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ه بپژوهش  نیا .ه استشد یبعد یهاسلسله یبرا یاهیپابوده و  ترافتهیسامان

اصلی است که رسانه از چه اهمیتی برخوردار بوده و  سؤالپاسخ به این  دنبال

فاده است ییهاروشدر ایران باستان برای انتقال و دریافت پیام از چه روش یا  اصوالً

مهم  بسیار یریخبرگو  یخبررسان دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی .کردندیم

بر  نظارت ،هاشورشاز  یریجلوگ اعمال قدرت پادشاه، به از این طریق بوده و

 ،است شدهیم شایانی یهاکمک تابعه و مقابله با هجوم دشمنان یهاالتیارفتار 

نقاره، ، آتش، هاکیپفی شاه، چاپارخانه، مخ مأمورانجاسوسی یا  یهاروش از و

 .افتندییمبه این مهم دست  هابرجستهو نقش مناره، پرندگان

 یشناسروشو  است شده استفاده هااز منابع موجود در کتابخانه انجام کار یبرا

 دارد. ینقل -یتیروا تیپژوهش ماه

 انیساسان ؛انیاشکان ؛انیهخامنش ؛باستان رانیا ؛رسانه ها:واژهکلید 

 

 مقدمه. ۱

دهد از زمانی که انسان زندگی غارنشینی و سپس تاریخ زندگی انسان نشان مینگاهی به 

روز نیاز به هیکجانشینی و شهرنشینی را پشت سر گذاشته است در تمام مراحل و روزب

تر گشته است. انسان از آغاز کوشش اش افزونایجاد ارتباط و کمک دیگران در زندگی

ارتباط با دیگران به دست آورد و بدین منظور از  هایی برای ایجادکرده که ابزار و روش

ایران باستان  ةدر اختیار داشته بهره برده است. در دوردر هر زمان علوم و فنونی که  ۀهم

هایی که برای خبررسانی و که موضوع بررسی است، نام رسانه در میان نیست، امّا روش

م. کنیها یاد میرسانه از آن نام باگرفته است را امروزه ما قرار می مورداستفادهخبرگیری 

 ات،اطالع وانتقالنقلبرای  یالهیوسرسانه در لغت به معنی رساندن است و در اصطالح »

 «و واسطه عینی و عملی در فرایند برقراری ارتباط است و افکار افراد یا جامعه هادهیا

ها و اطالعات وسیله یا روشی است که از طریق آن خواستهرسانه  (.22: 1369،کمپاز)

طور غیرمستقیم خواهیم به(. وقتی می29 :13۸9)باکینگهام، شوندیافته یا حمل میانتقال
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چهره یا تماس مستقیم با فرد یا مردم، ارتباط برقرار کنیم از رسانه بهارتباط چهره یجابهو 

اشد. آتش ب یرکالمیغپیام ممکن است به شکل کالمی یا  یا دریافت انتقال بریم.بهره می

از نوع انتقال  شدروشن کردن که از طریق آن خبری مانند نزدیک شدن دشمن داده می

. اندمصداق پیام کالمی کردندیم که اخبار را ردوبدل هاکیپاست و  یرکالمیغپیام 

ذخیره، پردازش  یهاواژها در در محدودترین معن یارسانهاطالعاتی و  یهادستگاه جهیدرنت

ارتباطی عالوه بر  یهادستگاهآنجایی که  ازدیگر  یاز سو. شوندیمو انتقال پیام خالصه 

 یهاگاهدستاز  کنند رسانه مفهوم وسیعیکنترل میپیام، عبور و مرور انسان و کاالها را نیز 

مخفی  مأمورانجاسوس یا پژوهش،  نیدر ا .ردیگیبرمگرفته تا زبان را نیز در  یاجاده

رسانه یاد  عنوان به هابرجستهو نقش ، آتش، نقاره، مناره، پرندگانهاکیپشاه، چاپارخانه، 

 .دنشویم

 باستان ایران رد ای و وضعیت جغرافیاییو قبیله با توجه به گستردگی قلمرو، تنوع قومی

همراه بود. از طرفی حکومت نیاز  یبا سختی و دشواری خاص و خبرگیری یخبردهامر 

 اقدام کند: موقعبهداشت که در موارد زیر 

 ابالغ کند. سرعتبههای خود را فرمان -1

 ها مقابله کند.های احتمالی خبردار شود و با آناز شورش -2

 ممکن بود تهدید شود حفظ کند. هرلحظهمرزهای کشور را از تجاوز بیگانگان که  -3

 قت اعمال نماید.و حاکمیت خود را در همه -4

به این دالیل، نقش اصلی خبررسانی و خبرگیری به عهده دولت بوده است، این شاه بوده 

های خود را از مرکز به نقاط مختلف کشور تحت قلمرو خود ها، دستورات و پیامکه فرمان

و از این طریق بر امور کشور  نمودهای تابعه کسب خبر میاز ایالت نیزکرد و ارسال می

های در دوره نقش رسانه اینجا کرد.یافت و حضور و قدرت خود را اِعمال میحاطه میا

 .میدهیمقرار  یبررس موردرا مختلف تاریخ ایران باستان 
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 تحقیق ةبیان هدف و مسئل. ۱-۱

اجتماع توان زندگی مطلوب را ندارد. اجتماعی  از دوربهانسان موجودی اجتماعی است که 

ها بودن انسان ناشی از نیازهای زیستی، اجتماعی و یا طبیعت انسان است. هرکدام از این

دهند. از آن زمان که انسان پا به یا همه، شالوده زندگی اجتماعی انسان را تشکیل می

ها در زندگی اولیۀ خود نعرصۀ وجود گذاشت پدیدة ارتباط با دیگران شکل گرفت. انسا

یکدیگر داشتند و لذا ارتباط با زیستی بود نیاز به همکاری که دوران غارنشینی و بعد کوچ

گیرد. افراد از طریق کالم، نیازها و شود شکل میکالمی که از آن به زبان تعبیر می

د و وع شکه زندگی یکجانشینی شر ازآنپسکردند. های خود را اعالم و تأمین میخواسته

ها اهمیت بیشتری در ادامه شهرها به وجود آمدند پدیدة انتقال خبر و ردوبدل کردن پیام

یافت. اگرچه زبان اولین وسیلۀ ارتباط بود ولی چون پایدار نبود و در گسترة شهرها 

کارآمدی نداشت، بنابراین انسان به کمک عقل، تجربه و نیاز، سعی کرد ارتباطات اجتماعی 

ق دیگری دنبال کند که پایدار باشد، بدین لحاظ خط را به وجود آورد. خط عامل را از طری

مهمی در تحوّل تمدّن بشری بود. باید گفت ارتباط، سنگِ بنای اولیه تمدّن بشری است، 

سوی پیچیدگی رفته است، ارتباطات انسانی نیز اشکال هرچه جامعۀ بشری از سادگی به

 اند.کرده تری پیداپیچیده

 ها را داشته است. عالئم ممکنها سیر تدریجی از زبان، عالئم، خط و دیگر نشانهدلۀ پیاممبا

« اعداد قراردادی باشندهای طبل، نقطه، خط، یا حروف، کلمات یا کپّه های دود، ضربه»بود 

و یا شیء یا حیوان باشد. جایگاه و اهمیت خبر باعث شده است که ( 3۵: 13۸3)دادگران،

شوند و پیک و  پرداخته و ساختههای متعددی نیز در این رهگذر اسطورهها و افسانه

 ی به سویی فرستاده شوند و حاملیقاصدهایی در هیئت فرشته، انسان، ابر یا طوفان از سو

ت امشاسپند در باور ایرانیان باستان هف (.4۸: 1369ها و آرزوهای بشر باشند )لبّاف،الهام

پاسبانی  هاآناو بر روی زمین بودند، هریک از  یهاکیپو هریک مظهر و  اهورامزدادستیار 

هر بار با  رستم ،شاهنامهبر اساس  نیهمچن و حفظ بخشی از عالم را به عهده داشتند.
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ای در متن اسطوره .رساندیمسوزاندن پر سیمرغ خبر مسائل و مشکالت خود را به او 

 فهیوظانجامشود پیک در نقش فرستادة )فرشته( الهه، سومری که بخشی از آن بیان می

را که دارای شکوه و  3گیرد شهر اَرتَّتصمیم می 2فرمانروای شهر اوروک 1کند: انمرکرمی

الهۀ نیرومند و حامی  4جالل و ثروت است به تصرّف درآورد، لذا به خواهر خویش اینَنَ

کند که مردم اَرتَّ را وادار سازد تا برای او طال، نقره، سنگ الجورد هر اوروک التماس میش

کند و پیکی به دربار فرمانروای ارََتّ بها بیاورند. اینََن قبول میهای گرانو دیگر سنگ

 فرستد:می

 ای پیک در طول شب... همچون یک...

 در طول روز ... همچون یک... برخیز

 پادشاه خویش گوش فرا دادپیک به سخن 

 ها سفر کردهنگام به کمک ستارهشب

 (.2/2۸4ج: 13۷9ام با اوتوی آسمان سفر کرد )مجیدزاده،روز هنگ

اصلی است که رسانه از چه اهمیتی برخوردار  سؤالپاسخ به این  به دنبالپژوهش  نیا

تفاده اس ییهاروشدر ایران باستان برای انتقال و دریافت پیام از چه روشی یا  اصوالًبوده و 

مهم بوده و از این  بسیار یریخبرگو  یخبررسان دهدیمپژوهش نشان  ۀجینت ؟کردندیم

تابعه و  یهاالتیابر رفتار  نظارت ،هاشورشاز  یریجلوگ اعمال قدرت پادشاه، طریق به

جاسوسی یا  یهاروش از و .است شدهیم شایانی یهاکمکمقابله با هجوم دشمنان 

به  هابرجستهو نقش ، آتش، نقاره، مناره، پرندگانهاکیپمخفی شاه، چاپارخانه،  مأموران

 .افتندییماین مهم دست 

 شود نقش مهمدهد برقراری ارتباط که امروزه از آن به رسانه تعبیر میاین موارد نشان می

ارتباطی است که اخبار و  لهیوسرسانه  چراکهها داشته و دارد. و اساسی در زندگی انسان

                                                           
1. Enmerker 
2. Uruk )در بینالنهرین(  
3 . Aratta 
4 . Innana 
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کند و اطالعات و مسائل مختلف جامعه را میان افراد آن جامعه یا جوامع دیگر پخش می

های زمان حکومت هریک از سلسله دهد. نگاهی به مدتجریان امور قرار میآنان را در 

 ها در این دوران را بیانتردید نقش و اهمیت رسانهها، بیایران باستان و قلمرو گستردة آن

 دارد.می

 

 . پیشینة پژوهش۱-۲

ختصاص ا شدهنوشتهکه  یمطالب این موضوع تحقیق مستقلی صورت نگرفته است؛ ةدربار

چلیکی و  یمؤمن ۀمستان ازجمله دناه دارش گوش و سازمان چشم مثالً ه یک موضوع ب

ه شا و گوشو کارکردهای سازمان چشم  یریگشکل» با عنوان یامقاله شهرام جلیلیان،

اصلی این سازمان، آگاه کردن شاه  ۀاین مقاله وظیف در .اندنوشتهرا « در دوره هخامنشیان

 .است شدهانیب اهشهربانو نیز زیر نظر گرفتن  گذشتهیمدر شاهنشاهی پهناور  آنچه از

 چون از ابهام است، یاهاله: موضوع در اندنوشتهوجود این دستگاه  در خصوص نیهمچن

ایران در »کتاب در منابع ایرانی موجود نیست. مرتضی احتشام در  هاآنی از وجود ردّ

اطالعاتی »: سدینویمشاه پرداخته و  و گوشسازمان چشم  به اختصاربه «زمان هخامنشیان

ی ی. یح«ما رسیده است به دستاز چگونگی این دستگاه در عهد هخامنشیان از مورخان یونانی 

به  شانیا نوشته است.« آن ۀکوبی در ایران و پیشینآیین نقاره»عنوان با  یامقاله ذکاء

در  ژهیوبهاستفاده این وسیله  ةنحو و کرده اشارهنوبت نوازی( در ایران ) یزننقاره  ۀپیشین

 پرداخته است. میرا بیان کرده است و سپس به نقش نقاره در ایران عهد اسال هاجنگ

 «ها در ایرانمروری بر تاریخ رسانه» ۀپرداخته، مقال همه مصادیق رسانهای که به مقاله

ریخی هریک از موضوعات رسانه (. ایشان سیر تا۵۵-4۸ :1369است )رجبعلی لّباف  نوشته

اختصار بررسی کرده است و مطالب خوبی مربوط به رسانه را از را از گذشته تاکنون به

باستان  ایرانی یهاسلسلههرگونه اقدام منابع گردآوری کرده است. ما در این پژوهش 

 عاتاطال .ایمکرده بیان و سلسلهبه تفکیک موضوع  را یخبررسانو  یریخبرگ ۀنیدرزم
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شته تدوین گ یآمده با جامعیت بیشتردستتناسب آنچه از منابع بههریک از موضوعات به

را  هالهسلسخبری بین  تیهر فعال. تنظیم مطالب به صورتی است که امکان مقایسه است

 .کندیمفراهم 

 

 . بحث و بررسی ۲

 (چشم و گوش شاه)مخفی شاه  مأمورانیا  جاسوسی. ۲-۱

روشی بوده که از دیرباز در میان جوامع رواج داشته،  مخفی مأمورانبا استفاده از  جاسوسی

برای نظارت و کنترل  او نخستین بار دیااکو این روش را بکار برد، ظاهراًدر حکومت مادها 

در سراسر »گونه بیان کرده است: ایاالت تابعه دستگاهی را طرّاحی کرد که هرودت این

 (.1۰۰کتاب یکم، بند  ت،هرود) «گماشته بود ییهانیخبرچ قلمرو خود ناظران و

های ترین قلمرو را در میان حکومتم( ایران گستردهپ. 331-۵۵۰در دوره هخامنشی )

و مرزهای حکومت از ماوراءالنهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب  داشتایران باستان 

این قلمرو گسترده مستلزم نظام اداری، اقتصادی و نظامی خاص بود.  ادارهامتداد داشت. 

نامه کتابی تخیلی ش نامه آورده است هرچند کتاب کوروشوبر اساس آنچه گزنفون در کور

بوده که در  مؤلفزمانه  یهاتیواقعبرخی  دهندهانعکاسو ساخته ذهن گزنفون است ولی 

-۵۵۰ش بزرگ )واست، کور ستهیزیمم( پ. 3۵9-4۰۵) یهخامنشزمان اردشیر دوم 

کرد گرفت و بر امور نظارت میمی .م( از چند طریق در جریان امور کشور قرارق ۵3۰

 :ازجمله

شدند. مردم از طریق نماینده و جمعی از سپاه همراه او که هرسال به ایاالت فرستاده می

االخره یا برادر پادشاه یا برسید او را پسر پادشاه، پادشاه به سرزمین آنان می ةوقتی برگزید

ش از ورا کور« چشم پادشاه»سازمان (. 264: 13۸۰خواندند )گزنفون،چشم پادشاه می

ش در هنگام بازی با کودکان وبه گفتۀ هرودت وقتی کور د وکرزمان کودکی دنبال می
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برگزید و دیگری را « چشم پادشاه»دیگر به رهبری انتخاب شد، وی یکی را به سمت 

 (.114بند  یکم، کتاب هرودت،های شاهی کرد )رساندن پیغاممأمور 

شدند، مأموران بسیار دیگری ش افزون بر اشخاصی که چشم و گوش شاه خوانده میوکور

ز چیتواند همهندرت میکشور داشت، چون عقیده داشت یک نفر واحد به واکنافاطرافدر 

 درک کند. را خوب ببیند و رموز همۀ کار را به نیکی و بافراست

 توان برشمرد:ش برای کسب خبر از سپاه دشمن موارد زیر را میواز اقدامات کور

 فرستادن افرادی در لباس بردگان به اردوی دشمن. -

 گرفتند.کسب اطالعات از اسیرانی که از دشمن می -

 ،همانعنوان جاسوس به منطقۀ دشمن )فرستادن افرادی از نزدیکان و معتمدان شاه به -

 (.1۸2-1۸3 و 1۷6بندهای 

وبیش، شاهان دیگر هخامنشی سیستم خبرگیری و خبررسانی که کوروش اِعمال کرد کم

ش، ثبات و استحکام خود را تا حد زیادی ووسیلۀ کوراجرا کردند. نظام سیاسی مستقر به

مرهون همین دستگاه بازرسی و جاسوسی بود، ادارة روان و مالیم با ارتباطاتی سریع و 

ات را بوسیلۀ خود قدرت مرکزی این ثق و رسیدگی مستقیم به امور ویژه بهمقرراتی دقی

 (.9۵: 1394جلیلیان، کرد )مؤمنی چلکی وتضمین می

.م( نیز در امتداد و تکمیل کارهای خبرگیری و ق پ.م 4۸6 -۵21داریوش یکم )

ش عمل کرد. وی قلمرو را به بیست ایالت تقسیم کرد و هر ایالت را به وخبررسانی کور

( و در کنار او یک فرمانده نظامی و یک ۸9 بند سوم، کتاب ،ترودهسپرد )یک شهربان 

دبیر نیز منصوب کرد. اینان در برابر شاه مسئول بودند و مستقیمًا با مرکز ارتباط داشتند. 

نی به نام چشم و گوش شاه برای بررسی اوضاع و گزارش بار بازرساافزون بر آن، سالی یک

کامالً مستقل بودند و رسیدگی به امور مسئوالن  هاآنشدند؛ ها اعزام میبه شاه به ایالت

 .(1۵3: 13۸۵یونگ،کردند )را دنبال می

 -2مأموران مخفی شاه  - 1نظام خبررسانی و خبرگیری داریوش بر دو محور استوار بود: 

 هاراهها و پیک
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هایی که در اختیار پادشاهان هخامنشی قرار وسعت شاهنشاهی هخامنشی افزون بر فرصت

توانست حیات آن را به خطر بیندازد. بزرگداد، با تهدیدهایی نیز مواجه بود که میمی

ها و جدایی از حکومت مرکزی ترین خطری که در این زمینه وجود داشت، شورش شهرب

ها بر قلمروی حکم های مناسبی داشت؛ از سویی هر یک از شهرببود. این خطر زمینه

راندند که پیش از هخامنشیان مملکتی مستقل بود و از سوی دیگر، این ایاالت معموالً می

قومی، زبانی و فرهنگی با یکدیگر بسیار متفاوت بودند. داریوش برای جلوگیری از  ازنظر

بر ای جداگانه ۀأسیس کرد که هر یک وظیفاین تهدید، چند سازمان موازی در ایاالت ت

چشم و »مأموران مخفی بود که از آنان به دستگاه  ،هاازجملۀ این سازمان داشتند. عهده

ش بزرگ وکه در زمان کور( 92: 1394شود )مؤمنی چلکی و جلیلیان،یاد می« گوش شاه

ها از مرکز اعزام لتواحوال ایاصورت مخفی برای بررسی اوضاعگذاری شد، مأموران بهبنیان

بوده که در  2«سپدک»یا  1«سپسک»دادند شدند. نامی که به متصدیان این امور میمی

)چشم پادشاه( مشهور بوده است. ازجمله وظایف  «افد الموس بازیلئوس»ها به نزد یونانی

کارمندان این دستگاه نظارت و مراقبت در کارهای مأموران کشوری و لشکری در سرتاسر 

وفتق امور جاری و حسن یا سوء جریان کارها برای شاهنشاهی و تهیه گزارش در مورد رتق

بایست این بازرسان اختیار تام داشته و می (.4۷: 13۵۵شاهنشاه ایران بوده است )احتشام،

جهت ایشان را چشم و یا گوش شاه همچون شخص شاهنشاه بشنوند و ببینند. ازاین

کند بازرس ساالنه را شاه غالبًا از میان نگ ادعا مییو(. 1۰3 :13۵۰خواندند )شهبازی،می

نظارت  (. در این سیستم1۵2: 13۸۵یونگ،نموده است )برادران و پسران خود انتخاب می

های احتمالی مهم بود. روش مؤثری که ها با شورشو کنترل، نقش سپاهیان و مقابله آن

شد. ان درجایی غیر از زادگاهشان استفاده میترتیب بود که از سپاهیاینبردند بهبکار می

جایگزینی سپاهیان درجاهای دور از زادگاهشان نموداری از شیوة کشورداری هخامنشیان 

                                                           
1. Spasak 
2 .Spadak 
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: 13۸۰امه درازمدت شاهنشاهی بود )فرای،ها و نیز خود عاملی برای اددر برابر شورش

196.) 

تدریج توانستند .( علیه سلوکیان قیام کرده و بهم 224-پ.م 2۵۰ )حکومتاشکانیان 

اشکانیان تجربیات دستگاه اداری و دیپلماسی جهان »سلوکیان را از قلمرو ایران بیرون کنند. 

به ارث برده بودند یکی دستگاه اداری ایالمی و هخامنشی و دیگری دستگاه  دو راهباستان را از 

با استفاده از این  انیاشکان .(۷2۸: 139۸،گرانید)معتمد و «و بابلی یسلوک اداری یونانی،

 :کردیمکردندکه سه هدف مهم را دنبال  یاندازراهتجارب سازمان اطالعاتی و جاسوسی 

 ةجاد ابریشم، نظارت بر جادة -2قابله با رومیان. ابتدا در مبارزه علیه سلوکیان و سپس م -1

یمغرب از ایران  طرفبهو پس از طی هزاران کیلومتر  شدیمابریشم از جنوب چین آغاز 

. این جاده کردیم؛ قلمرو اشکانیان همچون پلی بود که این جاده از آن عبور گذشت

هم با نظارت بر این جاده  انیاشکان مهم بود. هایرومنظامی و اقتصادی برای  ازلحاظ

و رومیان را  کردندیمرازیر درآمدهای هنگفتی از طریق مالیات و عوارض به خزانه خود س

 .نظارت بر امور کشور -3 .داشتندیبازمنیز از تجارت راحت از این طریق 

اقدامات اشکانیان  ازجملهانحراف در مسیر حرکت  جادیو انفوذ در سپاه دشمن  

 سردار عربی»گرفت روش صورت  نیا جنگ سورنا با کراسوس رومی، در است. شدهگزارش

اسباب اضمحالل  نیترشومو  نیتربزرگوی مردی زیرک و خائن یکی از « آریام»به نام 

کوشید تا منظور خود را به کراسوس  قدرآنو شکست کراسوس بود...باری مرد وحشی 

 وعلفآبو فاقد  انتهایب یهاابانیب یسوبهقبوالند و او را از سواحل رودخانه دور کرد و 

با رومیان  یهاجنگجاسوسی پارتیان در  سازمان (.۷3و  3/۷1ج: 1346)پلوتارک، «براند

م که آنتونیوس علیه پارتیان ترتیب داد، پ. 36خوب عمل کرد چنانکه در جنگ سال 

فرهاد چهارم پادشاه اشکانی به مدد کارکرد خوب سازمان جاسوسی خود توانست تلفات 

 دینماو قبول شکست  ینینشعقبوادار به  سنگینی بر سپاه روم وارد کند و آنان را

بین روم و پارت بر سر  در جنگ م 63در سال  نیهمچن .(162-161 :13۸4ولسکی،)

از جاسوسان زبده که در خدمت داشت استفاده کرد و رومیان را  بالش ،مسئله ارمنستان
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 یصدهزارنفر احتماالًکه ترایانوس امپراتور روم با سپاهی  م114در سال  ای شکست داد.

 کنندهنییتعکه نقش  یعامل به پارت حمله کرد. پارتیان رومیان را قاطعانه تار ومار کردند،

 و 1۸۸ :13۸4ولسکی،بود )جاسوسی کارآمد پارتیان  سازمان در این عملیات داشت،

2۰2.) 

 انجام هاشهرب طریق از یا مأمور فرستادن با را خبرگیری روش کشور امور اداره در هاآن

 به :کرد دنبال شوش شهر موضوع از توانیم را شهرها در شاه جاسوسان وجود .دادندمی

 پارتی اهش زراندود پیکر همهنیباا. بود« پارتیان یپابرجا دشمن»شهر  این پلوتارک گفته

 .ببوسد ادب زمین آن برابر در ستیبایم آمدیدرم شهر به که هرکسی و بود برپا آنجا در

 نورسیدگان یاهیسا چون و بردندیم سربه شهر ( درپادشاه یهاگوش) یشاه جاسوسان

 .(11۵: 13۷۷یارشاطر،) «دندییپایم را آنان رفتار و کردندیم دنبال را

از طریق شوراهای مختلف ازجمله شورای واسپوهران،  بر کشور اشکانیان روش دیگر نظارت

ها که نمایندگان دولت داران و خوانین بزرگ مالک و والیان و حکّام والیتشهرداران، زمین

هایی ارائه کرده و بر گرفت. مأموران نامبرده گزارشآمدند صورت میمرکزی به شمار می

شد. گاهی شاه شخصًا دیشیده میتدابیر الزم برای حفظ امنیت کشور ان هاآناساس 

کرد تا از اوضاع شهرب شهربان را از محل مأموریت برای شنیدن گزارش وی احضار می

 دو خبرگزار نصب کرد، رشکا(. 42۰-41۸: 13۸۰،ان)خدادادیزیر فرمان او آگاهی یابد 

 و داز کارهای نیکی که باید انجام دهد، آگاه ساز کتباًمأموریت داشت که شاه را  یکی

نیز شخص نخستین  داشته باشد و به خاطررا  گرفتن کند که انتقام یادآوریدیگری 

 دینماموظف بود که مواظبت کند مبادا پادشاه در حال غضب فرمانی خارج از عدالت صادر 

و  یمآبیونانیروش دیگر اشکانیان برای ارتباط با مخاطبان (. 3۷: 136۷سن،کریستن)

تبلیغاتی در دسترس  ۀتنها رسان عمالًهای ایرانی ضرب سکه بود. سکه احیاء سنت

 (.1۵6: 139۵،یگرشاسب و زادهصراهللنپادشاهان اشکانی برای رسیدن به اهدافشان بود )

از تالش تبلیغاتی  یاگوشهمهرداد دوم  یهاسکهدر  بخشنجات، به معنی Sotiro مثالً

م .پ 119-121 یهاسالنشینان طی ورش استپمردم در برابر ید که خود را ناجی وی بو
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ز اسناد مکشوفه در دورااروپوس چنین (. ا3۸: 139۵زاده،اهللنصر شکوری ودانست )یم

شود که در بعضی از شهرها عالوه بر افرادی که برای اداره امور مالی انتخاب مستفاد می

شده تا ضمن  نییتع 1م ناظر )اپیستات(شدند، از میان بزرگان محل نیز اشخاصی به نامی

 (.2۸: 1394نظارت حافظ منافع شاه باشند )بیانی،

کردند. بر از شیوه جاسوسی در امر خبرگیری استفاده می نیز( م6۵1– 224ساسانیان )

، از اداره 1۵6: 136۷سن،)کریستن« و اخبار هاآن»اساس توقیعات کسری، شغلی به نام 

اند موجب امر به نهی و نفی وجود داشته است: از انوشیروان پرسیده( کندیماطالعات یاد 

 باعث آن است که اسماع ما»و اخبار و قرب دربار چیست؟ جواب:  هاآنفالن منهی از شغل 

 کهچندان...ما را بر مردم فاسد ساخت یهاتینآمیز در تعب استماع انداخت و را به حرف سعایت

حد ، بدان کار و ترهات باطل در حق دور و نزدیک و بد و نیک، اصلحیباز تواتر استماع خرافات 

« آوردبازبالد و عباد از صالح به فساد  ةت خیر بنیاد ما را دربارنیّ نخواسته خدابود که  دهیکش

 نامه(. دربند دوازدهم 696 /1ج : 134۷ نقل از راوندی،، به39)توقیعات کسری مرفوع 

ان و های جاسوساست. تنسر ویژگی شدهانیبنیز گماشتن خبرچینان و جاسوسان تنسر 

جاسوسان و خبرچینان اردشیر »کند: را چنین بیان میم( 24۰-224خبرچینان اردشیر )

های دروغ و باشند پس آگاهیمی« مصلح و مطیع و تقی و امین و عالم دین و زاهد در دنیا»

جهالت »گوید تنسر با اشاره به وصیت اردشیر از زبان او مینادرست به پادشاه نخواهند داد. 

رو پادشاه باید آگاه و ، ازاین«خبر بودن از احوال مردم همچون دری است از فسادپادشاه و بی

بیدار باشد تا آسیبی به شاهنشاهی وارد نشود. اردشیر به سود جُستن از جاسوسان و خبرچینان 

جاحظ در همه جهان هیچ  گفتهبه . (۷2-۷1 :13۵4،نامۀتنسر« )مند بودسخت عالقه

شهریاری همتای اردشیر بابکان نخواهد بود، چراکه او از همه رخدادهای شاهنشاهی 

اند. او از کارهای کوچک و بزرگ مردم آگاهی بود که آن روز مردمان چه کرده خودآگاه

رو، مردم عقیده ازایناند. گفت که شب و روز خود را چگونه گذراندهها میداشت و به آن

اند، برای پادشاه آید و آنچه مردم انجام دادهای از آسمان فرود میها فرشتهداشتند که شب

                                                           
1. Epistat 
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حفظ دولت و  منظوربهنظام جاسوسی را  عهد اردشیر(. 1۷۷: 1343گوید )جاحظ،بازمی

نیروی دولت و گستردن داد را برای  یدارنگه: چون اردشیر کندیمگسترش عدالت بیان 

آوردن این آرمان بیشتر به جاسوسان  به دستخود واالترین آرمان گرفته بود، همواره در 

: 134۸،ریاردشعهد تکیه داشت که آنان را نهانی به همه جای کشور گسیل کرده بود )

24.) 

 جاسوسی را نیز بهشد، ای نزد پادشاهی فرستاده میهرگاه فرستاده عهد اردشیربر اساس 

شاه است که چون  کردند که حرکات سفیر را زیر نظر داشته باشد بردنبال او روانه می

به دنبال او فرستد و اگر دو فرستاده گسیل  یگرید نزد پادشاه دیگر فرستاد، یافرستاده

بتواند کاری کند که دو فرستاده در میان راه  اگر تن دنبال ایشان گسیل دارد. دو داشت،

: 134۸،ریاردشعهد شوند ) داستانهمهم نیایند و یکدیگر را نشناسند تا در سخنی افر باهم

 نویسد:کردند، جاحظ می(. در انتخاب سفرا نیز دقت زیادی می24

 را به دربار بعضیکرد از میان رعایای خود سفیری اختیار کند و او پادشاه ایران هرگاه قصد می»

دادند که برای یکی از خواص آموخت، نخست پیامی به او میاز پادشاهان جهان بفرستد او را می

 فرستادند تا حاضر باشدپادشاهان و کسانی که در سرای شاهی هستند ببرد و با او جاسوسی می

نچه جاسوس نیز آگشت و پیام او را بشنود و سخنانش را بنویسد و چون فرستاده با پاسخ برمی

وقت گفته فرستاده را با آنچه جاسوس نوشته بود مقابله رساند و آنرا نوشته بود به نظر پادشاه می

ها موافق بود شاه به خردمندی و راستی گفتار کرد و چون موافق هم بودند و یا معانی آنمی

 فرستاد و باز جاسوسیسوی دشمنی از دشمنان میبرد، سپس او را از طرف خود بهفرستاده پی می

گمارد که سخنانش را از برکند و بنویسد و بعد به نظر شاه برساند و اگر سخن او با تقریر بر او می

شد که فرستاده با دشمن شاه به سود شاه و گزارش جاسوس مطابقت داشت شاه ملتفت می

ن ها بیفزاید و چونکاربرده و طوری ننموده که بر دشمنی میان آصحبت کرده و خلوص نیت را به

 پس آنچه اوفرستد و ازآننماید و به سفارت به دربار پادشاهان میاو را چنان دید به او اعتماد می

 (.1۷۸-1۷۷ :1343)جاحظ،« گوید برای شاه مورد اعتماد و حجت خواهد بود
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 مراقب بودند سفرا و فرستادگان بیگانگان موقع ورود به کشور، همچنین پادشاهان ساسانی

مخصوصی که برای  یهاراه از ستیبایم شدیمنکنند. وقتی سفیری وارد کشور  یجاسوس

گاهی هیئتی از مرکز برای استقبال و مراقبت و  کردندیمبود عبور  شده نییتعتوقف 

حفاظت و پذیرایی و ادای  ظاهربهاین اشخاص  کار .شدیممهمانداری سفیر روانه سرحد 

در باطن مراقب بودند که سفیر از اوضاع عمومی کشور باخبر نشود و  یول احترامات بود،

 .(2/2۷ج: 13۸۸سامی،نکنند )اطالعاتی که به ضرر کشور باشد کسب 

؛ بردندیمبود که ساسانیان بکار  ییهاروشفرستادن جاسوس به داخل سپاه دشمن از 

 لهیوسبه محصورشدگانکردند برای اطالع یافتن از وضع ای را محاصره میوقتی قلعه هاآن

مذاکرات ماهرانه روحیه  لهیوسبهجاسوسان و متوحش نمودن آنان با نشر اخبار مدهش 

 (.243: 136۷سن،)کریستن کردندیمو اهداف خود را عملی  کردندیمدشمن را ضعیف 

 

 هاچاپارخانهو  هاپیک .۲-۲

ایی هها مکانهخامنشیان نخستین قومی بودند که در ایران چاپارخانه ساختند. چاپارخانه 

پرداختند. در هر چهار های شاهی در آن به استراحت و تعویض اسب میبودند که پیک

بود و امروزه قریب شش کیلومتر است(  گز 4432فرسنگ )هر فرسنگ در ایران باستان 

و در هریک از این منازل اسبان تندرو وجود داشت که  ها دایر بوداین چاپارخانه

ترین چاپارخانه برده و به چاپاری که های دولتی را از مرکز تا نزدیکسواران نامهچابک

برد. بدین کرد و نامه را به چاپارخانه بعدی میرساند و او در دم حرکت میآماده بود می

رساندند. هرودت مرکز را به ایاالت میبودند و اوامر  درحرکتروش چاپارها شب و روز 

ه ای نیست کخشایارشا در ضمن پیامی به شوش یادآور شده که اکنون هیچ جنبنده»گوید: می

ها راه بپیماید. به شمار روزهایی که برای بریدن هر راهی الزم است مردان و تندی پیکبتواند به

هر پیک تا دیگری یک روز راه است. این کسان را نه برف  فاصلهوجود دارد که  راه دراسبان آماده 

گزنفون نیز (. 9۸کتاب نهم، بند  ت،هرود« )داردکی از کارشان بازنمیو نه باران و گرما و تاری

 ترعیسرچاپارها در سرزمین پارس از بازهای شکاری »گوید: درباره سرعت چاپارها می



 109نقش رسانه در ایران باستان 

 

است این گفته اغراق باشد ولی مسلّم (. ممکن 264: 13۸۰)گزنفون،« کنندیمحرکت 

 هرودت(. 122۰: 1391چاپارها حرکت کند )پیرنیا، سرعتبهتواند است که کسی نمی

(؛ برخی 9۸است )کتاب هشتم، بند  دهینام 1«انگاریون»های دولتی را چاپارخانه

است شده  2«آن گاریه»نویسندگان عقیده دارند که این لفظ سامی است که به روم رفته و 

 (.۵۵: 134۷)مشکور،

ها و ها در اختیار پیکها اهمیت حیاتی در حفظ نظام شاهنشاهی داشت. جادهجاده

ها امکان مهار کردن شاهنشاهی چاپارهای شاهی و خدمات دولتی بودند، بدون این جاده

 یها و نگهباننیز داشت اما راهبانی تنها منحصر به حفظ راه یرهبانانها وجود نداشت. جاده

ها نبود، بلکه شاید در درجه نخست مربوط کنندگان از آناز امنیت مالی و جانی استفاده

های نامطلوب به حراست از منافع سیاسی و نظامی شاهنشاهی و جلوگیری از تحرک

 (.2۷2-2۷۰ :1391شد )رجبی،می

های منازل راه مانند اشکانیان نیز نقش ارتباطی مهمی داشتند. در ایستگاه ةها در دورراه

وانتقال سریع وجود داشت و برای دایر عهد هخامنشیان، اسبان یدکی مجهّز برای نقل

( برای عزل م4۷-4۰شد. چنانکه واردان اشک نوزدهم )ها مراقبت کامل میآن داشتننگاه

میل را در عرض دو روز پیمود  3۵۰مین وسایل برادر خود گودرز با استفاده از ه

را ایجاد کرده بودند که کاالهای  ییهاخانه گمرکسرحدات،  در(. ۸2: 1344)پیرنیا،

هایی که مخصوص این کار بود ثبت شد و در کتابچهورودی و صادراتی به آنجا وارد می

کردند و ها را ثبت میشد. در شهرهای بزرگ مواظب اشخاص خارجی بودند و اسم آنمی

 .(14۰ :13۷۷یارشاطر،؛ 269۷: 1344پیرنیا،)دادند ها در این باب خبر میباندروازه

ها به کارهای ها از ابزارهای مهم ارتباط در عصر ساسانی نیز بودند. چاپارخانهچاپارخانه

ها شد که میان مرکز و والیتدولتی اختصاص داشت و عمومی نبود. این امر موجب می

                                                           
1. (Angareion). واژه angaras را از واژه اکدی egirtu و ایرانی hangar*،(.425: 1373دانسته اند)فرای 

2. Angariae 
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اداره چاپار مختص کارهای دولت بود و با مردم » 1ارتباط سریع و منظّم برقرار شود.

های معمور و مهیا نداشت. اداره چاپار اشیاء و اشخاص و مراسالت را از شاهراه یسروکار

ای مالزم و عده هاآنداد و به همین جهت در منازل بین راه به نسبت اهمیت حرکت می

« داشت. گویا در آن زمان قاصد سوار و شاطر پیاده وجود داشته استاسب نگاه می

 (.1۵۰: 136۷سن،)کریستن

 زمرهود یک رسانه بوده و نقش خبررسانی یا خبرگیری داشته است. در انسان خ 

ها و شاطرها را نام برد و در شمار ، ایلچی3قاصدها، اسکدرها 2هاتوان پیکخبررسانان می

چینان و مشرفان بودند، صاحبان بَرید و چاپار هر دو، خبردهان، جاسوسان، منهیان، سخن

 (.۵2: 1369اند )لباف،نقش دوگانه را داشته

هایی مثل پیک خورشید خبر از هاست، زیرا واژهپیک بیش از دیگر رسانه سابقهظاهراً  

فرستادن  واسطهها های فراوانی است که پیکافسانه ،دهد. در قلمرو اساطیردیرینه می

ها هستند و یا خبری و موهبتی های نویدبخش و هشداردهنده بین بازیگران آن افسانهپیام

برای آدمیان آتش را  پدر جمشید 4برند ازجمله: ویونگهانهانی به جهان دیگر میرا از ج

را از جهان دیگر برای آنان فرستاد تا  6آتش ۵پیک خود ماتَریشوَن لهیوسبهتهیّه کرد؛ وی 

میان آدمیان و خدایان برقرار کند. ماتَریشَون پیک ویوَسوَنت، از دور  یترکینزد رابطه

اگنی ویشواتَره را همراه آورد. مردمان ]اَگنی[ پیک تیزرو ویوسونت را که بر همه آدمیان 

                                                           
شد )متون گفته مییا اسب چاپار ( Bayaspānig) اسبی که متعلق به چاپار سوار پادشاهی بود بَیَسپانیگ 1

 (.102، بند 35: 1371پهلوی،

(. قاصد،آنکه نامه از جایی به جایی 123: 1373به معنی پیک،پیاده نظام )مکنزی،  payg در پهلوی ساسانیپیک  2
 برد.

3 Kodar-As پیک سوار پیک پیاده،Gozar-As  برید و پیکی که منزل به منزل فرود آید واسب خود را عوض
 معین(.)فرهنگ  کند

4 . vivasvant )ویوَسوَنت(  
5.  Mātarišvan 
6.  Agni )آگنی(  
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درخشد پذیرفتند روشنی میای بهفرمانروایی دارد همچون فانوسی که در هر خانه

 (.2۸6: 136۸سن،)کریستن

ها و ای بودند که از چگونگی جادههی هخامنشی سوارکاران ماهر و آزمودههای شاپیک

های تدارکاتی اطالع داشتند. آنان مسیر جادّة شاهی را انبارها و ایستگاهکاروانسراها، آب

 9۰که مسافران عادی پیمودند، درحالیکیلومتر بود، طی یک هفته می 26۰۰که به طول 

در سرعت  نیهمچن (.۵3-۵2 هایبند پنجم، کتاب ،هرودتپیمودند )روز آن را می

: در میان موجودات زنده جهان هیچ موجودی تندروتر از این سدینویمشاهی  یهاکیپ

 (.9۸ بند هشتم، کتاب ،هرودت) ستینشاهی  یهاکیپ

ها دهند. در لوحهها میمانده از دورة هخامنشیان اطالعات خوبی دربارة پیکجایالواح به

ست: ا شدهانیباند نامیده شده« پیک»چگونگی بازرسی این نمایندگان شاه که در لوحه 

بازرس )پیک(  ماه هرنویسد: می 2به نبوموکین زِر 1بِل زِرابنییکی از گماشتگان به نام 

خود نیست. مأموران  سرکارکس هرگز کند. هیچها را بازرسی میآید و مقامشاهی می

اند که علت را بدانند و چون پیک هنوز به شاه گزارش نداده مردی را که پرستشگاه آمده

خود نبود به زنجیر کرده و آنجا بفرستند  سرکاربود و  شده سپردهگاو و گوسفند به او 

 (.4۸: 13۵۵،)احتشام

( پ.م ۵22-۵3۰که کمبوجیه )های خبرگیری فرستادن سفیر بود. چناناز دیگر روش

پس از تسخیر مصر قصد تصرف حبشه را کرد و چون از اوضاع حبشه اطالعاتی در دست 

عنوان اینکه هدایایی برای پادشاه سفیری بدان مملکت فرستاد، به هرودتنداشت به قول 

و واحوال مردم حبشه و نیروها تور داد تحقیقاتی دربارة اوضاعبرند و در نهان دسمی

 (.1۸بند  سوم، کتاب ت،هرودهای آنجا بنمایند )سازمان

                                                           
1 . Bel-zera-bni 
2 . Nabu-mukin-zer 
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کردند. پیادگان صورت پیاده یا سواره امور محوله را اجرا میها بهدر دوره ساسانیان پیک

دادند و چاپارها را انتقال می نینشرانیاهای والیات نامیده شدند پیام 1که بعدها شاطر

دادند. در مناطق کوهستانی، چاپار پیاده و و بیابانی را انجام می نینشعربهای امور ایالت

 (.۵9: 134۷، مشکور،1۵۰: 136۷سن،چاپار شترسوار معمول بود )کریستندر کویرها 

 

 آتش. ۲-3

های خاکی بلندی مشاهده اند تپهگذشتهها میهای کهنی که از کنار دشتامروزه برکنار راه

اند های تلگرافی معروفبه تپّه اندجادشدهیاها که عمداً با انباشتن خاک کنیم. این تپّهمی

 جادشدهیاو صرفًا جهت برافروختن آتش و رساندن اخبار مهم از شهری به شهر دیگر 

عله ای شها همیشه قراوالنی بودند که چون در دوردست بر روی تپّهروی این تپّهبودند. بر 

ها نیز مشعل فروزان آمد، آنصورت عالمت خاصی به حرکت درمیدیدند که بهآتش می

دادند. به این طریق عالئمی که خود را با همان عالمت برای قراوالن بعدی حرکت می

: 1369شد )لبّاف،از شهری به شهر دیگر مخابره میمفهوم خاص داشتند در مدت کوتاهی 

ساختند که هم نقش راهنمای های بلندی میها، برججای تپّهدر برخی از مسیرها به(. 49

ز گرفتند. از برخی اقرار می مورداستفادهمسافران را داشتند و هم برای خبررسانی با آتش 

برافروختن آتش و (. ۵۰ :1369لّباف،) اندهای خبررسانی یادکردهها به نام برجاین برج

های اضطراری مانند بالهای طبیعی، ها( در وضعیتها )برجبرآوردن دود بر بلندی

 :1391شد )رجبی،های ناگهانی بیگانگان استفاده میها و یا حملهسوزی و شورشآتش

2۷۵.) 

                                                           
تند. در بر داشدار فرمانداران یا وظیفة پیک پیغامشاطر به عربی به معنی چُست و چاالک است. اینان رکاب 1

  گفتند.دورة صفویان به آنان شاطر می
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ا هشده است. آریاییمیها به ایران از آتش برای خبررسانی استفاده از زمان ورود آریایی

کردند. درون قلعه را به دو ای بنا میها قلعهشدند، پس از جنگ با بومیبه هر جا وارد می

را  دادند و قسمت دیگرها تخصیص میقسمت تقسیم کرده، قسمتی را به سکونت خانواده

ه نککردند: نخست برای ایها آتشی با دو مقصود روشن میبه حَشَم. در این محوطه شب

ها شبیخون زدند پاسبانان، آتش جهت اگر بومیها از آن سهمی برند و دیگر ازاینخانواده

 یرنیاپرا تیزتر کنند تا مردان قلعه برای جنگ بیرون آمده دشمن را از اطراف قلعه برانند )

ه قلع یشناسباستان یهاکاوشاز  آمدهدستبهنتایج  شکیب (.26: 13۸9،و اقبال آشتیانی

اریخی اسناد ت نیترمهمو آتشگاه نوشیجان واقع در بیست کیلومتری غرب مالیر، یکی از 

است  هاماداهمیت سنت تقدیس آتش در دوره  انگریب ،یشناسباستانو 

(Stronach,1969:15-17)  نیترمهمبه اعتقاد مهرداد بهار، یکی از  انیهخامنشو در عصر 

 یهاآتشدانو بویس از  (49: 13۸۰بهار،)س آتش بود ی، تقدتشدالیل پیوند با دین زرد

نیز  شمنیرگو  (۷۸: 13۸1بویس،) دهدیمسنگی در کنار پادشاهان هخامنشی گزارش 

 (23۰: 13۷1،شمنگیر) دهدیمارائه  نقش برجسته کاخ خزانه گزارشی از تقدس آتش در

مشهود است  هخامنشیان نیز احترام و تقدس آتش یهاگور دخمهو  هابرجستهدر نقش

از عصر  ماندهیباق آثار نیترسینفدر فرش پازیریک که یکی از  (۸6: 13۸1بویس،)

بیانگر جایگاه ویژه و مقدس آتش در فرهنگ ایران عصر  یخوببههخامنشیان است 

 در نزد هخامنشیان گذشته از کارکردهای ( آتش362: 13۸1بویس،)هخامنشی است 

ردن ک با روشن بود. یرسانامیپآن  یکارکردها نیترمهممذهبی، نظامی، خانوادگی، یکی از 

شعله  لهیوسبهخبرهای مهم را » هاآن فرستادندیمخود را  یهاامیپها روی بلندی بر آتش

 با از بازتاب آئینه های کوچک،با استفاده  دود آن، ای و ،افروختندیم هاکوهآتشی که بر فراز 

نویسد: می هرودت بارهنیدرا (.1۰4: 13۵۰شهبازی،«)فرستادندیمبسیار به مرکز  سرعت

تسخیر مجدد آتن بود تا بتواند خبر پیروزی خود و فتح آتن را با عالمت  درصددمردونیوس »

 برآتش(. روشن کردن 3 بند نهم، کتاب هرودت،) «آتش از جزیره به شاه در سارد اطالع دهد

 هایی راهای کهن تپهراه برکنارها یک روش مرسوم خبررسانی بوده است. امروزه روی تپه
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. شده استبرای روشن کردن آتش و رساندن خبر استفاده می هاآنکنیم که از مشاهده می

روش  (.2۷۵: 1391معروف است )رجبی،« تلگرافی»های این طریق خبررسانی به تپه

ها و ارتفاعات ها و گماردن اشخاص در باالی کوهتفاده از انسانرسانی اسدیگر برای اطالع

های نزدیک بود. این اشخاص مأموریت داشتند خبرهای مهم و فوری را با صدای به فاصله

 (.24: 134۵بلند به یکدیگر برسانند )احمدی،

 

 نقاره. ۲-4

آن را به  نهیشیپبرخی  دیرینه دارد. سابقه نیز معروف است، ینوازنوبت که به زنینقاره

چون نواختن طبل و تبیره و کوس  اند.دوران اساطیری و زمان جمشید پیشدادی رسانده

از سده  رونیازا گرفتیمو دمیده کرنای و بوق و کوبیدن دهل روزانه در چند نوبت انجام 

یم نواختننوبت و نوازینوبت و زدننوبت و نوبت ن رائی، این آسونیبه ا هجری قمری دوم

 نواز رئیس آنان رانوبت نوبتیان، نوبتی، زن،نوبت آن را، اجراکنندگانو نوازندگان و  گفتند

و آالت  آنان را اسباب نوبت یو سازها گاهنوبتو  خانهنوبتدار و جای نواختن آنان را نوبتی

 تنوب را نیز خود طبل یا دهل یا دنبلک اطالق کل به جزء و گاه از راه انددهینام زدننوبت

گفته .شتر نوبت اسب نوبت، ،دندیکشیمو اسب و شترانی که افزارهای نوبتیان را با خود 

 باالی هاجنگکه مردم ایران در  سدینویمسن نیز کریستن (2۸: 13۷1بخشی،اند )

 136۷سن،کریستن. )کنندیمبوق و شیپور محصوران را از حمله دشمن آگاه  لهیوسبه

 گنجوی در همین ارتباط گفته است:نظامی   (3۰3:

 :13۸1،)نظامی گنجویبر خورشید پنج نوبت رسانده        چون جمشید هچار بالش نهاد          

 (.1/6۷۰ج

عبارت بودند از کرنا، کوس، دهل، سُرنا، نفیر، سنج، گورگه، دمامه، نی،  ینوازنوبتاسباب 

تنهایی را به ینوازنوبتهایی گاه اسباب ناقوس، شیپور. در ایران باستان به مناسبت

داد باش سپاهیان مینواختند. ازجمله: کوس و کرنا و دهل خبر از وقوع جنگ و آمادهمی
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برای  کورش»گوید: آمد. گزنفون میو شیپور به نشانۀ حرکت و عزیمت لشکر به صدا درمی

د صدای شیپور بلن کهنیهمحرکت سپاه دستور داد که صدای شیپور نشانۀ عزیمت خواهد بود و 

 یهاکاوشدر  (.14۵: 13۸۰)گزنفون، «شد باید همه سربازان آماده باشند و حرکت کنند

 آمدهدستبهی آرامگاه اردشیر سوم پادشاه هخامنشی کرنای بلندی تخت جمشید، در باال

تاریخ نویسان کهن را  یهانوشتهو  شودیمکه اکنون در موزه تخت جمشید نگاهداری 

 .(13۵: 13۸4،ی)شهباز داردیماستوار 

شد جارچی بود. جارچی زیر نظر شهربان روش دیگری که برای آگاهی دادن بکار برده می

 (.11 :1366)داندامایف، کردیم فهیوظ انجام

فاده کردند. استاز ابزار و آالت موسیقی برای فرستادن خبر استفاده می انیاشکان دورهدر 

های خبررسانی در این ها از دیگر روشروی تپّه برآتشهای دریایی، روشن کردن از فانوس

 هاپارتکه  ییهاروشاز  یکی جنگ سورنا با کراسوس، در (.۵۰: 1369دوره بود )لباف،

وضوع این م تارکپلو بزرگ بود. یهاطبلبرای ایجاد ترس در دشمن بکار بردند استفاده از 

دند بسته بو ییهازنگولهعظیم داشتند که در گرد آن  یهاطبل هاپارت» را چنین نوشته است:

، بسیار رعدوبرقتا از چند محل صدا کند مجموعه این صداها مانند غرش حیوانات سبع یا 

و مرد سپاهی  نمودیم جییتهو روح را  کردیممسافات بعید گوش را ناراحت  و ازبود  آوروحشت

 (.3/۷۵ج :1346،تارکپلو«)ساختیمرا از حالت عادی خارج 

برای خبررسانی استفاده  پوریش)نقاره( و زدن کوس و کرنا و  ینوبت نوازساسانیان از 

 که درآمدهساسانی، دژی به تصویر  دورهای متعلق به کردند. بر روی یک جام نقرهمی

: 1369لباف،دهند )نوازند و خبر از فتح دژ میهفت تن در درون آن ایستاده کرنای می

روی یک جام سیمین ساسانی  یکارکنده» :استدر این مورد یحی ذکاء چنین نوشته  .(۵۰

این جام  یدررو -دهدیمباشد نشان ‹‹ آمد››دژ  بساچهکه  –دژ استواری را  فروگرفتنکه گرد 

شده، هفت کرنازن، بر دژ ایستاده، یک دست خود را به کمر زده، با  فروگرفتهدر درون دژ گرد 

در  بستانطاق یهانگارهسنگنوازند. در ، میباالگرفتهدست دیگر لوله کرنای بلندی را رو به 

 از شکارگاه در یاکارهمهین گوشهکیدهد، در کرمانشاهان که یک مجلس شکار جرگه را نشان می
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را از گردن آویخته با دست  یاهیدورواند که دهل ایستاده زندهل تنکیرده یکم دو تن کرنازن و 

به یمین ساسانی، دست چپ خود را های جام سها نیز همچون کرنازننوازد و کرنازنمی آن را

ه ، در رداندنواختنکشیده، کرناهای بلندی را گرفته مشغول  به حالتزده با دست راست،  کمر

 اند که کار آنان در این میان روشن نیست و شایدایستاده نهیسبهدستپشت سر آنان سه تن دیگر 

 به حالترده سوم، سه تن دیگر  در ند.اآوردهآوازهایی متناسب با دهل و کرنا از دهان بیرون می

 (.33: 13۵6)ذکاء،« نوازندیمکه طبل و بوق و نقاره  اندشده دادهنشسته نشان 

 

 مناره. ۲-5

ان اشکانی دورهها در ایران میل نورآباد معروف به میل اژدها متعلق به ترین منارهاز قدیمی 

است که در غرب نورآباد ممسنی قرار دارد. این میل دارای حدود هفت متر بلندی بوده و 

 کیآناست. بر باالی  شده دادههای سفید تراش منظم آن با سنگ بدنهقاعده و تمام 

 ةدر خصوص مناره، عوفی از منار(. 2۷: 133۷آتشدان سنگی جای داشته است )واندنبرگ،

 منارههای جهان باستان از عجایب ساختمان»کند: می ین وصفزمان اسکندر چن

ین چنین نهاده و طلسمی در آن ئ، بر روی آن آبناکردهبوده که ذوالقرنین آن را  هیاسکندر

 «وبیش جمله در آیینه پیدا باشدراه کم ماههکیساخته که هرچه روی دریا ظاهر شود از 

 منارهرسانی بوده است. ه نیز وسیله اطالعدر دورة ساسانیان منار(. 1۰1: 13۵۰)عوفی،

ل بر دا شدهساخته یچهارضلعصورت مانده در مرکز شهر باستانی فیروزآباد که به یجابه

 (.1۰1: 1343این مدعا است )مصطفوی،

 ییهابرجها و جلوگیری از راهزنان و دزدان دریایی، برای راهنمایی کشتی فارسجیخلدر 

 :13۷۰،مسعودیاست ) ادکردهی 1«خشبات»به  هاآنساختند که مسعودی از می

ها روی آن مشعل ای احداث کرده شبهای تزئین شدهستون فارسجیخل(. در 1/1۰۷ج

                                                           
 بحری/دریاییهای مناره 1
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نمایند، راه خود را گم نکنند افروزند تا کسانی که بر عرشه کشتی سفر میمی

 (.1۷۰: 13۷1حسن،)

 

 پرندگان. ۲-6

هل گردد. چمعروف طوفان نوح برمی ۀاز کبوتران برای خبرگیری به واقع سابقه استفاده

ی نوح پنجره کشتی را گشود و کالغ»کشتی نوح بر قله کوه آرارات قرار گرفت  ازآنکهپسروز 

کبوتری رها کرد تا ببیند آیا کبوتر  آن از پس. بازنگشترها کرد، ولی کالغ به داخل کشتی 

تواند زمین خشکی برای نشستن پیدا کند اما کبوتر جایی را نیافت. نوح هفت روز دیگر صبر می

برگ زیتون  کهیدرحالکرد و بار دیگر همان کبوتر را رها نمود. این بار هنگام غروب آفتاب، کبوتر 

« است هفرونشستفهمید که در بیشتر نقاط آب ای به منقار داشت نزد نوح بازگشت. پس نوح تازه

مقدسی آوردن برگی توسط کبوتر را چنین نوشته  (.۷: 13۷4پیدایش، سفر )کتاب مقدس،

ها را دریافتند برای کبوتر والی بر آن بود و چون آن نشانهای بریده آورد که گلشاخه»است: 

 (.426: 13۷4)مقدسی، «گردنبند گونهطوقی ساختند به 

بوتران قاصد ک لهیوسبهایرانی قلعه پترا، با ارتش ایران  شدگانمحاصرهپروکوبیوس  گفتهبه 

رساندند اند و اخبار پیروزی یونانیان قدیم را کبوتران به شهرهای مختلف میارتباط داشته

 (.219: 1392)پروکوبیوس،

وانند تشوند، این کبوتران میهای دریا پیمای ایرانیان کبوتران زیادی نگهداری میدر کشتی»

 انسنیبدچند هزار لی پرواز کنند و اگر رها شوند، با یک پرواز مستقیم به موطن خود رفته و 

 (.169: 13۷1حسن،«)کنندعمل می خبرخوشچون پیکی 

 

 هابرجسته نقش .۲-7

در یک حجم بسته و محدود اجرا  کهیک اثر هنری هستند  هاکندهیا نگار هابرجستهنقش

. نقششوندیمنمایش داده  یکارکنده ایو  از سطحبرآمده  صورتبهآن اشیا  و در شوندیم
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 یهاوارهید ،هاصخرهمانده بر روی دیواره  یجابهکه از دوران ایران باستان  ییهابرجسته

که  ییهابهیکتو  شدیمحجاری  هاصخرهکه روی  یریتصاو .انداجراشده هاسنگبزرگ و 

در چند مورد  توانیمرا  هایکاربرجستهاین  یهاامیپخود بیانگر پیام بود.  شدیمنگاشته 

ابدی و جاودانه -4 ماهر سوارکار-3 برگزیده خدا-2 خودنمایی سلطنتی-1 بیان کرد:

این  نیترمعروفو  نیترمهمیکی از  (.2۰4-2۰2 :13۸6ویسهوفر، :رکها )یروزیپساختن 

ایجاد  هخامنشی وشیدستور دارمربوط بیستون است که به  هابرجستهو نقش هابهیکت

رای و ب ود و به ایاالت مختلف فرستادهچند کپی نوشته ش آندستور داد از روی  گردید و

 .همگان خوانده شود که همه مردم از آن مطلع باشند

 

 گیری نتیجه. 3

 صوالً ارسانه از چه اهمیتی برخوردار بوده و  نکهیبر ااصلی پژوهش مبنی  سؤال توجه بهبا 

 ،کردندیماستفاده  ییهاروشدر ایران باستان برای انتقال و دریافت پیام از چه روشی یا 

 مهم بوده و از این طریق بسیار یریخبرگو  یخبررسان نتیجه گرفت که طورنیا توانیم

ا تابعه و مقابله ب یهاالتیابر رفتار  نظارت ،هاشورشاز  یریجلوگ پادشاه،اعمال قدرت  به

مخفی  مأمورانجاسوسی یا  یهاروش از و .است شدهیم شایانی یهاکمکهجوم دشمنان 

به این مهم دست  هابرجستهو نقش ، آتش، نقاره، مناره، پرندگانهاکیپشاه، چاپارخانه، 

 .افتندییم

زمینی اهورامزدا است، مرکزیت دارد و  ندهینمادر نظام پادشاهی ایران باستان، شاه که 

شد. مردم در این میان های تابعه و بالعکس منتقل میاخبار و اطالعات از طرف او به ایالت

ی دارد دولت ۀجنبیعنی رسانه ؛ نقشی ندارند و تابعی از نظام شاهی و تصمیمات او هستند

 یشود. محتوای اخبارکشور ردوبدل می چرخو این خواسته و اوامر پادشاه است که در 

 از و سیاسی، نظامی و قضایی داشت و مربوط به حکومت بود ۀجنبشد هم که ردوبدل می

پیام ممکن بود نوشتاری و یا غیر. برخوردار بود هاحکومتاهمیت بسیار باالیی برای 
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ل برخی از این عوامها بودند. پیام فرمانروایان و مسئوالن ایالت ةگیرند نوشتاری باشد و

شتند که در حفظ مرزها و خبری مانند آتش و صوت جنبۀ راهنمایی مسیر یا امنیتی دا

 رفت.شدن دشمن به مرزها به کار مییا نزدیک 

ا ی رها و قاصدان کار خبررسانتری داشت. پیکدر این سیستم خبری انسان نقش مهم 

ان و چینبودند. جاسوسان، سخنو توانا می تیّپاک نگو، بایست راستدادند و میانجام می

 ازلحاظ ،یریخبرگو  یخبررسانکردند. را دنبال می یخبردهمنهیان کار خبرگیری و 

 و نظارت کرد و روشی برایکارکردی، بقای پادشاه و حفظ اقتدار حکومتی را دنبال می

و جلوگیری از  یالهیقب و قومی تنوع و گستردگی همهآن با شاهنشاهی قلمرو کنترل

 هب و همچنین مقابله با تهدیدهای کشورهای بیگانه بود. هاهرگونه تهدید و یا شورش آن

 یهابرجستهو نقش هابهیکتو  با توجه به وسعت قلمرو حکومت هخامنشیان رسدیمنظر 

ی بیشتر یگستردگنظام خبرگیری و خبررسانی از نظم و بیستون  ازجملهاین دوره 

 بود. برخوردار
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: تهرانتاریخ ایران قبل از اسالم و بعد از اسالم. (. 13۸9عباس ) پیرنیا، حسن؛ اقبال آشتیانی،

 پارسی.

تهران: کتابخانۀ  تاج، آیین کشورداری در ایران و اسالم.(. 1343عمروبن بحر ) ابوعثمان جاحظ،

 .سیناابن

 ترجمه ی ایرانیان از دیرباز تا قرن شانزدهم میالدی.رانیکشتسرگذشت (. 13۷1) ، هادیحسن

 نشر.: بهتهران امید اقتداری.

 دید.اشکانیان، تهران: انتشارات به تاریخ ایران باستان،(. 13۸۰خدادادیان، اردشیر )

 تهران: فیروزه. جمعی.مبانی ارتباط(. 13۸3دادگران، سیّد محمد )

پور. تهران: ترجمۀ میرکمال نبی تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان.(. 1366) .اندامایف، م.اد

 گستره.

 ش ،1۵ دوره ،هنر ومردم مجله «نقاره کوبی در ایران و پیشینه آن نییآ ( »13۵6) ییحی ذکاء،

 .29-49صص  ،1۸۰

 .ریرکبیام: تهران ،1ج  اجتماعی ایران. خیتار (.134۷) یمرتض راوندی،

 تهران: پیام نور. ها تا پایان دوره هخامنشی.ها و آریاییتاریخ ایران: ایالمی(. 1391رجبی، پرویز )

 ، ج دوم، تهران: سمت.تمدن ساسانی(. 13۸۸سامی، علی )

 «.ی اشکانیهاسکهی ایرانی در هاسنتی ریگیپ» (.139۵) ، سیروسزاده نصراهلل؛ حهیمل شکوری،

 .21-4۵صص  اول، شماره هفتم، سال ،ی تاریخیجستارها

 تهران: دانشگاه پهلوی. جهانداری داریوش بزرگ.(. 13۵۰شهبازی، ع. شاپور )

 –. به کوشش بنیاد پژوهشی پارسه جمشیدراهنمای مستند تخت. (13۸4)شهبازی، ع. شاپور، 

 پاسارگاد. تهران: انتشارات سفیران و فرهنگسرای میردشتی
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کوشش جعفر شعار. تهران: دانشسرای به جوامع الحکایات.(. 13۵۰عوفی، سدیدالّدین محمد )

 عالی.

 ی امام شوشتری.محمدعل به فارسی برگرداننده احسان عباسی. پژوهنده (.134۸) ریاردشعهد 

 آثار ملی. انجمن :تهران

: علمی و تهران نیا.مسعود رجب ترجمه باستانی ایران. راثیم (.13۷3) نلسون چاردیر فرای،

 فرهنگی.

ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: علمی و  تاریخ باستانی ایران.(. 13۸۰فرای، ریچارد نلسون )

 فرهنگی.

 .فرهنگ معین

 .تایب .عتیق و عهد جدید عهد (.13۷4مقدس )کتاب 

 .ریرکبیام :تهران رشید یاسمی. ترجمه در زمان ساسانیان. رانیا (.136۷آرتور ) سن،کریستن

ترجمه و تحقیق احمد تفضّلی و  نخستین انسان و نخستین شهریار.(. 136۸سن، آرتور )کریستن

 ژاله آموزگار. تهران: نشر نو.

 ترجمۀرضا مشایخی. تهران: علمی و فرهنگی. سیروپدی )کوروش نامه(.(. 13۸۰گزنفون )

عیسی بهنام. تهران: علمی . ترجمه هنر ایران در دوره ماد و هخامنشیان. (13۷1)، رومن گیرشمن،

 و فرهنگی

 .۵۵-4۸، صص 3، شماره رسانه، «ها در ایرانمروری بر تاریخ رسانه(. »1369لباف، رجبعلی )

جی دستور منوچهرجی جاماسب آسانا، گزارش سعید (. گردآورنده جاماسب13۷1) متون پهلوی

 عریان، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.2ج النهرین. تاریخ و تمدّن بین(. 13۷9ف )مجیدزاده، یوس

 :تهران ج اول، ابوالقاسم پاینده، ترجمه الذهب. مروج (.13۷۰) نیحسعلی بن  ابوالحسن مسعودی،

 ی و فرهنگی.علم

 تهران: دانشسرای عالی. تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان.(. 134۷مشکور، محمدجواد )

 . تهران: انجمن آثار ملی.اقلیم پارس(. 1343مصطفوی، محمدتقی )
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دستگاه اطالعاتی و جاسوسی ایران در گسترة جغرافیای (. »139۸) گرانیدو  افسانه معتمد،

 دهم،دواز سال ،پژوهشی نگرشی نو در جغرافیای انسانی –فصلنامۀ علمی  «سیاسی اشکانیان

 .۷2۵-۷3۸صص  ،زمستان ة اول،شمار

مجلد اول تا سوم. ترجمه، تعلیقات محمدرضا  آفرینش و تاریخ.(. 13۷4مقدسی، مطهر بن طاهر )

 شفیعی کدکنی. تهران: آگه.

، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران: فرهنگ کوچک زبان پهلوی(. 13۷3مکنزی، دیوید نیل )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

گیری و کارکردهای سازمان چشم و شکل(. »1394هرام )ش ،مؤمنی چلکی، مستانه؛ جلیلیان

، دانشگاه شهید چمران 1سال یکم، شمارة  شاپور،فصلنامۀ جندی «گوش شاه در دورة هخامنشیان

 .1۰۷-91صص  اهواز،

 (. تصحیح مجتبی مینوی، تهران: خوارزمی.13۵4) نامۀ تنسر به گشنسب

و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی  القاب( »139۵) ، اشکانیگرشاسب؛ روسیس زاده،نصراهلل

 سال بیست وششم، دوره جدید، ی.نگارخیتاردوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و ، «هاسکه

 .13۷ -16۰صص  ،1۰3ی اپیپ ،1۸ شماره

 ، تصحیح وحید دستگردی، تهران: نگاه.1ج  کلیات نظامی،(. 13۸1نظامی گنجوی )

. ترجمه عیسی بهنام. تهران: بنگاه ترجمه شناسی ایران باستانباستان(. 133۷واندنبرگ، لوئی )

 و نشر کتاب.

 .ققنوس :تهران فر.ۀ مرتضی ثاقبترجمشاهنشاهی اشکانیان. (. 13۸4) وزفی ولسکی،

 یمرتض ۀترجم .الدیپس از م 6۵۰تا  الدیاز م شیپ ۵۵۰باستان از  رانیا(. 13۸6) وزفی سهوفر،یو

 تهران: ققنوس. .فرثاقب

 .ریاساط فر. ج اول و دوم. تهران:ترجمه مرتضی ثاقب هرودت. خیتار (.139۵هرودت )

 –)جلد سوم  تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان.(. 13۷۷احسان ) یارشاطر،

 قسمت دوم(، ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.

 : ثالث.تهران .زادهیمنشداود  ترجمه ی داریوش یکم.پادشاه پارس(. 13۸۵) یولیوس تریپ یونگ،

Stronach, David (1969). “Excavation at Tepe Nosh-i-jan 1967”, Iran, Vol. 7, 

pp. 1-20. 
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The role of media in ancient Iran 

 
Hosein Mohammadi 

Sahmeddin Khazaei 
 

Abstract: 

In today's world, the media has a very wide role in conveying messages and 

social communication. Studies in ancient Iran show that the transmission of 

messages through humans, birds, symbols and signs (Fire, Minaret, Naqara, 

sculpture and etc.) It has been. in the governments of ancient Iran, due to the 

constant conflict with foreigners, especially the Parthian and Sasanian 

conflicts with the Romans, the spy and intelligence apparatus played a more 

effective role. But in general, the news and information system in the early 

days of the Achaemenid rule was wider and more organized than the Parthian 

and Sasanian dynasties and became the basis for subsequent dynasties. Now 

the question is whether the media was important in ancient Iran. What media 

were used in transmitting and receiving the message, was there a change in 

the transmission of the message, in which dynasties of ancient Iran was news 

and information more diverse? The results of the research show that informing 

and receiving news was important because it helped to exercise the king's 

power, prevent riots, monitor the behavior of the dependent states and counter 

the invasion of enemies. The resources available in the libraries have been 

used to do the work, and the research methodology is narrative in nature. 

Keywords: Media, Ancient Iran, Achaemenid, Parthian, Sasanian. 
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