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 بخش بیست و سوم 

 های گذشته در دربار ایران سفرای زمان
 

آن،  که کتاب از زمانی       اول  اکثرأ در فصول  ایران نوشته شده،  مورد  تاریخ در  های 

اعزام شده ایران  به دربار  که  به سفرای دول خارجی  یافته است.  بخشی  اند، اختصاص 

اند. از آنها با آغوش باز استقبال شده  مهمی در تاریخ ایران داشته برخی از این سفرا، نقش 

با میهمان  به قدرت  نوازیاند. البته میزان میهمان نوازی خاص ایرانیان پذیرائی شدهو  ها 

های کودکان هم از این سفرا کشور متبوع سفرا بستگی داشت. حتی در اشعار قدیم و داستان 

پرش استقبال  چگونگی  و  شده  است.  یاد  گشته  منعکس  آنها  در  فرستادگان  از  دربار  کوه 

های کمیاب و  هائی در مورد نشستن آنها در کنار شاه و پذیرائی شدن با خوردنیداستان 

های  های اصیل و لباسگرفتن هدایائی هنگام مراجعت نوشته شده است. این هدایا اغلب اسب

قدیمی و چه جدید در مورد ایران    ندرت کتابی تاریخی و یا داستانی، چه  زربفت بود. به 

می ایلچیپیدا  این  از  آنها  که در  برای اعالن جنگ شود  باز شدن را  و  ها،  ای ههصلح، 

ها به  ن نامی برده نشده باشد. در مجموع این داستان آتجاری، وصلت با دربار یا نظایر  

 نجند.گمی باشند که در یک کتاب ن قدری زیاد می

اعزام شده از طرف چند هایدر این فصل، مختصری در مورد هیئت نظر دارم    در     

های مختلف را بیان کرده و طرز استقبال  دربار ایران در زمان   کشور آسیائی و اروپائی به 

ه امروزه برای ک میو پذیرائی از آنها را بازگو نمایم. خواننده متوجه خواهد شد که مراس

از سفرای دول ای  استقبال  در  انجام میخارجی  اندک  ران  با  سالیان سال  شود، در طول 

 تغییراتی، از زمان شاهان باستانی ایران به یادگار مانده است.

این        از  پادشاهان  بود.  مهم  بسیار  سفرا  از  پذیرائی  ایران  باستانی  شاهان  دربار  در 

ها  داستان   بهبود بخشند. اینرا    آن روابط با سایر ممالک  ردند تا در سایۀ کمیاستفاده    موقعیت 

   1شاهان هخامنشیروی سنگ مرمر کاخ شوند و به زرد شدۀ تاریخ یافت نمیهایفقط در ورق

1  .Akaemenidi    کردند. تبار  پ م در ایران پادشاهی می  ۳۳۰تا    ۵۵۰هخامنشیان دودمان پارسی که از

رسد. در ابتدا پادشاه پارس و سپس  پاسارگاد، یکی از طوایف پارسیان میهخامنش سرکردۀ طایفۀ  آنها به  

س از فتح  انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو واپسین پادشاه ماد وارد ساخت و پ

لیدیه و بابل، پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ را بنیانگذار  

 دانند.شاهنشاهی هخامنشی می
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اند. هیچ مسافری این آثار متأثر کننده را که با گذشت هزاران سال در مقابل  هم نقش بسته 

ند. در دیوار  کمیاند، به راحتی فراموش نرده ا مقاومت کههها و زلزلباد، باران، خرابکاری

رسد در یک طرف، مراسم بار خاص شاه می   1که به کاخ خشایارشاعظیم  ائی  هه مرمرین پل

های نقش شده و در طرف دیگر نمایندگانی از اهالی تمامی ملیت   2برای ایرانیان و اهالی ماد

نگهبانان مسلح به نیزه، کمان    ا هستند. در عوضههتحت سلطۀ وی در حال باال رفتن از پل

ایستادند تا با رسیدن سفرای های باستان سربازانی میسنگ، در زمان و ترکش در این تابلو 

های ایرانی و که درباریان با لباس   فرمان شاه، ادای احترام کنند. در حالی  های تحتملت

اند، نمایندگان سایر ملل شده های گشاد به تصویر کشیده  های فراوان و آستین مادی با چین 

شاهان در   تن داشته و هدایائی برای شاه های محلی خود را به تحت سلطۀ خشایارشا لباس 

  ه اند و گوسفندانی با خود بسبدهای میوه آمده مانند دست دارند. گروهی با لوازم کشاورزی 

دیگر آنها را در مقابل  که چند لحظۀ   هاها و تنگ ها، جام مراه دارند. برخی دیگر با سینیه

ها در نظر  سنگ شوند. احتماأل خشایارشا با تراش این تابلو شاه قرار خواهند داد، دیده می 

های متعددی مردم زمان خود و آیندگان نشان دهد که چه ملیت   داشت با اندکی اغراق، به

می   تحت دیده  همزمان  بودند.  او  با  فرمان  را  فرستادگان  او  که  به حضور  شود  احترام 

 .رفتندمیای کاخ باال  هه پذیرفت و سفرا با نظم و ترتیب خاصی از پلمی

، پذیرش فرستادگان دول مختلف، جزئی از برنامۀ دربار بود.  بدون شک در آن ایام     

وید "از ممالک نواحی گمی شاه جوان هخامنشی در مورد مملکت پدران خود    ۳کوروش

آفتیخ  تا کشور  منجمد  کنترل ساتراپهای  تحت  آنهاست  بین  آنچه در  و  باشد".  ها میاب 

ای بود که خشایارشا دستور داد این جمالت غرورآمیز بر  اندازه  عظمت مملکت ایران به

جمشید حک شود. "اهورامزدا بزرگ است، زمین را آفرید، آسمان را سردر دروازۀ تخت 

آفرید، خشایارشا را شاه کرد، تنها شاه فرای آفرید، انسان را آفرید، لذت را برای انسان  

شاهان،    شاهان دیگر، تنها قدرتمند فرای سایر قدرتمندان، منم خشایارشا، شاه بزرگ، شاه 

فرزند  پادشاه   دوردست،  ممالک  انتهای  تا  بزرگ  سرزمین  پادشاه  پرجمعیت،  کشورهای 

 داریوش هخامنشی".

 ان غیرایرانی هم مطالبی از خود به جای  نویسدر مورد شاهان هخامنشی حتی تاریخ      
1  .Xrexes  پ م، پدرش داریوش بزرگ و مادرش   ۴۶۵، درگذشت  ۵1٩هخامنشی، تولد    چهارمین شاهنشاه

پ م پادشاه ایران بود و فتوحات متعددی از جمله فتح    ۴۶۵تا    ۴۸۵آتوسا دختر کوروش بزرگ بود. او از  

 یونان داشت.

ت ایران مهاجرت کردند. های بخش غربی فالنام قومی آریائی که در هزاره اول پیش از میالد به سرزمین.  2

پ م بنیاد نهادند. اولین پادشاه ماد   ۵۵۰تا    ۷2۸های  های نخستین شاهنشاهی ایران را بین سالمادها پایه

 پ م از کوروش بزرگ شکست خورد.  ۵۵۰در سالدیااکو و آخرین آنها ایشتوویگو بود که  

۳ .Cyrus  پ م، اولین   ۵۵٩م، شاهنشاه از پ  ۵2٩، درگذشت ۵۷۶دوم یا کوروش بزرگ، تولد  کوروش

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

 باشد.های گوناگون در جهان معروف میها، احترام به ادیان و کیشجهان، آزاد کردن برده
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در قدرت است، از   2آمده است "اخشورش 1در بخش یک فصل اول کتاب استراند. گذاشته 

 .  "ایالت 12۷هند تا انتهای کوز، قدرتمند  

چنین مملکتی را نداشت. بیهوده    فرمانروائی برکس به جز شاهان هخامنشی قدرت  هیچ      

، دول خارجی هم نمایندگانی به دربار آنها  آنهانیست که بجز امیران مناطق تحت سلطۀ  

پلکمیاعزام   از  تا  تخت ههردند  تاالر  روند  ای  باال  تاج  شاهان    ."و  اختیار  تحت  امرای 

اطاعت   آنها  فرامین  از  همواره  باعث    کردندنمی هخامنشی  دربار،  تا  مسافت طوالنی  و 

قدرت    آنها هنگام سرکشی، از امنیت نسبی برخوردار باشند. هرگاه پادشاه جدیدی به   شدمی

 .شدمیرسید، شورش در ممالک دور دست آغاز  می

پیش از میالد( به مدت شش سال با امرا و شاهان زیر    ۴۸۵تا    ۵21)  ۳داریوش اول     

ترین آنان بودند به جنگ و  که قوی  ۴ویژه با امرای ارمنستان، مادها و بابل  دست خود به 

 جدال مشغول بود.

با مشکالتی مواجه بود، داریوش سنگدر مورد این جنگ         ها که اکثرأ قوای ایران 

شیتی و بابلی به جای گذاشته است. این  -های پارسی، مادیای در بیستون به زبان نوشته 

زیادی در اطراف آن به دست  ای ههنوشتای عمودی دارد و سنگفوتی صخره  1۵۰۰کوه 

ویژه   ای که آثار باستانی فراوانی به نوشتۀ فوق در سینۀ کوهی در منطقه آمده است. سنگ

 جای مانده به یادگار حک شده است. به  ۵از زمان ساسانیان

فوت را مسطح کرده و این تابلو سنگ    ۳۰۰ای به ارتفاع  داریوش دستور داد صخره     

اند و خود داریوش که بلندتر از  دهد که ایستاده نفر را نشان می 12ابلو را حک کنند. این ت

 نام   ای بهباشد نفر اول است. او پای خود را به گردن یاغی شکست خورده سایرین می 
1  .Ester  های عهد عتیق و تنخ یهودی که به ملکه شدن یک دختر یهودی و تالش او برای یکی از بخش

جلوگیری از کشتار یهودیان به دستور هامان وزیر اخشورش اشاره دارد. نویسنده و تاریخ نگارش این کتاب  

نی است. های ایراهای سامی و عبری و نه نام هایی که در این کتاب به کار رفته، نامبیشتر نام معلوم نیست.  

ایالت شاهنشاهی ایران با واقعیت تاریخی بیست ساتراپی در تضاد است. این تضاد    12۷تأکید نویسنده بر  

 است. احتماالً به دلیل ناآگاهی نویسنده از تاریخ ایران بوده

2 .Ahasverus های سامینام خشایارشا یا اردشیر هخامنشی در زبان 

پ م، مدت سلطنت   ۴۸۵، درگذشت  ۵۴٩سومین پادشاه هخامنشی، تولد  داریوش بزرگ، پسر ویشتاسپ و  .  ۳

را از لشکر  مهای او آمده است که "اهورامزدا کشور  نوشته پ م، در یکی از سنگ  ۴۸۵تا    ۵21سال از    ۳۶

 دشمن، خشکسالی و دروغ پاس دارد."

های اطراف آن  حاصلخیری زمینرودان در كنار رود فرات که  منطقۀ میانباستانی  های  یكي از تمدن.  ۴

رسد. امپراتوری سال می  ۴۰۰۰های شهرنشین در این منطقه شده است. قدمت بابل به  باعث پیدایش اولین تمدن

پ م به دست کوروش بزرگ گشوده شد و پادشاه مغلوب آن، نبونعید یا نبونیدوس   ۵۳٩قدرتمند بابل در سال 

های  ها شد. باغز شاهنشاهی هخامنشی و ثروتمندترین ساتراپبه کرمان تبعید گشت. ساتراپ بابل بخشی ا

 .آویزان آن یکی از عجایب هفتگانه است

۵  .Sasanid    م بر ایران فرمانروایی کردند. بنیان    ۶۳۵تا    22۴نام خاندان شاهنشاهی ایرانی که از سال

غربی چیرگی یافته   از آسیایاین شاهنشاهی یکپارچه را اردشیر بنا کرد. شاهنشاهان ساسانی بر پهنه بزرگی  

و ایران را به زیر فرمان یک دولت در آوردند. با شکست یزدگرد سوم از اعراب در جنگ نهاوند و مرگ  

 سال منقرض گشت. ۴1۸م، سلسلۀ ساسانی پس از حدود  ۶۵1او به دست آسیابانی در سال 
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پرچم   1گئومات وی  سر  پشت  است.  گبریاسنهاده  شاه،  و    2دار  کماندار  او  سر  پشت  و 

، که دست راست خود را بلند کرده و . در مقابل اواندایستاده   ۳نام آسپاچانا  شاه بهدار  ترکش

  بار در مقابل سپاه شاه   1٩اند که  نفر از اشرار ایستاده  ٩کمانی در دست چپ خود دارد،  

م بسته شده است. باالی  ه  ه ایستادگی کرده بودند. دست آنها در پشت و گردن آنها با طنابی ب

ها در زیر این تصویر  شود. نام تمامی یاغی دیده می   ۴سر آنها عالمت مذهبی هخامنشیان

ای بیستون، کمک فراوانی به پی بردن به تاریخ باستانی ایران  هه نوشت حک شده است. سنگ 

 اند.کرده

میالدی( که به نظم سروده شده و    1۰1۰در کتاب معروف شاهنامۀ فردوسی )متولد       

  هائی در مورد فرستادگان کشورهای خارجی آمده و که از نام آن پیداست داستان   نانچ  آن

 ایران، مطالبی نوشته شده   بار یافتن سفرای ممالک مختلف در دربار پادشاهان   راجع به

اند پرست، مطالبی در مورد شاهانی که وجود خارجی نداشته شاعر میهن   چه این است. اگر  

ای هه رگز به وقوع نپیوسته را به نظم در آورده، اما در چندین مورد نوشت ه  ه و اتفاقاتی ک

همخوانی دارد ولی از   ۵او با اتفاقات کتاب مذهبی قدیمی ایرانیان، اوستا و دین زرتشت

 نگریست.رام باید به آنها با دیدۀ احت  نظر تاریخی

سام      یافتن  بار  جائی  در  اسطوره  ۶فردوسی  منوچهرپهلوان  دربار  به  ایران    شاه  ۷ای 

زیر آمد و شاه با   ه رسید و از اسب به انزدیک بارگ  ند. "سام به کمی باستانی را چنین بیان  

افتاد زمین ادب بوسه زد و نزدیک شد.  خاص وی موافقت نمود. تا دیدۀ سام به شاه    بار

منوچهر که تاجی از یاقوت بر سر داشت از تخت عاج خود به پا خاست، سام را در کنار  

 شجاعت او را تحسین کرد و  که شایستۀ او بود از او تجلیل کرد. آنگاه خود نشاند و آنچنان 
1. Gaumata  پ م در غیاب کمبوجیه که به    ۵22مغ یا بردیای دروغین، مغی بود که در سال  گوماته

مصر لشکرکشی کرده بود به عنوان بردیا، برادر وی بر تخت نشست. داریوش بزرگ به کمک دیگر نجبای 

 پارسی گئومات را اسیر کرد و خود بر تخت شاهی نشست. 

2  .Gobryas   گئوبَرَوه نام یک یا چند تن از از سرداران هخامنشی بود. یکی از آنها در زمان کوروش

دار داریوش کوروش نیزه  سزائی داشت. او پس از  بزرگ از سرداران ارتش ایران بود و در فتح بابل نقش به

 بامه دختر او ازدواج کرد.شد. داریوش پیش از رسیدن به پادشاهی با ارته

۳  .Aspathines   پ م، نام او به معنی    ۴۵۰تا    ۵۵۰از فرماندهان داریوش و خشایارشا، تولد و مرگ بین

 دلدادۀ اسب است. 

زمین فََرَوهَر، از دوران پیش از شاهنشاهی هخامنشیان نگارۀ فروهر نشانۀ نماد میهنی و مذهبی ایران.  ۴

 دهد.ن میهای شاهین تیز چنگ و بلند پروازی نشا بوده و آدمی را در میان بال

۵.Zoroaster  

ای  بزرگ رستم، او از تبار گرشاسب پهلوان اسطورهای، پسر نریمان، پدر زال و پدراز قهرمانان افسانه. ۶

 ایران است.

  . در شاهنامه پسر پشنگ، برادرزادهٔ فریدون و نوهٔ ایرج بود و پس از مرگ فریدون به پادشاهی رسید.  ۷

همسری برادرزادۀ خود پشنگ در آورد.    فریدون دختر یکی از کنیزکان خود را در نهان پرورش داد و به

همراه پهلوانانی چون    خواهی نیای خویش بهدنیا آمد که منوچهر نام گرفت. او به کین  از ایشان پسری به

تاخت و نخست تور و سپس سلم را  کارن پسر کاوه آهنگر، سام، نریمان و گرشاسب بر لشکریان سلم و تور 

 از پای در آورد. منوچهر یکصد و بیست سال پادشاهی کرد.
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  د. سپس کرده، از مشکالت فراوان وی احساس تأسف  نمواز زحمات فراوان او قدردانی  

سؤاالتی کرد و سام تمام ماجرا را  قدرتمند مازندران  دیوهای  دربارۀ جنگجویان دشمن و  

سائید و از شوق  دن سخنان سام از خوشحالی سر به آسمان میشاه پس از شنی  شرح داد.

 سرکوب دشمن و آزادی میهن غرق در سرور شد.  

دستور داد شراب آورده شود و بساط عیش  دید  ، که جهان را خالی از دشمنان می شاه     

و نوش و جشن و طرب فراهم گردد. تا سحرگاه از شراب و بزم خسته نشدند. با طلوع  

دسته به دیدار  ای کاخ گشوده شود. مردم دسته ههدرواز  امر کرد کهآفتاب شاه بار عام داد و  

 1اد. تا خواست از زالشاه آمدند. سام دلیر رسم ادب به جای آورد و در کنار منوچهر ایست

طرز دیگری سخن گفت.    میان کالم وی پرید و از آن دو به  سخن بگوید، شاه به   2و مهراب

های  شاه گفت "هم اکنون به سمت هندوستان برو و آتشی بر پا کن و تخت و تاج و کاخ 

ی  مهراب پادشاه کابل را به آتش بکش". وقتی سام از تفکرات منوچهر آگاه شد و خشم و

ادب را در مقابل شاه  زد و زمین   ای بر تختد. بوسه گویرا دید، جرأت نکرد در دم پاسخ  

سوخت، بوسید و گفت "من آنچه در توان دارم انجام خواهم داد تا از  از شوق انتقام می  که

بر اسب نشست و با همراهان  سام  ای وی عملی گردد". آنگاه  ههشده و خواست  خشم شاه کاسته 

 به سوی قصر خود تاخت".و اسب ها خود 

هنگام بار عام منوچهر، پرده از میان برداشته شد و مردم که برای دیدن شاه به کاخ       

چنین بود و  هم این   ۴در تیسفون  ۳آمده بودند شاه را در میان درباریان دیدند. تاالر خسرو

رد. شاه از دربی در پشت پرده، وارد تاالر کمیای تاالر بار شاه را از محوطه جدا  پرده

طالئی با زنجیری از سقف، باالی سر وی آویزان بود.    نشست. تاج و در جای خود می   هشد

شود و به  امروزه در تهران هم این رسم کهن پابرجاست. تاالر بار شاه به باغی باز می 

که شاه در مراسم    ردد. زمانیگمیکه از سقف آویزان است از آن جدا    وسیلۀ پردۀ گرانبهائی

 ردد.گمی شاهی نمایان   دهد این پرده به کناری زده شده و تختمی عام  نوروز بار 

مچنین در مورد شرفیابی زال فرزند سام به دربار منوچهر هم داستانی  ه  ه در شاهنام     

ای تقدیم شاه کند. "داستان سفر زال پهلوان  داشت نامه به نظم در آمده است. زال در نظر  

 .که شاه از رسیدن زال  . زمانیترین دربار، خوشبخت بخت را بشنوبه دربار منوچهر نیک 
پهلوان نامی شاهنامه، پدرش سام چون از موی سپید پسرش ترسید زال را در کوه و دشت رها کرد. .  1

خود برد و بزرگ کرد. از این پس سیمرغ یاور زال و پسرش رستم شد. سیمرغ نوزاد را یافت، به آشیانه  

 رستم آموخت.یاری رستم آمد و ترفند نابود کردن اسفندیار را بهسیمرغ در داستان نبرد رستم و اسفندیار به

همسرش سیندخت، زن زال شد و   ودختر مهراب    ،. در شاهنامه شاه کابل و جد مادری رستم است. رودابه2

 را به دنیا آورد. رستم

انوشیروان دادگر، بیست و سومین شاهنشاه ساسانی، پسر قباد و نوۀ پیروز  خسرو انوشیروان معروف به. ۳

درخشان آغاز  او  بود. ظهور  معروف  داد  و  به عدل  انوشیروان  در است.  است.  ساسانی  دورۀ عهد  ترین 

 ران از سند تا دریای سرخ گسترش یافت.م سرزمین ای ۵۷٩تا  ۵۳1سال فرمانروایی او از  ۵۰نزدیک به 

۴  .Ktesifon  کسری های باستانی ایران که در کشور عراق امروزی قرار دارد. ایواننام یکی از پایتخت

 یا مداین مشهورترین بنای پادشاهان ساسانی در این شهر واقع شده بود. 
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آگاه شده و از نیت او برای مالقات با وی با خبر گشت در  و همراهان او  فرزند سام دلیر  

زال   هنگامی که همۀ همراهان شاه به استقبال او رفتند.    .صدد برآمد به او بار خاص دهد

ادب را   وارد کاخ شد به او گفته شد مستقیمأ به حضور شاه رود. او به نزد شاه آمد، زمین 

زمین ماند. شاه    نیکبختی نمود. صورت او چندی بر روی  آرزویاز پروردگار  بوسه زد و  

با مهربانی دل بدو داد و دستور داد او را بلند کرده و با مشک آهو خوشبو کنند. سام دلیر 

زحمت راه  به سمت تخت آمد. شاه قدرقدرت از او سؤال کرد "ای فرزند پهلوان، چگونه  

خوب است    را قبول کردی و از باد و خاک گذشتی؟" زال پاسخ داد "به لطف شما همه چیز

باشد". شاه نامۀ سام را گرفت، تبسمی  مت شما، مانند نوای موسیقی خوش آهنگ میو عظ

به   و  نمود و سرشار از محبت  نامه را خواند و آنگاه  زخم   سخن درآمد "تو   عدالت شد. 

های عمیق خود برای پدر پیر تو از ناراحتی  ای را در روح من گشودی. این نامه که دیرینه 

و به هیچ سخن منفی    نمکمی ند. من با تقاضای وی موافقت  کمی یشان  من نوشته، مرا پر

 ای تو را عملی خواهم هه کوچک. تمامی خواست  بزرگ باشد و چه  ، چهگوش نخواهم کرد.

. چندی نزد من  زیرا این هدف و مقصود تو است   دف و مقصود خود برسیه  ه کرد تا ب

 بمان تا من در این باره مشورت نمایم".

میز طالئی چیدند. شاه، زال را در کنار خود نشاند و دستور داد همۀ بزرگان    آشپزان     

حاضر باشند. پس از صرف غذا، برای نوشیدن شراب به تاالر  پادشاه مردم  دربار سر میز  

تخت و تاج رفتند. پس از خاتمۀ جشن، زال نشسته بر اسب دهنه طالئی خود، حرکت کرد  

با ق با  و آن شب دراز را  لبی آکنده از نگرانی و دلی آشفته به صبح رساند. سحرگاهان 

خدمت منوچهر رسید. منوچهر نشسته بر تخت شاهی، خوشحال و راضی او را   احترام به

نمود. آنگاه شاه از موبدان  دعا کرد و پس از خروج او از تاالر، هنوز هم از وی تمجید می 

در افالک تقویم کرده و از ستارگان مدد  به مقابل تخت شاهی بیایند و  و منجمین خواست  

 ."جویند

نامه   چون زال از آزمایش موبدان، سربلند بیرون       پاسخ آمد،  پدر از شاه    ای در  نامۀ 

مواره  ه  ه دریافت کرد. این نامه، سرشار از تعریف و تمجید از وی بود. "ای پهلوان نامجو ک

شجاعت تو ندیده،    آسمان هرگز کسی به   ،یاهکرد  غلبهبر دشمن  شیران    همچودر نبردهایت  

ای سردار، ای شجاع، ای قهرمان،  نظیری.  زیبائی بی هوش و  ای که در رزم، بزم، علوم و  

فرزند غیور تو زال که  ای،  ای سوارکار که از خود نام و نشانی در جهان باقی گذاشته 

  بزرگ از شجاعت   نامی بس  پهلوان و سوارکار ماهر که  عجبند، اینشیرها از شجاعت او در 

افکار تو، از   ها وآمده و مرا از درخواست  گذاشت، نزد من   خواهدباقی  خود در جهان  

تو باز گردانم. من با    کرده و تقاضا دارد من آرامش تو را به  آرزوهایت آگاه  ا وهه نقش

ام. ها او را در کنار خود داشته در بزم  روزی  ای او موافقت کرده و چند هه تمامی خواست

شیر باشد.  گر غرش  تواند کرد جز آنکه نظاره  پلنگ چهاگر شیری طعمه از پلنگ گیرد  

کردم. مطمئن می آسوده راهی  با خاطری  او را  آسیب من  قدرت  که دشمنان وی،  باشم 

 رساندن به او را ندارند".
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مراه ه  ه سر خود را از شجاعت باال گرفته بود ب   که  زال با نهایت خوشحالی در حالی     

پدر بزرگوار، من دربار راه افتاد. او چاپاری به سوی سام فرستاد که "ای  یاران خود به 

با  را  که   منوچهر  هدایائی  و  پادشاه می  خوشحالی  یک  دستبند،  درخور  تاج،  مانند  باشد، 

 آیم"." تختی از عاج ترک کرده و به سرعت نزد تو می  گردنبند و 

  کرده و بیان  مطالبی  زمین    ای ایراندر مورد سایر پهلوانان اسطوره   آنگاه فردوسی     

زمین، پس از پیروزی بر افراسیاب پادشاه  ای ایرانافسانه   پهلوان  1که چگونه رستم  نویسدمی

شاهان باستانی  یکی دیگر از  ۳خسرودربار کی  و تعقیب وی تا مرزهای کشور، به  2توران

 ایران رسید.

  گرانبها ترک   هایای مرگبار، طالها و تخت هه "آنگاه بر آن شدند تا توران را با اسلح     

دست آورده بود.   ه گرانبهائی ب هایگنجکه به سوی ایران به راه افتاده بود، کنند. اما رستم 

نمی که لشکریان  داشت  و اسب  غنایم اشکالآنقدر شتر  برای حمل  کنند.  توانستند  تراشی 

رزمان  رسید و رستم در کنار هم ها به گوش میفریاد شادی ایرانیان، صدای شیپورها و زنگ 

 سرعت به جانب ایران در حرکت بود.خود با 

ا برخاست.  هه رستم باخبر شد، فریاد شادی از کاخ و خان   نزدیک شدنوقتی شاه از       

پهلوانان و کشندۀ شیرها و    صدای طبل پیروزی در آسمان طنین انداخت چرا که پهلوان

باشد. از بزرگ و کوچک  شت. خوشحالی اهالی خارج از بیان می گمی ببرها به میهن باز  

ها  آسمان   نیایش او به  طپید و صدایتندی می   همه در شعف بودند، قلب شاه از شادی به

بوده و مجلس شراب ها را آماده کنند. مردم در جشن و سرور  رفت. شاه دستور داد فیلمی

رسید.  ای بر پا بود. صدای طبل و شیپور از همه طرف به گوش میو رقص در هر گوشه 

بو  خسرو کاخ را ترک کرد. فیل کی با عطر و زعفران خوش  با شراب شستند و  ها را 

سر و حلقه در گوش داشتند. بین مردم سکه، شراب و زعفران   تاج به نیم فیل بانان  کردند.  

ردند. فریاد شادی مردم از این مرز  ک میو آنها را با مشک و عنبر خوش بو   شدمی پخش  

 سید.رمرز ایران به گوش می تا آن  

را که جهان را پر کرده بود،  که تهمتن تاج شاه سربلند را دید و فریاد شادی    هنگامی     

 گرفت و مدتی در شاهان او را در بغل    زیر آمد و خسرو را دعا کرد. شاه  شنید از اسب به

پهلوان شیردل  آغوش فشرد. از او سؤاالتی در مورد سفر طوالنی او کرد. شاه از این 

  تجلیل نمود و دستور داد او را به اسب نشانند. در تمام طول راه دست وی را در دست

بار پدری وی  ای در شاهنامه و ایران، فرزند زال و رودابه و پدر سهراب که تآورترین چهرۀ اسطورهنام. 1

خوان باالخره به دست برادرش شغاد کشته  رسد. او پس از نبردهای فراوان و عبور از هفتبه گرشاسپ می

 شد. 

سرزمینی در آن سوی آمودریا که به خوارزم متصل بوده و از طرف مشرق تا دریاچۀ آرال امتداد داشت.  .  2

ای ایران آمده است. فریدون جهان را به سه بخش اسطورهنام توران از نام تور یکی از سه پسر فریدون، شاه  

 کرد. توران را به تور، روم را به سلم داد و ایرج را شاه ایران کرد.

کاووس، او در عدالت و شهامت سرآمد شاهان دیگر سومین شاه کیانی، پسر سیاوش و فرنگیس، نوۀ کی .  ۳

 خسرو انتقام پدر را از او گرفت. بود و کیکیانی بود. افراسیاب دستور مرگ سیاوش را صادر کرده  
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داشت. شاه به او گفت "چرا این مدت طوالنی از ما دور بودی؟ چرا ما را نا آرام کردی؟". 

ای احساس راحتی رستم در پاسخ گفت "در تمام مدتی که از دربار شاه دور بودم لحظه

دست با وجود خود،   به   خسرو بود و پیالهکردم". رستم به مدت یک ماه در دربار کینمی

گشت و با  کرد. داستان نبردهای او دهان به دهان می شاه و تاج و تختش را خوشحال می

 شد".ساز و آواز خوانده می

به دفعات در شاهنامه آمدهرسیدن هیئت       به دربار شاهان باستانی ایران    های مختلف 

به  باال  قسمت  و  نمونه است  از طرز  عنوان  کافی ای  فردوسی  نگارش  آن و سبک  انجام 

 باشد.می

نوشت       یوستیهه در  )  1ای  کوروش  برخورد  با    ۵2٩تا    ۵۵٩از طرز  میالد(  از  پیش 

رد و همواره با  کمی رگز پیاده کاخ را ترک نه ه فرستادگان ممالک دیگر یاد شده است. شا

دیگر   بنایبه   بنائیز . هرگاه قصد داشت اشدمیکالسکه و یا سوار بر اسب از کاخ خارج  

فرش لیدیائیبرود  پهن    به  2های  خیابان  سنگفرش  هم  کمیروی  هنوز  رسم  این  ردند. 

 زند.که در باغ قدم می  شود مگر هنگامیرگز پیاده دیده نمی ه ه پابرجاست و شا

جمشید، همیشه شاه نشسته بر تخت تصویر شده است. او کاله  های تخت سنگ در تابلو     

های مادی با  ای به سر، گوشواره در گوش، زنجیر طالئی در گردن و لباسبلند استوانه 

چین بسیار بر تن دارد. در دست راست او چوبدستی بلند و در دست چپ او گل حک شده  

داشت. هرگاه کسی بدون اجازه بیش  می   عام، شاه چوبدستی خود را پائین نگهاست. در بار 

 ، مجازات او مرگ بود.شدمی از اندازه به او نزدیک 

رنگ به روی یک زیرپائی قرار دارد زیرا   های زرد زعفرانیپاهای شاه در کفش      

هائی از مردان در نهادند. ردیفای روی آن میای و ترمه ارتفاع تخت زیاد بود و تشکچه 

شود که در  ها دیده میسنگ هائی از گل، دور تا دور تابلو د. روبان انتصویر شده او  کنار  

ریش تراشیده شده تا نشانی از گلدوزی طالئی پردۀ تاالر  ، به صورت ریش تابلو  قسمت زیر

 و حاشیۀ آن باشد.

ردند. در بین آنها سرداران، امرا، اشراف و کمی در اطراف کاخ، عدۀ زیادی ازدحام       

خارج از تاالر، منتظر فرامین شاه بودند. اشخاصی که درخواستی داشتند تقاضای  نجبا در 

  شدند. در آنجا تقاضای آنها بهداخل کاخ راهنمائی می  مراه نگهبانی بهه  ه نمودند و ببار می

شد. این قاصدان از درباریانی روی لوحی نوشته شده و به وسیلۀ قاصدی به شاه داده می

کرد. آنان در پاسخ خود استفاده می   آنها اعتماد کامل داشت و از نظرات  بودند که شاه به 

  شد و پاسخ شاه توسط قاصدان  رجوع به دربار شاه جلوگیری میاز ورود ارباب گاهی 
1  .Justi    شناس و شناس، شرقم، زبان  1٩۰۷فوریۀ    1۷، درگذشت  1۸۳۷ژوئن    2فردیناند یوستی، تولد

نامه و تاریخ ویژه ایران تألیف کرد که نام   شناس آلمانی که چند اثر ارزنده در تاریخ مشرق زمین به ایران

 باستان ایران مهمترین آنهاست.

ی لیدیه شهر سارد بود. پادشاه لیدی به منظور مقابله با  پایتخت سنت  ،ای باستانی در غرب آناتولیمنطقه.  2

کوروش بزرگ با فرمانروای اسپارت پیمان دوستی بست. کوروش بزرگ به لیدیه حمله برد و سارد را در  

 پ م تصرف نمود. با فتح سارد عمر پادشاهی بزرگ لیدی پایان یافت. ۵۴۶سال 
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شدند. یا امرا خوانده می   1نام چیلیارکه گشت. این قاصدهای مورد اعتماد شاه، بابراز می

نزد فرستاده    دستی به شود آنها با چوب جمشید دیده می های تخت سنگگونه که در تابلو   همان 

 شوند.آمدند. این افراد هنوز هم در دربار شاه ایران و امیر بخارا دیده می می

بادبزن شاه در دست آنهاست و در  شاه کسانی هستند که چتر و    نزدیکترین اشخاص به     

دست دارد حشرات را   حضور دارند. شخصی که بادبزن به در پشت شاه ها تمام تابلوسنگ 

هائی که شاه در داخل تاالر نشسته  سنگند. پیشخدمت چتر به دست در تابلو کمی از شاه دور  

شود که یکی مادۀ خوشبوئی  اند. در عوض دو پیشخدمت دیگر دیده می باشد تصویر نشده 

 ند.کمی در مقابل شاه گرفته و دیگری کندر و اسپند دود 

، کوروش و  ۳تر از دربار کمبوجیهنویسد "با شکوهدر مورد دربار ایران می  2ارسطو     

که تخت او در آنجا قرار دارد،   ۴داریوش در جهان وجود ندارد. شاه در شوش یا اکباتان

ای باشد. او در قلعۀ عظیم و باشکوهی با باروئی دایرهرها دور میند و از نظکمیزندگی  

و عاج به سر    ، الکترون )مخلوطی از طال و نقره( ای بزرگ، غرق در طالههو با درواز

اند. نگهبانان در  ای اشخاص سرشناس و تعدادی زیادی خدمه دور او حلقه زدهبرد. عده می

 باروی قصر مستقر هستند.  

مردم آنها را ارباب و خدا   گوش شاه وجود دارد که  و  نام چشم  همچنین اشخاصی به      

  ها دخلشنود. منشی ها را می بیند و تمام سخن چیز را می  نامند و شاه از طریق آنها همه می

ف  و آنها  از  گذشته  دارند.  نظر  تحت  را  کشور  که  خرج  مأمورینی  سربازان،  رماندهان، 

دولتی دور او    یرند و رؤسای مشاغلگمیدایا را  ه  همراه دارند، مسئوالنی که  ههائی بسگ

 ".اندکرده  احاطه  را

سنتی بنا نهاد. به دستور  در میان مادها پادشاه مادها که اکباتان پایتخت او بود  ۵دیااکو     

دیگری حق ورود به دربار را نداشت. با این   شخص رد کمی او به جز افرادی که او تعیین 

سنت و با توجه به افتخارات شاهان ایرانی، آنها هم مانند فراعنۀ مصر، خود را در حد  

های رخواست رد و آنها دکمی هائی انتخاب  خدایان دانسته و از نظرها پنهان کردند. شاه منشی

 رساندند.به او می به صورت نوشته مردم را 

1 .Chiliarch  باستان معادل ژنرال کنونی که از نفره در ارتش اسکندر در یونان  1۰۰۰فرمانده یک واحد

که تاریخ باستان ایران از   تقسیمات لشکری شاهان هخامنشی به نام هزرآپاتیش اقتباس شده بود. از آنجائی

 اند.مورخین یونانی به جای مانده احتماأل آنها از نام یونانی آن استفاده کرده

2  .Aristoteles    شاگرد افالطون و آموزگار   ،باستانپ م، از فیلسوفان یونان  ۳22، درگذشت  ۳۸۴تولد

 باشد.باستان میهمراه سقراط و افالطون از تأثیر گذارترین فیلسوفان یوناناو به ،اسکندر مقدونی

۳  .Kambyses    یش، فرزند و پپ م، نوۀ چیش  ۵۵٩، درگذشت  ۶۰۰کمبوجیه اول یا کامبیز اول، تولد

 جانشین کوروش اول و پدر کوروش بزرگ

پایتخت مادها بود. این شهر از نخستین شهرهای باستانی ایران امروزی  یا هگمتانه نام باستانی همدان،  .  ۴

 داند. است که ما از آن آگاهی داریم. هرودوت این شهر را ساخته دیااکو می 

۵  .Dejoke    پ م به شاهی رسید    ۷۰٩طایفه قوم ماد را متحد کرد. او در سال    ۷بنیانگذار دولت ماد، دیااکو

سال پادشاهی کرد. او شهر هگمتانه را پایتخت خویش کرد و دستور ساخت    ۵۳پ م به مدت    ۶۵۶و تا سال  

 هر یک به رنگی بودند، داد.هفت دیوار تو در تو و استوار را که 
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مأموریت داشت سفرا را به   2مأمور شراب او ساکاس  1نت ایشتوویگودر زمان سلط     

آورده    ۴نامهنام کوروشدر کتاب خود به    ۳این مطلب را گزنوفوندربار شاه راهنمائی کند.  

کردند به دربار شاه  "ساکاس مرد خوبی بود. او اشخاصی را که درخواست بار می است.  

از تاالر اخراج شد، او را  مینمود. هرگاه شخص بیش از اندازه به شاه نزدیک  راهنمائی می 

بود    ۵که کوروش در ماد میهمان هوخشترهزمانی  نویسدمیدر جای دیگری  او    کرد".می

به بود  .  ایران رسید  سفیری از هند  پایتخت  با تمام قشون خود خارج از  "وقتی کوروش 

یئتی از هند آمده و او باید سریعأ مراجعت  ه  هقاصدی از جانب هوخشتره آمد و پیام داد ک

های زیبای هوخشتره را بپوشید زیرا او  برم. یکی از لباسکند. قاصد گفت "من شما را می

 ل شکوه و جالل باشید"."  خواهد که شما هنگام ورود در کمامی

مراه لشکر خود به سمت  ه هدهد که چگونه کوروش بپس از اینکه گزنوفون شرح می      

 ای نزد هوخشتره آمد. وقتیساده  دهد "کوروش با لباس ایرانیکاخ حرکت نمود ادامه می 

لباس راضی نبود. او گفت   شتاب او شاد شد اما از دیدن او در آن او افتاد، از  چشم شاه به

نند؟ آرزوی من آن بود که آنها تو  کمی"سفرای هند با دیدن تو در این لباس ساده چه فکر  

ظاهر با    را در کمال شکوه و عظمت مالقات کنند. افسوس که تو پسر خواهر من، با این 

با لباس    نی". کوروش از او سؤال کرد "آیا تو سرعت آمدن مرا به آمدنکمی آنها مالقات  

 دهی؟".فاخر ترجیح نمی 

وخشتره دستور داد سفیر وارد شود. وقتی سفیر وارد شد گفت "پادشاه ما، هیئت  ه  ه آنگا     

آگاه شود. ما پس از مالقات شما به    ۶ما را اعزام کرده تا از علت جنگ بین شما و آشورها

مود. آنگاه شاه ما پس از دربار آشورها خواهیم رفت و همین سؤال را از شاه آنها خواهیم ن 

 آن تجاوز شده کمک خواهد نمود"." ای شما، به کشوری که به هه تحقیق و مقایسۀ گفت 

به دربار هند ارسال گزنوفون پس از چند صفحه ادامه می       دهد که کوروش سفیری 

 ند، کوروش مرا به خدمت شما اعزام کرده تا  ه  هکرد. سفیر در دربار هند گفت "ای پادشا
1  .Astyage    کرد. در زمان او پ م شاهی می  ۵۵۰تا    ۵۸۵پسر هوخشتره و واپسین پادشاه ماد که از

کوروش انشانی بعدها کوروش بزرگ یکی از والیان مادها بود که پس از سه سال جنگ، پادشاهی ماد را 

 . از میان برداشت و هگمتانه را تسخیر کرد

2 .Sakas 

۳  .Xenofon    نویس و سیاستمدار یونانی، از شاگردان سقراط که پ م، تاریخ  ۳۵۵، درگذشت  ۴۳۰تولد

خدمت ارتش یونان در آمد. او در نبرد کوروش اول علیه برادرش اردشیر دوم شرکت داشت و اتفاقات این به

لشکرکشی    های معروف او عبارتند از آناباسیس که شرحجنگ و وقایع فرماندهی خود را ثبت نمود. نوشته 

 باشد.نامه یا زندگی نامۀ کوروش بزرگ در هشت کتاب میکوروش اول است و کوروش 

۴ .Cyropedia 

۵  .Cyaxares    ،پ م، چهارمین و تواناترین شاه ماد و اولین پادشاهی    ۵۸۵تا    ۶2۵دورۀ حکومت  هوخشتره

را به عنوان یک قدرت مهم جهان آن زمان مطرح   مادها که یک سلطنت سراسری را در ایران تشکیل داد و  

 خسرو شده است.کرد. فارسی شدۀ نام او از زبان یونانی کی

۶  .Assyr    های مجاور آن قرار داشت که در بخش میانی رود دجله و کوهستاننام سرزمین و ملتی قدیمی

 های کشور بابل بود.پ م یکی از استان 1۸۰۰های و پیش از سال
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شما احتیاج دارد.    مالی  ای از ایران به کمک الع دهم که او تا رسیدن نیروی تازه به شما اط

توانید کمک کنید. اگر اهورامزدا یاری کند و او در این نبرد  اینک شما هر مقدار که می 

هند، هیئتی را با کمک مالی    پادشاه  پیروز شود، از کمک امروز خود پشیمان نخواهید شد".

کند که  روش فرستاد. سفیر به کوروش گفت "شاه ما از شما تشکر می فراوان به دربار کو

پیمان ابدی شما باشد. از خواهد دوست و هماید. او میخواستۀ خود را با او درمیان گذاشته 

بود، ما را مطلع  اینرو مقداری پول برای شما ارسال کرده و هرآینه ضرورت دیگری 

سخنان کوروش   پس از بیان این  شما را عملی نمائیم".  ایهه مأموریت داریم خواستما  نمائید.  

 آنها را به غذا دعوت کرد.

ای خورد بدون شک فقط گوشه های بعد در دربار شاهان ایران به چشم میتجملی که سال      

باشد. وقتی او کاخ خود را برای قربانی کردن در  از شکوه و عظمت دوران کوروش می

. شدمی مقدس در سینی بزرگی حمل    رد، در آخر قطار هدایا، آتشکمی راه خدایان ترک  

پس از آن کوروش، نشسته بر کالسکه با عمامۀ بزرگ و لباسی از جنس حریر بنفش با  

بندی محافظت  های وی با ساق رد. ساق کمی نوار سفید که فقط خاص پادشاهان بود حرکت  

های  تاجی مزین به سنگ وشید. نیم پای نفیس میههو از روی آن شلواری از پارچ  شدمی

 .  شدمیهای او از آستین خارج  بخش عمامۀ او بود. دست قیمتی زینت 

ایستاد. شاید  تر از شاه بود می ران که مرد بلند قامت ولی اندکی کوتاه در کنار او ارابه     

پای می  زیر  قرار  کند. همهشاه سکوئی  بلندتر جلوه  او  تا  تعظیم  دادند  او   باید در مقابل 

خم شوند. شاید هم    ردند. شخصی مأمور بود هنگام رسیدن شاه عالمت بدهد تا مردمکمی

 هشدند. البته سابقأ رسم نبود ک کوروش و عظمت همراهان او خم می آنها از ظاهر باشکوه 

 .تعظیم کنندردم کوروش منگام حرکت ه

  2دار در مقابل و    هزار نیزه   ۴نمود  ارابه کاخ را ترک میکه کوروش با    هنگامی     

در   کالسکههزار  نیز  ۳۰۰.  ندردکمیحرکت    هر طرف  به  مسلح  سوارکار،    ه پرچمدار 

اسب با رکاب و دهنۀ طالئی و زیرانداز  2۰۰مراهان دائمی او بودند. پشت سر سواران ه

زار نفری یکی ه ه ای دههگروسپس سربازان در نمودند. او را همراهی می ،راه حریر راه

و مردم برای تماشا و دعای   شدمی . تمام طول مسیر بسته ندردکمیپس از دیگری حرکت 

 ردند.کمی خیر در اطراف مسیر اجتماع 

به هیچ       شدن  نزدیک  حق  نداشت.  کس  را  به   شاه  باید  داشت  پیشنهادی  اگر شخصی 

اه به آنها گفته بود "اگر اشخاص موضوعی را به شما  رد و شکمیدوستان شاه مراجعه  

. اگر شخصی  فرا دهیدسخن آنها گوش    مهم نباشد به  گوشزد کنند ولو آنکه برای شما چندان 

درخواست او    من اطالع دهید تا پس از مشورت به   خواست منطقی داشت سریعأ به  در

 یم".رسیدگی نما 

به  رم      یادگار  ههدربار برای خواستاجعۀ مردم عادی  ای خود که از شاهان سابق به 

تقاضائی   مانده، هنوز هم مرسوم است. حتی هنگام حرکت شاه در هوای آزاد هم مردم 

نگام سوارکاری ناصرالدین شاه، زنان فقیر ایالت یا گداها به  ه  ه دارند. من به کرات دیدم ک
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رد کمی ل شاه توقف کرده با آنها صحبت  . در این حاکردنداو را دعا می او نزدیک شده و  

داد  تا از علت ناراحتی آنان آگاه گردد. اگر شخصی مشکل مالی داشت، چند سکه به او می 

فرستاد تا او مشکل شخص را و اگر در حق او ظلمی شده بود وی را نزد صدراعظم می 

 حل کند.

هنوز   به جای مانده  سال پیش 2۴۰۰جای بسی تعجب است که انجام این رسوم که از       

بدون کم و کاست ادامه دارد. تعجب ما آنگاه بیشتر خواهد شد که بدانیم در طول این  هم  

با این وجود، هنوز هم این سنن  است. چه تاخت و تازهائی که در ایران انجام نگرفته    ایام

ملتی سرد و گرم حوادث روزگار را  پابرجا می  از هر  ایرانیان بیش    اند و چشیدهباشند. 

با دین جدیدی کشور را مورد هجوم قرار داده  ایهه وش گ  میتما  گرانتاراج اند. دین آنها 

اند. ها سالیان سال کشور آنها را تحت سلطۀ خود داشته جایگزین شده و اعراب و مغول 

 اند.تمامی آثار دوران با عظمت هخامنشی بارها زیر پا گذاشته شده 

هنوز همانند زمان خشایارشا و داریوش زیبا   های باستانی، مردم سنگ با توجه به تابلو      

باشند. اکثر ایرانیان بینی بلند و صاف و ریش بلند یک دست دارند. بدون شک مقدار می

به ای  ویژه آن نکاتی که به گونه   جای مانده، بهزیادی از رسوم باستانی ایرانیان هنوز بر 

جمشید  های تخت سنگ مورد هم تابلو   شود. حتی در اینطبیعی مربوط میو شرایط  هوا    و  آب

، مقایسۀ طرز زندگی باشدشاه چهرۀ اصلی این تابلوها می که  آیند. از آنجائیبه کمک ما می 

 باشد.ای میکار ساده   و زندگی مردم عادی آنهاقاجار و هخامنشیان در دربار شاهان 

باال به آنها اشاره شد باید این مورد را هم اضافه کرد که وقتی شاه  به مواردی که در       

رنگ و   های سرخفراش با لباس   ۵۰شود همواره  در تهران با کالسکه از قصر خارج می

اند در مقابل او  ه به تماشای شاه ایستاده ک میدستی، برای باز کردن راه از میان مردچوب

عمومی، مسابقات سوارکاری و بازدید از سربازان هم شرایط های  دوند. هنگام جشن می

 اند.  ها از زمان کوروش به یادگار ماندهگونه است. فراشاین

داران در اطراف  داران و نیزه که کوروش قصد خروج از کاخ را داشت، پرچم  زمانی     

ن زمان هم  کس حق عبور از این سربازان را نداشت. در آشیدند. هیچ کمی مسیر او صف  

 ."ردندکمی ای در دست برای اجرای نظم در کنار شاه حرکت  تعدادی مأمور با ترکه 

رود از نزدیکان و دوستانی که با  که ناصرالدین شاه برای تفریح یا شکار می هنگامی     

نویسد  شود او را همراهی کنند. گزنوفون می اند دعوت می انجام عملی او را خوشحال کرده

، از دوستان خود که در غیاب وی دربار را با انجام عملی کردقربانی می "وقتی کوروش  

 رد برای صرف غذا در کنار او حضور داشته باشند".کمی سربلند کرده بودند دعوت 

ویژه جشن سال نو، شاه به اعیان، اشراف، والیان والیات و سفرای   در اعیاد مختلف، به     

دهد. این رسم هم از زمان کوروش به یادگار  نام خلعت می   لباس نو بهآسیائی یک دست  

خارج   خود  کاخ  از  او  وقتی  گزنوفون  روایت  به  بنا  است.  سربلندی    شدمیمانده  برای 

های ها به رنگ داد. شاه تعدادی از این لباس های مادی میدرباریان به اعیان و اشراف لباس

داد و در این مورد ها سفارش می ها به خیاطایر رنگ ای، آجری، قرمز و سبنفش، قهوه 
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تن    های نو و فاخر به نمود. بدین ترتیب درباریان او همواره لباسجوئی نمیهرگز صرفه

 رد "مثل من خود را زیبا کنید".کمیداشتند. او همیشه به اطرافیان خود سفارش 

هزار سرباز را تحت   ۳۰۰  1تسالیپیش از میالد( در    ۴۶۵تا   ۴۸۶وقتی خشایارشا )      

شد.    محوطۀ او وارد   ۳هیئتی از اسپارت  گریخت به جا گذاشته به آسیا    2فرماندهی مردونیه

رد، خشایارشا  کمیکه مردونیه سپاه خود را آماده    نویسد "زمانیدر این مورد می  ۴هرودت

 ۷خاطر مرگ لئونیداس  رسید که به  ۶هادمونیالسه   دستوری به  ۵هنوز در تسالی بود. از دلفی

ای ارسال کردند  ها سریعأ نمایندهتوانند از شاه خسارت دریافت کنند. اسپارتکه می   تا جائی

مادها،   پادشاه  "ای  گفت  و  آمد  در  شاه  خدمت  به  سفیر  رسید.  شاه  به  تسالی  در  که 

می   ۸ها و هراکلیدهایدمونیالسه  از شما خسارت  آنان  اسپارتی  پادشاه  خواهند زیرا شما 

رد و قدری تأمل نمود.  ک میبست اید". شاه  قتل رسانده   به   ٩لئونیداس را هنگام دفاع از یونان

ای را که الیق آنهاست پرداخت  مردونیه اشاره کرد و گفت "مردونیه جریمه   پس از مدتی به 

 ".ت و مراجعت کرد".خواهد کرد". سفیر این سخن را پذیرف

ایران میهمانی      شاهان  که  ساتراپهائی  افتخار  به  ترتیب  باستان  اشراف  و  اعیان  ها، 

اخشورش    که   نویسد "زمانینوشتۀ استر بسیار باشکوه و باعظمت بود. او می   دادند بنا بهمی

ها افتخار ساتراپ به تخت شاهی جلوس کرد در سال سوم پادشاهی خود، جشنی به  شوش    در

ترتیب داد. مردان قدرتمند ماد، ثروتمندان و والیان کشور وسیع ایران به دور او اجتماع  

ببرند. این جشن  های مملکت را به آنان نشان داد تا آنها به اقتدار او پی کردند. او ثروت 

های اغ روز در ب  ۷روز طول کشید. وقتی ایام شادی به پایان رسید شاه جشنی به مدت    1۸۰

 و  ای نخی هه به افتخار تمام مردم سرزمین خود برگزار نمود. پرد  ،پایتخت خود، شوش
1 .Thessalin المپ، اقامتگاه   ایالتی در مرکز یونان در غرب سلسله جبال پند و شرق دریای اژه که کوه

 است.  خدایان اساطیری یونان باستان در این منطقه واقع شدهزئوس خدای

2  .Mardonios    شود  پ م، گفته می  ۴۸۰داماد داریوش و فرمانده سپاه خشایارشا در نبرد ترموپیل در سال

 ا مجبور به لشکرکشی به یونان کرد تا خود والی آنجا گردد.او خشایارشا ر

جزیرۀ موره در یونان، مرکز و پایتخت ناحیۀ در شبهدر ساحل رود اوروتاس  دمون، شهر باستانی  . یا السه۳

 بودند.یاستان در یونانای الکونیا که اهالی آن جنگجویان برجسته

۴  .Herodotus    نگار یونانی که آثارش تا زمان ما باقی  پ م، نخستین تاریخ  ۴2۵، درگذشت  ۴۸۴تولد

زمین کرده و تحقیقات خود را در مورد احوال و است. هرودوت سفرهای متعددی به ممالک مشرقمانده  

 است.  تاریخ این کشورها نوشته

۵ .Delfi . واقع در درۀ فوسیس در یونانمعبد ستایش آپولو خدای نور، خورشید، حقیقت، دارو و .. 

۶ .Lakedemoni  خواندند. باستان به این نام میها را در یونانهومر و هرودوت اسپارت 

۷  .Leonidas    ،وى    ٬پ م  ۴۸۰تا    ۴٩۰، پادشاهی از  و شاه اسپارت  فرزند آناکساندریدبه معنی فرزند شیر

پ م از   ۴۸۰رساند. در لشكركشى خشایارشا به یونان در نبرد ترموپیل در سال  میبه هرکول نژاد خود را 

بهترین فرماندهان سپاه اسپارت بود که با شجاعت و فداكارى بسیار جنگید. سرانجام همه به جز یک نفر به  

 شدند.  نام فیلیپیدس در گردنۀ ترموپیل كشته

۸ .Heraklid شددر تاریخ اساطیر یونان باستان به فرزندان هرکول اطالق می واژۀ هراکلیدی 

٩ .Hellas  .نام یونان در زبان یونانی 
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ای نقره  هایاز حلقههای سفید و سرخ داشت،  که ریش ریشهای آبی سیر  ای با پارچهپنبه 

های مرمرین سبز،  های مرمرین کاخ آویزان بود. به روی کفپوشاز ستون محوطه و حتی 

ها همه از طال  هائی از طال و نقره قرار داشت. جام سفید، زرد و سیاه رنگ تاالر، صندلی

شد. شاه دستور داده بود های عالی که الیق شاهان بود به میهمانان تعارف می بودند. شراب

 )کتاب استر(  ".خواستند عمل کنندمدیران در کاخ آنگونه که می  همۀ که

  نویسد. میز شاه نه تنها به خاطر ظروفآنگاه او راجع به عظمت دربار اخشورش می      

ای معروف بود بلکه غذاهای کمیاب و خوشمزۀ وی هم با سایر غذاها تفاوت  طالئی و نقره

از   تعداد  پر  خدمتکاران  و  درباریان  تمامی  خوردنیداشت.  اقسام  و    استفاده ها  انواع 

هائی در آسیا و  المثلای بود که در مورد آن، ضرب ردند. عظمت دربار وی به اندازهکمی

زبان  سر  بر  اروپا  یونانیان  حتی  را  شاه  لباس  قیمت  بود.  تاالنت  12ها   برآورد   1هزار 

 برد.اه میمره  ههای خود مقداری از ثروت دربار را ب. او حتی در لشکرکشی کردندمی

. یونانیان  ند وی پراکنده شد  یان لشکر  2از مرگ مردونیه و شکست ایرانیان در پالته  پس      

ای به دست آوردند. هرودوت  ارزشی افسانه نظیری بااطراق وی حمله برده و غنائم بی   به 

  ۴هاهلوت کس به غنائم دست نزند و از  دستور داد هیچ   ۳نویسد "پوسانیاسدر این مورد می 

آوری کنند. آنها در قرارگاه لشکر ایران به چادری برخوردند خواست تمامی آنها را جمع 

ای شراب  هه ها و پیال ها روکش طالئی داشت. جامو نقره بود، حتی تختخواب   پر از طال  که

زنجیرهای  ا با چند گاری حمل شد.  هه ای این چادر درون کیسهه از طال بود. طالها و نقر

دست و گردن اجساد سربازان بود. حتی شمشیر تعدادی از آنها طالئی    ای به طالئی و نقره 

اشیاء قیمتی   توانستندمی  رد. مأمورین تاکمی های قیمتی آنها توجهی نلباس  بود. هیچکس به

 دادند تا صورت می  ردند اما اشیاء بزرگ را تحویلکمیخود پنهان    هایکوچک را در لباس

را با  و حقوق مأمورین  ها به ثروت هنگفتی دست یافته  ایبرداری شود. بدین ترتیب اژه

. اما در مورد پوسانیاس  دباش  مس  هایسکه آنها  ، آنگونه که  های طال پرداخت کردندسکه 

ها، شترها و سایر  ها، اسباستثنائی قائل شدند و ده در صد از تمامی غنایم حتی از زن

 غنایم به او داده شد".

1  .Talant  کیلو وزن   2۶باستان، یک تاالنت سکۀ نقره  ترین واحد وزن برای توزین سکه در یونانباال

 کردند. سیِکل بود. از این واحد وزن بابلیان هم استفاده می ۶۰مینا و هر مینا  ۶۰داشت. هر تاالنت 

2 .Plat متحدان   شرق یونان در منطقۀ بوآتین در جنوب تب و محل نبرد پالته بینشهری باستانی در جنوب

با پیروزی یونانیان و که  پ م ۴۷٩ها و سپاه ایران به فرماندهی مردونیه در سال یونانی به رهبری اسپارت

و یونان سرانجام گرفت. از دالیل شکست ایران یکی ضعف    پارسهای  مرگ مردونیه پایان یافت و جنگ

 دلیل کدورت شخصی بود.مردونیه بهدفاعی سپاه و دیگری خیانت آرتاباز سردار ایرانی بهسپر

۳  .Pausanias    ۴۷٩که پس از لشکرکشی خشایارشا به یونان در نبرد دوم درسال  برادر زادۀ لئونیداس  

با ایرانیان به همکاری پ م در پالته فرماندهی سپاه اسپارت را به عهده داشت. او پس از اتهاماتی در مورد 

رمت معبد به آنجا حمله نکردند اما دور معبد را دیواری کشیدند و او  معبدی پناه برد. یونانیان برای حفظ ح 

 از گرسنگی درگذشت.

۴  .Helot  را تشکیل ترین طبقۀ جامعه  باستان که به کار کشاورزی پرداخته و پائیناهالی قسمتی از یونان

 .دادندمی
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شود. "وقتی خشایارشا از یونان گریخت،  کتاب به موضوع دیگری هم اشاره می  در این     

. پوسانیاس هنگام ورود به چادر مردونیه مشاهده  دادبه مردونیه    همه چیز چادر خود را

های بهاست. حتی صندلیهای گرانبندی شده و پر از لباسطال و نقره آذین کرد که چادر با  

های کمیاب بود. پوسانیاس  ها از جنس پارچه روکش طالئی داشته و پتوها و مالفه   راحتی هم

پختند را فراهم کنند.  و آشپز مردونیه خواست یک وعده غذائی که برای وی میاز نانوا  

آماده شد پوسانیاس با دیدن انواع غذاها و میز که با سرویس طالئی آراسته شده  وقتی غذا  

غذای برد. محض شوخی به آشپز خود گفت یک وعده  عظمت دربار شاه ایران پی بود به

دمونی مهیا کند. وقتی غذا آماده شد تفاوت این دو میز خیلی زیاد بود. پوسانیاس فرمانده  السه 

قشون یونان را خواست و میزها را به او نشان داد و گفت "یونانیان، از شما خواستم که  

ه خورند آمدگی این سپاه ماد را نظاره کنید. کسانی که چنین غذائی میشاهد باشید و دیوانه 

 اند تا یک لقمه نان سادۀ ما را از ما بگیرند"." 

با چنان عظمتی زندگی       ناز و نعمت بودند و    پادشاهان سابق ایران آنچنان غرق در 

بسان خدایان باشند. از زیردستان خود انتظار داشتند که با آنها    شدمی که تصور    کردندمی

کنند. جوستینوس گونۀ خدایان رفتار  اردشیرمی   1به  مورد  مسئله در  کامأل    2نویسد، این 

 رد.  کمیصدق 

وی   دریائی ایران انتخاب شده بود اما "سربازان علیه  فرماندهی نیروی  آتنی به  ۳کنون     

را  شورش   خود  حقوق  سربازان  کند.  قطع  را  آنها  حقوق  شد  مجبور  او  و  طلب  کردند 

کنون توسط نامه چندین بار    او خدمت کرده بودند.  فرمان زیرا در شرایط بد تحت    ردندکمی

با شاه تماس گرفت اما به جائی نرسید و مجبور شد شخصأ برای دیدن شاه به پایتخت برود  

دیدار شاه نشد. آنها وحشت   سر راه وی قرار دادند و او موفق بهدرباریان موانعی بر   ولی

ایران با شاه برخورد نکند. او مجبور   احترامات درباراو مطابق آداب، سنت و   داشتند که

شود که حتی فرمانده  گیری میشد توسط قاصدانی با شاه تماس بگیرد". از این داستان نتیجه 

مگر آنکه به مراسم مرسوم در دربار   شدمی واالمقامی همچو کنون هم موفق به دیدار شاه ن

 رد.کمی ایران عمل 

به دو هیئت اعزامی به خدمت اسکندر کبیر  در این قسمت عالقه        دارم قدری راجع 

 به  سکندر ادر پاسخ هیئت  ۵از سکاهاهیئتی  " جمالتی بنویسم. ۴لشکرکشی به سغدهنگام 
1 .Justinus مارکوس جونیانوس جوستینوس، تاریخ نگار رومی در قرن سوم میالدی 

2  .Artaxerxes    هخامنشی، سلطنت اردشیر یکم، پسر خشایارشا ملقب به اردشیر درازدست، پنجمین پادشاه

پ م، او پس از مرگ پدر و قتل برادرش که جانشین قانونی خشایارشا بود، به دست اردوان   ۴2۴تا    ۴۶۵از  

 خواندند.یفرمانده گارد محافظ شاه بر تخت شاهی نشست. یونانیان وی را با لقب درازدست م

۳ .Konon  کرد.پ م زندگی می ۳٩2تا  ۴۴۴دریانورد آتنی که از 

۴  .Sogdiana  ها جزئی از خاک ایران بود و در  منطقه ای در شرق ایران به مرکزیت سمرقند که سال

 پ م به دست اسکندر فتح شد. سغد به دلیل قرار داشتن در جادۀ ابریشم اهمیت فراوانی داشت. ۳٩٩سال 

۵  .Skyt  پ م تا    ۸گرفت، از قرن  که از شرق دریای سیاه تا آسیای مرکزی را دربر میای قدیمی  ناحیه

 داشتند. در آن سکونت  ،کردندباستانی ایران صحبت میبه زبان کهتبار ایرانی قومی ،ها م سکا  2قرن 
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پادشاه سکاها هنگام رسیدن سفیر اسکندر، دار فانی را وداع گفته بود و  .  خدمت او رسید

هیئت اعزامی سکاها وظیفه داشت به اسکندر ابالغ کند که آنها  کرد.  برادر وی شاهی می

همراه داشتند  برای اسکندر بهی ئاند از او پیروی نمایند. آنها از طرف شاه خود هدایاآماده

آن  اندازه ارزشمند بود و نشان از دوستی با اسکندر داشت. گذشته از برای خود آنها بی که 

  اطاعتپادشاه سکاها پیغام داده بود که او دختر خود را به اسکندر داده و از فرامین وی  

ای به ازدواج با اگر اسکندر عالقه شان از عالقۀ وی به اسکندر بود.  اینها نخواهد نمود.  

  حاضر بزرگ خود در آورد. او    یکی از سرداران  به عقدتوانست او را  دختر وی نداشت می

  1صحبت کند. در این موقع فاراسمانبا او    بارهشفاهأ در این    فته وراسکندر  به خدمت    بود که 

با    2پادشاه خوارزم خدمت اسکندر رسید و گفت سرزمین او در    سوارکار به   1۵۰۰هم 

کلش یا    قرار دارد. اگر اسکندر هنگام حمله به   ۴آماسونکشور زنان  و    ۳مجاور ملت کلش

  تواند راهنمای او شده وکمک داشته باشد او می احتیاج به  ۵سیاه آماسون در ساحل دریای

را برطرف کند. پاسخ اسکندر به فرستادۀ سکاها جدی بود. او گفت    ویاحتیاجات قشون  

و دیگر کارآئی نداشت. پاسخ او در مورد ازدواج با دختر  هگذشته بودعهود که این رسوم  

دانست اما به فاراسمان گفت که با  در شأن خود نمیشاه سکاها منفی بود و اسکندر آن را  

 بندد".کشور او پیمان دوستی می 

آمدند. "پس از ورود او به  دربار او می حتی فرستادگانی از کشور خود اسکندر هم به      

ای او چیزی نوشته نشده  هه بابل فرستادۀ کشور یونان به خدمت او رسید اما در مورد خواست

ویژه فتح هند آمده باشد.    های وی به گشائیاست. احتمال دارد که برای عرض تبریک کشور 

حضور   ها را تبریک گفت. اسکندر هیئت را با احترام به ر از آن پیروزیاو مراجعت اسکند

ائی هه پذیرفت و پس از شنیدن سخنان آنها، سفیر را به یونان باز پس فرستاد و تمامی مجسم 

را که خشایارشا از یونان تا بابل، پاسارگاد، شوش و سایر نواحی آسیا به غنیمت برده بود،  

 یونان ارسال کرد".بوسیلۀ آنها به  

اعزام    باستانرسد سخن در مورد سفرائی که به دربار شاهان پرقدرت ایرانبه نظر می     

ساسانی،  های پارت و  همین چند مورد کفایت کند. در مدت پادشاهی سلسلهشده بودند به  

رفت هم داشت. پادشاهان این  های طوالنی پس ایران پیشرفت زیادی نکرد و حتی در مدت 

- ۵۷۸دو سلسله، ایران را مانند زمان هخامنشیان به ترقی نرساندند. خسرو انوشیروان )

   حضور هخامنشی فرستادگان کشورهای دیگر را به  میالدی( مانند پادشاهان  ۵۳1

1 .Pharasmanes 

2  .Khorasmin  پ م به تسخیر آنان درآمد و ساتراب    ۵22های هخامنشی که پیش از سال  از ساتراب

 کرد اما در زمان داریوش سوم کشور مستقلی شد.پارت بر آن حکومت می

۳ .Kolch  کشوری در شرق دریای سیاه و در مجاورت قفقاز در گرجستان و آذربایجان کنونی 

۴  .Amason  کردند و مردان بردگان  های اساطیر یونان ملتی بود که زنان در آن حکومت می در داستان

بریدند. آنها در نبرد تروا  شود زنان برای تیراندازی بهتر با کمان، سینۀ راست خود را میآنها بودند. گفته می 

 در افسانۀ هومر به اهالی شهر کمک کردند. 

۵ .Euxin  باستان یونانادبیات نام دریای سیاه در 
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  هنوز هم شکوه  تیسفون که کاخ  شاهی در تاالر عظیمی در   . او نشسته بر تختپذیرفتمی

کرد دجله حفظ کرده، در میان تمامی درباریان با آنها مالقات می عظمت خود را در کنار    و

 داد. اما او مانند شاهان پیشین ایرانها و مستحکمات آن را به سفرا نشان میو شخصأ باغ 

 نگریست.دیدۀ حقارت می  زمین، به آنها به

دشاه  ساسانیان بود. هنگام سلطنت آخرین پا دورۀباستان در آخرین زمان عظمت ایران      

میالدی( اعراب به ایران حمله کردند و با شعار   ۶۵1تا    ۶۳2)،  1یزدگرد سومسلسله  این  

"یا به دین ما بگروید و یا جزیه بدهید و برای جنگ آماده شوید" و "مردان من به جنگ و  

وشۀ کشور پهناور  شهادت همانقدر عالقه دارند که تو به زندگی و خوشی داری" از یک گ

میالدی ایران به دست    ۶۳۵ایران تا سرحدات دیگر تاخت و تاز نمودند. باالخره در سال  

 اعراب افتاد. در زمان خالفت عثمان کل ایران و هند تا سرحد رود آمودریا تسخیر شد.

با فراز و نشیب       تاریخ باستانی ایران باعظمت را  پایان می در اینجا  برم. های آن به 

نویسان  که تاریخ   چنان   ستایش است اما آن   چه قابل باستان و افتخارات آن اگر عظمت ایران

 اند در زمان ما فقط به ظاهر آن بسنده شده است.نوشته سیاحان جدید  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خسرو پرویز و  م به تخت شاهی نشست. پدرش شهریار، فرزند    ۶۳2آخرین پادشاه ساسانی که در سال  .  1

ناچار او را بر تخت نشاندند.  درباری بود. چون کسی را از خانوادۀ شاهی نیافتند بهمادرش یک زن سادۀ غیر

 سال بر ایران سلطنت کرده بود  ۴2۷در زمان او با حملۀ اعراب به ایران این سلسلۀ پادشاهی که 

 .تل رسیدم به دست آسیابانی به ق  ۶۵1از میان برداشته شد. او در سال 


