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 تخت جمشید از نگاهی دیگر هایکتیبه

 (تخت جمشیدپارسه )های میراث جهانی کتیبهاثبات اصالت تاریخی و باستانی 

 کوروش شهرکی

 1395آذر  8برابر با بروزرسانی 

 

 ارزش پارسه چیست و چرا به دنبال تحریف و تخریب هستند؟

 یانریاز ذوق و استعداد ا یریگاست که با بهره یرانیهنر و تمدن ا یاز شاهکار ها یکی)پارسه(  دیجمش تخت

 ت.اس رفتهیباستان به شمار م انیرانیشهر اآرمان یملل گوناگون ساخته شده است و به راست اتیو تجرب

اسکندر در پارسه را به علت کاستن از شور مقاومت و  یآتش افروز نیاز محقق یاریکه بس ایگونه به

به  لیدتب ان،یرانیا ینییآ یچراکه پارسه شهر مل دانندیم یدر برابر سپاه متجاوز مقدون یرانیا ییگرا یمل

 هم بود. یسپاه مقدون هیعل یروزیبه پ دیشده بود که تا آن نماد پابرجا بود ام از مقاومت ینماد

ه ک یعلت، کسان نیبه هم ،است یرانیاست از هنر و فرهنگ ا یاجلوه زیدل انگ یخرابه ها نیا نکیا

 میکنند. ینماد باستان این تیهو فیو تحر بیدر تخر یسع بورزند یدشمن یرانیا تیبا مل خواهندیم

تاب جلد ک نیچند نیزم رانیو فرهنگ ا خیبودن تار یجعل یویکه با سنار راریناصر پورپ یآقا جناب

 یاه بهیکت شیخو یاز نوشتار ها یکیجعل کرده اند در  خیتار رانیا یبرا انیهودیبود که  ینوشت ، و مدع

.کندیم فیتوص یو نو ساخته توسط باستان شناسان غرب یرا جعل دیتخت جمش
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است  که ممکن ییبه نظر برسد اما از آنجا بیعج یکم یسخنان نیچن ییپرداختن به پاسخ گو دیشا

و  ینوشتار به بررس نیآشنا نباشند در ا راریجناب پورپ یادعا ها یمطالب به نادرست نیخوانندگان ا یبرخ

و مدارک را مرور  اد، اسنمیپردازیشده است م دیتخت جمش یها بهیکه در مورد اصالت کت ییپاسخ ادعا ها

هستند خود به دروغ و  دیتخت جمش یها بهیبودن کت یجعل یکه مدع یداد کسان میو نشان خواه میکنیم

 آورده بودند. یرو بیفر

و نقد آن ها  یو سپس به بررس میآور یرا م راریپورپ یآقا لیرو ابتدا شرح ادعا ها و دال نیا از

 .میپردازیم

 

 )نقل قول( راریناصر پورپ یادعاها شرح

 

 (1389مرداد ماه  25 راریپورپ) یشرق یملل ورود دروازه

 

 ند،دانیکاخ گلستان متعلق م یخیتار یهاپور ترک به مجموعه عکس یکه آقا ر،یتصو نیا

رو به شرق دروازه  یخروج یهااسفنکس تیاست که موقع ییهاعکس نیاز نخست دیترد یب

 نیاست که هنوز کم تر یعکس بدون مجامله مربوط به زمان نی. ادهدیملل را نشان م

 یو ورود یشرق یگذر خروج یصورت نگرفته و راهرو دیدر محوطه تخت جمش یدخالت
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مداوم باد و غبار و خاشاک  انیآوار زمانه و جر ریفاع دو متر، در زبه ارت بایدروازه، تقر یغرب

 مدفون بوده است.

جا کامال  نیاست... در ا یفراز بال اسفنکس شمال یسنگ طیمن توجه دادن به مح قصد

 .(1389 ،راری)پورپ ستین دایاز نوشته پ یمشهود است که فراز بال اسفنکس، رد

 

 (1389 ،راریپورپ) یشرق یملل ورود دروازه

 

 دیباال هم که چند دهه از عکس قبل جوان تر است و از جلد اول کتاب تخت جمش ریتصو و

عبور همچنان بر  یندارد، راهرو یاقدامات مرمت نشان نیام، باز هم از کم تربرداشته تیاشم

 یسنگ یدادن بلوک ها قلیص یبرا یداتیخاک پنهان است وگرچه تمه ریاثر عوارض زمان، ز

 بهیاز کت یاثر چیبال اسفنکس هنوز ه یدر قسمت باال وارهید یهانگس یصورت گرفته ول

 .(1389 ،راری)پورپ بر خود ندارد



 خِرَدگان پایگاه / 1395آذر  8/  دیگر نگاهی از جمشید تخت هایکتیبه

 

 

6 

 

 

 (1389 ،راریپورپ)یشرق یملل ورود دروازه

ش و فرزندان کور نیمقام تر یباستان پرستان و عال نیکه سرسخت تر دیعکس با نیا زبان

از  نینخست یهایکه عکس را پس از خاک بردار رایدهد. ز یآشت قتیرا با حق وشیدار

 هیترند و گرچه زاو شیب یهایکار فیعبور باز است و مشغول نظ یاند، راهرودروازه برداشته

 3 اما نقش ست،یفراز بال اسفنکس متمرکز ن وارهید یاست و بر رو مالکامال نر نیدورب دید

را گروه  هاهبیکت دیگویم یاست که با زبان انسان یتیحکا نیشود. ا یم دهیبه وضوح د بهیکت

ت عالم نیترها که کمباال، بر آن سنگ ریاند! در تصومرمت کار وارد شده بر دروازه حک کرده

ر نوشتارها ب نی. اگر امیخوریاز مکتوبات برم یابا مجموعه ناگهاننبود،  بهیو کت ینوشتار

 نیا یچرا آماده ساز میجماعت باستان پرست بپرساست، پس از  داریسنگ باال کامال قابل د

 همزمان است؟! دیبا ورود مرمت کاران به تخت جمش هابهیکت

 جعل د،یمندرج در سراسر تخت جمش یهابهیکه تمام کت کنمیتمام اعالم م نیقیبا  حاال

از اتمام  شیپ یاعقب مانده چیندارند، چرا که ه یخیارزش تار یخردل دند،یجد

 ،راری)پورپ دهدیگزارش نم خیدر دست اقدام، عجوالنه انجام آن را به تار ییهاساختمان

1389). 
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 پورپیرار در گفتار تناقض

 و یجعل دیتخت جمش یدروازه ورود یها بهیهستند که کت یکه آورده شد مدع یدر نوشتار راریپورپ جناب

 زدندیم یگریقاطعانه حرف د شانیا قبالجالب است که  اریبس نیا ندارند. یخیارزش تار یو خردل هستند دیجد

 :دیتوجه کن راریاز جناب پورپ ریبه عنوان مثال به نقل قول ز

 

 (1386 رار،یپورپ) فراز دروازه ملل یها بهیکت

 

 تخت هابنی عالمت حضور او در نینخست و یورود در دروازه ارشایخشا بهیکت نیا

 گواهی یو متن آن به روشن میآن ندار یدر قدمت و کهنگ یدی. اندک ترداست دیجمش

سلسله بوده  سلطان د،یتخت جمش یورود یدروازه  یبه هنگام بنا ارشایدهد که خشایم

 .(1386 رار،ی)پورپ است

 شود و در ینم دهید وشیاز حضور دار یاثر دیموجود، در تخت جمش یغاتتبلی باور از رونیب

 دییقابل تا بهیپانزده کت بیقر د،جمشی تخت مختلف نقاط در ارشاخشای که از یحال

که ظن جعل بر آن  ،اثباتی مسلّم و قابل بهیکت چیه یاول هخامنش وشیاز دار م،یشناسیم

 .(همان رار،ی)پورپ!!! مینیب ینرود، نم

 

 یهابهیکت «یدر قدمت و کهنگ دیترد یاندک» در گذشته که راریپورپ یاست که جناب آقا بیعج

 گرید یدر نوشتار کبارهیبه  خواندیم دییرا قابل تا ارشایمتعلق به خشا بهکتی 15 حداقل دروازه ملل نداشت و 

 یخیارارزش ت یخردل دند،یجعل جد د،یمندرج در سراسر تخت جمش یهابهیتمام کت» که کندیعنوان م
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 اندینماو نو کنده ب یوازه ملل را جعلنقش بسته بر در ارشایخشا یهابهیتا کت کندیو مصرانه تالش م« ندارند

! 

افات اکتش نیترخود برگشته و در تازه نیشیپ یاز ادعا شانیکه ا میدهیقرار م نیفرض را بر ا یبار

 پرداخت. میخواه بیعج یادعا نیا یبه دست آورده است و به بررس یدیجد جیخود نتا

 و نقد یسربر

از  شیکه پ ستا یمدع ،کاخ گلستان است ویاز آرش کندیکه ادعا م یمیعکس قد کیبا آوردن  راریپورپ یآقا

 یهاآنان، در فراز بال یهایو حفار یشناسان خارجاز آمدن باستان شیپ یبه عبارت ایآمدن گروه مرمت کار 

 ه آثارگرفته شده ک دتریبه عکس جد جهوجود ندارد و با تو یابهیکت چینقش بسته در دروازه ملل ه یهاکرهیپ

، و انددساخته به دست مرمتکاران و باستان شناسان میو نو یرا جعل هابهیکت نیرا در خود دارد ا بهیسه کت

 .کندقلمداد می یارزش و جعل یپارسه را ب یهابهیکت یتمام ،به کل داده میموضوع را تعم نیا

 عکاسان است. دیاز تخت جمش یعکاس خچهیکرد. نخست تار یسرچند مسئله را ابتدا بر دیپاسخ با در

 به توانیافراد م نیاند از جمله اگرفته ییهااند و عکسکرده دنید دیدر زمان قاجار از تخت جمش یاربسی

 ین عکاس باشحس رزایم ،ینیحسخان باباال ن،یوگیآنتوان سور رزا،یم سیسلطان او ،ییایتالیپشه افسر ا یجییلو

 .(41-38ص ص :1393 ان،ی)طالباشاره کرد 

در در تهران از پ هیبرجسته و موفق بود که در سفارت روس یعکاس نیافراد آنتوان سوروگ نیا انیم از

 یکرد و به عکاس یزندگ رانیمتولد شد. او تمام عمر خود را در ا یالدیم 1840تبار در سال  یگرج یو مادر

 1312. سر انجام در سال گرفتاز شاهان قاجار  یاریبس یهاعکس نیپرداخت. او همچن رانیا یخیاز آثار تار

: همان) شودیرا وداع گفته و در گورستان ارامنه دروازه دوالب تهران به خاک سپرده م یدار فان یدیخورش

 .(40-39ص

 

 (39ص :1393 ان،ی)طالب نیسوروگ آنتوان
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ها را مربوط به زمان بهیمشخص است او ساخته شدن کت راریپورپ یآقا یکه در شرح ادعاها همانطور

 استیدر هنگام ر یعمل حفار نیاو زمان ا یو بر طبق ادعا داندیاز کف دروازه ملل م یبعد از خاک بردار

 میهها قرار دبهیکت نیبودن ا یاگر فرض را بر جعل جهیپس از آن صورت گرفته است. در نت ای تیدکتر اشم

 ها در دروازه ملل نباشد!بهیکت نیاز ا ی( خبریدیخورش 1314) تیدکتر اشم استیقبل از زمان ر دیبا

 :1355 :یدی)تجو دینمایآغاز م 1314ها در پارسه را در سال یحفار تیدکتر اشم نکهیتوجه به ا با

( تمام عکس 1312 در نیاست )مرگ آنتوان سوروگ نیدو سال بعد از مرگ آنتوان سوروگ خیتار نیو ا (1ص

 یهاعکس شتریتوجه شود ب دیبا نیاست و همچن یخارج یهااز آمدن گروه شیمربوط به پ نیوگیسور یها

 یحضور نداشت، برا دیدر تخت جمش یقاتیگروه تحق چیکه ه ی. زمانشودیمربوط به دوران قاجار م نیسوروگ

 .میاندازیم دیاز تخت جمش نیآنتوان سوروگ یهاعکس ویبه آرش ینگاه راریجناب پورپ یصحت ادعا یبررس

 

 (collections search centerموسسه  تی)سا دروازه ملل یشرق یاز ورود نیآنتوان سوروگ عکس
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و  تیفیاست که ک ییهاعکس نیاز بهتر یکیانتخاب شده و  نیعکس از مجوعه آنتوان سوروگ نیا

قرمز  کانیمشاهده کرد )با پ یدروازه شرق یرا بر فراز بال گاوها هابهیکت توانیوضوح و فاصله مناسب دارد و م

 1905-1902 یهاسال نیعکس ب روی بر شده درج مشخصات به بنا عکس زمان اند(رنگ مشخص شده

 یها مصادف با حکمرانسال نیا باشد،یم یدیخورش 1283-1280 یگزارش شده که برابر با سال ها یالدیم

 یهاتیسال با آغاز فعال 31به پارسه و  یخارج شناسانسال با ورود باستان 26شاه قاجار است و  نیمظفر الد

 فاصله دارد. تیدکتر اشم

 :میکنیم ییقسمت بزرگنما نیا یبهتر بر رو دید یبرا

 

از ورود باستان  شیو شش سال پ ستیب 1283-1280دروازه ملل،  یشرق یاز ورود نیعکس آنتوان سوروگ یینما بزرگ

 (collections search centerموسسه  تی)سا به پارسه یشناسان خارج

کم  تیفیاما به علت فاصله دور و ک شوندیم دهید هابهیکت زین نیسوروگ یآقا یهاعکس گرید در

 :دیبنگر ریز یبه عکس ها  دقت کرد.بیشتر  یکم دیعکس با



 خِرَدگان پایگاه / 1395آذر  8/  دیگر نگاهی از جمشید تخت هایکتیبه

 

 

11 

 

 

 یاز ورود باستان شناسان خارج شیو شش سال پ ستیب 1283-1280دروازه ملل،  یشرق یاز ورود نیآنتوان سوروگ عکس

 (collections search centerموسسه  تی)سا به پارسه

 :یینما بزرگ

 

از ورود باستان  شیو شش سال پ ستیب 1283-1280دروازه ملل،  یشرق یاز ورود نیعکس آنتوان سوروگ یینما بزرگ

 (collections search centerموسسه  تی)سا به پارسه یشناسان خارج
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 یاز ورود باستان شناسان خارج شیو شش سال پ ستیب 1283-1280دروازه ملل،  یشرق یاز ورود نیآنتوان سوروگ عکس

 (collections search centerموسسه  تی)سا به پارسه
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 :یینما بزرگ

 

از ورود باستان  شیو شش سال پ ستیب 1283-1280دروازه ملل،  یغرب یاز ورود نیعکس آنتوان سوروگ یینما بزرگ

 (collections search centerموسسه  تی)سا به پارسه یشناسان خارج
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به  یاز ورود باستان شناسان خارج شیو شش سال پ ستیب 1283-1280دروازه ملل،  یغرب یاز ورود نیآنتوان سوروگ عکس

 (collections search centerموسسه  تی)ساپارسه

 



 خِرَدگان پایگاه / 1395آذر  8/  دیگر نگاهی از جمشید تخت هایکتیبه

 

 

15 

 

 :یینما بزرگ

 

از ورود باستان  شیو شش سال پ ستیب 1283-1280دروازه ملل،  یغرب یاز ورود نیعکس آنتوان سوروگ یینما بزرگ

 (collections search centerموسسه  تی)سابه پارسه یشناسان خارج

 

بر  .شودیم دهیباستان شناس مجموعه پارسه هم د نیدکتر هرتسفلد اول یهاها در عکسبهیکت نیا

( 1314) تیدروازه ملل در زمان دکتر اشم یپا یها پس از خاکبرداربهیکت راریجناب پورپ یهااساس ادعا
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از  1306-1301 یسال ها نیمتعلق به دکتر هرتسفلد است که در ب ریشده اند، حال آنکه عکس ز یحجار

  نشده است. یدروازه ملل حفار یپا یکه هنوز خاک ها ی؛ آن هم هنگامپارسه برداشت شده

 

 (collections search centerموسسه  تی)سا دروازه ملل یشرق یدکتر هرتسفلد از ورود عکس
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 :یینما بزرگ

 

 (collections search centerموسسه  تی)سادروازه ملل یشرق یعکس دکتر هرتسفلد از ورود یینما بزرگ

 

از ورود  شیها پدروازه ملل مدت یهابهیکه کت شودیباال اثبات م یهاتوجه به عکس با

 یعمل جعل چگونهیآنان در آن مکان موجود بودند و ه یحفار اتیو عمل یشناسان خارجباستان

عکس  یکم و فاصله دور برخ تیفیدر صدد سوء استفاده از ک راریصورت نگرفته است، در واقع پورپ

 پارسه است. یمیقد یها

 یخیمناسب باشد چراکه خطوط معکس  تیفیتوجه کرد که فاصله و ک دیها باعکس نیبه ا ینگاه در

 اند.کوچک اریبس

 

 های پارسههای قدیمی از کتیبهنقاشی و یاداشت

ز ا یبلکه در سفرنامه برخ دهندیدروازه ملل شهادت م یهابهیکه بر وجود کت ستندیها نفقط عکس نیا

 را جستجو کرد. هابهیکت نیا یرد پا توانیاند مسفر کرده دیکه به تخت جمش یانییاروپا
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 رانیاز ا خان زند مکری حکومت با مصادف 1765است که در سال  ییجهانگرد اروپا بورین کارستن

 :کندیشکل ارائه م نیاز پارسه را بد یو در سفرنامه خود شرح( 1765 ص :1395 ان،ی)طالبکرده است  دنید

 وانیجلو ح یشده است، اما سر و پاها دهیبزرگ به طور برجسته تراش وانیح نیبدن ا تمام

 روایدو د نیدر ا وانیفاصله گرفته و به طور کامل نشان داده شده است. سر هر دو ح واریاز د

 یکل ئتیباز و ه یهاحال از پنجه نیخشونت. در ع جهیرفته است، احتماال در نت نیاز ب

م به چش یها به فراوانخرابه نیهستند، که در ا یالیشاخ و خ کی یوانیکه ح د،یآیها بر مآن

 وانیاما ح خورد،ینوع به چشم م نیاز ا گرید واریمحل دو د نیا ی. در سمت شرقخورندیم

 نیاز سطح زم نچیهم چهار پا و هفت ا وانیح نی/هفت است. ا Bبه شکل  وارهاید نیا یالیخ

انسان گاوتن  نیاست، سر ا نچیپا و شش ا 17جلو از پاهای عقب  یپاهادارد و فاصله  یبلند

 نیاست. ا دهیند بیآس گرییجای د وان،یبشکنند، اما، جز دماغ ح اندخواستهیرا هم م یرانیا

 یدر ارتفاع ادشده،ی وانیشده است. باالی هرکدام از چهار ح می/هفت ترم Bدر  یشکستگ

 دهش لیتشک یمیبلند، سه سنگنبشته وجود دارد، که همه حروفش از خطوط مستق

 .(56: ص 1390 بور،ی)ن

 

:ص 1390، بوری)ن کندیم فیآن را توص یدروازه ملل پارسه و مجسمه گاو ها بوریاست که ن واضح

 .دینمایاز گاوها گزارش م کیهر  یدر باال بهیو آن را همراه با سه کت (یرجب زیدکتر پرو سی،پا نو 56

 ییکاآمری شناسانباستان ورود از قبل سال 200  و  بوریاز کارستن ن شیسال پ 65حدود  در

 ن،یشیخالف جهانگردان پ بر که کرده بود دیاز پارسه بازد «نیدبروئ سکورنلی» نام به  یگرید ییجهانگرد اروپا

 :دست بود رهیچ ینقاش یو

از  دیاز تخت جمش یکل یهامنظره ای ها وبه نما توانیرا م دیاز تخت جمش نیدبروئ ریتصاو

 میها تقسمختلف کاخ یهااز بخش ییهاشمال، جنوب، غرب و شرق و طرح یچهار جهت اصل

ده نبو ینیو تخم یبیاو تقر یهامعلول آن است که طرح نیکار دبروئ ینمود. دقت و درست

اند شده و با آبرنگ کامل شده دهیکه با دقت و حوصله در محل کش ستنده یریبلکه تصاو

  (47: ص 1392، ی)اسالم

 

 یمنتشر نمود و در سال ها یالدیم 1698را در سال  رانیشرح مشاهدات خود را از ا نیاول نیدبروئ

او  (46ص :1392 ،ی)اسالم .دیبه چاپ رس سیاز کتاب او در شهر پار ییهاترجمه یالدیم 1704و  1700
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بال گاو کامال مشهود  زدروازه ملل بر فرا یها بهکتی طرح نیاز دروازه ملل در کتاب خود دارد که در ا یطرح

 هستند.

 

 DE( و )47:ص 1392بهار  ،ی)اسالمچاپ شده است.  1714که در کتاب سفرنامه او به سال  نیدروازه ملل دبروئ ینقاش

Bruins,1714 یتالیجینسخه د 435:صفحه) 

 

به  زنی اروپا در Universal History هیدر نشر یالدیم 1745/1744 یحدود سال ها در نیدبروئ ینقاش

 .دیچاپ رس
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 ANCESTRY تی)سا است دهیبه چاپ رس Ref H889با کد  Universal History هیدر نشر 1745دروازه ملل در سال  ینقاش

IMAGES) 

 ان،یب)طال شود،یم دهید زین« سر رابرت کرپورتر» یسیجهانگرد نامدار انگل یها در نقاشبهیکت نیا

 است. دهیبا آبرنگ کش 1818و دروازه ملل را در سال  دیاز تخت جمش ییها ینقاش وی  (32ص :1393

 

 (BRITISH LIBRARY تیاثر سر رابرت کرپورتر)سا 1818دروازه ملل در سال  ینقاش
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در ( 33: ص1393 ان،ی)طالب دیآ یم رانیبه ا 1840که در سال  ییاروپا احیس گریفالندن د اوژن 

 :سدینویسفرنامه خود م

 نیاند، امتفاوت اریبس شیپ واناتیها با حمجسمه یمنته هاستیمشابه اول گریجرز د دو

ا پهن و بزرگ و ب شانیهابال یورزاب است منته یبشکل تنه و پا شانیجسد و پاها واناتیح

و به  شیصورتشان پر ر باشد،یم هیبر سر دارند شب یانیمانند تاج ک یکه کاله یسر انسان

 یهاستاره و ساقه یگل ها یکه دارا لیاز اکل یانیانبوه افتاده و تاج ک سوانیپشت گردن گ

 تاج سه شاخه است. نیشده و در قسمت جلو ا نییتز ستیچند

سطر  ستیمشتمل بر ب کیکوچک است که هر  یسه تابلو یهر جرز یباال بر

)فالندن، « باشند یکیکرد که هر سه  اسیق شودینم کیهر  یخیاز طرز خط م .باشدیم

 .(299: ص 1356

 

 یالدر ح نی. امینیبیدروازه ملل م یهامجسمه یها را بر باالبهیکت نیا زیسفرنامه اوژن فالندن ن در

جا از آن دیبه تخت جمش ییاز آمدن باستان شناسان اروپا شپی هادهه بوریاست که هم فالندن و هم ن

 .انددروازه ملل را گزارش کرده یهابهیاند و کتکرده دیبازد

و  وآوالفیاشاره کرد. مادام د والفوآیبه مادام د توانیاند مها اشاره کردهبهیکه به کت یکسان گرید از

خست بار ن .سفر کردند رانیبودند دو بار به ا یفرانسو یکه هردو جهانگردان و محققان والفوآیهمسرش مارسل د

شاه  نیحکومت ناصرالد و هم زمان با یدیخورش 1263مصادف با  1884 خیو بار دوم در تار 1881 خیدر تار

 .(3:ص1361 والفوآ،ی)د ندیآیم رانیقاجار به ا

را با خود به  رانیا یخیاز آثار تار یاریدر شوش است و بس یو باستان یخیها کشف آثار تارآن هدف

تر و مفصل رانشانیا خیبخش تار یغرب یهااز موزه یکه چرا برخ دیاکنون بتوان فهم دی.شا برندیفرانسه م

 است! رانیخود ا یتر از موزه هاکامل

که در  گذاردیم یاز خود به جا «والفوآیسفرنامه د» تحت عنوان یکتاب والفوآیبه هر حال مادام د اما

 :کندیم فیتوص نگونهیدروازه ملل را ا یباال یهانوشتهآن سنگ

شده  یآنها با مطالعه حجار یساق پا یدارند ول یچاق و درشت کلیه یالیها خشیگاوم نیا

شده و  یهستند که در کمال ظرافت حجار ییهابال یگاو است و دارا یو درست مانند پا

 یهابه مراتب بهتر از غول یبائیز ثیکه از ح یدارند به طور یقشنگ یها انحنابال یدر انتها

بان با سه ز بهیسه کت واناتیح نیبال ا یدر باال.... باشدیم یآشور بیکخشن و بد تر
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 یهارواق و مدخل با عظمت از ساخته نیکه ا رساندیوجود دارد و م یخیبه خط م

 (.385 ص و 384ص :1361 والفوآ،ی)د باشدیم ارشایخشا

 

 قاتیچراکه تحق کندیدروازه ملل را ارائه م یباال بهیترجمه متن کت یدر سفرنامه خود حت والفوآید

دوالواله  ترویپ یبردار یبا کپ 1622از سال  یعنیاز او  شیاز دو قرن پ رانیا یباستان یهابهیمتن کت یبر رو

ان باست خیتالش عالقه مندان به تار با و شودیها و ارسال آنها به اروپا عمال آغاز منوشتهاز چند عالمت سنگ

کشف رمز  نسنیراول یسرهانر ریچشمگ یهاشرفتیبا پ 1857سر انجام در حدود سال  یخیو خطوط م

 .(255-248 صص :1392،ی)سام شوندمی ها پس از گذر هزاران سال قابل خواندنبهیکت نیو ا شودیم

 46حدود که  کندیدروازه ملل صحبت م یباال یهابهیاز کت یدر حال والفوآیتوجه داشت که د دیبا

 .و کاوش در پارسه فاصله دارد یباستان شناسان خارج نیسال با ورود اول

در  یرازیکه فرصت الدوله ش یآمده است. به طور زین انیرانیا یهاینقاشها و ها در نوشتهبهیکت نیا

و دوران  یدیخورش هجری 1275 از دروازه ملل را در حدود سال ینقش و طرح« آثار عجم»کتاب معروفش 

 یاز ورود باستان شناسان خارج شیحدود سه دهه پ زین خیتار نیاست. ا دهکشی شاه قاجار نیحکومت مظفرالد

 است. دیبه تخت جمش

 

 یاز ورود و حفار شیسال پ 30 یدیخورش یهجر 1275سال  یرازیاثر فرصت الدوله ش د،یدروازه ملل تخت جمش ینقاش

 (19نمره  ی: نقاش1313-1312 ،یرازیش ینی)فرصت حس یباستان شناسان خارج
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 ها بر فراز درگاه ها و بال گاو ها قابل مشاهده است. بهیکامال کت زین یرازیفرصت الدوله ش ینقاش در

 

 سخن پایانی

 یهابهیخواندن کل کت یجعل یقرار داده برا یلیرا دل« دروازه ملل یهابهیبودن کت یجعل» راریپورپ جناب

روازه ملل، د یهابهیکه عالوه بر کت ستین یدیآشکار است و ترد راریپورپ هایگفته یاما نادرست دیتخت جمش

 هستند. یخیدرست و تار دیتخت جمش یهابهیتمام کت

 «و از دروغ محفوظ دارد یکشور را اهورامزدا از دشمن، از خشکسال نیا»

 بزرگ( وشی، دارDPd بهی)کت

 

 

 

 شناسنامه نوشتار:

: یاتاریرا ینشان خردگان. گاهیپا«.هستند؟ یجعل دیتخت جمش یها بهیکت ایآ(. »1395آذر 9کوروش )  ،یشهرک

http://kheradgan.ir/?p=15102 

 

 :هانامهیاریو  هاهیمابن
دروازه  ینقش ها و طرح ها لیتحل کردیرو ه،بایو زند هیدر دوره صفو انییسفرنامه اروپا یبررس( »1392طاهره )بهار، یاسالم

 .هینقش ما ی، فصل نامه علم« دیملل تخت جمش

پنج ساله تخت  یکاوش ها ادیبر بن یعصر هخامنش یدرباره هنر و باستان شناس نینو یها یدانستن .(1355اکبر ) ،یدیتجو

 . انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.(یشاهنشاه 2532تا  2527 یها)سال دیجمش

 .رازیش دی: انتشارات نورازی. شمعاصر خیدر تار دجمشی تخت  (.1393) نیعبدالحس ان،یطالب

 .ی. انتشارات اشراقینور صادق نی. ترجمه حسرانیسفرنامه اوژن فالندن به ا(. 1356فالندن، اوژن )

 .یچاپ بمبئ ،طهرانی عبداهلل باهتمام. آثار عجم( 1313-1312) ریمحمد نص ،یرازیش ینالحسی فرصت

 .یشناس رانی. انتشارات ایرجب زیپرو. ترجمه بوریسفرنامه کارستن ن(. 1390کارستن ) بور،ین

http://kheradgan.ir/?p=15102
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 .ای. نارن«دیتخت جمش یها بهی، درباره کت85جهی، نت277بدون دروغ،  یشناس رانیا(. » 1389مرداد ماه  25) ناصر رار،یپورپ

 http://www.naria.info/view/1.aspx?id=674 نشانی رایاتاری:

 ، نشانی رایاتاری:اینارن«. 57بدون دروغ،  یشناس رانیا(. »1386 بهشتیارد 13، ناصر )راریپورپ

http://www.naria.info/view/1.aspx?id=209 

 امیکتابخانه خ ناشر. یچاپخانه سعد .یترجمه فره وش .والفوآیسفرنامه د .(1361) والفوآیمادام د

 انتشارات سمت .جلد اول .یتمدن هخامنش .(1392) یعل ،یسام

 Bruins.cornelis de, Reizen over Moskovie,Door Persie En Indie, Amesterdam, 1714 
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