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 شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی سبک

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
ای و حماسی فرسته )فرشته( در های اسطورهجستار حاضر به بررسی نقشمایهزمینه و هدف: 

است. هدف  پرداخته و از كتب پهلوی نیز بعنوان مکمل و شاهد بهره درفته  شاهنامه فردوسی   

ای و حماسی فرسته و بررسی تمایز مفهومی میان    از این پژوهش، ریزنگری در ماهیت اسطوره 

اسییت. برای درک عمیق این تمایزات،  كاربرد فرسییته در شییاهنامه و در منابع شییاهنامه بوده 

و فرستگانی مینوی كه در تداول عام آورده شده ربرد فرسته روی  بندی انواع كانادزیر به بخش

های ارسییال اند در كنار یادكرد صییفات و ویژدیهای فرسییتگان و انگیزهتعبیر یافته« فرشییته»

 است.فرسته در حماسج ملی بررسی شده 

 و تحلیلی بر پایج مقایسه -ای و به روش توصیفی این پژوهش به شیوۀ كتابخانه  روش مطالعه:

 است. تفسیر و توضیح صورت پذیرفته 

شان داده        ها:یافته ضر ن ستار حا سیهای ج صفات و ویژدیهای    مطالعات و برر ست كه برخی  ا

فرسییتگان و اهمیت مضییاعف فرسییته در حماسییه از منابع شییاهنامه نظیر آثار پهلوی و اوسییتا 

 است.  بردرفته شده 

مزدا در این مقاله منظور از فرسته، داه زیونددان فرامادی است كه از سوی اهورا گیری:نتیجه

رسانی خود را به اند تا هم جنبج یاریگرانه و هم كنشهای پیاممأموریت یافته و فرستاده شده

های این فرستگان، الگویی برای رسوالن، پیکها و سفیران جنگی در انجام برسانند. نقشمایه

 نظوم چون شاهنامه فردوسی است.های محماسه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The present essay examines the 
mythological and epic characters of Ferishte in Ferdowsi's Shahnameh and uses 
Pahlavi books as a supplement and evidence. The purpose of this research was 
to take a closer look at the mythological and epic nature of Fereste and examine 
the conceptual distinction between the use of Fereste in the Shahnameh and 
in the sources of the Shahnameh. In order to deeply understand these 
distinctions, it is inevitable to divide the types of use of the messenger and the 
Minoan messengers that are interpreted as "angels" in common usage, along 
with the attributes and characteristics of the messengers and the motives of 
sending the messenger in the national epic, have been examined. 
METHODOLOGY: This research was done in a library method and descriptive-
analytical method based on comparison, interpretation and explanation. 
FINDINGS: The studies and investigations of this research have shown that 
some attributes and characteristics of the messengers and the double 
importance of the messenger in the epic are taken from Shahnameh sources 
such as Pahlavi and Avesta works. 
CONCLUSION: In this article, the term "angel" refers to the supernatural beings 
who have been assigned and sent by Ahura Mazda to carry out both their 
helping and messaging actions. The characters of these messengers are a model 
for messengers, couriers and war ambassadors in verse epics such as Ferdowsi's 
Shahnameh. 
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 مقدمه
ای و حماسی فرسته در های اسطورهنقشمایه»ای و حماسی تحت عنوان در مقالج حاضر با موضوعیت اسطوره

های كهن و اساطیری مرتبط با فرسته و فرستاده را كه در شاهنامه است بنمایهكوشش شده « شاهنامه فردوسی

بدانها اشاره رفته است بررسی شود و نقشها و وظایف انواع فرستگان اعم از اند و در متن داستانها متجلی شده

فرشتگان جهان مینوی و امشاسپندان و سفیران و رسوالن به تفکیک بازنمایی شود. هدف از پرداختن به این 

ری ابع اساطیای و محتوایی میان شاهنامج فردوسی و منای و نوعی توازی درونمایهموضوع، بازنمایی پیوند اسطوره

 های مورداستفادۀ حکیم بشکل داستانیالگویی كه در خداینامههای غنی كهنآن است. بعالوه بازتاب بسیاری از مایه

 های فرسته را بخوبی مینمایانند.تجلی كرده و نقشمایه

بخشهای مجزا اند، در در آغاز سخن، فرستگی امشاسپندان و نقشها و وظایف آنها را كه در شاهنامه تجلی یافته

موردبحث قرار میدهیم، سپس به شرح ویژدیهای خای و پراهمیت فرسته در خالل داستانهای شاهنامه اشاره 

ای است ها جستجو میکنیم. شیوۀ دردآوری اطالعات، كتابخانهمیکنیم و نوعی تقابل و توازی در میان انواع فرسته

ر دسترس باشد، در متن مقاله راهگشا خواهند بود. روش دیری از كتابها و مقاالتی كه در این خصوی دو بهره

 ها در شاهنامه و متون ساسانی و اوستا نیز وارد میشود.تحلیلی است و به توضیح و مقایسج بنمایه-پژوهش توصیفی

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

به بحث دسترده درخصوی فرسته تحت عنوان ایزدشناسی  حکمت خسروانی( در كتابی با عنوان 4394رضی )

های امشاسپندان را در سلسلج نوریه حکمت فارسی باستان بازشناسی است و وظایف و نقشمایهتطبیقی پرداخته 

( در كتابی 4343است. رضایی دشت ارهنه )است. بخشهایی از این كتاب در نگارش این مقاله استفاده شده كرده 

شخصیتها در سنجج خرد، به بررسی نقشهای  ، سنجش تحلیلی كنشکوه خرد در شاهنامه فردوسیشبا عنوان 

است. در متن داستانها بطور غیرمستقیم اشاراتی به بخردانه و نابخردانج شخصیتها و قهرمانان شاهنامه پرداخته 

شده  در متن مقالج حاضر استفاده است،و تنها در آن بخشها كه با مبحث فرسته مرتبط بوده  نقشمایج فرسته كرده

 است.

« دزینش، پذیرش و ویژدیهای فرستاده )سفیر( در شاهنامه فردوسی»( با عنوان 4343بیگدلو و وجدانی )

 درخصوی فرسته راهنمای ارزشمندی برای مقالج حاضر است.

دربارۀ دیپلماسی میان ( درخصوی آداب سیاسی و آیین مذاكره در شاهنامه به بحث 4347و منشادی )بهرامی 

است كه در برخی موارد میتواند راهگشای مقالج و نقش رسوالن را در آیین سیاسی ممالک نشان داده  ملل پرداخته

 حاضر باشد.

 

 بحث و بررسی

 جلوۀ فروهرها در شاهنامه 
و  نگاهبانان انجمن فروشیها ارواح نیک و توانای دذشتگان و نیاكان هستند؛ آنان یاوران خای میترا هستند و از

آیند. میترا خداونددار توانا، نیازمند همکاری فروشیهاست تا آب و دیاه و چارپا را كه ایزدكدۀ میترایی به شمار می

ن و زمیآفریدۀ هرمزد هستند، از دسترس دیو و اهریمن، نگاهبانی كنند و در میدان كارزار، نگاهبان سربازان ایران

نی نهایی این كلمه ]فروشی[ پناه دادن است و حمایت كردن. فروهر را میتوان به ایزد مع»مرزهای آریایی باشند. 
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آریاییهای قدیم به ارواح نیاكان خود احترام سرشاری مینهادند. ارواح  …روان موسوم ساختنگهبان نیکان و راست

: 3ج، 4394 )رضی،« میخواستندجهت در زمان وقوع دشواریها از آنان یاری  همینرا حاضر و ناظر میدانستند و به 

4534.) 

های خواندن فروشی در های حضور این فرستگان فروشی در شاهنامه فردوسی بسیار است. یکی از نمونهجلوه

دشواریها، زمانی است كه بیژن در چاه افراسیاب زندانی میشود و كیخسرو ناچار میشود برای یافتن وی و درفتن 

 جم برود.منشانی از دمشده، سراغ جا

 همه شهر ارمان و تورانیان

 چو نوروز فرخ فراز آمدش

 

 سپردند و نامد ز بیژن نشان 

 بدان جام روشن نیاز آمدش

 (1:16)شاهنامه، ج                                  

نند. برآورده كآیند تا دعای مؤمنان را فروشیهای فرسته و یاوران میترای جنگاور در داهانبار فرورددان به زمین می

ین آیند. اهمسپتمدم یکی از شش داهنبار است. ایام این جشن، پنج روز پایان سال است كه بر زمین فرود می»

مان خود بازمیگردند تا بازمانددان را بركت ویاران میترای نگهبان، هر سال به مدت ده روز پایان سال میان خان

ان و رزمنددان فراوان است، چون ارواح نیاكان همواره نگران حفظ دهند و یاری كنند. توجه فروهران به جنگاور

(. از آن است كه كیخسرو در نوروز جام را 4516: 3، ج 4394)رضی، « تمامیت سرزمین و استقالل آن میباشند

ران اآورد تا در آن از فروشیهای فرسته و ارواح نیکان دردذشته، بیژن را درخواست كند. بیژن از ردۀ ارتشتپیش می

و نظامیان است و برای یاری آفریددان هرمزد به نبرد با درازان اهریمنی شتافته است. بر این اساس است كه ایزد 

از میترا، یاوران نزدیک خود یعنی فروشیها را به یاری كیخسرو دسیل میکند. و دیده میشود كه كیخسرو پیش 

 د و نماز ویژه میخواند و یسنای ویژۀ فروشیها را ادا میکند:آورجا میعبادی ویژه به -جستجو در جام، مراسم آیینی

 چو خسرو رخ دیو پژمرده دیید

 بیامد بپوشید رومی قبای

 آفرینخروشید پیش جهان

 فریادرس زور و فریاد خواستز 

 خرامان از آنجا بیامد به داه

 بر كف نهاده نبیدیکی جام 

 زمان و نشان سپهر بلند

 

 دلش را بیه درد انیدر آزرده دید  

 بدان تا بود پیش ییزدان به پیای 

 به خورشیید بر چند بیرد آفرین

 از آهرمین بدكنیش داد خواست 

 به سر برنهیاد آن خجسته كلیاه

 كشیور پدییید بدو انیدرون هفت

 چند و چون  همه كرده پیدا چه و

 (1:16ج  )شاهنامه،                                  

ای است كه میتوان به داللت آن، بنمایج های فروشی بود و رومی قبای قرینهیافتن بیژن در چاه توران، یاری فرسته

قبای اشاره به همان میترایی جام را دریافت. از آنکه میتراییها، در هنگام عبادت قبای قرمز میپوشیدند و رومی

جنگاوران هستند. در جنگهای میان ایران و توران، از فروهر نیاكان  ها واست. فروهران در شمار بهترین فرسته

آمدند. فروشیها همزاد آدمی هستند و دردذشته یاری طلبیده میشد و آنان با دروههای انبوه به یاری ایرانیان می

ه دشمن لیشان فرستگی و پشتیبانی از بشر و صاحبان خود است. آنان دوشادوش اعقاب و بازمانددان خود عوظیفه

به پیکار میپردازند، درصورتیکه به چشم دیده نمیشوند. هرداه به نماز ویژه طلبیده شوند و از سوی جنگاوران در 

آیند و از ایرانیان دفاع میکنند. این نگاهبانی و های جنگ با اهریمن فراخوانده شوند، بسرعت به زمین میجبهه

 یان و تمامیت ارضی سرزمین آریایی صورت میگیرد.تنها از جان ایرانیان، بلکه از كفرستگی نه
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 روزۀ بزرگسی و روزۀ كوچکسیشدن مینویان از جانب اهورمزدا، در كتاب  شدن و به پیامبری بردزیدهدمارده 

است كه كار دوش او كنند و پیش هزار دوش او اینکه پانصد هزار مینو با او دمارده شده  …»است. تصریح شده 

 روزهی)س« …است كه كار چشم او كنندپنج هزار مینو با او دمارده شده  …مهر دویند: این بشنو؛ آن را نیز بشنو

 (.74بزرگ: ی روزهكوچک، سی

رمزد برای نگاهبانی آفریددان دسیل میشوند و سفیر یاری و دفاع پیراستگانی هستند كه از جانب هفروهرها، روان

از نیکیها هستند. این مأموریتها كه عمدتاً بشکل نگاهبانی از فرشتگان و ارواح یاریگر، فرورها، دیده میشود همان 

 …تن سام در دشت پیشانسه نزدیک كوه دماوند است»خویشکاری فرشتگان است كه موردانتظار همگان است. 

(. ستارۀ 75)مینوی خرد:« اندفروهر پارسایان را به نگاهبانی دماشته 44444ایزدان و امشاسپندان برای تن سام 

اورنگ با همراهی فروهرهای مقدس بردماشته و فرستاده میشوند تا راه دیوان و دروجان را سد كنند و نگذارند هفت

اورنگ با ستارۀ هفت»ه، نگاهبانان نظم و رته ایزدی هستند. نظم افالک را برهم بریزند. این پیکها و رسوالن شایست

دیو و دروج و پری و جادودری  44444است برای بازداشتن فروهر مقدس در درودذر دوزخ دمارده شده  44444

 (.45)همان: « كه در مخالفت با سپهر و اخترانند

رمزد میشود. در ور جمشیدی یک مرغ مسئول رسول و پیک الزاماً انسان یا فرشته نیست و شامل همج آفریددان ه

مرغ كریشفت[ سخن دوید سخن داند دفتن و دین به »]دین فرامیخواند:  آوری دینی میشود و مردمان را بهپیام

سیمرغ یکی از هفت (. »456)بندهشن: « ور جمکرد او برد و رواج بخشید بدانجا اوستا را به زبان مرغان خوانند

(. از دیگر 353: 4374)واحددوست، « شمار میرودنماد جهانی بهمن یکی از امشاسپندان به  دونج جانوری است كه

فرستاددان و رسوالن دین از جانب هرمزد، مرغ بهمن است كه خویشکاری ویژۀ او، رساندن دین و خواندن دعا و 

جغد خوانند، دوید كه دربارۀ مرغ اشوزشت، كه مرغ زوربرک و مرغ بهمن است، كه »دریزاندن اهریمن است. 

كه بخواند، دیوان از او دریزند و در آنجا بنه نکنند و بدان روی است. هنگامیبخشی از اوستا در زبان او آفریده شده 

 )همانجا(.« جغد در بیابان كند و در ویرانستان باشد تا دیوان آنجا بنه نکنند

نانج سام، مطلبی هست كه بردزیددی و فرستگی سام دربارۀ پیامبری و خویشکاریهای نگاهبا بندهشدر روایتهای 

و آنجا است، اچالی افتاده و او را برف بر زبر نشسته میان كوه …مرگ بودسام را دویند كه بی»را تأیید میکند: 

« …بدان كار است كه چون ضحاک رها شود، او خیزد و وی را از میان برد. او را بیور فروهر پرهیزداران پاسبانند

آوری فرشتج سروش كه در میان امشاسپندان مقام شامخی دارد در اوستا و در شاهنامج (. پیام469)بندهشن: 

 از نیرو و پیروزی و فرزانگی»است. سروش حامل مستقیم وحی از جانب اهورمزدا است. فردوسی بفراوانی تأیید شده 

ونج او ]سروش[ را چهار تکاور سپید، روشن، درد …كشور زمین آمدندو دانایی وی بود كه امشاسپندان به هفت

(. سروش از سوی هرمزد رسول است، اما قدرت این را دارد 665)اوستا: « …كشنددر پهنج مینوی می …درخشان

 مأموریت دسیل دارد و به رسالت به مبارزه با اهریمن بفرستد. كه امشاسپندان را نیز به

 است:حی یعنی سروش ایزد اشاره شده رسانی فرشتج ودر شاهنامج فردوسی به پیام

 یکایک بیامد خجسته سروش

 دربگفتش ورا زین سخن دربه

 درود آوریدش خجسته سروش

 

 پیییوشبسیان پری پلنگینیه 

 كه دشمن چه سازد همی با پدر

 كزین بیش مخروش و بازآر هوش

 (35و  34: 4)شاهنامه، ج                           
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صفت بود كه بر تخت شاه و سیامک رشک برد و به بدخواهی برآمد. سروش راز اهرمن را پسری بدسگال و درگ»

 (.           49: 4394)كریستین سن، « این بدخواهی را بر دیومرث آشکار كرد

نگنا و ت رسان و یاریگر آفریددان مزدا در هنگام سختیدیگر از مینویانی كه فرستج خای هرمزد هستند و پیام

ای هستند كه به فرمان دادار مأمور هستند تا جهان استومند مادی را یا روانان پاک و پیراسته« فروهران»هستند 

راستی از زور و فر و نیروی اهورمزدا به سپیتمان زرتشت دفت: اینک تو را به»دارند. از دستبرد اهریمن دور نگه 

آداهانم كه چگونه فروشیهای توانای اشونان مرا به یاری آمدند و ن میپشتیبانی فروشیهای توانای پیروزمند اشونا

 «…آوران راخشنودی فروشیهای توانا، آموزداران نخستین كیش و فروشیهای پیام …سان یاوری رساندندچه

ردان خوانی و دادخواهی ماست كه فروشیها به امر هرمزد هنگام یاریهای زیر تأیید شده (. در قطعه155)اوستا: 

رمزد هایی از نزد هخواهان باشند. فرستهآیند تا یاریگر یارینیک، به مأموریت دسیل میشوند و از آسمان فرود می

 آیند.كه در سختی و نبرد به یاری مردمان مؤمن می

د و وب كه در چنگ افراسیاب و دهخیمانش اسیر شده در نبرد بیژن دیو كه با درازان ارمان زمین آغازید، هنگامی

هرآینه بیم بر دار رفتن میرفت، بیژن همچون سرباز مؤمن هرمزدی در جبهج نبرد با دشمن بود كه دست به 

دهنده خواهی از ایزد باد، درحقیقت درخواست رهایی از فروهران و فروشیهای پناهخوانی برداشت و با یارییاری

 است:رسان تأكید شده خوانی بر نقشمایج ایزد باد بعنوان پیاممیکرد. در این یاری

 زمینایا باد بگذر به ایران

 سختی در استبگویش كه بیژن به 

 ببخشود یزدان جوانیش را

 كننده همی كند جای درخت

 

 پیامی بر از من به شییاه دزین 

 چو آهو كه در چنگ شیر نر است

 به هم برشکست آن دمانییش را

 پدید آمد از دور پیران ز بخت 

 (64: 5)شاهنامه، ج                                  

از نوروز دیده میشود. در آن مشهورترین جلوه از فرستگی فرشتگان مینوی و امشاسپندان، در فرورددان پیش 

رند. آوآیند و بركت و یاریگری خویش را بر خانمانهای آریایی فرود میهنگام است كه ارواح فروشیها به زمین می

از آرامگاههای خویش به بیرون شتابند و ده « همسپتمدم»توانای اشونان را میستاییم كه هنگام فروشیهای نیک »

 (.144)اوستا: « شب پیاپی آداهی یافتن را در اینجا به سر برند

داهان و هنگام غروب خورشید است و در خوان چهارم رستم كه با زن جادو رویاروی میشود، زمان رویارویی پسین

 از فرورفتنآنکه پس »از غروب خورشید آغاز میشود برای نبرد با پریان و جادوان: یزد فرشته پس مأموریت مهرا

 (. 374)همان: « اهریمن همه تن مرگ دربرابر او به هراس افتد. …خورشید به فراخنای زمین پای نهد

 همی رفت پویان به راه دراز

 درخت و دیا دید و آب روان

 دخور جادوان بد چو رستم رسی

 ندانست كو جادوی ریمن است

 بر كفش برنهاد یکی تاس می

 چو آواز داد از خداوند مهر

 یزدان شنیددشت چون نام سیه 

 

 فراز چو خورشید تابان بگشت از 

 جوانچنان چون بود جای مرد 

 از آواز او دیو شد ناپدید

 است اندر اهریمن نهفته به رنگ 

 دهش كرد یادز دادار نیکی

 تر دشت جادو به چهرددردونه

 تهمتن سبک چون در او بنگرید 

 (49: 6)شاهنامه، ج                                 
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های فرسته و نگاهبان در ادب اساطیری و حماسی است. پاینددی هوش سرشار و خردمندی از عناصر مؤكد و بایسته

هر است. در مهر یشت اوستا، مر ایران بتکرار ستوده شده و پاسبانی كه دهگاه از ملزومات فرستگان است در اساطی

آن »زمین میشناسیم. ای از هرمزد به پاسداشت ایرانایزد را پاینده و نگاهبان سرزمین آریایی خونیرث و فرسته

ند اناست. او از پشت میپاید، از پیش میپاید، او به ممهر دارندۀ دشتهای فراخ، خود را برای پاسبانی آماده كرده 

 (.16كهن:  )اوستای« نشدنی هر سو را مینگردبانی فریفتهدیده

ها در رستهدر توصیف ف« چشمهای بینا و نافذ»و « پاینددی و پاسبانی»و « نشدنیفریفته»تأكید بر صفاتی چون 

ند كه ای میجویآید. در داستان رستم و اسفندیار، فرستهها نیز به چشم میشاهنامج فردوسی و مجموع حماسه

باشکوه  نشدنی باشد و ظاهریپیام روشن اسفندیار را به رستم ابالغ كند. آن فرسته باید بسیار تیزهوش و فریفته

 .آزموده نتواند او را بفریبدداشته باشد تا رستم جهان

 فرستاده باید یکی تیزویر

 سواری كه باشد ورا فر و زییب

 

 سخنگوی داننده و یاددیر 

 انیدر فریبنگیرد ورا رستم 

 (634: 4)شاهنامه، ج                               

، زبانی، دانایی و حافظج قویدر این دو بیت، فردوسی بر ویژدیهایی چون تیزویری و تیزهوشی، فصاحت و دشاده

 ناخوردنی تأكید میکند كه مسلماً از بهترین صفات فرسته است.شکوه و زیبایی و همچنین فریب

 ای فرسته در شاهنامهوصف ویژگیه
است كه دویای اهمیت واالی این جایگاه در منابع در شاهنامه برای فرسته ویژدیهای چندینی یاد شده  

مورداستفادۀ حکیم فردوسی است. منابعی چون متون كهن اوستا كه در آن فرسته یا فرشته به تعبیر امروزین آن، 

ر آن اساس است كه صفات یادشده برای فرشتگان از حساسیت از باشنددان مینوی و دارای تقدس ویژه است و ب

النوع موالید و موجودات كائنات هستند، صفات و ایزدان، امشاسپندان و مینویان كه رب العاده برخوردار است.فوق

خی رویژدیهایی دارند كه قاعدتاً انتظار میرود آن ویژدیها و صفات را در انواع و كثرات و موجودات سراغ درفت. ب

 صفات فرستگان در شاهنامه از قرار زیر است:

وخم سپاه دشمن آداه میشود و لشکر : اردشیر بابکان با فرستادن كارآدهانی كارآزموده از چمكارآگهی و كارداری

 .دشمن را درهم میشکند

 به كردان فرستاد كارآدهان

 اندازه زیشان درفتار شدبی

 

 كجا كار ایشان بجوید نهان 

 نابخردی خوار شدستردی و 

 (439: 7)همان، ج                                  

ای كه برای كسب خبر و آماردیری از سپاه دشمن راهسپار میشود، طبعاً باید كارآداه باشد و به امور جنگی فرستاده

جذب كند، بشکل  و نظامی و راهها اشراف داشته باشد. وقتی اردشیر بابکان مصمم شد كه از میان مردان، سرباز

 وكیف توان رزمی سربازان خبر یابد. این فرستاددانمخفیانه كارآداهانی را در میان این نومبارزان تعبیه كرد تا از كم

  .مخفی در شکل جاسوس و آماردیر ولی فرسته محسوب میشدند

 یکی موبدان را ز كارآدهیان

 ابا هر هزاری یکی كارجوی

 آمدی كس كه در جنگ سست هر آن

 كه بودی خریدار كار جهان 

 برفتی نگه داشتی كار اوی

 به آوردده نادرست آمدی
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 شهنشیاه را نامه كردی نهان

 
 هم از بدهنر هم ز جنگاوران

 (473: 7)همان، ج                                   

 به دیوانش كارآدهان داشتی

 بالغت نگه داشتندی و خط

 چو رفتی سوی كشوری كاردار

 ندی برش استواران اویشد

 

 دانشان كار نگذاشتیبه بی 

 كسی كو بدی چیره بر یک نقط 

 بدو شاه دفتی درم خوار دار

 به پرسیدن از كارداران اوی

 (479)همان:                                         

عملی و كارآزموددی در دوستی و شناختن خط و دبیری بعالوه داشتن تجربج تأكید بر صفت خردمندی و دانش

است. فرستاددانی كه در نقش جاسوس جنگی به سپاه دشمن دسیل میشوند باید وصف فرستاددان بفراوانی آمده 

های كاردیده برای خبریابی از شکست سپاه ایران درخصوی فرستادن فرستهافراسیاب پس  آهیر و هشیار باشند.

 .ستگانی بردزیند كه خردمند و كاردان باشنداز ایرانیان، به پیران ویسه تأكید میکند فر

 نگه كن خردمند كارآدهان

 ز بردشته دشمن تو ایمن مشو

 

 پراكنده بفرست هر سو نهان 

 زمان تا زمان آدهی خواه نو

 (441: 1)همان، ج                                   

 دیهای فرسته را بوضوح یافت:ای به نام فرغار از سوی افراسیاب میتوان ویژدر داستانِ فرستاده

 یکی شییردل بود فرغیار نام

 ز بیگانگان جای پردخته كرد

 اكنون برو سوی ایران سپاههم

 و چون كن كه چند استسوارش نگه 

 راهچو فرغار بردشت و آمد به

 

 قفس دیده و جسته چندی ز دام 

 مردای درانماییهفرغیار دفت به 

 رزمخییواهنگیه كن بدان رستیم 

 و بییر رهنمون كه دارد ازین بوم

 به كارآدهی شد بیییه ایران سپاه 

 (674: 1)همان، ج                                   

برمیگیرد. همانگونه كه فرستج كاردان و حازم از همج امکانات عاطفی و روانی خویش برای حصول دستاورد بهره 

جاماسب چون میبیند با این سخنان، اسفندیار خرسند نمیشود »ار میکوشد: جاماسب برای تحریک عواطف اسفندی

اش باختهكه بردردد، به دریه میفتد و برگ برندۀ خویش را رو میکند و او را از زخمی شدن فرشیدورد برادر و یار پاک

 (. 766: 4346)سرامی، « اسفندیار با شنیدن نام فرشیدورد ددردون میشود …آداهاندمی

 

  اومندیردمندی و دانشخ

 جنگجایی به چو لشکرش رفتی به 

 ای بردزیییدی دبیییرفرستاده

 پیامی بدادی به آیییین و چییرب

 فرستاده رفتی بر دشمنش

 شنیدی سخن در خیرد داشتیی

 

 خرد یار كردی و رای و درنگ 

 خردمند و با دانش و یاددیر

 بدان تا نباشد به بیدار حرب 

 پیراهنشكه بشناختی راز 

 غم و رنج بد را به بد داشتیی

 (479: 7)شاهنامه، ج                               
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بگذارد. « ینآیبه»دبیری و با خط و نویسنددی آشنا بودن نیز در شرایط فرستادۀ خردمند است. فرسته باید پیام را 

ماید. پیام چرب دادن یعنی آنکه فرسته رسانی ننامج سفارت و قوانین معروف و معهود، پیامیعنی براساس آیین

مراقب باشد پیامها را به منتهای كارآمدی تنظیم و ارسال نماید. از نکات بسیار حساس دیگری كه ازجمله شرایط 

العاده و طرز سلوک محیالنج فرستاده برای برقراری نزدیکترین و ویژدیهای فرسته برشمرده میشود، هوشمندی فوق

، «بشناختی راز پیراهنش»كه  آوری حساسترین اخبار استیدن زیر پوست دشمن برای جمعشیوۀ ارتباطی و لغز

 .منظور نهایت نزدیکی و آداهی بسیار از اوضاع پنهان دشمن است

 خردمند مردی و جوینده راه

 
 فرستاد نزدیک كاووس شاه  

 (3)شاهنامه، ج                                       

نیز فرسته را با چنین تمایزاتی مییابیم كه خردمندی و دانایی از اصول آن است. « سرود رالن» در حماسج فرانسوی

(. خردمندی 51: 4393)ترانه رالن، « حقیقت این است كه برای انجام این سفارت، نیاز به مردی خردمند و داناست»

وقتی به خواستاری دختر « مهران ستاد» است تا فریبها و نیرنگهای پنهان را دریابد.و هوش سرشار الزمج فرسته 

ناكردۀ خاقان را كار میگیرد و آن دخت بزک دزین نماید، هوش و خرد بهخاقان چین میرود تا برای انوشیروان به

 كه قصد داشتند از نظر وی دور دارند، برمیگزیند.

 چو مهران ستاد اندر او بنگرید

 بدانست بینادل رای راد

 اویچشم به دستار و دستان همی 

 

 یکی را به دیدار چیییون او ندید 

 كه دورند خاقان و خاتییون ز داد

 بپوشند وزان تازه شد خشم اوی

 (467، 9)شاهنامه، ج                               

 ت.های راه نیسچیز برای فرسته و پیک ضروریتر از آشنایی كامل با مسیرها و نقشههیچشناسی: دانی و راهراه

  .ها باشد و در مواقع خطر از راههای نبهره به هدف برسدها و بیراههراهبستها و كورهته باید راهدان و آداه به بنفرس

 خردمند مردی و جوینده راه

 
 فرستاد نزدیک كاووس شاه 

 (3)همان، ج                                           

 «منطقه از همه آداهتر است و بخوبی با راههای نبهره آشناستتژاو كسی را برای جاسوسی میفرستد كه به »

ای نادیده را بگونه(. زال با آداهی از نقشج راه مازندران، میکوشد رستم جوان راه345: 4346)رضایی دشت ارهنه، 

هدف  تر بهخطر و كوتاه و پرخطر بخاطر كاهش زمان و سریعاز دشواریهای مسیر بیاداهاند تا میان دو راه بلند و كم

خطر بهتر است. زال با سفارشهایی كه به رستم راه دشوار اما كوتاه، در مقایسه با راه كم رسیدن، بردزین نماید.

 .میکند، درحقیقت صفات و ویژدیهای فرسته را به بهترین شکل آشکار میسازد

 برت را به ببر بیان سخت كن

 چنین پاسخش داد رستیم كه راه

 دفیت زالاز این پادشاهی بدان 

 یکی زان دو راه آنکه كاووس رفت

 پر از دیو و شیر است و پر تیردی

 تو كوتاه بگزین شگفتیی ببین

 

 سر از خواب و اندیشه پردخت كن 

 خواهدراز است و من چون شوم كینه

 دو راه است و هر دو به رنج و وبال

 ددر كوه و باال و منزل دو هفیت 

 بماند بدو چشمت از خیردی

 آفرین تو باشد جهانكه یار 

 (94: 6)شاهنامه، ج                                 
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ای است از جانب دستان؛ دانستن راه بخشی از پیروزی است و دستیابی به هدف متضمن شناخت رستم فرسته

م چش كامل مسیر است. زال میداند كه راه سنگالخی و تاریک است و چشم رستم خیره میماند. از آن است كه بر

 .انگیز و مینوی اسب حساب ویژه باز میکندرخش تکیه میکند و بر بینایی شگفت

 ادرچه به رنج است هم بگذرد

 
 پی رخش فرخ زمین بسپرد 

 (94: 6)همان، ج                                     

از قدرت دید شبانج رخش  در ادامج مسیر رستم در خوان پنجم به اوج تاریکی و دشواری راه میرسد و با استفاده

 .راهجویی میکند

 وز آنجا سوی راه بنهاد روی

 زنگی سیاه شب تیره چون روی

 عنان رخش را داد و بنهاد روی

 

 چنان چون بود مردم راهجوی 

 ستاره نه پیدا نه خورشید و ماه

 نه افراز دید از سیاهی نه جوی

 (44: 6)همان، ج                                    

وقتی تژاو از لشکركشی ایرانیان آداه میشود، كسی را بعنوان فرسته برمیگزیند كه از فرازونشیب راه آداه است و 

 .وخم مسیرها آداه نیستكس بهتر و بیشتر از چوپان از چممنطقج موردنظر را بخوبی میشناسد. هیچ

 كبوده بدش نام و شایسته بود

 بدو دفت چون تیره دردد سپهر

 

 شایستگی نیز بایستیه بودبه  

 تو ز ایدر برو هیچ منمای چهر 

 (71: 1)همان، ج                                     

رسانی، مستلزم وجود مركب تکاور و تیزسرعت است كه پیک را در كوتاهترین : تعجیل در پیامتکاوری و تیزروی

 .زمان به مقصد برساند

 هیونی تکییاور بر زال سام

 سر داری اكنون مشویدل به  در كه

 

 بیاید فرستیاد و دادن پیییام 

 یکی تیز كن مغز و بنمای روی 

 (74، 6)همان، ج                                    

 یاد میکند:« پوینده»داه پیک تیزرو را با صفت 

 چو پوینده نزدیک دستان رسید

 
 بگفت آنچه دانست و دید و شنید  

 (95، 6)همان، ج                                    

همراه پیکی تیزرو بسوی رستم میفرستد و  زمان  ای بههنگام تازش سهراب بر ده سپید، كاووس با تعجیل، نامه

 اندكتر از آن است كه كاهلی را به خود راه دهد.

 به دیو آن زمان دفت برسان دود

 نباید چو نزدیک رستم شییییوی

 ادر شب رسی روز را بازدییرد

 

 عنان تکاور بباید بسود  

 به زابل بمانی و در بغنوی

 بگویش كه تنگ اندر آمد نبرد

 (445، 3)همان، ج                                  

 جگرپس جهانجوی خستهاز آن 

 
 برون كرد مردی چو مرغی بپر 

 (99، 6)همان، ج                                    

 است:نیز تیزروی و تعجیل پیک و فرسته چنین آمده  فرامرزنامهدر 
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 فرستاد، مانند باد دمان

 به پیغام سوی تو آید همی

 

 و یا همچو تیری كه رست از دمان  

 زمانی به ره بر نپاید همی

 (493)فرامرزنامه:                                  

  های فرستادن فرستهانگیزه

ها به در خالل داستانهای شاهنامه كه موضوعیت محوری آنها پیرامون جنگ و دفاع و حماسه است، داهی فرسته

 دن رسول در شاهنامههای فرستاهای دیگری برای دزارد مأموریت دسیل میشوند. به چند نمونه از انگیزهانگیزه

 اشاره میشود:

داهی بمنظور ایجاد قرابت و نزدیکی سیاسی میان دو كشور و برای حفظ ثبات و «: خواستگار»فرسته با عنوان 

داراب  .سکون ملتها، ازدواجهای سیاسی صورت میگیرد و شخصی در قالب فرسته برای انجام امور راهی میشود

د آشتی فیلقوس را مشروط به دو شرط میپذیرد. نخست ازدواج با دختر از شکست دادن سپاه روم، پیشنهاپس

 فیلقوس، ناهید، و دریافت باه و ساو از روم. فرستج روم را به وساطت خواستاری ناهید مأمور میکند: 

 فرستادۀ روم را خواند شاه

 بدو دفت رو پیش قیصر بگیوی

 پس پردۀ تو یکی دختر است

 مبه من ده و بفرست با باه رو

 

 بگفت آنچه بشنید از آن نیکخواه 

 ادر جست خواهی همی آبروی

 كه بر تارک بانوان افسییر است

 رنج مانی به رومچو خواهی كه بی

 (377: 4)شاهنامه، ج                                

الفت آن خواسته مخ ای را به خواستاری نزد دردیه خواهر بهرام چوبینه میفرستد، ولی دردیه باخاقان چین فرستاده

 میورزد و به فرستج خاقان چنین میگوید:

 بدین سوگ چون بگذرد چار ماه

 همه بشنوم هرچه باید شنید

 تو اكنون از ایدر به شادی خرام

 

 نزدیک شاه سواری فرستم به  

 به دوینددان تا چه آید پدید

 به خاقان بگو آنچه دادم پیام

 (476: 4نامه، ج )شاه                               

ر ای ددر پادشاهی ایران، مهران ستاد از سوی شاه اختیار تام دارد تا زیباترین دختر خاقان را بردزیند و فرسته

سیار ب نقش وزیر مختار در كشور چین باشد. ویژدیهایی كه در این داستان برای فرسته )مهران ستاد( یاد شده

 توجه است:قابل

 مهران ستادچنین دفت كسری به 

 زبان و دمان بایدت چربگوی

 شبستان او را نگه كن نخست

 به آرایش چهره و فر و زیب

 

 كه رو شاد و پیروز با مهر و داد 

 خرد رهنمای و دل آزرمجوی

 بد و نیک باید كه دانی درست

 نباید كه دیرندت اندر فریب

 (479: 9)شاهنامه، ج                                

اندیشی، رهنمونی خرد و آزرمجویی، تشخیص بد و نیک و از همه مهمتر فریب نخوردن زبانی و نیکچربداددری، 

 و هوشمندی از صفاتی است كه انوشیروان به مهران ستاد در جایگاه خواستار و فرسته سفارش میکند و برمیشمرد.
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قتدر، زال بر آن میشود كه پادشاهی در هنگام آشوب ایران و نبود پادشاهی مفرسته برای بازگرداندن پادشاه: 

ه به ای باشد كه كیقباد را از البرزكونژاده و داددر برای ایران بردزیند و در پی آن رستم را رهسپار میکند تا فرسته

 ایران آورده و تاج شاهی بر سر او نهد. 

 به رستم چنین دفت فرخنده زال

 برو تازیان تا به البرزكوه

 کیابر كیقباد آفرین كن ی

 به دو هفته باید كه ایییدر بوی

 

 كییه بردیر كوپال و بفراز ییال 

 دزین كن یکی لشکر همگیروه

 مکن پیش او بر درنگ اندكیی

 ده و بیگه از تاختن نغنیییوی

 (54: 6)همان، ج                                     

وار رنج را به جان میخرد. نخست راهی مازندران فرستهپهلوان به هدف بازآوردن پادشاه ایران، دو بار رستم جهان 

میشود تا كاووس را از چاه دیوان رها سازد و به ایران بازدرداند؛ سپس به هاماوران میشتابد تا وی را از زندان و ده 

 هاماوران رهایی بخشد.

 به رستم چنین دفت دستان سام

 كه شاه جهان در دم اهدهاست

 زین كنون كرد باید تو را رخش

 

 كه شمشییر كوته شد انیدر نیام 

 به ایرانییان بر چه ماییه بالست

 بخش كینبخواهی به تیغ جهان

 (94: 6)همان، ج                                      

 هیأت و ظاهر فرسته

رای نوع تدابیری بدر داستانهای شاهنامه فرستگان بنا به مصلحت امر و انگیزه و هدف رسالت خود، نادزیر به اتخاذ 

اقتضای موقعیت  بنا به …پوشش و آراستگی خود هستند. داه در نقش و هیأت بازاردان، داه در نقش چوپان و

 تغییر ظاهر میدهند.

اردشیر برای ورود به ده و از میان برداشتن كرم هفتواد با ظاهر بازاردان وارد عمل فرسته در نقش بازارگان: 

ای است در ظاهر و پوشش بازردان. همانگونه كه رستم در داستان ین درحقیقت فرستهمیشود. آن بازاردان دروغ

رد. زمین شود و از بیژن خبر دیای امن بتواند وارد تورانآفریند تا در حاشیهبیژن و منیژه از خویشتن بازردانی می

سیاق  همین آنچه دیده میشود. بهتر از ای است به مأموریتی ویژهدر آن حالت رستم نیز در پوشش بازاردان فرسته

 …اسفندیار در ده دنبدان و اسکندر و بهرام دور و

 های دلیمچو خربنددان جامه

 جویدل و راههمی شد خلیده

 همی رفت همراه آن كیاروان

 

 بپوشید و بارش همه زر و سیم 

 ز لشکر سوی ده نهادنید روی

 به رسم یکی مرد بازاردیییان

 (454: 4)شاهنامه، ج                               

جاماسب وزیر مشاور دشتاسپ، برای آزادی اسفندیار از دنبدان ده از سوی فرسته در نقش و جامۀ تركان: 

 دشتاسپ مأموریت مییابد و فرسته میشود تا ناشناس از میان دشمن بگذرد و خود را به اسفندیار برساند.

 بپوشید جاماسب توری قبای

 كاله دو پر به سر برنهاده

 یکی اسب تركی بیاورد پیش

 به آواز تركی سخن راندی

 رهنمایفرود آمد از كوه بی 

 بر آیین تركان ببسته كمیر

 ابر اسب، آلت ز اندازه بیش

 كس كه او خواندیبگفتی بدان 
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 ندانستی او را كسی حال و كار

 
 بگفتی به تركی سخن هوشییار

 (417: 4)شاهنامه، ج                               

خواد برزین از سوی خسروپرویز به فرستگی به دربار خاقان چین میرود و در كمین فرصتی برای كشتن بهرام 

سازی چوبینه مینشیند؛ اما در ظاهر پزشک معالج دختر خاقان، به درون راه مییابد. این فرستج بسیارهوش، با دسیسه

 دلین از خاقان تعبیه میکند و پای نامج دروغین را توقیع میزند. مُهری

 بیامد به خراد برزین بگفت

 برو پیش او نام خود را مگوی

 درچارهبه نزدیک خاتون شد آن 

 

 كه این راز باید كه داری نهفیت 

 رویپزشکی كن از خویشتن تازه

 تبه دید بیمار او را جگر

 (445: 4)شاهنامه، ج                                 

 پیران ویسه، وزیر خردمند افراسیاب، برای دور داشتن كیخسرو از خطر كشته شدن بهفرسته در نقش دیوانه: 

اب كه چون بیهشان و دیوانگان نزد افراسیدست افراسیاب، به او سفارش میکند كه خود را به دیوانگی بزند و هنگامی

ای است از سوی پیران ویسه نزد افراسیاب اما جهت خود آسوده كند. كیخسرو فرستهیرود، خاطر افراسیاب را به م

 در ظاهر دیوانگان و ناخردمندان.

 بدو دفت كز دل خرد دور كن

 مرو پیش او جز به دیوانگی

 دونه به درد خردمگرد ایچ

 

 چو رزم آورد پاسخش سور كن 

 نگیمگردان زبان جز به بیگا

 یک امروز بر تو مگر بگذرد

 (445: 3)شاهنامه، ج                                

برای آماردیری از سپاه دشمن كه در حالت آماددی جنگی به آرایش فرسته در نقش جاسوس و خبریاب: 

ز دیری ااست، داهی رسوالنی پنهانی فرستاده میشود تا در ظاهر ناشناس به جاسوسی و خبرنظامی پرداخته 

 ها لزوماً باید از حیث نظامی و جنگاوری به فنون رزمی و دانشهای ویژۀچندوچون سپاه متخاصم برآیند. این فرسته

آن اشراف داشته باشند. در نبرد رستم و سهراب، حساسیتهای بسیار نظامی سبب میشود تا رستم خود اقدام به 

یگری اعتماد نورزد. از آن است كه در هیئت تركان به اردوداه خبردیری از سپاه سهراب نماید و به هیچ فرستادۀ د

 دشمن میشتابد.

 وارتهمتن یکی جامج ترک

 
 بپوشید و آمد دوان تا حصار 

 (6)همان، ج                                          

دسیل میشوند تا از آزموده از سوی افراسیاب هایی كارآداه و رزمدر جنگ بزرگ كیخسرو با افراسیاب، فرسته

 وكیف سپاه ایران خبر دیرند.كم

 ز كارآدهان آنکه بد رهنمای

 پاسبانی ندیدغو  جایی به

 طالیه نه و آتش و باد نه

 بدید آن و بردشت و آمد دوان

 چو افراسیاب آن سخنها شنود

 

 سراینزدیک پردهبیامد به  

 جز از آرمیده جهانی ندید

 نیهز توران كسی را به دل یاد 

 روانكز ایشان كسی نیست روشن

 به دلش اندرون روشنایی فیزود

 (335: 5)شاهنامه، ج                                
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از آغاز جنگ با سپاه ایران، كارآداهانی را به فرستگی دسیل میکند تا اخبار و آمار الزم از سپاه پیران ویسه پیش 

 ایران را به دست آورند.

 كارآدهان برون كرد ناداه

 
 جست بیدار كار جهانهمی 

 (96: 5)همان، ج                                     

است. هایی از این پیکهای خبریاب كه به مأموریتهای مخفی دسیل میشوند اشاره رفته نیز به نمونه تاریخ بیهقیدر 

از  ؛ اختیار تامشناسی و اشراف بر راههای نبهرهاست: چاالكی و تیزروی؛ راهویژدیهایی برای این فرسته یاد شده 

ق خویش آمد و سواری از دیوسواران خویش نامزد نوشتگین[ به وثا»]جانب فرستنده برای اقدامات الزم و رازداری. 

« …كرد با سه اسب خیارۀ خویش و با وی بنهاد كه به شش روز و شش شب و نیم به هرات رود نزدیک امیرمسعود

 (.473: 4)تاریخ بیهقی، ج 

ست یابند، د نیز آنگاه كه لشکر آداممنون یقین یافتند كه بدون اخیلوس نمیتوانند به اهداف خود حماسج ایلیاددر 

فرستاددانی به خواهشگری نزد آفیلوس میفرستند تا دل او را نرم كنند و چند تن از بزردان و شایستگان را به 

سران نامور را برانگیزیم كه همین دم به سراپردۀ این پهلوان روند. فونیکس كه »رسانی برمیگزینند. رسالت و پیام

آور انگیزم كه باید این دو پیامد. آهاكس بزرگ و اولین فرزانه را برمیمهرپروردۀ زئوس است راهبر ایشان خواهد بو

 (. 646)ایلیاد: « اوریبات و هودیوس با ایشان همراه شوند
 

 گیرینتیجه

سانی و ردرفته در این جستار چنین مستفاد میشود كه به نقشمایج پیغاماز برآیند مطالعات و بررسیهای انجام

تی و های متون زرتشها بر پایج دادهاست و این نقشمایه در شاهنامه نیز اشاراتی شده یاریگری فرشتگان ملکوتی

ی آن های ازلهای انسانی هستند و به نوعی الگوی كهن و نمونهها و وظایف فرستهراستا با نقشمایهمتن اوستا، هم

نشدنی، قدرت سرشار و فریفته محسوب میشوند. تأكیدهای فراوانی در متن اوستا بر تیزبینی، تیزشنوایی، هوش

ا را است كه این تأكیدهباالی رزمی، تکاوری و چاالكی و بسیار مفاهیم ارزشمند مرتبط با ویژدیهای فرسته آمده 

در خالل داستانهای شاهنامه برای فرستگان انسانی نیز مییابیم و با توجه به این همانندی در شاهنامه و منابع آن 

دذاری یکسانی را برای فرسته در هر دو متن مشاهده كرد. دیگر آنکه امشاسپندان و ایزدان كه ارزشمیتوان بنیاد 

آورانج خود را در فرستگان زمینی بازتاب النوع موالید زمینی در شمارند، صفات و ویژدیهای یاریگرانه و پیامرب

 اند.داده

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و نزبا دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر سیما منصوری است.شده استخراج رامهرمز

 نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای مسعود شفیعیاند. بوده مطالعه این

یل نیز در تجزیه و تحل انبه عنوان مشاورو سركار خانم دكتر منصوره تدینی  مسعود پاكدلآقای دكتر اند. داشته

 مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت دراند. داشته ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقشداده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر 

  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه رامهرمزآزاد اسالمی واحد 
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  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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