیتخت جمش

 از نشده بود؟ب رانیبه ا شانیپاهنوز  یستون را از پارسه به پاسارگاد برده اند وقت نیا «یجاعل غرب»شناسان 

 یخ هارا از کا یو ستونتوانسته است به گذشته سفر کند  یهودیسوال بزرگ که چگونه آستروناخ  نیا

 ملهج از ببرد کار به پاسارگاد یسال بعد در ساختن کاخ ها 143سرقت کند و سپس در  دیتخت جمش یجنوب

هنوز به  که یکسان یبرااما به آن پاسخ دهند،  یستیبودن پاسارگاد با یاست که مطرح کنندگان جعل سواالتی

 وجود دارد. زیتر ن یدارند اسناد بس قو مانیا حقایق تاریخیکردن  دایپ

ا در ستون ر نیهستند که آستروناخ ا یو باور مندان به آن مدع« مجعوالت مجلل» یها پیکل مجموعه

 زد!بسا یجعل یبه پاسارگاد برده تا کاخ ها دی( از تخت جمشیدیخورش 1342_1340خود ) یهنگام کاوش ها

د از مجموعه پاسارگا ییعکس ها 1342_1340 یآستروناخ در سال ها یاز کاوش ها شیپ درحالی که

 شیسال پ 11 یسام یاز دکتر عل ریباشد هست ، به عنوان مثال عکس ز دیکه با ییوجود دارد که ستون همان جا

  آستروناخ برداشت شده: یها یاز حفار

 
 (5تا4پاسارگاد صفحه :بخش1329،ی)سام1329پاسارگاد بهار  یسام یعل یباستان شناس یها کاوش

تخت  یبودن برزن جنوب یونانی»دو مورد  هیبر پا Sهمان کاخ  ایدر مورد کاخ بارعام  فگرانیتحر یادعا

مشخص شد  یاستوار است، با مطالعه و بررس« به پاسارگاد دیاز تخت جمش یانتقال جاعالنه ستون» و  «دیجمش
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در آن مکان نشان دهنده تطابق  ندهما یآثار به جا یو حتنبوده  یونانیعنوان  چیبه ه دیتخت جمش یبرزن جنوب

جز ارائه  ستین یزیچ دیخواندن جنوب تخت جمش یونانیاست، و آشکار است  یصفه سنگ یکامل با آثار باال

 یبه خوب احانیس یها یرا نقاش نیپابرجا بوده است ا یستون یروزگار دیدروغ به مخاطب. در جنوب تخت جمش

دکتر آستروناخ در پاسارگاد حدود  یباستان شناس ین ستون و کاوش هایشدن ا دیاما فاصله ناپد دهند،ینشان م

کامال  زیبه پاسارگاد ن دیانتقال ستون توسط باستان شناسان از تخت جمش یادعا بیترت نیسال است ، به ا 143

 گانه است.بچه یفیتحر

( از S)عام ستون کاخ بارانگردان برمی آید تکو چنانچه از عکس دکتر سامی و نقاشی های بسیاری از جه

 همان ابتدا سر جایی که میبایست باشد قرار داشته و هرگز نیز حرکت داده نشده است.

 

 نقش درگاه کاخ های پاسارگاد

 :مجعوالت مجلل لمیاز ف یبرداشت

 
 مجعوالت مجلل( پی)کل

 ریغ ییکه الگو ها میشویشده مواجه م یبا چند قطعه سنگ حجار Pو  Sدر اطراف محوطه  »

 دارند. یهخامنش

 از آستروناخ: یقول نقل

 یس ماهکرد به خصوص شخص لبا هیتوج یمشابه آشور بایبا موارد تقر توانیم زینقوش را ن نیا

 99خ/ پاسارگاد/ صآسترونا/   با صفحه در دست دارد... یکه پرچم یمرد-پوش و گاو
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آن  آستروناخ هم کامال معلوم است و به ینقوش برجسته برا نیا یو عدم هماهنگ یتیهو یب

 کیت و غار بینقوش که به محوطه پاسارگاد حمل کرده اند خود نمودار تخر نیاعتراف دارد ا

 نیوش چننق نیدرباره ا ی. شهبازرانیا یو احتماال خارج از مرز ها ستیمحوطه به اصطالح آشور

 .دیگویم

 :یاز دکتر شهباز یقول نقل

 یشورآ یدارند و هنوز در نقوش کاخ ها یآشور شهیکه ر دادهیرا نشان م یینقوش صحنه ها نیا

. ستین سریم یمنطق یرینقوش تعب نیا یکنون تیمانده اند. با وضع یباق

 29پاسارگاد/ص/یشهباز

ها  آن یاصالت آشور زینقوش و ن نیا میکه از عدم درک مفاه یآستروناخ و شهباز یراست به

کاخ  یآشور یکاخ را با نقش برجسته ها نیبا کدام نشانه و به کدام علت ا دهندیسر م ادیفر

 م(، قسمت شش7تا6 قهیمجعوالت مجلل:دق پیکل رار،ی)پورپ« بارعام کوروش فرض کرده اند.

 

 ارتباط فرهنگی و هنری تمدن ها عامل نقوش پاسارگاد

 یها نیتربه انیپاسارگاد استفاده شده و هخامنش یهم گفته شد از معماران ملل گوناگون در ساخت بنا شتریپ

 المثل ضرب، دکرده انمی  یجمع آور یرانیا یها هیو آرا نیچتر هنر و فرهنگ خودشان با مضام ریرا در ز گرانید

 ینر آشوراقتباس شده از ه هنری عناصر وجود علت .«را همگان دارند زیهمه چ» دیگویوجود دارد که م یمقدی

 (56:ص1379،ی)شهباز از معماران آن قوم بوده است.هم استفاده  ها

 :سدینویم یشهباز دکتر

 یمارمع صیاز خصا یاری)کاخ بار( نشان داده است که بس یو سنگ تراش یمعمار قیدق مطالعه»

اما طرح  و ساموس اقتباس شده است ، هی، لود میقد رانیو ا ینیالنهر نیب یکاخ از معمار نیا

« است. دهیبدان بخش یرانیخاص ا صهیخص کیو همگون کردن اجزا مختلف ،  یکل

 (56و 53:ص1379،ی)شهباز

آستروناخ  ید سازپروژه پاسارگا یبرا« حمل شده از خارج از کشور»کاخ را  یبودن پاسارگاد درگاه ها یجعلداعیان 

 نیا برداشت شدهاز آستروناخ  شیسال پ 40دکتر هرتسفلد که حدود  یکه عکس ها ی!! در حالتوصیف میکنند

 .مینیبیخاک آوار م انیدرگاه ها را سر بر آورده از م
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 Collections تی) سا1925-1923 یسال ها نیخاک آوار ، عکس از هرتسفلد ب انیپاسارگاد ، سر بر آورده از م یمنقش کاخ ها درگاه

Search Center) 

 

 نقاشی از دروازه های پاسارگاد

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

ر دکه در مجموعه خاطرات فالندن و کست  یریها و تصاو یها نقاش اداشتیبه  دمیم توجه»

 میدار اریدر اخت رانیا

 
 مجعوالت مجلل( پی)کل

پاسارگاده  نجایا گهیو م یابانیب انیدر م دهیکه او نشون م ییدروازه ها نیکامال مشخصه که ا خب

 دیداشته باش ابونیب کینداره که شما  یو اصال معن ستیدروازه ها هرگز اونجا نبوده و االنم ن نیا
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 یبر رو ای شدهیمدروازه ها بر کجاها باز  نیمعلوم شه ا نکهی. بدون ادیکنیو سه تا دروازه ، دقت م

« باشه.ن هست ازش یدروازه ها جزئ نیکه ا یاز اون مجموعه معمار ی، و آثار شدهیبسته م یچ

 ، قسمت ششم(7تا6 قهیمجعوالت مجلل:دق پیکل رار،ی)پورپ

 

 نقاشی های زیادی از این دروازه ها موجود است

کند که نشان  ارائه یسند نیدروازه ها در آنجا نبوده! بدون آنکه کوچک تر نیا دیگویمتمام  تیبا قاطع ندهیگو

 فرر زمان سد  ایآاین افراد چیست ؟  تیقاطع دلیل یست نادرست است! به راستفالندن و کُ ینقاش اتیدهد محتو

 کرده اند؟

 ستندین یانسوست فرفقط فالندن و کٌ  نی. چراکه اکندیرا ثابت م این ادعار حال اسناد و مدارک خالف ه به

که در  یدجهانگرد هلن نیدوبر سیبلکه کورنل کشندیم ریدرگاه ها را به تصو نیا 1844-1840 یکه در سال ها

 ریرا به تصو همان دروازه ها قایدق هم است ردهک دیمکان بازد نیست از ااز فالندن و کٌ شیصد سال پ کیحدود 

 .کندیم میترس ریاست آن را به شکل ز دهید 1704مجموعه را در سال  نیکه ا نی. دوبرکشدیم

 
 (DE Bruins, 1714:178) 1704از سه درگاه پاسارگاد در سال  نیبروید ینقاش

سه دروازه وجود داشته. با توجه به  نیاطراف ا یکه روزگار شودیم دهید ییها وارید نیدوبر ریتصو در

 رسدیبه نظر م.  «شدهیبسته م یچ یبر رو ای شدهیدروازه ها بر کجاها باز م نیا»که  شودیها حال معلوم م وارید
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( وجود 1844-1840ست )کٌ  و فالندن( و 1704) سیکورنل ریدو تصو انیکه م یسال فاصله ا 140 نیکه در ا

 .شوندینم دهیفالندن د یدر نقاش گریشده اند و د بیها تخر وارید نیدارد ا

 

 ست از آرامگاه کوروشنقاشی فالندن و کٌ

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

ثال همون پاسارگاد قبر کوروشه، شما م نینمودار ا نیکه اگر برجسته تر نهیا هیقض نیتر مهم»

 دیدید رشویرو که قبال تصو یپاسارگاد اون سه تا دروازه ا یها ابانیفالندن و کست رو که در ب

.سه تا  از قبر کوروش نکردند ینقاش چیه یعنی. قبر کوروش رو ندارند ،  دندیبه شما نشون م

مجعوالت  ار،ری)پورپ « دندیقبر کوروش رو ند یول دندینبوده رو د یروز کیرو که اصال  یا دروازه

 ، قسمت ششم(10تا9 قهیمجلل:دق

 

 آرامگاه کوروش در نقاشی ها 

ا آرامگاه کوروش ست عالوه بر آن دروازه هسراسر نادرست ، فالندن و کٌ دراز گویی نیکامال برعکس ا اتفاقا

 .دینکیآرامگاه کوروش را مشاهده مست از فالندن و کُ  ینقاش ریز ریاند. تصو دهیکش ریبه تصو زیرا ن

 
 (ایپد یکیو وی)آرش شده دهیکش 1844تا  1840 یسال ها نیفالندن و کست از آرامگاه کوروش در پاسارگاد که ب ینقاش
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 )فصل هفتم(
 «نامه پرفسور ارنست هرتسفلدنگاهی به »
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 (Ernest E,Herzfeldارنست امیل هرتسفلد )

رداری، تاریخ بو متخصص در باستان شناسی، معماری،کتیبه شناسی، نقشه هرتسفلد از خاور شناسان نامدار آلمانی 

 آلمان متولد گردید.« سله»و جغرافیای تاریخی و صنایع اسالمی به شمار میرود که در شهر 

پایان  به« ن بورگشارلتو»ی عالی فنی وی تحصیالت خود را در دانشگاه های مونیخ ، برلین و مدرسه

شیدی تخت خور 1302رسانید. او اولین کسی است که به درخواست دولت ایران موفق گردید در پاییز و زمستان 

پاسارگاد نیز کاوش  ارائه نمود. او در« اطالل شهر پارسه»جمشید را مورد ارزیابی علمی قرار دهد و گزارشی به نام 

 هایی مختصر انجام داد. 

ود خلع خاز سمت  رانیبه دستور اداره معارف ا یخیقاچاق آثار تار لیبه دل خورشیدی 1312در سال وی 

 .شودیم رانیو مجبور به ترک ا دهیگرد

حجم توهم  شاید تناسب زیادی با اساس گفتمان این کتاب نداشته باشد، متاسفانهدر مورد هرتسفلد  بحث

ا وادار کرد تا ت دکتر هرتسفلد در این فیلم به کار گرفته شده مارتوطئه ای که در داستان سرایی پیرامون شخصی

 به این خیالبافی های نامستند پاسخی مستند بدهیم.
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 گزارش منفی هرتسفلد از پاسارگاد!

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

 

 یسیوکه به دروغ ن یهمان هرتسفلد کند،یدر دست است که ثابت م یینشانه ها یقدر کاف به»

، ساخت پاسارگاد سازان نشده میمشغول بوده آماده الحاق به ت دیتخت جمش یدرباره محوطه ها

اش را  یگزارش منف 1935داده و پس از آنکه در سال  صیتشخ فیکث یجاعالنه آن را کار

 قهیلل: دقمجعوالت مج رار،ی)پورپ« در انزوا محکوم شد!! یبه مرگ رفتند،یدرباره پاسارگاد نپذ

 ، قسمت سوم(2 قهینخست تا دق

 یاق آثار باستاناو را به بهانه قاچ رانیدر ا کایآمر ریکب ریبروک سف یهورن یسرانجام با فرماده »

 تیر نهابرکنار کردند و د شودیجات جهان شناخته م قهیعت یکه غارتگاه اصل یآن هم در مملکت

 .دوم تا سوم، قسمت سوم( قهیمجعوالت مجلل: دق رار،ی)پورپ« در انزوا مرد یدر هتل

 

 هیچ گزارش منفی از پاسارگاد وجود ندارد

تسفلد به دکتر هر پیکل نیباشد که ا ییقسمت ها« مجعوالت مجلل» یها پیقسمت مجموعه کل نیجالب تر دیشا

 !بافدیرا م یمختلف یها ویسنار رانیاخراج او از ا یو برا پردازدیم

و  کایآمر یشرق شناس یتویانس یاز سو 1309است که در سال  یکاوشگر نیارنست هرتسفلد اول دکتر

هرتسفلد  نیاز ا شیالبته پ شود،یم دیدر تخت جمش یو باستان شناس یمشغول حفار رانیبا اجازه دولت وقت ا
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به دستور  یخیل قاچاق آثار تاریبه دل یشمس 1312داشته است اما در سال  زیرا ن رانیا گریسابقه کاوش در نقاط د

 .شودیم رانیو مجبور به ترک ا دهیاز سمت خود خلع گرد رانیاداره معارف ا

و  یساست، در برر تیحائز اهم یدر باستان شناس شانیا اتینظر هرتسفلد ، انهیاز عمل سودجو یجدا

الدار بر ن بوجود دارد به عنوان مثال نقش انسا زیاختالف نظر ن یگریمثل هر علم د یخیتار ینشانه ها لیتحل

ر ارتباط با نقش را د نیا یاز دروازه ها در پاسارگاد مورد اختالف نظر باستان شناسان است ، برخ یکیدرگاه 

 اند.قرار داده دینقش با کوروش را مورد ترد نیمانند دکتر هرتسفلد ارتباط ا گرید یو گروه دانندیکوروش بزرگ م

 یرش منفگزا»نظر متفاوت دکتر هرتسفلد را با عنوان  نای  یا انهیبه صورت سودجو پیکل نیدر ا اما

 شود .یم یبه مخاطب معرف« هرتسفلد از پاسارگاد

رده او را ک عرضهرا  متفاوت یاتینظرند که چون هرتسفلد در کتاب خود بقوال خواهدیم لمیف نیواقع ا در

 کندیم یمعرف هرتسفلد نیگذیرا جا« دکتر آستروناخ» لمیف نیاست که خود ا یدر حال نیاخراج کردند! ا رانیاز ا

 دارد: مشابه با هرتسفلد در مورد نقش الهه بالدار ینظرات قایدق زیکه جناب دکتر آستروناخ ن یدر حال

 (79:ص1379)آستروناخ،« بوده ینیکه نقش بالدار فرد نا مع من با هرتسفلد موافقم خود»

رتسفلد ابداً علت ه یها هیو نظر دیکه عقا دهدی، نشان م کندیمانند او فکر م قایهرتسفلد دق نیگذینکته که جا نیا

 رانیا»م کتاب هامروز  نیو نادرست است، هم انهیموارد کامال سودجو نینبوده و مرتبط کردن ا رانیاخراج او از ا

ت نظر متفاو نداشته تا صرفا به خاطر یلیو دل شود،یم سیچاپ و تدر رانیدکتر هرتسفلد در ا« در شرق باستان

 اخراج کنند. رانیاو را از ا شانیا

 
 نقش الهه بالدار که به نام کوروش شناخته میشود
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 نیمحقق ،مفصل صحبت کرد  توانیم شودمی شناخته کوروش نقش نام به عموما  مورد نقش الهه بالدار در

نقش را  نی. او.. چی، ابوالکالم آزاد، دفرانکوو ی،شهبازیهمچون سام ینقش اختالف نظر دارند برخ نیا تیدر هو

کوروش  نقش را متعلق به نیا تیماس یدنیهمچون آستروناخ ،هرتسفلد ، س یو برخ دانندیمتعلق به کوروش م

 یلکه تجسمب کشدینم ریکوروش را به تصو یو واقع یقیکه الهه بالدار پاسارگاد نقش حق شودمی گفته .دانندینم

بال  چهار یدارا یآشور نیمضام ریسنگ نگاره تحت تاث نیا لیدل نیاز کوروش است به هم یو معنو یروحان

 .باشدیم

آورده « اندر شرق باست رانیا»در کتاب  یو یها دگاهیهرتسفلد است، د اتیزمان انتشار نظر گرید مسئله

در « 1934ال س زییپا»در  رانیکه هرتسفلد پس از اخراج از ا ییها یسخنران یکتاب بعد ها از رو نیشده است ، ا

م قرار دادن با کنار ه نای بر بنا (مولف مقدمه:1381هرتسفلد،) کرده بود، نوشته شده است کایشهر بوستون آمر

هرتسفلد  یها سخنرانی زمان و (151: ص1385 زییپا ،یدهکرد یمانی)سل« 1934تابستان »اخراج هرتسفلد  خیتار

ود کتاب خمطرح نشده بود ،  یو اتیاصال نظر رانیاز اخراج هرتسفلد از ا قبل میشومی متوجه «1934 زییپا»

 (5:ص96تان پاسارگاد، تابس-)پارسه .دیبه چاپ رس 1941سال بعد در سال  7هم حدود « در شرق باستان  رانیا»

واقع  است. در یمعن یاخراج شده از اساس ب تفکراتش لیکه هرتسفلد به دل یریگ جهینت نیا لیدل نیبه هم

 هد.د بیمخاطب را فر تاکرده  یاتفاقات باز خیبا تار راریپورپ

معتقد است که  و کندیعنوان م «یواه یبهانه ها»را با  رانیاخراج هرتسفلد از ا رارینکته آنکه پورپ نیدوم

 ریکب ریفبروک س یهورن»اخراج را از طرف  نیرا سرقت نکرده بوده است! و توطئه ا یخیتار یایهرتسفلد اش

 یخیچاق آثار تارو با قا کردهیکار م ییکایآمر یتویانس یاست که هرتسفلد برا یدر حال نیا شودیمتذکر م «کایآمر

که او را با  ندیایبباشد و در صدد  یقاچاق ها ناراض نیاز ا کایدولت آمر دیچرا با رساندهیسود م کایبه دولت آمر

 قرار دهند؟؟ یقانون گردیمورد پ «یخیقاچاق آثار تار»بهانه 

ت تخ یکاوش ها اتیکه ناظر اداره معارف بر عمل یمصطفو یمحمد تق دیآنست که شادروان س قتیحق

برود  رانیاکه هرزمان هرتسفلد اراده کرد از  کندیو گزارش م شودیهرتسفلد مظنون م یبود به کار ها دیجمش

 .(148و ص  146ص: 1385 زییپا ،یدهکرد یمانی)سل ردیقرار گ یو بازرس شیهمراه او مورد تفت لیوسا

مرداد  6خارج شود... پرفسور هرتسفلد در روز  رانیاز ا ردیگیم میهرتسفلد تصم یسرانجام آقا »

 یوارد گمرک خسرو رانیخروج از ا یبرا نیریقصرش قیخود از طر یشخص لیبا اتوموب 1312ماه 

کشف کردند که توسط  قهیعتقطعه از آثار  27 یدر چمدان و یگمرک خسرو نیشد. مامور

گمرک صورت مجلس شده هرتسفلد شخصا  نیمسئول هیو بق پیفل ،یخسرو رکدفتر گم سیرئ

 آن را امضا کرد.
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رفسور پگزارش کوتاه آنچه را که در ارتباط با  کیوقت، در  هیمال ریزاده، وز یحسن تق دیس

 دیگزارش مزبور تاک . دردهدیم حیخارجه توض ریوز یگذشت، برا یهرتسفلد در گمرک خسرو

رده کبا پرفسور هرتسفلد در کمال ادب رفتار  یدر گمرک خسرو یرانیا نیشده است که مامور

مه آن ها استعالم نمودند، او درباره ه یو یچمدان ها اتیدرباره محتو امبردهاند و چون از ن

ئله در مس نینمود ا یجامه دان کوچک خوددار کیدرباره  حیاز توض یالزم را داد، ول حاتیتوض

 قهیعت یایشخص مزبور اش زدندیسوظن نموده، خالصه آنکه حدس م دیگمرک تول انیمتصد

 نینچ نیگمرک ا نی. پرفسور هرتسفلد که انتظار نداشت ماموردگرانبها همراه خود دار یلیخ

 قهیعت ایبار اش کی یشد و حت یقرار دهند، به شدت عصبان یاو را مورد بازرس یچمدان ها یجد

 میز تصمبعد ا یساعت ی. ولدیگرفت به تهران مراجعت نما میگمرک برداشت و تصم زیم یرا از رو

 زیی،پایدهکرد یمانی)سل« اداره گمرک قرار داد اریاخترا در  ایخود منصرف شد و تمام اش

 .(151:ص1385

 شانیا دیآ ینظر م بهاند، شانیپر رانیا یخیاز آثار تار یاز سرقت نشدن حداقل بخش فگرانیتحر ایگو

باز تر  رانیا خیارت ریو تحق بیتخر یدست آنان برا شتریبرود تا هرچه ب غمایبه  زیآثار ن نیبودند ا لیمتما شتریب

دازه دوستدار که او تا چه ان شودیدکتر هرتسفلد مشخص م رامونیپ راریپورپ یادعا ها نیباشد. به هر حال از ا

 است. رانیا خیتار

 

 از نامه دکتر هرتسفلد ییرمزگشا

 طیشرا نیا فیتوص یو برا دانندیم رانیاو در ا طیکنندگان مجعوالت مجلل علت مرگ دکتر هستفلد را شرا هیته

 :رندیگیرا به عنوان نامه دکتر هستفلد گواه م ریمتن ز

ت وضع دشوار اس اریبس میبازگشت به آلمان هم برا گریو د شودیاوضاع روز به روز بد تر م »

به  یامه ابا تفکر آزاد وجود ندارد. هرتسفلد/ن یعلم قاتیتحق یبرا یدیام چیاست و ه یخطرناک

 وم(سه تا چهار، قسمت س قهیمجعوالت مجلل:دق پیکل رار،ی)پورپ« 1925 لیبرستو/هشتم آور

د ، به نامه زده ان یاصل یبودن پاسارگاد دست به حذف و پاک کردن قسمت ها یجعل انیمدع متاسفانه

 یها تیو فعال رانیبه ا ینامه اشاره ا نیا یکجا چیکه در ه میشو یمتوجه م دیکه اگر نامه کامل را بخوان یطور

 .ستین رانیاو در ا
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نکردن  یعرفم نی، هم کندیاکتفا م« به برستو ینامه ا»نامه تنها به عبارت  نیدر ذکر منبع ا راریپورپ

متن  میوفق شدممورد  نیدر ا تای، اما نها کندیاو را دشوار م یسخنان و ادعا ها یریگیکار پ ی، کم یمنابع اصل

بوط به سال نامه مر نیا ختاری ، میکن دایپ« مجد یدکتر محمد قل»نوشته « تاراج بزرگ»نامه را در کتاب  نیا

،بهار )مجد( در لندن نوشته شده است. 1934) رانیکه پس از اخراج هرتسفلد از ا دهدیاست و نشان م 1935

 است: نینامه چن نیمتن کامل ا (294:ص1388

آرام  نکهیا یبه نوشتن شان نبودم. اوضاع به جا لیکه ما شودیباز م یادیز یآلمان نامه ها در»

ود . در دشوار خواهد ب یلی... بازگشت به آلمان خ شودیتر م یبحران تینها یتر شود، دارد ب

در کار  یادیخصمانه ز یها رویو در دانشگاه ها و موزه ها چنان ن ،یمذهب یآموزش ین هاسازما

نگردم. دهم به آنجا بر یم حیکه ترج -مطلب صحبت کنم نیدر مورد ا خواهمیالبته نم - هستند

وجود  یعلم یکار ها یبرا یآرامش ذهن افتنیبه  یدیام چیخطرناک است و ه یلیاوضاع خ

 یا رورشده است که آرم دانشگاه  سیساله رئ 35جوان دامپزشک  کی نیندارد. در دانشگاه برل

 «دیه نفرستنام میبرا یبه زبان آلمان یطیشرا چیچسباند. در ه یاش م یناز فورمینزرد او راهنیپ

 (294:ص1388( ن.ک: )مجد،بهار 1935 لیآور 8)نامه هرتسفلد به برستو/ 

تش در مورد و نظرا رانیاو در ا یبه کار ها یارتباط چیهرتسفلد ه یها ینامه و دل نگران نیاست ا روشن

 یعنی 1935 خیارنامه در ت نی. اشودینم افتینامه  نیدر ا رانیاز ا یکلمه ا یو پاسارگاد ندارد. حت دیتخت جمش

 یهودی یمانآل کیکه هرتسفلد  ییاز آنجا ،در آلمان نوشته شده است  یحزب ناز دنیدو سال بعد از به قدرت رس

ها در  یناز افکار او شده چنانکه او صراحتا از نفوذ یآشفتگ هیدر آلمان ما زیست هودی یحزب یریبود قدرت گ

د ، قطعا عنوان کن« خطرناک یلیخ»را  شینکته باعث شده است هرتسفلد وضع خو نیا کند،یم ادیدانشگاه ها 

است وجود  یهودی کیهرتسفلد که  یبرا ییجا یحزب ناز زانهیست هودیو تفکرات   درتها در راس ق یباوجود ناز

 .خواندیم« دشوار یلیخ»علت او در نامه اش بازگشت به آلمان را  نیندارد به هم
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 (294:ص1388جد،)م «تاراج بزرگ»از کتاب  ی، برداشت راریپورپ اتی)کادر سبز رنگ( ، بدون حذف ستدیکامل نامه هرتسفلد به بر متن

ت. به وضوح نامه اس نینوشتن ا خیسال بعد از تار 13است که حدود  1948 هیژانو 20مرگ دکتر هرتسفلد  ختاری 

 به مرگش نداشته است. یآشکار است نامه هرتسفلد ربط
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 )فصل هشتم(
 «نگاهی به کعبه زرتشت  »
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 نویسد:در کتابش میجناب ناصر پورپیرار 

ر دکه  دهدیم یاز حمله اعراب ،گواه شی، پ رانیساله ا 1200 خیکنکاش مختصر در تار کی»

 و استیاقتصاد ، س یدر حوزه ها ،یو عمل مل شهیاز حضور اند یاثر چیسراسر آن دوران ه

ه اند و به سر برد یعموم یدوران دراز را در اختفا نیکهن ا رانی. مردم اشودینم دهیفرهنگ د

، در  ینچهره جها کی یحت یاز حمله اعراب، از معرف شی، تا سده دوم پ انیرانیااست که  نیچن

 برگ مکتوب کی یجهان حت یو اسناد فرهنگ مانندیحکمت باستان ، عاجز م یرده ها یتمام

 (44ص:1379 رار،ی)پورپ« شناسد یافزوده باشد، نم یبه فرهنگ بشر انیرانیا یرا، که از سو

 یم شهیاند و تفکر و یاز هرگونه افتخار و بزرگ یته شانیاز حمله اعراب از نظر ا شیپ رانیشکل ا نیبد

به صراحت  ییدر جا یو حت داندیم  یجعل کسرهیرا  رانیا یخیتار یسلسله ها شانیا کرد،یرو نی، با هم دینما

 ( 27تا  25 قهیدق ابطال شناسنامه ، رار،یپ)ن.ک: پوراصال وجود نداشته  انیبه نام هخامنش یعنوان کردند سلسله ا

است که عالوه  یعیطب دیشویرا منکر م انی، همچون هخامنش خیدر تار یکه شما وجود سلسله ا یهنگام

 نیم، به ه دیو منکر شو دیبخوان یجعل زیسلسله را ن نیو قابل لمس ا یداری، اسناد د یبر اسناد مکتوب و نوشتار

که در توانشان  ییشده تا آثار پاسارگاد را تا آنجا یسع« مجعوالت مجلل»با عنوان  ییاه پیدر مجموعه کل بیترت

 گرید یکه نتوانستند آن را به تمدن ها ییکنند و هر آنجا یمعرف یبود جعل شده توسط باستان شناسان غرب
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حکومت  انیرانیهستند در قلب خاک ا یو مدع دهدینسبت م ونانیبه  یرا حت یرو آثار نی. از اکنندیمربوط م

 را ساخته است! ییساختمان ها ونانی

اخ ک( و P) یکاخ اختصاص پرداخته شد وبودن پاسارگاد  یونانی یادعا یبه بررسفصل های پیشین در

 یخیه قدمت تاربلک دستنین یبنا ها نه تنها نوساز و جعل نی( مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داده شد که اSبارعام )

 کامال قابل اثبات است. یداریو د یآن ها با اسناد و مدارک نوشتار یو باستان شناس

 یورد بنامرا در  ییادعا ها به پراکنده گویی روی آورده و خود یانیپا مهیدر ن« مجعوالت مجلل» پیکل

هدف پاسخ گویی  که ییارتباط با پاسارگاد است اما از آنجا یگفتار ب نیا نکهی، با ا کندیعنوان م« کعبه زرتشت»

 کرد. میدر مجموعه نقش رستم خواه تکوتاه بر کعبه زرتش ی، مروربه همه پرسش ها است

 

 آشنایی با کعبه زرتشت

 

م شهرت که به نقش رست شودیم دهید ییدر قلب کوه سنگ نگاره ها و آرامگاه ها دیتخت جمش یلومتریک 4در 

 یها یروزیپاز  یحجار نیچند نیها و همچن یالمیاز دوران ا یسنگ نگاره ا زبانیم یخیمجموعه تار نیدارند، ا

تور روم است امپرا نیبر والر یساسان اهشاپور شاهنش یروزیآنان پ نیبر دشمنان خود است ، مشهور تر انیساسان

 روزمندانهیپ یها یحجار نیدر هم شهیر زینگاره ها به اسم رستم ن نیا ینامگذار شود،یم دهیکوه د نییکه در پا

 بوده است. هیشب یانریا یرستم ، پهلوان اسطوره ا یها یروزیپس از اسالم به پ انیرانینگاره ها در نظر ا نیدارد ،ا

زرگ و ب وشیاز جمله دار یشاهان هخامنش کریپ یدر ارتفاع باالتر وجود دارند روزگار ییها آرامگاه

گران گنج توسط سودا گذردیسال که از آن سلسله م 2500 نی، اما در طول ا دادندیم یشا را در خود جااریخشا

 رفته است. غمایگران بها آن ها به  یایو طال گشوده شده و کالبد و اش
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 کعبه زرتشت در نقش رستم فارس

 رضایمعروف شده است، شادروان عل «کعبه زرتشت»که به  شودیم دهیمکعب شکل د ینقش رستم برج در

 :سدینویآن م یخیو صحت تار ینام گذار نیا شهیدر مورد ر یشاپور شهباز

شده بود  اهیدرونش از دود س نکهیاند به خاطر ا دهیآن را د انیآغاز سده نوزدهم که اروپائ از»

بنا  دند،خوانمی پرسترا به اشتباه آتش انیپرستش آتش شمردند و چون زرتشت ژهیو یآن را بنا

 یعلم ریو غ دیجد اریبس هیوجه تسم نیهم به آنان نسبت داده و آتشگاه زرتشت دانستند ... ا

 (40:ص1393،یشهباز)«ندارد ینگیریسال د 150از  شیاست و ب

« نقار خانه» ایو« خانه کُرنای» به یمعروف شود، نزد مردم محل« کعبه زرتشت»بنا به  نیاز آنکه ا شیپ

که در  میدانیه مماند یبنا باق نیبر بدنه ا یموبد ساسان ریکَرت از یا بهیشهرت داشت ، اما امروزه به واسطه کت

ساخت کعبه  ، اما قدمت (41و  40:ص1393،ی)شهباز شناختندیم« بُن خانک» برج را با نام  نیا یروزگار ساسان

آن قرار  یرو بر یبنا چه نام نیا یکه سازندگان اصل میدانیو ما هنوز نم گرددیبازم یزرتشت به روزگار هخامنش

 داده اند.

معروف  «مانیزندان سل»به نام  یوجود دارد که نزد مردم محل زیمشابه کعبه زرتشت در پاسارگاد ن نمونه

 .باشدیم یعلم ریغ زینام ن نیاست ، واضح است که ا
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 کمبوجیه )زندان سلیمان(برج پاسارگاد معروف به آرامگاه 

ره پاره آن را مقب یزده شده است، بعض یاریبس یبُن خانک در نقش رستم حدس ها یمورد کاربرد بنا در

 دانسته اند. یسلطنت یاوستا و پرچم ها ینیکتب د یمحل نگاه دار یآتش مقدس و دسته ا گاهیجا یا

 امدهیست نبنا به د نیا یقیدانستن کاربرد حق یبرا یکاف یاما تاکنون شواهد باستان شناس (37:ص1393،ی)سام

 را مطرح کرد. ییها لیدر مورد آن حدس ها و تحل توانیاست و تنها م

 

 در نقش رستم وجود داشتند؟ المیمتعلق به تمدن ا یبنا ها ایآ

داند می« یالمیا یها هیابن بیآوار تخر»را به دلیل در نقش رستم سالم مانده  کعبه زرتشتکه  یلیدل در این فیلم

 تم(، بخش هف2تا1 قهیمجعوالت مجلل، دق پیرار،کلی)پورپ« که دور تا دور آن را فرا گرفته بودند  »

دژ و » یخشت ی، منظور از بنا هاه استخشت و گل در اطراف نقش رستم وجود داشتاز جنس  ییروزگاری بناها

 یرانیل از وحاص یتپه ها دیه به نقش رستم بروگشته ،اگر امروز رانینقش رستم است که به مرور زمان و «یبارو

 .دید دیبنا ها را خواه نیا
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 استحکامات ساسانی اطراف نقش رستم

 شودیم یدعماز باستان شناسان  یقول ایو  یخیسند تار کی یعجوالنه بدون ارائه حت لمیف اما سازندگان

  است ! «المیا»متعلق به تمدن  یاستحکامات خشت نیکه ا

ها ، زنده  یالمینه ا دانندیم انیشناسان استحکامات را متعلق به دوران ساسان باستانحقیقت اینست که 

اخت س قیدق خیکه تار کندیاشاره م« مستند نقش رستم فارس یراهنما»در کتاب  یشاپور شهباز رضایعل ادی

ور و شاپ ریاستحکامات متعلق به دوران اردش لیکه ساخت و تکم زنندیم نیو تخم ستیاستحکامات مشخص ن

 (138:ص1393،ی)شهبازباشد.  یساسان
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 در بُن خانک )کعبه زرتشت( کاوش های باستان شناسی

 

چهار  Erich F Schmidt تیاشم کیار یبه رهبر کاگویدانشگاه ش یاز طرف بنگاه شرق یدیخورش 1316سال  در

معلوم در  نا یارزنده کعبه زرتشت که از زمان اریبخش بس بیترت نیشد و بد یکعبه زرتشت خاکبردار یسمت بنا

مکعب  یاتازه به خود گرفت : بن یچهره ا یخیتار یبنا نیا ی. پس از خاک بردار دیخاک بود آزاد گرد ریز

اطراف  یبا خاکبردار یظاهر یدگرگون نیا ی. اما سوا گریو سه سکو در سه سمت د یسنگ یبا پلکان یلیمستط

 قرار گرفت. خیتار ییما در پرتو روشنا هنیم خیتار یبرگ ها نیاز درخشان تر یکیکعبه زرتشت 

ه سه ب یم( سنگ نوشته مهم241-272سه سمت کعبه زرتشت بر فراز سکو ها نه تنها از شاپور اول ) در

بد بزرگ هفت مو ریاز کرت یگرید بهیسنگ نوشته شاپور اول کت ریبدست آمد در ز یونانیو  یو اشکان یزبان پهلو

 اریبس انیاندر زمان ساس ژهیبه و یمذهب استیس خیشد که از نظر تار افتی یبه خط پهلو زین یساسان یشاهنشاه

 (12:ص1350،ی)رجبسودمند است. 
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 سازه های اطراف کعبه زرتشت

  مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

ازه به ت یچهره ا یخیتار یبنا نیا یخاکبردار نیاز ا پس»(  یرجب زیاز دکتر پرو ینقل قول)

 «...گریو سه سکو در سه سمت د یسنگ یبا پلکان یلیمکعب مستط یخود گرفت ، بنا

 
 سکو های مورد نظر در عکس سمت چپ

 نینگس هیدو اشاره سا نیاما جز ا کندیسکو ها اشاره م نیبه موضوع ا زین یسام یجز رجب به

والت مجع پیکل رار،پورپی) . شودیم دهیتازه از خاک خارج شده د یسکو ها نیبر سر ا یسکوت

 ، بخش هفتم(5تا  4 قهیمجلل، دق

 

 سازه های اطراف کعبه زرتشت نوساز هستند

عبه ک، در عکس سمت چپ پایین شودیداده م شیمطالب فوق نما انیبا ب همزمانکعبه زرتشت  یبنا یعکس ها

 شودیم دهیکه در اطراف کعبه زرتشت د ییسازه ها میخواهند بگویند فیلم سازان شود،یم دهید یسازه ازرتشت 

 .به آن ها اشاره شده یو رجب یاست که در گفتار جنابان سام ییها« سکو»همان 

ستند برج کعبه زرتشت ه ونیشده در واقع طبقات فونداس ادی« سه سکو»موضوع نادرست است  نیا اما

 ره شده است:به وضوح اشا یسام یموضوع در کتاب استاد عل نی. اشوندیم دهیکعبه د نییکه در پا یینه سازه ها

« متر وسعت دارد 14.80×14.80متر و  11.5× 11.5متر و9×9 بیسکو به ترت فیرد سه»

 (35:ص1393.ی)سام
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 سه سکوی نامبرده در نوشتار دکتر علی سامی

ورد ذکر م یندارند و انطباق دادن سکو ها یمتر 14.8×14.8از آن سازه ها ابعاد  کی چیاست که ه روشن

 و نادرست است. بکارانهیفر شودیم دهیکه در عکس ها د ییبا سازه ها

 

 از زیر خاک بیرون نیامده اندهرگز آن سازه ها 

 یسازه ها را مسئول نبود کاگویخود دانشگاه ش یاز کتاب ها یکیدر  راریجناب پورپ لمیف نیکارشناس ا تنها

 :سدینویو م داندیاطراف کعبه زرتشت م

کهن اطراف مکعب نقش  یسکو ها بیتخر یبرا کاگویاستادان دانشگاه ش نیشتاب ا »

 (269:ص1383رار،ی)پورپ« از چه بابت بوده است؟رستم 

بر آمده از »ا افراد سازه ها ر نیمجعوالت مجلل اشاره شد، ا پیبار در کل نیهمانطور که چند بیترت نیبد

ک خارج اطراف کعبه زرتشت از خا یسازه ها یهستند که با خاکبردار ی، و مدع دانندیم« کهن»و « خاک ریز

 هستند. یخیشده و تار

اند و  امدهین رونیخاک ب ریسازه ها هرگز از ز نیکه ا دهدیباستان شناسان نشان م ریاسناد و تصاو اما

معاصر ساخته شده اند تا  خیدر تار یسام یتر علاطراف کعبه زرتشت توسط دک ی. پوشش هاستندیهم ن یخیتار

موضوع را با چند عکس از  نیمحافظت کند . ا یدر برابر عوامل جو گرفتهیآنان قرار م ریکه در ز ییها بهیاز کت

 .میکنیبُن خانک مرور م یها یخاکبردار
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 (29:ص 1970ت،ی)اشمکعبه زرتشت در هنگام حفاری 

 نیتالکار با حروف  شرفتیپ بیکتاب را به ترت یحفار کعبه زرتشت عکس ها نیاول تیاشم کیار دکتر

 نیتا ا شده و یحفار یکه تا حدود دینیبیرا م یو شمال یکرده است. در عکس فوق محل ضلع شرق یشماره گذار

 .ستیاز آن سکو مورد نظر مجعوالت مجلل ن یاثر چیسطح ه

 
 (29:ص 1970ت،ی)اشم یکعبه زرتشت در هنگام حفار
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 لیمستط یدقت به حفره ها کیداشته است. با  شرفتیاز عکس اول پ شتریب یکار حفار Bشماره  عکس

 یپ یکار حفار شرفتیپ زانیبه م Bو  Aسطح خاک به نسبت آن ها در دو عکس  سهیبنا و مقا یشکل بر رو

 .دشویده نمیمورد ادعا د یاز سکو ها یباز هم اثر یحفار شرفتیبا وجود پ زیعکس ن نی. در امیبریم

 
 (29:ص 1970ت،ی)اشم سمت چپ cی، عکس کعبه زرتشت در هنگام حفار

سته شک یبه واسطه تکه ها شودیبنا کعبه زرتشت، م یدر قسمت جنوب یحفار شرفتیاز پ Cشماره  عکس

ا کجا محافظ ت یبرد که ارتفاع پوشش ها یاند پها نشان داده شده کانیسنگ گوشه کعبه زرتشت که توسط پ

فاع مورد است در ارت دهبرداشته ش یحفار نیو در ح یکه در همان زمان حفار تیبوده است ، در عکس دکتر اشم

 یحفار نیاطراف کعبه زرتشت در ح یکه آن سازه ها دهدیآشکارا نشان م نی. اشودینم دهید ییسکو چیاشاره ه

را جناب  یافظتمح یپوشش ها نیاز ا شتریاند و بعد ها ساخته شده اند ، اطالعات ب امدهین رونیخاک ب ریها از ز

 .(1385،یمحمود وانی)ککرده بودند  ارائه یدر مقاله ا شتریپ یمحمود وانیک یآقا

و و مرمت  یحفار اتیرا ترک گفت،عمل رانیا کاگویدانشگاه ش یباستانشناس أتیاز آنکه ه بعد

 دیدکتر گدار و س یآقا رانیا ینظر اداره کل باستانشناس ریز دیتخت جمش یتوسط بنگاه علم

 بهیاز کت نگیپرفسور هن 1329.در سال افتیادامه  یسام یعل یآقا تیریو مد یمحمود مصطفو

 یسام یپس از آن شادروان عل یکرد و مدت زمان یریبر کعبه زرتشت قالبگ هنقش شد یها
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 بینوشته ها از آس نیپوشاند تا ا یآجر-یخشت یسه وجه کعبه زرتشت را با پوشش یها بهیکت

 حفظ شوند و مصون بمانند.

در سال  برجا بودند تا  رانیا یبه سه دهه تا پس از انقالب اسالم کینزد یپوششها زمان نیا

 حسن راهساز یجناب آقا یپارسه پاسارگاد به سرپرست یپژوهش ادیکارکنان بن یشمس 1367

از  یششها را با پو بهکتی و کردند بیکعبه زرتشت جدا و تخررا از  یآجر یخشت یپوششها نیا

 1367ال که بعد از س ییدر عکسها گریدهند و د یو مورد حفاظت قرار م تیتثب ندهمواد نگهدار

حسن  ی. آقاستین ی،خشتیآجر یاز پوششها یاز کعبه زرتشت گرفته شده است خبر یشمس

قدور که م ییمدارک و اسناد خود را تا جا یبا بزرگوار دیتخت جمش یراهساز مسئول دفتر فن

ارد که الزم وجود د حاتیتوض EX4_ 67در پرونده مربوطه با کد  وبنده گذاشتند  اریبود در اخت

 کرده ام: یاز آن عکس بردار

 

 یستداللو با ا شودیسازه ها مخالفت م نیبودن ا« محافظ یپوشش ها»مجعوالت مجلل با  پیدر کل البته

 کرد. میخواه یاستدالل را بررس نیا پردازند،یگفتار م نیبه نقد ا
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 سماجت بر روی سازه های کعبه زرتشت!

 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

از  ،میخوریبر م یبیکه در مورد سکو ها مطرح بوده به اظهارات عج ییبحث ها یالبه ال در»

 هیبعدا تعب آن ها وجود داشته ریکه در ز ییها بهیمحافظت از کت یادعا که سکو ها برا نیجمله ا

 شده.

 
 )کلیپ مجعوالت مجلل(

ا را اگر محل سکو ه میمکعب است که با رنگ قرمز آن را مشخص کرد یجنوب وارید بهیکت نیا

 یانیمجرز  ریدر ز بهیکت نیاز قسمت سمت راست ا یکه بخش دید میخواه میمنطبق کن واریبر د

حد  نیاتا  دیرا الاقل با یشک امپراطوران بزرگ ساسان یبنا پنهان خواهد شد، ب یجنوب یسکو

رز ج شانیها یروزیشرح پ یآن هم بر رو بهیکت کی یکه بر رو میبدان شهیو اند لعق یدارا

 بهیکت نیمحافظت از ا یبرا کاگویامکان ندارد به اصطالح استادان دانشگاه ش نینسازند، همچن

عوالت مج رار،ی)پورپ «مدفون و مالت اندود کرده باشند ییجرز ها نیچن ریها آن ها را در ز

 (6تا5 قهیقمجلل، بخش هفتم، د

 

 بررسی و پاسخ

 میدیاست ، همچنان که د فیضع اریمحافظ در دوران معاصر بس یاستدالل در رد ساخت پوشش ها نیا

منظورش از واژه سکو  یو استاد سام ینادرست است ، دکتر رجب شودیبه کار برده م پیواژه سکو که مرتبا در کل
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اطراف کعبه  یها یحفار یها سبه عک یبا نگاه نیکعبه زرتشت وجود دارد ، همچن ریبود که در ز یآن سه پله ا

سازه ها را اطراف کعبه  نیکه ا ییعکس ها یتمام م،یستیسازه ها را شاهد ن نیاز ا چکدامیزرتشت بر آمدن ه

 گرفته شده است. یپس از خاکبردار دهدینشان م زرتشت

ا محافظ ت یپوشش ها یانیقسمت م کندینادرست است که تصور م ییمجعوالت مجلل از آنجا استدالل

ستاد حسن ارائه شده توسط ا ریکه با دقت به تصو یها امتداد داشته است! در حال بهیخود کعبه زرتشت و کت

 ه دارد.کعبه زرتشت فاصل یها واریو با د کردهیعمل م یهمچون ستون یانیکه بخش م میشویراهساز متوجه م

 
)David Stronach,Oct 1967: pp278_288( 

زن بلوک وتحمل  یبرا یستیمتر بوده است و با 5از  شتریسازه ها ب نیدانست که فاصله دو طرف ا دبای 

عبه زرتشت ک یها واریاز د یانیفاصله داشتن ستون م یشود ، عکس فوق به خوب هیستون تعب کیها در وسط سازه 

ستون و دیوار  از فاصله میانآفتاب از پشت ستون  یستون و عبور پرتو ها هیچنانکه در عکس سا دهد،یرا نشان م

کعبه از  یمندرج بر رو یها بهیستون و کت انیرا در وجود فاصله م یهرگونه شک و شبهه ا یجا حکایت کرده و

 .بردیم نیب

 

 کعبه زرتشت: یها بهیکت

و  یاز شاپور پادشاه ساسان نیو الت یبه دو زبان پهلو ییها بهیبُن خانک کت یاشاره شد در سه سمت بنا شتریپ

ساله شاپور با  ستیب یها غالبا شرح جنگ ها بهیکت نیشده است. مضون ا افتی یموبد بزرگ دربار ساسان ریکَرت

 پرداخت. میکعبه زرتشت خواه رامونیپ یساسان بهیکت چهار رامونیادعا ها پ یاست. در ادامه به بررس انیروم
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 مجعوالت مجلل: لمیاز ف یبرداشت

 واریا ده بهیکت نیدر زمان نقر ا کندیکه معلوم م ستیبه گونه ا بهیهر چهار کت یکنون ینما»

که  یکن هنگام بهیکت بیترت نیبوده اند. بد ییها یشکاف ها و کرم خوردگ یمکعب دارا یها

ته اش را تا نوش دهپرییآن ها م یاز رو ای زدهیآن ها را دور م ای دهیرسیسنگ م یها بیبه آس

 سطح سالم ادامه دهد. یوبر ر

 
 )کلیپ مجعوالت مجلل(

 هبیاز کت یکرم خورده بودن سنگ مجبور شده بخش لیکن به دل بهیکه کت میشاهد نجایا در

« هد.د یآن جا نیرا در ب یو بخش یکرم خوردگ ریرا در ز ی، بخش یکرم خوردگ یخود را باال

 (8تا 6 قهیمجعوالت مجلل، بخش هفتم، دق رار،ی)پورپ

 وبا جعل واضح و روشن  یغرب یاست که دانشگاه ها یانتیخ یمکعب زردشت سند ابد نیا »

را تا  یعلن و یتجاوز رسم نیما انجام دادند، و کار ا خینسبت به تار ریو خدشه ناپذ دیبدون ترد

 بهیتکما  ینقش رستم برا یمکعب سنگ نیا یبردند ، که با وقاحت تمام در سه سو شیپ ییآنجا

 رار،ی)پورپ «در اواخر حکومت رضا شاه یشمس 1317و  1316کندند در سال  یستانبا یها

 (6و 5 قهیمجعوالت مجلل، بخش هشتم، دق
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 اصالت تاریخی کتیبه های کعبه زرتشت

بخش از  نی. شواهد درست امینادرست مواجه هست یریگ جهیو نت لیو درست و تحل یما با شواهد واقع نجایا در

سنگ  یاه بیاز آس یداده شد گاه حیهمانطور که توض بهینکته است که نگارنده کت نیگفتار مجعوالت مجلل ا

 بیاز آس بهیکنند ، چون نگارنده کتیمبحث آنجاست که ادعا م نینادرست ا یریگ جهیاست اما نت کردهیعبور م

بر سنگ  یغرب یدوران معاصر و توسط دانشگاه ها جعلی بوده و درها  بهیکت نیسنگ عبور کرده پس حتما ا یها

 .شدند دهیتراش

اش بودن و نو تر یجعل یها لزوما به معن بیاز آس یاز برخ بهیاست که عبور نگارنده کت یدر حال نیا

 گرددیتشت برماست و ساخت کعبه زر انیها متعلق به دوران ساسان بهیکت نیکه ا دیداشته باش. توجه ستین بهیکت

ناسان با است باستان ش یهخامنش یبنا کیکعبه زرتشت  یدانست که بنا دیبا نهیزم نیها ، در ا یبه هخامنش

 530 حدود رد و کوروش زمان در را زرتشت کعبه ساخت کار شروع  توجه به شواهد استفاده از اسکنه دندانه دار

:  1388، مانپوریا)اند کرده یابیارز وشیدر زمان دار الدیقبل از م 500بعد از  یآن را کم انیو پا الدیقبل از م

 .خوردیشده آن در دشت پاسارگاد به چشم م بیاما تخر ابهنمونه مش یو حت. ( 11ص

است  سال گذشته 800حدود  یزیچ یساسان دوران یها بهیاز زمان ساخت کعبه زرتشت تا زمان نقر کت 

جار در حبنا وارد آمده باشد و فرد  نیا یبه سنگ ها ییها بیهشت قرن آس نیا یاست که در ط یعیطب نیو ا

 زیفره ها نح نیاز ا یاریزمان بس یها بیها عبور کند ، عالوه بر آس یدگید بیآس نیا یاز رو انیزمان ساسان

 تند.ممکن است از ابتدا در سنگ وجود داش

نکرده است  ها عبور بیآس یاز رو شهیها هم بهینگارنده کت شودیم دهید پیبر خالف آنچه که در کل البته

 .است دهید بیها آس بهیاز جا ها متن کت یاریها آشکار خواهد شد که در بس بهینگاه به کت کیو با 

سالم  یازرد رنگ و قسمت ه نیرا با خط چ بهیکت دهید بیآس یقسمت ها ریز اویرعنوان مثال در تص به

 :میرا با خط قرمز نشان داده ا
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 (PLATE16به بعد/  174: ص1970.تی)اشم آسیب های وارد آمده بر کتیبه های کعبه زرتشت

 
 (PLATE16به بعد/  174: ص1970.تی)اشم کعبه زرتشت یها بهیوارد آمده بر کت یها بیآس

 :مشاهده کرد شودیها م بهیاز کت یاریدر بس ستندیها که متاسفانه کم هم ن بیآس نیا مشابه
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 (PLATE16 /به بعد 174: ص1970.تی)اشم کعبه زرتشت یها بهیوارد آمده بر کت یها بیآس

ده است و ها عبور نکر بیآس یها همواره از رو بهینگارنده کت شود،یکه در عکس ها مشاهده م همانطور

ست که از ا یسال 1800از  یها ناش بیآس نیاز نوشتار را محو و نابود ساختند. ا یسطح بزرگ ییها بیگاها آس

 . گذردیها تا کنون م بهیکت نیزمان نقر ا

و به منظور  بوده یدانشگاه غرب کی شودیها همانطور که در مجعوالت مجلل ادعا م بهیکت نینگارنده ا اگر

عبور  زین یگبزر نیبه ا ییها بیآس یکرده است، قطعا از رو یها را حجار بهیکت نیا انیرانیا یبرا خیجعل تار

نو  یو ادعا تسین نینچنیکه ا ی. در حالشودبرود و گُم  نیاز ب بهیمتن کت نینچنیکه ا دادیو اجازه نم کردیم

 د و باطل است.ها هم از اساس مردو بهیکت نیکنده بودن ا
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 (سخن پایانی)
 «و گفتار پایانی جمع بندی»
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 یریگ جهینت

ه شمار می ب انیبلکه جهان انیرانینه فقط ا یو فرهنگ یخیتار یها شهیاز ر یبخش یو دودمان هخامنش پاسارگاد

که اکنون  ییاه نیاز سرزم یبودند که بر بخش بزرگ یامپراتور ستمیس نیگذار اول انیدوره بن نی، حاکمان ا آیند

 انیرانیقط گذشته افنه  رانیا خیتار واندنخ یگذاشته اند. انکار و جعل یبزرگ راتیهستند تاث رانیدر خارج از خاک ا

 .سازدیرا با ابهام مواجه م انیبلکه جهان

کهن دارند و  رانیا خیبه انکار تار یالقه فراوانقرار دادند ع شیرا چراغ راه خو« توهم توطئه»که  یمتاسفانه افراد 

 رانیا خیدرخشان تار یها شرا در خدمت وارد آوردن خدشه به بخ یو چه رسانه ا یچه رسم شیتمام منابع خو

به همان  انیرانی، او قطعا نقد است یملل قابل بحث و بررس گرید خیمثل تار یرانیو فرهنگ ا خیکرده اند. البته تار

ازه اشتباهاتشان را متحول کردند ، به همان اند شیکه داشتند جهان روزگار خو ییها شرفتیاندازه که با نبوغ و پ

 است. دهش نیزم رانیباعث افول ا

، «مگاه کوروشآرا»مجموعه تاریخی پاسارگاد یادگار نخستین شاهنشاه هخامنشی به شمار می آید، این مجموعه از 

تُل »و بنای  تشکیل شده که به همراه برج سنگی پاسارگاد« Pاختصاصی »و « sبارعام »ستون دار و دو کاخ بزرگ 

 دهند.بزرگ ترین ساختمان های این دشت تاریخی را تشکیل می« تخت
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 نام های اسالمی بنا های پاسارگاد

و همواره در  خاک نرفته ریبه ز چگاهیهمچون آرامگاه کوروش که ه یپاسارگاد دو دسته آثار وجود دارند آثار در

اط دادن آن ها به ارتب ینینچنیدر مورد آثار ا فیلم نیا نیتئورس تنها از خاک بوده اند، گفتمان رونیب خیطول تار

 در شد گفته  اسناد ، چنانکه با مرور گذاردوامی انیونانیبه را آرامگاه کوروش  است به گونه ای که انیرانیا ریغ

 ییایدیل یرحظور داشتند، معما یدیو از جمله ل انیاز نقاط مختلف حکومت هخامنش یمعمار های گروه پاسارگاد

اخت پاسارگاد ملل در س گریدر کنار د ییایدیاستفاده از صنعتگران ل لیبه دل شودیم دهیکه در آرامگاه کوروش د

 .  استبوده 

ه در هستند ک« کاخ بارعام»و  «یصاصکاخ اخت»همچون  یشده هخامنش بیتخر یاز آثار کاخ ها یگرید دسته

ت چنانکه تنها انکار آن هاس آثار نیدر مورد ا انیمدفون شده بودند، گفتمان مدع شیخو یآوار ها ریطول زمان ز

 کندیم هیتشب نیچغندر از زم شیآن ها را به رو راریناصر پورپ یجناب آقا یفکر انیجر نیکارشناس و موسس ا

 انیخ در مآسترونا دیویبه نام د یکه توسط باستان شناس داندیم دیجد اتیاز جعل ینیو سراسر آن ها را جورچ

تر  یمیقد اریبس ییعکس ها یبا بررس یریموضع گ نیساخته شده است. در پاسخ به ا 1343تا  1340 یسال ها

کاخ  نیا یماآثار صورت نگرفته و تم نیدر مورد ا یکار بیجعل و فر انعنو چیبه ه میآشکار ساخت 1340از سال 

 .آمده اند دیخاک پد ریاز ز دهه ها پیش از آستروناخ یباستان شناس یها تیها با فعال

اه کوروش تنها با توجه به تمامی شواهد و مدارک موجود جعلی خواندن کاخ های پاسارگاد و یونانی خواندن آرامگ

ان وجود مطالعات باستان شناسی در ایرفریب افکار عمومی است. متاسفانه شکافی میان دانش عمومی مردم و 

یی از همین مسئله کنند، این فیلم نیز با سودجوباستان شناسی را مطالعه نمی دارد ، چراکه اکثر مردم گزارش های

 کند.ادعا هایی بی اساس را در مورد مجموعه پاسارگاد بیان می
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ریزد و حقیقت ندن پاسارگاد این مدعا فرو میبا قرار دادن داده های باستان شناسی و در کنار موضوع جعلی خوا

 پاسارگاد آشکار خواهد شد.
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 ) فهرست منابع و بن مایه ها(
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 ،ایتانیبر یرانیانجام شده توسط موسسه مطالعات ا یاز کار ها یپاسارگاد: گزارش( 1379) دیودی آستروناخ،

 کشور یفرهنگ راثیم ، سازمانیدیشه بیخط دیترجمه حم

 چاپ اول، تهران ،یالمعارف بزرگ اسالم رهی، مرکز دافرمان کوروش بزرگ .(1389) دیمج ،ارفعی

 دانشگاه هنر اول، چاپ ،یباستان شناس یحفاظت و مرمت در کاوش ها .(1377) کالسین س،یپرا یاستنل

 یررکبیتهران: انتشارات امها. ، بنا ها، نقش ها، نوشته(1) دیتخت جمش(. 1342) کیار ت،یاشم

 و فرهنگ یانسان شناس ی، تارنما«هرتسفلد لیارنست ام» .تا( یمهسا )ب ،یاکبر

 گرگان یانتشارات ی، چاپ دوم، موسسه فرهنگ پرشکوه یهزاره ها .(1384) وشی،داراحمدی

 یانتشارات اشراق ،ینور صادق نیمتعرجم حس .رانیسفرنامه اوژن فالندن به ا .(1356اوژن فالندن )

 «و توسعه مهیفصل نامه ب( »1384)بهار  میعبد العظ ،یشاه کرم ریام

ناتمام تخت رستم در پارس  یبنا ایآ ه،یتخت رستم و مقبره کمبوج(. »1388)زمستان  یمحمدتق مانپور،یا

 2شماره  خیعلوم تار یمجله پژوهش ها«. دوم باشد هیمقبره کمبوج تواندیم

 حمزه سردادور،چاپ اول ترجمه ،رانیا یخیتار یایرافجغ (1308بارتولد )

 «مجعوالت مجلل» پیکل ،تا( یناصر ) ب رار،یپورپ

 «ابطال شناسنامه» پیتا(، کل ی)ب رار،ناصریپورپ

 . انتشارات کارنگانیدوازده قرن سکوت: بر آمدن هخامنش(. 1379ناصر ) رار،یپورپ

 . انتشارات کارنگ. قسمت دومانیساساندوازده قرن سکوت: (. 1383ناصر ) رار،یپورپ

 ، چاپ سنگاپوربخش سوم، قسمت سوم دوازده قرن سکوت:(، 1384ناصر )مرداد  رار،یپورپ

پنج  یکاوش ها ادیبر بن یعصر هخامنش یدرباره هنر و باستان شناس نینو یهایدانستن(. 1355اکبر ) ،یدیتجو

داره کل نگارش وزارت فرهنگ و . انتشارات ا(یشاهنشاه 2532تا  2527 ی)سال ها دیساله تخت جمش

 هنر

. . ترجمه کرامت اهلل افسرفارس یاماکن باستان گریو د دیومرمت در تخت جمش یبررس(. 1351) تیآن بر ا،یلیت

 : تهراننیچاپ کتابخانه فرورد
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انتشارات  یشرکت سهام ،یریترجمه منوچهر ام .رانیدر ا انیزیون یسفرنامه ها .(1349) از گردشگران یجمع

 تهران ،یخوارزم

، انتشارات اثر «گور دختر یآرامگاه هخامنش ینجات بخش اتیعمل»(، 1386و زمستان  زییراهساز، حسن )پا

 43و  42(، شماره یهنر ،یفن ،ی)فصل نامه علم

 هژیشماره و .یخیتار یها یمجله بررس .«و سنگ نوشته او در کعبه زرتشت ریکرت». (1350)مهر  زیپرو ،یرجب

 جلد اول، ،یباستان شناس یگزارش ها .(1329) یعل ،یسام

 : انتشارات معرفت.رازیش .رانیا یکشور شاهنشاه تختیپا نیتریمیپاسارگاد: قد(. 1330) یعل ،یسام

 نهی. تهران: پازیشاهنشاهان هخامنش یهاتختیپا(. 1389) یعل ،یسام

 . جلد اول. انتشارات سمت.یتمدن ساسان(. 1393) ی.علیسام

پژوهش نامه علوم  .«یآثار باستان یقانون ریپروفسور هرتسفلد و خروج غ» .(1385 زیی)پا میکر ،یدهکرد یمانیسل

 51شماره  ،یانسان

 رازیش اول، چاپ ،یفارس شناس ادیبن .جامع پاسارگاد یراهنما .(1379شاپور ) رضایعل ،یشهباز

 رانیانتشارات سف. مستند نقش رستم فارس یراهنما .(1393شاپور ) رضایعل ،یشهباز

 انتشارات اطالعات، تهران .یانوریک نیخاطرات نورالد .(1371) نینورالد ،یانوریک

 آذرگشنسپ یفرهنگ گاهیپا .«و کعبه زرتشت راریپورپ» .(1385) یمحمود وانیک

 .«شد یکاوش در پاسارگاد منجر به کشف سفال شاخص هخامنش» .(1395مرداد  16) مایفاط ،یمیکر

 3733184مهر، شناسه خبر :  یخبرگزار

 . تهران: نگاهیترجمه ابوالحسن تهام کوروش(. تیکوروش )ترب زندگی (.1389گزنفون )

 رازیش دی: انتشارات نورازی. شمعاصر خیدر تار دیتخت جمش(. 1393) نیعبدالحس ان،یطالب

 انتشارات اول و آخر دوم، چاپ ،هیبا مرمت ابن ییآشنا .(1391) نیحسام الد دیس ان،یبیطب

 20826صد خبر، کد خبر :  .«میساختمان ضد زلزله ندار» .(1391 نیفرورد 28محمود ) ،یفاطم
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موسسه  .یریام یترجمه مصطف .رانیا یفرهنگ راثیو غارت م کایتاراج بزرگ: آمر .(1388)بهار  یمجد، محمد قل

 یاسیس یمطالعات و پژوهشها

 نهی، انتشارات پازپاسارگاد شهر کوروش .(1392، ابولحسن )ینجف زاده اتابک

 یشناس رانیا انتشارات. یرجب زیترجمه پرو .بوریسفرنامه کارستن ن (1390) بور،کارستنین

و مطالعات  یپژوهشگاه علوم انسان .زاده یصنعت ونیترجمه هما .در شرق باستان رانیا( 1381هرتسفلد، ارنست )

 دانشگاه باهنر کرمان یفرهنگ

 ریثاقب فر،چاپ اول، انتشارات اساط ی، ترجمه مرتض هرودوت خیتار( 1389هرودوت )

قرن سکوت ناصر پورپیرار، مولف: من به هیچ مورخی کار  12پیرامون کتاب (. »1381 ریت 17) _______

 سنایا«. ندارم

 سال دوم، شماره ششم. «پارسه پاسارگاد یجهان راثیم گاهیپا یداخل هینشر». (1396)تابستان  _____

 «ریرکبیعمران دانشگاه ام یدانشکده مهندس یتارنما»با تشکر از

 collections search centerموسسه  تیبا سپاس از سا

 BRITISH LIBRARYموسسه  تیبا سپاس از سا
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