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. گرچه اندتردید کردهبرخی از پژوهشگران درباره به آتش کشیده شدن پارسه )تخت جمشید( توسط اسکندر 

توجه تر مای در این باره مطرح کردند که قابل توجه است اما با نگاهی دقیقاین پژوهشگران نقدهای محترمانه

و  باشدفراوان میبسیار  دهند تخت جمشید آتش گرفته استشویم، شواهد و منابعی که نشان میمی

های هو نوشت به طوری که با توجه به آثار به جا مانده در پارسه ؛شودتری در این باره مطرح میهای قویاستدالل

ماند که این اثر شکوهمند تخریب دیگر تردیدی باقی نمی اند،باستان شناسانی که کار حفاری را انجام داده

 شده و آتش گرفته است.

در این میان برخی هم به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند و برای اهداف خاصی  متأسفانه

که حسابشان از افرادی که  نقدهای  که آتش سوزی تخت جمشید دروغ است! تفکر این افراد کنندادعا می

ت که داشمی بیانپورپیرار  .است بر پایه نظریات جناب آقای پورپیرار باشد،جدا می را مطرح کردند، انهمحترم

البته که جناب پورپیرار در  ،تخت جمشید یک سازه نیمه کاره بوده و هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است

راستای همین نظر خود نیاز داشت که آتش سوزی تخت جمشید را انکار کند چراکه یک کاخ نیمه 

 .بگیرد آتش تواندنمی کاره

پرداخت! مورد ای نظریات میرا تیز کرده بود و به عرضه فله ها بود قلم خودجناب پورپیرار که مدت

دوازده » ،«شناختی آریا و پارساعتبار باستان»هایی مانند به عنوان مثال کتاب .های بسیاری واقع شدمخالفت

های دیگر در نقد و بررسی علمی و بسیاری از کتاب« کوروش و بابل» ،«هزاره های پر شکوه» ،«قرن شکوه

 .های پورپیرار نوشته شدگفته
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 مورد در  پورپیرار خواندن «ناآگاه »و «مغرض» شادروان دکتر پرویز رجبی ایران شناس مشهور با 

 .(1381تیر  19 ،ایسنا) «ناروا و بدون سند است ،پایهها و ادعاهای این کتاب بیتمام حرف» :گویدمی وی کتاب

واند و خمی« بی پایه و بی سند»های جناب آقای پورپیرار را همچنین دکتر غالمرضا سلیم نیز گفته

 .(1381تیر  18 ،ایسنا) داندمی« بهره برداری سیاسی»ها و ادعاهای پورپیرار را گریاهداف نگارش

نظریات خود بدهد منتقدین خویش را با جناب پورپیرار هم به جای آنکه پاسخی علمی در دفاع از 

 !کردهایی که از قبل در جیب گذاشته بود پذیرایی میبرچسب

ا های فکری خاص و اکثرهایی با وابستگیامروزه همچنان شاهد گسترش نظریات پورپیرار توسط گروه

  .است از این نظریات همین شبهه افکنی آنان در مورد تخت جمشید .ضد ملی و ضد ایرانی هستیم

و سپس نادرستی نظر  پردازیمدر این مقاله به طور خالصه به موضوع آتش سوزی تخت جمشید می

های هایی به سوءاستفادهکنیم و اشارهکسانی که آتش گرفتن تخت جمشید را رد می کنند را بررسی می

 کنیم.پورپیرار می

 

 ساختار پارسه

پندار  .پرداخت ساختار ساختمانی پارسه )تخت جمشید( استای که باید پیش از هر سخن دیگری بدان نکته

 .تکنند پارسه بنایی سنگی اسبرخی از مردم به غلط فکر می کهغلطی که متاسفانه وجود دارد اینست 

های سنگی آن باقی مانده است این تفکر نادرست در میان برخی رشد کرده درواقع چون امروزه فقط بخش

 دکتر .گیری از هنرهای گوناگون داشته استپارسه یک معماری ایرانی با الهام این در حالی است که ،است

معماری ایران باستان را از نظر مصالح ساختمانی بر پنج « ایران در شرق باستان»هرتسفلد در کتاب ارزشمند 

سقف های چوبی متکی -3ساختمان سازی با مکعب های عظیم سنگی  -2حجاری کوه و صخره  -1»ی پایه

 .(227ص :1381 ،هرتسفلد) دانداستوار می« دیوار های خشتی -5کاربرد فراوان فلز - 4بر ستون های چوبی 

 .باشدها میتخت جمشید نیز دارای این شاخص

کاخ صد ستون و دروازه ملل از سنگ ساخته شده  ،های بزرگی چون آپاداناهای کاخدر پارسه ستون

از چوب ساخته شده است و سقف همه تاالرها و  ...کاخ تچر و ،حرم سرا ،هایی مانند خزانههای کاخو ستون

دیوارها نیز از خشت  .دادند که عنصری سبک و در عین حال اشتعال پذیر بودها را با چوب پوشش میکاخ

ها را برای گاهی دروازه .رسیدمتر می 5شدند که گاهی به تناسب ارتفاع آنها قطرشان به بیش از ساخته می

 .های کاخ صد ستون و دروازه ملل اشاره کردتوان به دروازهساختند که میشکوه و جالل بیشتر از سنگ می

پارسه به علت استفاده زیاد از چوب  بینیم کهپس تا اینجا که با ساختار ساختمانی پارسه آشنا شدیم می

 .در کنار سنگ و خشت کامال نسبت به آتش سوزی آسیب پذیر بود
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دست آمده و ه های پارسه اطالعات جالبی با تحقیقات دکتر سامی بهای سقف و ستونوبدر مورد چ

 :نویسدچنانکه دکتر سامی می .آن نوع خاصی از چوب در پارسه است

های فارس ها و جنگلهای قطور کوهستانها و راهروها را چوبها و اتاقایوان ،هاتاالرسقف 

ای از چوب پیدا قطعه .داده استلبنان تشکیل میهای سدر و بختیاری و قسمتی نیز چوب

ها که توسط آزمایشگاه دانشکده کشاورزی کرج مورد آزمایش قرار گرفت از شده در کاوش

 .(89ص:1389 ،سامی)« نوع سدر لبنان بود

 

چراکه  .پیدا شدن چوب سدر لبنان بسیار عجیب و جالب است ولی در عین حال غیر منتظره نبود

ر د ،کندهای شوش را تشریح میای که در آن چگونگی ساخت و مصالح ساخت کاخداریوش بزرگ در کتیبه

 :آوردها میدر مورد چوب DSf کتیبه با کد علمی

مردم آشور  ،چوب سدر که در اینجا کار گذاشته شده است از کوهی به نام لبنان آورده شد

ه )چوبی سیا چوب یکا ،ها و یونانیان آن را تا شوش آوردنداز بابل کاری ،وردند تا بابلآآن را 

ص ص :1389 ،لوکوک :ک.ن ،9ند ب ، DSfکتیبه) شداز گنداره و کرمان آورده  به رنگ آبنوس(

282-283). 

 

های دکتر علی سامی پیداست چوب سدر فقط بخشی همانطور که در کتیبه داریوش بزرگ و گزارش

تر دکتر اشمیت از خاکس ،هایی نظیر سرو نیز در کاخ به کار رفتهو چوب نددادمیاز چوب های پارسه را تشکیل 

 :1342 ،اشمیت) است بوده سرو چوب از شد مشخص میکروسکپی آزمایشات با که میکند گزارش های چوبی

 .(131ص 

 

 داستان بر افروختن آتش در پارسه به روایت مورخین

مورخانی مانند رادت،  .آوریماند که چند مورد از آن را میپرداختهمورخین بسیاری به موضوع آتش سوزی 

 ، دیودور سیسیلی و... از این موضوع یاد کردند.آریان ،پلوتارک

رادت یکی از بهترین مورخین اسکندر شرح حادثه را مشروحا و چنانکه خود به چشم آن را دیده باشد 

 :گویدکند و مینقل می

هخامنشیان مرکز تجلی فر و شکوه درباری بود بهترین جایی بود که شهر شاهی که در زمان 

های محیرالعقول جنگی خود در نظر گرفته اری جشن تجلیل پیروزیزها برای برگمقدونی

گزاری کرد به خدایان محققا در آنجا که او )اسکندر( از خدایان و مردان خود سپاس ...بودند

ها مکرر بودند یکی که این ضیافت .های مجللبزمقربانی تقدیم نمود و به مردهای خود 
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در این هنگام وضع صحنه  ...محققاً آخرین همه بود به جنون می گساری و عیاشی گرایید

الی ها ختا آنجا جریان وقایع زیر جماعت روحانی زئوس بود ولی به تدریج که جام .تغییر کرد

اب خود را نشان داد و به حضار جنون انداخت باکوس خدای شرشد و سرها را به دوار میمی

مجلس جشن بدل به  .مستی و شهوت بخشید و همه را دستخوش اختالل و گمراهی کرد

تائیس اسکندر را دعوت کرد که مراسم  ...جمع دیوانگان شد و همگی تسلیم گمراهی شدند

ندر اسک خواست در آن شرکت کندکموس را با دیگران افتتاح کند خود او نیز با التهاب می

موافقت کرد و به دنبال او تائیس دسته رامشگران را حرکت داد و نقش رهبری آنها را بر 

دیگران هم از آنها  .عهده گرفت و کوموس با صدای آواز و فلوت از تاالر جشن خارج شد

اند طعمه حریق کنند خواستهوردند و کاخ را که میآپیروی کرده و تعدادی مشعل بدست 

های افروخته را روی ساختمانی که نخست اسکندر و سپس تائیس مشعل احاطه نمودند

همه از آنها پیروی کردند و آتش همه جا را فرا  .چوبکاری آن از چوب سدر بود انداختند

 .(365و  366ص  :1389 ،سامی) «گرفت

 

 یپلوتارک نوشته است که تائیس معشوقه بطلمیوس نطقی کرد و متعاقب آن قصر را آتش زدند ول

پلوتارک در روایت اشعار مشهور  .اسکندر پس از این عمل زود پشیمان شد و امر کرد آتش را خاموش کنند

 :را شاهد آورده و اینچنین است (Dryden) دریدن

ارواح انتقام را ببین که برخاسته  .انتقام .انتقام :کندفریاد می (Timotheus) تیمو تیوس

اندازند چگونه مساکن پارسی و معابد ها را که چگونه باال میببین مشعل ...مشاهده کن

شاهزادگان با سرور خشم آمیز تحسین  .کننددرخشان خدایان مخالف ایشان را نشان می

پادشاه برای انهدام شعله بدست گرفت تائیس راهنمایی کرد و او را به مطلوب وی  .گفتند

/ ص 1ج :1323 ،سایکس) دیگری را آتش زد (Troy) رویدیگر ت (Helen) رسانید مانند هلنِ

349). 

 

 :گویدآریان می

اسکندر در جواب یکی از سرداران )پارمن ین( که عقیده داشت غارت و حریق تخت جمشید 

لشکری از پارس به یونان آمد آتن را خراب کرد  :فتوحات او را لکه دار خواهد ساخت گفت

 .(374ص  :1389 ،سامی) و معابد آن را آتش زد من باید انتقام این کردار را بکشم
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طبق اسناد فوق از مورخین تخت جمشید )پارسه( به دست اسکندر آتش زده شده است و این خود 

 .را اثبات نماید منکران آتش سوزی در پارسهتواند نادرستی گفتار می

 

 آثار آتش سوزی در تخت جمشید

های هبلکه باید گفتار مورخ با یافت کنیمتنها به گفتار مورخین اکتفا نمیاما ما در بررسی چنین وقایعی 

 شناختی در تختهای باستاناز این رو در ادامه نوشتار به بررسی کاوش .شناسان نیز مطابقت کندباستان

 .پردازیمشود یا خیر میاثری از آتش سوزی ذکر شده توسط مورخان در آن دیده میجمشید و اینکه آیا 

 زهاستول ،های خود به آثار آتش در تخت جمشید اشاره کرده استشاید از اولین کسانی که در گزارش

(Stolze) نویسددکتر سامی در کتاب خود در مورد تاالر صد ستون می .باشد: 

های علمی تخت جمشید( کاخ را پیش از این )پیش از کاوشاستولزه که حدود نود سال 

هجری قمری برابر 1295پس از کند و کوب حاج معتمدالدوله فرهاد میرزا )سال 

نویسد که کف تاالر از یک طبقه زغال و خاکستر سوخته اشیا و میالدی( دیده می1877

عالیم و آثار سوختگی  های ما هم در کف این تاالرهای پوسیده بوده ضمن خاک برداریچوب

 .(184ص  :1389 ،سامی)« شدید نمودار بود

 

شناسی شیکاگو که اکثراً به دنبال جمع آوری آثار  هایی مانند دانشگاه شرقهای گروهبعد از کاوش

عتیقه و خروج قانونی و غیر قانونی آنان از ایران بودند و هیچگاه آنطور که به آنان وظیفه سپرده شده بود به 

دکتر سامی و پس از آن گروه ایتالیایی تیلیا و سپس  ،لعه و بازسازی و مرمت این آثار گرانقدر نپرداختندمطا

دکتر سامی در زمینه  .دکتر شهبازی به بررسی و مرمت و کاوش دقیق علمی در این آثار دست زدند

ها دکتر شهبازی نیز بعدهای بسیار نوشت و قصد شناساندن این اثر به جهانیان را داشت جمشید کتابتخت

های بسیاری در مورد تخت جمشید نوشت و آثار که کاوش را در تخت جمشید به دست گرفت مقاالت و کتاب

قطعا ما تخت جمشید امروزی را مدیون زحمات بی دریغ بزرگانی چون دکتر  .بسیاری مورد مرمت قرار گرفت

 .سامی دکتر شهبازی و تیلیا هستیم

بنگاه علمی تخت جمشید بود و مدیریت این بنگاه را در دست گرفت و  دکتر سامی خود موسس

ص  :1393 ،طالبیان) دادشناسی را بعد از گروه علمی دانشگاه شیکاگو ادامه های باستانها و کاوشحفاری

 :نویسدوی در مورد آتش سوزی تخت جمشید و آثار آتش پیدا شده می .(126

های اسکندر مقدونی حتمی و در خالل کاوشهای تخت جمشید بدست آتش سوزی کاخ

همانطور که نویسندگان هم زمان اسکندر و  .سی ساله آنجا کامال ثابت و مسلم گردیده است

ال ا کاخ عظیم سوخته و تاراج گردیده واین  ،اندسایر تاریخ نویسان یونانی و رومی نوشته
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زیبایی را اینطور ویران و از  بایست بنایی بدین استواری وگذشت زمان و گردش روزگار نمی

ها کناره دیوارها و کف تاالرها هر جا با خاک ها راهروها و ایواندر کاخ .هم گسیخته سازد

های سوخته های نیم سوخته و پارچهانباشته شده آثار سوختگی و دود زدگی و زغال و چوب

 .گذاردنمایان بود که جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی

های مکشوفه در خارج از صفه که شرح آنها ثار روی صفه بلکه ضمن ساختماننه تنها در آ

های گذشت همه جا اثر سوختگی و آتش سوزی دیده شد و هم اکنون مقداری از سوخته

ها بدست آمده در موزه تخت جمشید موجود ها که در کاوشها و چوبها و فرشپرده

  .(354ص  :1389 ،سامی) «باشدمی

 

 جای دیگر اینچنین نوشته است:سامی در 

آثار زغال و خاکستر زیادی که در تاالر مرکزی و ایوان شمالی کاخ صد ستون مشاهده گردید 

تش سوزی مهیب اسکندر قرار گرفته آها مورد نشان داد که این کاخ بیش از سایر کاخ

 .(209ص  :1348 ،سامی) است

 

 را علمی پژوهش و حفاری 1931 سال در که بود کسی اولین ،دکتر هرتسفلد باستان شناس آلمانی

  :نویسددر مورد کاخ صد ستون می (75ص :1393 ،طالبیان) کرد آغاز جمشید تخت در

ژرفای خاکستری  .داخل تاالر تصویر وحشتناکی از خرابی ناشی از آتش سوزی است ،امروزه

های سنگی سیاه ستون .شودسانتیمتر می 60و گاهی  30که کف تاالر را پوشانده در حدود 

شده از شدت حرارت آتش سوزی به انبوه بی شمار سنگ ریزه تبدیل شده و اغلب به صورت 

 قاتا این از ،انجامید جمشید تخت نابودی به که ،اسکندر حریقی ...آهک سوخته در آمده اند

 .(235ص : 1381،هرتسفلد)« کرد شروع

 

ها را در پارسه رهبری هرتسفلد حفاری و کاوشپس از دکتر  1314دکتر اشمیت که در سال 

در  .کرده استنیز به کرات به آثار آتش و ذغال و خاکستر در پارسه اشاره  (103ص  :1393،طالبیان) کرد

 :آوریمچند مورد را به عنوان نمونه می اینجا

 

 :آثار آتش در یکی از انبار های جنوبی کاخ آپادانا

ای هبر دیوار .ی افتد سوخته بوده استروی کف دودزده اتاق باین قطعه دیوار پیش از آنکه »

 ،غال نیز در قسمت شرقی اتاق بدست آمدزشود و مقدار زیادی دیگر نیز اثر آتش دیده می
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ها در حدود متر و طول آن 1.5غال شده که عرض آن ها تقریبا طهای در میان این انبوه چوب

شد و همین اندازه از کف اتاق باال ر آن میهشت متر بود و نزدیک به شصت سانتی متر قط

 .(75و 74ص:1342 ،اشمیت) «آمده بود مقدار زیادی اشیای مفرغی کشف گردید

 

 :تاالر اصلی آپادانا

ای بدست آمد که ضمن خاک برداری گوشه جنوب شرقی تاالر اصلی آپادانا شواهد تازه»

گردیده است تاثیر آتش در اینجا از داد کاخ آپادانا در اثر حریق شدیدی منهدم نشان می

اتاق های انبار و برج جنوب شرقی بیشتر مشهود است و حرارت آتش در تاالر به قدری زیاد 

های زیر گچ کاری سبز خاکستری رنگ دیوار تا حدودی پخته و رنگ آن به بوده که خشت

تاق به ف اقرمز کم رنگ تغییر یافته است و نیز قسمت عمده پوشش سبز خاکستری رنگ ک

 .(78 صهمان: )« عمق پنج میلیمتر تا یک سانتی متر سوخته و سیاه گردیده است

 

به  1353دکتر شهبازی که خود موسس بنیاد تحقیقات هخامنشی بود و به وسیله این بنیاد از آبان 

 :1393 ،طالبیان) کردمیای گسترده کارهای اجرایی و پژوهشی و مرمتی را در تخت جمشید دنبال گونه

 :نویسددر مورد آتش سوزی می ( 187تا  185ص

در سر تا سر ایوان و تاالر اثار سوختگی شدید و مهیبی که هدیه اسکندر به ایرانیان بود به 

گذشتگان بقایای اشیا سوخته و خاکستر چوب سدر متعلق به سقف را  .خوردچشم می

ت جمشید را آتش ویران کرده های تخاند و بدین ترتیب شکی نمانده است که کاخیافته

  .(211ص  :1389 ،شهبازی) «است

 

های باالی صفه سنگی پندارند تخت جمشید فقط شامل همان کاخبر خالف تصور اکثر مردم که می

 هایپارسه در زمان هخامنشیان شهری بوده است که در آن کاخ .شودها محدود نمیپارسه تنها به آن کاخ .است

ها همه در پایین صفه سنگی و بر سطح دشت اند و این کاخمردم عادی نیز وجود داشتههای اشراف و خانه

 .ساخته شده بودند

چاپ « راهنمای تخت جمشد»تحت عنوان  1325جناب آقای حسین بصیری در کتابی که در سال 

 :نویسدمیکند در مورد شهر پارسه می

بقایای خرابه های شهر  ....استوسعت شهر نامبرده نزدیک به ده برابر وسعت تخت بوده 

هجری امیر ابو کالنجار پسر ابو شجاع سلطان  436در سال  .پارس تا چند قرن پیش مانده بود
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 الدوله دیلمی فرمان داد خرابه های آن را هموار نموده و در جای آن کشت و کار نمایند

 .(39-38 صص :1355، تجویدی)

 
 (64ص :1355 ،)تجویدی در جنوب صفه تخت جمشیدنمای هوایی و نقشه بقایای شهر پارسه 

 

در جنوب صفه پارسه  .شدهای شهر پارسه برای همیشه نابود بدین ترتیب بخش بزرگی از ویرانه

هت ها را از جدکتر تجویدی این کاخ .هایی پیدا شد که دکتر اکبر تجویدی بر روی آنها کاوش نموده استکاخ

او نیز از  ،نام گذاری کرده است ...و C، E، B نامشان شود با حروف انگلیسیای نداشتند تا معرف آنکه کتیبه

که چند نمونه را برای مثال  گویدهای پایین صفه و در شهر پارسه سخن میسوزی در کاخشواهد بسیار آتش

 :می آوریم

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2016/04/45435432512.jpg
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پیدا شدن مقادیر زیادی سوخته های چوب بویژه در تاالرهای ستون دار حکایت از یک آتش 

 ،تجویدی) نمایدسیسات برزن جنوبی میأسوزی عمومی در این ساختمان همچون دیگر ت

 .(106ص :1355

 

ولی برسی های مقدماتی .انجام نگرفته استC  هنوز کاوش در مناطق شرقی و جنوبی حیاط

ما در گوشه شمال شرقی این محوطه روشن ساخت که در این بخش ها آتش سوزی مهیبی 

 .(126ص  :همان) باشدهای این قسمت آکنده از ذغال و خاکستر می رخ داده است و اتاق

 

به طور یقین آثار برزن جنوبی به همان ترتیب که آثار روی صفه طعمه آتش شده است 

بوسیله مقدونیان و مزدوران و همدستان یونانی ایشان و دیگر هم پیمانانشان ابتدا به صورت 

یغما رفته و سپس با یک نقشه قبلی به آتش کشیده کامل غارت شده و تمامی نفائس آن به 

 .(185 ص :همان) شده است

 

ای برخورد که هنوز بر های خود به یک نمونه از ستون چوبی نیم سوختهدکتر تجویدی ضمن کاوش

 .اددمی نشان را پارسه چوبی هایستون ساختار روی پایه ستون خود ایستاده بود و سندی ارزشمند بود که

ای غال شده به دقت عکس برداری کردند و نقشهزالوار های  و ستون و تاالر آن از همکارانش و تجویدی دکتر

 .تهیه کردند

 
( عکس سمت چپ 180ص:1355.عکس سمت راست )تجویدی .ستون چوبی نیم سوخته تاالر دو ستونی

 («181ص:1355.)تجویدی

 

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2016/04/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87.jpg
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( نقشه 181ص:1355.عکس باالیی )تجویدی .غالزعکس و نقشه تاالر دو ستونی همراه با آثار الوار سوخته و 

 .(182ص:1355.)تجویدی

 

 :های تخت جمشید نیز در زمان دکتر هرتسفلد پیدا شدندهای هخامنشی آویزان در کاخبقایای پرده 

باستان شناس مشهور و کاوشگر اصلی تخت هنگامی که پروفسور ارنست هرتسفلد  1310در حدود سال 

در بین دیوارهای کاخ  ،کردهای داریوش و خشایارشا جستجو میجمشید در البه الی آثار به جای مانده از کاخ

ای که بعدها مهر اثبات بر افسانه مشهور آتش سوزی تخت پارچه .ای را یافتهای سوخته پارچهآپادانا تکه

 .جمشید زد

ها های سوخته یکی از کاخهای سوخته نشان داد آنها باقی مانده پردهی روی این تکههای بعدآزمایش

 «عباس علی بردبار» .این تکه پارچه در حال حاضر در موزه تخت جمشید به نمایش در آمده است .بوده است

 تخت های مختلفپروفسور هرتسفلد و همکارانش در بخش» :مسئول و راهنمای موزه تخت جمشید می گوید

ها را به دست آوردند که تعدادی از آنها را به اروپا بردند و در حال حاضر در هایی از این پارچهجمشید تکه

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2016/04/543542.3.jpg
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موزه های بزرگی چون لوور و موزه بریتانیا و بخش دیگری از آنها نیز در خزانه موزه ملی و تخت جمشید 

 .«نگهداری می شود

های تخت جمشید است که در هنگام ها بقایای پردهن تکهبسیاری از مورخان و پژوهشگران معتقدند ای

کارشناسان بر این واقعه اتفاق نظر دارند اما اینکه آتش  .آتش سوزی بزرگ تخت جمشید به جای مانده است

 .(1383 ،ابراهیم زاده) سوزی در چه زمانی روی داده است مشخص نیست

 

 

 :هادرباره پارچهپاسخ به شبهه 

باید در اینجا برای رفع شبهات مطرح کنیم آن است که پیدا شدن مقداری پارچه در پارسه اصال ای که نکته

 ؟!گویند مگر یک پارچه چقدر در طبیعت دوام خواهد آوردمی برخیگاهی  .جای شگفتی ندارد

به عنوان نمونه  .در پاسخ باید گفت پارچه در شرایط مناسب گاهی هزاران سال دوام خواهد آورد

 انبار یک کشف به موفق اندهایی که در شهر سوخته انجام دادهدر حفاری 1393شناسان ایران در سال باستان

 :شده است گزارش چنینکه  اندگردیده پارچه

 ،شودگفته می .دست آمدبه در دو گمانه در شمال دیوار اصلی مقادیر بسیار زیادی پارچه

سانتی  40متر و با عرض سانتی 60بزرگترین قطعه پارچه یافت شده در شهر سوخته به طول 

 .(1393 ،جلیلوند) استای این قطعه پارچه دارای سه طیف مختلف رنگ قهوه .متر است

های مختلف تاریخی نکه فرهنگ شهر سوخته واقع در استان سیستان و بلوچستان دارای الیهآحال 

 قبل از میالد است 1800ترین الیه مربوط به قبل از میالد و جدید 3200بوط به ترین الیه مراست که قدیمی 

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2016/04/2rd7wg1.jpg
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قبل از میالد به دست کوروش  550با در نظر گرفتن آنکه هخامنشیان در   .(26ص  :1382 ،عطایی و وحدتی)

تر از تر و کهنهیسال قدیم 2600و حداکثر  1200های انبار شهر سوخته حداقل پایه گذاری شدند پس پارچه

 ،های شهر سوخته را نسبت به زمان حال بسنجیماند و اگر بخواهیم قدمت پارچهپارچه یافت شده در پارسه

حال سوال از شبهه پردازان این است که چطور پارچه  .رسیمسال پیش می 5200تا  3800به قدمتی حدود 

 خیر؟سال پیش  2500ماند اما از سال پیش باقی می 5200ای از 

 

 
 (1393 ،جلیلوند) پارچه کشف شده در شهر سوخته

 

 سی نظرات منتقدین آتش سوزی پارسهربر

 هایزارشو گ کردنددقت بیشتری میمنتقدین  . کاشنقدهایی نیز به مسئله آتش سوزی پارسه وارد آمده است

 خواندند.میباستان شناسان را 

نقد دکتر احمد حامی پدر علم بتن ایران بسیار متمایز و  ،گوناگون میان نقدهایبا این حال از 

های به کار رفته در پارسه دکتر حامی با توجه به نوع سنگ .از عقل و نه تعصب است برگرفتهمحترم و 

 :نویسدمی

 .امرا از دید شیمیایی بررسی کردهو این ،ام که تخت جمشید نسوخته استمن گفته و نوشته

در  جمشید تخت اگر ...و با سنگ آهک ساخته شده است ،تخت جمشید روی سنگ آهک

 و تنه  پایین هایسنگ و آتش هایشعله در آن ههای باال تنباید سنگ ،آتش سوخته بود

 سنگ پوسته با ،برف و باران آب .باشند پخته هم ،ریخته فرو سوزان هایجسم زیر ،آن کف

 از تازگی که را هاییسنگ .باشد شسته را آن و باشد داده شکفته آهک ترکیب ،پخته آهکِ

 هاند و آجِ تیشهمگی سالم ،های ازاره و کفبه ویژه سنگ ،اندن آوردهبیرو خاک زیر

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2016/04/IMAGE635559103810472905.jpg
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 تخت که رساندمی نیز این .است مانده بجا هنوز آنها روی ،هخامنشی زمان تراشانسنگ

 .(26ص :1354 ،حامی)است  نسوخته جمشید

 

 پارسه از دو نوع سنگ ،حامی به نکته بسیار خوبی اشاره کردند و آن نوع سنگ در پارسه است دکتر

تر ساخته شده است که واکنش سنگ آهک به حرارت را دکتر اشمیت دومین محقق در آهکی سخت و نرم

 :کندمجموعه پارسه چنین در کتاب خود ذکر می

گردد به صورت سنگ آهک معدنی که آهک از آن تهیه می ماده  کربنات کلسیم یعنی همان

وقتی کربنات کلسیم در حرارت بیش  .شود وجود دارددر اغلب نواحی که سنگ گچ پیدا می

 .آیدشود و به صورت آهک سوخته در میدرجه سانتی گراد مکلس گردد تجزیه می 800از 

 :1342 ،اشمیت) خلوط نمودآید ممکن است با آب مرا که بدین حالت بدست می ایماده

 .(281ص

 

بر این اساس سنگ آهک با درجه حرارت بسیار باال که قطعا در یک آتش سوزی رخ خواهد داد آسیب 

 .شود و حتی ممکن است پودر شودپذیر و ترد و شکننده می

 دانیم واقعاست که ما نمیا سی کرد نخستین نکته آنراما نظر دکتر حامی را باید از دو جهت بر

از این نظر باید  .توانسته بسوزدها چقدر بوده و این مقدار چوب تا چه زمانی میهای سقف و ستونچوب

شود تا کامال پودر شود متمایز سنگ آهک پارسه را از آن سنگ آهکی که در کوره حرارت داده می

 .ساخت

ها ویرانگری را بر سنگست که بر طبق نظر دکتر حامی و دکتر اشمیت آتش نتایج ا دومین نکته آن

امال های پارسه کفرمایند سنگونه که دکتر حامی میهمانگ واقعا که کرد سیربر باید ولی گذاردها میو ستون

باستان شناسان محقق در پارسه به  هایسی این موضوع در گزارشربی گزند از آتش و حرارت بوده اند؟ با بر

اند هها در اثر آتش گفتها از تخریب سنگجموعه پارسه بارها و بارشناسان مرسیم باستاننتایج چشم گیری می

 :کنیمکه بعضی را نقل می

های سنگی سیاه شده از شدت حرارت آتش سوزی به انبوه بی شمار ستون ،کاخ صد ستون

 هب که  اسکندر حریقی ...سنگ ریزه تبدیل شده و اغلب به صورت آهک سوخته در آمده اند

 .(235ص :1381 ،هرتسفلد)کرد  شروع اتاق این از ،انجامید جمشید تخت نابودی

 

 ،ها در اثر آتش سوزی مدهشها و زیر ستوندر خالل این تعمیرات مسلم گشت که ستون

ها صالبت و استحکام اولیه خود را از دست داده و متالشی گردیده سوخته و پوسیده و سنگ
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گرماهای شدید پیوسته مقداری از آنها ریزش ها و و از ان پس نیز در نتیجه یخ بندان ،است

 ،سامی)« ها را از صورت پسندیده و زیبای اولیه خود خارج ساخته استکرده و اغلب آن

 .(141ص :1389

 

ها خاک بدر آمد و هنوز روی یک دستگاه از زیر خروار - پله های ایوان شرقی کاخ آپادانا -

 ودشپله را به آهک تبدیل کرده دیده می آن آثار چوب سوخته سقف که افتاده و چند ردیف

 .(143ص :)همان

 

های این بنا از لحاظ جنس تراش و شفافیت همانند کاخ تچر بوده سنگ – کاخ هدیش -

است ولی در اثر آتش سوزی آسیب زیاد تری دیده و خرد شده است و حدس زده میشود 

موثر و سنگ ها را به کلی که آتش سوزی با شدت هرچه تمام تر در نابودی این کاخ ظریف 

ها ریخته و آنهایی نیز های درگاهگداخته و از هم متالشی ساخته است بطوری که اکثر سنگ

 «هایش هم محو گردیده استکه برپا مانده پوسیده و ریختگی زیادی پیدا کرده و نقش

 .(266ص :همان)

 

های کرده و سنگ آتش ستون های سترگ تاالر صد ستون را به هزار پاره شکسته و خرد

ها را به آجر تبدیل نموده های بسیاری از دیواردرها را مکلس ساخته و خشت ،تراش جسیم

 .(374ص :همان) است

 

ی های چوبها بیش از پوشش سقف و ستوناشیای قابل احتراق موجود در اتاق - خزانه -

 هایاز اتاق های بعضیها و ترک برداشتن پایه ستونباعث سرایت آتش و سوختگی دیوار

 .(177ص :1342 ،اشمیت) خزانه گردیده است

 

که شال   D1قسمتی از نمونه تخت سنگ دیگر یعنی چهارمین تخته سنگبر روی پایه ستون 

 .(192 ص :همان) ستون و ته ستون آن در اثر آتش شکسته بود قرار داشت

 

ثار و آ اسکندر بودتش افروزی مهیب آاین تاالر بسیار باشکوه جایگاه  - کاخ صد ستون -

های فروریخته به خوبی مشخص است تابدانجا های ستونسوختگی همه جا و حتی سنگ

 ،شهبازی) که این آثار باقی مانده به علت پخته شدن تاب باز سازی و باز برپا گشتن را ندارند

 .(205ص :1389
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شیرازه  ،اسکندرتش سوزی شدید آهای این کاخ زیاد استوار نبوده و سنگ -کاخ هدیش -

جرزها در و پنجره ها را از هم گسیخته و خیلی به آن گزند رسانیده به طوری که محافظت 

 .(166ص :1389 ،شهبازی) ای که مانده نیز بسیار دشوار استهمین مقدار سنگ پوسیده

 

توان گفت که دکتر حامی در ها میهای فراوان از اثر آتش بر سنگبا توجه به این گزارش

 مشاهده روی ها دچار اشتباه شده و بنیان نظر خویش را صرفا برثیرات آتش بر روی سنگأمورد ت

 در چوب و الوار که دلیل همان به شک بی .اندبوده حرارت معرض در کمتر که داده قرار هاییسنگ

همه پارسه نیز به یک نسبت آتش نگرفته و نابود  اندنشده استفاده نسبت یک به پارسه سراسر

یا هدیش که بر طبق نظر  هایی همچون صد ستون وهای کاخاین طبیعی است که سنگ ،نشده است

 و ندا گرفته آتش پارسه نقاط باستان شناسان در مبدا شروع آتش افروزی بوده اند بیش از سایر

 .اند دیده آسیب

 .اندهای پارسه هم از حریق در امان نبوده و بسیار آسیب دیدهسنگ ،نشناسابر اساس مطالعات باستان

دانان و توان دریافت که حرف مورخین درباره آتش افروزی اسکندر در پارسه درست است اما تاریخحال می

 .ای حرف مورخین را باور نداردشناسان معاصر امروزه جزئیات افسانهباستان

 

 

 بود؟ دلیل آتش افروزی اسکندر چه

دلیل آتش  ،کننداند و پژوهشگران امروزی درباره آن تردید مییکی از جزئیاتی که برخی از مورخان آورده

 .افروزی اسکندر در پارسه است

علت نادرست بودن گفتار این مورخان در مورد علت آتش افروزی اسکندر در پارسه را دکتر شهبازی 

ه است. در اینجایابی و بررسی کرده به خوبی ریشه« جمشید راهنمای مستند تخت»در کتاب گران قدر خود 

 :کنیمای از آن را عینا نقل میما گوشه

علت این کار نه مستی و از خود بی خودی بود چنان که برخی نویسندگان متاخر برای تبرئه 

اری یاند و نه لذت انتقام کشی از خشایارشا که آتن را آتش زده بود آنگونه که بساو ادعا کرده

زیرا اسکندر هنوز برده می و زنان خود فروش نشده بود تا به خاطر  .از مورخان پنداشتند

 .تائیس روسپی آتنی ارگ با شکوهی را که اکنون دیگر به خودش متعلق بود تباه کند

بر عکس  .خواند« قهرمان آتن»ای نبود که بشود وی را فرهیختگی یونانی او هم به اندازه
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به گفته ژوستن مورخ  .فکر به رهبری دمونستنس خطیب دشمن وی بودندیونانیان روشن 

م( از او و پدرش شکست .ق338رومی معاصر قیصر آگوست وقتی یونانیان در جنگ خایرونیا )

بسیاری از آنان به  .خودند دوره حکومت افتخارآمیز و آزادی کهن خود را سر آمده یافتند

 .درآویزند سرانجام به بردگی و نابودی در آمدندخصوص مردم ثیب که جرئت یافتند با او 

دهد که اسکندر آرزو داشته انتقام سوختن آتن به دست ایرانیان را هیچ متنی نشان نمی

ترین توان آن مرد که با تعدادی از بزرگبگیرد و جای این پرسش باقی است که آیا می

و  گریبود خواهان انتشار یونانیشهرهای یونان آن اندازه وحشیانه و تحقیرآمیز رفتار کرده 

دید ایرانیان علت حقیقی آتش زدن پارسه این بود که می ...رهبری این جریان دانست؟

اند که تا باقی است امید آنان به زنده ماندن دولت پایتختی باشکوه و مذهبی در اینجا ساخته

گز آن مقدونی را های ملی ایرانی به جای خواهد ماند و هرهخامنشی و نگاه داری آیین

این بود که از عمد و از روی شوق آن را آتش زد تا  ،جانشین پادشاه خویش نخواهند دانست

به همه بفهماند که دولت هخامنشی و مرکز و زادگاه آنان نابود شده و از آن پس تنها او را 

یید و ااما این خیالی باطل بود فرمانروایی وی هفت سال بیشتر نپ .باید آقای آسیا دانست

 .(201ص  :1389 ،شهبازی) آمال وی نیز با خود وی بر باد رفت

 

ه نلد بر خالف عقیدبه نظر  .هستند بسیاری از پژوهشگران نیز با دکتر شهبازی در این مورد موافق

ها بفهماند که شاهنشاهی آنان به پلیس عمدی بوده و اسکندر خواست به آسیاییعامه سوزانیدن ارگ پرس

 .(372ص  :1389 ،سامی) شده و از این به بعد اسکندر یگانه آقای آنان استکلی خراب 

اسکندر مقدونی با سوزاندن کاخ عظیم شاهنشاهی هخامنشی خواست معتقد است،  دکتر سامی نیز 

 خواست که دیگر کاخاو می .به مردم بفهماند که این دودمان دیگر برچیده شد و خاطره آن نیز فراموش نمایند

از حکومت دویست ساله هخامنشیان باقی نمانده باشد که دیدار آن غرور ملی و افتخارات گذشته ایرانی  و اثری

 .(362ص  :1389 ،سامی) را تقویت و تشدید نماید و برای او تولید مزاحمت و شورش گردد

بی   .موارد فوق هر یک دلیلی محکم برای اثبات آتش سوزی تخت جمشید این میراث گذشتگان بود

شک مطابق گفته مورخان باستان و شواهد فراوان باستان شناسی پارسه توسط اسکندر سوخته و غارت شده 

که با دروغ و تحریف به دنبال انکار این آتش سوزی و غارت بودند به واقع پا همچون پورپیرار کسانی  .است

 ایرانی نابود خواهد شد و ایران برای کرد با نابودی پارسه شور ملی واشتند که گمان میذجای پای اسکندری گ

 .شودهمیشه مسخر تجاوزگران مقدونی می

 

 http://goo.gl/HBOUd4  :نوشتارهای بیشتر در پاسخ به پورپیرار

http://goo.gl/HBOUd4
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 :نوشتار شناسنامه

نشانی  .پایگاه خردگان .«آیا تخت جمشید در آتش سوخته است؟» .(1395 آبان 26کوروش ) ،شهرکی

 http://kheradgan.ir/?p=13380   :رایاتاری

 

 :هانامه یاری و هامایه بن

 .«های این کتاب بی پایه و نارواستتمام حرف :ایرانشناس ،دکتر پرویز رجبی .قرن سکوت 12چاپ  پیرامون» .(1381تیر  19)

 . http://www.isna.ir/news/8104-04066 :نشانی رایاتاری .ایسنا

 که است پایهبی قدرآن سکوت، قرن 12 ادعاهای: سلیم غالمرضا دکتر .سکوت قرن 12 کتاب انتشار پیرامون(. »1381تیر  18)

 نشانی رایاتاری: . ایسنا «.نیستند تکذیب به حاضر حتی اساتید از یک هیچ

http://www.isna.ir/news/8104-03854 . 

خبرگزاری  .«گفتندراز آتش اسکندری را می ،های سوخته تخت جمشیدکاش پارچه» .(1383آذر  21فرزانه ) ، ابراهیم زاده

 . https://goo.gl/Ds0q1Nقابل دستیابی از:  .میراث فرهنگی

 .انتشارات امیرکبیرتهران:  .هانوشته ،نقش ها ،بنا ها ،(1)تخت جمشید  .(1342اریک )، اشمیت

های نوین درباره هنر و باستان شناسی عصر هخامنشی بر بنیاد کاوش های پنج ساله تخت دانستنی .(1355اکبر ) ،تجویدی

 .انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر .شاهنشاهی( 2532تا  2527جمشید )سال های 

. قابل دستیابی از: خبرگزاری میراث فرهنگی. «های شهر سوخته کشف شدانبار پارچه» (.1393دی  15مریم ) ،جلیلوند

https://goo.gl/Jv3v7e 

 .نشر داور پناه .بزرگترین دروغ تاریخ است ،مقدونی به درون ایران و هندوستان اسکندر سفر جنگی .(1354) احمد ،حامی

 .دانشگاه شیراز :شیراز .های شاهان هخامنشیپایتخت .(1348علی ) ،سامی

 .پازینه :تهران .های شاهنشاهان هخامنشیپایتخت .(1389علی ) ،سامی

 .چاپ تهران .ترجمه سید محمد تقی فخرداعی .تاریخ ایران .(1323پرسی ) ،سایکس

 .پاسارگاد-بنیاد پژوهشی پارسه :تهران .راهنمای مستند تخت جمشید .(1389علیرضا شاپور ) ،شهبازی

 .انتشارات نوید شیراز :شیراز .تخت جمشید در تاریخ معاصر .(1393عبدالحسین ) ،طالبیان

 .انتشارات شیرازه .اعتبار باستان شناختی آریا و پارس  .(1382علی اکبر ) ،محمد تقی؛ وحدتی ،عطایی

 .انتشارات فرزان روز: تهران .های هخامنشیکتیبه .(1389پیر )، لوکوک

نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  :تهران .ترجمه همایون صنعتی زاده .ایران در شرق باستان .(1381ارنست ) ،هرتسفلد

 .فرهنگی و دانشگاه شهید باهنر کرمان

http://kheradgan.ir/?p=13380
http://kheradgan.ir/?p=13380
http://kheradgan.ir/?p=13380
http://isna.ir/news/8104-04066/%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%BE-12-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%D9%8A
http://isna.ir/news/8104-04066/%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%BE-12-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%D9%8A
http://www.isna.ir/news/8104-04066
http://www.isna.ir/news/8104-03854
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=77764&Serv=0&SGr=0
http://www.chn.ir/
http://www.chn.ir/
http://www.chn.ir/
https://goo.gl/Ds0q1N
http://chn.ir/
http://chn.ir/
https://goo.gl/Jv3v7e
http://kheradgan.ir/category/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c/
http://kheradgan.ir/category/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c/
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