
  پورپيرار و كعبه زرتشت

  پيشگفتار و سپاسگزاري

من .اين نوشتار كار خود من تنها نيست.نوشتن اين نقد بدون اين پيشگفتار سخت ناقص و ناتمام بود

هنگامي كه .فقط و فقط تالشهاي دوستانم و اشخاصي را كه به من ياري رساندند، نمايندگي كرده ام

 دروغ پراكني مي نمود تصميم گرفتم با سفري به شيراز و ديدار پورپيرار درباره كتيبه هاي كعبه زرتشت

از اين يادمان باستاني حقيقت را روشن كنم ولي قبل از آن كارهاي زيادي بود كه در تهران هم قابل 

پيش از هرچيز از جناب آقاي حسن راهساز مسئول دفتر فني تخت جمشيد  سپاسگزاري .انجام بود

همان ابتداي كار راهنماي بنده بودند و منابع و سرچشمه ها را به من نشان ميكنم كه با بزرگواري از 

 از جمله آقاي شهرام شان هم خود و هم همكارانشانيدادند و در هنگام سفر به شيراز و مالقات با ا

خانمها شيرخدائي و قليچ خاني مسئولين از. نهايت لطف و محبت را در حق من روا داشتندرهبر

اشميت را .اف.ه و عكاسخانه موزه ايران باستان كه دسترسي به عكسهاي كتاب ارزشمند اريككتابخان

همينطور از سركار خانم گرجي در بخش مرمت موزه ايران  .برايم ميسر ساختند سپاسگزاري ميكنم

راث از جناب  دكتر نصر اهللا زاده كه در محل سازمان مي. باستان كه با توضيحات خود  مرا آگاه  كردند

فرهنگي وقت خود را در اختيار بنده گذاشتند و از راهنمايي هاي خود بهره مند ساختند تشكر 

سپاس ويژه من از دوست ارجمندم علي دوستزاده است كه اگر ياري و بزرگواري ايشان نبود .ميكنم

انجامي شايد از ديدن بسياري از عكسهاي كعبه زرتشت و تهيه مدارك محروم مي شدم و اين نقد به سر

 ديگري هم عزيزان.بوده استدلگرمي ايران دوستان به راستي كه حضور ايشان هميشه مايه .نمي رسيد

ممكن است .هستند كه جبران محبت و لطف همگي آنها برايم دشوار است و در اين سطور نمي گنجد

ظراتي روبرو بودم خوانندگان از نثر و لحن من در هنگام خواندن نوشته گاليه كنند ولي چه كنم كه با ن

در ابتدا از ..كه هيچ مبنايي از راستي و منطق در آنها يافت نمي شد و مرا از آن لحن و نثر گريزي نبود

زبان يكي از طرفداران ناصر پورپيرار آثار او را معرفي كرده ام و جايگاه كعبه زرتشت به مدد همين 

اميدوارم هميشه و در همه حال .ده استمعرفي در ميان ساير تئوريهاي او تا حدي مشخص و روشن ش

  .پيرو درستي و راستي باشيم
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  نقل نوشته اي از طرفداران ناصر پورپيرار

 توسعه ديدگاه هاي تازه

   



   
در نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت آلمان كه طي روزهاي پاياني مهر ماه سال جاري برگزار شد، 

يران نيز به همت دوستداران حقيقت در معرض ديد عالقه مجموعه كتاب هاي تاملي در بنيان تاريخ ا

براي معرفي اين كتاب ها متن مختصري به زبان هاي فارسي و انگليسي فراهم شده . مندان قرار گرفت

بود كه به دليل استقبال بيش از حد بازديدكنندگان، برگه هاي معرفي اين كتاب ها به سرعت به اتمام 

ي برگزاري اين نمايشگاه چند بار اين برگه ها تكثير و در اختيار رسيد و از اين رو طي روزها

در زير متن فارسي اين معرفي نامه براي اطالع  عالقه مندان عرضه مي . بازديدكنندگان قرار گرفت

 :شود

  

  

  تاملي در بنيان تاريخ ايران

   
 

انسوي، انگليسي و پس از قرني كه تاريخ نويسي شرق ميانه در انحصار مورخين روسي، آلماني، فر

آمريكايي قرار داشت، سرانجام با ورود يك مورخ خودي به اين حيطه، رستاخيز بزرگ بررسي و 

بازخواني دوباره ي دانسته هاي كنوني و عمومي درباره ي تاريخ شرق ميانه آغاز شد، رستاخيزي كه 

ردم ممتاز شرق ميانه همانند طوفاني بي مهار، سراسر پذيرش هاي پيشين در موضوع هستي و هويت م

  .را به باد سپرده است

عرضه شده، تصوير تازه اي از تاريخ » تاملي در بنيان تاريخ ايران«اين تاليفات، كه با عنوان كلي 

دوران كهن، جهان باستان و دوران اسالمي ارايه مي دهد، كه از اساس با تلقينات پيشين مورخين غربي 

عه كه با طرح سئواالت دقيق و نيز ارائه ي اسناد جديد به بازرسي اين مجمو. در اين باره متفاوت است

اطالعات ارائه شده درباره ي تاريخ شرق ميانه مي پردازد، مدعي است كه هيچ بخشي از اطالعات 

موجود درباره ي تاريخ شرق ميانه صحت ندارد و تاريخ نويسي جهان و به ويژه تاريخ نگاري براي 

  .هداف معيني است كه مورد تقاضا ي يهوديان بوده استمنطقه ي ما، آلوده به ا

در چهار كتاب جداگانه با عناوين زير منتشر » تاملي در بنيان تاريخ ايران« در حال حاضر مجموعه ي

  :شده يا در حال انتنشار است

   
  :كتاب اول.1

  )منتشر شده(دوازده قرن سكوت، برآمدن هخامنشيان  . 1. 1



  )منتشر شده(، اشكانيان دوازده قرن سكوت . 2. 1

  )منتشر شده(قرن سكوت، ساسانيان، قسمت اول  دوازده . 3. 1

  )منتشر شده(دوازده قرن سكوت، ساسانيان، قسمت دوم  . 4. 1

  )منتشر شده(دوازده قرن سكوت، ساسانيان، قسمت سوم  . 5. 1

   
  :كتاب دوم. 2

  )منتشر شده(پلي بر گذشته،برآمدن اسالم،قسمت اول. 1. 2

  )منتشر شده(پلي بر گذشته،برآمدن اسالم،قسمت دوم. 2. 2

  )منتشر شده(پلي بر گذشته،برآمدن اسالم،قسمت سوم .3. 2

   
پايان «و كتاب چهارم با عنوان » در جست و جوي هويت ملي، برآمدن صفويه«كتاب سوم با عنوان 

آن چه را از محتواي . هنوز منتشر نشده و تعداد مجلدات آن مشخص نيست» پراكندگي، برآمدن مردم

  :مجلدات منتشر شده مي توان فهرست كرد،عبارت است از

مولف پس از مقدماتي كلي درباره ي چيستي تاريخ، اصول تاريخ » برآمدن هخامنشيان«در كتاب . 1

نگاري و شناخت بنياني فلسفه ي تاريخ و با رد منطقي و مستند تئوري مهاجرت، با بازخواني و ارائه 

ه عمد كنار گذارده شده درباره ي هخامنشيان، و از جمله تورات، در فصل بسيار روشنگري ي اسناد ب

، به خوبي اثبات مي كند كه هخامنشيان و از جمله كورش برخاسته از »چاره انديشي يهود«با عنوان 

و بدين يهوديان براي تخريب بابل بوده اند  اقليم خزران در جنوب روسيه، از نژاد اسالو و اجير شده ي

  .ترتيب سعي رسمي مورخان غربي براي انتساب و الصاق هويت كورش به ايرانيان را باطل كرده است

   
به بررسي محتواي واقعي دوران معروف به اشكانيان در ايران و شرق ميانه » اشكانيان«كتاب . 2

كه ها و اشياء و پرداخته و بر اساس اصلي ترين اسناد و شواهد بر جاي مانده از آن دوران، يعني س

معابد و ابنيه و ديگر آثار مادي معروف به اشكاني، اثبات مي كند كه ساكنان اشكاني خوانده شده ي 

ايران، گريختگان يوناني پس از فرو ريزي آتن اند كه در ايران با تشكيل يك حكومت در تبعيد، 

  .ن ادامه داده اندفرهنگ و سنن و دين و باور يوناني را تا زمان آزادي مجدد سرزمين آت

   



سومين بخش از كتاب دوازده قرن سكوت  قرن سكوت با نام ساسانيان كه تاكنون سه قسمت از آن . 3

در اين سه كتاب با . منتشر شده، انقالبي واقعي در درك مستقيم از موضوع تاريخ شرق ميانه است

  :صريح ترين اسناد و تصاوير غير قابل انكار اثبات شده است كه

 تخت جمشيد مجموعه اي از ابنيه ي نيمه تمام است كه در جاي يك زيگورات عيالمي كهن و با .الف

تخريب بخشي از آن به وسيله ي لشكريان هخامنشي، بنا شده و از آن جا كه به علت نسل كشي 

حضور سياسي  سراسري يهوديان در شرق ميانه در ماجراي پوريم، تمدن و توليد و به تبع آن ادامه ي

امنشيان نيز متوقف مي ماند، كار ادامه ي بناي تخت جمشيد نيز دنبال نمي شود و آن گاه بقاياي هخ

آثار عيالمي بازمانده از تخت جمشيد، به وسعت يكصد و پنجاه هزار متر مربع ابنيه ي خشتي و آجري، 

ن، تخريب و در اوائل قرن بيستم به وسيله ي باستان شناسان غربي، به قصد هخامنشي معرفي كردن آ

در قسمت اول بررسي هاي ساساني در عين حال اثبات مي شود كه كتيبه ي موسوم . برچيده شده است

به نقش رجب در زمره ي جعل هاي جديد باستان شناسان غربي، در محوطه هاي باستاني فارس، به 

 يكي از مباحث عمده ي قسمت دوم ساسانيان، كه. قصد ساخت جاعالنه ي امپراتوري ساساني است

پهلوي  با هم«، »آراميان و تورات«تعيين كننده ترين بخش هاي اين مجموعه است، با عناويني چون 

به مهم ترين سند شرق شناسي در » نقش رستم عالي ترين مكتب صحنه سازي تاريخي«و » بخوانيم

د را لجن مال تمام دوران ها بدل و به حيطه اي وارد شده است كه سراپاي ايران شناسي كالسيك موجو

قسمت سوم ساسانيان اتهامات  در .و به جعل هاي جديد متهم مي كند و از سكه و اعتبار مي اندازد

كاخ هاي  اثبات جعل و نوساز بودن از جمله شده، كه ديگري متوجه شرق شناسي جهاني عمده ي

يل از تاثير ضد اين كتاب در عين حال براي نخستين بار به تفص. منتسب به كورش در پاسارگاد است

تمدني ماجراي پوريم يهوديان سخن مي گويد و مقدمه اي بر بازخواني تمام تمدن بشري شناخته مي 

  .شود

، مطالبي مطرح است كه »پلي بر گذشته«در قسمت هاي اول و دوم و سوم كتاب دوم، با عنوان كلي 

رهنگي خود در مورد تاريخ مراكز تحقيات تاريخي را ناگزير مي كند تا در زير ساخت و توليدات ف

مباحث عمده ي بخش هاي كتاب دوم از . هجري تجديد نظر كنند در قرون نخستين ايران و اسالم

بررسي بخشي از گل نبشته كورش : به ترتيب عبارت است از» تاملي در بنيان تاريخ ايران«مجموعه 

يران پيش از اسالم، بررسي در بابل، بررسي اسناد دين زردشت و اوستا، بررسي فرهنگ كتابت در ا

كتاب الفهرست ابن نديم، بررسي شاه نامه و شخصيت فردوسي، بررسي دوران امويان در تاريخ اسالم، 

سلسله ي بني عباس، بررسي موضوع ابومسلم، بررسي دوران هاي تحول در  ماجراي تسلط بررسي



ب نويسي تا پايان سده سوم امكان كتا خط عرب، بررسي قرآن نگاري در قرون اوليه اسالمي و عدم

كه اثبات مي كند » آكادمي«هجري، بررسي شخصيت تاريخي سلمان فارسي و نيز ارائه بحثي به نام 

تمدن يونان مديون خردمنداني است كه از شرق ميانه پس از ماجراي نسل كشي پوريم به يونان 

    .گريخته اند

  و اما نقل نوشته اي ديگر همراه با عكس

  پس از آوار برداري اطراف مكعب نقش رستم شمسي 1317  در سال  ]كس زيرع[اين عكس) 

گرفته اند ، به عنوان بزرگ ترين اثبات جعلي بودن تمام داستان هاي كتيبه نويسي  هاي  ساساني از 

چنان كه مي بينيد كم تر از سالي پس از بيرون كشيدن آن سكو هاي محل زانو زدن . من بپذيريد 

لت نيازي كه به فضاي پشت آن ، براي كتيبه نگاري داشته اند هر سه سكوي عبادت را زائران ، به ع

ناصر پورپيرار ،  دوازده قرن سكوت ، بخش سوم ، ساسانيان ، قسمت دوم ، ص ..... ( برچيده اند

275(  

  

  

  

  بازي با زمان

باز گو اگر حقيقت را .كاري كه مورخ شياد و دغل ما در اينجا به اجرا گذاشته اند بازي با زمان است

حفاريهاي بنگاه شرقشناسي شيكاگو به سرپرستي اريك اف اشميت در .كنم موضوع روشن مي شود

ل پادشاه  به كشف سه كتيبه پهلوي ساساني،يوناني و پهلوي اشكاني از شاپور او منجر1317سال 



ساساني بر ديواره شرقي شرقي،جنوبي و غربي و كتيبه اي از كرتير موبد پرنفوذ بر سه وجه ساساني و 

نظر پورپيرار اين پوششهاي خشتي و آجري كه در تصوير مورد .نقش رستم شدبناي مكعبي شكل 

قبوالند پورپيرار در تالش است تا به خوانندگان ب.ن هنگام وجود خارجي نداشتآمشاهده مي كنيد در 

ندك بعد از حفاريها از بناي كعبه  يگانه وبالفاصله يا با فاصله اي بسيار اكه اين عكس به عنوان سندي

بعد .هاي خيلي دور برسدل نمي تواند به سا لزومادر حاليكه قدمت اين عكس.زرتشت گرفته شده است

عمليات حفاري و و مرمت توسط ،از آنكه هيأت باستانشناسي دانشگاه شيكاگو ايران را ترك گفت

ان آقاي دكتر گدار و سيد محمود مصطفوي بنگاه علمي تخت جمشيد زير نظر اداره كل باستانشناسي اير

 پرفسور هنينگ از كتيبه هاي نقش شده بر كعبه 1329در سال .تو مديريت آقاي علي سامي ادامه ياف

زرتشت قالبگيري كرد و مدت زماني پس از آن شادروان علي سامي كتيبه هاي سه وجه كعبه زرتشت 

 30دهه .( از آسيب حفظ شوند و مصون بمانندآجري پوشاندند تا اين نوشته ها-را با پوششي خشتي

 گزارشات بنگاه علمي تخت جمشيد در قسمتي اينگونه شرح شادروان سامي خود در جلد دوم)شمسي

  :مي دهند

كوتاه كردن ديوار و پوشاندن انها و مرمت و تجديد ساختمان قسمتهايي از ديوار هاي خشتي به شرح 

  )يار مهمبس(آتي در ساختمانهي زير انجام گرفته

ارتفاع اصلي اين ديوارها . متر ديوار اطاقهاي معروف به خزانه داريوش2000در حدود       -1

 سانتيمتر آن نگهداري و بوسيله 50در حين حفاري بين دو تا دو متر و نيم بود ولي فعال فقط 

  . متر مي رسد2/5تا 1/5قطر ديوارها .رخ بام بندي با آجر و كاه گل پوشانده شده است

 متر ديوار اطاقهاي جلو موزه فعلي آنهم در 380كوتاه كردن و پوشاندن در حدود        -2

  .متر ارتفاع داشته است2حدود 

  متر500ديوار خشتي اطاقهاي جنوبي قصر آپادانا و اطاقهاي شمالي آن در حدود        -3

نتيمتر ارتفاع و  سا30 متر ديوار اطراف سالن آپادانا كي 220تجديد ساختمان        -4

 .متر قطر دارد5/5

پوشاندن ديوارهاي شمالي و شرقي حياط آپادانا با آجر و اندود آنها با كاه        -5

 گل

ديوارهاي اطراف قصر صد ستون هرجا كه خشتي بود با ديوار راهروهاي اطراف ان در        -6

 .ده استمحلهاي مختلف تجديد ساختمان و در برخي موارد ديگر ترميم گردي



اندود كاري و رخ بام بندي كليه ديوارساختمانهاي شرقي و شمال شرقي قصر صد ستون        -7

 . كشف شده است1328و27و1326 و 25كه در خالل عمليات خاكبرداري سالهاي 

تعمير و ترميم و كوتاه كردن تمام ديوارهاي حرمسرا واقع در جنوب قصر هديش        -8

 1327مكشوفه دراواخر سال 

كاه گل مالي و پوشاندن ديوارهاي طرفين خيابان بين مدخل ورودي و فضاي صد        -9

ستون و اطاقهاي طرفين آن و ديوار شمالي حياط صد ستون كه در ضمن عمليات سال 

 . كشف گرديده است1328 و 1327

هاي نگاهداري ديوار اطراف سردرب نيمه تمام قصر صد ستون بهمان كيفيت ديوار    -10

 مشروحه باال

ترميم و تعمير ديواراطاقهاي غربي كاخ مركزي كه به آنها خرابي زيادي وارد آمده بود در     -11

 1329سال 

تجديد ساختمان ديوارهاي دور تپه مركزي و ساختمانهاي روي تپه در نيمه اول سال     -12
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 1329 قصر هديش كه در سال پوشاندن و ترميم ديوارهاي ساختمانهاي شرقي و پائيني    -13

 1330مكشوف گرديده در نيمه اول سال 

 91-86گزارشات بنگاه علمي تخت جمشيد به سرپرستي علي سامي جلد دوم ص

سته هاي آپادانا انجام شده جپوشاندن نقش برجسته ها با آجر و اندود آنها با كاه گل در مورد نقش بر

ن يحال دانستيد كه ا.ه كار گرفته شدي كعبه زرتشت ببود كه همين تكنيك براي حفاظت از كتيبه ها

ناودانهايي هم كه بر روي .نها را سكو و نيايشگاه ايالمي ميداند از كجا آمده اندآپوششها كه پورپيرار 

آنها تعبيه شده جهت هدايت آب باران بوده است تا سنگهاي كتيبه دار از رطوبت و آب باران بهتر حفظ 

 برجا بودند تا در سال  تا پس از انقالب اسالمي ايران ي نزديك به سه دههاين پوششها زمان.شوند

 اين جناب آقاي حسن راهسازكاركنان بنياد پژوهشي پارسه پاسارگاد به سرپرستي  شمسي 1367

 و كتيبه ها را با پوششي از مواد كرده پوششهاي خشتي آجري را از كعبه زرتشت جدا و تخريب 

 شمسي از 1367د حفاظت قرار مي دهند و ديگر در عكسهايي كه بعد از سال و مور نگهدارنده تثبيت

 مسئول آقاي حسن راهساز.كعبه زرتشت گرفته شده است خبري از پوششهاي آجري،خشتي نيست

يار بنده  با بزرگواري مدارك و اسناد خود را تا جايي كه مقدور بود در اختدفتر فني تخت جمشيد



 توضيحات الزم وجود دارد كه از آن عكس برداري EX4_ 67طه با كد وبگذاشتند و در پرونده مر

  .كرده ام

   

  :توضيحات عكس

  كتيبه هاي اطراف بن خانه

 متر مكعب و حمل به خارج از 18تخريب و خاكبرداري پوشش كتيبه هاي اطراف بن خانه به حجم 

  )87 الي 85شماره عكسهاي (محوطه و جمع آوري آجرهاي موجود و انتقال آنها به محل مناسب

  نماي پوشش كتيبه هاي اطراف بن خانه:85عكس شماره 

  برچيدن و انتقال خاكهاي جمع آوري شده به خارج از محوطه:87 و 86عكسهاي شماره 

  . مي بينيد كه يكي از پوششها تا نيمه تخريب شده است86در تصوير شماره 

  .با هم بررسي ميكنيمحال كه حقيقت روشن شد تكنيكهاي دروغگويي پورپيرار را 

  :پور پيرار چنين گفته است

  پس از آوار برداري اطراف مكعب نقش رستم گرفته اند ، شمسي 1317  در سال كس را كهاين ع) 

. به عنوان بزرگ ترين اثبات جعلي بودن تمام داستان هاي كتيبه نويسي  هاي  ساساني از من بپذيريد 

 پس از بيرون كشيدن آن سكو هاي محل زانو زدن زائران ، به علت چنان كه مي بينيد كم تر از سالي

..... ( نيازي كه به فضاي پشت آن ، براي كتيبه نگاري داشته اند هر سه سكوي عبادت را برچيده اند

  )275ناصر پورپيرار ،  دوازده قرن سكوت ، بخش سوم ، ساسانيان ، قسمت دوم ، ص 



 او در گرفت ما عكسي ارائه كرديم كه پروفسور كامرون را در حال به دنبال مباحثاتي كه با طرفداران

خواندن كتيبه كشف شده بر ديواره جنوبي كعبه زرتشت نشان مي داد آن هم در ميانه حفاريها و نه بعد 

پورپيرار ادعا كرده بود عكسي كه در اختيار دارد بعد از به پايان رسيدن حفاري و خاكبرداري از .از آن

بر سه وجه آن هويدا شده بوده كه غارتگران !! خشتي ايالمي-ت است و سه سكوي آجريكعبه زرتش

از اين رو عكسي كه كشف شدن كتيبه .دانشگاه شيكاگو آنها را كنده و كتيبه ها را بر سنگ نقر ميكنند

وله اي نشان مي داد سخت با دروغ او در تضاد بود و ول) و نه بعد از پايان آن(ها را در ميانه حفاري ها

باز هم عكس ديگري از زاويه .تنها راهي كه باقي مي ماند انكار عكس بود.افكنددر ميان طرفدارانش 

ديگري نشان داديم كه آشكار شدن كتيبه ها را در ميانه حفاريها گواهي ميداد ولي چون پور پيرار با 

 آن ديد كه باز هم نجات خود را بيهوده درهاي پشت سر خود را خراب كرده بود،سخن خود همه پل

به همين جهت در وبالگ خود نوشتاري را در دو قسمت منتشر كرد تا بتواند .عكسها را انكار كند

قبل از آنكه ما آدرس .ن افتاده است نجات دهدو خود را از دامي كه در آطرفدارانش را بفريبد 

 عكسها به اين صورت و با ود اينعكسهاي اينترنتي دانشگاه شيكاگو را ارائه كنيم پور پيرار از وج

تردگي زياد خبر نداشت ولي بعد از آن ادعا كرد كه خود عكس كعبه زرتشت با پوششهاي خشتي و گس

آجري را از سايت همين دانشگاه گرفته است كه بعد از افشاگري او اين دانشگاه عكس را از ترس 

ز كتابي كپي كرده است و نه از واضح بود كه پور پيرار عكس را ا!پورپيرار از سايت حذف كرده است

 آرشيوي  اينترنتي و نيست و همانند عكسهايچون كيفيت عكس چندان باال .سايت دانشگاه شيكاگو

جدا از اينها همانطور كه قبال گفتم اگر كسي بخواهد عكس .شماره ندارد و گاه شيكاگو برچسبدانش

واني وجود دارد كه مي تواند به آنها كعبه زرتشت را با پوششهاي آجري و خشتي ببيند كتابهاي فرا

آقاي . و عكس از آنها فراوان استمراجعه كند اين پوششها زماني نزديك به سه دهه پا بر جا بوده اند

ولي من دو عكس از .ي منبع و مأخذ عكس خود اعتنايي نكردفپورپيرار به اصرار دوستان بر معر

  :زواياي ديگر به شما نشان مي دهم

 نوشته سيد انتشارات انجمن آثار ملي - آثار تاريخي و اماكن باستاني فارس--رسكتاب اقليم پا

 و عكس كعبه زرتشت در.به چاپ رسيده است 1343محمد تقي مصطفوي است كه در تاريخ آذرماه 

اين كتاب به اصطالح سكو دار است يعني همان سكوهايي كه پور پيرار ادعا ميكند آمريكائيها با 

  !! هنگام كشف آنها را ميكنند تا كتيبه بتراشند1317 دستپاچگي در سال



  
   اين عكس را انتخاب كرده امباستاني جلگه مرودشت كتاب آثارو از 

  

زائده پوشش قسمت شرقي .مي بينيد كه سطح غربي كعبه زرتشت را با پوششي سكو مانند پوشانده اند

پس دانستيم كه گفته .ه نمي شودهم با كمي دقت در عكس معلوم است و قسمت جنوبي در عكس ديد



هاي پور پيرار در باب اينكه اين عكس مدرك گرانبهايي است كه دانشگاه شيكاگو از ترس او آن را از 

در كتاب منتشر شده درباره فعاليتهاي تحقيقاتي و .سايت خود حذف و پنهان كرده، ياوه اي بيش نيست

 نيز عكس كعبه زرتشت با همين ISMEO)))وايزمئ(موسسه ايتاليائي شرق ميانه و دور ((مرمتي 

حال به ادعاهاي پورپيرار توجه .خشتي وجود دارد كه در اينجا نمي آورم-پوششهاي آجري

پور پيرار اين عكس را ارائه .همانطور كه گفتم تنها راه باقي مانده براي او بازي با عكسها بود.ميكنيم

  :ميكند و ميگويد
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  :پاسخ

به خالف آن چيزي كه استاد شياد و دغل ما بيان ميكنند بهترين اطالعات از اين ساختارها را ميتوان 

ي اين ساختارها كه نمي دانم پورپيرار با چه معيار و مقياس. مرحوم اشميت يافت3در كتاب پرسپوليس 

 ميالدي به چاپ رسيده 1970آنها را ايالمي معرفي ميكند به نحو شايسته اي در اين كتاب كه در سال 

تركيبي از آبگذر و  ديواره ها و ترانشه ها را ايالمي خواندن كاري است .است طراحي و ثبت شده اند

  !كه فقط از پورپيرار بر مي آيد و بس

Persepolis III: The Royal Tombs and Other Monuments 

E. F. Schmidt 

 

همانطور كه مالحظه ميكنيد گمانه . كه عنوانش را باالتر ذكر كردم گرفته امياين تصوير را از كتاب

نسبت به موقعيت اين آبگذر .اشميت در جناح غربي كعبه زرتشت به كشف يك آبگذر منتهي شده است

  .ه استن با دقت تمام ترسيم و ثبت شدساختمان كعبه و نقشه آ



  

اين .ساختارهايي كه در گمانه غربي اشميت كشف شده اند دقيقا در كتاب او ترسيم و ثبت شده اند

 است كه پور پيرار ادعا ميكند نشاني از آنها باقي نگذاشته و همه !همان ساختارهاي به اصطالح ايالمي
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 ميكند كه نيمه جنوبي ايران به طور مطلق در اختيار ايالميان بوده است پس بنا بر اين هرگونه ادعا

قضاوت و .اريهاي جنوب ايران هم بي هيچ حرفي ايالمي استساختار يا ديواره كشف شده در حف

  .سنجش مايه اين سخن با خود شما
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z.L �� $= .صo]1 س�'هB$ =! 1- $#*٣  در 1P, TBFر�*$ -. =Qن در  ./حM 1م! L1ه =E] \�= و 9M هL1 9 ز و @

Iاس���ه9M L1  در 1PHم 9 زه1 _*! -R3Gو ری �� و 1vMر ,'ر��  .زی  1O} _'س



� .L ��سI و !1AیM L1وار  $B?.  }'م اس{1O =$ I ! دارL ازz در 1P, TBFر@ Z.1$ S7 ب ه IPدر س =b'2.

  .!  ز.�" اسI اصB- ه*'ز

� .L �� در اM  vوار ! دارL، در سIP 7 ب، @�H =P اش و @1ص1ف اسI، در ���  دی'ار != و�9 در 1P, TBFر�.M د'

Iاس ��, -]1. Za ��، .سoX و 1$��� س�' اسI، دی'ارهL1 اb اف !*H ،1 ا,V1F =$ ،�?! L1ه.  

٧ . �� و V'ز @س13E !\رa- از Mوار سIP �در 1P, TBFر�N@ Lاز� .V/H Z2- دی'ار , V- و 9*'!- $1./ $*� ا@

� اس9I*'ب�N@ =3,ه*'ز ! دا .  

�a- != ای" ا,1رات�� را  رس���B?. 'a1'م .- $*� و @1Nن  سE< حWف ای" Hص'ی  رس'ا $**, �1RN@دا Iاز س1ی

=$ �� هL1 $'ر  !1س13ن ,*1س1ن Mن .- ده a Iا@س'H -. 1ن هM =?]1X. =$ را T1ی�@ L1ای" س�'ه �1RN@دا

3�1ر L1[F "3F a .سoX زی  Mن،,*1س1ی- .�?< س*TA@ -R رسS3 را !1ز $*�، !1 هOف در ا� gح Lا !   =E�3$

��< .- H'ان ��� F'ق را از . س1سGH ،-@1 ی< $ د� ا@�  ه1ی- ! اL ا.m اH'رL !- س*H H "ی�!

"�  .!*L1 س*TA@ L =b'2. Z�, >?�. -R رسS3، _� از ا1PHم 1O} ! دارL اb اف Mن، EV'ل $ د  Hص1وی  @Gس3

  پاسخ 

  وع مي كنم شر6از محل فلش شماره 

 �� و V'ز @س13E !\رa- از Mوار سIP �در 1P, TBFر�N@ Lاز� .V/H Z2- دی'ار , V- و 9*'!- $1./ $*� ا@

Iاس ��N@ =3,قوز نسبتا بزرگي كه آقاي پورپيرار به آن اشاره ميكنند به هيچ عنوان .9*'ب ه*'ز ! دا

 و از اين زاويه به شكل توده خاك ه پلكاني مانند ديواره است كه با اين عكس بلكه زاويآوار نيست

  :به عكسهايي كه خود از كعبه زرتشت گرفته ام توجه كنيد.جلوه ميكند



  

  

چون ديواره خشتي اطراف كعبه زرتشت حالت پلكاني دارد اگر از زاويه اي كه در اين دو تصوير نشان 

د و هيچ  چشم خواهد آمداده ام عكسبرداري شود زائده خشتي  به صورتي كه پورپيرار نشان داده به

ر نيست گرچه مي توان با آن عكس بي كيفيت و نه چندان واضح هر ادعايي توده خاك يا آواري در كا

به راستي كه ايشان در !!.كرد و مثال در اينجا بر آمدگي خشتي ديواره را آوار برداشته نشده تصور كرد



پورپيرار عكسهاي بعد از حفاري كه !دنداستفاده از تمامي عوامل جهت دروغ پردازي بي همتا و استا

زاويه جنوب شرقي ديواره حالت پلكاني دارد را به عنوان عالمتي در نظر ميگيرد كه اشميت بعدا آن را 

مگر اينكه .طبيعي است در عكسهاي اشميت چنين چيزي را نبينيم چون وجود نداشته است.حذف ميكند

اي اشميت فرض كنيم و بعد بگوييم اشميت و گروهش مثل پورپيرار عكس جديدتر را قديمتر از عكسه

 در 85اگر اشميت اين قوز را برداشته پس در فروردين .درحفاريها اين زائده قوز مانند را برداشته اند

  ؟؟اين عكس با چه چيزي مواجه هستيم؟؟چه كسي دروغ ميگويد

� .L ��سI و !1AیM L1وار .b'2= در سB?.  }$ 7 IP'م اس{1O =$ I ! دارL ازz در 1P, TBFر@ Z.1$ Sب ه 

  .!  ز.�" اسI اصB- ه*'ز

 انداخته شده است 1385به عكسي كه در فروردين ماه .اين ادعا هم بي سرو ته و فاقد ارزش است

  :نگاه ميكنيم

  



  

آيا توده هاي خاك مساله و موضوع عجيبي است كه پور پيرار چون كشف گرانبهايي به آن اشاره 

  همين و بس. مي شويد و پاي ديوارها انباشته ميكند مي برد و گل و الي را خاك ونباراباد و ميكند؟؟

ضمن اينكه چيزي جز ادعا هاي .در بقيه موارد عكسي كه او ارائه كرده واضح و قابل قضاوت نيست 

بيشتر سعي شده است تا نظرات به خواننده القا شود تا اينكه او را به قضاوتي بي .بي پايه هم نيست

معلوم نيست آثار شوره و ريختگي كه پور پيرار ميگويد از كيفيت چاپ عكس است .انه فرا بخوانندطرف

شده  انداخته 1367 تا سال  شمسي30 دهه در فاصلهيا خود بنا؟؟ضمن اينكه از ياد نبريم اين عكس 

  .است

  :بعد از ارائه داليل ذكر شده ادامه ادعاهاي پورپيرار را پي مي گيريم



  

  در _1ی1ن 1O} ! دارM Lن، 9*'ب و 7 ب ، .L =b'2 .�?< و اس1.1�23ت $#" ای/.-���� 

Sاز ای" ��� ه F  !   ،Iاس IEv 'a1��, �1RN@دا Iدرس زی  در س1یM =! =$  

http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/PAAI_Kabah.html   

�ای�ان، ��������، �� ر�
	، �89ی� ��ج، 7. �. %&63 زرد4! %�3وف ا�!، در اوا-� «  :@',3= ا@

 دIV در ای" ���، $= != دuیZ زی ، _� از ��� .»�A@ ه$-$< ��دار(، �$ =,	 ا�>از( از ;�از :

-BEV  =3,دا !   ،��,  �*$ -. SB1س13ن ,*1س1ن .س�'ل  .س! =$ L1*! Lزاد س1زM S3رس TA@ >?�.  وارM از

�1یT اb اف !*1 را $= در ��� ZEV و9'د Mن ه1 @ L1س�'ه ،���a1' !'د� ا@, Lس= ا�*$ �1RN@اف، $= .1.'ر دا bا

 �_ ،�, SBس.L1 ی1!- ! ا[F ف��ن 3$�E= ه1ی-  از ا1N3$ف، != ه*$  �! اL سBسL =B !- س*

 L 9M اس1.1�23ت ای/.�1ن -ای" ��� در ��" ح1ل وس?I و �1A! IPQیGH . -3NO L1 ی< $ د� ا@� س1س1@-،

� در اb اف !*L1 .�?< را، � :=*$ -..   

�" و ، !١1در .1P, TBF Z2ر� B_  L= هL1 س1P, IPل را، .١� j*سLد ورود a1_     ص'یH در =$ ،�Mراس3= ا@

�  س�' دار, -P@ ��  .ZEV دی

� V/H Z2. L- دی'ار 9*'!- و , V- در ��� س�' دار. ٣�N@ L1} ! دارO ز'V نM ZEV  ��� "1   را، $= در ای!

 L ��،1P, TBF٢ر�, �  .! دا,3= ا@�   != .M Z2ن ا,1ر

z .=! 1*! }$  1H اف bا L1و دی'اره L1} ! دارO -.1PHIاس ��, oXو .س IOی�*'ا Lزی1د �در ای" ��� هS .  ح

در ای" . دیR  ا:/ع !*1 و != Oص'ص :V 7 ،-!'*9 `B= در 13FMب اسI اسB?. /.1$  ،-V , `B: \9 =$ I'م

�ا @�سI و در L19 س�'L سIP , ق، یg �1در ! ز@3- !\رگ را !  دی'ار !*1 19�_ "�N�_ L1از س�'ه L vص<  ا@

��T و ! اL اس133ر 3$�E= $*- @ص< $ د� ا@�،ای" �1د. $ د� ا@_ L'ی" س�\a L19 =$ ،ر  Zص'ی  در   !1 . ا9?= != اصH

� .- ,'د���O =! 'a1'!- دی, �1RN@دا Iس1ی.  



>�H H "ی�!  S�*�! -. ،'a1��, �1RN@ح] ات !1س13ن ,*1س ا�\ا.- از دا =$ �دسI یF =! -!1]1ی-  != Vص

3$�E= ه1ی-  L =@/�19 gح L1.*1س< ! ا#*H =@ ،-@1س1س   S3رس TA@ را در >?�. L1*! اف bا L1ه �1RN1ی�@

�F I@1 ه*R- و 1HریG- وO "ای L1NFاز ا �_ ،Z! ،�� ا@��L _ سT و !1زO'اسI از س'L ارس1ل @1.=   _� از ! �

�1Aت 1HریG-، �/و� !  حWفA2H -B. \$ . gی ،�1RN@دا Iس�'دار، از س1ی L1*!  ص'یH   ص'یH �دسI != @ص< �*

اb اف !*L1 .�?< س*1H   TA@ -Rز� زد� ا@�، $= ه�ف اصM -Bن ای1iد ای" H'هS اسI $= ه*1Rم 1O} ! دارL، در

Iاس ��N@  س�'ی- ~1ه ،S31@-!= راس3!!! رسNو _ ی SNO =$ - از Z1ری� , ق   ح1صH IA�Aن ح�, /. !

�@- @سN$ Z- وس�` و  .�1@= و واردPH �� _'ریS در .*1س1Eت 1HریAX*. -G=، ای ان ,*1س- @'ع  ,�ن 1vMر :�B_

�ا@= را*P,'ت ه/�GH "ی H ��رت س1دV  Rدی =$ Iاس �هS از دسI داد�   ی#'دL را != �*1ن دوار س L د�1ر $ د

�  .ا@

  س�_1

�" و _a1 د ورودL ، !١1در .1P, TBF Z2ر� B_  L= هL1 س1P, IPل را، .١� j*ص'ی    سH در =$ ،�Mراس3= ا@

�  س�' دار, -P@ ��پله هاي سمت شمال را با سنگ چين و پاگرد ورودي آراسته نكرده .ZEV دی

جري در باستانشناسان دانشگاه شيكاگو جهت دسترسي به كف بنا به صورت موقت پله هايي آ.اند

شمال بنا تعبيه كردند و پلكان خاكي كه پورپيرار با سنگ چين اشتباه ميگيرد به خاطر اسلوب حفاري 

  .در جناح شمالي كعبه زرتشت به وجود آمده است كه در اين عكس مشخص است

  

� V/H Z2. L- دی'ار 9*'!- و , V- در ��� س�' دار. ٣�N@ L1} ! دارO ز'V نM ZEV   "1   ���را، $= در ای!

 L ��،1P, TBF٢ر�, �قوز خاكبرداري نشده را باالتر مشخص كرديم كه چه .! دا,3= ا@�  != .M Z2ن ا,1ر

وقتي توالي عكسها .طبيعي است كه اين بر آمدگي خشتي در اين عكس وجود نداشته باشد!چيزي است



كه (ره اطراف كعبهدر هنگام حفاريها هنوز ديوا.را در جاي صحيح خود قرار دهيم موضوع حل مي شود

 را خشت مالي نكرده و ديوارهاي پلكاني مانند خشتي را )در اثر عمق حفاري به وجود آمده است

پس قوزي . اينكار را به انجام مي رسانندمرمتگران و حافظان بنا در ساليان بعد است كه .شكل نداده اند

بايد به پور پيرار !!فقط بازي با زمان!خاك برداري نشده در زمان اشميت وجود نداشته تا آن را بردارند

  .دست مريزاد گفت

z .=! 1*! }$  Iاس ��, oXو .س IOی�*'ا Lزی1د �در ای" ��� ه1O -.1PH . S} ! دارL و دی'ارهL1 اb اف 1H ح

در ای" . دیR  ا:/ع !*1 و != Oص'ص :V 7 ،-!'*9 `B= در 13FMب اسI اسB?. /.1$  ،-V , `B: \9 =$ I'م

�ا @�سI و در L19 س�'L سIP , ق، یg �1در ! ز@3- !\رگ را !  دی'ار !*1اL v از س� 19�_ "�N�_ L1ص<  'ه@

��T و ! اL اس133ر 3$�E= $*- @ص< $ د� ا@�،. $ د� ا@_ L'ی" س�\a L19 =$ ،1در�ای"   Zص'ی  در   !1 . ا9?= != اصH

� .- ,'د���O =! 'a1'!- دی, �1RN@دا Iس1ی.  

 كه هنوز آوار بر كف بنا وجود دارد كه در اين عكس اشميت و همكارانش پور پيرار ادعا ميكرد: پاسخ

 خاك را بر كف كعبه زرتشت نشان مي دهد 85احتماال عكسي كه در فروردين .آنها را تميز كرده اند

جمع شدن خاك و گل و الي نشان از ناقص ماندن !!!قبل از حفاريهاي اشميت انداخته شده است

متاسفم كه ادعاهاي پورپيرار به حدي بي .براي كودكي هم قابل درك استحفاري نيست و اين حتي 

با ارائه عكسهاي ديگر در ادامه همين .پايه است كه نمي توانم به زباني ديگر آن را نقد يا نكوهش كنم

  .نوشتار به ادعاي كتيبه كني او هم رسيدگي مي كنيم



  

1�، در سIP 7 ب، $= ��*1 در ا:/ع 9*'ب و���� RN1ی�� .- ,'د ، .Z2 اHص1ل دسg3 هL1 . !'ط != @� ., ق هS دی

Iاس IEv 1ن�و @M L =@'Pن   در Hص1وی L $= از !*L1 .?�<، در دوران 9�ی� 3F a= ام و در VسIP دوم $13ب س1س1@

� و yح T1یP@ 1! ،��*�1� را در Hص'ی  F'ق .- !a =��H ص1ل وHا Z2.  L'س�'ه1، در ه  س= س L19 زه g3س= دس

،I7 !- !*1س `B: =! ق . !'ط'F ��� =$ ،>?�.  L'1، س= س�*! IPام $= ز.1@- !  س= س �B?. /.1$'م $ د

T1ی�@ Z2. =$ ،Iاس �'ز در !�@= L !*1 != ص'رت H اش هSQ*. L1 و V ار3F a" دسg3 9 زهM L1ن ه* !'د

L � yس= ح IOی�*'ا  ،Z�, Z�X31 ! ا! ،  .سA�V1 ا!?1د د! ��@1. L19  !  Iدر @ص< . اس 'a1��, �1RN@دا T,'$

� $= او1N@ uن ده� !  دی'ارهL1 ا:/ع .�?<،��1H !1 ای" ه�ف ا@1iم ,P� �در ح�" 1O} ! دارH  ،Lص1وی  9�ی

� yح L1ه �1a =��H 1را �19/@=، در  و�,M -ه1ی ��� IO1و !1 س �� .- ,'د، @E'د�Mن دسg3 ه1، $= ا. وز دی

�� ا@���- ,'د $= ح3- در .�1O L =@1} ! دارL هS اL v از Mن س�'ه1 @�ی. Iد اس�   !!!ص

متخصصان دانشگاه شيكاگو كامال محق هستند اگر بگويند در هنگام حفاري اثري از اين حفره ها :پاسخ

 شمسي و توسط مرحوم سامي در 30چون اين حفره ها در دهه .ول پورپيرار دستكها نديده انديا به ق

آقاي حسن راهساز خود براي بنده توضيح دادند كه .سه ديواره شرقي،جنوبي وغربي بنا تعبيه شده است

 خود ايشان آنها آجري –در پي تخريب پوششهاي خشتي اين حفره ها محل اتصال تيري آهني بود كه 

 و حال جاي دستكها يا حفره ها بر بدنه بنا باقي مانده كردند از بدنه بنا جدا 1367را در سال 

  .عكسهاي دقيقي هم از آنها گرفته ام كه بر نو كند بودن آنها گواهي مي دهد.است



  

  

 

  



شيكاگو  تراشي پرداخته كه جاعلين دانشگاه دادن و دليلعد از نمايش اين حفره ها به شعار پور پيرار ب

خواسته اند اين دستكها را پنهان كنند و حال مي دانيم كه اصال در آن زمان حفره اي در كار نبوده 

آجري چه بوده؟؟چه زماني برپا شده و در -فقط همين كه گفته شود خاستگاه پوششهاي خشتي.است

داديم كالم را در چه سالي برداشته شده اند پاسخي به همه اين ياوه سرائيهاست و چون باالتر توضيح 

  .همين جا ختم ميكنم

  

  

  

��a1'، از���٧ , �1RN@دا Iدر س1ی ���ی1H -Pز� @ص< ,V  ص'یH ،  "را !  ای Lا =E�3$ ¤�:V , `B- .�?<، $= != و:'ح @E'دن ه

Lزاد س1زM از �_ ،`B: � .از Mوار @1Nن .- ده

  



  

�1یT در دی'ار 9*'!- و ���٨7 @ L1س�'ه L1ه g3ص1ل دسHا Z2. ،>?�. -!  

3$�E= هB?9 L1- .'9'د در���١٠  Z2. و I�?V'. ، `B: 

-V ,  �H $ 3س< != ,1_'ر اول و*. ،>?�.  

� از دی'ار , V-، .�1ن و .2�ط�!TBF 1 ه1ی- != ,1Pر�  .'9'د را، ه  دو 3$�L =E  در ای" ��� 9�ی� ! دا,3= ,

L1ام٢ و ١ ه ��" $ د�?H  .د ��,  N3*. ا��یP- ا.1 9�یV ��� دی'ار در "�Pاز ه 'a1��, �1RN@دا Iر س1ی

) L �� ا@�، ا.F 1 ا.'ش $ د� ا@� $= در .TBF Z2 )���٧ ,1Pر�، a �= س'راخ هL1 س*R- دسg3 ه1 را _',1@

L � ای" ��� .*qEX ١، $= !1 .�1ن $*'@- 3$�L =E .*3س< != ,1_'ر اول در .1P, TBF Z2ر� 1P, � Lر

Sه Lرد ،Iاس  L ��*$ '@ L1ه =E��، از 3$**$ =�E?H د'O !!! ر ع�:. ( ای�ان�D,% E�F6�9�9  $ع Eی<�

�G=$�
�، �$دا�س
. و از رو( د����7 I�J7 ���>( را �.  D$ن �$�
$ن 4�$�� ع�K. �7د@  4�$�



ا�>، 7. ا:$�! *ن، %M'L ��7�>@ ��دن 7
�L. ه$ی� �� �>�. ه$( %&63 �� ر�
	 را، �. ��د :'! و 

!Nع. (  د�"O% 9'���$ت»F%$9ای�ان P$ن 9$ری��در � �� ��>د»% ،.   
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نمي دانم آيا در عكس شماره !!! a- در س1یI هL1 $#" , ق .�1@= != !1ر Mورد� ا@�Mن ه1 �= .ص�IE هL1 !\ر

 كه از قسمت بااليي جناح شرقي كعبه زرتشت عكسبرداري شده است مي توان از آن فاصله كتيبه را 7

تشخيص داد يا نه؟؟واقعا دليلي كه پورپيرار جهت فراموشي جعل كتيبه در عكس به موسسه شرقي 

 كيلومتري از 20000همانند اينكه از فاصله .بت مي دهد كودكان را هم به خنده مي اندازدشيكاگو نس

 ده اي را در تهران نمي توان تشخيصتهران عكسبرداري كنيم و بعد مدعي شويم كه هيچ جنبن

در عكسي كه مربوط به ميانه حفاريها است خواب پورپيرار را آشفته كرد و او كه شوكه شده بود !!!داد

امه سعي كرد اصالت اين عكس را با داليل كودكانه اي انكار كند و در جهت بزرگ نشان دادن خود اد

و در جهت مبارزه با   و جديدجعلي و كامپيوتريتصوير در برابر پيروان از خود نادانترش ادعا كرد 

؟؟در چگونه!!!منتشر شده استپيش  سال 36 غافل از اينكه اين عكس افشاگريهاي او عرضه شده ،

كتاب سوم اشميت مي توانيد اين عكس را كه پورپيرار ادعاي جديد و رايانه اي  بودن آن را دارد 

  .دننه فقط آن كه عكسهاي ديگري هم هست كه ياوه هاي او را به گور مي فرست.ببينيد

  



 به چاپ 1970 را ببينيد كه سال تصويردر گوشه باال سمت راست تصوير مي توانيد آن 

  .وير ديگري هم وجود دارد كه با بزرگنمايي تقديم ميكنمتصا.رسيده

  

آقاي .در ميانه حفاري هستيم هنوز به كف بنا نرسيده اند كه كتيبه ها سر از خاك بيرون آورده اند

هيچ راهي براي .پورپيرار با تصاوير جديدي مواجه هستند كه از كتاب اشميت عكسبرداري شده است

ون مي دانيم پوششهاي آجري را مدتها بعد از حفاريها مرحوم سامي براي انكار آنها هم وجود ندارد چ

  حفاظت از كتيبه ها بر روي آنها به تعبيه خواهند كرد و اما تصويري ديگر



  

 و هيچ باستانشناسان به همراه يكي ديگر از كارگران در حال زدودن خاك از روي كتيبه ها هستند

ن را  خود آپور پيرار جهت انكار عكسي كه .يش ايالمي نيستخبري هم از آن به اصطالح سكوهاي نيا

  . مي نامد ادعاهايي را مطرح كرد كه من خالصه به آنها اشاره ميكنم11شماره 

 F; حR� از �S�9 از ٢ا Eح �$ی��R� در .��S .= �� ،!�دار( 4>@ ا�� >$- ) ./�'% ،Eی�$� .� 

E$ن 7. در ای��89ی� *وار او��.، = ،	���� �  -$< �$ -�رد@ و %'&	 N>ی"�، در %'V ز ه	 �.�$ %F;

 4"$ر@  *ن ه	 در ح$�� !!!  ر��>@ ا�>؟X و ٣ه$( F; ) ./�'% !7٣. در�روی�>@ ا IFع �
  !!! ح

پورپيرار در آنجا حضور داشته و مي داند كه درجه استحكام و پا خوردگي خاك چقدر :پاسخ

  ثري از علف يا حتي بته هم نديدم شما چطور؟؟ ا3است؟؟من هرچه تالش كردم در محل فلش شماره 
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با زاويه اي كه آفتاب بر خاك مي تابد  و .مطالبي كه پورپيرار در اين سطر آورده فقط شعار و ادعاست

را معين و تفاوت رنگ آن نمي توان در يك عكس سياه و سفيد درجه پاخوردگي يا نخوردگي آن 



يت  سال پيش در كتاب سوم اشم36ينا و شايد اگر پورپيرار مي دانست كه اين عكس ع.معلوم كرد

 و درجه هت آشنا شدن با سفسطه ها و شعارهاالبته ج.چاپ شده رو به دروغگويي بيشتر نمي آورد

  .منطقش نقل گفتارهايش شايد خالي از فايده نباشد
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 و رزمناو حمله ببريد و او با بيل و جنگندهجواب اين ايرادها به مانند اين است كه به كسي با :پاسخ

در اينجاست كه واقعا رزم و نبرد با چنين هماوردي دشوار است و نمي توان .كلنگ به نبرد شما  بيايد

كارشناسان دانشگاه شيكاگو حفاري را تا جايي پيش برده اند كه كتيبه به پايان رسيده است .جوابي داد

و فكر نمي كنم دانستن اين موضوع چندان سخت باشد وقتي به سطر آخر كتيبه اي برسيد و بعد از آن 

 طور و حفاري را به.ده استيبر سنگ چيزي نگاشته نشده باشد مي توان فهميد كه كتيبه به پايان رس

موقت متوقف كرد،واقعا پورپيرار مخاطبان خود را چه كساني فرض ميكند؟؟نسخه برداري هم گچي 

چون پورپيرار شنيده است كه براي خواندن كتيبه هاي باستاني از پودر تالك استفاده مي كنند .نيست

ت كه به گمان برده اين تالك واقعا همان گچ است در صورتي كه پودر تالك يك تركيب سيليسي اس

اصطالحا (در اين تصوير يا از همان تركيب سيليسي .خالف گچ راحت از روي كتيبه زدوده مي شود

  .استفاده كرده اند يا كتيبه را شسته اند) پودر تالك
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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
-a�a- ای" ! ی�. در .�1ن 3$�TA@ >?�. -!'*9 `B: L =E رسS3 .'ا#9�1H Sز� و Mس�< @' در ��� !u1 !1 یg ! ی
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  .، !1 ا!\ار SBV از .�1ن س*j درMورد� ا@�دی�ار

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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