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 های تاریخیترین یادماناصیلاز رستم بیستون و نقش

 ناصر پورپیرار « شناسنامه ابطال»پاسخ به کلیپ 

 کوروش شهرکی

 ١۳۹۵بهمن  ١۵ی روزرسانبا به برابر

 

 پیش گفتار

برخوردار بوده اند و جنبه تقدس داشته اند، کوه  یا ژهیو گاهیها از جاها کوهملت یآداب و رسوم برخ انیدر م

 وشیدار یاز شاهنشاه یقسمت یخیسند تار نیو مهم تر نیترآباد و نقش رستم که بزرگ یو کوه حاج ستونیب

ارند و د ییهابهیکت ارشایه از خشاوان ک وو کوه الوند  یخود نگاه داشته و کورانگون ممسن نهیبزرگ را در س

در دامنه آن قرار دارد از جمله  رانیا یامپراطور ادبودی نیترباشکوه دیکوه رحمت )کوه مهر( که تخت جمش

 .(١۳4-١۳١: صص ١۳۹2 ،ی)سامها هستند کوه نیهم

ارد د یبلند ایکرمانشاه که در حدود چهار هزار پا از سطح در یلومتریک یاست در س یکوه ستونیب

در  بهیکت نیشناخته شده است. ا ستونیب و بغستان، بهستا، بهستون یتا کنون به نام ها یو از دوران باستان

داده  ی( جایبابل ،یالمیع تان،باس یارسپبزرگ به سه زبان ) وشیدار بهیکت نیتربهاو گران نیتردل خود بزرگ

 گاهیاج یبه معنا ستونیب، است یادیز تیاهم یدارا زین یشناساز نظر زبان یخیکه عالوه بر ارزش فراوان تار

(.١۳4: ص ١۳۹2 ،ی)سام است انیخدا

 هیدر معجم البلدان و ابن الفق یحمو اقوتیو  ستونیو ابن حوقل بهستون و ب یرا اصطخر ستونیب

 یالعلوم و حمداهلل مستوف حیدر مفات یو خوارزم ستونیب و القصص، خیدر کتاب البلدان و صاحب مجمع التوار

 .(١۳۵-١۳4)همان: صص بهستون نوشته اند 

داده است، اما  یدر خود جا انیو هخامنش انیاز زمان ساسان ییبایز یهاسنگ نگاره ستونیب کوه

مورد نظر است،  یشاه هخامنش وشیو سنگ نگاره معروف دار بهیمعموال کت رودیسخن م ستونیاز ب یوقت

و  دیشور غبر گئومات م رانیپسر کوروش در راه بازگشت به ا هیکه پس از مرگ نا به هنگام کمبوج یکس
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از شاید  که هی، کمبوجایبرد یبه ماجرا گرددیبرمگئومات  قدرت .ساختفرد خارج  نیاکشور را از سلطه 

را  شیناجوانمردانه دستور به قتل برادر خو یدر اقدامدر هراس بود  ایبرد یعنیبرادر کوچکتر خود  یکودتا

 نامبه  ینبود بلکه فرد یواقع یایرا به او دادند! البته که او برد ایخبر به تخت نشستن برد یاما بعد از مدت. داد

 ایبرد قتل نکهیو ا ایخود به برد اریبس ی( بود با استفاده از شباهت ظاهرانیگئومات که از طبقه مغان )روحان

 و وارث تاج و تخت اعالم کرد. یواقع یایردم فاش نشده بود خود را بردسران حکومت و م انیهنوز م

 برای برخی از یواقع یایراز قتل برد امارا از دست داد  شیجان خو رانیدر راه بازگشت به ا هیکمبوج

 یایبردتوانست  و از شاخه دوم خاندان هخامنش بود داریوش آشکار شد.بزرگ  وشیداراز جمله فرماندهان 

رح است و ش یپادشاه هخامنش نیکار آمدن ا یبه رو یشرح چگونگ ستونیب بهیبردارد. کت انیرا از م نیدروغ

 انیشورش و و سربازانش وشیاز دار یریتصو ،ها عالوه بر نوشتهبهیکت نی، ا تاج و تخت هیعل انیشورشنبرد او با 

 گشاییرمز معاصر باعث ها در دورانبهیکت نیا نیمچنداده اند، ه یرا در خود جا یهخامنش یپادشاه هیعل

 .برخوردار است ییباال تیباستان( شد و از اهم ی)پارس یخطوط هخامنش

د اما در چن ست،ین دهیپوش یو علم کیفل آکادمامح کدام از چیامروزه بر ه ستونیب یخیتار اصالت

دن و دروغ بو یجعل یمنتشر شده است که مدع« ابطال شناسنامه»به نام  یپیکل یمجاز یدر فضا ریسال اخ

است  راریبه اسم ناصر پورپ یردف یا قهیدق 2۵حدودا  پیکل نیاست، سازنده ا ستونیکوه ب یباستان یهابهیکت

در  یشناسان غربتوسط باستان ستونیب یخیکه مجموعه تار شودیم یمدع یریتصاوها و عکس شینما یو ط

مچون ه ییهاو ساخت سلسله رانیا خیشکل دادن به تار یساخته شده است تا برا شیصد سال پ کیکمتر از 

را  یخط مش نیهم راریشده باشد. جناب پورپ هیته یمستندات داندیم یآنها را جعل پورپیرارکه  انیهخامنش

ها را و آن ردیگیم یپ زین یآرامگاه شاهنشاهان هخامنش یعنینقش رستم  یخیمجموعه تار یهابهیدر مورد کت

 .کندیم یو نو ساز به مخاطب معرف یجعل ییهااستدالل یط زین

 یاست و ممکن است برخ خیدر تار بیو عج ییاستثنا یاهینظر یمدع پیکل نیکه ا ییآنجا از

ا واژه به واژه مطالب ادع ینوشتار به بررس نینداشته باشند در ا یادعاها آگاه نیا انیبن یمخاطبان به سست

 یکسان ندیشیباعث اند ارنوشت نیکه ا میدواری. اممیپردازیم یریها و اسناد تصوبا رجوع به کتاب پیشده کل

 .هستند رانیا خیبودن تار یو ساختگ یجعل یشود که مدع

 قول مدعیان و استدالل های آنان و سپس پاسخ دادن به آن است.شیوه نقد نیز با آوردن نقل 

 

 پورپیرار تناقض در گفتار

 «دیتولد جد خیتار» ستونیب یخیکوه تار یهابهیکه کت کندیادعا م پیکل نینخست یهاهیثان در راریپورپ جناب

نه  شیصد سال پ یعنی» :دیگویو در ادامه م خواندیم« صد سال»کمتر از  یعمر یآنها را داراو  دارند
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 ۳ قهیابطال شناسنامه، دق پیکل به دی)نگاه کن« اش استدرباره یابهیها هست و نه کتکوه یبر رو یوشیدار

نقش  یهابهیو کت« دروغ در سراسر جهان لیشما»را  ستونیب بهیخود کت یادعاها نیا لیدر تکم راری( پورپ4تا

تا  2 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کن خواندیم «یواقع ریسر و ته و غ یمفتضح، ب»بسته بر کوه را 

۳). 

 
 ابطال شناسنامه  پیکلدر  راریپورپ ناصر

 

ر ب: دوازده قرن سکوت»تر او در کتاب  شیجالب است چراکه پ اریبس راریسخنان از جناب پورپ نیا

 - 2۳4: صص ١۳7۹ رار،پورپی) رجوع کرده است ستونیب بهیها و بارها به کتبار «انیآمدن هخامنش

ه ک ییهاقددر ن داندیم وشداری دست به شده نوشته را ستونیب بهیو کت (4۳-40:صص١۳7۹رار،ی()پورپ242

ودن ب یاز جعل یهرگز سخن اما شودیدروغ گو دانسته م وشیشده است دار ستونیب بهیکتاب به کت نیدر ا

 (2۵6و  ١68و  86و  4۳و  42 و 4١ و 2۳۵و  24١و  242: صص ١۳7۹ رار،پورپی) ها نشده استبهیکت نیا

نوشته  انیودهیفرمان  هب که است یمدع سندهیاست اما نو وشیدار ستونیب یخیتار بهیکتاب نگارنده کت نیدر ا

وسط ت ستونیب بهینوشته شدن کت بیترت نبدی و ( 24١ ص و 2۳6 ص و 2۳4 : ص١۳7۹ رار،ی)پورپشده است 

 !!!کندیم دییرا تا وشیدار

راحتا ص شیهااز کتاب یکیها است در بهیبودن کت یجعل یمدع پیکل نیکه در ا راریناصر پورپ جناب

 :سدینویادعا را م نیا خالف

ور او منظ] یبوم ریو غ یمل ریغ یروین کیخدشه  ینه فقط سند ب وشیسنگ نگاره دار متن

 میتوانیبل م است، نیالنهر نیو ب رانیدر ا یو اقوام متعدد نیبر سرزم [است انیهخامنش
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آن  جهان باستان به یاو منطقه یمل ،یعیطب خیانحراف در تار یسنگ بنا نیبه عنوان نخست

 .(40ص :١۳7۹ رار،ی)پورپ میاشاره کن

 

که  ودشیدانسته م یا«خدشه یب سند» نجایدر ا ستونیسنگ نوشته ب دیآ یکه از متن بر م همانطور

 راریجناب پورپ مورد استناد ستونیب بهیکت بیترت نبدی پس باستان است خیانحراف در تار یبنا سنگ نینخست

 :سدینویاو در در وبالگش م ،شودیختم نم نجایبه ا ستونیب بهیبه کت رارپورپی استنادات قرار گرفته است،

 
 (١۳86 نیفرورد 2١)راری،پورپ ستونیب بهیکت

است که  یبرگ دارد، اما کتاب ۹گرچه فقط [ ستونیب بهیکت ریاشاره او به تصو]باال  ریتصو»

کند یجانور منش را روشن م انیهخامنش تیتاکنون، ماجرا و موجود یهایاز تمام وراج شیب

 نیفرورد2١ رار،ی)پورپ  دیگو یرا باز م کهن رانیدروغ ا ینقاب و ب یدرست و ب خیتارو 

١۳86). 

 رانیثبت شده در صف اس انیحاالت آدم لیتحل یخود باز گردم و به ادامه  یبه بررس نکیا

 مسائل و موضوعات انیمدرک شناخت بن نیتریعال بپردازم که ستونیب یبهیدر کت

در اثبات رخ داد  یااستوار و آماده ینهیزم شیپ زیو ن انیآمده در عهد هخامنش شیپ

 .(همان رار،ی)پورپاست  میپور دیپل

 

رجوع کرده و آن را  ستونیب بهیکت نیبارها و بارها به ا راریپورپ شودمیمشاهده  چنانکه

 «انیآمده هخامنش شیمسائل و موضوعات پ انیمدرک شناخت بن نیتر یعال»، «خدشه یسند ب»

 .کندیم فیتوص« کهن رانیدروغ ا ینقاب و ب یدرست و ب خیتار» ندهیگو نیو همچن

ندی س پورپیرار، شتریرا که پ ستونیب بهیکت نیهم ،ابطال شناسنامه پیجالب است که در کل اما

اخته و س نی، دروغیجعل کبارهیبه  دانستیمدرک م نیتر یخدشه و عال یب ینقاب، سند یدرست و ب یخیتار
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 در  چطور راریاست که جناب پورپ زیشگفت انگ اریبس نیا !!کندیم یصد سال گذشته معرف کیشده در 

 !!ندبودن آن هست نیو دروغ یجعل یمدع شانیاستناد کردند که خود ا یابهیجلد کتاب و مقاله به کت نیدچن

نظر  دایجد میاگر فرض کن یبار ؟!یمنطق ستیبودنش هستند کار یجعل یکه خود مدع یاستناد به سند ایآ

 بهیبه کت ارریپورپ ابجن نیشیاستنادات پ یعوض شده است پس دسته کم تمام بهیکت نینسبت به ا شانیا

  !!کرد باطل یستیرا با شانیو چند مقاله و کتاب ا نیدر چند ستونیب

 

 های هخامنشیشمار ایالت

فته شده که گ بهیکت نیدر ا که شودیادعا م ستونیب بهیکت ریو تفس حیتوض درو  ابطال شناسنامه پیکلدر 

 پیسخن کل نی( ا۵تا  4 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دیحکم رانده اند )نگاه کن التیا ١27بر  انیهخامنش

 ١27ا ب ییقلمرو انیهخامنش ستونیب بهیکت یکجا چیابطال شناسنامه به وضوح نادرست است چراکه در ه

 (.2۵۵-2١6 صص: ١۳8۹ لوکوک،) ندارند التیا

 

 مبدا تاریخ ایران

 :گویددر مورد مبدا تاریخ ایران می راریپورپ جناب

است که  یو تمدن مردم خیآغاز تار نجایو ا شیسال پ 2۵00مربوط است به  نیا ندیگویم و

 کنندیم یآنجا شمال جنوب شرق و غرب زندگ نجاینام در ا رانیا نیسرزم نیدر ا نکیا

 (.6تا  ۵ قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کن

 

سال  2۵00را  رانیا خیمبدا تار یشناسمورخ و باستان چیکامال نادرست است چراکه ه زیسخن ن نیا

تفاق ا رانیدوران بر ا نیبس فراتر از ا یخیدر تار مورخین یو شروع دوران هخامنشان ذکر نکرده اند. بلکه همگ

پرداخته شده  یخیدوره تار نیا به شتریاندک است ب انینظر دارند. اما چون اطالعات ما از قبل از هخامنش

 است.
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 شناسنامه ابطال کلیپعلی بودن بیستون از جادعای نقل قول 

 یمیقد یکستا به ع کندیما را دعوت م ستونیب بهیبودن کت قالبی  نشان دادن یبرا پیکل نیکنندگان ا هیته

 دی)نگاه کن میتوجه کن« برداشته شده شیسال پ100 قایدق ای بایتقر یعنی 1913در »آن ها  یکه به ادعا

 (.7تا  ۵ قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل

 نیا است که در یتیوضع نیاست، و نخست یواقع ریتصو ،ریتصو نیکرد که ا میخواه اثبات

 اون سنگ وجود داشته، هفت نفر آدم اند که گردنشان در طناب است، یبر رو ستونیب بهیکت

 دهیخواب وشیدار یپا ریکه ز یرینه از اون اس نشیو نه از محافظ ستیخبر وشینه از اون دار

 نیحرف نوشته در ا کیکلمه و  کیسطر و نه  کیبالدار و نه  یاهورا مزدا حنه اون به اصطال

 (8تا  6 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کن ستونیب بهیکت

 
 ابطال شناسنامه ( پی)کل هفت نفر در عکسمایش ن

 

ه بعدا ک ییهابا بحثها نقش برجسته نیو در ا یسنگ ریچند تا تصو نیاند در اآمده یکسان

تصرفات را به شما نشان  نیاند ما قدم اول اکرده یکرد تصرفات میخواه یبه آن اشاره کامل

 (.8تا  7 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کن میده یم
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 دایپ١۹١۳متعلق به سال  هیاول ریامروز پس از آن تصو ستونیاست که ما در ب یریتصو نیا

آرتور سالکلر وجود  یآرتور سالکلر وجود داره که عکس قبل هم در گالر یو در گالر میکرد

 کی یکوشش شده که در آن صحنه قبل دینیبیچنانچه م و از آن جا استخراج شده، داشت،

 ای ابتدا و نیو دو تا محافظشه و ا وشهیاضافات خود دار نیدر اصدر  هرا بتراشند ک یاضافات

ه ک دینیبیم نجایروز ها اهورامزدا خوانده شده، ا نیاست که ا یاواسط کندن اون پرنده سنگ

حال هم شما در اونجا  نیکاره است در ع مهینشده و ن شیکل یاهورا مزدا هنوز کار ها نیا

در  ونهستیب نیامروز یرا که نما یآن متون شلوغ یعنی شهبوده با یابهیکه کت دینیبینم

اند اند که قبال هم تا هفت نفرشان بودهستادهیفقط چند تا آدم اند که ا نجایا دینیبینم نجایا

اضافه شده و آغاز به صورت  وشیها بعد خود دارریاند از اسدو سه نفر بهشون اضافه شده

 یکه خدا کنندیم یامروز به ما معرف اهورامزداکه ما  ستیزینقش برجسته در آوردن چ

 (.١0تا  8 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کنظاهرا هاست  یزرتشت

 

 )بررسی و پاسخ( است؟ یجعل ستونیب بهیکت ایآ

عه عکس از مجمو نینشان داده شده نخست ییبر آنکه عکس ابتدا یمبن پیکل نیا نینخست یمورد ادعا در

گرفته  ١۹١۳در سال  کندیادعا م پیکل نیهمانطور که ا ایعکس آ نیدانست که ا دیاست ابتدا با ستونیب

 عکس را گرفته؟ و در کجا منتشر شده؟ نیا یشده؟ چه کس

گرفته  خیکه تار میمتوجه شد لمیف نیمورد استناد ا یهمان گالر یعنیآرتور سالکلر  یرجوع به گالر با

 نیب ریتصو نیعکس ا حاتیمشخص شده بود که بر اساس مندرجات توض یشدن عکس به صورت بازه زمان

 میدانینم الح .(collections search center)مندرجات عکس،  گرفته شده است ١۹2۳تا  ١۹١۳ یسال ها

  دانند؟یم ١۹١۳متعلق به  قایعکس مورد استنادشان را دق لمیف نیسازندگان ا یو سند اریبر اساس چه مع
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( Herzfeld, Ernst 1879-1948)دکتر ارنست هرتسفلد  یگالر نیاساس اطالعات درج شده در ا بر

دارد که  ستونیب بهکتی از ١۵48با کد  یگریعکس د یگالر نیهرتسفلد در ا دکتر .باشدیم ریتصو نیعکاس ا

)مندرجات گزارش شده است  ١۹2۳تا  ١۹١۳ یسال ها نیب شیهمچون عکس پ زیگرفته شدن آن ن خیتار

 . (collections search centerعکس، 

 
موسسه  تی)سا «گرفته شده ١۹2۳تا١۹١۳ یسال ها نیعکس در ب نیا» ١۵48با کد  ستونیب بهیدکتر هرتسفلد از کت عکس

collections search center) 

 
 تی)سا گزارش شده( ١۹2۳تا  ١۹١۳ یسال ها نیزمان ثبت عکس ب ١۵4۹ دکتر هرتسفلد )کد عکس: عکاس رار،یمورد نظر پورپ عکس

 توان گفت این عکس پس از عکس پیشین گرفته شده است.ها میکد عکس با توجه به (collections search centerموسسه 
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 نیاست ا ١۹١۳مربوط به سال  قایدق رارپورپی عکس مورد نظر ینا معلوم لیبه دل میریاگر بپذ حال

 یقرار دارد و در همان بازه زمان یدکتر هرتسفلد که در همان گالر گریعکس د نیکه ا میریبپذ دیرا هم با

 است. ١۹١۳مربوط به سال  قایبرداشته شده است هم دق

رداشت زمان ب بیقرار داده به ترت شیهاعکس یکه دکتر هرتسفلد بر رو ییهاکد رسدبه نظر می البته

 مورد١۵4۹  گرفته شده که با کد یقبل از عکس ١۵48عکس دکتر هرتسفلد با کد  نیا ،و ثبت عکس باشد

کس و نشان ع نیعکس ارائه شده توسط او نخست هبر آنک یمبن راریپورپ یادعا جهیدر نت است. رارپورپی استناد

 .رودیسوال م ریز یاست به کل ستونیب بهیکت هیدهنده حالت اول

 گزارش کرده اند ١۹2۳تا١۹١۳ یسال ها نیکه زمان ثبت هر دو عکس را ب ١۵4۹و١۵48 یدو عکس دکتر هرتسفلد با کد ها سهیمقا

 

و سربازانش  وشیهم دار ندارد. یتفاوت چیخود ه نیبا حال امروز١۵48هرتسفلد با کد در عکس دکتر 

 ها و نشان فروهر.بهیو هم کت رانیخود هستند و هم اس یسر جا

سوال با دقت در  نیپاسخ ا شود؟ینم دهید ١۵4۹ در عکس باکد ستونیب بهیکت گرید مهیچرا ن اما

 از عکس مورد نظر یمیکه ن دید میخواه میبه عکس نگاه کن . اگر با دقتگرددیعکس مورد نظر حاصل م

 .شده است دیو سف دهید بیآس
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در  مراجعه و عکس را یگالر تیبهتر باشد به سا دیشا یدگید بیآس نیا شتریهرچه ب یبررس یبرا

 .(goo.gl/imJEXW)ن.ک:  که در اینترنت موجود است دیمشاهده کن تیفیک نیباال تر

. میشویم راریپورپ گریمتوجه اشتباه د رانینقش اس یو بزرگ کردن بر رو تیفیکمشاهده عکس با با

ه نظر ب اندنه هفت نفر بلکه هشت نفر در عکس قابل مشاهده راریبر خالف شمارش نادرست جناب پورپ

 یدگید بیآس نیرا که در مرز ا گرید رنف کینتوانسته آن  راریعکس، جناب پورپ یدگید بیآس لیبه دل دیآیم

از سمت راست به چپ در  یدگید بیآسهمانطور که در عکس مشخص است  دهد. صیقرار دارد را تشخ

 یشدگ دیخود را به سف یو جا کندیم دایکاهش پ ریتصو تیفیو وضوح و ک است شیحال افزا

  .دهدیعکس م
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بزرگ  نیعکس در ا یدگید بی)آس نه هفت نفر شوندیم دهیهشت نفر د ١۵4۹در عکس دکتر هرتسفلد با کد  راریخالف تصور پورپ بر

 کامال مشخص است( یینما

 

که  تداسی، ناگفته پشودیاست که ارائه م یها در عکسبهینشدن کت دهیهم د لمیف نیا گرید یادعا

 یوبها را به خبرجسته نقش اتیجزئ توانندنمی یدارد و حت ینییپا تیفیک اریبس شانیعکس مورد اشاره ا

حروف  اند. اندازهنوشته شده زیر اریبس یرا نشان دهند که با خط ییهابهکتی آنکه به برسد چه آشکار سازند

عکس مورد نظر جناب  خیسال قبل از تار ١0 یعنی ١۹0۳جکسن که در سال  امزیلیها به گزارش وبهیکت نیا

 :همان) متر گزارش شده است سانتی ۳.2 با برابر ،است سفر کرده رانیبه ا (8ص :١۳6۹ )جکسن،راریپورپ

 اریها بسبیآس نیعکس از فاصله دور آن هم با ا نیا درها بهیبودن کت داریدرخواست پد نبرای بنا (226ص

برخوردار بوده و هم از فاصله مناسب  یکاف تیفیهم از ک ١۵48است. عکس دکتر هرتسفلد با کد  یمنطق ریغ

 مشاهده اند.ها قابل بهیبه وضوح تمام کت برداشته شده،

 تعجب است که جناب یبس یجااما در اینجا تناقضات پورپیرار درباره دکتر هرتسفلد هم جالب است! 

، «متحجر»ان را شناسباستان ریدر کتابش هرتسفلد و سا شتریکه پ کندیاستناد مهرتسفلد به عکس  راریپورپ

 :١۳8۳، راری)پورپخوانده بود  «خردیب»و « مقاح»،«دروغ گو» ،«حقه باز» ،«ارزش تر از زباله یب»، «دروغ ساز»

 (.26١ص 

 



 خِرَدگان پایگاه / 1۳۹5 بهمن 15/ تاریخی هاییادمان تریناصیل از رستم نقش و بیستون 

 

14 
 

 عکس نیا دیشا داندیدکتر ارنست هرتسفلد را دروغ گو و حقه باز م راریهر حال اگر جناب پورپ به

 یر منطقیو غ بیعج اریشده است بس هیحقه باز ته کیکه توسط  یبه عکس استناد دروغ و حقه بوده باشد!! زین

 است.

هر جا به نفعش بوده است از ایشان پورپیرار اصال موضوع عجیبی نیست.  جناب مواضعالبته تغییر 

 دهرتسفلشدن  خلعپورپیرار  خوانده است،گو کرده و هر جا نبوده او را فریب کار و دروغیک شخص حمایت می

« جعوالت مجللم»حتی در کلیپ و  رفتگرا نادیده میبود  ایران تاریخی آثار قاچاقکه به دلیل  خود از سمت

 از دکتر هرتسفلد دفاع میکرد !! و مدعی بود وی را به بهانه های واهی اخراج کردند !!

ها را ، آنتوان استفاده کردمیباستان شناسان  گرید ماننددکتر هرتسفلد  از کارهای پژوهشی ،یبار

اما  ! نادیده گرفت شناسیخارج از حوزه باستان نابخشوندنی او را یو البته نباید خطاها تحلیل یا نقد کرد

که  ، تناقضی استخوانده شده« ارزش تر از زباله یب»و  «دروغ ساز»پیش از این  کهشخصی استناد به تصاویر 

 دوگانگی رفتار جناب پورپیرار در برخورد با مسائل را نشان میدهد.

 

 های قدیمیکتیبه بیستون در نقاشی

سال  ١00که قبل از  کندیست که او ادعا ما بدان پرداخته شود آن دیکه با راریاز سخنان پورپ یبعد نکته

 !رانیها بوده نه فروهر و نه اسصخره یبر رو یوشیبه قبل نه دار ١۹١۳از  گریبه عبارت د ای شیپ

ردند. ک هیته زین ییهاریاند از آن تصوکرده دیسنگ نوشته بازد نیکه در قرون گذشته از ا یاحانیس

 (۳۳: ص ١۳۹۳ ان،ی)طالبسفر کرده است  رانیبه ا ١840اکتبر  2١افراد اوژن فالندن است که در  نیاز ا یکی

 کرده است. یرا نقاش ستونیب بهیسفرنامه خود کت نینهاده و در ا یبه جا یااوژن فالندن از خود سفرنامه
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 رانیعکس برگرفته از کتاب سفرنامه اوژن فالندن به ا

 :یینما بزرگ

 
 عکس برگرفته از کتاب سفرنامه اوژن فالندن به ایران
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. دهدینشان م رانیو سربازانش و نشان فروهر و اس وشیرا با دار ستونیب بهیاوژن فالندن کت ینقاش

 هبیبودن کت یجعل انیتر از عکس مورد نظر مدع یمیحدود هفت دهه قد ینقاش نیاست که ا یدر حال نیا

 بهیکت هیت اولیو نشان فروهر در وضع وشیسربازان و دار نیکه اگر ا نجاستیاست. حال سوال ا ستونیب

عکس آنها را در  نیهفت دهه قبل از ا یوجود نداشتند پس چطور فالندن فرانسو ١۹١۳در سال  ستونیب

 خود رسم کرده است؟ ینقاش

 :کندیم فیتوص نگونهیرا ا ستونیب بهیدر کتاب سفرنامه خود کت فالندن

که دست جهال و ستمگران نتوانسته است او را  ستیکوه و بجائ ازیاهیدر زاو گرید یبرجستگ

 یهاسنگ یبیسراش چند باال رفت. ییهااز سنگ دیکردن آن با هیکپ یبرا رساند. یبیآس

 .سازدیپر مشقت م اریمقصد را بسه چنان است که وصول ب نشیریز

را از عقب  شانیوجود دارند که دست ها یصفحه نه نفر زندان نیخالصه در ا بطور

.لباسشان است وستهیاست که آن ها را بهم پ یطناب ای ریزنج شانیاند.بعالوه بگردن تمامبسته

 دارد. یخیو عالئم م دهیدامنش حک گرد یمتشابه و سوم ریغ

است که بدست چپ کمان و دست راست را بلند کرده  انیبا تاج نما یاسرا شخص یجلو در

راز او د یرا بسو شیهاکه دست دینمایرا لگدکوب م یپا شخص ری.در زدهدیم یفرمان ایو گو

 .اندزهیدر عقب سرش دو نفر مستحفظ با سپر و ن .کندینموده التماس و الحاح م

در  یوقت به شکل فروهر دارد. یبا دو بال که سر ستا یریصفحه تصو نیا یقسمت فوقان در

. تا عبارت مجاورش دیآیبنظر م یفتوحات ایصفحه غور شود فتح  نیصور و حاالت مختلفه ا

 (.١۹۵: ص ١۳۵6)فالندن،  بردیپ ریتصاو نیا قتیبه حق ستیترجمه نشود ممکن ن

 

)اطالعات شده است  دهیکش ستونیاز ب ١88۹که در سال  ریز یبه نقاش دیبنگر نیهمچن

 .است فگرانیتر از عکس مورد اشاره تحر یمیسال قد 25از  شیبو ( flickrتیعکس،سا
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 عکس برگرفته از کتاب:

Media, Babylon and Persia : including a study of the Zend-Avesta or religion of Zoroaster, from the fall of 

Nineveh to the Persian war (1889) 

 

جعل » ستونیب بهیهستند که کت دهیعق نیبر ا لمیف نیکنندگان ا هیشرح آن داده شد ته چنانکه

ز شده ا دیو سف دهید بیآس یریادعا به تصو نیاثبات ا یکمتر از صد سال دارد، برا یاست و قدمت «دیجد

  که توسط دکتر هرتسفلد برداشته شده. کنندیاستناد م ستونیب بهیکت

 ،اندنکرده یهمچون فالندن و کست نقاش ییهاییرا تنها اروپا ستونیب ریتصو دیکه بدان نجاستیا جالب

 .اند دهیکش ییطرح ها بهیکت نیاز ا زین یرانیا نینقاشان و محققبلکه 

رجوع  «یرازیش ینیفرصت حس ریمحمد نص»نوشته « آثار عجم»مثال به کتاب ارزشمند  یبرا

 یهجر ١27۵برابر با سال )کتابخانه مجلس(  «یقمر یهجر 1314»چاپ آن در سال  نیکه نخست میکنیم

ر را د ستونیب بهیکت لیو شما دیبه عرضه عموم رس شاه قاجار نیدوران حکومت مظفرالدو  یدیخورش

 .مینیبیکتاب م نیا یشنقا
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 راریسال قبل از عکس مورد استناد پورپ 20از  شیب یدیخورش یهجر ١27۵سال  یرازیاثر فرصت الدوله ش ستونیب بهیکت ینقاش

 (4۹نمره  ی: نقاش١۳١۳-١۳١2 ،یرازیش ینی)فرصت حس

 

-١۹١۳که در سال  انیاز عکس مورد استناد مدع سال 17از  شیب ینقاش نای توجه شود که دیبا

الدوله اثر فرصت 4۹با شماره  ستونیب بهیکت یوجود در نقاش نیاست. اما با ا تر یمیقدبرداشت شده بود  ١۹2۳

 .شودیم دهید یو کاست یکم چیبدون ه بهیکت نیا یرازیش

از  ییهانوشترو ١8۳۵را که در سال  سونیسر راول یفالندن و نقاش یدر وبالگش نقاش راریپورپ

  :سدینویو م دهدیبرداشته است را کنار هم قرار م ستونیب

 
 (١۳8۹مهر  6 :راری)پورپ ١840و سمت راست متعلق به فالندن مربوط به سال  ١8۳۵متعلق به سال  نسونیسمت چپ اثر راول ینقاش
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 ستونیاز ب نسونیراول داریباال در سمت راست، اثر فالندن و سمت چپ آن حاصل د یرسام

 یهاهبیخرده کت شیرسم شده اند، اما در نما گریکدیاز  یاندک یاست و گرچه با فاصله زمان

 یو رسامد نیتنها با اتکاء بر هم یندارند. اگر محقق گریکدیبا  یقرابت وش،یدار یفراز تابلو

باستان،  یبه زبان فارس رانیاس یمعرف یهاشود که در زمان فالندن هنوز خرده متن یمدع

 (.١۳8۹مهر  6 رار،ی)پورپ ستین یکس اریحک نشده بود، عامل و امکان رد نظر او در اخت

 

متفاوت است پس کال در  گریدکیبا  یها در دو نقاشبهیکه چون محل و اندازه کت کندیادعا م شانیا

 دور از عقل و منطق و نادرست است. ادعایی واقع به که و بعدا حک کرده اند!!  وجود نداشته یابهیکت ستونیب

ند وجود داشته هرچ ییهابهیکت نجایکه در ا کندیاثبات م یدر هر دو نقاش ییهابهیاتفاقا برعکس وجود کت

 نشده باشد. دهیکش قیها دقنقاش ممکن است مکان و اندازه آن یکه به سبب خام دست

طعا ق نه عکس، هستند ینقاش دهندیکه کنار هم قرار م یریآورد که تصاو راریجناب پورپ ادیبه  دیبا

قابل توجه خواهند داشت. توجه  ییهامنظره واحد تفاوت کی میدو نقاش هرچه قدر هم که ماهر باشند در ترس

و مهارت  شها مربوط به نقانیو همه ا باشد یگریاز د شیب یفرد یممکن است از سوها و اندازه اتیبه جزئ

 .ستاو

ه وضوح را که ب یرازیالدوله شکتاب آثار عجم فرصت ایسفرنامه فالندن  راریجناب پورپ رسدینظر م به

سر  نهمچنی (١۹۵ ص: ١۳۵6 فالندن،) هستند را مطالعه نکرده اند ستونیاز ب ها و توصیفاتیینقاش یحاو

: ١۳۹2 ،ی)سامبودند  ردهک هیته یها به منظور مطالعه و بررسبهیکت نیاز ا ییهارونوشت زین نسونیراول یهانر

فر به کرمانشاه س راریکه حداقل ده سال قبل از عکس مورد استناد پورپ زیجکسن ن امزیلوی (2۵۵-2۵۳صص 

 .(244-2١7صص :١۳6۹ )جکسن،آورد یرا در کتابش م ستونیاز ب یکرده بود شرح کامل

 

 یدوران اسالم یهادر گزارش ستونیب

ها فیاما متاسفانه توص، آمده است اریبس احانیدانان و سیجغراف انیدر م ستونیاشاره به ب یدوران اسالم در

 ندشویم دایهم پ یفاتیتوصها آن انیشکل خود کوه را گزارش کرده اند اما در ماند و اکثرا معموال مبهم بوده

ه در آنک لیبه دل وشیبه سنگ نگاره دار رهکوه را گزارش کرده باشند. اشا نییپا یهاکه شکل سنگ نگاره

: ١۳۹١ ن،ایلی)جل کمتر است زیکوه ن نییپا یهااز نگاره یتر قرار دارد حتقابل دسترس ریباالتر و غ یارتفاع

 تونسیب بهیبا ساختار کت اریگزارش بس کی یدوره اسالم احانیهمه با مطالعه آثار س نی، با ا(2۵-20صص 

 2۹0ر البلدان که دکتاب مختصر در ،یدر منابع اسالم ستونیسنگ نگاره ب فین توصیدارد. کهن تر یهماهنگ

 ،یمدانه هیکتاب که توسط ابو عبداهلل احمد بن محمد بن فق نی، اشودیم دهینوشته شده است د یقمر یهجر
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تخت  مدائن، وانیا را همچون اهرام مصر، ستونینوشته شده هم کوه ب یسده سوم قمر یرانیدان ایجغراف

عرب به نام احمد بن محمد  یاز شاعر بایز یاخوانده و هم سروده «میقد یایدن بیعجا»از  یکیو...  زیشبد

همان: ) اشاره دارد ستونیدر کوه ب وشیآن آشکارا به سنگ نگاره دار تیدرباره نگاره طاق بستان آورده که دو ب

 .(22ص 

 هذا مُعَلمُ لیق مٌیعَدِ خٌشَی و         غِلمَهٍ  بُیو تاد انیمَکتَبُ صب و

 حَوِمُیُجناحا طائرٍ ال  هعلی         الطاق نفسُه  یفَطّوسٌ عل وصَوّرَ

 (2۳)همان: ص 

 :سدینویشعر م نیا حیدر توض انیلیجل دکتر

را که آشکارا کوچک تر از  «نیشاهان دروغ» یهانگاره ستونیکوه ب نییاز پا رهگذران، ایگو

هم که در چشم  وشیاند و دارانگاشتهیدانش آموز م یاند، کودکانساخته شده وشینگاره دار

 سالخورده بوده است. یآنان همچون آموزگار

 
 

سنگ نگاره  نیآورنده ا دیکه آن را پد یروم یاهنرمند اسطوره شاعر عرب به فطوس، اشاره

نگاره خود را با دو بال همچون  پنداشتند که فطوس،یم نیتامل دارد.چن یجا اند،دانسته یم

 اشاره به دو یآورد که و دیگمان را پد نیا دیشا شرح شاعر عرب است، دهیبال پرندگان کش

طاق بستان داشته است. نه نگاره مرد  یرونیب ینما هیگشوده در دو زاو یهافرشته با بال

نهاده  نهیس یکه، دست چپ خود را رو یادو فرشته وش،یدر سنگ نگاره دار [فروهر]بالدار 

همه پوشش و بدن آشکارا زنانه  نیگرفته اند. با ا ختهیرا با نوار آو یاو با دست راست، حلقه

اره در نگ نیدرباره ا فیتوص نکهیو مهم تر ا یکیفرشته هستند و نه  دو نکهیفرشته ها، و ا

بخش از سروده شاعر عرب  نیکه ا دهدیشده است، نشان م انیکنار وصف معلم و کودکان ب

 (.2۳: ص ١۳۹١ ان،یلی)جل« باشد نستویب [فروهر]اشاره به سنگ نگاره مرد بالدار  دیبا
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: صص ١۳۹١ ان،یلی)جلکرده است  ادی ستونیاز سنگ نگاره آموزگار و شاگردان در ب زیحوقل ن ابن

سال  ینعیرهگزران  نیدر زمان گزارش ا ستونیشکل سنگ نگاره ب زین یاسالم اتیروا نیتوجه به ا با (2۳-24

 نیدر ا یدخل و تصرف چگونهیتا کنون ه خیآن بوده و از آن تار نیدرست به شکل امروز یقمر یهجر 2۹0

 نگاره ها صورت نگرفته است.

 یاند و اشتباها به جاکه افراد جاعل آمده کنندیسازندگان آن ادعا م شناسنامه ابطال کلیپادامه  در

ابطال  پیبه کل دیکن )نگاهاند کنده ینشان هوروس مصر ستونیب بهیکت یما رو یبرا]فروهر[ نشان اهورامزدا 

 ١00ر د ستونیب بهینوکنده بودن کت هیهمان نظر هیبرپا راریگفتار جناب پورپ نیا (١4تا  ۹ قهیشناسنامه، دق

 جعل انیاز مدع دبای. ارائه شد نهیزم نیدر ا زین ییهایقرار گرفت و نقاش یاست که مورد بررس ریسال اخ

 نیتدو انریا یبرا دیجد یخیتار راریاند به قول جناب پورپخواستهیکه م نیجاعل نیا ایکه آ دیپرس ستونیب

 داینشان فروهر پ توانیرا نداده اند؟ در پارسه به وفور م دیتخت جمش همسافرت ب کیکنند به خود زحمت 

ی و نیاز آمده است زیاند نکرده دیبازد دیکه از تخت جمش شیها پاز قرن احانیس یهاکه اتفاقا در طرح کرد

 نبوده تا اشتباها نشان هوروس مصری بر بیستون بکنند!!

 
 ١840نشان فروهر تخت جمشید ، نقاشی از اوژن فالندن 
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 کتیبه بیستون بارهدر ادعا هادیگر پاسخ به 

 :)نقل قول( ابطال شناسنامه پیکل

 ریز تصاوا یبخش یعنی ،شیبخش ریتصاو نیو ا بهیکت نیباب که ا نیدر ا یکاف یهانشانه ما

ان فراو یداریدر اثباتش عدله د یاندازه کاف به ست،یدیها کار جدها و نوشتهبهیو تمام کت

صخره کامال  کیکه  وشیپشت سر دار یعنیسنگ سمت چپ  نیبه عنوان نمونه ا م،یدار

س عک نیرا در ا ستیکندن ن بهیصاف که قابل کت ریو سطح غ مضرسو کامال  دهینتراش

کادر قرمز انداختم که به طور وضوح معلوم شه که از کدوم تخته سنگ  کیدورش  دینیبیم

 .(١۵تا  ١۳ قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کن میکنیصحبت م

 

 
 ابطال شناسنامه ( پی)کل

برگه جعل خودش داستان خودش رو داره شما به عکس  کیتخته سنگ هم به عنوان  نیا

 (.١۵تا  ١4 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کن دیکنتوجه  یبعد
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 ابطال شناسنامه ( پی)کل

 

هاش  یها و گود یاز برجستگ یادیمقدار ز کننیهمون تخته سنگ را دارن روش کار م حاال

 یادیتا حدود ز یبهش دادن و سطحش نسبت به عکس قبل هیتراش اول کیکم کردن و 

اف سطح را ص نکهیمنظورم از ا کنمیاشاره م یمعلوم بشه که من به چ نکهیا یبرا صاف تره،

وار ن کیسنگ  نیا حیسنگ به خاطر تسط نیا ییباال یبهکه در ل دیکرده اند توجه کن

ته پوسته ،دو پوسته، سه پوس کیکه  دهینشون م نیشده،ا دایپ هیسا یو دارا یبرجسته اضاف

 یغوز سنگ کیکه اون قسمت باال به صورت  یشده به طور دهیسنگ تراش یاز رو هیاول

تا  ١4 هقیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کن برجسته در آمده که در عکس قبل نبود

١6.) 

 

سطح » نیاند که اانتخاب کرده نییپا تیفیبا ک یرا به حد شانیعکس ها لمیف نیکنندگان ا هیته متاسفانه

ن ساز آ لمیجنابان ف یسطح صاف است. در هر صورت سند ادعا ایمنظر گو نیو از ا شودینم دهید« صاف ریغ

 .دینمایم هیسا دیسنگ است که تول یباال یبرجستگ

س عک ناولی از کامال قابل مشاهده و آشکار است. یسنگ یبرجستگ نیها اادعا در عکس نیا برخالف

است آغاز  ستونیب بهیکت نینخست یو نما ١۹١۳متعلق به سال  کردیکه او ادعا م١۵4۹با کد  راریپورپ

 :میکنیم
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 لهیسو نبدی و بودند  دهیکش یمیکادر ضخ یسازان در آن به دور صخره سنگ لمیکه گروه ف یعکس

  سنگ را پنهان کرده بودند. ییلبه باال
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 ایکه گو راریادامه جناب پورپ در سطح مورد ادعا کامال صاف است. دینیبیهر دو عکس چنانکه م در

 .پردازدیباستان م یارسپو به  شودیخارج م ستونیب بهیاست از بحث کت لمیف نیتنها کارشناس ا

 

 ارسی باستانپهای بررسی رمز گشایی کتیبه

 :)نقل قول( ابطال شناسنامه پیکل

 تو قرن هجدهمه، نهایهمه ا یعنی ،نسونیراول گنیکه م ییهاهمه بد تر درست همان سال از

تمام  خونه بخونه ما نهیها تا بعد بره بشبهیکنه از کت یمشغول بوده نمونه بردار نسونیراول

 نیچن را در کتاب ستونیب یهابهیکه کامل کت مینیبیم چیرو در کتاب کاسوو بهیکت نیا

 .مینیبب میتوانیم نیآئ کیفضل اهلل ن یآقا جناب وشیگفت دار

 
 ابطال شناسنامه ( پی)کل

 ییهایقراره تازه بره کپ نسونیاگر راول بودند، یدوره زمان کیهر دو در  نسونیو راول چیکاسوو

راره کارو ق نیاگر ا باستان برداشته شروع کنه با مرارت خواندن، یفارس یخیخط م نیکه از ا

کجا بدستش افتاده از  ها رو داره؟بهیکت نیتمام ا چیکاسوو یبره اون بعدا بکنه پس چطور

 (20تا  ١8 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دیشده؟ )نگاه کنچاپ  نجایکه ا
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 بررسی و پاسخ:

 آغاز شده نسونیدو قرن قبل از راولباستان حدود  یفارس یخیخط م یتوجه شود که پژوهش بر رو دیبا

 یفرد نیتا در اروپا کشف رمز شود اول کردندیم هیته یها کپنوشته نیاز ا یاریو جهانگردان بس احانیس بود

 :سدینویم نیچن ودرباره ا ینام دارد. دکتر سام ترودوالوالهیبرداشت پ یعالئم را کپ نیکه ا

عالئم برخورد و چند عالمت از خطوط  نیبه ا یالدیم ١622که در سال  یاحیس نینخست»

 ییایتالیا (pietro Della valle) ترودوالوالهیکرد و با خود به اروپا برد پ یمطالعه کپ یرا برا

 نیاول نیو ا شدیدانست که از چپ به راست نوشته م یخط یاشکال را معرف نیا یبود. و

 یبعد احانیموضوع از طرف دانشمندان و س بیو تعق یخیکشف خط م یقدم بزرگ برا

 (.2۵0: ص١۳۹2 ،ی)سام «بود

 

و  دیباستان چه در تخت جمش یارسپ یخیخط م یهابهیاز کت یبردار یکپ نیکه اول ١622سال  از

 به مدت یعنیخط ارائه کرد  نیخود را از ا فیکتاب تال چیکه کاسوو ١872ها آغاز شد تا سال جا گریچه در د

که  یچرا زمان هک نجاستی. اما سوال ابه اروپا رفته بود یفراوان یهاکپی و هارونوشت  سال 250

 ؟آورد یها روبهیاز کت یخود به رونوشت بردار نسونیها موجود بود راولبهیکت نیدر اروپا از ا ییهارونوشت

از او آغاز شده بود  شیباستان در حدود دو قرن پ یفارس یخیخطوط م یپژوهش بر رو نکهیوجود ا با

از مطالعات آورده بود  یها روهنوشت نیا یخود به پژوهش بر رو یعالقه شخص یکه از رو نسونیاما راول

 اند: دهاز باستان شناسان بدان اشاره کر یاریچنان که بس .نداشت یخود اطالع چندان انیشنیپ

 یکیخود در نزد تیدر محل مامور یسیانگل یمدار و نظام استیس نیا ١8۳۵ سال حدود

ه ک یاز آن دوره به بعد در حال و افتی)بهستان( را  ستونیکرمانشاه سنگ نوشته بزرگ ب

 یخیخط م فتهیش ،انجام شده در اروپا بود یکارها انیمبهم در جر یفقط به صورت

 .(2۳: ص ١۳8۹)لوکوک،  شد

 

اشته د یخصوص اطالعات کاف نیدر ا نیریسا شرفتیاز پ نکهیبدون ا زین نسنیراول

بود  و مطالعه یبردار یو مشغول کپ زانیها آوبهیدو سال در برابر کت ستونیدر کوه ب باشد

 (.2۵4و ص  2۵۳: ص١۳۹2 ،ی)سام
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و  چیکاسوو یاست که او از نوشت ها انیشنیپ قاتیاز تحق نسونینا آشنا بودن راول لیدل به

ه خود به بلک کردیکسب کرده بودند استفاده نم نهیزم نیدر ا ییکه دستاوردها احیدانشمند و س یادیتعداد ز

 .پرداختیها منوشت نیا یبر رو قیو تحق یرو نوشت بردار

 

 بزرگ در نقش رستم  وشیآرامگاه دار بهیکت اصالت تاریخی

 

است که در شمال شهرستان مرو دشت استان فارس در  یخیتار یهاها و آرامگاهاز بنا یرستم مجموعه ا نقش

وسوم م ییکوه کنده شده و بنا نهیکه در س یهخامنش یهاقرار دارد و شامل آرامگاه دیتخت جمش یلومتریک 6

 .باشدیم انیساسان یهابه کعبه زرتشت و نقش برجسته

ا رو آرامگاه ر نیو از ا باشدیبزرگ م وشیمتعلق به دار یابهیکت یکوه دارا نهیس یهااز آرامگاه یکی

 اند.دانسته وشیمتعلق به دار

 

 : )نقل قول( ابطال شناسنامه پیکل

 بهیتک نیدر ا وشیداره و از زبان دار بهیکت نکهیبه علت ا شیکی -کوه نهیس یآرامگاه ها- »

شه وجود داشته با تونهینم بهیکت نیو چون ا وشهیمقبره دار نجایا گنیزده شده م ییحرف ها

را هم  وشهیقبر دار نجایمطلب را که ا نیپس ما اصال ا دهیجد یهایو حکاک اتیو جزو جعل

 استیمقابر نقش رستم مال چه گروه از س نیا نکهیبردن به ا یکنار و اصوال پ میبزار دیبا

 یانیاصوال هخامنش میدانیامپراطوران در آن دوران بوده حاال که ما م ایفرمانداران  مداران،

 دیدج اتیپس از حذف جعل دیجد قاتیو تحق یشناسنشانه قاتیتحق کی نیدر کار نبوده ا
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تم مقابر نقش رس نیو ا دیکه مشغول ساختن تخت جمش ییاونا میبفهم داره تا ما اصوال ازین

 بودند یبوده اند چه دوران یک نهایا دیتخت جمش یباال یو هم در صخره ها نجایاند هم ابوده

 ابطال پیبه کل دی)نگاه کن رهیو غ رهیو غ رهیرا حاملش بودند و غ یو چه فرهنگ و تمدن

 (.27تا  2۵ قهیشناسنامه، دق

 

 بررسی و پاسخ:

را  انیبه نام هخامنش یاسلسلهبه طور کل  راریجناب پورپ یعنی کلیپکه تنها کارشناس  مینیبیم حال

نام  به یچراکه او کتابباعث تعجب است  اریبس نی، اانداصال وجود نداشته دیگویو م شودیمنکر م

را مورد  انینگاشته است و در آن کتاب وجود هخامنش «انیبر آمدن هخامنش دوازده قرن سکوت:»

 جانیدر ا یول کرده بودند. ریآنها را اج انیهودیاند که بوده یوحش یاما گفته است که قوم قرار داده دییتا

 یبه طور کل زیاند نو... سخن رانده ریو اردش هیکمبوج ا،یبرد وش،یکه از کوروش، دار زیکتاب خودشان را ن

 یحشو اریبسحال در عیننداشتند اما  یوجود خارج شانیبا آنکه به اعتقاد ا انیهخامنش ای. گوکنندیانکار م

 اند!!بوده زیو خونر

 

رسد جناب پورپیرار در اکتشافی تازه کل هخامنشیان را جعلی و دروغین به نظر میپس از مدتی 

دوازده »های ایشان همچون ، پس بایستی بسیاری از کتاببودندو مدعی نبود چنین حکومتی در تاریخ  دانشتند

 !!انگاشترا نیز یکسره باطل و نادرست « قرن سکوت، بر آمدن هخامنشیان
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 ابطال شناسنامه )نقل قول(: پیکل

 
 ابطال شناسنامه ( پی)کل

 ستیاز همون مقبره ا یچشم انداز کیبلکه  کینه از نزد یشما دینیبیرا که م یریتصو نیا

 (.27تا  26 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کن گنیم وشیکه مقبره دار

 
 ابطال شناسنامه ( پی)کل

 نیا میکنیم یسع ما د،یکنیرا مالحظه م ینیاز همون مقبره محدوده مع لیتید نیا در

ندن ک بهیشده قبل از کت دایروش پ یابهیکه بعدها کت ستییرا که درست همون جا لیتید

 بیآس یها به کلسنگ نیکه ا دینیبیشما م .میرا به شما نشان بده کشیاز نزد یشما
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 دی)نگاه کن رهیو غ رهیغشده و  جادیاز گذشت زمان درشان ا یشنا یهاحفره دنیاند ترکدهید

 (.۳۳تا  ۳2 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل

 

ون که با عالئم قرمز نش ییدرست همونجا دینیبیم ،دیکنیبعد نگاه م ریبه تصو یوقت خب

 یعنی یچجور نایآخه ا است، بهیکه کت دینیبیبعد شما م ریدر تصو وبهیکه سنگ مع میداد

دو تا عکس رو بزاره کنار هم و  نیا یممکنه کس یوقت کیاند که فکر نکرده نهایاندازه ا نیا

 .(۳4 تا ۳2 قهیابطال شناسنامه، دق پیبه کل دی)نگاه کن نه؟بک سهیبا هم مقا

 
 ابطال شناسنامه ( پی)کل

 بررسی و پاسخ:

 یاز نما نییاپ اریبس تیفیعکس با ک کینقش رستم نشان دادن  بهیکت هیساز عل لمیگروه ف نیمدرک ا تمام

 ها است!!بهینبود کت یدور و ادعا

ا آنکه ت یکاف تیفیدارند و نه ک یافراد نه فاصله مناسب نیمورد اشاره ا یهاعکس زیموضوع ن نیا در

 .انندیرا بنما وشیآرامگاه دار یهابهیکت

 بهیها به کتبار «انیهخامنشبرآمدن  دوازده قرن سکوت:»در کتاب  راریاست که جناب پورپ جالب

و  86ص :١۳7۹ رار،ی)پورپ داندیم وشیاستناد کرده و آن را نوشته شده به دست دار وشینقش رستم دار

 !دکنیعنوان م ریو نوشته شده در صد سال اخ ینقش رستم را جعل بهیکت یاما اکنون او به طور کل (١07

 وشیاو از آرامگاه دار نیقرار داده است که در عکس نخست نیادعا فرض را بر ا نیا بیهر ترت به

 .میریگیم یتصور را پ نیهم زیاند. ما نکنده بهیاند و کتوجود ندارد و بعدها آمده یابهیکت
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موسسه  تی)سا گزارش شده است ١۹۳4تا١۹2۳ یسال ها نیدر نقش رستم، زمان ثبت عکس ب وشیدکتر هرتسفلد از آرامگاه دار عکس

collections search center) 

 

عکس  میافتیها دریاما با جستجو در گالر شودینم یابطال شناسنامه معرف پیوجود آنکه مآخذ عکس در کل با

درجات عکس در من نیا خیتار باشد،یاز دکتر هرتسفلد م یشده عکس ییبزرگ نما راریمورد استناد جناب پورپ

 collectionsعکس،  رجات)مند ذکر شده است1934تا1923 یسال ها نیب یمربوط به بازه زمان یگالر

search center .)در آرامگاه  یابهیکت چیدر نقش رستم ه ١۹2۳تصور کرد که حداقل تا سال  دیپس با

 باشد. ادیپ یابهیکت دینبا یعکس چیهم در ه خیتار نیاز ا شیپ زیبر طبق شرط عقل ن قرار ندارد. وشیدار

 یاست عکس رانیعکاسان ا نیتراز سرشناس یکیکه  نیآنکه عکاس دوران قاجار آنتوان سوروگ حال

 :دهدیارائه م بهیهمراه با کت وشیاز آرامگاه دار
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 تی)سا گزارش شده است ١۹02تا  ١8۹8 یسال ها نیدر نقش رستم،زمان ثبت عکس ب وشیاز آرامگاه دار نیآنتوان سوروگ عکس

 (collections search centerموسسه 
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 عکس، مندرجات)برداشته شده  1902تا 1898 یسال ها نیدر بعکس آمده که  نیا حاتیتوض در

collections search center) از عکس ارائه شده  شتریسال ب 20حد اقل  یقدمتعکس  نیحال آنکه ا

 سنگ ها مشاهده کرد. یرا بر رو بهیکت توانیدقت م یو با کم دارد. راریتوسط پورپ

 :یینما بزرگ
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گزارش شده  ١۹02تا  ١8۹8 یسال ها نیدر نقش رستم،زمان ثبت عکس ب وشیاز آرامگاه دار نیعکس آنتوان سوروگ ییبزرگنما

 (collections search centerموسسه  تی)سا «ها در عکس قابل مشاهده هستند بهیکت»است

ه ک و مشاهده عکس باشد یکار رجوع به گالر نیبهتر دیعکس شا نیهرچه بهتر ا یبررس یبرا البته

 (.goo.gl/WTaeqb)ن.ک: در فضای اینترنت قابل دستیابی است 

از  یگرینسخه د دهیچاپ گرد Gelatin silver printsاز نوع  نینسخه عکس از آنتوان سوروگ نیا

 ١۹0۵ تا ١۹02چاپ شده است که زمان چاپش مربوط به سال  glass negativeبه نوع  زیعکس ن نیا وینگات

وضوح  ویاز نگات رت دیچاپ جد نیها در ابهیکت دیشا .(collections search center)مندرجات عکس،  باشدیم

 داشته باشند. یبهتر
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 تی)سا گزارش شده است ١۹0۵تا  ١۹02 یسال ها نیدر نقش رستم،زمان چاپ عکس ب وشیاز آرامگاه دار نیآنتوان سوروگ عکس

 (collections search centerموسسه 
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 :یینما بزرگ

 
گزارش شده ١۹0۵تا  ١۹02 یسال ها نیدر نقش رستم،زمان چاپ عکس ب وشیاز آرامگاه دار نیعکس آنتوان سوروگ ییبزرگنما

 (collections search centerموسسه  تی)سا «ها در عکس قابل مشاهده هستند بهیکت»است
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 ١۹02 تا ١8۹8 یسال ها نیکه متعلق به دوران قاجار و ب نیآنتوان سوروگ یهاکه از عکس همانطور

 صورت نگرفته است. یگونه جعل چیقرار دارند و ه وشیآرامگاه دار یها بر روبهیکت باشدیممیالدی 

 

 یانیپا سخن

و  ستونیب هبیبودن کت یجعل یادعا انیو نقد بن یبه بررس ریشد تا با ارائه اسناد و تصاو ینوشتار سع نیا در

 نیاول یادعاها را برا نیا یکه خود و راریناصر پورپ یاز جمله جناب آقا انی. استناد مدعمینقش رستم بپرداز

 یب براو فاصله مناس تیفیعکس فاقد ک نیا میبود که نشان داد دهید بیعکس آس کیبار مطرح کرد تنها به 

ها و حتی در همان گالری و با کد قبل از عکس آسیب دیده، تصویر نقش برجسته است شانیا یاثبات ادعاها

رسد مربوط به پیش از تصویر آسیب دیده شود و به نظر میهای بیستون به صورت کامل دیده میو کتیبه

 نماند یگذشتگان باق ین بهاگرا راثیم نیا یخیاصالت تار درباره یاشبهه ینکه جاآ یدر ادامه برا است.

الت و روشن بر اص یها گواهارائه شد و همه آن ییو اروپا یرانیدر منابع ا ستونیب بهیاز کت یمیقد ییهاینقاش

 بودند. ستونیبودن ب یجعل یادعا یو نادرست یخیسند تار نیا متقد

 یها با ارائه عکسبهیکت نیبر جعل ا یمبن راریجناب پورپ ینقش رستم و ادعا یهابهیمورد کت در

عنوان  چیبه ه یهخامنش یهابهیبودن کت ینشان داده شد که گفتار جعل شانیتر از عکس مورد استناد ایمیقد

 یغرض ورز یاز رو شتریرا ب هاادعا نیآثار ا نیبودن ا یجعل انیمدع دیآیندارد و به نظر م قتیدر حق شهیر

 .کنندیمطرح م

 

 شناسنامه نوشتار:

 :یاتاریرا ینشان .خردگان گاهیپا«. است؟ یو نقش رستم جعل ستونیب یها بهیکت ایآ(. »١۳۹۵بهمن١۵کوروش ) ،یشهرک

 http://kheradgan.ir/?p=15434 

 

 :هانامهیاریو  هاهیمابن

 . تهران: انتشارات کارنگ.انیدوازده قرن سکوت: برآمدن هخامنش(. ١۳7۹ناصر ) رار،یپورپ 

 . تهران: کارنگ.یناراست یها نهیشی. قسمت دوم پانیدوازده قرن سکوت: بخش سوم ساسان(. ١۳8۳ناصر ) رار،یپورپ

نشانی رایاتاری:  .اینارن«. 4 ستون،یب یها بهی، کت۹2 جهی، نت284بدون دروغ،  یشناس رانیا(. »١۳8۹مهر  6ناصر ) رار،یپورپ 
http://www.naria.info/view/1.aspx?id=681 

. نشانی رایاتاری: اینارن«. ۵0بدون دروغ  یشناس رانیا(. »١۳86 نیفرورد 2١) ناصر رار،یپورپ
http://www.naria.info/view/1.aspx?id=202 

http://kheradgan.ir/?p=15434
http://www.naria.info/view/1.aspx?id=681
http://www.naria.info/view/1.aspx?id=202
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 .ی. تهران: انتشارات خوارزمیبدره ا دونیو فر یری. ترجمه منوچهر امسفرنامه جکسن(. ١۳6۹) امزیلیجکسن،و

 .یفرهنگ ی. تهران: دفتر پژوهش هاستونیب(. ١۳۹١شهرام ) ان،یلیجل

 سمت.. جلد اول. تهران: انتشارات یتمدن هخامنش(. ١۳۹2) یعل ،یسام

 .رازیش دی: انتشارات نورازی. شمعاصر خیدر تار دیتخت جمش(. ١۳۹۳) نیعبدالحس انیطالب

 .ی. انتشارات اشراقینور صادق نی. ترجمه حسرانیسفرنامه اوژن فالندن به ا(. ١۳۵6فالندن، اوژن )

 .یچاپ بمبئ .طهرانی عبداهلل اهتمامه ب .چاپ دوم .آثار عجم .(قمری١۳١۳-١۳١2) ریمحمد نص ،یرازیش ینیفرصت الحس

 . به کوشش ژاله آموزگار. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.یخلخال الی. ترجمه نازیهخامنش یهابهیکت(. ١۳8۹) ریلوکوک، پ

 

 collections search centerموسسه  تیسپاس از سا با

http://collections.si.edu/search 

 کتابخانه مجلس تیسپاس از سا با

https://goo.gl/mPqWKn 

 flickrموسسه  تیسپاس از سا با

https://goo.gl/UQN5si 
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