
عكسي كه باالتر ديديم از زاويه ديگر و .پورپيرار در اينجا شيادي ديگري را به كار برده است:پاسخ

زاويه آفتاب در اين عكس طوري است كه بيشتر ريختگيها و آسيب بر .بسيار دورتر از اين عكس است

بحث ما در همان كتابي كه عكس مورد . و در عكس قبلي درست خالف آن استكتيبه را نشان مي دهد

 تمام كتيبه ها را هم به صورت كامل در اختيار گذاشته اند و مي توانيم ببينيم كه تصويرچاپ شده است 

چيزي براي پنهان كردن وجود نداشته ،آنطوري كه پورپيرار مي خواهد به خوانندگان خود تلقين 

ازه كتيبه ها نشان داده شده هم اند.پهناي كتيبه هم كامال با اندازه ارائه شده در عكس تطبيق ميكند.كند

  .است هم ميزان آسيب بر آنها كه در بعضي موارد شديد است

  

 تصوير باالتر موقعيت كتيبه مورد بحث را در كنار كتيبه كرتير در ضلع شرقي :در دو تصوير ارائه شده

  .بنا نشان مي دهد كه ابعاد به درستي با عكس مورد نظر ما منطبق است



  

ميت قسمتي از عكس كتيبه شاپور را انتخاب كرده ام كه آسيبهاي وارده را مي از همان كتاب اش

هم تصوير كتيبه در ميانه حفاري ها ارائه مي شود،هم .چيزي براي پنهان كردن وجود ندارد.بينيد

اين ناصر پورپيرار است كه قصد .موقعيت آنها،هم ميزان آسيبهاي وارده،همگي هم از يك منبع هستند

ت خود را با جريان سازي خاصي به اثبات برساند و مثال بگويد دانشگاهيان شيكاگو كتيبه دارد توهما

 متري  و 20مسلم است كه عكسي كه از فاصله !!را بسيار نو نشان داده و آسيبها را پنهان داشته اند

 دهد و اين زاويه دار و در جهت اشعه آفتاب انداخته شود نمي تواند آسيبها و ريختگيهاي كتيبه را نشان

درست برعكس اين ريختگيها نشان از اين دارد كه كتيبه ها نوكند و جعلي نبوده .موضوع عجيبي نيست

  .و كامال اصيل و كهن هستند كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت

  

در قسمت دوم پورپيرار بر روي نوشته هاي نقر شده بر كعبه زرتشت متمركز شد و بيهوده سعي كرد آنها 

  ببينيم چه ميگويد؟؟.تخطئه كندرا 
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الت و پورپيرار خود به طور ضمني احساس كرده است اين سند تصويري خود بهترين گواه بر اص:پاسخ

كتيبه زماني بر پيكره كعبه زرتشت اين بناي هخامنشي نقر مي شده است .كهن بودن اين نوشته ها است

كه بلوكهاي سنگي آن در اثر گذشت زمان ريختگي و آسيب داشته است و حجار براي پرهيز از 

اب كرده از نقر كلمات در بعضي قسمتها احتراز و اجتن....ك در سنگ و رَبرخورد به پريدگي و تَ

اما چرا با وجود اين ساسانيان نقش رستم و كعبه زرتشت را براي خلق يادمانها و به يادگار .است

پاسخ را بايد در حافظه تاريخي ساسانيان جستجو كرد و گذاشتن نوشته هاي خود انتخاب كرده اند؟؟

ند به ياد داشته اند يا نمي دانيم ساسانيان هخامنشيان را همانگونه كه بوده ا.اين خود بحثي مفصل است

نه ولي مطمئن هستيم به عنوان نياكان مقتدر و شاهان بزرگي كه اجداد ساسانيان بوده اند براي شاهان 

اين سلسله تقدس و احترام داشته اند و از اين رو شاپور ساساني حتي با وجود بعضي فرسودگيها و 

قدس و احترامي كه براي اين يادمان ريختگيهايي كه در بناي كعبه زرتشت وجود داشته به جهت ت

با وجود اينكه مي دانيم .نياكاني قائل بوده است،سه وجه آن را براي نقر كتيبه خود انتخاب كرده است



پورپيرار دروغ ميگويد ولي در سخنان و دالئلي كه او ارائه ميكند تناقض وجود دارد و من اين تناقض 

   بيان ميكنم و اما ادامه گفته هاي اودشرح مي دهرا بعد از ارائه مداركي كه او 
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كل كتيبه يوناني در كادري نزديك به مربع بر ضلع جنوبي كعبه زرتشت  !!باز هم سفسطه اي ديگر:پاسخ

موقعيت . بلوك نگاشته شده است5ه است كه بر سه رديف سنگي افقي و به صورت دقيق بر نقر شد

 به مربع نزديك است و در ضلع  ابعادشكادري كه.كتيبه ها را در عكسي از كتاب اشميت نشان دادم 

  جنوب است نسخه يوناني است و اما عكسي كه خود از اين كتيبه گرفته ام



  

بستگي به عمق معدن،بافت سنگ و فشردگي . يكسان نيستت سنگي بلوكها بافلزوما ساختار و تراكم

باشد با هوازدگي و برداشت شده ح فوقاني معدن واگر سنگ ما از سط.دانه هاي آن تفاوت ميكند

و اين چيزي است كه در اين بلوكهاي سنگي اتفاق .تخريب بيشتري در سنگ مواجه خواهيم بود

شته بر روي بلوك ديگري است با تخريب و هوازدگي بيشتري روبرو در قسمتي از كتيبه كه نو.افتاده

يفيت حجاري  از اين رو كهستيم كه به نسبت نوشته هاي قسمت پايينتر را بيشتر آسيب رسانده است

  .در حقيقت بافت اين تكه هاي سنگي لزوما همسان نيست.خط دوگانه جلوه ميكند
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محور .ادعاهاي پورپيرار همه از يك قماش هستند و ترجيح دادم موارد آخر را يكجا پاسخ بدهم:پاسخ

 تركها،حفره ها و شكستگيها بر سنگ است و پور پيرار اينها را  ازاين گفته ها پرهيز حكاك و حجار

ه ها را نشان مي دهد در حالي كه اينها خود بهترين گواه بر داليلي در نظر ميگيرد كه نو كند بودن كتيب

ن را شرح  هاي پورپيرار اشاره كردم و حال آبه تناقضي در گفته.اصالت و كهن بودن اين نوشته ها است

 برخورد با شكستگيها و در پرهيز ازاگر فرض كنيم كه جعل كننده كتيبه در عصر جديد :مي دهم

وسواس داشته است قاعدتا بايد تمام كتيبه براي ما خوانا باشد و هيچ بخش .....ريختگيها و تركها و 

ناخوانا يا شكسته اي در آن وجود نداشته باشد چون بنا به منطق پورپيرار كتيبه جعل جديد است و از 

خواهش ميكنم به تصاوير زير كه از كتاب .برخورد با ترك و شكستگي هم با دقت باال پرهيز شده است

  :رايتان انتخاب كرده ام توجه كنيداشميت ب

  



  

  مبه ديواره شرقي وجنوبي برداشته او اما عكسهايي كه خود از كتي

  



  
نوشته هاي پهلوي ساساني كه با فلش مشخص شده اند و خود مي بينيد كه شديدا تكه پاره 

انتخاب كند كه كامال چرا كه بايد بخشهايي از كتيبه را .پورپيرار در جعل  و دغل استاد است!!بله.هستند

گويا جاعلين اول .سالم و خوانا است و بخشهاي تكه پاره و ريخته را در توضيحات خود ناديده بگيرد

از تَرَكها و سوراخها پرهيز كردند و در مرحله بعد يادشان رفت از اين تكه ها احتراز كنند و حروف 

د با چكش اين قسمتها را تخريب كردند ولي شكسته و ناقص شد يا اينكه ابتدا كل كتيبه را تراشيدند بع

مواردي كه پورپيرار ادعا كرده بود را فراموش كردند مخدوش كنند و كامال نشان داده شد كه از تركها و 

يعني در يك جا جاعل دلش خواسته از شكستگيها فرار كند و در جاي ديگر !!زدگيها پرهيز كرده اند

تكه هاي سنگي بناي كعبه : حقيقت يك چيز است.ان دهدخواسته شديدا كتيبه را آسيب ديده نش

زرتشت در همان دوره ساساني هم تَرَكها و ريختگيهايي داشته كه حجار از نقر حروف روي آنها دوري 

كرده و كتيبه را سالم و خوانا تراشيده است و از دوره شاپور اول تا به امروز كه زماني نزديك به 

آسيب ديده و قسمتهايي محو و نابود ....ذشت زمان و هوازدگي و سال است سنگها در اثر گ1700

 ديگر سالمتر مانده و كامال ديوارهكتيبه ديواره غربي كه به پهلوي اشكاني است از دو . شده است

ن اشاره ميكند شايد در دوره شاپور به صورت  به آ6ه پورپيرار در تصوير شماره شكافي ك.خواناست

اما اينكه .د داشته كه در هر حال حجار كتيبه از آن دوري جسته استترك يا شكاف ريزتري وجو

كتيبه را چرا بايد بر بناي كهنه و بعضا آسيب ديده بنگارند حاكي از تقدس و احترام زيادي است كه اين 

يادمانهاي باستاني براي شاهان ساساني و شاپور به عنوان بناهاي نياكاني و اجدادي داشته است و با 

  .نوشته هاي خود را بر آن جاودانه كرده اندافتخار 

  . ناميده بررسي ويژه اي كنيم4اجازه بدهيد عكسي كه پورپيرار آن را شماره 



اين . منظم در بلوكهاي سنگي مشخص است و  ديديد برشي هندسي4همانطور كه در تصوير شماره 

 قابل  در تعداد بيشتريار دارم  جنوبي در اختديواره  كه از ي كه در عكسفقط در اين تصويربرشها نه 

 و همانطور كه در پايين مشاهده مي كنيد تعداد آنها بيشتر از يك نمونه است كه پورپيرار رويت است

در تخت جمشيد هم فراوان از اين برشهاي منظم .نشان داده و اين هم فقط نمايي از ديواره جنوبي است

بپرسيد اين حفره ها چيستند؟؟اين حفره ها در و هندسي سنگي خواهيد يافت و اكنون جاي آن است 

تم كه مرحله اول مرمت در بناهاي هخامنشي نه در قرن بيس!!اثر تكنيك وصالي سنگي بوجود آمده اند

 آغاز شده بود استادكاران و حجاران هنگامي كه با يك رگه يا ترك در قسمتي در همان دوران باستان

 محيط اطراف ترك يا رگه  يا شكستگي آن در آينده،ترش گس مواجه مي شدند براي مقابله بااز سنگ

را به صورت منظم و هندسي مي تراشيدند و بعد با تهيه تكه يا وصله سنگي كه درست قالب بريدگي 

وصله هاي سنگي با رنگ پوشيده مي .باشد آن را پر و با ذوب فلز در جاي خود محكم مي كردند

  شدند 

  
پاسارگاد گزارش - آقاي شهرام رهبر از بنياد پارسهمحترمشانار جناب آقاي حسن راهساز و همك

مربوط به مرمت يك تكه وصله سنگي جدا شده را در اختيار نگارنده گذاشتند كه در اينجا از لطف 

جنوبي كاخ صد ستون يكي از دروازه هاي به  وصله سنگي مربوط ناي.ايشان سپاسگزاري ميكنم

  به عكسها توجه كنيد. چسب سنگ در جاي خود نصب شده استقطعه سنگي جدا شده مجددا با.است



  

  



  
جالب است بار ديگر به نوشته پورپيرار نگاهي كنيم و به وسعت و عمق دانش اين مورخ بزرگ بيش از 

  پيش پي ببريم
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از پرفسور است فقط يك مورد باقي مي ماند و آن عكسي !!فكر نميكنم به توضيح بيشتري نياز باشد

  . يوناني بر ديواره جنوبي كعبه زرتشت است در حال خواندن كتيبه كهكامرون

  
دانشگاه شيكاگو در توضيح اين عكس اشتباها نوشته است دكتر كامرون در حال خواندن كتيبه پهلوي 

موضوع  مترتب اين دانشگاه يا ه اشتباهي سهوي بوده و هيچ ايراد اساسيساساني بر ديواره شرقي بنا ك

ورپيرار است كه مي تواند از اين اشتباه به داد و فرياد كند و فقط شخص شيادي چون پديگري نمي



پورپيرار ادعا ميكند به .ن به دست نمي آيدايش شنيده شود گرچه نتيجه اي از آبپردازد تا مگر صد

 جعل دانشگاه شيكاگو است و  هم كتيبه هاي نقش رجب، كتيبه هاي شاپور بر كعبه زرتشتاتكاي جعل

  !!ردن در قرن هفدهم كتيبه نقش رجب را طراحي كرده استغافل از اين حقيقت است كه شا

سخناني كه منبع .نقد چنين سخنان بي مايه اي به واقع براي من دشوار بود.به پايان سخن خود رسيده ام

،شادروان  كتيبه ها را كشف مي كند1317اشميت در سال .ن فقط دروغ و قصد و غرض بوده استآ

آجري مي پوشاند و در - شمسي كتيبه ها را با پوششي خشتي30 نها در دههسامي براي حفاظت از آ

 حسن راهساز و همكارانشان پوششهاي خشتي را تخريب كرده و با مواد نگهدارنده به 1367سال 

اشميت كعبه زرتشت را حفاري :آنچه كه دروغ پورپيرار بود اينست.حفاظت از كتيبه ها اقدام مي كنند

در مرحله بعد و بالفاصله با !جري ايالمي بر سه طرف آن مي يابدآ-مي كند و  سه نيايشگاه خشتي

دستپاچگي پوششهاي خشتي را مي كند و سه كتيبه جعلي از شاپور ساساني و يك كتيبه جعلي از 

خدا را !!ببينيد عمق شيادي را!! راناراستي اندازهببينيد !!كرتيتر موبد موبدان بر سه وجه آن مي تراشد

شايد با اين توضيح بيان سخناني كه در رد ياوه هاي او . حقيقت روشن شده استشكر ميكنم كه اكنون

نوشتم ضرورت نداشت ولي اين سخنان را گفتم تا روشهاي دروغگويي اين شخص و دانش او براي 

 به سخنان يكي .متاسفم براي طرفداران پورپيرار كه  چنين استاد و راهنمايي دارند.همگان روشن باشد

 و ببينيد دچار چه استحاله اي شده است اصل و با نام مستعار عارف گلسرخي توجه كنيداز پيروان ا

به اين آدرس )) پورپيراريسم و تاريخ و فرهنگ ايران((اين نوشته در سايت وزين آذرگشنسپ تحت نام

  :موجود است
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