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 بخش یازدهم

 سفر به مقبرۀ کوروش
 

صبح   ٨ساعت  ،های ایشاننوازییر و تشکر از میهمان پس از خداحافظی با آقای گه      

های تنگ جلفا عبور کرده  ماه مه اصفهان باشکوه را ترک کردیم. از میان خیابان  ۶روز 

رفت. ای باال می شیب مالیمی از تپه و از شهر خارج شدیم. مسیر خوب و هموار بود و با 

ای تزئین شده با  هه های طویل، مساجد با مناراز باالی آن منظرۀ شهر بسیار دیدنی بود. پل 

ای  هه های پیچ در پیچ  با درختانی در دو طرف، خانهای رنگارنگ، خیابان کاریکاشی

داده بودند تا این شهر شرقی همه دست به دست هم    و  رود در میان آنها، همه متعدد و زاینده 

 هزار هایاصفهان پس از بغداد پایتخت خلفا، تنها شهری است که داستان  را زیباتر کنند. 

 ند. کمییک شب را در مخیلۀ مسافر بیدار  و

هموار شد. در   و  زودی مجددأ صاف  ماهور بود اما بهمسیر تپه   ،در سمت جنوبی جلفا     

ختیم.  تامی نعل  آسفالته بود و چهار  ایهه جاده شبیه جاد  2و مویار  1نزدیکی روستاهای مارگ

رد. او کمیبرخوردیم که از شیراز مراجعت  ٣نام دکتر سکولی یک مرد انگلیسی به به

در ایران مالقات کردم. در این مناطق   ، من در سفر خود اولین مسافر اروپائی بود که 

  رده، از اسب به ک  می این دلیل سال آید. به حساب میبه  ر اروپائی مانند یک آشنا ه هافتاددور

 گار برگ دعوت کرد.زیر آمده و استراحت کوتاهی نمودیم. او مرا به شراب و سی 

حرکت    شاگرد مجبور شد برایدر چاپارخانۀ مویار فقط یک اسب موجود بود و چاپار      

ای به حرکت سریع نداشت.  عالقه خود و حمل بار من از یک االغ استفاده کند. این االغ 

  ۵، واینان۴از روستاهای ایسپه  تنهائی مسیر را که  ماند و من به   زودی عقب  حیوان بیچاره به

های  گوربا سرعت طی کردم. در روستای گرمسه گورستانی با  ،ردکمی عبور  ۶و گرمسه

به اینجا آمده   ٧ه. مردم زیادی از قمش شدمیبسیار وجود داشت و یک امامزاده در آن دیده 

بودند تا هنگام غروب در این امامزاده دعا کرده و نماز به جای آورند. قمشه شهر نسبتأ  

های گرمسه برای  بزرگی است که مساجدی با مناره دارد. من پای پیاده از میان خیابان 

ر ردند. دکمیدیدن آبادی و تماشای بازار آن عبور کردم. پسران خردسال دائمأ مرا تعقیب  

ای بود پسر خوش چهرهشاگردی به من دادند که یک پسر ده ساله بود. این ایستگاه چاپار

 کردمی  چرمی باالی رکاب  رسید و پاهای خود را در درون تسمۀ اما پای او به رکاب نمی 
1. Marg 2. Moyar ٣ .Scully ۴ .Ispe ۵ .Waynan  ۶ .Gärmseh ٧ .Kumischeh 
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 تنها نگذارم.و از من خواست که او را 

پس از شش ساعت سوارکاری به یزدکاست رسیدیم. روستای عجیب و غریبی بود که       

ائی  هه من تا کنون نظیر آن را ندیده بودم. در باالی یک تپۀ تنها که شیب زیادی داشت خان

ا  هه ا آویزان باشند. خانهها از صخرهه رسید مانند النۀ چلچلاز گل ساخته بودند. به نظر می 

ردند.  کمی چوبی داشتند و زنان روستا روزهای خود را در آنها سپری  طبقه بوده و ایوان چند  

پیچ بوده و فقط اهالی   در  شدن آویزان بود. راه آن پیچ  هم برای خشک  تعدادی مالفه و لباس

نباشد و  به آن آشنائی داشتند. احتماأل هیچ آبادی مانند یزدکاست از شر حملۀ اشرار در امان

واقع    ،تپه. ایستگاه یزدکاست در بیابان پایشدمی عنوان قلعه استفاده  در گذشته از آن به   حتمأ 

السلطان در آن مستقر بودند. به این دلیل جا بسیار  تن از سربازان ظل  20شده بود و حدود  

تنگ بود. آنها با احترام مرا به انگور و خربزه دعوت کردند. من حدود دو ساعت در این  

 تمامی آنها ترک بودند به صحبت گذراندم. ه استراحت کردم و با سربازان که چاپارخان 

 

 
 

های جاده خوب و مسطح بود. مارمولک  2، آباده و سورمک1بین روستای شولقستان     

. آباده روستای  شدمی دیده  همه جا کوچک و خاکی رنگ و یک نوع عنکبوت سرخ رنگ 

ای فراوان با هه ها و باغچ مسطح و صافی داشت. باغ های در حال پیشرفتی بود و خیابان 

نوز هم بازماندۀ یک قلعۀ  ه ه خوشبو در شهر فراوان بود. در سرمک ک هایمیوه و گل 

کاروانی با چند صد شتر اطراق کرده بود. حیوانات در اطراف رها شده   شدمیقدیمی دیده  

  ، در چادرهای موقتی خود ساختهردند. مردان کاروان کمیبودند و از خارهای بیابان چرا 

ای هه ای پارچه بود که به روی جعببه استراحت و صرف غذا مشغول بودند. چادر آنها تکه

  تابش مستقیم، کشیده بود. این نوع چادر برای مقابله با  ندکاال که مانند ستونی باال رفته بود

 بسیار کارآئی دارد. ،طی مسافت روزانهاستراحت کاروان پس از  ، هنگامآفتاب
1 .Schulgistan 2 .Surmek 
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ارتفاعات فارس در فاصلۀ نه چندان دور دیده   1گوراسرمک و چانی هایاز روستا     

ای شده و جاده سنگالخ و خراب بود. در ده بید مسیر تپه  2گورا تا ده بید. از چانیشدمی

های درخت  ، محوطه بلندی رفتم. این  مستقیمأ به ایستگاه تلگرافخانه در درون ساختمان 

از طریق تلگرامی از  ای زیبائی داشت. مسئول انگلیسی تلگرافخانه کههه فراوان و باغچ

سال در ایران زندگی    12کرد. او    ایستگاه از من استقبال  آمدن من آگاه شده بود در محوطۀ 

ز من با  مراه داشت. من چند ساعت نزد او توقف کردم، اه هکرده بود و خانوادۀ خود را ب 

غذا و چای پذیرائی شد و به من که چندین روز فقط با نان و تخم مرغ سپری کرده بودم 

 لذت فراوانی داد.

رد اما فقط حداکثر  کمیاو گذشته از انجام وظیفۀ خود، اطالعات هواشناسی را هم ثبت       

کرده بود. روز  دمای هوا با درجات فارنهایت و اتفاقات جوی مانند باد، باران و ابر را ثبت  

درجۀ سانتیگراد ثبت شده بود. در ژانویه و فوریه حداکثر   2۴ماه مه حداکثر دمای هوا  ٩

رسد. ده  درجه و حداقل آن به چند درجه زیر صفر می  ٣بعدازظهر به   2دمای هوا ساعت  

های تلگراف بارد و سیم زند. برف شدیدی می بید از اواسط ماه اکتبر تا آوریل شبانه یخ می 

قدری شدید است که حتی اگر   گفت سرما بهشوند. او میاز شدت برف و سرما منجمد می 

زند. ده بید در ارتفاع ها در پارچ یخ می او چند بار آتش روشن کند آب دستشوئی صبح 

رود بلندترین ایستگاه خط تلگراف انگلیسی در ایران   شده و پس از ایستگاه کوه   زیادی واقع

باشد،  سال سپیدپوش می  قلۀ تعدادی از آنها در طول  مرتفعی که   ایههرا کو  . اطرف آناست

باشد.  هوا تمیز و پاک می بوده و فرا گرفته است. آب و هوای ده بید بسیار سالم و مطبوع 

نند به این منطقه آمده و در این  کمیای جنوبی زندگی هه به این دلیل ایالت که در کوهپای 

برند. حرکت آنها  ماه گرم سال را در اینجا به سر می  ۴ . آنهانندکمی فالت مرتفع اطراق 

شد زیرا آنها دارای بزها و گوسفندهای فراوانی  کمی از شیراز تا ده بید چندین هفته طول 

های بزرگ سیاه  دفعات چرا کنند. ایالت در چادر هستند و این حیوانات باید روزانه به

نند و یک زندگی متحرک، متغیر و آزادی دارند که بسیار  کمی گوشی زندگی  ۴رنگ 

تر از زندگی در شهر است. ایالت بسیار شجاع و مغرورند و خود را برتر از  جالب

ندرت با غریبه ازدواج  نند. جوانان ایالت به کمیدانند که در شهرها زندگی اشخاصی می

. معموأل فقط  ندندبزناشوئی نمی وجه با دختران شهری و روستائی پیوند یچ ه ه نند و بکمی

.  هستنداسالمی ندارند و بسیار کاری، قوی و سالم  نند و زنان آنها حجاب کمی زن اختیار    یک

یچ احتیاجی به رابطه با دولت ندارد و خود مانند  ه ه شود کرئیس آنها ایلخان خوانده می

ند. او باید از تعداد بزها و گوسفندان اعضاء قبیلۀ خود مطلع  کمیره  قوم خود را ادا  ،شاهی

معاش ایالت  و دقت کند تا به تعداد آنها افزوده گردد زیرا این تنها ثروت و وسیلۀ امراروده  ب

  آنها با  استفاده کرده اما خود است. ایالت برای حمل چادرها و وسایل خود از شتر و االغ 

حیوانات خود را برای   نند. آنها شیر، پنیر، کره، پوست و پشم کمی اسب یا پای پیاده حرکت  

 برندشهر می  فروش یا معاملۀ پایاپای با اسلحه، فشنگ، کوزه یا ضروریات روزمره به 

 1 .Chanigura 2 .Deh Bid   
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 روند. هرگز به شهر نمی ،جز انجام کارهای ضروری ایالت به 

چادر    1۵تا    10ر یک  ه  ه قبیله دیدم ک   20حرکت بین ده بید و مرغاب من حدود  هنگام       

. هنگام شب به مرغاب رسیدیم. مسیر دائمأ از میان ارتفاعات پیچ خورده و باال و  ندداشت

ای خطرناک و مراتع سرسبز تمام  ههاندازه تماشائی بود. صخر رفت. اما مناظر بی پائین می 

مشهد مرغاب در باالی یکی از ارتفاعات قرار دارد که نام   طول مسیر را پوشانیده بود.

مزارع، مراتع و پوشش گیاهی   شده که  آن از نام رودی با همین نام در نزدیکی آن گرفته

ند. میزان آب آن به قدری زیاد بود که در باالی کوه ماندابی با گیاهان  کمی منطقه را آبیاری  

دادند. روستا آب و  باغه در تاریکی شب آواز سر میها قورآبزی پدید آمده بود و میلیون 

. در مجموع روستای سالم  استهای زیتون واقع شده هوای مرطوبی داشت و در میان باغ 

زیادی  و بز های گوسفندان رسید. رفت و آمد بیشتر شده بود و و پردرآمدی به نظر می

 مشغول چرا بودند. 

ای مرتفع  هه ترک کرده و به زودی به صخرماه مه مرغاب را    10صبح روز    ۶ساعت       

تر و  م خراب ه ه تر شده و جادا خطرناک هه تر و صخررفته محیط وحشی رسیدیم. رفته 

ا کنده بودند و جاده  ههصخر  دلمتر از مسیر را در    100. در قسمتی حدود  شدمیتر  خراب

ا ههدو طرف دیواربه صورت تونلی در آمده بود. مسیر چنان باریک بود که پاهای من به 

وجه عالقه نداشتم مسافری از جهت مخالف بیاید زیرا در این صورت  یچ ه ه خورد. ب می

 داد.یکی از ما باید به دیگری راه می 

رسیدیم. مقبرۀ کوروش    1چند ساعت پس از مرغاب به بازماندۀ شهر باستانی پاسارگاد     

ها بین  دانید مدتنگونه که میبه طرز بسیار خوب و زیبائی باقی مانده است. هما 2بزرگ

شناسان اختالفاتی وجود داشت که آیا کوروش بزرگ در این مقبره مدفون است یا نه  باستان 

باشد؟ اشخاصی که در این مورد  ا بازماندۀ شهر باستانی پاسارگاد میهه و اصأل آیا این ویران

ردند که گفته بودند  کمی ای پلینی و بطلمیوس استناد  هه شک داشتند کسانی بودند که به نوشت 

در محل فسای کنونی واقع شده است.  حدودأ ٣جمشیدشرقی تختپاسارگاد در جهت جنوب 

 با توجه به شکل مقبره، آنها عقیده داشتند که این مکان محل دفن یک زن است. 

خوانند. باید این مدارک را با اسناد ایرانیان این مقبره را قبر مادر سلیمان هم می      

نویسان  مطالبی که تاریخ های آن با کاریمقایسه کرد. شکل ظاهری مقبره و ریزهمعتبری 

 های اطراف در چندین جا نام در خرابه کنند شباهت دارد.بیان می  1سپاه اسکندرهمراه 

کاخ دروازه،    که شامل  کیلومتری شمال شیراز  1٣۵در    واقعای از آثار باستانی دوران هخامنشی  مجموعه .  1

بار عام، دو کوشک، آبنماهای باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه، آرامگاه کوروش کاخ پل، کاخ اختصاصی، 

 و چند بنای دیگر است. تنگه بالغی، بزرگ، محوطۀ مقدس

2 .Cyrus  پ م، اولین   ۵۵٩ز پ م، شاهنشاه ا ۵2٩، درگذشت ۵٧۶کوروش دوم یا کوروش بزرگ، تولد

گذاری نخستین دولت چند ملیتی و بزرگ ، لوحۀ حقوق بشر، پایهخاطر بخشندگی شاهنشاه هخامنشی، به

 .باشدهای گوناگون در جهان معروف میها، احترام به ادیان و کیشجهان، آزاد کردن برده

 بنیانگذار.  بود  شده  واقع  شیراز،شمال    کیلومتری  ۵٧  در  پارسه،  باستانی  شهر  در  کاخ پادشاهان هخامنشی،.  ٣

 .دادند گسترشه آن ب یکم اردشیر و خشایارشا  او از پس اما  است، بزرگ داریوش آن
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پلۀ   ۶سبک معماری مقبره بسیار ساده است. ها حک شده است.کوروش به روی سنگ 

دیواریست که   ۴رسد که عبارت از یک خود مقبره می  بسیار بلند از جنس مرمر سفید به 

فوت   ۵فوت و ضخامت دیوارهای آن  ٣۶بام آن به دو طرف شیب دارد. ارتفاع کل آن 

فوت    ۴ بلندی  . یک درگاهی بهاستفوت    ٧و عرض آن    10است. طول اطاق داخل مقبره  

رون  باستانی ددارد که سابقأ با درب فلزی یا مرمرین مسدود بود. جسد این پادشاه بزرگ 

پوشیده شده و کمان،   2بابلی ای اعالیههتابوت طالئی قرار داشت. دیوارهای آن با پرد

های اعالی او به روی میزی با روکش طالئی در  شمشیر، سپر، گردنبند، گوشواره و لباس

های الوان نمانده است. در داخل آن روبانداخل مقبره نهاده شده بود اما اثری از آنها باقی

ها نذوراتی بود که ائی از قرآن از دیوارها آویزان بود. این ههی، کاغذها و ورقاپارچه 

زیرا آنها از وجود کوروش در  برای کوروش،و نه   سلیمان کرده بودند برای مادر ایرانیان 

عاطالعند. شاه سلیماناین مقبره بی 
 در تخیالت ایرانیان نقش مهمی دارد. ٣

شود که  صورت پراکنده دیده می  هائی از کاخ پاسارگاد به در اطراف مقبره قسمت      

تواند رئیس و پادشاه ارواح است و می عسلیمانشاه ویند. گمی سلیمان آن تخت ایرانیان به 

نند  کمی شبانه حرکت    ارواحی کههائی به اقصی نقاط دنیا بفرستد.  دستان خود را با پیام زیر

از   و را انجام دهند. کویر بزرگ دشت نمک که امأموریت دارند تا فرامین  ویاز طرف 

رسد، تهران و قم تا مسافتی طوالنی در جهت شرق امتداد داشته و تا سیستان و افغانستان می 

به سمت  های شنی که از طرف کویر خاک و طوفان  و . گرداستمحل اجتماع ارواح 

باشند که از دل کویر برای گردش نند ارواحی میکمیای البرز در شمال حرکت ههکو

 نند.کمیاند. به این دلیل اهالی از ورود به این منطقه خودداری آمده

شود. این ستون دیده می  ۴. در چهار طرف این بنا گردیمبر می مقبرۀ پاسارگاد  به     

اند. در تکه شده و فرو ریخته پاسارگاد به این محل حمل شده و حاال تکه ها بعدها از ستون 

چپ جاده پابرجاست و یکی از آنها    ستون در سمت  ٧هنوز هم    ،ای این بنادقیقه   10فاصلۀ  

   اندازه شبیهها بی ستون   های این. پایهاست  خود را حفظ کرده اما در حال تخریب ظاهر
پ م، در زمان داریوش سوم به ایران حمله کرد و سلسلۀ  ٣2٣، درگذشت ٣۵۶اسکندر مقدونی، تولد . 1

هخامنشی را از میان برداشت. تا هندوستان پیش رفت و هنگام مراجعت از طریق بابل به علت تبی که از 

 سالگی درگذشت. ٣2اتالقهای بابل بر او مستولی شده بود در سن ب

های اطراف آن باعث رودان در كنار رود فرات که حاصلخیری زمینمیانباستانی های یكي از تمدن. 2

رسد. امپراتوری قدرتمند بابل در سال می ۴000های شهرنشین شده است. قدمت بابل به پیدایش اولین تمدن

به دست کوروش بزرگ گشوده شد و پادشاه مغلوب آن، نبونعید یا نبونیدوس به کرمان تبعید پ م  ۵٣٩سال 

های آویزان آن یکی از ها شد. باغگشت. ساتراپ بابل بخشی از شاهنشاهی هخامنشی و ثروتمندترین ساتراپ

  عجایب هفتگانه است.

٣ .Salomo كتاب مقدس که اطالعات علمی  نام پیامبر و شخصیتی تاریخی در قرآن و ،عسلیمان حضرت

شود. بنا به اعتقادات دقیقی از وی در دست نیست و شخصیت وی بیشتر بر پایه متون دینی شناخته می

زیست. در قرآن آمده است که او زبان یهودیان او فرزند داوود بوده و حدود هزار سال پیش از میالد می

 اند.تسخیر او بودهدانسته و باد ها به پرندگان و حیوانات را می
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شود کوروش از معماران اروپائی  یافت شده و تصور می  1باشد که در ساموسمی   هائیستون 

ای ساخت پاسارگاد استفاده کرده باشد. حتی سه درگاه از جنس مرمر سفید هم تقریبأ سالم  بر

و بابلی نوشته شده "من کوروش  2سکائی هایخط میخی و زبان  اند و در کنار آنها به مانده 

 هخامنشی".  شاه

 

 
 

آباد روستای قوامپاسارگاد در کنار رود مرغاب یا پلوار قرار دارد. من از کنارۀ رود تا       

خودجوش رفتم. در خارج از این آبادی در سمت چپ مسیر، یک  فرعی و مسیر یک از 

چادر بزرگ سفید رنگ برپا بود و تعدادی اسب در خارج از آن مشغول چرا بودند. از  

دوان نام  یک مرد انگلیسی دوان   زیادی نپیموده بودم که  کنار آنها عبور کردم. هنوز مسافت 

 سمت چادر رفتم. او مسئول تلگراف به  ،گشتهشده و بر  کرد. بسیار متعجبیمرا صدا م

سیوند در نزدیکی این محل بود که برای تعمیراتی به این اینجا آمده بود. او همسر و   ۀخان

همراه داشت و به مدت دو هفته در این چادر اقامت کرده بود. او   سالۀ خود را به  ۵فرزند 

صبحانه با شراب و کشیدن پیپ پس از آن دعوت کرد و من چند ساعت  از من برای صرف  

در کنار این خانوادۀ مهربان بسیار راحت بودم. علت اطالع او از نام من و این  

نت یک تلگرام برای رئیس تلگرافخانۀ شیراز به  به چنین بود که دکتر هی  ،نوازیمیهمان 

یک مسافر د که آیا او برای پذیرائی از ارسال کرده بود و سؤال کرده بو ٣آقای فارگ نام

اروپائی آمادگی دارد یا نه؟ و آقای فارگ نام و خبر ورود مرا به این تلگرافخانه اطالع  

 حرکت خود تا سیوند و پوسه ادامه دادم و در این محل در بدترین کاروان به داده بود.

اندازه از حشرات موذی آزار سرای عمر خود اقامت کردم. در طول سفر هرگز به این 

چنان خسته بودم که به زودی به روی کف   ،های روزانهندیده بودم. اما به علت فعالیت 

 کردم.  خواب رفته و مانند مغناطیس تمامی حشرات موذی را به خود جذبسنگی اطاق به 

 

 
1. Samos نجزایری در دریای اژه متعلق به کشور یونا 

2  .Skyt  م قوم سکا که گفته    2پ م تا قرن    ٨شرق دریای سیاه تا آسیای مرکزی، از قرن  ای قدیمی از  ناحیه

 . تندکردند در آن سکونت داشزبان باستانی ایران صحبت می  تبار بوده و بهپارسشود می

٣ .Fargues 


