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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»% ،.   

  

��a1' از���١١ , �1RN@دا Iدر س1ی �� :V , `B- .�?<، در @�P= را� 1O} ! دار1H ��� ، Lز� @ص< ,

S1}   ای" هO 1ت�BP� L =@1�. =! qB?3. 1ه ا~ ،>?�. -V , 1ن دی'ارPاز ه S1ز ه! =$ ،Iاس L Rدی �Hص'ی  9�ی

 'a1��, �1RN@دا Iدر س1ی ،Lدار ! �  :و != Mدرس زی  @ص< $ د� ا@

http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/IMAGES/PER/KZ/8E5_4.html  

 N3*. Sه'H "1د ایiف ای�� $= ای" ��� $= !1 ه�� در @�P= را� ح1yرL دی  ,@', -��'ار , V- هS اL v از .

،Iس�@ T1ی�@ L1ی" س�'ه H1ر�,M ی" و Hرس'ا  L =@1N@  L19ه/@= ا -R*ه F �اسI $=  ا�1Pل �19/@= و :

Iاس ��, >�H . -R*ه F و -*F L �a IGح3- در ای" دوران س ،'a1��, �1RN@دا .  aا �Mد.- از O'د .- _ س

'OرW� و g�1� _ Mواز� اM L =B!1A. L19 =! L$1د.RN@دا b1O =! ،L N! j*ه F اه- از �9�ی Z?9  -ه1ی =E�3$

�F ه*j و 1Hری� !L N، در  .�?< @TA رسS3 و F ی< دادن  س1س1@-، در !�@= هL1*! L1  ! اL سBسL =B !- س*

 T�� ��� F'ق .- ,'د، _� !1ی� در} $ د $= $1ر,*1س1ن �*� ده= _*@1Pوا:2- ه Z?9 >�H . \�ای" ز.1ن @



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 
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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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