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 بخش بیست و چهارم

 سفرای زمان شاه عباس بزرگ و شاهان پس از او
 

باشند  اند سفرائی می های بااهمیتی که از اروپا به دربار شاهان ایران رسیدهاولین هیئت      

به  1۵٨٧-1۶٢٨اول )  عباس   که در زمان شاه   اند. اغلب این ایران اعزام شده  میالدی( 

های مذهبی و تجاری داشتند اما در میان آنان چند هیئت سیاسی هم دیده  نمایندگان مأموریت 

به می با ترکان ترغیب می   شود که شاه را  پادشاه، نه ایران  جنگ  نمودند. در زمان این 

نمایندگانی در کشورهای همسایه داشت و نه آن کشورها نمایندگان دائمی در دربار ایران  

جز چند مورد، سفیری در کشورهای همدیگر نداشتند زیرا  ای آسیائی هم به داشتند. کشوره

نمی  رسمیت  به  را  یکدیگر  سلطنت  خان آنها  اما  که  شناختند  مجاور  مناطق  امرای  و  ها 

روابطی با همسایگان خود داشتند فرستادگانی با هدایای فراوان به دربار یکدیگر اعزام  

صل نمایند. در اکثر موارد از اعزام هیئت خبری ردند تا مشکالت مرزی را حل و فکمی

ای از یکی اما گاهی فرستاده   شدمینبود و فقط خواست دربار توسط پست چاپاری اعالم  

تر از ویژه سفرای هند که با عظمت  رسید. به از کشورهای آسیائی به دربار شاه ایران می 

 ها بودند.سایر هیئت 

به دربار شاه عباس را در   1۶19پیترو دالواله در سال        هند  هدایای سفیر  میالدی 

شتر با کاالهائی که حدس    ٢9نویسد "هدایا توسط  ای از اصفهان شرح داده است. او مینامه 

لباسمی پارچ  هایزنم  و  زیبای  هه فاخر  سکوی  رسید.  راه  از  باشد،  هندی  اعالی  ای 

، جزئی از هدایا  شدمیطال که به خاطر حمل آسان چند تکه    با روکشبزرگی    1دارسقف

بشکه پر از پارچۀ هندی اعال برای   ٢٠٠بود. تعداد زیادی اسلحه با تزئینات جواهرنشان و  

تا   ۵. در هر بشکه شدمیباشد، توسط حیوانات حمل عمامه که در ایران بسیار متداول می

ردند، احتماأل عاج فیل یا استخوان  کمیحمل  عمامه بود. دو نفر دندان حیوان بزرگی را ۶

  شدمی  یک توسط دو گاو نر سفید و تمیز کشیده   ره  هک  چرخهارابۀ دو   ۵بزرگی بود.    ماهی

مملو از اجناس بوده و روکشی از حریر زربفت داشتند. پس از آنها تعداد زیادی حیوانات  

 شدمی نم کرگدن باشد و گفته  کمیکه فکر    ٢عجیب و غریب و دو حیوان به نام چوقیودن

های شاخ شبیه گاومیش اما با  عجیب دیگری  رد. حیوان  کمی جنگد، حرکت  حتی با فیل هم می 

 این  درکنم که این حیوانی بود که خورد. من تصور میپیچ در میان هدایا به چشم می پیچ 
1 .Pavilion ٢ .Chieughieuden 
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های وحشی  ندارد. گذشته از آن، آهوان خوشبو، چند نوع گوزن، االغ قسمت از جهان نامی  

  1٠یا    ٨به رنگ روشن، بزهای وحشی سه پا که دو پا در جلو و یک پا در عقب داشتند و  

داد. هائی که من در اصفهان دیده بودم، قطار هدایا را تشکیل میتر از فیلفیل، بسیار بزرگ

ردند و روی آنها با حریر  کمی ا بر پشت خود اطاقکی حمل  هدو یا سه عدد از زیباترین فیل 

به   هاها نشسته بود. اطاقک های اعال پوشیده شده بود. نفراتی در داخل این اطاقک و مخمل 

ها  بانان روی گردن فیلدراز بکشد. فیل   هاتوانست در آن که دو نفر می  ندای بزرگ بوداندازه

 ردند.کمیآنها را هدایت  فلزی اینشسته و با میله 

روی   ائی بهههمقدار زیادی ودکا در بشک  همزمان سفیری هم از روسیه وارد شد که     

شترها هدیه آورده بود. شاه به شوخی این مطلب را به سفیر تذکر داد. به نظر من شاه از 

ردند که این  کمیالخمر تصور  ها او را دائمرد روسکمیاین هدیه ناراحت شده بود. او فکر  

خود،   نقاط ضعف  به  سایرین  اطالع  از  کسی  ندرت  به  بودند.  آورده  هدیه  ودکا  مقدار 

اندازۀ مصرف خود از  سفیر گفت که من به قدری ناراحت شد که به شود. شاه به میخوشحال 

و دستور داد هدیۀ کذائی را   گردانمباز میشما    قلب به   هدیه برداشتم و باقی را از صمیم این

 نند".کمی  مقدار زیادی مصرفنوشابه به   ها از اینروس  داشت کهدهند. او اطالعسفیر پسبه 

 دهد "وقتی شاه وارد دیواندالواله شخصأ به حضور شاه عباس رسیده بود. او ادامه می      

باشی حرکت کردم. کرسی خانه شد به من اشاره کردند و من برای شرفیابی از جای خود  

. این رسم در کشورهای شرقی  مرا حمایت کنددر سمت چپ من، زیر بغل مرا گرفته بود تا  

باشد. هرچه مقام شخص باالتر باشد  متداول است و نشان دهندۀ احترام آنها به میهمان می 

تعظیم بلند  یرد. شاه با دیدن من ایستاد و من به رسم خود گمیتری زیر بغل او را مقام مهم 

زمین خورد و خواستم بر دامن ردای او بوسه    که زانوی راست من به باالئی کردم تا جائی

پدر خاص  عمل،  این  که  چرا  نداشتم  را  شاه  پای  بوسیدن  قصد  البته  پاپ   بزنم.    مقدس، 

دادم اما شاه دست راست خود داد این عمل را انجام می. هر چند اگر او اجازه میباشدمی

راز کرد و اجازه نداد که من دامن او را ببوسم. من دست شاه را بوسیده و دست خود  را د

زمین گذاشت و در   را به پیشانی بردم. شاه نشست، عمامۀ خود را برداشته در کنار خود به 

طول مدت دیدار من او بدون سرپوش بود. چون غروب بود، احتمال داشت نم غروب به  

نشیند عمامه از سر  میان جمعی می  رگاه به تنهائی یا دره ه ا سالمتی وی صدمه بزند اما ش

دارم. بجز شاه، هم در منزل خود کاله از سر بر می  دارد. جای تعجب ندارد زیرا منبر می

برداشتن کاله در مقابل    ،بر خالف سنت ما  ،عمامه از سر برنداشت زیرا در ایران  کسهیچ 

شراب  بیک مسؤل   شود. افندی باشد. آنگاه شاه دستور داد شراب آوردهادبی می بزرگان بی

بود. او بالفاصله جام را آورد    خانه ایستاده و چاقی بود، خارج از دیوان  مرد بزرگ  شاه که 

که  مود. هنگامیای زیبائی، پیالۀ طالئی را که شاه در دست داشت پر نو از تنگ شیشه 

خانه گیر کرد  پای او در حوضی در پای پلکان دیوان  شراب بیاوردتصمیم داشت با عجله  

احتیاطی نمود  چنان بی آن    پیالۀ شاه    پس از پر کردنو حضار با صدای بلند به خنده افتادند.  

 ها در حضور شاه تلفب خانه اصابت کرد و شکست و تمامی شراکه تنگ به نردۀ دیوان 
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 شد".

از    1ها به ریاست سر دادمور کاتونمیالدی هیئتی بزرگی از انگلیسی   1۶٢۶در سال       

به بود. همچنین آنها  پیمانی با ایرانیان علیه ترک دربار شاه آمد. علت سفر او هم  هند  ها 

در دربار شاه عباس مورد    ٢نظر آنها سر رابرت شرلی  تقاضای خسارت داشتند زیرا به

بود. علت سوم    ربوده شده   ان های وی توسط ایرانیاحترامی قرار گرفته و تمام دارائیبی

اشرف شهر  در  آنها  بود.  انگلیس  و  ایران  تجاری  مناسبات  مجدد  آغاز  سفر،  در   3این 

مراسم دربار    از  شاه تمجید کرده و دائمأ از    هیئت بزرگی بود که   مازندران شرفیاب شدند.

انتظار   نوازی او متشکر بودند. پیش از شرفیابی، سفیر مجبور شد در اطاقی به میهمان و  

از او با غذا پذیرائی    شدمیبنشیند. در عوض قهوه که در این موارد با آن از سفرا پذیرائی  

او را هم   طالئی آورده شد. شراب عالی در ظروف هایکردند. غذاهای گوناگون با شراب 

 ریختند.طالئی می  در جام

با تزئینات      بهبی  آنگاه او پس از عبور از دو راهرو طوالنی  ابی  یتاالر شرف  نظیر، 

شمشیر طالئی در کمر، در تاالر حضور  فقط غالف  رنگ ساده و    رسید. شاه با لباس سرخ

 داشت و مقامات کشوری مانند مجسمه ایستاده بودند.  

کار سر رابرت شرلی رسیدگی    ها ابراز نمود و قول داد به شاه تنفر خود را از ترک      

های ابریشمی با لباس  زار عدل پارچۀه  ه ساالن  ۴کرد که در بندر گامبرون  کند. همچنین قبول

خاطر چهار زانو نشستن که رسم    شود شاه از رفتار کاتون بهمی  شود. گفته   انگلیسی مبادله

 ای پر کرد و به ، خیلی راضی بود. شاه از روی ادب، پیاله استبزرگان  ایرانیان در مقابل

  انگلستان  پیاله، فرستاده مطابق رسوم  سالمتی پادشاه انگلستان نوشید. در حین نوشیدن این

انگلستان با لبخندی    احترام پادشاه  به   مه  ه از جای برخاست و کاله از سر بر گرفت و شا

که    مالقات دوستانه، امید در دل هیئت انداخت اما از آنجائی  داشت. اینعمامه از سر بر 

رگز ه  ه ها بود این توافقنامرد دشمن انگلیسی کمی باید به مفاد این توافقنامه عمل    وزیری که

 عملی نگشت.

به آن اشاره کردم در سال   میالدی در زمان سلطنت شاه    1۶3٧هیئت هولشتین که قبأل 

( اول  نگارش حوادث   1۶٢٨ـ۴٢صفی  خاطر  به  هیئت  این  رسید.  اصفهان  به  میالدی( 

  سفر   آریوس مشهور گشت. اینای توسط منشی آن، آدام اولهروزانه به صورت سفرنامه 

  باشد اما نگارنده به کار باارزشی میبرای زمان خود ثبت وقایع روزانه،  خاطر  نامه به

1 .Sir Dodmore Cotton  م  1٧فرستادۀ چارلز اول پادشاه انگلستان به دربار ایران در قرن 

٢ .Sir Robert Sherley  ه   1٠٠٧م، شاه عباس در سال  1۶٢٨ژوئیۀ  13، درگذشت 1۵٨1تولد حدود

ق در قزوین با برادران شرلی، آنتونی و رابرت مالقاتی داشت. او از وجود آنان برای تجهیز و ایجاد نظم  

در قشون ایران استفاده کرد و توسط آنها روابط ایران و ممالک اروپایی را با داشتن یک وجه مشترک و آن 

به کمک للا  را  برادران شرلی  شاه  داد.  دولت عثمانی گسترش  با  و وردیدشمنی  توپخانه  تا  گماشت  خان 

 خانۀ قدرتمندی بسازند.اسلحه

 بندر عباس کنونی . ۴ نام بهشهر در زمان سالطین صفوی. 3
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ذاشت  گمیو اعمال وحشیانۀ او    1به رئیس خشن این هیئت، سفیر بروگمندلیل احترامی که  

باشد.  هیئت می   نتیجه ماندن مأموریتسفر اشاره نکرده است. احتماأل دلیل آن بیعلت    به

پنداشت  سفیر بروگمن تاجری اهل هامبورگ بود و می  نویسد که شاردن در این مورد می 

ک فراوانی  با  لندیه  ه سود  تجارت  طریق  از  به   هند ها  خاطر  می دست    شرقی  به  آوردند 

به این فکر افتاد که  شت. او  گمیتجارت ابریشمی بود که از طریق ایران به اروپا صادر  

فارس و اقیانوس هند از طریق دریای مازندران و روسیه به  ابریشم را در عوض خلیج

تر بود و در این صورت  تر و سریع اروپا صادر کند زیرا این مسیر بسیار مقرون به صرفه

زیرا کمپانی   داده نشده بوداو اطالعات کافی به . البته شدمی او بیشتر از تجار هلندی  سود

شد تجار هامبورگ را    برد اما او موفقایران سودی نمی  هلندی از بابت تجارت ابریشم

نامه از والی خود، شرکتی تأسیس نمود تا تجارت با ایران  گرفتن اجازه  ازبرانگیزد. او پس

او تصور   نماید.  آغاز  از طریق روسیه  به   رد که کمیرا  هیئتی  ایران در    ارسال  دربار 

ارسال هیئتی از طرف    مؤثری خواهد بود. تجار عقیده داشتند که   پیشرفت این شرکت قدم

و    والی نیست  کافی  نخوهامبورگ  جلب  را  کرد.  توجه شاه  هولشتیناهد  حاکم  از    ٢باید 

به دربار ایران سفر کند. کاروان پس از بدست   نام وی  تا هیئت، تحت  درخواست شود 

که آنها به معدن ابریشم در ایران رسیدند محاسبه    آوردن رضایتنامه به راه افتاد. زمانی

لیات، قیمت  کنند با خرج سفر و ما خریدارینصف قیمت   نمودند که حتی اگر ابریشم را به

تجاری    یچ سودی نصیب آنها نخواهد شد. چون شکسته  ه شده آنچنان باال خواهد بود ک  تمام

 را پذیرفتند انگیزۀ سفر را پنهان داشتند و هیئت را یک هیئت سیاسی قلمداد نمودند.

پیشنهاد  نفر بود. آنها هدایای فراوانی تقدیم شاه کردند و حتی    13٠گروه آنها متشکل از       

ایتالیا را در عوض ترکیه    ها آغاز کند و راه ارسال ابریشم به نمودند شاه جنگی را با ترک 

از هامبورگ برقرار سازد. پیشنهاد آنها چنان نامشخص بود که شاه صفی سؤال کرد "آیا  

باشم".  کمال احترام منتظر شنیدن آن می  خبر گردم؟ من با طریقی هست من از نیات شما با 

نوازی شایانی از هیئت به عمل آورد و حتی اجازه داد رقاصان ایرانی  شاه صفی میهمان 

جشن اعضاء هیئت متوجه شدند شخصی در نزدیکی سرپرست   برای آنها برقصند. در این 

د تا از علت سفر آنها آگاه گردد. کنهای او گوش میهیئت پشت پرده نشسته و به صحبت 

مترجم    سرپرست هیئت از طریق   هائی کهی ایتالیائی و پرتغالی، زبان هازبان   این شخص به 

رد آشنائی داشت و عالقمند بود نظر هیئت را در مورد دربار شاه  کمی با دربار صحبت  

ایران بداند. البته مطالبی که دستگیر این شخص شد فقط نظر بروگمن در مورد تابلوها،  

برای شاه ارزش چندانی نداشت صرف کرده بود و  هائی بود که در این جشن  غذاها و شراب

مورد   نوازی خاص ایرانیان را درکرد. شاه میهمانو به حل مشکل هیئت هم کمکی نمی 

 خرج  هیئت انجام داد و آنها را با هدایای فراوانی به کشورشان باز گرداند. از آنجائی که  
1 .Brugman 

٢  . Fredrik IIIم، فرزند جان آدولف و    1۶۵9اوت    1٠، درگذشت  1۵9٧دسامبر    ٢٢ردریک سوم، تولد  ف

 ،م 1٧جد گوستاو سوم پادشاه سوئد در قرن 
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 سفر آنها تمام شده بود مقداری پول نقد هم برای مراجعت به آنها پرداخت نمود.

  اندازند، ایران بی   ها پیش از آنکه کشورهای اروپائی از نظر سیاسی نظری بهمدت      

و ایرانیان    هردند. اولین گروهی که به ایران رفت کمی مذهبی به ایران رفت و آمد    هایهیئت 

را با نام اروپا آشنا نمود مبلغین مسیحی فرانسوی بودند که در اوایل سلسلۀ صفوی راهی  

هائی از ایتالیا و پرتغال هم به ایران  ها و راهبایران شدند. با پیشرفت امور آنها، کشیش 

در   کردند.  هیئت سفر  خاندان  این  سلطنت  و  طول  کرده  اقامت  اصفهان  در  مذهبی  های 

ا و مدارس دینی بنیان نهادند. شاه عباس بزرگ از آنها استقبال شایانی  هه کلیساها، صومع 

قدردانی نمود. حتی برای آنها استثناهائی هم قائل شد.  از آنها  کرد و به خاطر تعلیم ایرانیان  

جلفا و کلیسای آن را در اصفهان بنا    دعوت کرد. آنها محلۀ   او چند ارمنی را از ارمنستان 

و مبلغین در آنها اقامت گزیدند. پادشاهان پس از وی هم با مبلغین با مهربانی رفتار    ندنمود

بلکه برای آنها احترام فراوانی قائل بودند. داستان    شدمی ردند. از آنها فقط محافظت نکمی

 باشد.آزادی آنها در دربار شاه ایران می زیر در زمان شاه صفی دوم گویای

شود که کلیسائی در اصفهان اجازه داشت ناقوس داشته باشد. یکی از اعیان و  گفته می      

رد از صدای زنگ آن ناراحت بود. او به کمیمحترمین شهر که در نزدیکی آن زندگی  

خدمت شاه صفی رسید و با لغات ناشاستی از آن شکایت کرد. شاه که از صحبت وی در 

او قول داد به شکایت وی رسیدگی کرده و    مورد صدای ناقوس کلیسا ناراحت شده بود به

خیال او را راحت کند. شاه او را به منزل فرستاد اما دستور داد در منزل، سر او را از  

 بدنش جدا کنند.

 ٢ها، کاپوچین 1هامبلغینی که در صدد بودند ایرانیان را به مسیحیت دعوت کنند یسوعی      

با وحشت از پیشرفت نامحسوس  چیزی داشتند  بودند اما چون پیشرفت نا  3هاو دومینیکن 

قرن  خود،   اواخر  قرن    به   1٧در  اینک در  کردند.  مراجعت  مجددأ    19کشورهای خود 

 بسیار اندک است.9هم نند اما پیشرفت آنها کمی مبلغینی به ایران سفر 

  1۶۴٢ـ ۶۶چگونگی برخورد دربار ایران با سفرای خارجی در زمان شاه عباس دوم )     

میالدی( را شاردن در کتاب    1۶۶۶ـ 9۴میالدی( و شاه صفی دوم ملقب به شاه سلیمان ) 

تری جامع معروف خود در مورد ایران به دقت نوشته است و در هیچ کتاب دیگری مطالب  

 تا  1۶۶۴های تاجر فرانسوی بود که در سال شود. شاردن یکدر این مورد یافت نمی 
1  .Jesuit  ای از مذهب کاتولیک که توسط ایگناتیوس لویوال در ، شاخهعمسیحژزوئیت یا همراهان عیسی

معنی   التین بهسوم تأیید شد. ژزوئیت در زبانم توسط پاپ پائولوس  1۵۴٠م تأسیس و در سال    1۵3۴سال  

 نظام پاپ نام دارند زیرا ایگناتیوس لویوال پیش از کشیش شدن شوالیه بود. پیادهسربازان مسیح است و آنها 

٢  .Kapucin  م از شاخۀ فرانسیسکا جدا شد. آنها ردای    1۵1٧ای از مذهب کاتولیک که در سال  شاخه

تر و سادهباشی در نظر داشت حتی  او دی گذار آن راهب ماتهکنند. پایهتن میای با سرپوش بزرگی بهقهوه

 تر از فرانسیسکاها زندگی کند و باقی ساعات را به تبلیغ مسیحیت بپردازد. پیرایشبی

3  .Dominikan  ای از مذهب کاتولیک که سعی در ترویج مسیحیت توسط موعظه دارد. این فرقه  شاخه

نام دومینیکوس در شهر تولوز فرانسه م توسط یک کشیش اسپانیائی از فرقۀ آگوستین به  1٢1۵در سال  

 م توسط پاپ هونوریوس سوم تأیید گردید. 1٢1۶گذاری شد و در سال پایه
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آنگونه که او بیان  ویژه ایران داشت.   ه ممالک شرقی بهمیالدی سفرهای متعددی ب 1۶٧٧

کاتولیک را   در فرانسۀ   کارامکان    پایبند بودمذهب پروتستان    به  اینکه با توجه به    کندمی

ای دقیقی راجع به طبیعت و محصوالت ایران و همچنین  هه های او نوشتنداشت. در یادداشت 

حتی  در مورد ایران آداب و رسوم ایرانیان و طرز زندگی آنها وجود دارد که کتاب او را 

ند. او در مورد فرستادگان دول خارجی به دربار ایران  کمیهمتا  در این روزگار هم بی 

کمی خارجی  فرستادگان  با  برخورد  طرز  مورد  "در  خوانده  نویسد  ایلچی  ایران  در  ه 

بهترین نمونمی ایران  از لحظه هه شوند،  بهاست.  قدم  ایلچی  که  ایران    ای  ذارد گمیخاک 

به  به گونه   میهمان شاه  و  آمده  پذیرائی می حساب  او  از  والیان والیات  ای سلطنتی  شود. 

پذیرائی و ایجاد رفاه،    ند برایکمیپایتخت از آنها عبور   مختلفی که سفیر برای رسیدن به

باشد همواره در کنار اوست  نند. مهمانداری که مأمور پذیرائی از او می کمی  با هم رقابت 

های سلطنتی، اگر در شهر وجود داشته باشد، یا هر  نماید. او را در کاخ و از او مراقبت می 

نمایند. اعیان و  ده و از او به بهترین وجه پذیرائی میعالقه داشته باشد مسکن دا  مکانی که 

ائی به افتخار او ترتیب  همیهمانی او تقدیم کرده و   آیند، هدایائی بهمالقات او می اشراف به

دربار برسد. خرج او با    ند تا به کمیمنزل حرکت    به   مین ترتیب او منزله  ه . ب دهندمی

 هند. هنگام مراجعت، او بکمیوالیان منطقه است. در پایتخت هم مخارج او را دولت تقبل 

های ام این سنت از زمان ها خوانده که در کتاب  شود. آنچنانمین منوال تا مرز بدرقه می ه

 زمین رایج بوده است.باستان در مشرق 

خاطر جلوگیری از ولخرجی و یا اینکه مخارج    ه اند که یا ب سفرای اروپائی هم دیده شده      

اند زیرا در واقع این مردم  نوازی سر باز زدهآنها تحمیل مردم منطقه نشود، از این میهمان 

شوند اما سفرای ممالک شرقی تمامأ از این پذیرائی هستند که مخارج سفیر را متحمل می 

های دربار ایران این است  از سنتیکی  نند.  کمی ن  استفاده کرده و در خاتمه حتی تشکری هم

 دارند، اگر مدت زیادی در انتظار شرفیابی نگه می خرج دولت  مواره نمایندگان را به ه  هک

چه اطالع دارند که سفیر برای این دیدار عجله دارد. سفرا پیش از شرفیابی اجازه ندارند 

ندانی از آنها به بهترین وجه  را ترک کنند و در قصرهای مرفه به صورت یک ز  خانه

می  نشانۀ  مراقبت  بماند  شرفیابی  انتظار  در  هیئت  اگر  که  دارند  اعتقاد  ایرانیان  شود. 

تفسیر شود که آنها از    ای دیگر رفتار کنند شاید چنین نوازی آنهاست. اگر به گونه میهمان 

شود. در طول مدت  اند و از سفرا فقط تا زمان انجام کارها پذیرائی میشده هیئت خسته  

دربار    اقامت طوالنی ایلچی در دربار، مهماندار از علت سفر وی آگاه شده و آن را به 

ند. سپس زمان شرفیابی  کمیخود را با فراغت خاطر آماده  دهد. دربار هم پاسخ اطالع می

ن خود  رسانند. شاه معموأل سفرا را در میان تمام وزیرااطالع سفیر می  را کتبأ یا شفاهأ به

جای   ، به کردهتقدیم  رسمأ  خود را    احترام، نامۀ. فرستاده پس از ادایپذیردمی  حضور  به 

 یرد".گمیو در تمام مدت شرفیابی در آنجا قرار  نمایدمراجعت می خود در تاالر 

آنگاه در مورد هیئت عظیم هندی که در سال        شاه    1۶۶3شاردن  به دربار  میالدی 

تبریک  برای  ایران  شاه    ۀهیئت در پاسخ اعزام نمایند  ند. این کمی بیان   عباس آمده بود مطالبی
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  ٨ده بود. هیئت هندی مرکب از  شمیالدی اعزام    1۶۶٠در سال    1تاجگذاری شاه مغول

هزار حیوان بارکش که تقریبأ همگی شتر بودند، لوازم   ٨هزار اسب و    ۴هزار نفر بود.  

ردند. سفر آنها از مرز کشور تا پایتخت شش ماه طول کشید.  کمیو هدایای آنها را حمل  

که  بودند. سفیر  آنها به مدت نه ماه در انتظار شرفیابی بوده و در تمام این مدت میهمان شاه  

ی شاه هند از پادشاه  او تقاضاعلت سفر  مردی جدی و تیزهوش بود.  نام داشت    ٢خانترویت 

  سالندوستان باز پس داده شود. این شهر در طول سالیان  ه  ه شهر قندهار ب  ایران بود تا 

ایران و  که بغداد دائمأ سبب اختالفات    چنان  ایران بود، آنهند و  باعث اختالفات مرزی  

شرایط هر دو شاه تصمیم داشتند غرور و تجمل خود را به رخ  دولت عثمانی بود. در این 

که نیمی نقد و نیم دیگر پارچۀ نفیس    3میلیون اکوز ۴دیگری بکشند. سفیر، هدایائی معادل  

میلیون اکوز هم خرج سفر هیئت بود. شاه    ٢های قیمتی بود تقدیم شاه و وزرا کرد.  و سنگ 

ن بیبرای  دادن  و  شان  میان شهرها  از  بود  داده  مهماندار دستور  به  هیئت،  بودن  ارزش 

اندازند. توانستند به تأخیر بی روستاها به آرامی حرکت کرده و شرفیابی سالم را هم تا می 

ای  خداحافظی هدیه   ایلچی پس داد. روز پس از شرفیابی  نقد را به  میلیون سکۀ  ٢دربار  

که  هزا  3٠٠معادل   شد  داده  سفیر  به  اکوز  به صورت    ٢٠٠ر  باقی  و  نقد  اکوز  هزار 

 پس فرستاد.باز  اسب اصیل بود. سفیر هم هدایای نقدی شاه را    ۴٠های قیمتی، فرش و  سنگ 

نمود اما طرز برخورد  اگر این دو شاه روابط خوبی داشتند این مسائل کامأل طبیعی می      

نبود. درخواست    میان دو کشور دوستانه   مناسبات   داشت که   هند حکایت از آن   دربار با سفیر

وجه خوشحال نکرد. نامۀ شاه  یچ ه  هند برای بازپس گرفتن قندهار، شاه عباس را ب ه  هشا

مغول هم خیلی دوستانه نبود. القابی که شاه مغول در نامۀ خود از آنها استفاده کرده بود،  

دانست. یکی از این القاب  ا را فقط الیق خود میرد و پادشاه ایران آنهکمی شاه را تحریک 

بود ک پیامبر"  باعث  ایران  مین لقب برای آزار شاه  ه  ه "سردار رشید  بود و   شد می کافی 

ای داشته باشد. شاردن فرستاده شده بود تا "سفیر  دربار ایران با سفیر هند رفتار غیردوستانه 

 همندی بهای ارزشو گنج   کردهایران سفر    کنار جهان به   و  هند بداند که تجار از گوشه 

 داشت.با خود شکایت دربار برند". شاردن شنید که سفیر از طرز برخورد مراه میه

روز شرفیابی سفیر را مجبور کردند بیش از اندازۀ معمول در مقابل شاه سجده کند و       

زنگی  برد او را شاهم می هند نا هنگامی که از پادشاه شاه با خشونت ریش او را کشید. شاه 

. اقامت بیش از اندازۀ سفیر هند  که پدر و برادر خود را کشته است کردو سگ خطاب می 

هند منتظر مراجعت    دانست که پادشاه عباس می در ایران علت سیاسی دیگری هم داشت. شاه 

 شد شاه، زمان بیشتری برای قندهار حمله کند و این عمل باعث می   باشد تا بهسفیر خود می 
م، ششمین امپراتور گورکانی   1٧٠٧مارس    3، درگذشت  1۶1٨نوامبر    3زیب عالمگیر، تولد  اورنگ    .1

وی به نام    جهان و همسر ایرانی  م حکومت کرد. او سومین پسر شاه  1٧٠٧تا    1۶۵٨های  هند که بین سال

 .محل به یاد ممتاز محل ساخته شده استب به ممتاز محل بود. بنای زیبای تاجارجمند بانو ملق

٢ .Terviet 

3  .Ecus  شد. ارزش آنها در سنوات م در فرانسه ضرب می  13های طال و نقره که از اواسط قرن  سکه

 مختلف متفاوت بوده است. این سکه پس از انقالب کبیر فرانسه از بازار برچیده شد. 
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 آمادگی لشکر خود داشته باشد.مستحکم کردن دفاع شهر و 

ایرانی را    هایترین اسب ن و اصیل سفیر هند در مدت اقامت خود در ایران زیباتری "     

که برای کسب اجازه برای ند ببرد. هنگامی ه  ه خریده بود و تصمیم داشت آنها را با خود ب

ها به دربار مراجعه کرد از او درخواست شد برگۀ عبور خود را نشان دهد اما  خروج اسب 

دارد و این مصون میعنوان سفیر، او را از این عمل  نشان کرد که مقام وی به او خاطر

باشد. چون شکایات وی به جائی نرسید او دستور داد تمامی  عمل درخور یک سفیر نمی 

 به قتل برسانند. اردودر خارج از  اسب را به طرز وحشتناکی ٧٠یا    ۶٠

تقدیم       نامۀ خود را  آداب و رسوم دربار ایران چنین است که سفیر هنگام شرفیابی، 

ردد. گمی های او رسیدگی  مۀ او بررسی شده و به پیشنهادها و درخواستند. سپس مفاد ناکمی

شا مجلس  می ک  می در  داده  ترتیب  سفیر  افتخار  به  را ه  او  نامۀ  پاسخ  اعظم  وزیر  شود، 

ها  دهد. اگر سفیر از پاسخ راضی نباشد، مشاوره با حضور مهماندار، مترجم و منشیمی

در این صورت شود.  د، سند نهائی آماده می ییجه رسکه مذاکرات به نت   ادامه می یابد. زمانی

د و سفیر موظف است در شرفیابی خداحافظی آن را گردای به سفیر هدیه میلباس شاهانه 

در دربار آری  ردد.  گمی مجلس، سفیر از پاسخ نهائی شاه رسمأ آگاه    تن کند. در این  به

 شود.ایران اینگونه با سفرا رفتار می 

به        شاه  که  می خلعتی  هدیه  ناراحتی  سفرا  باعث  اغلب  میدهد،  در  .  شودسفرا  حتی 

. ارزش خلعت بستگی  ستاین هدیه بسیار عالی و گرانبهادربارهای اروپا هم اینگونه است.  

شوند. دادن خلعت در به مقام سفیر دارد و در اکثر موارد آنها راضی از تاالر خارج نمی 

خاصی دارد. خلعت کامل شامل اسبی با لوازم کامل ریزی شدۀ  دربار ایران مراسم برنامه 

باشد.  کاری، خنجر، شمشیر و دو دست لباس یکی تابستانی و دیگری زمستانی می   سوار

ردد. هدایای دربار به سفرای  گمیاین تشریفات شامل حال سفرای آسیائی نظیر سفیر هند  

ازم سوارکاری و  کشورهای اروپائی عبارت است از شمشیر، خنجر و یک اسب بدون لو

 شود.هیچ لباسی پیشکش نمی 

 اجازۀ دست زدن به نامۀ شاه را ندارد و چنین کاری  کسهیچ مطابق سنت دربار ایران        

ای گلدوزی  ای پارچه ههای شاهان خود را در کیسهه دانند. به این دلیل سفرا نامادبی میرا بی

  ،نامه نخورد. وزیر  نند تا دست کسی به کمی شدۀ گرانقیمت با تزئیناتی از مروارید حمل  

نامۀ سفرای اروپائی را اگر در جعبۀ طالئی یا کیسۀ گرانقیمت حمل نشود به شاه تحویل  

است که    است جعلی باشد. عقیدۀ دربار ایران بر آن   دهد زیرا ممکن می  نداده و باز پس

 د".ای معمولی فقط در یک پاکت حمل شوهه ای شاهان نباید مثل نام هه نام

در این قسمت در نظر دارم چند سطر در مورد ورود همزمان سه سفیر به اصفهان       

 میالدی بیان کنم.  1۶٧٠در سال 

"سالنی که برای شرفیابی آماده شده بود، تاالر بسیار زیبا و بزرگی بود که در باالی       

دروازۀ ورودی قصر قرار داشت. این یکی از زیباترین تاالرهای جهان بود. ارتفاع این  

ای دو هه ای بود که از پنجرۀ آن، مردم در میدان مثل کوتول سالن از سطح زمین به اندازه
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ردند اشخاص قابل شناسائی نبودند.  کمیشدند. اگر از میدان قصر به تاالر نگاه  فوتی دیده می

شدند وارد  نفر می  3٠٠مراه تمامی درباریان و وزرای خود که حدود  ه  هب   شاه   9ساعت  

شرقی میدان وارد   از گوشۀ  1هاسفیر لزگی  سالن مشاهده شد که  تاالر شد. از پنجرۀ این

به همراه خدمتکار پیاده،    ۴لباسی بود که دو سوارکار و    زیبا و خوش   گشت. مرد جوان 

دروازۀ قصر، مسئول تشریفات او را از اسب به زیر آورد  داشت. حدود صد قدم مانده به

باشی نزد او  رساند. در ورودی تاالر، ایشک آقاسی که شاه در آنجا بود،  تاالر  و سریعأ به 

ر کرد پای شاه را ببوسد. این یکی از سنن دربار  خدمت شاه برد و مجبو  او را به   ،رفته

باید به  ر کس، بدون توجه به مقام و منزلت، افتخار دیدن شاه را پیدا کند  ه  ه ک  استایران  

شود. فارسی پابوسی گفته می   این عمل در زبان  ایرانی باشد. به آن عمل کند، حتی اگر غیر

به    نامندمیزمین    یا روی  زمین بوسها آن را  بعضی  به قرار گرفتن صورت  که اشاره 

 .روی زمین دارد

 شاه، حرکت   ها از راه رسید. او سوار بر اسب پیشکش یک ربع بعد، سفیر مسکوئی      

چیز بود که حتی اسبی از خود نداشت. مسئول تشریفات سفرا، وی را رد. آنقدر بی کیم

اسب پیاده شد و خواست وی را هم به  قدمی قصر، مسئول از  1۵٠د. در نمومی راهنمائی 

لزگی در صد زیر آورد ولی او امتناع کرد. من مطمئن نیستم که او از پیاده شدن ایلچی 

دانست اما او قصد داشت قدری قدرت می قدمی قصر اطالع داشت یا اینکه شاه خود را پر

نهیبی زد  ز و  مهمیبه اسب خود  بدون توجه به دستور مهماندار،  بیشتر سواری کند. سفیر  

و چند قدم دیگر پیش رفت. مسئول مجددأ سعی کرد وی را قانع به پیاده روی کند اما او 

توجه به تذکرهای  توجهی نکرد. پیشخدمتی دهنۀ اسب وی را کشید و اسب ایستاد ولی او بی 

ای به دهان اسب زد. اسب دو پا شد  مهماندار مجددأ به سواری ادامه داد. پیشخدمت ضربه 

یر مجبور گشت به زیر آید. او پیرمرد سفید موئی بود و ظاهری آراسته داشت. او  و سف

چپ وی حرکت   نمود و مترجم او در سمت نامۀ شاه خود را در یک کیسۀ مخملی حمل می

نند سفیر لزگی پای  تاالر راهنمائی شد و او را هم مجبور کردند ما   رد. وی مستقیمأ بهکمی

 شاه را ببوسد.

مانند سفرای زیرآمد و    سفیر بصره از راه رسید و در دروازۀ میدان از اسب به  آنگاه     

ها رسید. ابتدا نوبت هدایای سفیر  به تاالر راهنمائی شد. سپس زمان تقدیم پیشکشدیگر  

تخته مخمل سرخ و    1٢9نفر آورده شد. یک آویز کریستال،  ٧۴ها بود که توسط مسکوئی 

پسر کوچک    ۵داد. هدایای سفیر لزگی  هدایای وی را تشکیل می شیشه ودکا    ٢٠سبز و  

لباس، جلیقۀ فلزی مخصوص جنگ و یک دست لوازم کامل سوارکاری بود. سفیر  خوش

 همراه آورده بود. شیر جوان، یک بوقلمون و سه اسب عربی زیبا به بصره یک  

ادوات دیگر نواخته شد و  همراه چند آالت و    شیپور به   و ها طبلپس از تقدیم پیشکش     

کشتی   هایبرده ناگهان  جنگجو،  گردد.  آغاز  نمایش  تا  شدند  وارد  شمشیربازها  و  گیران 

 مسئول   گاو نری که در نزدیکی او بود هجوم برد.شیر به  رها کرد و    حیوان راشیر  مسئول  

 . قومی در جنوب داغستان و شمال شرق جمهوری آذربایجان 1
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اتفاقی که رخ داد یک را رها کرد.    برد آنهاحیوانات را برای نبرد میها که  گاوها و گوزن 

دو نفر زنجیر شیر را گرفتند. گاو با نزدیک شدن  خونریزی بود تا جنگ بین حیوانات.  

شیر خود را به آنها رساند و به روی گاوی پرید. نگهبانان دخالت  بود اما    شیر در حال فرار

با    و گردن گاو  کردند به شیر دادند. علت دخالت مأمورین و  را  تبر زده و خون آن را 

ایران است و اگر گاو در    شیر مظهر دربار  جلوگیری از درگیری شیر و گاو این بود که 

 ردند".کمی منجمین آن را نشانۀ افول ستارۀ دربار تعبیر  شدمی این نبرد پیروز 

  در دربار شاه عباس دوم از وی به خوبی پذیرائی شده جهانگرد فرانسوی دیگری که       

میالدی    1۶۶۴باشد که چند نوبت در دربار او اقامت کرده است. او در سال  می  1تاورنیه

برای ششمین بار وارد اصفهان شد. او هم مانند شاردن خاطرات خود را از سفر به ایران  

بیان    ستقبال دربار از سفرا، مطالبیمنتشر نموده و در آن در مورد طرز ا  و  در کتابی چاپ

  13کرده است. تاورنیه در سفر آخر خود به خدمت شاه شرفیاب شد. در این مالقات شاه با  

ظاهر که وظیفۀ آنها درآوردن کفش شاه در کنار  تن از خاجگان دربار و دو پیرمرد خوش 

 با طالکاری به   یپهنتاالر بود، حضور یافت. شاه ردای های طالئی با رگه فرش ابریشمی 

ی دایاهجمله  اصل و گرانبها بود. از  رسید. آستر این ردا از چرممی  تا زمین  که تن داشت  

رد و شاه از داشتن آن بسیار  کمیتصویر را بزرگتر    آینۀ محدبی بود که  ، شاه  تاورنیه به 

ای را که بینی بزرگی داشت به خدمت خواند و تصویر او با بینی  خوشحال شد. او خاجه 

چند برابر شده، باعث شادی شاه شد و شاه نتوانست جلوی خندۀ خود را بگیرد. آنگاه حدود  

 .ن آن خود را سرگرم کرددر دست داشت بایک ربع ساعت  

اصیل با لوازم  اسب    9هیئتی از تاتارها به دربار شاه رسید. هدایای آنها عبارت از       

های الماس، دو اسب با یاقوت، دو اسب  کامل سوارکاری بود. دو اسب روکشی با گلدوزی

 با زمرد، دو اسب با فیروزه داشت و روکش اسب آخر با مرواریدهای گرانبها تزئین شده 

های آب آنها هم از جنس بسته شده بودند. سطلبه زمین ها با دو ریسمان طالئی بود. اسب

های ابریشمی عنوان هدیه با خود داشت به روی فرش  طال بود. شیرها و ببرهائی که او به 

 دراز کشیده بودند.

و        بود  بلند  بسیار  تاالر  نگهداری   ٨ستون    1۶سقف  را  آن  عظیم  و  بزرگ  ضلعی 

با نقش رد.  کمی های طالکاری شده تزئین شده بود. در وسط  هائی از گلتمامی دیوارها 

کاری  طال   پاشیدند. کفمی  اطرافها آب را به  مرمرین وجود داشت و فواره  آب نمائیسالن،  

با فرش تاالر  بار خاص  بود. شاه    های ابریشمی مطال مفروش شدهشدۀ  روی    به در این 

 به روی سکوئی که قدری بلندتر از زمین بود نشسته بود.ای شدهکاری فرش طال

 . در یک مالقات، شاه  و اکثرأ مالقات خصوصی بود  شاه رسیدتاورنیه بارها به خدمت       

1 .Tavernier  فرانسوی م در مسکو، سیاح 1۶٨9در پاریس، درگذشت  1۶٠۵ژان بابتیس تاورنیه، تولد

به م    1۶33به ایران سفر کرد و چندی در دربار شاه عباس دوم به سر برد. در سال  م    1۶31که در سال  

م برای بار آخر از طریق    1۶٨٧حدود هفت سفر به شرق انجام داد. در سال    اوفرانسه مراجعت نمود.  

 م در مسکو درگذشت.  1۶٨9کپنهاگ و مسکو عازم ایران و آسیا بود اما در سال 
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پاسخ شایسته  تاورنیه  به زیبائی زنان سؤال نمود.  او راجع  به از  گفت که    ای  و  داد  شاه 

  ها زنان با صورت پهن را دوستجامعه دارد. ژاپنی  فرهنگ و سنت  زیبائی بستگی به

های زنان با دندان   1پسندند. در بورنئورا میکوچک    چین زنان با پاهای  دارند. مردانمی

چهار دندان دخترها را در کودکی کشیده و    ٢بسلهباشد. در سه سیاه مورد پسند مردان می

که به هم  پرپشت    یران دختران با ابروهایدهند. در اهای طالئی در جای آن قرار میدندان

در فرانسه زنان ابروهای خود را  اما    یرندگمی مردان قرار    مورد توجه شوند  مربوط می

گذشته از این موارد، مردان مختلف از زنان   .گذارندمی  باریکی باقی  داشته و فقط کمانبر

دیگر زشت    کشورزیباست در    یکشور  فرهنگدر    آید و زنی کهمی  متفاوتی خوششان

.  و این نکته هم مانند سایر موارد یک انتخاب خصوصی برای مردهاست  شودمی  محسوب 

پسندید یا  بلوند را میدختران    برد پرسید "آیا شما می  که از این صحبت لذت شاه در حالی

ای  بخرم از همان شیوه   داد "عالیجناب، من اگر بخواهم زنی  رو را؟". تاورنیه پاسخ تیره

دهم، یعنی سفید آن را ترجیح  نم که در خرید نان، الماس و مروارید انجام می کمی استفاده  

  شاهیجام از وی خنده افتاد و از او خواست به سالمتی پاسخ   دهم". شاه از پاسخ او به می

 بنوشد که این نشانۀ کمال احترام بود.

هیئت ه  ه باالخره چند جمل      دوم    صفی  های خارجی در زمان سلطنت شاه م در مورد 

 نویسم.میالدی( می 1۶۶۶-9۴)سلطنت 

آیند، به خرج شاه مسکن  "سفرائی که با پیغامی از جانب شاهان خود به دربار ایران می     

پذیرائی میداده   با احترام فراوان رفتار  شده و از آنها  با آنها   هند و شاکمیشود. دربار 

شود، به  ای او تولید میهه ای نفیس که در کارگاهه آالت و پارچدایائی از قبیل نقره ه  همواره

خاک ایران   با رسیدن سفیر به شود.  احترام به سفرا در مالقات کامأل حفظ میدهد.  سفرا می

یرد که سفیری از جانب پادشاهی وارد خاک ایران شده  گمیبالفاصله والی در جریان قرار  

دهد. قرار می و همراهان  است. او به تعداد کافی اسب و حیوانات بارکش در اختیار سفیر  

نند  کمیند. راهنمائی با او همراه  کمیمل بارهای وی فراهم  قاطر و شتر هم برای ح  والی

تا در طول راه، مکان استراحت، خورد و خوراک برای وی فراهم آورد. در پایتخت، آنها  

  شود تا ورود هیئت را به ای به دربار اعزام میدهند. نماینده را در حومۀ شهر مسکن می 

موری به مسکن آنان آمده، از طرف شاه  شاه خبر دهد. پس از گزارش تعداد نفرات، مأ

نماید.  خیرمقدم گفته و آنها را به مسکن مبلمان شدۀ بهتری که الیق هیئت باشد منتقل می

در  گیرد. چند تن از محافظان شاه  همراهان به آنها تعلق میمخارج روزانه مطابق تعداد  

کاران سفیر هم    حتی خرج خدمت  پردازند.می   مهمانان شاه به محافظت از  خارج از خانه  

 کند تا کمبود آنها را جبران  شود. مهماندار دائمأ از آنها دیدن می یک بار در ماه پرداخت می 

1  .Borneo  کیلومتر مربع   ٧۴3،33٠شرقی با حدود  سومین جزیرۀ بزرگ جهان واقع در آسیای جنوب

 مالزی و برونئی تقسیم شده است. وسعت که از نظر سیاسی بین کشورهای اندونزی، 

٢  .Celebes  دریای مالزی که متعلق به اندونزی است. این جزیره با مساحت در  ای  یا سوالوزی جزیره

 باشد.کیلومتر مربع یازدهمین جزیرۀ بزرگ جهان می 1٧۴،۶٠٠
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  گیرد.در جریان حال میهمانان قرار می  مرتبأ کرده و اشکاالت احتمالی را بر طرف کند. شاه  

جشن به در  مناسبی  جای  می  ها  داده  نمایندهآنها  و  سایر شود  و  شرفیابی  در  را  آنان  ای 

ترین  شود و اگر کوچک نحو احسن رفتار می   نماید. همواره با آنها بهمی  ها همراهیمالقات 

شود که این عمل در مورد  گونه رفتار می   ی باعث ناراحتی آنها شود با خاطی همان مورد

 شخص شاه انجام یافته باشد".

باشی که سفرا را نویسد "مهماندارهای میزبانان را چنین میفرانسوی لباس   1سانسون     

زند. او  ند، نزدیک شاه قرار گرفته و به عصای خود تکیه میکمیبرای شرفیابی همراهی 

ای شبیه دکمۀ  کاله بزرگی به سر دارد که روی آن طالکاری شده و در باالی آن قطعه 

دهد و در قسمت  زینت می حیوانات کمیاب  ای آن را پرهای  هه بزرگی نصب شده است. لب 

لکی در باالی کاله  ها و گوهرهائی به کار رفته است. پر شترمرغ یا لک کاریپائین آن طال 

شود متعلق به امام  دهد. گفته میدارنده می  د. این کاله احترام زیادی به خورچشم می   به

 باشد".دوازدهم شیعیان یا شخص مقدس دیگری می

داد. هائی ترتیب می افتخار سفرا میهمانی  صفی به  شاه  نویسد کهسانسون همچنین می      

رسید. آشپز موظف  فوت می   3و قطر بشقاب به    شدمیغذای شاه در سرویس طالئی آورده  

 رد کمیبرای شاه پر    ای کههم باید از همان پیاله   بود غذا را در مقابل شاه مزه کند. ساقی

 .شدمیای گرانقیمت داده هه د. شراب میهمانان در کاسینوشمی

در   ویژهبه در آشوب بود. ها  با هجوم افغانشور ایران  میالدی، ک  1٨در اواخر قرن       

ابتدائی  سال بیقرن جنگ  آنهای  افغانستان  و  ایران  بین  رد و کشور کمیداد  های شدید 

ها  این آشوب   میالدی( به  1٧3۴ـ۴٧وتاه شد و نادر شاه )ک  میتکه شده بود. اما این ناآراتکه 

  تصرف مرکزی و هند را به  تمام آسیای   بیرون راند بلکه ها را تنها افغان   خاتمه داد. او نه 

ها وجود ندارد. اروپائی در مورد اتفاقات آن سال   خود درآورد. متأسفانه گزارشی از سیاحان 

به خدمت نادر برده میمی ویهان  باید در مقابل او سهنویسد وقتی سفرا  بار    شدند آنها 

مقابل   اوردند.  کمی تعظیم   در  اشخاص  که  داشت  اروپائی  اطالع  سر    شاهان  از  کاله 

 بردارند.  خود راخواست در مقابل او کاله دارند و از اروپائیان می میبر

ها در سرتاسر ایران به  هائی شد و خان خوش ناآرامیاز مرگ نادر، ایران دست پس      

نداشت. گاهی این و زمانی آن به پیروزی  ای از کشور آرامش  مبارزه پرداختند. هیچ گوشه 

کشور را نداشت تا خود را شاه بخواند. قدرت مطلقه برای ادارۀ کل    کسهیچ رسید اما  می

شدند و ایران بدون پادشاه بود. تا  می  کشته  دست رقیبان خود  پس از دیگری به  ها یکیخان 

موفق شد تمام دشمنان خود را سرکوب    ٢قاجار  میالدی، آغامحمد خان  1٧9۴این که در سال  

 میالدی  1٧9٧سلطنت جلوس کند اما سلطنت وی طوالنی نشد. در سال   کرده و به تخت

1 .Sanson 

تاجگذاری    ،اشرفی  م در دشت  1٧۴٢ژوئن    1٧خ برابر    11٢1خرداد    ٢٧، تولد  یهبنیانگذار دودمان قاجار.  ٢

مه   1٧خ برابر    11٧٧اردیبهشت ماه    ٢٧م در ساری، قتل    1٧٨٢مارس    ٢1خ برابر    11۶1فروردین    1

 م در شوشای قفقاز به دست صادق نهاوندی و یکی از فرماندهان قشون 1٧9٨
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علی شاه به تخت شاهی نشست. سفرای خارجی متعددی در زمان  برادرزادۀ وی به نام فتح 

 وی برقرار   دائمی با کشورهای دیگر، در زمان  ن آمدند و اولین مناسبات ایرا شاه جدید به 

های  برد و شخصأ غرق در نشانه می  علی شاه از تجمل، جشن و سرور بسیار لذت گشت. فتح 

آمدند با شکوه و جالل  دربار او می  هائی که بهکرد. از هیئت می   شاهی، در مراسم شرکت 

 شد.پذیرائی می

ند و مردم هم  کمی های خارجی پذیرائی نایران فقط دربار از سفرا و اعضاء هیئت در       

شود  نگرند. تمامی نکاتی که به طریقی به دین ایرانیان مربوط میبه آنها به دیدۀ احترام می

شود از که سفیر یک کشور خارجی چگونه با این تقدس مربوط می   باشد اما اینمقدس می 

 رسد.ن تقدس در مراسم نمایشی ماه محرم به اوج خود می تصور من خارج است. ای

را شکست داد و سر بریدۀ    ع خاندان حضرت علی  ،ا وقتی خلیفه یزیدهه مطابق نوشت      

خلیفه بود. با    از یک کشور اروپائی در خدمت  نزد او آورده شد اتفاقأ سفیریع امام حسین

ستند. خلیفه  ه هاز خلیفه سؤال کرد اینها ک ورود اسرا او از وضع آشفتۀ آنها متأسف شد و  

  ع پسر حضرت علی ع امام حسینباشند و سر بریده، متعلق به پاسخ داد از خانوادۀ پیامبر می

پا    هائی که برپا کرده او دستور قتل آنها را داده است. آنگاه سفیر بهعلت آشوب است و به 

که   خلیفه ناسزا گفت  با لغات خشن بهخاطر رفتار زشت او با فرزندان پیامبر  خاست و به 

برآشفت و دستور داد سفیر شخصأ   خلیفه کند.  چرا با اوالد پیامبر خود اینگونه رفتار می 

ورد وگرنه کشته خواهد شد. مطابق گفتۀ ایرانیان، سفیر  آسر بریدۀ دیگری را برای او بی

  ع و سر بریدۀ امام حسینچنان دگرگون شد که در دم به دین اسالم و مذهب شیعه گروید    آن

را در بغل گرفت. خلیفۀ خشن دستور داد وی را در دم به قتل برسانند. این همان سفیری  

 شود.باشد که در مراسم تعزیۀ ماه محرم دیده می می

سازی  چشم خود دیده که ایرانیان در مراسم شبیه   جهانگرد دیگری نوشته است که او به      

شبیه  شکل آن سفیر    به پوشیدن لباس فراک و گذاشتن کاله سیلندر،  با  شخصی را  ماه محرم  

نه، من نمی . آیا این داستان کنندسازی می  یا  پاسخی بدهم اما مطلع  ها واقعیت دارد  توانم 

نند  کمیها، به آنها با دیدۀ محبت نگاه  ایرانیان در مراسم ماه محرم با دیدن خارجی  هستم که 

 ر داستان فوق باشد.که شاید به خاط

یافته سفیری می یکی از مهم       باشد که از طرف  ترین سفرائی که به دربار ایران بار 

به دربار ایران رسیده است. ناپلئون به خاطر عالقۀ فراوان به کشورگشائی،    1اول  ناپلئون 

و کوشش    دانست بدون توافق و همکاری شاه ایران سعیهندوستان داشت اما می   بهنظری 

  هند باید از ایران  دانست برای لشکرکشی به ماند. او می   نتیجه خواهدبرای فتح آن، بی   او

دربار ناپلئون فرستاد و از وی    میالدی هیئتی را به  1٨٠۵ر سال  ایران د  عبور کند. شاه 

   برای تصرف گرجستان کمک خواست. ناپلئون قول داد که پس از رسیدگی به قدرت ارتش 

، هلندر جزیرۀ سنت   م  1٨٢1مه    ۵در جزیرۀ کرس، درگذشت    1٧۶9اوت    1۵ناپلئون بوناپارت تولد  .  1

  1٨در    ،در نبرد واترلوها  از انگلیسیپس از شکست    اوم،    1٨1۵تا    1٨٠۴نخستین امپراتور فرانسه از  
 درگذشت.در تبعید سالگی  ۵٢دلیل بیماری در سن نها تسلیم کرد و به آخود را به م  1٨1۵ژوئن سال 
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اطالع    ایران و نتایجی که این جنگ به دنبال خواهد داشت، نقطه نظرهای فرانسه را به

برد رابطه  را به دربار ایران اعزام داشت. اما چون پی 1شاه ایران برساند. از اینرو ژوبر

  پترزبورگ را به دنبال خواهد داشت نمایندۀ دیگری به العمل لندن و سنت با ایران، عکس 

ایران به طرز    ایران اعزام نمود ولی او بالفاصله پس از رسیدن به   را به  ٢رومیونام ژنرال  

دست آورد باعث شد او در   هائی که ناپلئون از دربار ایران بهگزارشمشکوکی درگذشت.  

های علی شاه اعزام کند تا از کمک را به دربار فتح   3میالدی ژنرال گاردان  1٨٠٧سال  

ندوستان استفاده نماید. اما مأموریت این هیئت با شکست روبرو  ه  ه ایران در لشکرکشی ب 

ای فرانسه به ایران  هه را برای خنثی کردن نقش  ۴را دولت انگلستان سر جان مالکومگشت زی

دیه کرد  ه  ه اعزام کرد. با توجه به زیرکی و هشیاری او و مقدار طالئی که به دربار شا

مسایۀ ایران در هند است  ه  هتوانست شاه را قانع کند که داشتن روابط دوستانه با انگلستان ک 

 باشد.تر میپیمانی با فرانسۀ دوردست با ارزشاز هم

گونه    کشور ایران در اروپا به درستی به عنوان فرانسۀ آسیا معروف است زیرا همان     

باشد ایران هم در آسیا همین نقش را دارد.  که فرانسه مهد ادب و تعلیم و تربیت اروپا می 

کردگان ایرانی صحبت کند، از  تحصیلهرگاه یک اروپائی با یکی از اعیان و اشراف یا  

که ما در اروپا به طرز   ادب، نزاکت و آداب معاشرت وی حیران خواهد ماند. از آنجائی

اندیشیم که آنها فقط به شخص ما  رفتار ایرانیان آشنائی نداریم هنگام رفت و آمد با آنها می

اطالعی از فرهنگ آنها،  نند. ما به دلیل بی کمی احترام گذاشته و فقط با ما اینچنین رفتار  

بزرگ  بی ترین خطاها می مرتکب  گفتار خود  و  ایرانی هرگز در رفتار  ادبی  شویم. یک 

کنند.  می لم استخدام  معاشرت فرزندان خود مع  ند. ایرانیان ثروتمند برای فراگیری آدابکمین

اگر    گیرد.قوانین تعلیم و تربیت ایرانیان بسیار پیچیده بوده و نکات زیادی را در بر می

کند که چه  آوری آنها کند، یک کتاب قطور خواهد شد. آدم تعجب میشخصی اقدام به جمع 

گی  مسائلی باعث شده تا ایرانیان برای روابط خود، حتی برای نکات کوچک و ناچیز زند

خردسال   قانون داشته باشند. چگونگی رفتار فرزندان در مقابل پدر و مادر، احترام فرزند

مقابل ارباب،  در  ارشد، رفتار زیردستان در حضور باالدستان، خدمتکار    در برابر فرزند

 همه و همه قوانین خاص    میزبان و میهمان در مقابل یکدیگر و طرز رفتار در خدمت پادشاه 
1  .Jaubert  م، دیپلمات    1٨۴٧ژانویۀ    ٢٨، درگذشت  1٧٧9ژوئن    3ده امیلین پروب ژوبر، تولد  پیر آمه

فتح  1٨٠۵شناس فرانسوی که در سال  و شرق مترجم   1٨٠٧علی شاه اعزام شد. او در سال  م به دربار 

 شناسی در کالج فرانسه شد. های بعد استاد ایرانناپلئون بود و در سال

٢ .Romieu 

3  .Gardanne  م، ژنرال فرانسوی   1٨1٨، درگذشت  1٧۶3ژانویۀ    3دو گاردان، تولد  چارلز ماتیو کنت

 م نمایندۀ ناپلئون در پیمان فرانسه و ایران علیه کشورگشائی انگلستان در هند بود.  1٨٠٧که در سال 

۴  .Sir John Malcolm    م، افسر اسکاتلندی کمپانی هند شرقی که   1٨33، درگذشت  1٧۶9مه    ٢تولد

 های سیاسی به ایران فرستاده  دان و سیاستمدار بود. او در اوایل قرن نوزدهم بارها جهت ماموریتتاریخ

اریخ  توان از تشد. او به زبان فارسی مسلط بود و با فرهنگ و تاریخ ایران آشنایی داشت. از تألیفات او می 

  زمینی را به ایران آورده است.شود که او سیب ایران و کتابی در مورد جغرافیای ایران نام برد. گفته می
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 کند.بیند اما طرز پیدایش و علت آنها را درک نمی خود را داراست. یک سیاح آنها را می 

دهیم، در ایران  راحتی انجام می ما در اروپا به برای نمونه مثأل یک مالقات ساده که     

به مالقات دیگری نمی رود. رسم  مراسم خاص خود را دارد. یک ایرانی هرگز سرزده 

در مورد امکان    فرستد تا از میزبان وی ابتدا خدمتکار خود را میکند که  ایرانیان ایجاب می 

آنگاه میهمان، معموأل    .این مالقات سؤال کرده، زمان مناسبی را برای انجام آن انتخاب نماید

  مالزمین او بستگی به  شود. تعدادسواره با تعداد هرچه بیشتر از زیردستان خود، عازم می

شود. در  ها را در آورده، وارد اطاق میورود کفش   هنگام و مقام او دارد. میهمان  شغل  

کند. ابتدا ماند تا میزبان از او برای نشستن دعوت  ورودی سالم کرده منتظر می   کنار درب 

نشیند و پس از چندین بار دعوت میزبان، باالخره  در مکانی در نزدیکی درب ورودی می 

اگر میهمانان دیگری در اطاق حضور داشته باشند، اشخاص    یرد.گمی در کنار او جای  

میمقام عالی داده  جای  میزبان  نزدیکی  در  به تر  میزبان  آنگاه  وید  گمیمیهمان    شوند. 

وید "کمترین شما هستم، قربانت  گمیآمدید و خوشبختی آوردید". میهمان در پاسخ  "خوش

دهد "به مرحمت  "آیا سر شما خوب است؟" و میهمان پاسخ می   کندمی   گردم". میزبان سؤال

که با کلمات زیبا و    شود مگر اینای رد و بدل نمی". هیچ جمله باشدمی  شما حال من خوب

 محترمانه تزئین گردد.

کوچکایرانی      شنیدن  با  ادامه  ها  قابل  را  معاشرت  آن  و  شده  متأثر  منفی،  نکتۀ  ترین 

دانند. اگر روابط دو ایرانی معمولی با یکدیگر به این صورت باشد بیهوده نیست که از  نمی

شاهان، فرمانده لشکر پیامبر،  لوطی محل گرفته تا وزیر اعظم، شاه را با القابی نظیر شاه

 کنند.خوش خطاب خدا و ارباب ساعات و تاج، سایۀ جهان، مرکز دایرۀ هستی، حافظ تخت سایۀ 

پیدا        از نور وجود شاه، کمی کسی که افتخار  ند رو در روی شاه ایران قرار گیرد، 

ند. مسلمأ اندکی  کمی بیان جمالت خود پیدا نلغتی برای  شود کهخیره می   چنان  او  چشمان

داند چه  ادبی ما اروپائیان خواهد بود. خدا می دهندۀ بی در چنین شرایطی نشان احتیاطی  بی

خطائی شده و کاله به دست و کفش به پا در مقابل  تعداد از سفرای اروپائی مرتکب چنین 

ی دارد و خیلی های اروپائی آشنائاند. ناصرالدین شاه خود با سنتشاهان قرار گرفته   شاه

اروپائی   قاجار مسلمأ از رفتار ناشایست نمایندگان   باشد اما شاهان سابقمسائل نمی   پایبند این 

 اند.و عدم انجام سنن دربار ایران خاطرات بدی تجربه کرده

اطمینان دارم بسیاری در دربار ایران توقع داشتند که اعمال هیئت اعزامی اعلیحضرت       

بابا که به دربار  سوئد و نروژ به دربار شاه ایران، مانند مالقات سفیر کتاب حاجیپادشاه  

  کتاب را نخوانده باشد؟ شاه اعزام شده بود باعث خندۀ حضار شود. کسی هست این علیفتح 

    تحریر درآورده،   با اقتباس از یک داستان ایرانی به  1نظیر که موریهموضوع این کتاب بی 

1  .Morier    1٨۴9مارس    19در ازمیر در خاک عثمانی، درگذشت    1٧٨٢جیمز جوستینیان موریه، تولد  

بود. او به عنوان  1٨٠٨م در برایتون انگلستان، فرزند یک تاجر سوئیسی، اولین دیدار او از ایران در سال 

بابای  کمدی حاجیدربار قاجار انجام داد. معروفیت او به خاطر انتشار کتاب  دیپلمات انگلیسی سفرهائی به

 باشد.م می 1٨٢٨بابای اصفهانی در انگلیس در سال و کتاب حاجی 1٨٢۴اصفهانی در سال 
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باشد.  خیز سفیر و زندگی با ذکاوت و غنی ایرانیان می   و  هایی پر افتدر مورد ماجراجوئی

ناصرالدین های البرز با صدای بلند برای  این کتاب را اعتمادالسلطنه در سفر به کوهپایه 

 نت خان و من هم دربه توانست جلو خندۀ خود را بگیرد. دکتر هی خواند و او نمی شاه می 

بابا در مقابل اعمال سفیر انگلیس هنگام شرفیابی  العمل حاجی آن جلسه حضور داشتیم. عکس

  بینم این فصل از کتاب را با باشد که من بهتر میآور میعلی شاه آنچنان خنده خدمت فتح 

 یان آن به پایان برسانم.ب

ایلچی      از  بی  "پذیرائی  این سگ  بود.  جالب  بسیار  همان انگلیس  انتظاردین  که    گونه 

همه لقبی ن  مورد عنایت واقع شد. مردم ایران از آ  از طرف سردار لشکر پیامبر  رفتمی

با قبول    عقیده داشتند کهمالها  و  بودند. چند تن از روحانیون  که به او داده شده بود حیران

دینی بیشتر او شده و خود مرتکب گناه  دین و پذیرائی از او، ما باعث بیشخص بی   این

شویم. در چندی از روستاهای مسیر، مردم در مقابل او گاو قربانی کرده و به راه او می

و به افتخار او    او وارد تهران شد برای او شیپور نواختند  شکر پاشیده بودند. روزی که 

 باشد.فقط الیق شاهزادگان ما می رژه ترتیب دادند. کارهائی انجام شد که 

ا قرار گرفت. خانۀ یکی از هه عمل آمد و در مرکز توج  ای از او بهمیزبانی شاهانه      

باغ یکی از   شد و آن را با اسباب   ها برای اقامت او غصب خان  همسایگان مبله کردند. 

خزانۀ سلطنتی   اقامت او اضافه نمودند. مسئول  حیاط خانۀ محل  همسایگان را هم گرفته و به 

های ای نفیس و لباس هه مجبور بود با خرج خود تا سرحد ممکن از او پذیرائی کند. پارچ

ر  مجبو  ا و اعیان و اشرافهه. شاهزادشداو اهدا    به  شدمی ها هدیه  فقط در جشن   زربفت که 

وی    او چیزی گفته شود که باعث ناراحتی  او بدهند. دستور بود که نباید به   شدند هدایائی به 

مجازات چیزی به جز نیکی    از ترس  کسهیچ گردد زیرا او و همراهان میهمانان شاه بودند.  

 فت.گمین

شانس، دین خوش های خارج از اندازه به آن بیبه نظر می رسد که اینهمه توجه و محبت      

او را کامأل راضی کرده بود. اما در مورد آداب و سنن و طرز رفتار او در خدمت شاه، 

طرز نشستن او مربوط    ای بود. اولین اشکال بهدنده  اشکاالتی ایجاد شد. سفیر مرد یک

تقاضای روی زمین خودداری کرده و    از نشستن بهروز شرفیابی  . او تصمیم داشت  شدمی

سپس از   صندلی نماید. آنگاه در محل قرار گرفتن صندلی در کنار تخت شاه نظر داشت.

شکایت کرد و به رفتن بدون  های قرمز رنگ  های خود و پوشیدن جورابدر آوردن کفش

هنگام تعظیم  خواست  مشکل سوم کاله بود. او می کفش در تاالر سنگفرش اعتراض نمود. 

ایران، این کار  . به او تذکر داده شد که در مراسم دربار  در برابر شاه کاله از سر بردارد

او گفته شد که    کرد. بهدندگی می خود هم یک  هایباشد. او در مورد لباسادبی مینهایت بی 

آراسته در مقابل  هائی از طرف دربار به او و همراهان داده خواهد شد تا با ظاهری  لباس

رسمی   د و با تحقیر رسوم ما، پافشاری نمود تا با لباس شاه حضور یابند اما او قبول نکر

  که آنجائیاز    شد.حاضر می خود    در مقابل شاه  مان ترتیبی کهه  ه خود شرفیاب گردد، دقیقأ ب

یک از درباریان از فرنگ دیدن نکرده و از البسۀ اروپائیان در مقابل شاهان  تا آن زمان هیچ 
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خواب و یا با شب کاله شرفیاب گردد. این  توانست حتی با لباس ی می خبر بودند ایلچخود بی 

اندیشیدم ناگهان به یاد آوردم که من چند نقاشی  مشکل الینحل بود. وقتی به این مشکل می 

ستون  چهل مان شاه عباس به ایران آمده بودند در دیوارهای تاالر  از اروپائیانی که در ز

داد. می  نشان عباس  اروپائی را در کنار شاه    ویژه یکی از آنها سفیری  ام. به اصفهان دیده

رئیس    ردند. موضوع را به کمیتن    پس این لباسی بود که اروپائیان در مقابل یک تاجدار به

اعظم دستور داد یکی از نقاشان  اعظم مطرح نمود. وزیربا وزیرخود گزارش دادم و او  

 چیره دست اصفهان، تصویری از آن تهیه کرده به تهران ارسال دارد.

وقتی نقاشی به تهران رسید، آن را به سفیر نشان دادیم. به او گفته شد که شاه مایل       

  نند درکمی ل شاه خود به تن  است هنگام شرفیابی، او و همراهان این لباس را که در مقاب

و گفت آیا شما ما  توان نوشت  که نمیای سر داد  بر داشته باشند. سفیر با دیدن تابلو قهقهه 

نید. او همچنان روی کمی هائی به ما پیشنهاد  اید که چنین لباس را با میمون عوضی گرفته 

درباریان پذیرفتند آنها در شرفیابی  که    نمود، تا جائیهای خود پافشاری میپوشیدن لباس 

 تن داشته باشند. های خود را به لباس

 رفت فرهنگ خیلی بهتر از آنچه که انتظار می ادب و بیجلسۀ شرفیابی این سفیر بی      

دنده که آداب و رسوم دربار که چگونه این شخص یک  یمانجام گرفت. همه در تعجب بود

اعمال ناشایست و حرکات احمقانه شرفیابی را به پایان برساند.  را بلد نبود، موفق شد بدون  

زرین خود در تاالر    رد، بر تختکمیها را کور  شاه با لباس فاخر و گرانبها که چشم اجنبی

،  1ایلچی فریاد کشید "آیا جمشید  چنان ابهتی داشت که یکی از همراهان. شاه  نشسته بود

با چنین شاهی مقایسهو انوشیروان می  ٢داراب ا در دو ههکنند؟". شاهزاد  توانند خود را 

تر به نظر  طرف تخت ایستاده بودند. آنها حتی از جواهرات روی سینۀ پدر هم درخشنده 

فاصلهمی در  ذکاوت  و  هوش  عقل،  معدن  وزیر  سه  نظاره  رسیدند.  دیوار  به  پشت  ای 

تاالر، صف بسته و  ردند. امرا و  کمی مانند  و    به سان مالئک رؤسا در کنار دیوارهای 

با  که در وسط تاالر بودند،  ها دور ماه حلقه زده بودند. فرنگی  مهتابی به  هایستارگان شب 

های بدون سبیل، مانند پرندگان یا  بدون ریش و لب  هایچانه   های کوتاه، ، کت پاهای برهنه

لباس . آنها در کنار ایرانیان خوش های بیماری بودند و هیچ شباهتی به انسان نداشتندمیمون 

انگار که در مقابل شاه باعظمتی ایستاده باشند.    رسیدند. انگار نه کامأل زننده به نظر می 

هستند. سخنرانی ایلچی   داد که آنها هم مانند ما انسان فقط هیکل و طرز چهرۀ آنها نشان می 

داد و را با کلمات زیبا، زینت نمی تعلق داشت. جمالت خود آن  نمایانگر ملتی بود که او به 

 رد. بیشتر  کمیبیان  گونه که بود    وی اصأل شایستۀ این مجلس نبود. مطالب را همان   سخنان 
دست ضحاک    نام "ییم" نام برده شده و سرانجام به ای که در اوستا از او بهیکی از پادشاهان اسطوره.  1

های سرد به سوی  کشته شده است. بنا بر گزارش اوستا، او آریائیان را پس از یخبندانی بزرگ از سرزمین

 پارس، مرکز نژاد آریا رهنمون شد. 

  33٠تا    3٨٠داریوش سوم یا دارا دوازدهمین و آخرین پادشاه امپراتوری هخامنشی، زندگی از  داراب،  .  ٢

گامبیس، دختر اردشیر دوم بود. پس  سیپ م، فرزند آرشام، نوهٔ داریوش دوم و سی  33۶پ م، تاجگذاری  

 پ م این سلسله خاتمه یافت.  331تا   333های از شکست او از اسکندر در سال
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به محاورۀ ساربانان بود. ما باید از زیرکی مترجم متشکر باشیم زیرا سفیر حتی یک   شبیه 

 هستی خطاب نکرد".شاهان یا مرکز جهان   بار هم شاه را با القاب وی مانند شاه

فرنگی       آداب و رسوم  با  آنها را  و احساسات  ایرانیان  برخورد  بخواهیم طرز  ها اگر 

  جمالت  را بااروپائی آن  بود. چند تن از اندیشمندان   کنیم، قلم تا ابد در کار خواهد  مقایسه

طوب و  که تاریک، مر  خارجیاناند که آب و هوای منطقۀ ای بیان نموده و نوشته فیلسوفانه 

می  بدون برخورد  باآفتاب  طرز  و  رسوم  و  آداب  بر  مستقیم  تأثیر  "مردم   آنهاشد  دارد. 

مدت نسبتأ طوالنی بدون    برند و در طول سال، به سر می  کشورهائی که در کنار دریا به 

هائی شوند که حتی یک روز از  توانند شبیه انسان نند، هرگز نمی کمی آفتاب و گرما زندگی  

دانند که دریا یعنی چه". اما گروهی  رسانند و اصأل نمیشب نمی  هم بدون خورشید به  سال

نند و این کمبودها را در کمیطرز سادۀ دیگری بیان    از اندیشمندان این اختالفات را به

آورند که  را مجازاتی به شمار می  آنهادانند. زندگی اروپائیان به دین مینتیجۀ عدم پایبندی 

. هرآینه سفرا، همراهان و تمامی مردم کشورهای ما  ندحتی در این دنیا هم باید عذاب بکش 

شبیه   بالدرنگ  کنند  پیدا  اعتقاد  آن  به  و  گرویده  اسالم  دین  و    ند خواه  ما به  عذاب  شد. 

ب  آنهاشرمساری   بین خواهد رفت و  نقطه از بهشت خواههه از  رفت که فرزندان   ندمان 

 باشند.غیور اسالم در راه رسیدن به آن می


