
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« ـ پژوهشي  فصلنامه علمي 

  1- 25: 1393 بهار، مدوسي و شماره   
  16/07/1393 :تاريخ دريافت
  12/11/1393 :تاريخ پذيرش

  

  در شاهنامة فردوسي )سفير(هاي فرستاده  پذيرش و ويژگي، گزينش
   *محمد بيگدلو
   **فريده وجداني

  

  چكيده
جايگـاه ويـژه و    ،در نامور نامة حكـيم تـوس   ميانجي در مفهوم مطلقِ »فرستاده« 

مقالة حاضر كه حاصل بررسي موضوع سفارت در سراسر . گير داردچشم يحضور
تحليلـي در تبيـين مواضـع     -با استفاده از روش توصيفي ،شاهنامة فردوسي است

 يعنــي زوايــاي پنهــان و ابعــادمواضــع تيــره . اســت  تيــره و روشــن آن كوشــيده
گانـة   هاي نوي را دربارة اركان سه امر خطير سفارت را كاويده و يافته ماندة مغفول

در مواضـع روشـنِ سـفارت    . اسـت   به دست داده) پذيرنده، فرستاده، فرستنده(آن
سـازي   بـه برجسـته  ، خـورد  يعني آنچه كم و بيش در متون ديگر نيز به چشم مي

كـه  ه اسـت  نشـان داد و   پرداختـه ، كنون كمتر مورد توجه قرار گرفتهنكاتي كه تا
نبوده و از آنجايي كـه بخـش اعظمـي از      دهندة صرف پيام فرستاده همواره انتقال

در انتخـاب  ، اسـت   فرستنده بستگي به گزينش شخصي شايسـته داشـته   يابيكام
سويي روحية وي بـا  هايي نظير خصوصيات اخالقي و هم يفرستاده افزون بر ويژگ

يبايي ظاهري و تناسـب انـدام او نيـز توجـه     حتي به ز، پيغامي كه حامل آن بوده
ميـزان و  ، دهد كـه شـأن   هاي مقالة حاضر همچنين نشان مي يافته  .است شده مي

بـه فرسـتادگانِ كـاردان در كنـار     . اسـت   حدود اختيار فرستادگان يكسان نبـوده 
ديـد خـويش و   تا بنـا بـه صـالح   ه است شد اختيار تام تفويض مي، وظايف معمول
. اجازة اتخاذ تصميمات از پـيش تعيـين نشـده را داشـته باشـند      ،اقتضاي شرايط

برآمـدن   بـراي ، فرستادگان نيز بنا بر آداب رايج و تجربيات و شگردهاي شخصـي 
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  . اند كه در جاي خويش شايان توجه است بسته دقايقي را به كار مي، مقصود

كـه   دهـد  بررسي تمامي مصاديق پذيرشِ فرستاده در شاهنامة فردوسي نشان مي
هـا   پذيرندة وي در تمامي موقعيـت  ،است  پذيرفتنِ فرستاده آدابي داشته هر چند

بـه   يبنـد يپابلكـه  ، دانسـته  هاي پذيرش نمي خود را ملزم به رعايت آداب و آيين
آدابِ يادشده تابعي از متغيرهـايي همچـون دوسـتانه يـا خصـمانه بـودن روابـط        

، و پذيرنـده ه اسـت  بـود ... ام ومحتواي پيـ ، شأن فرستاده، شأن فرستنده، طرفين
كـه بـه   ه اسـت  گزيـد  هايي را براي مواجهه با فرستاده برمـي  متناسب با آنها شيوه

   .تفصيل دربارة آنها سخن خواهيم گفت
  

  .سفير، سفارت، فرستاده، فردوسي، شاهنامه :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

مـاع قـادر بـه ادامـة حيـات      انسان از برقراري ارتباط با ديگران ناگزير است و جـدا از اجت 
اين نياز محدود به قوم و محيط جغرافيـايي معينـي نبـوده و در سـطحي     . خويش نيست

به همين سبب از ديرباز افـزون بـر    .يابد ها نمود مي ها و سرزمين ميان تمامي ملت، كالن
هاي دوردست نيـز   ساكنان سرزمين، روابط موجود در ميان افراد يك محدودة جغرافيايي

  .اند پي برقراري ارتباط با يكديگر بودهدر 
هاي قدرتمندي بوده است كه همراه  ايران باستان شاهد ظهور دولت، به گواهي تاريخ

 داري منظمـي را پـي  هـاي ا نااقتدار اين سـرزمين افـزوده و سـازم   سپري گشتن ايام بر 
، سياسـي  هـاي  بنا بـر ضـرورت   ،هاي ايراني هاي متمادي اين حكومت قرن طي. اند افكنده 

، سفارتي را به ديگر كشورها گسـيل داشـته و در مقابـل    يها ئتيه.. .اقتصادي و، نظامي
آيين سـفارت و  . اند آنان نيز خود را نيازمند برقراري ارتباط با چنين كشور مقتدري يافته

. اسـت   ضوابط و شرايط آن در ايرانِ پيش از اسالم بسـيار روشـن و شـناخته شـده بـوده     
جـاي   تا به امروز نيز در نقاط مختلف جهان شَرَف قبول يافته و بر  از آنها آدابي كه برخي

   .مانده است
شـاهنامة فردوسـي كـه     ،هاي سفارت در ايـران باسـتان   بردن به آداب و آيين براي راه

بررسـي موضـوع   . اي اسـت  مأخذ شايسته و يگانـه  ،آيينگي گذشتة ايران را بر عهده دارد
همـواره معنـايي    »فرسـتاده يـا سـفير   « كند كـه  م معلوم ميسفارت در اين مجموعة عظي

گزاري به كشوري ديگر  سياسي نداشته و تنها به شخصي كه از سوي كشوري براي پيغام
داشـتن دشـواري برقـراري ارتبـاط      بلكه با در نظر ؛است  شده اطالق نمي، گشته روانه مي

كس يـا كسـاني كـه دور از او     هر سخني كه گويندة آن ابالغش را به، ها با يكديگرناانس
رو فرستاده نـه تنهـا    اين از. يافته است وجود فرستاده ضرورت مي، دانسته اند الزم مي بوده

ها بلكه درون مرزهاي يك كشور و در ميان مردمـي از منـاطق مختلـف يـك      ميان دولت
   .است  سرزمين و اليگان اجتماعي متفاوت آمدوشد داشته

وع سفارت فقط در ميان پادشاهان و ديگـر بزرگـان مـورد    موض، اما در پژوهش حاضر
، ارسـال و پـذيرشِ فرسـتاده   ، ؛ زيـرا از سـويي مراحـل گـزينش    گرفته اسـت بررسي قرار 

، هاي محوله از سـوي پادشـاهان و ديگـر بزرگـان     همچنين رفتار فرستادگان در مأموريت
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كند و از ديگر سـو   ي ميگيري با يكديگر ندارد و تقريباً از الگويي واحد پيروتفاوت چشم

  .شودتا بررسي ه است آداب و ترتيب خاصي نداشت، گزاري ميان عموم مردم پيغام
تبيين وسعت بينش پادشاهان و ديگر بزرگـان ايرانـي كـه در محـدودة فرمـانروايي       

خويش محصور نمانده و در پيِ برقراري ارتباط بـا همنوعـان خـويش در ايـران و انيـران      
هنگـام  ، و بـه تناسـب آن  ه اسـت  ه جايگاهي كه سفارت نزد ايشان داشـت توجه ب ،اند بوده

نكـات ظريـف و   ، داشتن يا پذيرش فرستادگان دوستانه يا خصمانه بودن روابط در گسيل
كه گوياي توجه ايشان بـه تـأثير چگـونگي رفتـار و      اند قرار دادهاي را مد نظر  هوشمندانه

آگـاهي   برجسـته نمـودن  همچنـين   .انسان استو يا ناكامي  يابيكامتعامل با ديگران در 
هـاي   كنندة فرستاده در بـرآوردن مقصـود و دقـت در ويژگـي     فرستندگان از نقش تعيين

در كنـار  ، انـد  كـرده  روحي و عاطفي وي و اختيـاري كـه بـه وي تفـويض مـي     ، جسماني
ـ ،  بسته مالحظاتي كه خود فرستاده براي رسيدن به مقصود به كار مي ة هدف نگارش مقال

اي قـرار نگرفتـه    كنون به طور مستقل موضوع هيچ كتاب يا مقالـه كه تاه است حاضر بود
فرستاده و پذيرنده گردآوري و بـا روش  ، اين مطالب ذيل سه عنوان اصلي فرستنده. است

  . شده استتحليلي ارائه  -توصيفي
  

  فرستنده 

 .اسـت   كـرده  شخصي است كه فرستاده را برگزيده و گسيل مـي  ،»فرستنده« منظور از

اي داشـته كـه بـا هـدف بـرآوردن       فرسـتاده  تيـ موفقفرستنده بستگي تام بـه   ييكامروا
شـدن   بـه همـين سـبب از مرحلـة مطـرح      .اسـت   گذاشته خواستة وي رو به مقصدي مي

گرفته  نكات بسياري مد نظر فرستنده قرار مي، ضرورت ارسال فرستاده تا راهي شدن وي
  .است  اي شايسته و مناسب بوده فرستادهگزينش  ،ترين آنها كه مهم

معرّف فرستندة خود بوده و فرستنده را با ميـزان خـرد و توانـايي فرسـتاده     ، فرستاده
توان به حالِ فرسـتنده   از فرستاده مي« كهه است آمد تاريخ فخريدر . اند كرده ارزيابي مي

به نامه ، اه نيستيدو به ميزان عقلش آگه است هرگاه حالِ شخصي بر شما پوشيد. برد يپ
: 1367، طقطقـي  ابن( »گويند گواهي هستند كه دروغ نمي، و فرستادة او بنگريد زيرا اين دو

 انـد و نهايـت دقـت بـه كـار      شـده  فرستادگان به تناسب موضوعِ سفارت انتخاب مـي . )93
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رفته تا فرستاده به لحاظ روحي و شخصيتي با پيامي كـه حامـل آن بـوده سـازگاري      مي

رو آزمودن فرستاده و توجه به سيرت  اين از. اشد و از عهدة مأموريت محوله برآيدداشته ب
  . است  آمده ركن اساسيِ انتخاب به شمار مي، وخوي وي و خلق

و .. .بايـد دقـت و اهتمـام كـردن     در انتخاب سفرا پادشاهان را مـي « :نويسد جاحظ مي

وي را بـا درايـت بنگـرد و آنگـاه     پادشاه را سزد وي را بدين مايه بيازمايد و ديري سيرت 
آزمودن فرستادگان نزد پادشـاهانِ ايـران   . )189: 1386 ،جـاحظ ( »وي را به سفارت برگزيند

رسـم پادشـاهان   « .چندان رواج داشته كه قاعده و روش دربارِ ايشان دانسـته شـده اسـت   

نخسـت او را   ،كردنـد  ايران بـر ايـن بـود كـه هرگـاه مـأموري را بـه سـفارت نـامزد مـي          
اردشير بابكان دربارة دقت در گزينش سفير سـخني دارد كـه بسـيار    . )همان( »آزمودند مي

هـا كـه از بـن    ناها كه به ناروا ريخته و چه پيمـ  نچه خو« :گويد او مي. درخور تأمل است

ها كه به غارت رفته و چه عهـدها   ها كه به خواري پيوسته و چه مال گسيخته و چه عزت
 جمله در اثر خيانت سـفيري يـا دروغ پيكـي بـه وقـوع پيوسـته      و اين ، كه نقض گرديده

  . )697: 1387، راوندي( »است 

 اي داشـته و فرسـتندگان در   كه اشاره شد انتخاب فرستادة شايسته اهميت ويژهچنان
انـد؛ امـا گـاه چنـين اهتمـامي در انتخـاب        نمـوده  گزينش شخصي اليق سعي بسيار مـي 

داده كه فرسـتنده   و اين امر زماني روي مي، گشته ف مياي نااليق و ناكارآمد صر فرستاده
  .است  قصد توهين به پذيرنده را داشته

  
  گزينش فرستادة نااليق 

. سـپرده شـود   نامـدار وليت سـفارت بـه افـراد اليـق و     ئكه مسه است اصل بر اين بود
نويـدبخش موفقيـت   ، باشـند و خـدمات آنـان در گذشـته      افرادي كه تجربة كافي داشته

بـراي سـفارت    »حسـن برمكـي  «در گـزينش   بيهقـي . رو باشـد        ن در مأموريت پيشِايشا

بود به دو سـه    ها كرده دانشمند حسن برمكي را نامزد رسولي كرد كه رسولي« :نويسد مي

در شـاهنامة فردوسـي بارهـا و بارهـا افـراد بـا       . )341: 1388 ،بيهقـي ( »دفعت و به بغداد رفته

، پنـدارد گـراز   براي نمونه قيصر روم آنگاه كه مي. شوند انتخاب ميكفايت به عنوان فرستاده 
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روانـه   هيـ ما گـران اي  به وي خيانت كرده است پاسخ نامة او را همراه فرستاده، مرزبان ايراني

   .سازد مي
ــد   ــه دي ــرد و آن نام ــه ك   چــو قيصــر نگ

  

ـــكر    ــرانز لشــ ــما گـ ــد يا هيـ   برگزيـ
  

ـــراز   ــزد گـ ــه ن ـــازان ب ـــاد تــ   فرستــ
  

  ...نيــاز ان ايــزدت كــرده بــد بــي   كــز  
  

  )303 :8، ج1386فردوسي، (    

 انتخاب فرستادة نـااليق و فرومايـه بـوده   ، نقطة مقابلِ گزينش فرستادة نامدار و اليق
چنانكه هرمزد . است  آمده اي در مقام خوارداشت مخاطب به كار مي چنين فرستاده. است 

براي بهرام چوبين .. .مقنعه و، اعم از دوكدانروان افزون بر آنكه هدايايي سمبليك  نوشين
خوانـد و خشـم خـويش را از     صفت مي بدين ترتيب وي را ناجوانمرد و زن« و گزيند برمي

اي  اين مجموعه را به همراه فرسـتاده  ،)255: 1383، سرّامي( »نماياند هاي وي بازمي نافرماني

بهـرام   خـوار كـردن  در «و   تهسازد كه تناسبي با هـداياي ارسـالي داشـ    منش روانه مي بي

   .)462: 1389، خالقي مطلق( »باشده چيزي فروگذار نكرد

ــتاده ــيا فرســ ــد ي بــ ــنش برگزيــ   مــ
  

ـــزيد     ــزا را ســ ــت ناسـ ــه آن خلعـ   كـ
  

   )581 :7ج، 1386فردوسي، (    

  

  نكردنِ همراه براي فرستاده  /گزينش كردن

ول ابـالغ  ئنيـز مسـ  پرستندگان يا اشخاصِ عـادي  گاه ، در شاهنامة فردوسي هر چند
، موبـد ، پهلـوان  نظيـر  ينامـدار هـاي مهـم را اشـخاص     عمومـاً سـفارت   ،اند ها شده پيغام

. نـد  ا گرفتـه   بـانو بـر عهـده    و شه شاهزادهدبير و به ندرت شخصِ شاه يا ، حكيم، دانشمند
ز اي فراتـر ا  اغلب آوازه« اند شده هاي خردمند و دانايي كه به اين منظور برگزيده ميناانس

شـان در فراسـوي مرزهـا نيـز      از ديگر سو قداست معنوي. خود داشتند ييايجغرافزادبوم 
انگيخـت و نـوعي مصـونيت و امنيـت برايشـان بـه ارمغـان         احترام را نسبت به آنها برمي

بـه  ، آن و مقصـد سـفارت   تيـ اهم، بسته به موضوع مأموريت. )3: 1387، دلريش( »آورد مي

، انـد كـه وظـايفي نظيـر مشـورت      كرده رستاده را همراهي ميف، طور معمول دو تا ده نفر
سـواران  ، گاه نيز بنا به ضـرورت . اند داشته گزاري را بر عهده  مترجمي و خدمت، محافظت
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رفته حضور ديگران  هم كه گمان مي يدر مواقع خاص. اند شده همراه ميلشكر با فرستاده 

  .است  آورده خويش را به جا ميوي به تنهايي مأموريت ، مانع موفقيت فرستاده شود
از رسم ارسال جاسوس بـه همـراه فرسـتاده در ايـران باسـتان سـخن        »سنكريستن«

را ) فرستاده(او  ،نخست شاه« :نويسد گويد و براي نمونه دربارة پادشاهي انوشيروان مي مي

فـر  نمود كه مراسالتي به يك نفر از اهالي پايتخت برساند و در عين حال يـك ن  مأمور مي
 گـزارش آن . كـرد كـه مـذاكرات را بشـنود و بـراي او نقـل كنـد        جاسوس را مـأمور مـي  

پادشاه پس از اينكه بدين طريق . كردند مدار را با گزارش آن جاسوس مطابقه مي سياست
نامـه بـه يكـي از    ، بـه وسـيلة او   ،يافـت  كاري و ذكاوت مأمور خود اطمينان مـي از درست

كـرد و از رفتـار سـفيرِ خـود      ار هم جاسوسي همراه ميفرستاد و اين ب دشمنان كشور مي
شـاه بـه وي اعتمـاد    ، شـد  اگر اين امتحان دوم نيز به نفع سفير ختم مي. يافت آگاهي مي

هـاي شـاهنامة فردوسـي بـه      يك از سـفارت  اما در هيچ .)545: 1378 ،سنكريستن( »كرد مي

  .اي نشده است ارسال جاسوس به همراه فرستاده اشاره
  

  هاي تقديم هدايا هانگيز

مقـام و موقعيـت مخاطـبِ پيـام و     رود كه فرستنده براي ارج نهادن به  مي  غالباً گمان
؛ اما همـواره   است  كرده فرستاده را همراه هدايايي گسيل مي، يابي به مقصود خويشدست

نـوعي  « چنين نبوده و گاه تقديم هديه مفهومِ قبـول برتـريِ پذيرنـدة هديـه را داشـته و     

. )206: 1363، الفـراء  ابـن ( »اسـت   شـده  ف به سيادت و برتري طرف مقابل محسوب مياعترا

هـا تقـديم    بـه دولـت   هدايايي هم كه با درخواست توقـف جنـگ و يـا تـرس از شكسـت     
، قيصـر روم ، اي از آن را فيلقـوس  كـه نمونـه  ه است دهي بود در واقع نوعي باج، گشته مي

  .كند يافتن جنگ تقديم ميپايان  برايپس از شكست خوردن از داراب 
ــتاده ــوس  يا فرســـ ــد از فيلقـــ   آمـــ

  

  خردمنـــد و بيـــدار بـــا نعـــم و بـــوس  
  

ـــثار    ــا نــ ـــدره و بـ ــرده و بــ ــا بـ   ابـ
  

ـــوار      ــوهر شاهــ ــر گـ ــندوق پـ   دو صـ
  

  )519 :5ج ، 1386فردوسي، (    

اي بـه رخ كشـيدن   گاه فرستندة هديـه بـر  . است  روي ديگري نيز داشته، دادن هيهد
چنـين مـواقعي    در. اسـت فرستاده ميهديه ، فروشي به طرف مقابلبرتري خويش و فخر



   1393سي و دوم، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 8
گشته و هدية  اي ديگر از سوي شخص مقابل همراه مي غالباً پذيرش هديه با تقديم هديه

از منظـور اصـلي   ، تـا فرسـتندة هديـه   ه اسـت  شد نخست به صورت مشروط پذيرفته مي
  .بازمانَده است خويش كه اعالن برتري بود

كند و با اين كار  اي به خاقان چين تقديم مي هديه، فرستادة خسروپرويز ،رزينخُرّاد ب
خاقـان چـين كـه متوجـه چنـين      . مستقيم قصد اعالن سروريِ خسـروپرويز را دارد  غير

پـذيرش هديـة او را مشـروط بـه     ، برتري خسرو را نپذيرد آنكهبراي ، منظوري شده است
  : گويد كند و مي پذيرفتن هدية خويش مي

ــز گــر از  ــو چي ــذيرفت خــواهي ت   مــن پ
  

ــز       ــز ني ــن چي ــن اي ــذيرم م ــا پ ــو ت   بگ
  

  )193 :8ج ، 1386فردوسي، (    

  خطا در برگزيدن فرستاده

همـواره   ،انـد  بسـته  نهايت دقت را به كار ميفرستندگان در گزينش فرستاده  هر چند
بي يامـانعِ دسـت  ، اند و انتخاب نادرسـت  شده در اين امر مصيب نبوده و گاه دچار خطا مي

از خسـروپرويز سـرپيچي   ، مرزبـان ايرانـي  ، كه گـراز چنان. است  گشته آنان به مقصود مي
زادفرّخ را كه در باطن بـه گـراز تمايـل دارد بـه عنـوان      ، كند و پادشاه ايران به اشتباه مي

با چنين وصـفي  ، زادفرّخ پس از مالقات با گراز. فرستد گزيند و نزد وي مي فرستاده برمي
  : شوراند لشكر گراز را عليه پادشاه مي، راناز دربارِ اي

ــاه اوي   ــه درگــ ــنم بــ ــي نبيــ   بزرگــ
  

  كـــه روشـــن كنـــد اختـــر و مـــاه اوي  
  

  )306 :8ج همان، (    

  

  فرستاده

. است  وليت خطيري بر عهده داشتهئمس، فرستاده در مقام برآورندة خواستة فرستنده
مـأمور  ، فرسـتاده  گشـته و  وليت آنگاه كه سفارت در سطحي كـالن مطـرح مـي   ئاين مس

رو در  ايـن  از .اسـت   يافته حساسيت بيشتري مي، شده برآوردنِ خواستة ملت خود نيز مي
: تـوان بـه   گرفتـه كـه از آن جملـه مـي     مـي  هاي بسياري مد نظر قرار گزينش وي ويژگي
مهـارت در جنگـاوري و   ، بصيرت، مندي از توان جسمي و ذهني بهره، خردمندي و دانايي

 .متون ديگر از آنها سخن رفته است رخيمود كه در شاهنامة فردوسي و بصداقت اشاره ن
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وسـي بـه   هـاي فرسـتاده در شـاهنامة فرد    در بررسي ويژگي، مدآ  اما افزون بر آنچه گفته

  .كنون چندان مورد بحث قرار نگرفته استخوريم كه تا مواردي بازمي
  

  هاي فرستاده ويژگي

   زيبايي و تناسب اندام

تـوجهي وي بـه سـخنان شـخصِ بدسـيما و       توجهي يـا بـي   سان و كمدوستي ان جمال
اسـت و   نمـاي فرسـتندة خـويش    آيينـة تمـام   ،در كنار اين واقعيت كه فرسـتاده ، اندام بد

بـه  ، سليقگي فرستنده باشـد  تواند نشان كج اندام مي اي زشت و بي فرستاده داشتن ليگس
ظـاهرِ  ، با اشراف بر ايـن حقـايق   زمين بزرگان ايران. شود دوره و عصر خاصي محدود نمي

در متون ديگري جز شـاهنامه نيـز ايـن    . اند كرده مطلوب فرستاده را بسيار مهم تلقي مي
و  قـد الملك بر آن است كه رسول بايـد  خواجه نظام. است  گرفته موضوع مورد توجه قرار

سزاوار است كـه  « :نويسد مي الفراء و ابن) 117: 1384، الملكنظام (منظري نيكو داشته باشد 

. )38: 1363 الفـراء، ( »الجثه و نحيف نباشـد  اندام بوده و ضعيفقامت و متناسب سفير خوش

   .جاي شاهنامه به اين ويژگيِ فرستاده توجه شاياني شده است در جاي
ــوزرجمهر ــين ، ب ــاي نوش ــر دان ــراي وام، روان وزي ــان  ب ــان و دهقان ــواهي از بازرگان  ،خ

  .زيندگ چهره برمي اي خوش فرستاده
  ي جســــت بــــوزرجمهر  ا فرســــتاده

  

ــد و شــادان دل و     ــوبخردمن   چهــر خ
  

  )435 :7ج ، 1386فردوسي، (    

، ساختن ماهيت بهرام چوبين نـزد خاقـان    فاش برايبا خسروپرويز  يزنيراايرانيان در 
  .هاي اوست كنند كه زيبايي يكي از ويژگي اي را پيشنهاد مي گزينش فرستاده

ــران ي  ــن از اي ــزين ك ــر گ ــرد پي ــي م   ك
  

  خردمنــــد و زيبــــا و گُــــرد و دليــــر  
  

  )187 :8ج همان، (    
 

  آراستگي ظاهر

علّو شأن فرسـتنده   ساختن انينمانظر و تأثيرگذاري بر طرف مقابل و نيز   جلب براي
گير بسـيار آراسـته و لباسـي فـاخر و چشـم     وي را با ظاهري ، و شخصيت ممتاز فرستاده

شايسـته اسـت كـه رسـول بـه هـر       « :نويسـد  مـي   باره اين در الفراء ابن. داشتند مي  گسيل
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بـيش از كفايـت و   ، اي كه ممكـن اسـت خـود را بيارايـد؛ زيـرا زيـب و آراسـتگي        پيرايه
  . )156: 1363 الفراء، ابن( »سازد انظار را خيره مي ،شايستگي

   .هاي بسيار دارد وصف آراستگي ظاهري فرستاده نمونه ،در شاهنامة فردوسي
ــر خواســـت  ــاهواركمـ ــوهر شـ ــر گـ   پـ

  

ـــگار     ـــة زرنــ ــروي جامــ ــي خسـ   يكـ
  

ــن ســــــتام    ـــبردند بـــاالي زريـ   بــ
  

ــام      ــن ني ــغ و زري ــدرون تي ــن ان ــه زي   ب
  

  )535: 5ج ، 1386فردوسي، (    

به همين سبب  .است  رسمي نهادينه بوده، در ايران باستان آراستگي ظاهريِ فرستاده
بـراي رسـتم فرخـزاد چنـين وصـف      ظاهري فرستادة سعد وقّاص با تعجب بسيار  ئتيه

  :شود مي
ــتاده   ــد فرس ــه آم ــت ا ك ــر و سس   ي پي

  

  نه اسپ و سـليح و نـه چشـمي درسـت      
  

ــردنش    ــر گ ـــك ب ـــغ باري ـــي تـي   يـك
  

ـــش    ـــاك پـيـراهـن ـــده چـ ـــد آم   پـدي
  

  )427: 8جهمان، (    

  

  رازداري

نامة هرمزد  براي نمونه در ارسال پاسخِ. اند هاي رازداري بودهنافرستادگان عموماً انس
  :است  بر رازداري فرستاده تصريح شده ،روان به بهرام آذرمهان نوشين

  پيــامش چــو نزديـــك هرمــز رســـيد   
  

ــد     ــان برگزيـــ ــي رازدار از ميـــ   يكـــ
  

  )481: 7جهمان، (    

هـاي   از پيغـام  رخـي يافته و هنگـام ارسـال ب   بسيار مي تياهماما گاه اين خصوصيت 
ي دبيـر هـم كـه از نزديكـان     كه حتـ شده  بب ميتأكيد بر پنهان ماندنِ سخن س، شاهان

مـداري حقيقـي بـوده كـه     سياسـت  ،سنرفته و بنا بر نوشتة كريستن پادشاه به شمار مي
 اسـت  ها و محاسبات دولتي را بر عهـده داشـته  ناانشا و ثبت فرم، مكاتبات، ترتيب اسناد

نگارشــش را از مضــمون پيغــام و  افتنيــ يآگــاهاهليــت  ،)95: 1378، ســنكريســتن: ك.ر(
نوشـته و يـا نوشـتن     يا نامه را پادشاه خود مي ،در چنين شرايط حساسي. است  يافته نمي

ديـد  نيـز بنـا بـه صـالح     گـاهي . اسـت   كـرده  اي مورد اعتماد واگذار مي آن را به فرستاده
  . است  رسانده فرستاده پيغام را به صورت شفاهي به شخص مورد نظر مي، فرستنده
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اي بـراي خسـرو ارسـال     قيصر نامه، واهي خسروپرويز از پادشاه رومدر جريان امدادخ

  . خواهد تا پاسخ نامه را خود او بنويسد كند و از وي مي مي
  كنــون نــــامة مــن سراســر بخــوان     

  

  -ها چـرب داري بـه خـوان     گر انگشت -  
  

  هـــا نگـــه دار و پاســـخ نبـــيس ســـخن
  

  هـــمه خـوبي انديــش و فـرّخ نبــيس       
  

  راز دانـــــد دبيـــرنخـــواهم كـــه ايـــن 
  

  ويـــر  تــو بـاشـــي نبيســـنده و تيـز     
  

  )100: 8ج ، 1386فردوسي، (    

  

  جسارت

اي كـه بـه بارگـاه بزرگـان      برخورداري از جسارت و اعتماد بـه نفـس بـراي فرسـتاده    
تعـادل روحـي   ، است؛ زيرا گـاه شـكوه مخاطـب و دربـار      اي داشته اهميت ويژه ،رفته مي

ويـژه  بـه  .اسـت   سـاخته  زده و اضطرابي بر وجود آنان مستولي مي فرستادگان را برهم مي
، افزودنـد و در تـاالر بـار    هنگام پذيرفتن فرستادگان خارجي بر تشـريفات بـار مـي   « آنكه

كشـيدند و در   پهلوانان با كمر زرين و گرزهاي زريـن و سـيمين در دو رديـف صـف مـي     
زنگ و نـاي  . بستند به زنجير زرين ميحيواناتي چون فيل و شير و پلنگ را ، جلوي بارگاه

دادنـد و   جمعـي بـه آواز بلنـد شـعار مـي      دسـته  ،كوفتنـد و پهلوانـان   زدند و طبل مي مي
 »افتادنـد  فرستادگانِ خارجي در همان بيرون بارگاه از ديدن آن همه شكوه به دهشت مي

تادگي را بـر  تا كساني وظيفـة فرسـ  ه است رو ضروري بود اين از .)195: 1372، خالقي مطلق(
باشند كه بتوانند با اعتماد به نفس و جسارت تمام پيغام خـويش را بگزارنـد     عهده داشته

هنگامي كه فرستاده پيامي خالف ميـل  ، اين ويژگي داشتن. و مقهور ظواهر دربار نگردند
  .است  يافته ضرورت بيشتري مي، مخاطب داشته

نوشين روان براي رفـتن بـه نـزد     اي كه هرمزد فردوسي از جرأت و جسارت فرستاده 
  .كند ياد مي »گرد و دلير« با صفت، گزيند قيصرِ روم برمي

ــتاده ــر  ا فرسـ ــرد و دليـ ــت گـ   ي جسـ
  

  پــــذيرخردمنــــد و گويــــا و دانــــش  
  

  )492 :7ج ، 1386فردوسي، (    

هـت مخاطـب نيـز از عـواملي بـوده كـه فرسـتاده        اب، افزون بر شكوه دربار و درباريان
كه  همچنان. است  مانده نمي شده و با ديدن وي از ابالغ پيام باز آن نميبايست مقهور  مي
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ماند و پيام خويش  در نخستين ديدارش با بهرام گور خيره مي، فرستادة ايرانيان ،جوانوي
  .كند را فراموش مي

  چــو بهــرام را ديــــد داننــده مــــرد    
  

  بـــــرو آفريننـــــده را يـــــــاد كــــرد  
  

  ل و كفـــتاز آن بـــرز و بـــاال و آن يـــا
  

ــگفت      ــدر شـ ــا دل انـ ــد بينـ   ...فرومانـ
  

  هــوش گشــت بــي فــرّ و بــي ،ســخنگوي
  

ــت    ــوش گشـ ــر فرامـ ـــامش سراسـ   پيـ
  

ـــد    ـــره ش ــو خيـ ـــرام ك ــت بهـ   بدانس
  

  ز ديــدار، چشــم و دلــش تيــره شــد      
  

  )396: 6ج ، 1386فردوسي، (    

   داني آوري و زبان زبان

بـوده  ژگي اغلـب فرسـتادگان   وي ،و شيوايي و رسايي گفتار سخن گفتنتواناييِ خوب 
شـده تـا    هاي بيگانه تـالش مـي   هنگام ارسال فرستاده به سرزمين، اما افزون بر آن .است

، تـرين وجـه   شخصي برگزيده شود كه با زبان سرزمين مقصد آشـنا بـوده و بـه شايسـته    
به  هر چندنكتة درخور تأمل آن است كه فرستادگان . توانايي اداي منظور را داشته باشد

وگـويي   كـه سـرآغاز هـر گفـت     -هنگام آفرين و ستايش  ،اند ان مخاطب آشنايي داشتهزب
الـدين كـزّازي    جـالل . انـد  سـتوده  به زبانِ سرزمين خـويش مخاطـب را مـي    - بوده است

بايسـت   فرستادگان مـي ، نمايد كه بر بنياد آيين و رسم و راهي ويژه چنان مي« :نويسد مي

آن را بـه  ، انـد و مترجمـان دربـار    خوانده ويش آفرين ميپادشاه بيگانه را به زبان بومي خ
  ). 544: 1386 ،كزّازي( »اند گردانيده زبان ديگر برمي

روان آشنايي دارنـد و ايـن    فرستادگان خاقان چين با زبان نوشين ،به تصريحِ فردوسي
  .شود ويژگي هنگام گزينش آنان لحاظ مي

  ز لشــــكر ســــه پرمايــــه را برگزيــــد
  

  نـــد پاســـخ شـــنيدكـــه گوينـــد و دان  
  

  )259 :7ج ، 1386فردوسي، (    

  . ستايند وي را به زبان چيني مي، اما آنان در حضور شاه ايران
  فرســـــتادگان را چـــــو بنشـــــاختند

  

ــاختند      بـــه چينـــي زبـــان آفـــرين سـ
  

  )261 :7ج همان، (    

سـتايد و سـپس    را به زبـان پهلـوي مـي    »راي« روان به دربار هند نيز فرستادة نوشين

  .ديگو يبازمشاه ايران را به زبان مخاطب  پيغام
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  فــــراوانش بســــتود بــــر پهلــــوي   

  

  بـــدو داد پـــــس نامـــــة خســـــروي  
  

ـــگفت   ــا او بــ ـــنشاه بــ ــام شهــ   پيــ
  

  رخ رايِ هنـــدي چـــو گـــل برشـــكفت  
  

  )314 :7ج ، 1386فردوسي، (    

  
  حدود اختيار فرستاده

بـوده  واستة فرستنده كردن خ  ابالغ پيام و سعي در برآورده ،وليت اصلي فرستادهئمس
گـاه   .انـد  اختيـارات يكسـاني نداشـته    ،؛ اما فرستادگان در دستيابي به ايـن مقصـود  است

، برآمـدن مـراد فرسـتنده    بـراي فرستاده اجازه نداشته جز ابالغ پيام سخني بگويـد و يـا   
اي در رساندن پيـام و دريافـت    نقش چنين فرستاده. اي را انجام دهد فعاليت تعيين نشده

بـه مـواردي نيـز    ، هـايي  امـا در كنـار چنـين سـفارت    . اسـت   شـده  آن خالصه مـي  پاسخ
او در حين مذاكره ابتكار عمل را به . است  آور صرف نبوده پيغام، خوريم كه فرستاده بازمي

كرده و البته ايـن اختيـار از    نقش بسزايي ايفا مي ،فرستنده يابيكامگرفته و در  دست مي
 . ستا  شده قبل به او تفويض مي

خطـاب بـه   ، از فرستادگان بـه دربـار قيصـر    يئتيههنگام گسيل داشتن  زيخسروپرو
  :گويد چنين مي تمامي آنان

ــويد    ــر ش ــزد قيص ــتان ن ــن شارس   از اي
  

ــنويد     ـــتار او بشــ ـــيد و گفـــ   بـگويــ
  

  روان خردمــــــند باشـــــيد و روشــــن
  

ــيرين    ــرب و شـ ــنده و چـ ــان نيوشـ   زبـ
  

  )86: 8ج همان، (    

االختيـار   رساند و او را نمايندة تـام  به غايت مي »بالوي« اما واگذاري اختيار را در مورد

  .خواند خود مي
  تـــو زبـــان منـــي   ،بـــدان انجمـــن 

  

ــه هــر نيــك و بــد ترجمــان منــي          ب
  

  )87: 7جهمان، (    

  

  نبردن فرستاده/ نمازبردن

 ،انـد  ي كـه داشـته  وااليـ  به سبب شـأن اجتمـاعي    ،اعم از ايراني و انيراني، پذيرندگان
كرده كه فرسـتاده   ادبِ حضور اقتضا مي. اند گرفته همواره مورد تكريم فرستادگان قرار مي
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ايـن آيـين   . بزرگداشت وي نماز برَد و زمين و تخت را ببوسد براي، هنگام رؤيت مخاطب
به دليـل احسـاس   ، پس از ظهور اسالم. است  گرفته هنگام خروج از مجلس نيز انجام مي

 اشخاصي همچـون ، است  داده مي  ها دستنابوسي به انس با نمازبردن و زمين تي كهحقار

بوسـي و   و قاضـيان و فقهـا و زهـاد و قُـرّاء از زمـين      هاشـم  يبنوليعهد و فرزند خليفه و «

  .)199: 1372، مطلقخالقي ( »بوسي معاف بودند دست

تنهـا هنگـام ورود بـه     بوسي ادبي بـود كـه نـه    نماز بردن و زمين ،آمد  كه گفتهچنان
ارجاسب توراني بـا گسـيل   . است  شده بلكه گاه ترك آنجا نيز مراعات مي، مجلسِ بزرگان

  :كند كه داشتن فرستادگان خود به دربار گشتاسپ به آنان سفارش مي
ــاه     ـــت و گ ــر تخـ ــد ب ــو او را ببيني   چ

  

  كنيــد آن زمــان خويشــتن را دو تــاه     
  

ــد    ـــازش بري ـــان نمـ ــين شاهـ ــر آي   ب
  

ــد     ـــت او منگري ــي تخ ـــاج و كي ــه ت   ...ب
  

ــخش را   ــو پاس ــربهچ ــر س ــنويد س   بش
  

  زمــين را ببـــوسيد و بيـــرون شــويد     
  

  )93: 5ج ، 1386فردوسي، (    

كـه  ه اسـت  ابيات شاهنامه حكايت از آن دارد كه در ايرانِ پيش از اسالم رسـم نبـود  
ورد اشـخاص ديگـر   اين آيين در مـ   انجام هر چندفرستاده دست مخاطب را ببوسد؛ زيرا 

بوسـي  اي بـه دسـت   نيز فرستاده بار كيي در سراسر سرودة فردوسي حت ،هايي دارد نمونه
  . است  اقدام نكرده

آوردن آداب و  جـاي   بـه ، نشان ساخت كـه هنگـام دوسـتانه بـودن روابـط      بايد خاطر
، فرسـتاده و پذيرنـده  ، گانة سـفارت يعنـي فرسـتنده    هاي مرسوم از سوي اركان سه آيين

يك از آنان بـه   هر، نهاده اما زماني كه روابط روي در تيرگي مي ،است  امري ضروري بوده
بـراي مثـال هنگـام    . تا آداب مربوط به خويشتن را تـرك گويـد  ه است داد خود اجازه مي

فرستاده براي خوارداشـت و يـا بـه نشـانة     ، جنگ يا زماني كه روابط طرفين خصمانه بود
كـه فرسـتادة   چنـان . اسـت   آورده بوسي را به جـاي نمـي   زمين آيين نمازبردن و، اعتراض

  . آورد بوسي را به جاي نمي برَد و ادب زمين سوفراي در حضور خوشنواز نماز نمي
ــنواز   ــرِ خوشـ ــد بـ ــفته آمـ ــون آشـ   چـ

  

  بشــد پــيش تخــت و نبــردش نمـــاز      
  

  )36: 7ج همان، (    
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  پاي بودن فرستاده  بر

پاي بودن در محضر بزرگان تـا زمـانِ    بر، آورده مياز ديگر آدابي كه فرستاده به جاي 
غالباً دليل اين رفتـار را احتـرام بـه مخاطـبِ پيـام ذكـر       . است  صدور اجازة نشستن بوده

دهـد ايـن رفتـار در     اما در شاهنامة فردوسي شواهدي وجود دارد كه نشان مـي  .اند كرده
 - شـد  جازة نشستن داده مـي و گاه به فرستاده اه است مفهوم بزرگداشت فرستاده نيز بود

بزرگداشـت پذيرنـده و    براياما وي  -است  و ابالغ پيام در حالت نشسته نيز معمول بوده
   .است  كرده از نشستن امتناع مي ،فرستاده

قيصـر دسـتور   . رود به همراه سه نفـر بـه روم مـي   ، فرستادة خسروپرويز، خُرّاد برزين
نشـينند؛ امـا خّـراد     هـان خّـراد بـر تخـت مـي     همرا. دهد تا چهار كرسي زرين بنهند مي

زند و در حال قرائت نامـة شـاه ايـران بـه خـود       مي رغم اصرار قيصر از اين كار سرباز علي
  . دهد اجازة نشستن نمي

ـــار  ـــور شهريــ ـــان آن نامــ ــه فرمـ   بـ
  

  نهادنـــــد كرســــي زريــــن چــــــهار  
  

  راينشســت ايــن ســه پرمايــة نيــك    
  

  همــي بــود خــرّاد بــرزين بــه پــاي       
  

ــاه   ــر زيرگ ــه ب ـــصر ك ــت قيـ ـــدو گف   بـ
  

  نشــــيند كســـــي كــــو بپيمــــود راه  
  

  چنــين گفــت خــــرّاد بــرزين كــه شــاه
  

ــت راه     ـــداده اسـ ــي نـ ـــرا در بزرگـ   مـ
  

ــت   ـــارم نشس ـــصر بي ــيش قي ــه در پ   ك
  

ــت       ــه دس ــران ب ــاه اي ــة ش ــين نام   چن
  

  )89: 8ج ، 1386فردوسي، (    

  
  گردانيِ فرستادهنام، پوشينام، گويينام 

كـرده و بـه    خود را معرفي مي، كه فرستاده در حضور مخاطبه است م بر اين بودرس 
فرسـتادگان خطـري در پـي     گاه شناسايي  اما هر .است  گزارده صورت ناشناس پيغام نمي

نام خود را فـاش   ،ايشان ابتدا از معرفي خويش خودداري نموده و با بهبود شرايط، داشته
در مواقعي نيز نام . دهد ر سيندخت به دربار سام روي ميمانند آنچه در سف ؛اند ساخته مي

ماننـد سـفارت اسـكندر در دربـار      ؛است  شده فرستادگان تا به انتهاي سفارت معلوم نمي
 گزيـده  نام خود را گردانده و نام ديگري برمـي ، انديشي گاهي هم فرستاده با مصلحت. دارا

  .نامد مي »بيطقون« ود راكه اسكندر در دربار پادشاه آندلس خ همچنان، است 
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ــدرون  ــه راه ان ــاكنون ب ــت ك ــين گف   چن
  

ــون    ــز از بيطقــ ــا را جــ ــد مــ   نخوانيــ
  

  )57: 6ج ، 1386فردوسي، (    

  .خواند مي »برزوي«خود را  ،بهرام گور نيز در دربار شَنگُل هندي

ــام    ــرزوي نـ ــيم بـ ــام پرسـ ــر از نـ   گـ
  

ــام     ــاب و م ــرو و ب ــدم خس ــين خوان   چن
  

  )571: همان(    

نمايـد كـه فرسـتاده     مـي  يضـرور اشارة به اين نكته ، سخن در اين قسمتدر خاتمة 
مـواردي هـم پـيش     وه اسـت  گرفتـ  همواره با ميل و رغبت اين وظيفه را بر عهـده نمـي  

اما از انجام مأموريتي كـه بـر عهـدة او     ،آمده كه تمايلي به انجام دادن سفارت نداشته  مي
دي اعتقـا  بـي ، همچون رفتار نامناسب فرسـتنده عواملي . است  ناگزير بوده ،شده مي  نهاده

شرم از رويـارويي بـا   ، شده وليتي كه به وي واگذار ميئفرستاده به درستي يا ضرورت مس
ـ . داشـته اسـت  ميلي وي تأثير بسزايي  در بي.. .و  درشت بودن پيام، مخاطب راي نمونـه  ب

انجام مأموريتي كه بـه  در ، فرستادگان شيرويه به سوي خسروپرويز، اَشتاد و خرّاد برزين
  .اند ميل كامالً بي ،ه استآنان محول شد

ــي ــده بــ ــتند دو داننــ ــام برخاســ   كــ
  

  پـــــر از آب مژگـــــان بياراســـــتند    
  

  )325: 8ج همان، (    

  

 پذيرنده

پذيرش فرستادة كشور بيگانه به سبب گذشتن وي از مرز و بومِ سرزمين خود و ورود 
اي بـه مـرز    هنگامي كه فرستاده. است  تهاي داش حساسيت ويژه ،سرزميني ديگر به خاك

شـاه  . داد پرسيد و به شاه اطالع مـي  حكمرانِ سرحدي از مأموريت او مي« ،رسيد ايران مي

 »كرد كه سفير را به مقرّ شاه برسـانند  اي را مأمور مي هعد، پس از وقوف بر موضوعِ مسافرت

ه سفيران در آن جاهـا بـه انتظـار    مرزهايي ك« البته بايد در نظر داشت. )703: 1387، راوندي(

هـايي   بلكـه محـل  ، نه مرزهاي دورافتادة كشور پهناور ايـران ، اند شده اجازة ورود متوقف مي
فردوسي شخصـي را كـه بـه سـبب      .)142 :1379، ماليري( »اند نه چندان دور از پايتخت بوده

  .خواند مي »ونرهنم« ،است  شده مأمور رساندن فرستاده به مخاطب مي، آشنايي با منطقه
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كســب اخبــار ســرزمين مقصــد از نظــر فرســتندگان دور ، در كنــار وظيفــة ســفارت 
چـون پادشـاهان بـه يكـديگر     « :نويسـد  باره مي الملك در اين خواجه نظام. است  مانده نمي

. كننـد  همه پيغام و نامة ايشان باشـد كـه بـر مـال اظهـار     ، نه مقصود آن، رسول فرستند
تـا لشـكر شـايد    ، هاي رودها چگونه است ها و آب وال راه و عقبهخواهند كه بدانند كه اح

اند و ببينند كـه   گذشت يا نه و علف كجا يابد و كجا نيابد و به هر جاي از گماشتگان كي
تش به چه اندازه اسـت و خـوان و مجلسـش چگونـه     كر آن ملك چند است و آلت و عدلش

. )114: 1384 ،الملـك  نظـام ( »چگونه است. ..و است و ترتيب درگاه و بارگاه و نشست و خاست

، علت محافظ گماشتن بـراي فرسـتاده از سـوي كشـور پذيرنـده نيـز افـزون بـر حفاظـت         
در ظـاهر بـراي   ، دارهـا و مسـتحفظين  ايـن مهمـان  « .بوده استجلوگيري از جاسوسي وي 

 »شدند كـه سـفير از اوضـاع مملكـت آگـاه نشـود       احترام و در باطن از اين جهت معين مي
  .)2839: 1375، پيرنيا(

در آداب ، بنا بر شرايط موجود و با توجه به دوستي يا دشـمني بـا فرسـتنده   ، پذيرنده
  :ترين آنها چنين است گرفته كه مهم پذيرش فرستاده نكاتي را در نظر مي

  
  ناشايسته از فرستاده/ استقبال شايسته

 انـد؛ زيـرا   شـده  اجه مـي فرستادگان غالباً در قلمرو شخصِ پذيرنده با حرمت بسيار مو
انـد و   چنان بود كه شهريار فرسـتندة او را اعـزاز كـرده    ،نهادند وقتي سفيري را عزت مي«

نشانة بلندي مقام و علّـو منزلتـي بـود     ،كوشيدند هرچند در اين اكرام و احترام بيشتر مي
خواسـتند بـا    اما هدف دوم ايـن بـود كـه مـي     .كه فرستنده در نظر پذيرندة سفير داشت

عظمت و بزرگواري و شأن و قدرت خود را به رخ سـفرا بكشـند و   ، داريمبالغه در مهمان
انـد   آنچه را ديده و شـنيده ، خويش را بر روح آنان مستولي سازند تا هنگام بازگشت ابهت

مقام و منزلت اينان در نظر آنان بـاال رود و از   ،به شهرياران خود بازگويند و به اين طريق
   ).162 :1363، الفراء ابن( »يشان هراسي در دلشان پديد آيدقدرت و شوكت ا

رفـت؛ امـا     هاي آيين اسـتقبال سـخن   از تكلّف ،»جسارت فرستاده« تر ذيل عنوانشپي

 تابعي از ميزان دوستي طرفينِ ارتبـاط بـوده   ،آيين استقبال تيفيكبايد توجه داشت كه 
در فضـايي سـرد و   ، وم متـداول خالف رسـ بـر ، بنابراين هنگام خصمانه بودن روابط .است 



18 
   1393سي و دوم، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

اند و در درون كـاخ   شده با فرستاده مواجه مي ،به رسوم و تشريفات يبنديپاروح و بدون  بي
كه نحـوة اسـتقبال از    همچنان. است  خورده اي به چشم نمي گونه آراستگيو دربار نيز هيچ

دوسـتي  نـد و راه  زيرا دو مهتر در جنگ .فرستادة كاووس به مازندران دوستانه نيست، فرهاد
  :پذيرنده نمايان است ئتيهي در سيما و رفتار تيرگي روابط حت. مسدود است

  پـــذيره شـــدنش پـــر از چـــين بـــروي
  

ــخن   ــر آرزوي  سـ ــچ بـ ـــت ايـ ــا نرفـ   هـ
  

ــاردش  ــت و بفشـ ــت بگرفـ ــي دسـ   يكـ
  

  هـــا بيـــــازاردش ناپـــي و اســـتخو   
  

  )47: 2ج ، 1386فردوسي، (    

  

  دهناسزاوار با فرستا/ رويارويي سزاوار

آنگـاه كـه زمـان    ، و استقرار فرسـتاده در بارگـاه   پس از به جاي آوردن آيين استقبال
ه كـرد  فرسـتاده را در مجلسـي داخـل مـي     ،ساالر بار، دهيرس يفرامديدار با مخاطبِ پيام 

. هر يك در جاي معهود خود نشسـته بودنـد  ، سپهبدان و ديگر بزرگان، كه دربارياناست 
كرده تا جايي كه وي دستور برداشتن پـرده   ساالر بار حركت مي فرستاده با وقار به دنبال

  . است  يافته داده و رويارويي تحقق مي را مي
  بفرمــــود تــــا پــــــرده بــــــرداشتند

  

ـــگذاشتند   ــاد بــــ ــتاده را شـــ   فرســـ
  

ــراز     ــتش ف ــك تخ ــه نزدي ــد ب ــو آم   چ
  

ــاز     ــردش نمـ ــرد و بـ ــرين كـ ــرو آفـ   بـ
  

  )60: 5ج همان، (    

، شخصيت و آوازة فرسـتاده ، أن فرستنده و ميزان اقتدار ويبا عنايت به ش پذيرندگان
ــا ، مضــمون و محتــواي پيــام و مــواردي از ايــن دســت نشــتگاهي مناســب بــراي او مهي

 »زيرگـاه « آنان را نزديك پادشاه يا بـر  ،به فرستادگان حرمت نهادن برايغالباً . اند كرده مي

تر و از همـين رو زيرگـاه نـام داشـته      هاز تخت شاه كوتا« زيرگاه تختي بوده. اند نشانده مي

  .)220: 1372، خالقي( »است 

  .كند مهيا مي »زيرگاه« ،خسرو براي جهن فرزند و فرستادة افراسيابكي

ــاه  ــنيد شـ ــار بشـ ــن گفتـ ــو از جهـ   چـ
  

ــاه     ـــكي زيرگــ ــن يــ ــود زريــ   بفرمــ
  

  نهادنـــــد زيــــر خردمـــــند مـــرد   
  

ــاد كـــرد       ــام پـــدر يـ ــت و پيـ   نشسـ
  

  )244: 4ج ، 1386فردوسي، (    
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و در مواقعي كه ه است افتاد خوارداشت وي نيز اتفاق مي، در كنار بزرگداشت فرستاده

حركـات و سـكنات وي تحـت    ، اسـت   آمدن او خوشايند پذيرنده نبـوده  ،بنا به هر دليلي
گرفتـه و وي آدابـي را كـه رعـايتش ضـروري بـوده بـه جـاي          ميلي قرار مي تأثير اين بي

ابراز همدردي  رايب، روان هنگام درگذشت قيصر روم نوشين، نمونهبراي . است  آورده نمي
دارد؛ اما قيصـرِ   اي به روم گسيل مي فرستاده، و اعالم آمادگي براي كمك به جانشين وي

خوارداشت فرسـتادة  راي انگارد و ب طلبي و فخرفروشي مي روان را افزون كار نوشين ،جوان
  .دهد يار دورتر از خويش جاي ميبا رفتاري ناپسند وي را بس، شاه ايران

ـــيدني ـــام پرســـــ   بپرســـــيد، ناكـــ
  

  نگـــه كردنـــي سســـت و كـــژ ديـــدني  
  

  يكـــي جـــاي دورش فـــرود آوريـــد   
  

ـــد    ـــا ننگريــ ـــة پادشــ ـــدان نامــ   بــ
  

  )429: 7ج  ،1386فردوسي، (    

  

  نااليق به فرستاده/ اعطاي خلعت اليق

. انـد  بخشـيده  مـي   خلعـت  ،اند هكرد شاهان و بزرگان در مقابل هدايايي كه دريافت مي
مقام و موقعيت وي و اقتدار فرستندة او مد نظر قرار ، هنگام انتخاب خلعت براي فرستاده

روان  فرسـتادة نوشـين  ، در توصيف خلعتي كه خاقان چين با مهران شتاد. است  گرفته مي
  :خوانيم مي ،سازد همراه مي

  يكـــي خلعـــت از بهـــر مهـــران شـــتاد
  

ــ     ــان ك ــت ك ــاد  بياراس ــه ي ــدارد ب   س ن
  

ــان   ــان جهـ ــي از مهـ ــه دادي كسـ   كـ
  

ـــهان   ـــار و نـــ ـــتاده را آشكـــ   فرســـ
  

ــه داد    ــارانش را هديـ ــز يـ ــان نيـ   همـ
  

ــك    ــار و از مش ــاد   ز دين ــرد ش ــان ك   ش
  

  )273: همان(    

 ،شـده  خلعت در جامـه خالصـه نمـي   ، شود كه از ابيات يادشده نيز استنباط ميچنان
گـاه در كنـار   . اسـت   گرفتـه  يدر برمرا نيز .. .و تخت و تاج، مركب، كنيز، غالم، بلكه بدره

اند كه در حقيقت نوعي خلعـت معنـوي    داده به فرستادگان لقب نيز مي، خلعت بخشيدن
وقتي در پيشگاه پادشـاه كسـي را بـه مقـام يـا لقبـي يـا        « رسم چنان بود كه. است  بوده

كسـي كـه گماشـته و    ، نـه ساعت بيرون شدن از درِ خا، نمودند كارداري جايي مفتخر مي
اسـب  ، بانـگ زده  ،ناميـده اسـت   »مرد باالي خـواه « مأمور اين كار بوده و فردوسي وي را
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 »طلبيده و ايـن نـوعي اعـالم و آگهـي بـوده اسـت       صاحب آن مقام يا لقب يا شغل را مي

  .)846: 1388، بيهقي(
  . گردد بازمي »مرزبان« روان از دربار قيصر با لقب فرستادة نوشين

  را بــــه خلعــــت بياراســــتند تــــنش
  

ــارة    ــان«ز در بـــ ــتند »مرزبـــ   خواســـ
  

  )431: 7ج ، 1386فردوسي، (    

گشـتن سـيادت    دار سبب خدشـه ، امتناع از بخشيدن خلعت در برابر هداياي دريافتي
و حتـي    رواجي نداشته، رو خودداري از اعطاي خلعت اين از، است  شده پذيرندة هديه مي

اما در چنـين   .اند ورزيده بخشي غفلت نمي از خلعت ،ره بودههنگامي كه روابط دو طرف تي
مــواقعي بــا انتخــاب خلعــت ناشايســت بــه خوارداشــت فرســتاده و بالمــĤل فرســتندة او 

نمونة اين رفتار را در اعطاي خلعت ناسـزا از سـوي قيصـر جـوان روم بـه      . اند پرداخته مي
  .كنيم فرستادة دربار ايران مالحظه مي

  ســــــاختندورا خلعتــــــي ناســــــزا 
  

ــد     ــوان بپرداختنـــ ــه ايـــ   ...ز بيگانـــ
  

  )431: همان(    

ناگفته نماند كه اختيار تمامي فرستادگان در پذيرفتن يـا نپـذيرفتن خلعـت يكسـان     
خلعت اهدايي را نپذيرند و ايـن   ،ديد خويش اند بنا به صالح و گاه اجازه داشتهه است نبود

مطيـع   برايكه رستم كه چنان. اند هبدان معنا بوده كه از پذيرش مهتري مخاطب ابا كرد
بـا مشـاهدة مخالفـت آنـان بـا پيشـنهاد       ، اسـت   ساختن شاه مازندران به آن سامان رفته

   .پذيرد هداياي شاه آن سرزمين را نمي ،كاووس
ــپ و زر   ــه و اســ ــذرفت ازو جامــ   نپــ

  

ــدش ز    ــگ آم ــه نن ــر  ك ــاله و كم   آن ك
  

  )53: 2جهمان، (    

  

  به نخجير بردن فرستاده

تالش براي تأمين اسباب آسايش و شادماني فرستاده از ، م دوستانه بودن روابطهنگا 
به اين سبب هرگاه اقامت فرستاده طـوالني  . است  آمده هاي پذيرايي به شمار مي ضرورت

: 1378، محجـوب ( »داشـتند  در آن روزگاران مدتي نسبتاً دراز سفير را نگـاه مـي  « شده و مي

، تصاص منزلي ويژه براي وي و بر خـوانِ خـويش نشـاندن او   پادشاهان افزون بر اخ ،)323
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ول پـذيرايي از وي  ئاين كار را گاه شخصي كـه مسـ  . اند برده فرستاده را به نخجير نيز مي

  .است  گرفته بر عهده مي، شده خوانده مي »دار فرستاده« بوده و

  :كند گزارش مي گونهاز فرستادگان به دربار او را اينبابكان  پذيرايي اردشير ،فردوسي 
ــه ايوانــــش بــــردي فرستــــــاده   دار ب

  

  چــه بــودي بــه كــار    بياراســتي هــر   
  

  آن پس به خـوان و مـيش خوانـدي    و ز
  

  بـــرِ تخــــت زرينــــش بنشانــــــدي    
  

ـــه  ـــتن ريــنخجب ــا خويشـ   برديــــش ب
  

  شـــمار انجمـــن شـــدي لشـــكري بـــي  
  

  )221: 6ج ، 1386فردوسي، (    

  

  نامناسب فرستاده/بدرقة مناسب

اما همچنـان كـه    .است  پذيرفته فرستاده با بدرقة نيك وي پايان مي داشتيگرامغالباً 
شيوة رويارويي با فرستاده و كيفيت خلعت اعطايي را تحـت  ، تيرگي روابط آيين استقبال

كـه  چنـان . اسـت   سـاخته  اين مراسـم را نيـز از لـوني ديگـر مـي     ، داده تأثير خود قرار مي
نويسد و او را به  اي تهديدآميز براي گشتاسپ مي نامه، فرستادهارجاسپ توراني همراه دو 
بـه  ، گشتاسپ با افكندنِ پاسخ نامه به سوي فرسـتادگان ، خواند ترك آيين زرتشت فرامي
دهد كه آنان را از مرز بگذرانـد و از ايـران    دستور مي» سيه پيل« يكي از سردارانش به نام

  .اخراج كند
  ـــــدبينــداخت آن نامــــه گفتــا گري  

  

ـــريد     ــن نسپ ــپس راه م ــن س ــر زي   ...نگ
  

  ســخن چــون بــه ســر بــرد شــاه زمــين 
  

  ســيه پيــل را خوانــد و كــرد آفــرين      
  

  ســـپردش بـــدو گفـــت بــردارشـــــان
  

ـــان    ــرز بگذارشـــ ــين مـ ــران زمـ   از ايـ
  

  )98 -97: 5ج همان، (    

  

  مصون داشتن فرستاده

عتي پسـنديده نداشـته   كه فرسـتاده مشـاي    به داليل گوناگون احتمال داشته هر چند
مصـونيت  ، است؛ زيرا قوانين حاكم  شده اين امر سبب به خطر افتادن جان وي نمي ،باشد

  .است  كرده جاني فرستاده را در طول سفر تضمين مي
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داريـوش  « بـراي نمونـه  . اي بس كهـن دارد  مصونيت فرستاده در ايران و جهان سابقه

ي به آتن و اسـپارت فرسـتاد و از آنـان تقاضـا     قاصدان، قبل از اعزام قواي نظامي به يونان
ِ هـر دو شـهر   ]مـردم [كرد كه خاك و آب را به عنوان نشانة اطاعت تسـليم دارنـد؛ ولـي    

اسپارتيان پس از چندي از كردة خود نادم شدند و تصميم گرفتند دو . قاصدان را كشتند
بفرسـتند   ،ده بـود زادگان را نزد خشاريارشاه كه پس از پدر به سلطنت رسـي  تن از اشراف

خشايارشـاه بـا عظمـت     ،به گفتة هـرودت . تا او هر عملي را كه شايسته است انجام دهد
نظيـري جـواب داد كـه وي حاضـر نيسـت مثـل اسـپارتيان بـا كشـتن           روحي واقعي بي

، راونـدي ( »نقض نمايد، نمايند مقرراتي را كه تمام افراد بشر مشتركاً حفظ مي، فرستادگان

1387 :434- 435(.  
فرسـتادگان  « .انـد  نيـز فرسـتادگان مصـونيت جـاني داشـته      )ص(در زمان پيامبر اسالم

كـه مسـيلمه   دهـيم بـر اين   و گفتند ما شـهادت مـي  آمدند  )ص(مسيلمه نزد پيغمبر اسالم
پيغمبر فرمود اگر مالحظة اين امر در ميان نبود كه قتـل فرسـتادگان   . فرستادة خداست

   .)186: 1363، الفراء ابن( »كشتم من شما را مي، جايز نيست

سفارش زردشت نيز بوده ، آيد كه مصونيت فرستادگان از سرودة فردوسي چنين برمي
بـه  ، گشتاسپ در پاسخ نامة ارجاسپ توراني مبني بر اعتراض به پذيرش دين بهـي . است

  :گويد فرستادگان ارجاسپ چنين مي
ــد   ــتا و زنـ ـــدر اُسـ ــتي انــ ــر نيسـ   اگـ

  

ـــار از     ــتاده را زينهـــ ــدفرســـ   گزنـــ
  

ــي    ــدارتان كردمـ ــواب بيـ ــن خـ   از ايـ
  

ــي      ــان كردمـ ــر دارتـ ــده بـ ــه زنـ   همـ
  

  )97: 5ج ، 1386فردوسي، (    

كه وارد جنگ شود كـه در ايـن   مگر آن ،شود اي كشته نمي در شاهنامه هرگز فرستاده
امـا در شـرايطي    .گـردد  ديگر سفارت او موضوعيت ندارد و وي دشمن قلمداد مي، صورت
  .است ه همواره فعلي ناپسنديده كشتن فرستاد، جز اين

ه بيم دارد كه بهرام گور كه در كسوت فرسـتاده بـه دربـار او آمـد    ، شَنگُل پادشاه هند
رو دربـارة كشـتن   از اين، دكنمايه معرفي  به ايران بازگردد و هندوان را سست و بي ،است

ايـن كـار زشـت    كنـد و او شَـنگُل را از    مي يزنيرافرستادة ايراني با مشاور فرزانة خويش 
  :گويد مي، بازداشته
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ـــي  ـــاران كشــ ـــادة شهريــ   فــرستــ

  

  دانشـــي بــــه غَمـــري بـــرد راه و بـــي  
  

  كــس انديشــه زيــن گونــه هرگــز نكــرد 
  

  بـــه راه چنـــين راي هرگـــز مگـــرد     
  

  )580: 6ج ، 1386فردوسي، (    

، زماني كه پيغام ايشـان خوشـايند مخاطـب نبـوده    ، با وجود مصون بودن فرستادگان
در چنـين مـواقعي   . انـد  هراسـيده  بازگوكردن سخنِ فرستنده از گزند پذيرنده مـي  هنگام

كه قولي شفاهي بوده و يا صـورت  ، محتاطانه عمل نموده و پس از اخذ پيمان از مخاطب
  .اند كرده پيام را ابالغ مي ،مصافحه داشته

يمـان بـا   خواهـد و ايـن پ   مـي   سيندخت در بارگاه سام براي ابالغ پيغام از سام پيمان
  . گيرد مصافحه ميان آن دو شكل مي

  يكي سـخت پيمانـت خـواهم نخـــست    
  

ــر و بــوم و رســت      كــه لــرزان شــود زو ب
  

  كه از تو نـــيايد بـــه جانـــم گزنـــد   
  

  ...نه آن كس كـه بـر مـن بـود ارجمنـد       
  

  چو ايمن شوم هر چــــه گفتـي بگـوي   
  

ـــن آب روي     ـــم بديـ ــويم، بجويـ   ...بگـ
  

  ام دسـتش بـه دسـت   گرفت آن زمان س
  

  ورا نيــك بنواخــت و پيـــمان ببســت     
  

  )241: 1جهمان، (    

  

 گيري نتيجه

هـاي   شاهنامة فردوسي ميـراث معنـوي ايرانيـان اسـت كـه در بسـياري از پـژوهش       
آداب . گيـرد  در شـمار منـابع اصـلي جـاي مـي     ... شناسي وجامعه، شناسيمردم، فرهنگي

هاي جامعـة ايرانـي در    ها و ضرورت از واقعيتبرخاسته ، سفارت در اين مجموعة ارزشمند
  .روزگاران گذشته بوده و گوياي شيوة تعامل بزرگان ايران زمين با خويش و بيگانه است

دليلي بر هوش ، تمايل به برقراري ارتباط با مردم نواحي مختلف داخل و خارج ايران 
ت را دريافته بودنـد كـه   دهد كه آنان اين حقيق و ذكاوت ايرانيان باستان است و نشان مي

مانـدگي و   ها بدون مواجهه با يكديگر رشد و تعالي نيافته و محكوم بـه عقـب   مردم سرزمين
، انـد  هايي كه در برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران لحـاظ كـرده       اما شاخصه .نابودي خواهند بود

دمنـدان  هاي ذهنـي بزرگـان و خر   برخاسته از نظام ارزشي حاكم بر جامعه و باورها و انگاره
  . ايراني است كه شناسايي آن در شناخت فرهنگ اين مرز و بوم تأثير بسزايي خواهد داشت
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ريـزي دربـارة آن قبـل از گسـيل داشـتن       گذاري به امر سفارت و دقت و برنامه ارزش
، هاي تأثيرگذاري بر مخاطب براي دستيابي به مقصـود  استفاده از انواع شيوه، فرستادگان

آميـز   زيسـتي مسـالمت  هاي گوناگون و ميزان باور به هم ردم سرزمينچگونگي تعامل با م
توجـه  ، به آداب بزرگي و بزرگواري در حـين برقـراري ارتبـاط    يبنديپاميزان ، با ديگران

ارج نهادن به وظيفـة  ، هاي ظاهري و باطني فرستاده خوي و ويژگيوشناسانه به خلقروان
چگونگي ، آورده ساختن اهداف فرستندهسفارت از سوي شخص فرستاده و تالش براي بر

هـاي ايـن    از جملـه يافتـه  ، مواجهة پادشاهان و ديگر بزرگان با فرستاده در صلح و جنگ
مقاله است كه در شناخت گذشتة فرهنگي اين سرزمين و سنجش فرهنگ و تمدن قـوم  

   .ايراني مؤثر خواهد بود
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