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ویژگی های دیپلماتیک بانوفرستادگان به روایت شاهنامه 
مانداناتیشهیار1

چکیده
با ایران دیپلماتیک روابط دربارۀ ارزشمندی سند فردوسی، شاهنامۀ
دولتهایبزرگدیگردردورانباستاناست.دراینکتابسترگ،
بهخوبیمیتواندیدکهچگونهدیپلماتهادرگسترشروابطسیاسی
میاندولتها،نقشآفرینیمیکردند.درایننوشتارکوشیدهشدهاست
تااندکشمارمواردیبررسیشودکهدیپلماتهایاعزامیازیکدربار
بهبارگاهیدیگر،بانوانبودهاند.برپایۀاینپژوهش،درسراسرداستانهای
روایت بازگویی با نویسنده یافت. بانو 10فرستادۀ میتوان شاهنامه
مأموریتهایهریکازبانوفرستادگانوتحلیلمحتوایاینروایتها،
ویژگیهایرفتاریوگفتاریایشانوچگونگیانجاممأموریتتوسطاین
دیپلماتهارابازگوکردهاست.ازجملهنتایجبهدستآمدهازاینپژوهش
میتوانبهایننکتهاشارهکردکهاگرچهاعزامبانوانبهعنوانفرستادگان،
چندانرواجنداشتهاست،امادرداستانهایموجود،ایندیپلماتها
توانستهاندمأموریتهایخودراباپیروزیبهپایانرسانند.همچنین،در
همۀاینداستانهامیتواندیدکهبانواندیپلمات،بدونآنکهنیازباشد
رفتاریمردانهازخودنشاندهندوباحفظویژگیهایزنانه،توانستهاند
وظیفۀخودرابهدرستیانجامدهند.سهویژگیاصلی»کیاستمندی،
رازداری،وصلحآفرینی«،درکنارخردمندی،تیزهوشی،حاضرجوابی،
گاهیازمسائلسیاسی،سخندانی،آراستگی،راستگویی،وآشنایی آ
باآدابدیپلماتیک،ازویژگیهایاصلیاینبانوفرستادگانبودهاست.
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 Shahnameh's Narration of the
Lady-Envoys' Diplomatic Features

Mandana Tishehyar2

Shahnameh is a valuable historical document in the field of diplomatic relations 
between Iran and other great governments in ancient times. In this great book, 
one can clearly see how diplomats played a role in the expansion of political 
relations between governments. This article tries to address the small number 
of cases in which lady diplomats were sent from one court to another. Based on 
this research, 10 lady envoys can be found throughout the stories of Shahnameh. 
By narrating the missions of each of the lady envoys and analyzing the 
content of these accounts, the author recounts their behavioral characteristics 
and how these lady diplomats carried out the mission. Among the results of 
this study, it can be noted that although sending women as envoys was not 
very common, but in the existing stories, these diplomats have been able to 
complete their missions successfully. It can also be seen in all these stories that 
women diplomats, without the need to show masculine behavior, have been 
able to do their job properly while maintaining feminine characteristics. The 
three main characteristics of "perspicacity, secrecy and peace-making", along 
with wisdom, ingenuity, intelligence, knowledge of political issues, eloquence, 
neatness, honesty and awareness of diplomatic etiquette have been the main 
characteristics of these envoys.
Keywords: Shahnameh, Lady envoys, Diplomatic etiquette, Sindokht

2 . PhD in International Studies, Jawaharlal Nehru University, India & Assistant professor ECO College, 
Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran mandana.tishehyar@gmail.com
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مقدمه
دیپلماسی،همدانشیاستکهچگونگیارتباطمیاندولتهارابرپایۀقوانینورویههای
و ویژگیهایشخصیتی برپایۀ که نوآورانه است هنری هم و میکند تعریف بینالمللی
آموزشهایرفتاریوگفتاریدردیپلماتهافراهممیآید.میتوانگفت،دیپلماسیبهمعنای
هنریاستکهتواناییبرپاداریصلحراداراست)Berridge,2002,5(.اگرچهباشکلگیری
دولتهایسرزمینینوینوتشکیلنهادهایرسمیایبهناموزارتامورخارجه،اعزامسفیران
ونمایندگانسیاسیبهکشورهایدیگربهشیوۀامروزینآغازشدودیپلماسیوآدابدیپلماتیک
درتعریفامروزیخودارائهشدند،اماپیشینۀروابطمیاندولتهاورفتوآمدفرستادگان
میانسرزمینهاوقلمروهایگوناگون،تاریخدیرینهایدارد.بابررسیویژگیهایآدابو
روابطدیپلماتیکدرسدههایپیشین،نهتنهامیتواندریافتکهروابطسیاسیدرآندوراندر
چارچوباصولوارزشهایحاکمدرهردورهتعریفمیشدهاند،بلکهمیتوانبهایننکته
نیزدستیافتکهبسیاریازآدابورسومواصولروابطدیپلماتیکمیاندولتهادرروزگار

کنونی،ریشهدرسنتهاوارزشهایکهندارند.
ازهنگامبرپایینخستیندولتهادردورانباستان،افرادیکارآزموده،درجایگاههایگوناگون،
درنقشدیپلماتوفرستادهبهسرزمینهاودربارهایدیگرمیرفتندوروابطوپیوندهایمیان
شاهانوسیاستمدارانراگسترشمیدادند.امروزه»سفیر«،عالیتریننمایندهومقامرسمی
سیاسییککشورنزدکشوریاسازمانبینالمللیپذیرندۀدیگراست.مأموریتاصلیسفیر
ایناستکهازحقوقشهروندانودولتمتبوعخوددرکشوریانهادمیزباندفاعکند.
)Zolein,2009(.ایننقشدردورانباستانبهعهدۀفردیبودکهاورا»فرستاده«میخواندند
واگرچهدربسیاریازموارد،فرستادگاندرکشورمیزباناقامتدائمنداشتندوتنهابرایمدت
کوتاهیسفرکردهوسپس،بهسرزمینمتبوعخودبازمیگشتند،اماکارشانمانندسفیران

امروز،دفاعازمردموتأمینمنافعدولتخودبود.
اگرچهبسیاریازاصولروابطکنسولیودیپلماتیکامروزی،درقراردادویندر1۸1۵ونیز
درکنوانسیونویندر19۶1تعیینوبهتصویببسیاریازدولتهایجهانرسیدهاستونیز
کتابهایبسیاریبهزبانهایگوناگوندربارۀتشریفاتدیپلماتیکنوشتهشدهودربسیاری
ازمراکزعلمیودانشگاهیجهانآموزشدادهمیشود،امابسیاریازآدابتشریفاتورسوم
دیپلماتیکدردورانباستاندرمیاندولتهایبزرگآنعصر،همچنانناشناختهماندهاندو
بهجزاندکشمارداستانهاوگزارشهاییدراینباره،پژوهشهایچندانیدراینزمینهانجام
باویژگیهایفرستادگانوآداب برایآشنایی بازخوانیمتونکهن ازاینرو، نشدهاست؛
ازرویههاوروندهایجاریدرروابط تازهای منابع باستانمیتواند دیپلماتیکدرروزگار
دیپلماتیککشورهارابهمانشاندادهودریچههاینوینیرابرایآشناییباسنتهایکهندر
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آدابروابطمیانملتهاودولتهابگشاید.
درپژوهشحاضرکوشیدهشدهاستتابامطالعۀکتابسترگشاهنامۀفردوسی،ویژگیهای
بانوفرستادگاندردورانباستان3بررسیشود.درواقع،دراینبررسیها،پرسشاصلیایناست
که»بانوفرستادگاندرداستانهایشاهنامهدررفتاروگفتارخودچگونهآدابفرستادگیرا
بهجامیآوردهودرگفتوگوهایدیپلماتیک،چگونهازمنافعدولت،ملت،یامقامیکه
بهنمایندگیازسویویاعزامشدهبودند،دفاعمیکردهاند«.نویسندهازآنروبهکندوکاودر
شاهنامهدراینبارهپرداختهاستکهباوردارد،شاهنامۀفردوسی،یکیازمهمترینمنابعکهن
برایشناختآدابدیپلماتیکوروابطخارجیمیانقدرتهایجهاندردورههایباستانی
مورداشارهدراینکتاباست.ایندرحالیاستکهبیشتردیدهمیشودکهشاهنامه،کهنامآن
گویایماهیتسیاسیمحتوایآناست،بیشازآنکهدردانشکدههاومؤسسههایپژوهشی
علومسیاسیوروابطبینالمللبررسیومطالعهشود،ازمتوناصلیموردتوجهدردانشکدههای

ادبیاتاستکهبیشتربهمحتوایادبیوتاریخیاینکتابتوجهدارند.
درموردپیشینۀپژوهشنیزمیتوانگفت،اگرچهتاکنونمقالههاوکتابهاییبهزبانهای
گوناگوندربارۀآدابدیپلماتیکوویژگیهایسفیرانوفرستادگان،چهدرزمینۀآداب
دیپلماتیکدرجهانامروز)Zolein,2020(وچهبربنیانپژوهشهاییارزشمندباتحلیل
متونتاریخی)Islami,2013(نوشتهشدهاند،دراینمتون،کمتربهموضوعنقشزناندر
پیشبردروابطدیپلماتیکتوجهشدهاست.همچنین،اگرچهدربارۀآدابدیپلماتیکدرشاهنامه
پژوهشهاییانجامشدهاست)BahramieinolghaziandManshadi,2014(،امااین
پژوهشهانیزمأموریتهایدیپلماتیکبانوفرستادگانرابررسینکردهاند؛ازاینرو،میتوان
گفت،پژوهشکنونی،راهیرابرایشناختبهترنقشبانواندرروابطدیپلماتیکمیان

دولتهادردورانباستانفراهممیکند.
نویسندۀپژوهشپیشرو،پسازبررسیدیگرپژوهشهاینوشتهشدهدربارۀبانوفرستادگان
درشاهنامه،دریافتکهازمیان10فرستادۀبانوکهدراینکتاببهآنهااشارهشدهاست،
تنهاسیندخت،شهبانویکاولستان،موردتوجهپژوهشگراندیگربودهوویژگیهایشخصیتی
FaramarziKafash,2013;AkbariandMasihfar,2015;(وی،چهازدیدروانشناسانه
ValipourandParsian,2020;Afghani,(وچهازچشماندازسیاسی)Rozatian,2010
1981(بررسیشدهاست.بااینهمه،دربیشتراینپژوهشها،نقشسیندختبیشازآنکه
درجایگاهفرستادهبررسیشود،درنقشبانوییسیاستمدارموضوعپژوهشهابودهاست
3.دراینجامنظورازدورانباستان،چهاردورهایاستکهفردوسیدرکتابشاهنامهبهبازگوییداستانهای
آنهاپرداختهاست.ایندورههاشاملسلسلههایپیشدادیان،کیانیان،اشکانیان،وساسانیاناست.بهجزداستان
مالکهوشاپورکهمربوطبهدورۀساسانیاناست،بقیۀداستانهایبررسیشدهدراینپژوهشدردورۀپیشدادیان

رخدادهاند.
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.)YahyapourandNowrozi,2015;Safinia,2014(
درپژوهشپیشرو،کوششبرآنبودهکهویژگیهایبانوانیبررسیشودکهبهعنوانفرستاده
درداستانهایشاهنامهبهمأموریتدیپلماتیکاعزامشدهاندواگرچهبرخیازآناننقش
کمرنگیداشتهاندونامونشانآناننیزگاهگفتهنشده،امابررسیشیوۀکارآناندرنقش
فرستاده،بیشازهرچیز،دارایاهمیتبودهاست.درواقع،بادرنظرداشتناینامرکهدیپلماسی،
دارایجنبهایعمومیاستوباهدفپیگیریصالحوخیرعمومیجامعهوبرایتأمینمنافع
کشورازسویدیپلماتهاپیگیریمیشودوباروابطخصوصی،خانوادگی،یاحتیدرباری
میانزمامداران،تفاوتچشمگیریدارد،میتوانگفت،دربسیاریازروایتهایشاهنامهکه
بانوانبهعنوانفرستادگانبهمأموریترفتهاند،بهویژهدرداستانهایسیندختومالکه،میتوان
دیدکهچگونهاینفرستادگانازجنگوخونریزیجلوگیریمیکنندودربرپاداریصلحو
آشتیمیانکشورهاکامیابمیشوند.بااینهمه،ازآنجاکهموضوعاصلیاینپژوهش،بررسی
شیوۀرعایتآدابدیپلماتیکدررفتاروگفتاربانوفرستادگاناست،روایتهایارائهشدهدر
هردوجنبۀدیپلماسی)باتأکیدبرخیرعمومی(وروابطخصوصیمیاندربارها،اعمازاینکه
هدفازانجامآنها،تأمینمنافعسیاسییامنافعفردیبودهاست،بررسیومطالعهشدهاند.

پژوهشانجامشدهگویایایناستکهروابطدیپلماتیکدرروایتهایموردبررسیدراین
نوشتار،درچارچوبدیپلماسیسنتییادیپلماسیرسمیقابلتبیینهستند.دیپلماسیسنتیکهاز
دورانباستانومیاندولتهایکهنپاگرفت،تنهاازمجاریرسمیوبارویکردیواقعگرایانه
پیگیریمیشد.دردیپلماسیسنتی،روابطوگفتوگوهایدیپلماتیکبهگونهاینهچندان
آشکارودرپشتدرهایبستهشکلمیگرفتندواینوظیفه،تنهابهعهدۀدیپلماتهایخبره
وکارورزیدهبود؛ازاینرو،بسیاریازدیپلماتهایافرستادگانیکهبرایاینگونهمأموریتها
برگزیدهمیشدند،بهسببهوشسرشاروتیزهوشیفردی،قدرتچانهزنیباال،تجربههای
سیاسیوفرهنگی،ونیزآشناییباتاریخوحقوقبینالمللدرآندورانمیتوانستنداهدافو
منافعدولتمتبوعیارهبرشانراازراهپیگیریدیپلماسیسنتیبهبهترینشیوهتأمینکنند.در
اینگونهازدیپلماسی،دیپلماتهایافرستادگاناغلببهگونهایموردیوبرایرساندنپیامیا
انجاممأموریتیکوتاهمدت،نزدرهبرسیاسیدرسرزمینوقلمرودیگریمیرفتندوبهندرت
میتوانمواردیازحضورفرستادۀدائمیدرسرزمینیدیگرـآنگونهکهامروزدیدهمیشودـ
یافت.ایندیپلماتها،معمواًلازحقوقویژهومصونیتهایدیپلماتیکبرخورداربودندو

.)Wolpert,March2001,75(وظیفۀبرقراریارتباطمیانطرفینرابهعهدهداشتند
دراینشیوهازروابطسیاسیمیاندولتها،میتواندیدکهازیکسو،مهماننوازیمیزبان
ورعایتحقوقفرستاده،اهمیتویژهایداشتهاستوازسویدیگر،رفتاروگفتارفرستاده،
آراستگیپوششوی،هدایایتبادلشده،ورعایتآداباخالقیازسویفرستادگان،نیازمند
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ارائۀآموزشهایالزمبهایشانوتربیتدیپلماتهایورزیدهبرایانجاممأموریتهایمهمبوده
.)Campbell,March2001,13(است

دراینمیان،نکتۀمهمایناستکهفرستادگان،درعینکوششبرایبرپاداریصلح،کارویژۀ
.)Mesbah,Winter2014,4(پاسداریازمنافعدولتهایمتبوعخودرانیزبهعهدهداشتند
ایننکتهرانیزبایدبهیادداشتکهدردورانباستان،بیشترفرستادگان،مردانبودندوتنهاشمار
اندکیاززنانرامیتوانیافتکهفرصتیافتهانددرنقشفرستاده،مأموریتهایدیپلماتیکی
راانجامدهند؛بنابراین،میتوانگفت،اگرچههمۀزنانیکهدراینداستانهابهمأموریت
دیپلماتیکاعزامشدهاند،درانجاموظایفخودکامیاببودهاند،اماهمچنانروندکلیحاکم
برزمانهدرسرزمینهایگوناگونیکهدرشاهنامهازآنهاسخنرفته،اعزاممردانبهعنوان
فرستادهبهمأموریتهایدیپلماتیکبودهاست؛بنابراین،نمیتوانویژگیمتمایزکنندهایرابرای

دورههاییقائلشدکهبهندرتزناندرنقشفرستادهانجاموظیفهکردهاند.
همچنین،نگارندۀاینپژوهش،کوشیدهاستدربررسیویژگیهایبانوفرستادگان،بهدوراز
توجهبهتعلقفرستادگانبهسرزمینهاوکشورهایگوناگون)چهدرآندورانوچهامروز(،
نشاندهدکهبرپایۀداستانهایشاهنامه،گنجینهایارزشمندکهبیشازهزارسالپیشنوشته
شده،اینفرستادگانچهکارویژهایداشتند،چگونهبرگزیدهمیشدند،چگونهرفتارمیکردند،

وچگونهمأموریتخودراانجاممیدادند.
روشپژوهشدرایننوشتار،تحلیلمتندرقالبروشتاریخگرایینوینبهمنظورآشکارسازی
برساختهایسیاسی،بهویژهدرحوزۀسیاستخارجی،ازدرونمتونکهنتاریخیبوده
است.اینروش،بابرشمردنهریکازویژگیهایاصلیدرمأموریتها،سپسآوردنروایت
کلیداستاندرزیرنویس،بررسیموضوعمأموریتهریکازفرستادگان،تحلیلمحتوایی
سرودههادربارۀرفتاروگفتارفرستادگاندرهریکازمأموریتها،آوردنسرودههادرکنار
هربخشازتحلیلها)برایآنکهخوانندهبتواندبهپایۀتحلیلیکهنویسندهارائهکردهدسترسی

داشتهباشد(وسپس،جمعبندیآنبخشوآغازبخشبعدی،نمودیافتهاست.
درمیاننسخههایگوناگونشاهنامه،نویسندهازنسخۀتصحیحشدۀجاللخالقیمطلقکه
طیبیشازسیسالوباتطبیقکهنتریننسخههایدستنویسشاهنامهبایکدیگر،تدوین
شدهوبهگفتۀبسیاریازاندیشمندان،ادیبان،وتاریخنگاران،ازمعتبرتریننسخههایشاهنامه
درجهانبهشمارمیآید،بهرهگرفتهاست)KhaleghiMotlagh,2014(.همچنین،برای
دسترسیآسانبههربیت،شمارۀآنبیتدرداستانمربوطهنیزدرکنارآننوشتهشدهاست.
بهاینترتیب،اگردربرخیموارد،تنهاابیاتمرتبطباموضوعآوردهشدهاند،خوانندهمیتواند
دریابدکهچندبیتدراینمیاننوشتهنشدهاندودرصورتعالقهمندی،میتواندنسخۀاصلیرا
نیزدیدهوداستانرابهطورکاملبخواند.بایدافزودکهواحدتحلیلدراینمتنکاوی،مجموع
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چندبیتدرهرداستانوتأکیدبربرخیبیتهابهصورتویژه،بودهاست4.
1. کیاست مندی

هنردیپلماسیبهاستدالل،چارهاندیشی،زیرکی،تیزبینی،وسخنورینیازدارد.اینمجموعه
با نامید.اگرسیاسترادانشوهنرکارآمدکردندولت ازویژگیهارامیتوانکیاست
هدفبهبودشرایطبدانیم،آنگاهکیاست،ابزاراجرایسیاستوتدبیراندیشیبرایرسیدن
بههدفموردنظراست.درسهداستانیکهدرپیخواهندآمد،کوشیدهایمتانشاندهیمکه
بانوفرستادگانچگونهباکیاستمندیتوانستهاندسیاستموردنظرخودرااجراکردهوبههدف

برسند.
1-1. فرستادگان روداوه به نزد زال5 

درداستانرودابهوزال،روداوه،پنجپرستنده)پرستاروندیمه(خودراکهاهلطراز6بودند،
بهنزدزالمیفرستدتاپیاممهراورابهزالرسانند.اینپرستندگان،بانوانیهستندکهبهگفتۀ
فردوسی،مهربان،رازدار،کاردان،وخردمندبودند.آنانمیکوشندتاروداوهراازاینکار
بازدارندوبابرشمردنبرتریهایروداوه،خطراتایندوستیومهررابهاویادآورمیشوند.

ُوراپنجترکپرستندهبود/پرستندهومهرباْنبندهبود3۵4
بدانبندگاِنخردمندگفت/که»بگشادخواهمِنهانازِنهفت)3۵۵(

4.نویسندههمچنینمایلاستازسرکارخانمدکتررزفضلی،عضوهیئتعلمیپژوهشکدۀفرهنگپژوهی
کارشناس و بینالملل روابط دکترای دانشجوی سجادی، ماندانا خانم سرکار نیز و طباطبائی عالمه دانشگاه
مدیریتهمکاریهایعلمیبینالمللیدردانشگاهعالمهطباطبائیکهنسخۀپیشازچاپاینمقالهراخواندهو

باارائۀپیشنهادهایارزنده،درنگارشبهترایننوشتار،نویسندهرایاریکردهاند،سپاسگزاریکند.
۵.داستانزالوروداوه:زالکهازپهلواناننامآورایرانیاست،درجوانی،روزیاززاولکهمرکزفرمانرانی
بهزال اومیآید. بهدیدار بهسویکاولمیرودومهراب،شاهکاول، بههمراهسپاهیانخود پدرش،سام،بود،
خبرمیرسدکهمهرابرادختریزیباروستوروداوهنیزازپدرشوصفزالرامیشنودوبهاودلمیبازد.
روداوهازپرستندگانخودمیخواهدکهبهنزدیکاردوگاهزالبروندوازاوخبربیاورند.پنجپرستنده،برایگل
چیدنبهنزدیکاردویزالمیروندوباریدک،غالمزال،گفتوگومیکنندوپیامخودرامیدهندوسپس،
زال، نیز پسازآن بازمیگردند. روداوه نزد هدایا با و کرده دریافت نیز را زال پیام و میشوند برده زال بهنزد
بانوییشیرینسخنراپیامآورمیانخودوروداوهمیکند.دراینمیان،داستاندلبندیزالوروداوهبهیکدیگر،
بهگوشمنوچهرشاه،پادشاهایرانمیرسدوبهسپهبدسامپیاممیدهدکهبهکاولیورشبردوخاندانمهراب
کهازنوادگانضحاکبودندرانابودسازدوازاینپیوندپیشگیریکند؛تامباداباردیگرتازیانبرایرانفرمانروا
شوند.خبربهمهرابمیرسدوبرایرهاییازایندشواری،میخواهددخترشرابهکشتندهدتاتاجوتختخود
رانگاهدارد.دراینمیان،سیندخت،همسرمهرابومادرروداوه،کهزنیداناودلیربود،ازمهرابمیخواهد
فراهم را آشتی زمینۀ و اوگفتوگوکند با و برود زاول در دربارسام به مهراب از بهنمایندگی او بگذارد که
آورد.پسسیندختباهدایایبسیار،بهنامفرستادۀکاولشاه،راهیزاولمیشودوهممیتواندجلوجنگو
خونریزیرابگیردوهمباسامپیمانمیبنددکهدختراوباپسرسامازدواجکنند.دراینداستان،سرانجامباپیوند
زالوروداوه،پهلواننامدارتاریخ،رستمدستان،زادهمیشود.آنچهبیشازهرچیزدراینداستاننموددارد،
نقشفرستادگانبانو)هفتتن(درکاستنازدشمنیهاوبرپاداریدوستیومهرمیانمردمانوشاهاناست

.)158-KhaleghiMotlagh,2014,97(
۶.شهریتاریخیدرقزاقستانامروزی
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شماَیکبهَیکرازدارمنید/پرستندهوغمُگسارمنید)3۵۶(
گاهبید/همهسالهبابخْتهمراهبید)3۵7( بدانیدهرپنجوآ

کهمنعاشقیامچوبحِردمان/ازاوبرشدهَموجتاآْسمان)3۵۸(
ُپرازپوِرسامستروشندلم/بهخواباندراندیشهزونگِسلم)3۵9(

کنوناینَسُخنراچهدرمانکنید؟/چهخواهیدوبامنچهَپیمانکنید؟)3۶1(
همهپاسخشرابیاراستند/ُچنآَهْرَمنازجایبرخاستند)3۶4(

که»ایافسِربانواِنجهان/سرافرازتردختراندرِمهان)3۶۵(
ُستودهزهندوستانتابهچین/میاِنبتستانچوروشنِنگین)3۶۶(

جهانیسراسرپرازمهرتوست/برایوانهاصورِتچهرتوست)374(
توراباُچنینرویوباالوموی/زچرِخچهارمخودآیْدتشوی)37۵(

اماهنگامیکهبادلخوریواصرارروداوهروبهرومیشوند،بهاوقولمیدهندکههمۀکوشش
خودراخواهندکردتازالراخواستارشکردهوبهنزداوبیاورند.

چوروداوهگفتارایشانشنید/ُچنازباْدآَتش،دلشبردمید)37۶(
ُچنینگفتک»ینخامگفتاْرتان/ِشنیدننیرزیدوَپیکاْرتان)379(
نهَبغپورخواهم،نهَقیصر،نهچین/نهازتاجداراِنایرانزمین)3۸0(
بهباالیمنپوِرسامست،زال/ابابازویشیروباُبرزویال)3۸1(
بدآوازگفتند:»مابندهییم/بهدلمهْربانوپرستندهییم)3۸4(

اگرجاُدویبایدآموختن/بهبندوُفسونَچشمهادوختن)3۸۸(
بپّریمبامرغوآهوشویم/بپوییمودرچارهجادوشویم)3۸9(

مگرشاهرانزِدماهآوریم/بهنزدیکاوپاْیگاهآوریم)390(
آنانهنگامیکهچارهایجزانجاماینمأموریتورفتنبهنزدزالندارند،خودرابالباسهای
زیبامیآرایند،سپسباتوجهبهمحرمانهبودنمأموریتشان،بهبهانۀچیدنگلازکاخبیرونآمده

وبهگلستاننزدیکاردویزالمیروند.
پرستندهبرخاستازپیشاوی/سویچاره،بیچارهبنهادروی)394(

بهدیبایرومیبیاراستند/سِرزلفبرگلبپیراستند)39۵(
برفتندهرپنجتارودبار/زهربویورنگیچوخّرمبهار)39۶(

همیگلِچدندازلِبرودبار/رخانچونگلستانوگلدرکنار)39۸(
فرستادگانروداوه،بهخوبیمیدانندکهبرایآنکهمأموریتخودرابهدرستیبهانجامرسانند،
بایدپیشازآنکهدلبستگیبانویخودبهزالرابازگوکنند،بهگونهایرفتارکنندکهزال،خود
مشتاقدیدارروداوهشود.آنهاباهوشیاریازسربازانوغالمانزالدربارۀچندوچوناوو
اردویشمیپرسندوازنیکوییهایبانویخودمیگویندتاغیرمستقیمبهگوشزالرسانده
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شود.
بهکشتیگذرکردُترکُسُترگ/ُخرامیدنزدپرستندهترک)40۸(

پرستندهباریَدکَپهَلوان/َسُخنگفتوبگشادشیرینزوان)409(
که»اینشیربازوَگِوپیلتن/چهمردستوشاِهکدامانجمن؟)410(

پریرویدندانبهلببرِنهاد/»مکن!«گفت»ازاینگونهازشاهیاد!)413(
شِهنیمروزست،فرزنِدسام/کهدستاْنشخوانندشاهانبهنام)414(
نگرددفلکبرُچناویکُسوار/زمانهنبیندُچناونامدار«)41۵(

پرستندهباریدکماهروی/بخندیدوگفتشکه»چندینمگوی«)41۶(
کهماهیستمهرابرادرَسرای/بهیکسرزشاهتوبرتربهپای)417(

بهباالیساجاستوهمرنِگعاج/َیکیایزدیبرسرازُمشک،تاج)41۸(
دونرگسُدژّمودوابروبهخم/ستوندوابروچوتیِغدژم)419(
دهانشبهتنگی،دِلُمستمند/سِرزلف،چونحلقۀپایبند)420(

دوجادوشُپرخوابوُپرآْبروی/ُپرازاللهرخساروُپرُمشکموی)421(
نفسرامگربرلبشراهنیست/ُچناودرجهاننیزیکماهنیست)422(

ازایشانچوبرگشتخندانغالم/بپرسیدازاونامورپوِرسام)424(
که»باتوچهگفتآنکهخندانشدی؟ِشکفتهرخوسیمدندانشدی؟)42۵(

بگفتآنچهبشنید،باَپهَلوان/زشادیدِلَپهَلوانشدُجوان)42۶(
نکتۀجالبتوجهدراینمیان،آدابدانیزالدربرابرفرستادگاناستکههدایاییارزشمند،
نهتنهابرایروداوه،بلکهبرایهرپنجفرستادهنیزمیفرستدوآییناستقبالازفرستادگانرا

بهدرستیبهجایمیآورد.
ُچنینگفتباریدکماهروی/که»رومرپرستندگانرابگوی)427(

کهازگلِستانیکزمانمگذرید/مگرباگلازباغ،گوهربرید)42۸(
درمخواستودیناروگوهرزگنج/ِگرانمایهدیباِیزرَبفت،پنج«)429(

بفرمودک»یننزِدایشانبرید/کسیرامگوییدوَپنهانبرید)430(
نبایدشدْنشانسویکاخباز/بدانتاَپیامیفرستمبهراز«)431(
برفتندباماهرخسارپنج/اباگرمگفتارودیناروگنج)432(
بدیشانسپردندگنجیگهر/َپیاِمجهانَپهَلوانزاِلزر)433(

است. حاضرجوابی و تیزهوشی، خوشسخنی، کاردان، دیپلماتهای ویژگیهای از
بانوفرستادگاندراینداستان،بسیارخوشسخنوحاضرجوابهستندوهنگامیکهبهآنها
گفتهمیشودکهرازفرستادنهدایاازسویزالبرایروداوهرامیانخودنگهدارند،باپختگی

میگویندچگونهرازیکهچندینتنازآنباخبرهستند،نهانخواهدماند؟!
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پرستندهباماهدیدارگفت/که»هرگزنماندَسُخندرِنهفت«)434(
مگرآنکهباشدمیاندوتن/سهتنناِنهانستوچارانجمن!)43۵(

بگوی:»ایخردمنِدپاکیزهرای/َسُخنگربهرازستباماَسرای«)43۶(
آنهاباسیاستمیتوانندپیامهاییبهریدکبدهندکهاوبهزالبگویدوسرانجام،زالرا
برانگیزندتاخودبهدیدارایشانبشتابد.آنانهمچنیندردیداروگفتوگوبازال،نخست،
آداباحترامرابهجایمیآورند.بانوفرستادگانهمبهخوبیدلیری،دانش،وزیباییزالرا
میستایندوهمبااعتمادبهنفسازبانویخودسخنمیگویند؛بهگونهایکهدلاززالربوده
وکاریمیکنندکهاوخود،خواستاردیدارروداوهشودوازآنهاخواهشکندکهاورانزد

بانویشانببرند.
پریرویگلرخبتاِنَطراز/برفتندوبردندپیششَنماز)442(
سپهَبدبپرسیدازایشانَسُخن/زباالودیدارآنسروبن)443(

زگفتارودیدارورایوخرد/بدانتابهخویَویاندرخورد)444(
بگوییدبامنَیکاَیکَسُخن/بهکّژینگرنفگنیدایچُبن)44۵(

اگرراستیتانبودگفتوگوی/بهنزدیکمْنتانبودآِبروی)44۶(
ُوگرهیچکّژیُگمانیبرم/بهزیِرپِیپیْلتانبسَپرم)447(

رِخاللهرخگشتچونَسْنَدروس/بهپیِشسپهَبدَزمیندادبوس)44۸(
ُچنینگفتک»زمادراندرجهان/نزایدکسیدرمیاِنِمهان)449(
بهدیداِرساموبهباالیاوی/بهپاکیدلودانشورایاوی)4۵0(

دگر،چونتوایَپهَلواِنِدلیر/بدینُبرزباالوبازوِیشیر)4۵1(
همیمیَچکدگوییازرویتو/عبیرستگوییمگرمویتو)4۵2(

سهدیگر،چوروداوۀماهروی/یکیسرِوسیمستبارنگوبوی)4۵3(
زسرتابهپایشگلستوسمن/بهسرِوَسهیبرُسَهیِلیمن)4۵4(
بهُمشکوبهعنبرسرشتافته/بهیاقوتوُزْمُردُبنشبافته)4۵۶(

سِرزلِفجعدشچوُمشکینزره/َفگندهستگوییگرهبرگره)4۵7(
دهانگشتبرساِنسیمینقلم/براوکردهازغالیهسدرقم)4۵۸(

بتآرایچوناونبیندبهچین/براوماهوپروینکنندآفرین!«)4۵9(
سپهَبدپرستندهراگفتگرم/َسُخنهایشیرینبدآواینرم)4۶0(

که»اکنونچهچارهست؟بامنبگوی!/یکیراهُجستنبهنزدیکاوی)4۶1(
کهمارادلوجانپرازمهِراوست/همهآرزودیدِنچهِراوست«)4۶2(

شگفتآنکهآنانبهقدرینقشخودراخوبایفامیکنندکهبهجایابرازنیازروداوهبهدیدن
زال،اوراترغیبمیکنندتابهدیدارروداوهبشتابدوحتیزالراراهنماییمیکنندکهچگونه
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میتواندکمندخودرابرکنگرۀکاخاندازدوبهسرایروداوهدرآید.وسپس،ازویاجازه
گرفتهوبهکاخروداوهبازمیگردند.

پرستندهگفتا:»چهفرمانِدهی/ُگزاریمتاکاِخسرِوَسهی)4۶3(
زفرخندهراِیجهانَپهَلوان/زدیداروگفتاِرروشنروان)4۶4(
ِفریبیموگوییمهرگونهیی/میاناندروننیستوارونهیی)4۶۵(
ُخرامدمگرَپهَلوانباکمند/بهنزدیکدیواِرکاِخبلند)4۶7(

کندحلقهدرگردِنکنُگره/شودشیرشادازِشکاِربره«)4۶۸(
برفتندخوبانوبرگشتزال/دلشگشتباکاموشادیَهمال)4۶9(

یکیدیگرازویژگیهایمأموریتایشان،محرمانهبودنآناستوازاینرو،چوندیرهنگام
شدهبود،بابهدستگرفتنچندشاخهگلوفریبدادننگهبانکاخ،نزدروداوهبازمیگردند

وهدایاوپیامزالرابهاومیرسانند.
َرسیدندخوبانبهدرگاِهکاخ/بهدستاندرونهریکازگل،دوشاخ)470(
نگهکرددربان،برآراستجنگ/زوانکردگستاخودلکردتنگ)471(
که»بیگهزدرگاه،بیرونشوید/ِشِگفتآیدمتاشماچونشوید!«)472(

بتانپاسخشرابیاراستند/بهتنگیدلازجایبرخاستند)473(
که»امروزروِزدگرگونهنیست/بهراِهُگالندیِووارونهنیست)474(
بهارآمدازگلِستانگلِچنیم/زرویزمینشاِخسنبلِچنیم«)47۵(

شدنداندرایوان،بتانطراز/نشستندباماهوگفتندراز)4۸0(
داستان زالوهمۀ پیامهای آنکه از بهکاخروداوه،وپس بازگشت از آنانسرانجامپس
گفتوشنیدخودرابرایروداوهبازگوکردند،یکیازپرستندگانبهنزدزالبازگشتهوبهاومژده

میدهدکهمیتواندبهدیداربانویایشانبیاید.
پرستندهشدسویدستاِنسام/که»شدساختهکار،بگذارگام!«)۵07(

درمجموع،آنچهمیتواندراینداستانبهعنوانویژگیهایفرستادگانبرشمرد،درمواردزیر
دستهبندیشدهاند:

·فرستادگان،بسیارامین،رازدار،ونیکخواههستند)ایننکتهرامیتواندرگفتوگوهایروداوه
بافرستادگاندید(؛

·فرستادگان،میهندوستهستند)آنانمیکوشندروداوهراازپیوندبابیگانهبازدارند(؛
·فرستادگان،بهآراستگیپوششخوداهمیتمیدهند)آنانپیشازرفتنبهاردوگاهزالخود

رامیآرایند(؛
·فرستادگانباتیزهوشیوسخنوریمیتوانندبهدیدارعالیترینمقامرسمیدرمحلمأموریت
خودبروند)آناندرگفتوگوباریدک،غالمزال،بهگونهایعملمیکنندکهسرانجامبتوانند



141
ویژگی های دیپلماتیک 

بانوفرستادگان به روایت 
شاهنامه

انجمنایرانیروابطبینالمللانجمنایرانیروابطبینالملل

باخوِدزالدیدارکنند(؛
·فرستادگان،آدابدیداربامقاماترسمیرابهخوبیمیدانند)دردیداربازال،نخستبه
اواحتراممیگذارند،سپس،گفتوگوهاراآغازمیکنندوآنگاهبااجازۀویبهخانۀخود

بازمیگردند(؛
·فرستادگان،منافعبانویسرزمینخودرابهخوبیپاسداشتهوطرفمقابلراترغیبمیکنند

کهبرایپیوندبااوپاپیشبگذارد)ایننکتهرامیتواندرگفتوگویآنانبازالدید(؛
·فرستادگان،اعتمادبهنفسدارند)اگرچهزالآنهاراتهدیدوسپسترغیبمیکند،آنان
نهدربرابرتهدیداوخودرامیبازندونهدربرابرترغیباودستازپیگیریمأموریتخود

برمیدارند(؛
·فرستادگان،راستگووخوشسخنهستند)آناندرگفتوگوبازال،درحالیکههدف
اصلیمأموریتشانراپنهانمیدارند،سخنینادرستبهزباننمیآورندوباخوشسخنی،طرف

مقابلرامجابمیکنندکهمطابقخواستۀایشانگامبردارد(؛
·فرستادگان،چشمودلسیرند)آناندربرابرهدایایارزشمندیکهبهایشانوبانویشانداده

میشود،خودرانمیبازندوتاپایانمأموریتباهوشمندیدرپیرسیدنبههدفهستند(؛
·فرستادگان،محرمانهبودنمأموریتخودراحفظمیکنند)آنانهمبههنگامرفتنبهسوی
اردوگاهزالبهگونهایرفتارمیکنندکهگوییتصادفیبهآنجارفتهاندوهمبههنگامبازگشت

بهکاخشاهی،مأموریتشانرابهنگهبانکاخبروزنمیدهند(؛
·وسرانجاماینکه،مهمترینسیاستاینپنجبانویفرستاده،دستپیشگرفتنوبهجای
درخواست،طرفمقابلراخواستارکردن،یابهسخنبهتر،کیاستمندیاستکهازهنرهای
گاهبودندو دیپلماتهایبرجستهبهشمارمیآید.شگفتاینکه،آنانخودنیزازاینترفندآ
پنهانیدرمیانخودازاینکهسیاستهایشانبهخوبیپیشمیروند،ابرازشادمانیمیکردند.

پرستندهگفتندیکبادگر/که»آمدبهداماندرونشیِرنر!)437(
کنونکاِمروداوهوکاِمزال/بهجایآیدواینبودخوبفال!«)43۸(

2-1. فرستادۀ منیژه نزد بیژن7

ِارمانیانبهدربارآمدهومیگویندکه ایرانی،روزی 7.داستانبیژنومنیژه:دردورانکیخسرو،شاهنامدار
سرزمینشان،جاییدرنزدیکیمرزایرانوتوران،پرازگرازومحصوالتشاننابودشدهاست.آنانازکیخسرو
کمکمیخواهندواوازمیانسپاهیانش،بیژن،پسرگیو،رابههمراهگرگین،یکیدیگرازفرماندهانایرانی،
راهیمیکندتابهجنگگرازانبروند.پسازکشتنگرازها،بیژنبهپیشنهادگرگینبهسرزمینتورانمیرود
تاجشنبانوانتورانیراتماشاکنند.بیژنباجامهایآراستهبهنزدیکجشنگاهمنیژه،دخترافراسیاب،میرودتا
جشنوسرورآنانراازنزدیکببیند.دراینمیان،منیژهازدرونخیمهاوراکهجوانیخوبرویبود،میبیندودایۀ
خودرابهنزدبیژنمیفرستدتابپرسدکهاوکیستوکارشدرآنجاچیست.بیژنازفرستادۀمنیژهمیخواهدکه
اورایاریکندتابتواندبهنزدبانویشبرود.وفرستادهدراینجامیانهردوسو،نقشخودراچنانخوببازی
میکندکهمیتواندایندوراباهمآشناکند.پسازآن،بیژنومنیژهپسازدشواریهایبسیاروبردباریدربرابر
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دراینداستاننیزمنیژه،شاهدختتورانی،یکیازدایگانخودرابهعنوانفرستادهبهنزد
بیژن،فرماندهایرانی،میفرستدتازمینۀدیداراوبابیژنرافراهمکند.فرستادۀمنیژه،زنیاست
خوبرویونیکرایکههمباآدابدیپلماتیکبرایاحترامبهطرفمقابلپیشازآغاز
گفتوگو،آشناستوهممیداندکهچگونهبدونآشکارکردنهدفاصلیمأموریتخود،

پیامرانزدبیژنبازگوکند.
ُچنآنخوبچهرهزَخیمهبهراه/بدیدآنَسهیّقِدَپْهَلْوسپاه)1۶7(
بهرخسارگان،چونُسَهیِلیمن/بنفشهگرفتهدوبرِگسمن)1۶۸(

کالِهجهانَپهَلوانبرسرش/ُفروزانزدیبایرومیبرش)1۶9(
بهپردهَْندروندخِتپوشیدهروی/بجمبیدمهرش،نپوشیدازوی)170(

فرستادمردایهراچونَنَوند/که»روزیرآنشاِخسرِوبلند)171(
نگهکنکهآنماهدیدارکیست/سیاُوشُگمانمکههستارپریست)172(

بپرسشکهچونآمدیایدرا؟/نیاییبدینجشنگاهاندرا؟)173(
پریزادهیی،گرسیاَوْخشیا؟!/کهدلهابهمهرتهمیبخشیا!«)174(

چودایهبِربیژنآمدَفراز/براوآفرینکردوبردشَنماز)17۸(
َپیاممنیژهبهبیژنبگفت/همهروِیبیژنچوگلبرِشکفت)179(

بیژنپسازمعرفیخود،ازفرستادهمیخواهدکهبانیکرایی،کاریکندکهاوبتواندبهدیدار
منیژهبرودوبهاووعدهمیدهدکههدایایبسیاربهاوخواهدبخشید.

ُچنینگفت،خودکامهبیژنبدوی/که»منایفرستادۀخوبروی)1۸0(
سیاُوشنَیم،نزپریزادگان/زایرانم،ازشهِرآزادگان)1۸1(

منمبیژِنگیو،ازایرانبهجنگ/بهزخِمگرازآمدمتیزچنگ)1۸2(
گهییافتم/سویگیِوگودرزنشتافتم)1۸4( چوزینبزمگاهآ

مگرچهرۀُدخِتافراسیاب/ِنمایدمرابخِتفّرخبهخواب)1۸۵(
اگرنیکراییکنی،تاِجزر/تورابخشموگوشواروکمر)1۸7(

مراسویآنخوبچهرهبری/دلشبامنایدونبهمهرآوری«)1۸۸(
فرستادهپسازبازگشتازنزدبیژن،باشیرینسخنیازاوبهنیکیبسیاریادمیکندومنیژهرا

بهدیداراومشتاقمیسازد.
چوبیژنُچنینگفت،شددایهباز/بهگوِشمنیژهَسراییدراز)1۸9(

که»رویشُچنیناستوباالُچنین/ُچنینآفریدشجهانآفرین!«)190(
منیژهپسازشنیدنگزارشفرستاده،باردیگرفرستادهرانزدبیژنمیفرستدواوچنانبهخوبی
پاسخمنیژهرابهبیژنمیرساندکهبیژنهماندمبههمراهفرستادهبهسویخیمۀمنیژهمیرود.

.)639-KhaleghiMotlagh,2014,869(سالهارنج،سرانجامبهپیوندهممیرسند
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فرستادپاسخهماندرزمان/ک»تآمدبهدست،آنچهبردیُگمان)191(
گرآییُخرامانبهنزدیکمن/بیفروزیاینجاِنتاریکمن«)192(
فرستادهآمد،همینرهِنمای/دلوگوِشبیژنبهپاسخَسرای)193(

نماندآنزمانجایگاِهَسُخن/ُخرامیدازآنسایۀسروُبن)194(
سویَخیمۀُدخِتآزادهخوی/پیادههمیگامزدبآرزوی)19۵(

بهاینترتیب،دراینداستان،ویژگیهایرفتاریوگفتاریفرستادهرامیتواندرمواردزیر
خالصهکرد:

·فرستاده،نقشیکلیدیدرپیشبردروابطشاهدختتورانیوفرماندهایرانیبازیمیکندو
میتواندباشیرینسخنی،تیزهوشی،ونیکرایی،مأموریتخودرابهدرستیبهسرانجامبرساند؛
·فرستاده،تنهانقشپیامرسانرابازینمیکند،بلکهواردگفتوگوییدیپلماتیکمیشودتا
هدفمأموریتخودرابهدرستیبهجایآوردودوطرفرابهپیوندوهمدلیدعوتکند.

3-1. فرستاده ملکه شهر َهروم به نزد اسکندر8 
دراینداستان،هنگامیکهنامهاسکندربهدستملکهَهروممیرسدودرآننامهاوخودرا
شاهایرانوروممیخواندوازموضعیباالدستورمیدهدکهراهبگشاییدتامنوسپاهیانمبه
شهرشمابیاییم،پسازرایزنیزنانبایکدیگر،پاسخیمحکمومتینمینویسندکهدربخش

هاییازآنآمدهاست:
...نخستینکهگفتیزشاهانَسُخن/زپیروزیورزمهایَکُهن)12۵۶(

اگرلشگرآریبهشهرَهروم/نبینیزنعلوزَپیجاِیبوم)12۵7(
بیاندازهدرشهِرمابرزنست/بههربرزنیدرَهزارانزنست)12۵۸(

همانازمازنُبَودسیَهزار/کهباتاجزّرندوباگوشوار)1271(
تومردی،بزرگیونامتبلند/دِرنامبرخویشتنبرمبند)1273(
کهگویند:بازنبرآویختی/ُوزآویختننیزبگریختی!)1274(

یکیننگباشدتورازینَسُخن/کهتاهستگیتی،نگرددَکُهن)127۵(
چوخواهیکهبانامدارانروم/بیایی،بگردیبهمرزَهروم)127۶(
چوباراستیباشیومردمی/نبینیجزازخوبیوخرمی)1277(

۸.داستانرسیدناسکندربهشهرَهروم:درسفرهایاسکندربهگوشهوکنارجهان،اووسپاهیانشبهمنطقه
به و دادند تشکیلمی زنان را آن بودهکههمهساکنان َهروم نام به آنجاشهری در امروزیمیرسند. قفقاز
جنگاوریوشهرهبودهاند.اسکندربرایدیدناینشهرنامهایبهملکهآنشهرمینویسدوفیلسوفیرومینامه
رانزدملکهمیبرد.آنانپسازارزیابیشرایط،نامهایدرپاسخنوشتهوفرستادهایازسویملکهبههمراهده
تندیگر،پاسخرانزداسکندرمیبرندوتهدیدمیکنندکهاگربهخیالگرفتنشهرآمدهای،بدانکهشکست
خواهیخورد.اسکندرباردیگردرپاسخنامهاینوشتهوهدفخودراتنهابازدیدازشهرواشناییبامردمانآن
اعالممیکند.سرانجاماسکندروسپاهیانشاجازهرفتنبهشهررایافتندوپذیراییشایستهایشدندوازآنجابه

.)317-313,2014,KhaleghiMotlagh(.راهخودادامهدادند
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بهاینترتیب،همراهباسخنگفتنازاقتداروقدرتنیروهایشهر،راهگفتگووهمکاریرا
نیزبازمیگذارند.سپسبهجایآنکهنامهرابهفرستادهاسکندربدهند،بانوییکارآزمودهرا
بههمراهدهزنسوارکاردیگرنزداسکندرمیفرستندتاهمپیامراببردوهمگفتگوکندتامبادا

بهشهرشانیورشیانجامشود:
ُچنآنپاسخنامهشدِاسَپری/زنیبودگویابهَپیغامبری)12۸0(
اباتاجوباجامهیشهریار/همیرفتباخوبرخدهُسوار)12۸1(
ُچنآمدُخرامانبهنزدیک،شاه/پذیرهفرستادچندیسپاه)12۸2(

زِننامُبردارنامهبداد/َپیاِمدلیرانهمهکردیاد)12۸3(
پسازخواندننامه،اسکندرپاسخیشایستهتروبانرمشبیشترنوشتوهدفازآمدنبهآن
شهرراتنهاآشناییبیشتربامردمانآنوسبکزندگیایشاناعالمکرد.سرانجاماووسپاهیانش

اجازهآمدنبهشهررایافتندوزنانباهدایایبسیاردرجاییسرسبزپذیراییکردند.
نکاتیکهدراینداستاندارایاهمیتهستندعبارتندازاینکه:

ـبانویفرستادهزبانیگویاداشتهوخوشسخنبودهاستوراهورسمفرستادگیرانیزمی
دانستهاست.

ـبرایانجاماینماموریت،جامهایآراستهبهتنمیکندوآنگونهکهفردوسیتوصیفکرده،
تاجبرسرمیگذاردوجامهشهریاریمیپوشد.

ـبههمراهاو،هیاتیدیپلماتیکشاملدهبانویسوارکارخوبرخراهیمیشوند.
ـهنگامیکهبهآهستگیوبااعتمادبهنفسبهسپاهاسکندرنزدیکمیشوند،اسکندرآیین

پذیرشفرستادگاندارایاهمیترابهجامیآوردوسپاهیرابهپیشوازایشانمیفرستد.
ـاینبانوینامداروسرشناس،نهتنهانامهرامیدهد،بلکهخودنیزازدلیریوجنگاوریزنان
شهرسخنمیگویدوسپسیادآورمیشودکهحتیاگراسکندرباجنگبهدرونشهربیاید،

شکستدادنلشگرزنانبرایاونمیتواندافتخارآفرینباشد.
بهاینترتیب،میتواندیددرحالیکهسپاهاسکندرچندینبرابرلشگرزنانشهرَهرومبوده
است،بانویفرستادهاوالازدالوریوتوانمندیهایهمقطارانخودسخنمیراند،دومآنکه
حملهبهشهررادستاوردیچشمگیربرایاسکندربرنمیشماردوسومآنکهدعوتمیکندتا
باصلحودوستیبهشهردرآیندوازایشانمیزبانیشود.والبته،درایتیکهدراینزمینهبهکار
میبندد،کارگرمیافتدوبدونگزندیبهایشانوشهرشان،مهمانانبهشهرآمدهوازآنجا

راهیدیاریدیگرمیشوند.
2. رازداری

رازداری9،گذشتهازاینکهفضیلتیاخالقیبهشمارمیآید،ازدیربازیکیازاصولبنیادیندر
Confidentiality.9
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انجاممأموریتهایفرستادگاننیزبهشمارآمدهوازجملهارکانبنیادینمطالعاتدیپلماسی
است.درواقع،ازدیپلماتیکهبرایانجاممأموریتیدیپلماتیکاعزاممیشود،انتظارمیرودکه
درکمالرازداریوپردهپوشی،تارسیدنبههدف،جزئیاتمأموریتشراپوشیدهنگهدارد.در
داستانهایزیربهخوبیمیتواننمونههاییرادیدکهچگونهبانوفرستادگاندرکمالرازداری،

مأموریتهایدیپلماتیکخودرابهسرانجاممیرساندهاند.
1-2. فرستادۀ زال نزد روداوه

دردومینبخشداستانزالوروداوه،زالنیزبرایرساندنپیامهایشبهروداوه،یکزن
خوشسخنرانزداومیفرستد.

میانسپهدارباسروبن/زنیبودگویاوشیرینَسُخن)70۵(
پیامآوریدیسویپهلوان/همازپهلوانسویسروروان)70۶(

اینزن،هنگامرساندنپیامزالبهروداوهوبردنپاسخروداوهنزدزال،بهدستسیندخت،مادر
روداوه،میافتدواومیکوشدکهفرستادهراوادارکندتارازومأموریتشرابگوید،امااوهمچنان
دهانمیبنددودرزیرفشاروسختیتابمیآوردورازخودرافاشنمیکند.سیندختازاو
میپرسد،درکاخاوچهمیکند،زنپاسخمیدهد،برایفروشبرخیزینتآالتبهروداوه
آمدهاست.سیندختازاومیخواهدکاالهارانشانشدهد،زنمیگویدنزدروداوهاست.
سیندختمیپرسدچندفروختی؟زنمیگویدقابلاوراندارد!سیندختمیگوید،پولهایت
راببینم!زنپاسخمیدهد،قراراستفرداپولکاالهایفروختهشدهرابگیرموسیندختدر
اینجابهدیدۀتردیدبهاونگاهمیکندواورابرزمینمیافکندوباخشونتمیخواهدازراز
گاهشود.چونزنسکوتمیکند،سیندختدخترش،روداوهرامیخواندتااوپاسخگو اوآ

باشد.
زنازحجرهبْمیاِنایوانَرسید/نگهکردسیندخت،اورابدید)719(

زنازبیِماوگشتچونَسنَدروس/بترسیدورویزمیندادبوس)720(
ُپراندیشهشدجانسیندختازاوی/بدآوازگفت:»ازکجایی؟بگوی!)721(

دِلروشنمبرتوشدبدُگمان/نگوییمراتازهی،گرکمان؟«)723(
بدوگفتزن:»منیکیچارهجوی/همینانَفرازآرمازچندروی)724(
بدینحجرهروداوهپیرایهخواست/همانگوهراِنگرانمایهخواست)72۵(

بیاوردمشافسریزرنگار/یکیحلقهُپرگوهِرشاهوار«)72۶(
بدوگفتسیندخت:»بنماییم!/دِلبستهزاندیشهبگشاییم«)727(

»سپردمبهروداوه«گفت»ایندوچیز/ُفزونخواست،اکنونبیارْمشنیز«)72۸(
»بها«گفت»بگذاربرَچشممن!/یکیآبزنبرسرخشممن«)729(
»درم«گفت»فرداِدهدماهروی/بهاتانیابم،توازمنمجوی!«)730(
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همیکّژدانستگفتاراوی/بیاراستدلرابهَپیکاراوی)731(
بیامدبُجستشبروآستی/همیُجستازاوکّژیوکاستی)732(
ُچنآنجامههایگرانمایهدید/همازدسِتروداوهپیرایهدید)733(

برآشفتوگیسویاورابهدست/گرفتوبهرویاندرآوردپست)734(
بفرمودتادخترشرفتپیش/همیدستبرزدبهرخسارخویش)73۶(
کهاینزنزپیشکهآیدهمی؟/بهنزدتزبهرچهپایدهمی؟)741(

َسُخنبرچهسانستواینمردکیست/کهزیبایسربندوانگشتریست؟)742(
تااینکهروداوه،خودسرازاینرازنزدمادرشبرمیداردوفرستادهرامعرفیمیکند.

بهدسِتهمینزنکهکندیشموی/زدیبرزمینوکشیدیبهروی)7۵۶(
فرستاده،آرندۀنامهبود/مراپاسخنامهآنجامهبود)7۵7(

گاهیپیدامیکنداینزنفرستادۀزالاست،چنینوانمودمیکندکه پسازآن،سیندختکهآ
اورابهجانیاوردهوازاودلجوییمیکند.

رهاکردزنراوبنواختش/ُچنانکردَپیداکهنشناختش)7۶4(
بهاینترتیب،مهمترینویژگیهایزنیکهبهعنوانفرستادهازسویزالنزدروداوهآمدهرا

میتواندرمواردزیرخالصهکرد:
·ازمیانویژگیهایفرستادهمیتوانبهخوشسخنی،تیزهوشی،وفاداری،وبهویژه،رازداری

اشارهکرد؛
·فرستادهدراینداستانهمچنینازمهارتهایالزمبرایگفتوگویدیپلماتیکواقناعسازی
مخاطببرخورداربودهاست.اوازیکسو،مأموریتخودرابهدرستیانجامدادهوپیامزالرا
چناننیکبهروداوهمیرساندکهروداوهبرآنمیشودتاهدایایارزشمندیبرایزالبفرستد؛
·رازداری،یکیدیگرازویژگیهایاینفرستادهبهشمارمیآید.ویهنگامگرفتاری،ازراههای
گوناگونمیکوشدتامأموریتخودراهمچنانپنهاننگهداردواینرازآشکارنمیشود،مگر

هنگامیکهروداوه،خود،داستانرابرایمادرشبازگومیکند؛
·ونکتۀجالبتوجهاینکه،دراینداستاندیدهمیشودکهفرستادگانازمصونیتدیپلماتیک
برخورداربودند؛زیرا،هنگامیکهسیندختدرمییابدکهویفرستادۀزالاست،میکوشدتا
ناراحتیراازدلزنبرطرفکندوپوزشمیخواهدومیگویدکهنمیدانستهاستکهاو

فرستادۀزالبودهوگرنهچنینرفتارتندینمیکرد.
2-2. فرستادۀ مالکه نزد شاپور10

10.داستانمالکهوشاپور:هنگامیکهشاپورذواالکتاف،پادشاهساسانی،درکودکیبهتختشاهینشست،
مردیبهنامطایرکهرهبرقبیلۀغَسانیان،ازقبایلتازی،بود،باسپاهبزرگیبهتیسفونلشگرکشیدوپسازکشتار
وغارتپایتختساسانیان،عمۀشاپورکهنوشهنامداشترابههمراهخودبردوچندیبعد،صاحبدختریبهنام
مالکهشد.سالهاپسازاینرویداد،شاپورکهشاهیجوانونیرومندشدهبود،بهتالفیآنچهطایرانجامداده
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دراینداستان،باردیگردیدهمیشودکهبانوییکهدایۀمالکه،دخترشاهغّساناست،نقش
فرستادهرابازیمیکند.ویمأموریتخطیریبهعهدهدارد.دراوججنگمیانسپاهایرانو
تازیان،درحالیکهیکماهاستکهدژتازیانبهمحاصرۀایرانیاندرآمدهاست،مالکهتصمیم
میگیردکهپیامیبهشاپور،شاهایرانبرساندودرایناوضاعواحوال،کسیرارازدارترازدایهاش

نمییابد.
بیاوردشاپورچندانسپاه/کهبرموروبرپّشهبربستراه)4۵(

ُوراباسپاهشبهدزدربتافت/دِرجنگوراِهگریزشنیافت)4۶(
شبوروز،یکماْهشانجنگبود/سپهرابهدزدرعلفتنگبود)47(
بهشبگیرشاپوِریلبرنشست/همیرفتجوشان،کمانیبهدست)4۸(

زدیواِردزمالکهبنگرید/درفشوسِرنامدارانبدید)۵0(
بشدخوابوآرامازآنخوبچهر/بِردایهشدبادلیپرزمهر)۵2(

بدوگفتک»ینشاِهخورشیدَفش/کهایدربیامدُچنینکینهکش)۵3(
بزرگیزخوِنِنهاِنمنست/جهانخوانمشکوجهاِنمنست)۵4(
پیامیزمننزِدشاپوربر/بهرزمآمدهستاو،زمنسوربر!)۵۵(

مالکهنهتنهاپیامخودرابهفرستادهمیسپارد،بلکهاورامأموربستنپیمانباشاهایرانمیکند؛
بنابراین،میتواندیدکهفرستادهدرجایگاهیاستکهمیتواندبهنمایندگیازشاهدختیمن،

باشاهایرانپیمانببندد.
بگویشکه»باتوزهمگوهرم/همازتخِمنرسّیُگندآورم)۵۶(

هماننیزباکینزهمگوشهام/کهخویِشتوام،دخترنوشهام)۵7(
مراگربخواهی،حصارآِنتوست/ُچنایوانبیابی،نگارآِنتوست)۵۸(

براینکاربادایهَپیمانکنی/زواِنبزرگیِگروگانکنی«)۵9(
دایهپسازدریافتپیام،بایدچارهایبیندیشدتادرآنشرایطدشواربتواندبابهخطرانداختن
جانخود،مأموریتشرابهسرانجامبرساند؛زیرا،اگردرحالبیرونرفتنازدژبهدستنگهبانان
میافتادیاکسیاورامیدید،بیتردیدبهدستورطایر،شاهغّسان،بهجرمخیانت،کشتهمیشد؛

ازاینرو،شبرابرایگذرازدروازههایدژورفتنبهسویسپاهدشمنبرمیگزیند.
گهی«)۶0( بدودایهگفت:»آنچهفرمانِدهی/بگویم،بیارمْتازوآ

بود،بهسرزمینغّسانیانکهدرحدودیمنامروزیبود،یورشبردودژیکهطایروسپاهیانشدرآنبودندرادوره
کردند.پسازیکماه،مالکهبهدایۀخودمیگویدکهنزدشاپوررفتهوپیامدهدکهمالکهخودراایرانیمیداند
وباشاپورهمنژاداستوبهخانوادۀسلطنتیتعلقداردوآمادهاستتابهاوکمککندتادردژرابگشاید.شاپور
ازاینپیشنهاداستقبالکردهوقولمیدهدکهمالکهراجایگاهیدرخوردهدواینهمکاریاوراارجبسیار
گذارد.بهاینترتیب،مالکهباترفندی،پدرخودوسپاهیاناورابهخوابسنگینفرومیبردودرهایدژراباز

.)42۶-421,2014,KhaleghiMotlagh(میکندوشاپوربرطایرغّسانیپیروزمیشود
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چوشببرزمینپادشاهیگرفت/زدریابهدریاسیاهیگرفت)۶1(
بشددایهلرزان،پرازترسوبیم/زطایرهمیشددلشبهدونیم)۶4(

سپس،بادادنوعدۀبخشیدنجواهراتیبهساالرسپاه،زمینهرابرایدیدارشاهایرانفراهم
میکند.درآغازدیدار،برپایۀآدابدیپلماتیک،نخستبهشاهاحتراممیگذارد.پسازآن،

پیامشرابهطورکاملمیرساندوپاسخشاهرادریافتمیکند.
ُچنآمدبهنزدیکپردهسرای/ُخرامیدنزدیکیپاکرای)۶۵(

بدوگفت:»اگرنزدشاهمبری/بیابیزمنتاجوانگشتری«)۶۶(
ُهشیوارساالِربارشبُبرد/زَدهلیِزپردهَبِرشاِهُگرد)۶7(

بیامد،زمینرابهمژگانبُرفت/َسُخنهرچهبشنیدبااوبگفت)۶۸(
شاهنهتنهابااوپیمانمیبنددوسوگندیادمیکندکهبرسرپیمانخودبماند،بلکهدرآن
شرایطدشوارنیزآدابپذیرشفرستادهرابهجایمیآوردوهدایاییهمراهفرستادهکردهوبرای
مالکهمیفرستد.اوهمچنین،ازفرستادهمیخواهدکهبهگونهایپاسخاورابهمالکهبرساند
کهدوستیمیانآنهااستوارشود.دراینجامیتواندیدکهحتیطرفمقابلنیزبهاینفرستاده

اعتمادداردوازاویاریمیخواهد.
زگفتاراوشادشدشهریار/بخندیدودیناردادشَهزار)۶9(
دویاره،یکیَطوقباافسری/زدیبایچینبافتهچاَدری)70(

ُچنیندادپاسخکه»باماهروی/بهچربیفراوانَسُخنهابگوی)71(
بگویشکهگفتاو:بهخورشیدوماه/بهُزّناِرزردشتوفّرخکاله)72(

کههرچیزکزمنبخواهیهمی/گرازپادشاهیبکاهیهمی)73(
خریدارماورابهتختوکاله/بهفرمانیزدان،بهگنجوسپاه!«)7۵(

آنگاهفرستادهبهدروندژبازمیگرددوباگزارشکاملآنچهدیدهوشنیده،زمینۀهمکاری
مالکهوشاپوررابرایگشودندروازههایدژفراهممیکند.

چوبشنیدپاسخ،هماندرزمان/زپردهبیامدابردزدمان)7۶(
شنیدهبدانسرِوسیمینبگفت/که»خورشیدوناهیدگشتندجفت!«)77(

درمجموع،میتوانویژگیهایزیررادررفتاروگفتارفرستادهدراینداستانبهخوبیدید:
مأموریت یک دشواریهای پذیرش با که رازدار و وفادار است بانویی مالکه، فرستادۀ ·
دیپلماتیکدردورانجنگ،باتیزهوشیازبالمیرهدوخودراباهمۀسختیهابهمحل

مأموریتشمیرساند؛
·فرستادهمیداندچگونهبامقاماتکشورمیزبانارتباطبرقرارکردهوزمینۀدیدارباعالیترین

مقامرسمیطرفمقابلرافراهمکند؛
گاهیازآدابدیپلماتیکورفتارشایستهدرپیشگاهرهبرسیاسیکشورمقابل، ·فرستادهباآ
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پیامخودرادرستوکاملمیرساندومیتواندبرتصمیمگیریاوتأثیربگذارد؛
·فرستاده،فردیخیرخواهاستوحتیپسازبازگشتبهسرزمینش،همچناندرپیبهنتیجه
پیام بردنوآوردن تنها را انجامشدهاستومأموریتخود رساندنگفتوگوهایرسمی

نمیداند؛
·ویهمچنینازجایگاهویژهایبرخورداربودهوشایستۀنمایندگیازسویرهبرمتبوعخود

استتابتواندپیمانمهمیراباطرفگفتوگوکنندهببندد؛
·میتوانگفت،مهمترینویژگیاینفرستاده،رازداریاست؛زیرا،مهمتریناسرارسیاسیو
جنگیرابهخوبیپاسداریکردهومأموریتخودرابدونفاششدنرازهاییکهدرسینهدارد،

بهسرانجاممیرساند.
3. صلح آفرینی

صلحآفرینی11،عبارتاستازاقدامیبرایایجادتوافقوتفاهممیانطرفهایدرگیرکه
معمواًلبهشیوههایآشتیجویانهوازراهفراهمآوردنزمینۀفهمبهترازیکدیگرانجاممیشود.
یکیازوظایفمقاماتدیپلماتیک،کاهشتنشهایمیانطرفینوزمینهسازیبرایبرپایی
صلحوآشتیمیانملتهاازراهنشاندادنحسننیتطرفینوکاهشبرداشتهاینادرست
میانطرفیناست.درداستانهاییکهدرپیخواهدآمد،نشاندادهشدهاستکهچگونه

بانوفرستادگان،نقشصلحبانرادراجرایمأموریتهایدیپلماتیکخودبازیکردهاند.
1-3.شهبانوسیندختدرقامتفرستاده

درداستانزالوروداوهمیبینیمکهپسازآنکهمنوچهر،شاهایران،ازدلدادگیایندوجوان
بهیکدیگرباخبرمیشود،بهسام،پدرزال،پیاممیدهدکهبهکاوللشگرکشیدهوبهجنگ
مهراب،کهازنوادگانضحاکاست،برود.اینخبربهکاولنیزمیرسدومهرابکههمۀ
اینبالهاراازسویدخترخودمیدید،تصمیممیگیردکهبهرسمتازیان،دخترشرابکشد؛
اماسیندخت،همسرمهرابومادرروداوه،میتوانداوراراضیکندکهنخستاجازهدهدتا
ویباهدایایبسیارودرجامۀفرستادگانبهدربارسامدرزاولبرودوبکوشدتاآشتیرامیان

دوپادشاهیبرپادارد.
ازاینهنگام،داستانیخواندنیراازکوششهایدیپلماتیکسیندختبرایراضیکردن
سامبهخودداریازجنگونیزبستنپیمانصلح،پیشروداریم.درحالیکهفرستادنزن
بهنمایندگیازیکشاهبهنزدشاهدیگردرآندورانرسمنبودهوفردوسیایننکتهراآشکارا
بازگومیکندوشگفتیزالراازدیدنسیندختنمایانمیسازد،بااینهمهدیدهمیشودکه

سیندخت،خردمندانهوباسخنوریوتیزهوشیمیتواندبهاهدافخوددستیابد.
دربازگوییآنچهسیندختدرجایگاهیکفرستادهانجاممیدهد،نکتههایزیر،قابلتوجه

Peacemaking.11
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است.
سیندختبهخوبیبهظرافتهایآدابدیپلماتیکآشناستومیداندکهآراستگیظاهری
فرستاده،درکاهشفشارمحیطوشرایطنامطلوبتأثیرگذاراست؛بنابراین،جامهایبرازندهو

پرشکوهبهتنمیکندکهنشاندهندۀوقاروپیراستگیفرستادهباشد.
روبهیاقوتُپرمایهسر)10۸۶( بیاراستتنرابهدیبایزر/بهدُّ

سپس،بهترینهدایاییراکهمیتوانستگردآورد،ازگنجخانهبهدرمیآوردوباخودبهدربار
ساممیبرد.

پسازگنجخضرازبهرنثار/برونریختدینارچونسیَهزار)10۸7(
دهاسِپِگرانمایهباساِززر/پرستندهپنجهبهزّرینکمر)10۸۸(
بهسیمینِستامآوریدندسی/ازاسپانتازیوازپارسی)10۸9(

اباَطوِقزرینپرستندهشست/َیکیجاممرهریکیرابهدست)1090(
ُپرازمشکوکافورویاقوتوزر/یکیپرزگوهر،یکیُپرَشکر)1091(

چهلتخْتدیبایَپیکربهزر/ِطرازشهمهگونهگونهگهر)1092(
بهزرینوسیمیندوسدتیِغهند/چوزوسیبهزهرآبدادهِپِرند)1093(
سداشتر،همهمادهوسرخموی/سداستر،همهبارکش،راهجوی)1094(

یکیتاجُپرگوهِرشاهوار/ابایارهوَطوقوباگوشوار)109۵(
بسانسپهرییکیتخِتزر/براوبافتهچندگونهگهر)109۶(

ُوزانَزندهپیالِنجنگیچهار/همهجامهوفرشکردندبار)109۸(
آنگاهخودبراسپیمینشیندودرجلوکاروانهمراهانوهدایا،ازکاولبهراهافتادهوبهدربار
سامدرزاولمیآید.درواقع،اهمیتاینمأموریتبهاندازهایبودهاستکهسیندخت،خود

بهعنوانفرستادۀمهرابنزدساممیرود.
چوبرساختکار،اندرآمدبداسپ/چوُگردیبهکرداِرآذرُگَشسپ)1099(

بیامدُگرازانبهدرگاِهسام/نهآوازدادونهبرگفتنام)1100(
گاهانیراپیشتربهدربارمیفرستدتاخبرآمدنفرستادۀ سیندختبانزدیکشدنبهزاول،کارآ
کاولیرابهسپهبدزاولیبرسانندوآنانخودراآمادۀپذیرشرسمیاوکنند.درواقع،اوبااقتدار

.)Rezaiian,2010,1017(بهدربارسامپایمیگذارد
گهانگفتتاناگهان/بگویندباسرَفراِزجهان)1101( بهکارآ
کهآمدفرستادهییکاولی/بهنزدسپهَبد،یِلزاولی)1102(

زمهراِبُگردآوریدهپیام/بهنزدسپهَبد،جهانگیرسام)1103(
بیامدبِرساِمیلپردهدار/بگفتوبفرمودتادادبار)1104(

پسازآنکهسامبهویوهمراهانشبارمیدهد،ازاسبفرودآمدهوکمالاحترامرادربرابر
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سامبهجایمیآوردوآنگاهیکایکهدایاییراکهازسِومهرابشاهباخودآوردهبود،بهسام
گاهاستوازاینرو، پیشکشمیکند.درواقع،اوبهخوبیازتأثیرهدایابرروندگفتوگوهاآ

میکوشدبهگونهایدرخور،ارزشاینهدایارابهچشمسامبنشاند.
فرودآمدازاسپسیندختورفت/بهپیِشسپهَبدُخرامیدوتفت)110۵(

َزمینراببوسیدوکردآفرین/ابرشاهوبرَپهَلواِنَزمین)110۶(
ِنثاروپرستندهواسبوپیل/ردهبرکشیدهزدرتادومیل)1107(

َیکاَیکهمهپیِشسامآورید/سرَپهَلوانخیرهشدکانبدید)110۸(
سامبادیدناینهمههدیۀارزشمند،شگفتزدهمیشودوآنگونهکهفردوسیگفتهاست،از
خودمیپرسدکهبااینهمههدیۀویژه،پسچرامهرابیکزنرابهفرستادگیازسویخود
روانکردهاست.میتواندیدکهآمدنفرستادۀبانودرآندورانمیتوانستبهمنزلۀتوهین
یاکماهمیتجلوهدادنپیامومأموریتازسویشاهفرستندهبهشمارآید؛اماسیندختبا
هوشیاریتوانستهبودباآوردنهدایایبسیارازسویمهرابشاه،اهمیتپیاموبزرگیجایگاه

خودرانشاندهد.
ُپراندیشهبنشستبرسانمست/بهکشکردهدستوسرافگندهپست)1109(

که»جاییکجامایهچندینبود/فرستادنزنچهآیینبود!«)1110(
همینکههدایاپذیرفتهمیشوند،سیندختازسهبانویهمراهخودمیخواهدکه،بهرسمآن
رویاقوتپیشپایسپهبدسامبریزند؛بنابراین،میتواندیدکهدرهیئتدیپلماتیک دوران،دُّ

همراهوی،بانواننیزبودهاند.
پریرویسیندختبرپیِشسام/روانکردگویاودلشادکام)111۵(

سهُبترویبااوبهیکجاُبدند/سمنَپیکروسروباالُبدند)111۶(
گرفتهیکیجامهریکبهکفت/پرازسرخیاقوتوُدّر،ایِشِگفت!)1117(

بهپیشسپهَبدفروریختند/همهَیکبهدیگربرآمیختند)111۸(
پسازبهجاآوردنآیینتشریفات،همراهانهردوسو،ازتاالربیرونرفتندوگفتوگوهای
رسمیآغازشد.سیندختبااعتمادبهنفسوبهروشنیوگزیدهگوییسخنآغازمیکندو
نخستبهسپهبدساممیگویدکهاوراتاچهسانمردیداناوخردمندونیزپهلوانیتوانامیداند
کهتوانستهاستبردشمنانپیروزشود.آنگاهمیگوید،اگرازمهرابگناهیسرزده،مردم
کاولچهکردهاندکهبایددچارجنگوآتشافروزیشوندوسرزمینشاننابودگردد؟واین
درحالیاستکهآنانبهساموفادارندوهرگزبااودشمنینورزیدهاند.ویسپسسامرازنهار
میدهدکهچنینجنگیوکشتنبیگناهان،سببناخشنودیپروردگارجهانازاوخواهد

شد.
چوباَپهَلوانکاربرساختند/زبیگانهخانهبپرداختند)1119(
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ُچنینگفتسیندختباَپهَلوان/که»بارایتوپیرگرددُجوان)1120(
بزرگانزتودانشآموختند/بهتوتیرگیهابیفروختند)1121(

بهمهِرتوشدبستهدسِتبدی/بهگرزتگشادهرِهایزدی)1122(
گنهگاراگربود،مهراببود/زخوِندلش،میژهسیراببود)1123(
سِربیگناهاِنکاولچهکرد/کجااندرآوردبایدبهَگرد؟)1124(

پرستندۀخاکپایتواند/همهشهرزندهبهراِیتواند)112۵(
ازآنترسکوهوشوزورآفرید/َدرخشندهناهیدوهورآفرید)112۶(

نیایدُچنینکارشازتوپسند/میانرابهخوِنَبرهمنمبند«)1127(
همانگونهکهدیدهمیشود،سیندخت،پیامخودرادرسهبخشنزدسامبازگومیکند؛الف(
تأکیدبرخردمندیوداناییوتواناییطرفگفتوگو؛ب(بازگوییشرایطموجودوپیشنهاد

آشتیودوستیوآنگاه؛ج(دعوتسامبهپرهیزازخشونتوکینهورزی.
سامدرپاسخبهگفتارسیندختازاومیخواهدکهبهراستیبرایشبگویدکهچگونهپسرش
زال،روداوهرادیدهودلبهاوبستهودیگرآنکه،ایندخترچهویژگیهاییداردکهتوانسته

استدلزالرااینگونهبرباید.
بدوسامیلگفت:»بامنبگوی/هرآنچتبپرسم،بهانهمجوی)112۸(
تومهرابراکهتری،گرَهمال/مرآندختاوراکجادیدزال؟)1129(

بهرویوبهمویوبهخویوخرد/بهمنگویتاباکیاندرخورد؟)1130(
زباالودیداروفرهنگاوی/برآنسانکهدیدی،َیکاَیکبگوی«)1131(

سیندختازیکسو،کینهونفرتایرانیانازضحاکرامیداندوازسویدیگر،ازوفاداری
گاهاست)Rezaiian,2010,1017(.پسباهوشیاری،نخستاز پهلوانانبهپیمانشانآ
سپهبدساممیخواهدکهبااوپیمانببنددتااگرداستانرابهراستیبرایاوبگوید،بهجان
اووهمراهانشگزندینرسدونیزهشدارمیدهدکهاوازخانداننامداریاستکهاگر
برایشرویدادبدیرخدهد،آنرابیپاسخنخواهندگذاشت؛بنابراین،درحالیکهدرخواست
مصونیتدیپلماتیکدارد،ازموضعقدرتنیزتهدیدمیکندکهدرصورترعایتنشدن

حقوقدیپلماتیکفرستادگان،سام،پاسخسختیدریافتخواهدکرد.
بدوگفتسیندختک»ایَپهَلوان/سِرَپهَلوانانوپشِتَگوان)1132(

یکیسختَپیمانْتخواهمَنخست/کهلرزانشودزوبروبوموُرست)1133(
کهازتونیایدبهجانمُگزند/نهبآنهرکهبرمنبودارجمند)1134(

مراکاخوایوانآبادهست/همانگنجوخویشانوبنیادهست)113۵(
ُچنایِمنشوم،هرچهگفتیبگوی/بگویم،بجویمبدینآِبروی)113۶(

ِنهفتههمهگنجکاولِستان/بکوشم،َرسانمبهزاولِستان«)1137(
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سامباسیندختدستمیدهدوبااوپیمانمیبنددکهجانشبیگزندبماند.اینازنخستین
موارددرداستانهایشاهنامهاستکهفرمانرواییکسرزمینبافرستادهایازسرزمیندیگر
پیمانمیبندد.همچنین،ایننخستینموردازاعطایمصونیتدیپلماتیکبهفرستادگاندر
شاهنامهبهشمارمیآید.همچنین،میتوانگفت،ایننخستینپیمانرسمیمیانیکمردو

یکزنازدوسرزمینوبهنمایندگیازدودولتدرداستانهایشاهنامهاست.
گرفتآنزمانسامدستشبهدست/ُورانیکبنواختوَپیمانببست)113۸(

سپس،سیندختخودرامعرفیمیکندومیگویدکهازنوادگانضحاکاستوهمسرمهراب
ومادرروداوه،دختریکهدلزالراچنینبردهاست.اومیگوید،اگرکینهودشمنیایبا
خاندانپادشاهیماداریوگمانمیکنیچونماازتبارضحاکیم،شایستۀنشستنبرتخت
شاهیکاولستاننیستیم،اینکمناینجاایستادهامومیتوانیدستوردهیتامرابکشند،اما
کاریبامردمبیگناهسرزمینمنداشتهباش.ایندرحالیاستکهسیندخت،نخستباسپهبد
سام،پیمانبستهبودکهجانشدرامانبماند.پساوبهنیکیمیدانستکهاینپهلوانهرگز
پیمانخودرانخواهدشکستوازاینرو،باتیزهوشی،همراستگوییپیشهکردوبهعهدخود
وفانمودوهمجانخودوهمراهانشراازگزندتیرساموسپاهشبهدورداشت.همچنین،

سیندختکوشیدتاحسنوعدوستیسامرابرانگیزدواوراازجنگباکاولستانبازدارد.
چوبشنیدسیندختَسوگنِداوی/همانراستگفتاروَپیونِداوی)1139(
زمینراببوسیدوبرپایخاست/بگفتآنچهاندرِنهانبودراست)1140(
که»منخویشَضّحاکمایَپهَلوان/زِنُگردمهراِبروشنروان)1141(
همانماِمروداوۀماهروی/کهدستانهمیجانَفشاندبراوی)1142(
همهدودمانپیِشیزداِنپاک/شَبتیرهتابرکشدروْزچاک)1143(

همیبرتوبرخواندیمآفرین/همانبرجهاندارشاِهزمین)1144(
کنونآمدمتاهوایتوچیست؟/زکاولتورادشمنودوستکیست؟)114۵(

اگرماگنهگاروبدگوهریم/بدینپادشایینهاندرخوریم)114۶(
مناینکبهپیشتوامُمستمند/بکشکشتنیراوبندیببند)1147(
دِلبیگناهانکاولمسوز/کهبستیرهروزاندرآیدبهروز«)114۸(

زیبایی، بهآراستگی، او پیش در روشنرای و بادرایت چنین زنی میبیند که سام سپهبد
اینجا ایستادهاستوازمنافعمردمودولتخودپاسداریمیکند)ودر وخوشسخنی
فردوسیتأکیدداردکهسیندختنهبهگونهایمردانه،بلکهباویژگیهایزنیشایستهدراین
گفتوگوهایسیاسینقشخودراایفامیکند(بهاوپاسخمیدهدکههمچنانبرسرپیمان
خودمیماندودوماینکه،ازلشگرکشیبهکاولخودداریمیکندوسوماینکه،باپیوندزالو
رودابهنیزموافقتمیکند.پسسیندختتااینجابادرایتورفتاروگفتارشایستهتوانستبه
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هرآنچهمیخواست،برسد.
َسُخنهاچوبشنیدازاوَپهَلوان/زنیدیدبارایوروشنروان)1149(

ُچنیندادپاسخکه»َپیماِنمن/درستاست،اگرنگِسلدجانمن)11۵1(
توباکاولوهرکهَپیوندتوست/بمانیدشاداندلوتندرست)11۵2(

بدیننیزهمداستانمکهزال/بهگیتیچوروداوهخواهدَهمال)11۵3(
شماگرچهازگوهریدیگرید/همانتاجوَاوَرنگرادرخورید)11۵4(

ُچنینستگیتیوزینننگنیست/اباکردگاِرجهانجنگنیست)11۵۵(
کنونبشنوایبانوینیکرای/میندیشواندوهمیاوربهجای)11۵۸(

اماداستاندراینجابهپایاننمیرسد.پسازآنکهسامبهاومیگویدکهنامهایبهمنوچهرشاه
نوشتهوزالآنرابهدربارایرانبردهاستوچشمامیددارندکهشاهاینپیوندرابپذیرد،به
سیندختمیگویدکهمایلاستدختراوراببیند.سیندخت،رسمادبدیپلماتیکرابهجای
آوردهوازسامدعوتمیکندکهمهماناودرکاخکاولستانشودوهنگامیکهایندعوت
پذیرفتهمیشود،نخست،پیکیبادپابهکاولمیفرستدتابهمهرابخبردهدکهمأموریت

بهخوبیانجامشدهاست.
بدوگفتسیندخت:»اگرَپهَلوان/کندبندهراشادوروشنروان)11۶۵(

َچماندبهکاخمناندرَسمند/سرمبرشودبهآْسماِنبلند)11۶۶(
بهکاولُچناوشهریارآوریم/همهپیِشاوجاننثارآوریم)11۶7(

لِبسام،سیندختُپرخندهدید/همهبیِخکینازدلشکندهدید)11۶۸(
َنوندیدالوربهکرداِرباد/برافگندومهرابرامژدهداد)11۶9(

ک»زاندیشۀبدمکنیادهیچ/دلتشادکن،کاِرمهمانبسیچ)1170(
مناینکپِسنامهاندردمان/بیایم،نجویمبهرهبرزمان)1171(

سیندختوهیئتهمراه،آنشبرادرزاولستانبهسرمیبرندوروزدوم،باردیگربهدیدار
سپهبدساممیرود.اینبارکههویتاوآشکارشدهودرباریانمیدانندکهملکۀکاولستان
است،اوراارجیشایستهگذاشتهو»مهتر/سروربانوان«میخوانند.دردیداردوم،باردیگر
سامرااحترامبسیارمیگذاردوزماندرازیبااوبهگفتوگومینشیندوآنگاهبارعایت
آدابدیپلماتیک،ازسپهبدساماجازهمیخواهدکهبهکاولبازگرددواسبابمیزبانیاز
ساموپسرش،زال،رافراهمکند.سامازاومیخواهدکهپیامشرانزدمهرابشاهببردونیز
خلعتیآراستهبههمراهبهترینداشتههاازگنجخودرابهسیندختهدیهمیدهد.همچنین،سام
هرآنچهرادرکاولستانداشت)اززمینوچارپایانوچیزهایدیگر(،بهسیندختمیبخشدو
ایننشاندهندۀکامیابیسیندختدراینمأموریتاست.درپایانایندیدار،باردیگرسامو
سیندختبایکدیگردستدادهوپیمانتازهایمیبندند.دراینپیمان،سام،دخترسیندخت
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رابرایپسرخودبرمیگزیند.
دویمروز،چونَچشمۀآفتاب/بجمبیدوبیدارشدسرزخواب)1172(

ِگرانمایهسیندختبنهادروی/بهدرگاِهساالِردیهیمجوی)1173(
َرواَروبرآمدزدرگاِهسام/ِمهبانوانخواندندشبهنام)1174(

بیامدبِرساموبردشنماز/َسُخنگفتبااوزمانیدراز)117۵(
بهدستورِیبازگشتنبهجای/شدنشاْدمانپیِشکاولخدای)117۶(

ُوراسامیلگفت:»برگردوَرو/بگویآنچهدیدیبهمهراِبَگْو«)117۸(
َسزاواِراوِخلعتآراستند/زگنجآنچهپرمایهترخواستند)1179(

بهکاولدگرسامراهرچهبود/زکاخوزباغوزکشتوُدرود)11۸0(
دگر،چارپایاِندوشیدنی/زگستردنی،همزپوشیدنی)11۸1(

بهسیندختبخشیدودستشبهدست/گرفتوَیکیسختَپیمانببست)11۸2(
پذیرفتمردخِتاوزالرا/خداونِدزوپینوکوپالرا)11۸3(

سرانجام،سپهبدسام،دویستمرددالوررابههمراهسیندختمیفرستدتااوراتاکاولستان
همراهیکنندوتنهابهخانهبازنگرددوباردیگربهاویادآورمیشودکهدیگرهیچجاینگرانی

نیستوکاول،ایمنخواهدماند.
سرافرازگردیومردیُدویست/بدودادوگفتشکه»اکنونمهایست)11۸4(

بهکاولبباشوبهشادیبمان/ازاینپسمترسازبِدبدگمان«)11۸۵(
شکفتهشدآنروِیِپژمردهماه/بهنیکاختریبرگرفتندراه)11۸۶(

بهاینترتیب،دستاوردهایسیندختدراینمأموریترامیتوانچنینبازشمرد:
·سپهبدسامقولمیدهدکهمنوچهرشاهراازحملهبهکاولستانبازدارد؛
·سیندخت،خلعتیسزاواروهدایاییارزشمندازسامدریافتمیکند؛

·همۀداراییسامدرکاولستانبهسیندختبخشیدهمیشود؛
·پیمانآشتببستهمیشودتاازآنپس،آتشجنگوکینهخاموششود؛

.)Shahsavari,2015,188(پیوندزالوروداوهبهانجاممیرسد·
دراینداستانمیتوانشخصیتفرستادهایراکهدرصلحآفرینیکامیابشدهاست،در

ویژگیهایزیرخالصهکرد:
1(نیکوسیرتونکوسیما؛2(بشاشوخوشرو؛3(دلیروفداکار؛4(اندرزگویآزاده؛۵(
آشناباآدابسفر؛۶(آشناباآدابمیهمانی؛7(آشناباآدابگفتوگوهایسیاسی؛۸(سخنور
وسخندان؛9(راستگوودرستکردار؛10(باوقار،متین،وخویشتندار؛11(خردمند؛12(
گاهبهمسائلسیاسیروز؛13(باتدبیرواندیشه؛14(زیرکوکاردان؛1۵(چارهاندیش آ

.)FaramarziKaffash,2013,2013(
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کیادرمقالۀ»سخنانسزاوارزناندرشاهنامه«،مأموریتسیندختدرپاسداریازمنافع
سرزمینشرااینگونهتحلیلمیکند:»بهگمانما،طرحیهرچندکمرنگازباوریکهن
ازشهر.درحوزۀ یادگارماندهاستوآن،نقشزناستدرپاسداری به اینصحنه در
چنینباوری،سیندخت،شهرباناستونهمهراب.پاسداریازکاولستان،پارهایاستاز
خویشکاریبانویآنشهربهپیرویازنمونۀکهنآیینیکهپاسداریقدسیازشهروقوم،
بهعهدهایزدمادربودهاستودرجوامعمادرساالر،زنانازشهرخوددفاعمیکردند.اینک،
سیندختدراینمقامجایدارد.مهبانویکابلبهدیدارسامپهلواننمیرودکهدخترراشوهر

.)Kia,1992,65(»دهد؛میرودکهشهرکاولراازنابودیبرهاند
سرانجاماینکه،سیندخت،فرستادهایاستکههمصورتوهمسیرتزیباداردوایندو
Yahyapour&(است)ازملزوماتاصلیموردنیازهرفرستادهای)خواهزنوخواهمرد

.)Nowrozi,2007,452
اماتأثیراینمأموریتبرزاولوکاول،هردوخواندنیاست.پسازبازگشتهیئتدیپلماتیک
بهراهبریسیندختبهکاولستان،زالازنزدمنوچهرشاهبهپیشپدربازمیگردد.سامبهزال
میگویدکهزنیازکاولبهنامسیندختنزدمنآمدوبااوپیمانبستمکههرگزبهجنگایشان
نروموهرآنچهازمنخواست،بدودادمودیگرآنکه،دخترشبههمسریتودرآید.سپس،
سپهبدساممیگویدکهسیندختپسازبازگشتبهخانه،فرستادۀدیگرینزداوروانکردهتا

دعوتخودازسامرایادآوریکندوبگویدکهچشمبهراهاودرکاولهستند.
ُچنینگفتک»آمدزکاولَپیام/َپیامبرزنیبودسیندختنام)1379(
زمنخواستَپیمانودادمزوان/کههرگزنباشمبراوبدُگمان)13۸0(

زهرچیزکزمنبهخوبیبخواست/َسُخنهابرآنبرِنهادیمراست)13۸1(
َنخستآنکهباشاهزاولستان/شودجفْتخورشیِدکاولستان)13۸2(

دگرآنکهزیاوبهمهمانشویم/برآندردهاپاکدرمانشویم)13۸3(
فرستادهییآمدازنزِداوی/کهشدساختهکاِراورَمزِداوی)13۸4(

همچنین،هنگامیکهمهرابباخبرمیشودکهمأموریتهمسرشبهدرستیانجامشدهو
منوچهرشاهنیزپیوندزالوروداوهراپذیرفته،بامهرباهمسرشچنینسخنمیگوید:

چومهرابشدشادوروشنروان/لبشگشتخندانودلشاْدمان)1343(
ِگرانمایهسیندختراپیشخواند/بسیچربگفتاربااوبراند)1344(

بدوگفتک»ایجفِتفرخندهرای/بیفروختازرایتاینتیرهجای)134۵(
بهشاخیزدیدستکاندرزمین/براوشهریارانکنندآفرین)134۶(

همهگنجپیشتوآراستهست/اگرتختوتاجست،اگرخواستهست«)134۸(
سپسروداوهنیزدرسپاسازمادرشاوراچنینمیخواند:
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بدوگفتروداوه:»ایشاهزن/َسزایِستایشبههرانجمن)13۵3(
منازخاکپایتوبالینکنم/زفرمانتآرایِشدینکنم)13۵4(
زتوَچشِمآَهْرَمناندورباد/دلوجاِنتوخانۀسورباد«)13۵۵(

بهاینترتیب،درایتوخردمندیفرستادهدراینداستان،نهتنهاازرخدادنجنگیسختمیان
دوسرزمینپیشگیریمیکند،بلکهپیوندمیانزالوروداوه،بهزایشرستم،پهلواناسطورهای

ایران،میانجامد.
نتیجه گیری

دراینپژوهش،ویژگیهای10بانوفرستادهکهداستانهایشاندرشاهنامۀفردوسیآمدهبود،
بررسیشد.هفتتنازاینفرستادگان،ندیمهگانیاپرستندگانکارداندربار،ویکتن
شهبانو،ویکتندیگربانوییدیپلماتبودهاندوسمتیکیازآنان)بانوییکهازسویزال

نزدروداوهفرستادهمیشود(روشننیست.
همچنین،درهشتمورد،فرستادگانازسویزنان،نزدمردانودردومورد،فرستادگانازسوی
مردان)مهرابوزال(بهمأموریتاعزاممیشوند.ایننکتهرابایدیادآورشدکهدرداستانهای
دیگرشاهنامهکهبانوانبرتختپادشاهینشستهاند،مواردزیادیرامیتوانیافتکهمردانرا

برایفرستادگیبهمأموریتهااعزامکردهاند.
درموردویژگیهایبانوفرستادگاندرشاهنامه،درکنارسهاصلکیاستمندی،رازداری،
هوشمندی، کاردانی، سیاستدانی، خردمندی،خوشسخنی، به میتوان وصلحآفرینی،
وفاداریبهمنافعکسیکهبهنمایندگیازاوراهیمأموریتشدهاند،آراستگی،خوشرویی
گاهیازمسائلروز،راستگویی،وآشناییباآدابدیپلماتیکاشاره وخوشچهرهبودن،آ

کرد.
همچنین،دراینداستانهاباگونهایدیپلماسیوسیاستورزیزنانهروبهروهستیمکهاز
ویژگیهایخاصزبانزنانهبرخورداراستومهمترینجلوۀآنرامیتواندر»زمینهچینی«،
گاهی میرسد، بهنظر درواقع، دید. گفتوگو انجام برای گفتار، در هم و رفتار در هم
زمینهچینیوتمرکزبرآن،نوعیغلبۀحاشیهبرمتنبودهاست.راستاستکهدردوران
تاریخیـاجتماعیایکهداستانهایشاهنامهرخدادهاند،زناندرحاشیۀمناسباتسیاسیجای
داشتهاندوهمیندرحاشیهبودن،ویژگیذهن،زبان،وسیاستورزیایشانبودهوازرازهای

پیروزیشاندرانجاممأموریتهایدیپلماتیکبهشمارمیآمدهاست.
سرانجاماینکه،اینبانواندراجرایمأموریتواگذارشده،بدونآنکهبکوشندرفتارمردانهایاز
خودبروزدهندیاجلوهگریهایزنانهرادستمایۀپیشبردمأموریتخودقراردهند،بامتانتو
شایستگیوبدونآنکهازجنسیتزنانۀخوددورشوند،مأموریتخودرابهسرانجاممیرسانند
وطرفمقابلنیزبهاحترامرفتاروگفتارشایستۀایشان،گاهتاآنجاپیشمیرودکهفرستادهرا
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طرفمشاورۀخودقرارمیدهدوازاوبرایپیشبردگفتوگوهاورسیدنبهاهدافدوجانبه،
یاریمیجویدیاپیمانآشتیودوستیمیاندوسرزمینرابااومیبندد.

انواعدیپلماسی برپایۀ را بانوانفرستاده این ازسوی بهکاررفته نوعدیپلماسی اگربخواهیم
تعریفشدهدردورانکنونیدستهبندیکنیم،میتوانگفت،آناندرقالبدیپلماسیسنتی
)See:Bizahani,2005(کهفرستادگانتنهادربرابرشاهانپاسخگوبودندونظارتعمومی
برعملکردایشانکمتررخمیدادوروابطدیپلماتیک،بیشتربهگونهایپنهانودرقالب
جریانیبستهپیشبردهمیشد،مأموریتشانراانجامدادهاند.مأموریتاصلیفرستادگاندراین
داستانها،رساندنپیاموانجامگفتوگویرسمیباطرفمقابلبرایدریافتپیاموبازگشت
بهسرزمینخودبود.آنانازاقتدارواختیارکافیبرایگفتوگووبستنپیمانوبرپاداری
صلحیادامنزدنبهجنگبرخورداربودند؛ازهمینرو،افرادیباشایستگیباالکهمورداعتماد

شاهانبودند،برایانجاممأموریتهایدیپلماتیکبرگزیدهمیشدند.
بهاینترتیب،شاهنامۀفردوسیبااتکابهداستانهاواسطورههایکهنایرانی،الگوییمناسب
ازکارویژهوویژگیهایبانوفرستادگاندرمأموریتهایدیپلماتیکرابهدستمیدهدکه
میتوانددرتعریفروابطدیپلماتیکمیاندولتهادرجهانامروزنیزکارآمدیداشتهباشد.
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