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  چكيده

. ران بوده است دارد و به اين ترتيب ديپلمات همواره در كنار حكم) دولت(ديپلماسي قدمتي به بلنداي تاريخ حكومت 
اي  اي مرموز و محاط در هاله م حوزهتر مرد سياست، آداب روابط سياسي و شخصيت بازيگران سياسي، براي بيش ةعرص

چه در برداشت عمومي از اين قلمرو مشترك است، وجود امتيازات اغواكننده و شخصيت غالباً زيرك،  آن. اسرارآميز است
شد كه از شكل گرفتن در قالب  ي تلقي ميديپلماسي فنّ. مداران است پيشة سياست رحم و گاه عدالت ر، بيريز، مدب هبرنام

راني ايرانيان از  روايت حكم شاهنامه. هايي هم كه ديپلمات بودند، بندرت از رموز اين فن نوشتند آن. گريزان بودقواعد 
ين مذاكره ئبراي استخراج آداب ديپلماسي و آ شاهنامه جو درو جست. طلوع تاريخ آنان تا غروب حكومت ساسانيان است

ال اصلي در مقاله حاضر اين است كه ؤس. كند حوزه را بازنمايي ميهاي اين  در دوران باستان، برخي از قواعد و ويژگي
در پاسخ به اين پرسش، مدعاي مقاله آن است كه  ين مذاكره در دوران گذشته ايران چگونه بوده است؟ئآداب سفارت و آ

تشريفات آن تغيير كرده اما  ،اند  سان مانده هايي دارد كه در طول زمان يك ه دليل تجربي بودن، قواعد و ويژگيبديپلماسي 
 .هاي ديپلمات و ديپلماسي در ايران باستان توصيف و تحليل بوده است روش فهم ما براي استخراج قواعد و ويژگي. است

  
  .، ديپلماسي، سفارت، سفير، مذاكرهشاهنامه :واژگان كليدي

________________________________________________________________ 
  manshadi@um.ac.ir ،)ولؤنويسنده مس(مشهد  استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي 1
  mail.um.ac.ir-ahid.bahrami@stuv ،دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد 2
  

 27/10/1393 :تاريخ پذيرش      10/6/1393 :تاريخ دريافت

  



 1393بهار و تابستان ، 2، شماره دوم، سال المللايراني سياست بين نامهپژوهش                                      118

  مقدمه
بهترين افراد را براي  ،ه سنت خودهاي انساني با مفهوم رهبري آشنا بودند و با توجه ب نخستين جماعت     

زندگي جمعي رسيد و  ةرهبري جماعت نيز به روابط سلسله مراتبي در ادار. كردند اين سمت انتخاب مي
ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي  حكومت). 76 -67صص  ،1383گيدنز، (حكومت تشكيل شد 

موقعيت جغرافيايي و مكاني، روابط ميان . داشتند نبودند بلكه به اقتضاي شرايط و احتياج با هم روابطي
روابط ميان . زد گ دامن ميجواري تا جن اي از همكاري ناشي از هم ها را در محدوده حكومت
روابط « ياها  به هر حال روابط بين حكومت. گاهي و نامعمول بود تر، گه جوار، ناشناخته هاي ناهم   حكومت

) مانند تجارت(اي براي برقراري انواع روابط سياسي و غير سياسي  مهشوند، مقد خوانده مي »ديپلماتيك
ها  مالقات ميان بازيگران سياسي و مذاكره در طول تاريخ سياسي جامعه ،به عبارت ديگر. شوند تلقي مي

  . وجود داشته است
ديپلماسي و ، شود، البته در دوران صلح ي است كه در زمان صلح و جنگ به كار گرفته ميديپلماسي فنّ     

توانند با توسل به زور يا جنگ،  خواهند و يا نمي ها نمي زماني كه دولت. شود مذاكره دشوارتر انجام مي
هايي كه بدون  خواست خود را به حكومت ديگر تحميل كنند، استفاده از فن مذاكره، يعني توسل به روش

كند، ضرورتي آشكار  ، وادار مياعمال زور، حكومت ديگر را به قبول چيزي كه به آن راضي نيست
داشته است و هرگاه حاكمي  ترين دوران زندگي سياسي وجود ديپلماسي به اين مفهوم، از كهن. خواهد بود

ديگري تحميل كند از روشي سود برده  فرمانرواي رواي نتوانسته است خواست خود را به زور بر فرمان
خارجي بودن آن يا  ةراين ويژگي شاخص ديپلماسي، جنببناب. نهادرا ديپلماسي نام  آناست كه مي توان 

ديپلماسي اجراي سياست  ،به عبارت ديگر. اقتدار حكومت است ةاجرا شدن آن در خارج از محدود
  . خارجي دولت است

ها در روابط ديپلماتيك خود سعي در كسب حداكثر موفقيت در مسائل مورد نظر به طريق  دولت     
گاه ممكن است با ديپلماسي نامناسب بهترين مقاصد از دست برود و يا برعكس، . را دارند آميز مسالمت

بنابراين موفقيت ديپلماسي بستگي . مندانه بدست آيد ديپلماسي خوب و هوش ةيك هدف نامشروع به وسيل
ديپلماسي فن . به فراست و زيركي ديپلمات و حسن تشخيص او در مقتضيات زمان و شرايط و احوال دارد

در اينجا بحث بر سر . شناسد مي را ها و رموز آن نر است و ديپلمات خوب كسي است كه پيچيدگيو ه
و ) سفارت( ها نيست، بلكه موضوع مورد عالقه اين مقاله آداب مذاكره برقراري روابط ميان حكومت

آن  بدون ترديد محيط و شرايطي كه مذاكرات سياسي در. است) سفير(كننده  مذاكرههاي فرد  ويژگي
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كننده بر   مذاكرههاي  گذارد؛ به همين ترتيب شخصيت و ويژگي ثير ميأمذاكرات ت ةشود، بر نتيج انجام مي
  . ثر استؤسازي يا كم اثر كردن فشار محيط و شرايط نامطلوب، م خنثي

ين مذاكره در دوران ئال اصلي مقاله حاضر اين است كه آداب سفارت و آؤسبا عنايت به اين نكات      
هاي يك  كنيم به كشف و بررسي ويژگي هايي داشته است؟ بنابراين كوشش مي يران باستان چه ويژگيا

تاريخ گر  روايت ةيكي از مĤخذ عمدبه عنوان شاهنامه بازخواني كتاب   ةوسيل هدر ايران باستان، بديپلمات 
 شاهنامهنامه،  ايهاي خد اي از كتاب حكيم ابوالقاسم فردوسي مجموعهشاهنامة .  بپردازيمايران 

هاي ايران  از منابع ديگر است، و حكيم طوس به بازسرايي خاطره  ابومنصوري، روايات شفاهي و برداشت
اي از خاطرات اين منطقه را درهم  هاي تاريخ ايران را تجميع نمود و توانست مجموعه پرداخت و روايت
  .ذهني ايرانيان ثبت كند ةآميخته و در ذخير

هاي زيادي انجام شـده اسـت، امـا     هاي گوناگون، پژوهش از منظرها و جنبه شاهنامه ةكه دربار رغم آن به     
تـوان در سـه    را ميشاهنامه آثار پژوهشي مربوط به  . اين مقاله توجه شده است ةتر به موضوع مورد عالق كم
كيـد  أزبان فاخر آن تو شاهنامه ادبي  ةشود كه بر جنب شامل آثاري مي ،گروه نخست. تقسيم كرد كلي ةدست
» ارمغـان مـور  «و » هويت ايراني و زبان فارسـي « ، »بر رستم و اسفنديار اي مقدمه«، »سوگ سياوش«. كنند مي

ي يـاحقّ  محمد جعفـر » از پاژ تا دروازه رزان«و كتاب ) 1384و  1373، 1356، 1354(شاهرخ مسكوب 
فردوسـي را   ةباورهاي ديني، ملي و خردگرايان دوم،  ةدست. آيند ازجمله آثار اين دسته به شمار مي) 1371(

ابوالحسـني و  » السـالم  بوسه برخاك پـي حيـدر عليـه   « ، )1373( از پرهام» با نگاه فردوسي«. شوند شامل مي
سومين گروه كه از نظـر تعـداد كمتـر از دو گـروه     . اند از اين زمره) 1368(رزمجو » كامل انسان آرماني و«

به عنوان  ،اند مورد بررسي قرار دادهشاهنامه هاي سياسي را در  است كه پديده ثاريآ ةقبلي است دربرگيرند
هـاي   ، كـه حكومـت و ويژگـي   )1350(» شاهنامه شهرياري در ايران بر بنياد« كتاب اعتماد مقدم با نام ،مثال

علي اسـالمي ندوشـن، نگـرش فردوسـي بـه جهـان و       محمـد . تحليل كرده استشاهنامه  حاكم را با نگاه به 
 اهللا عنايـت . بررسي كرده است) 1381(» شاهنامه ايران و جهان از نگاه «جايگاه ايران در جهان را در كتاب 

 نهــاد گيــري شــكل علــل) 1355( »ايرانيــان معتقــدات و زنــدگي بــا شاهنشــاهي آئــين پيوســتگي« در رضــا
 كـه ) 1355( »باستان ايران شهرياري آرمان« در كناوت ولفگانگ. دهد مي قرار بررسي مورد را شاهنشاهي

 ايـران  انديشـه  در را او جايگاه و آرماني شاه است، شده برگردانده فارسي به آبادي نجم الدين سيف ةوسيل به
 )1352( »باسـتان  ايـران  در آرماني شاهي و افالطون زيباي شهر« در هم مجتبايي. گذارد مي بحث به باستان
 دوم بخـش  در رجـايي  فرهنگ .دهد مي تطبيق افالطوني اهديدگ با را ايران در آرماني پادشاهي هاي ويژگي
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 در سياسـي  ةانديشـ  خطـوط  طـرح  بـه ) 1372( »باسـتان  شرق در سياسي ةانديش تحول« عنوان با خود كتاب
 كـار  تقسـيم  پرسـتي،  يكتـا  بـه  تمايـل  سياسـت،  و دين ترازي هم چون عواملي از او. پردازد مي باستان ايران

 را كلـي  مباحـث  و نيسـت  او كار محورشاهنامه   اما. كند مي بحث باستان يرانا در شاهي ةانديش و اجتماعي
كـه در  » شـاهنامه الملـل در   ين شـهرياري و روابـط بـين   ئآ«ابوالفضل كاوندي كاتب در مقاله . كند مي مطرح
روابـط سياسـي و    ةهـايي در زمينـ   به چاپ رسيده است، به نكتـه ) 1392(اقتصادي  -اطالعات سياسي مجلة
هـاي سـفير    اما به آداب، تشريفات و چگونگي اعـزام و پـذيرش سـفرا و ويژگـي     ،كند اتيك اشاره ميديپلم
 كهـن  هـاي  داستان و ها اسطوره صادق راوي گويد مي مجتبايي كه چنان ار فردوسي اگر بنابراين. پردازد نمي
اسـتخراج آداب سـفارت و    هاي روابط سياسي از ديد ايرانيان باستان و ويژگي بر تمركز گاه آن بدانيم ايران

تازگي اين مقالـه نيـز در همـين     .تواند بسيار اساسي و كاربردي باشد ميشاهنامه هاي  آئين مذاكره از روايت
  .موضوع و منظر نهفته است

  تعريف ديپلماسي-1
ن بـا  زمـا  برخي پيشينة ديپلماسي را هـم . دارد) ها دولت( ها به درازاي تاريخ حكومت ايهپيشينديپلماسي      

پوسـتان شـمال    سرخ نشينان جزاير اقيانوس آرام، سياهان آفريقا، نه سنگي در قبايل استراليا، ساحلدوران پاري
). 33، ص 1372آالدپـوش و توتونچيـان،   (آورنـد   و جنوب آمريكا و مردم چين و هندوستان به شمار مي

نيـز   4ديپلما ةكلم .استعناي تا كردن گرفته شده است كه به م 3در اصل از فعل يوناني ديپلم ديپلماسي ةواژ
گرديد،  تا شده يا طومار مانندي است كه به هركس اعطا مي ةاز فعل مذكور مشتق گرديده و حاكي از نوشت

هـا داده   بعدها اين كلمه به منشور يا سندي كـه بـه فرسـتادگان دولـت    . شد از اختيارات خاصي برخوردار مي
مفهوم ديپلماسي از جمله مفاهيم پيچيـده و  ). 3، ص 1372نچيان، آالدپوش و توتو( شد اطالق گرديد مي

بـه نقـل از ميـزرا    پدلفورد و لينكلن . عمل آمده است هكنون تعاريف گوناگوني از آن ب تادشواري است كه 
روابط سياسـي رسـمي متقابـل ميـان دول در حـال صـلح در       « :كنند گونه تعريف مي اينديپلماسي را ، صالح

ها، تهديـدات و مبـادالت مختلـف بـه منظـور       تر از طريق مذاكرات، وعده ه امتيازات بيشيابي ب دستجهت 
هاي آنان در سـرزمين بيگانـه و همچنـين كسـب اطالعـات و اختيـار از        حمايت از شهروندان خود و فعاليت

  ).1، ص 1356ميرزا صالح، ( »موقعيت دول ديگر و كوشش در حل و فصل مسائل مشترك

________________________________________________________________ 
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ديپلماسي را عالوه بر روابط ميان دول و حمايت از شهروندان خود، ، يت نيز در كتاب خودبيليس و اسم     
هايي براي  ديپلماسي با تالش« :كنند گونه بيان مي ايندانند و  تعارض و جنگ نيز مي ةعامل بازدارند

ديل مديريت و ايجاد نظم در محدوده يك نظام جهاني در ارتباط است و هدف از آن، ممانعت از تب
توان ابزاري سياسي تلقي كرد كه بازيگران  انداز خرد، ديپلماسي را مي چشمر د. تعارض به جنگ است

 »كنند تا بتوانند به اهداف سياسي خود برسند الملل از آن براي اجراي سياست خارجي استفاده مي بين
زا صالح وجود تعريف ديگري نيز در اين راستا از مير). 713-716، صص 1383و اسميت،  بيليس(

نماينده يا نمايندگان يك دولت در قالب منافع ملي كشور خود فارغ  ةعمل هنرمندان«دارد، كه ديپلماسي را 
ميرزا صالح، (داند  مي »اند يس شدهسأاي كه بدين منظور ت ساير دول از طريق سازمان ويژه ةاز قدرت حاكم

ديپلماسي «: كند گونه بيان مي ديپلماسي را اين، خود ةنام واژهدانشگاه آكسفورد نيز در  ).1، ص 1356
  ). 4، ص 1382صدر، ( »سفير و ديگر مأموران ديپلماتيك است ةوسيل هب ها امور بين دولت ةادار
  :كاربرد هتوان ديپلماسي را به دو مفهوم ب در كل با توجه به تعاريف موجود در علوم سياسي، مي     
  .گذارد ن رسمي خود به مورد اجرا ميامورأريق نمايندگان و ماقداماتي كه دولت از ط ةمجموع -الف
المللي صورت  كه از طريق سياست خارجي در چهارچوب سيستم بين هايي ها و تكنيك روش -ب
  . گيرد مي
     برد  توان مفهوم الف را به كار نظر ما نيز هست، تنها مي بنابراين براي بررسي ديپلماسي در گذشته كه مد

. م ب تعريفي جديد و مربوط به دوران معاصر است، كه در گذشته كاربردي نداشته استچون مفهو
خواني دارد و ديپلماسي  بنابراين منظور ما از ديپلماسي در اين مقاله با تعريف ميرزاصالح از ديپلماسي هم

هاي معين  دفبرد مقاصد و ه ارتباط بين دول آزاد، مستقل و عاقل به منظور حصول و پيش: عبارت است از
آن حفظ منافع دولت  ةشود كه وظيف و از قبل تعيين شده، كه اين عمل به وسيله هيأت ديپلماتيكي انجام مي

هيأت ديپلماتيك و نمايندگان دول كه به سوي . و شهروندان كشور فرستنده نزد دولت پذيرنده است
  .دشدن خته مييا فرستاده شنا 5روند در گذشته با نام سفير كشور وحكومت ديگر مي

________________________________________________________________ 
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  ديپلماسي سنتي-2
به بررسي مختصري از تاريخ ديپلماسي براي درك مفهوم ديپلماسي در گذشته و چگونگي انجام آن      
ها از دوران گذشته با يكديگر روابط سياسي داشتند و براي  هاي تاريخي انسان بر پايه بررسي .پردازيم مي

جوار و دور  خود، ناگزير به برقراري روابط متقابل با ملل همتحكيم منافع ملي و رسيدن به اهداف خارجي 
اي كه در  اند به گونه اي به خود اختصاص داده در اين ميان، يونان، ايران و روم باستان جايگاه ويژه. اند بوده

، 4138بيژني، (ت گوي زيادي شده اسو و گفت فوق بحث هاي مورد ديپلماسي و چگونگي آن در تمدن
  . )118ص 

هاي  بود و اغلب تمايالت شاه و ويژگي سره فردي و شخصي يك، ماهيت روابط ديپلماتيك در گذشته     
ها در اين دوره يعني  مهم ديپلمات ةوظيفدو . ابط بودندكننده در رو شخصي ديپلمات از عوامل تعيين

و به جز پادشاه و  سره شخصي بودند مذاكره با طرف ديگر و ارسال اطالعات و اخبار به مركز، اموري يك
ها به سبب نبودن  ديپلمات، در اين دوران. مردان برجسته، كمتر كسي بر اين روند نظارت داشت يا دولت

گو بودند و روند روابط ديپلماتيك از ديد  هاي دولتي، تنها در برابر پادشاه پاسخ نظارت مردمي بر دستگاه
زيرا با اندك تحرك مشهودي از  ؛رد ترسناك بودسره بسته، مخفي و حتي در بعضي موا مردم جرياني يك

ها  گيري ديپلمات اقتدار و اختيار تصميم. ديدند رو مي هها، مردم خود را با جنگي بزرگ روب سوي ديپلمات
ها از ميان اشخاصي با  ديپلمات ها تر زمان در اين زمان بسيار زياد بود و به سبب همين ويژگي، در بيش

شدند و با تشريفات زيادي مورد پذيرش مقامات كشور  تماد بسيار شاهان گزينش ميقابليت زياد و مورد اع
  ).119، ص 1384بيژني،(گرفتند  ميزبان قرار مي

، آداب سفارت و شاهنامه  بر اساس تعريفي كه از ديپلماسي و سفير عنوان كرديم، با بررسي موردي      
  . كنيم هاي سفير و آيين مذاكره را بيان و نقل مي ويژگي

  شاهنامه در ) سفير(هاي ديپلمات  ويژگي -3
آرايي خير و شر، نيكي، بدي و نور و ظلمت، به تصوير كشيده شده  در صفشاهنامه امر سياسي در      
زمان با باور به دوگانگي، گاه حامل  بيني، نياز به كارگزاراني دارد كه هم جهانديپلماسي در اين . است
كه هنوز شاهنامه در ابتداي  . ها هستند زيستي و صلح ميان آن دوگانه و براي همگو ها و ايجاد گفت پيام

 ةهاي توران و روم تقسيم نشده بود و صرفاً در ايران زمين متمركز بود، در ساي حكومت ايراني به شاخه
رفت، پيك صلح و پيوند بود نه  اي كه به ممالك اطراف مي امنيت و صلح ناشي از وحدت، فرستاده

پيك فريدون است كه براي  "جندل"شود  نام برده ميشاهنامه اي كه در   نخستين فرستاده. جنگ آور امپي
با برگزيدن جندل و » فريدون بسيار هوش«. رود خواستگاري از دختران سرو، شاه يمن، به اين كشور مي
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براي ) سفير(ديپلمات هاي  از ويژگي اي برد، در حقيقت، مجموعه هايي كه در انتخاب او به كار مي مالك
  :كند اقتدار حكومت را آشكار مي ةموريت در بيرون از حوزأانجام م

  تر خواند پيش مايه يكي را گران    داران خويش فريدون از آن نام
  سوز بر شاه بر به هر كار دل    هنركجا نام او جندل پر

  )82، ص 1960، 1جفردوسي، (كار نغز  ةزبان چرب و شايست    كه بيداردل بود و پاكيزه مغز
صفات شاهنامه ورزيد، در تمام ادوار  كيد أها ت خصوصياتي كه فريدون براي برگزيدن فرستاده بر آن     

شوند و شرايط اصلي براي انتخاب سفير به شمار  به عنوان شرايط انتخاب فرستاده تكرار مي  ذكر شده
  .اند ه شدهبه شرح زير توضيح دادشاهنامه صفات ذكر شده براساس  . آمدند

  6مايگي گران -3-1
به چه شاهنامه مايه بودن در  اگر بخواهيم بدانيم گران. مايگي بود فرستاده فريدون گران ةمشخص نخستين     

توانيم از بيتي كه  شود، مي كيد ميأاي براي يك فرستاده ت معنايي به كارگرفته شده است و بر چه مشخصه
  :بگيريم راجع به مهراب كابلي آمده است، كمك

، 1جفردوسي، (بزرگست و گرد و سبك مايه نيست     ابا آن كه مهراب از اين پايه نيست
  )177، ص 1960

مايگي به كار گرفته شده است كه با توجه به مصرع اول،  مايه نبودن مترادف با گران سبكدر اين بيت      
 يك فرستاده ةتوان اولين مشخص ين رو مياز ا. مندي معني كرد مايگي را به داشتن تبار و ارج توان گران مي
اين دو . ، داشتن نسب واال و عزت و جالل دانست)كيد شده استأبر آن ت) تر(كه با آوردن پسوند ( را

اي  ايران باستان جامعه. بندي مردم در جوامع مبتني بر نظم سلسله مراتبي است ترين معيار تقسيم ويژگي مهم
اي  حكومت و مناصب سياسي در چنان جامعه. جامعه و جود نداشت طبقاتي بود و تحرك عمودي در آن

  .آمد گرفت و تبار و ثروت شرط الزم به شمار مي در اختيار اقشار باال قرار مي
  7پرهنر بودن -3-2

شود كه در بيت دوم  پرهنر بودن به معني كارداني و شايستگي، ويژگي ديگر فرستاده فريدون نقل مي     
است » فرهنگ و دانش و خردورزي ةمجموع« ةدربرگيرند ،شاهنامه هنر درمعني . آمده است

________________________________________________________________ 
  .)1345دهخدا،  ( به معني بزرگي، ارجمندي، عزت و جالل 6
  .)1345دهخدا،  ( به معني پرفضيلت، صاحب فضيلت بسيار 7
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قرار داده و بر آن ترجيح » گوهر«در بيتي در برابر  را فردوسي آن كه ، چنان)104، ص1382حسيني،(
  : گويد دهد و مي مي

، 2جفردوسي، (هنر برتر از گوهر آمد پديد       سخن زين درازي چه بايد كشيد
  )180، ص 1962

  :فرهنگ به كار برده است ةرا مترادف با واژ» هنر«يا اين بيت كه معني      
، 8جفردوسي، (به فرهنگ باشد روان تن درست     هنر زار  و خوار است و سست بيگهر 

  )199، ص 1970
ترديد اندكي وجود دارد كه بدون كارآمدي . شود بودن همراه مي» پرهنر«مايگي با  به اين ترتيب گران     

  .ستگي، مذاكره به اهداف مورد نظر برسدو شاي
  8سوز بودن دل -3-3

ي و خرد و أمايگي و گردي و شجاعت و پرهنري و دانش و ر اي واجد صفات گران اگر فرستاده     
سوزي  اي نيكوست كه به بهترين وجه قادر به گزاردن پيام است، اما اگر دل فرهنگ و دانش باشد، فرستاده

  .شود خويش نيز مسلم شود، اطمينان از حصول مطلب بيشتر مي ةر حق فرستندو شفقت اين فرستاده د
  بودنبيداردل و خردمند  -3-4

هاي فرستاده فريدون است، كه اين  بودن به معني زيركي و هوشياري، يكي ديگر از ويژگي 9بيداردل     
ي  ها و ترفندها ر برابر حيلهزيرا خرد و زيركي د ؛آيد ويژگي در اكثر مواقع در كنار دانش و خردمندي مي

هاي سفير، زيركي و  به اين ترتيب در ايران باستان يكي ديگر از مشخصه. دشمن از لوازم موفقيت است
كيد أبراي اكثر سفيران خواه ايراني و خواه بيگانه، اين ويژگي مورد اشاره و تنامه هشادر . هوشياري است
فيلقوس به جانب داراب است، نقل  ةن بيت را كه در مورد فرستادتوان اي به عنوان مثال، مي. قرارگرفته است

  : كرد
، ص 1967، 6جفردوسي، ( خردمند و بيدار و با نعم و بوس    اي آمد از فيلقوس فرستاده

376(  

________________________________________________________________ 
  .)1345دهخدا،  ( خوار، خيرانديش دل سوزنده، مهربان، غم: به معني 8
  .)1345دهخدا،  ( هوشياري: به معني 9
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كاووس كه به دربار ) سفير( براي پيكشاهنامه در . بيداردلي با خردمندي مترادف به كاربرده شده است     
  :شود مي مند و خردمند بودن ذكر شود صفات دانش فرستاده ميشاه هاماوران 

  پژوه يكي مرد بيدار دانش    ز ميان گروهگزين كرد شاه ا
  )131، ص 1962، 2جفردوسي، (بفرمود تا شد به هاماوران     گرانمايه و گرد و مغزش گران

  شرم بودنو با 10پاكيزه مغز -3-5
دارها به اعمال افكار و پن. آمد مي ايمان به شمار هاي كي از نشانهبيني ايراني، پندار نيك ي جهانبراساس      

بيني  به اين ترتيب در جهان .كرد مي  منان جداؤمنان را از غير مؤنيك م پندار. بخشند ها معني مي انسان
ه جهان نيك بايد افكار و اعمالش ستوده و نيك باشند تا شايستگي نمايندگي را داشت ةانگار، نمايند دوگانه
پاكيزه مغزي است اين واژه به . شده است فرستاده ذكرنخستين خصوصيت ديگري كه براي جندل . باشد

.  است» باشرم بودن«معني پندار نيك و صادق بودن در عمل به كاربرده شده است و در اكثر مواقع توأم با 
اي واجد صفات  دهزيرا اگر فرستا ؛هاست كيدي برآنأهاي قبلي و ت اين خصوصيت در راستاي ويژگي

اي نيكوست كه به بهترين وجه قادر به  مايگي، هنرمندي، دانش و خرد و فرهنگ باشد، فرستاده گران
خويش نيز  ةگزاردن پيام است، اما اگر پاكيزه مغز بودن و باشرم بودن و شفقت اين فرستاده در حق فرستند

ن فرستاده سلم و تور، در زمان منوچهر به دربار دومي ،براي نمونه. شود تر مي بيش اومسلم شود، اطمينان از 
  : آيد فريدون مي

  مرد چيره زبان دل يكي پاك    بجستند از آن انجمن هردوان
  )111، ص 1960، 1جفردوسي، (بگفتند با البه بسيار گرم   ي و شرمأبدان مرد باهوش و با ر

  :داراي اين ويژگي بودسفير قيصر روم، برانوش، كه به نزد شاپور ذواالكتاف آمد نيز      
  يد به آواز نرمآكه دانش سر    اي جست باراي و شرم فرستاده

  )246، ص 1968، 7جفردوسي، ( اي خردمند و دانا پسنديده    اي  ديده دبيري بزرگ و جهان
؛ زيرا اين شيوه هميشه كند آميز باشد دوري مي خوب از دروغ و حيله هرچند موفقيت) ديپلمات(سفير      

دست آمده از آن متزلزل  هانگيزد و نتيجه ب ر طرف ديگر را بر ميگذارد و تنفّ كننده باقي مي وماثر مسم
  .آهنگ ساختن عالئق دو طرف با صداقت است نه با تزوير و نيرنگ همرمز موفقيت در مذاكرات . است

  11زباني چرب -3-6

________________________________________________________________ 
  .)1345دهخدا،  ( به معني پاك رأي، كسي كه مغز و انديشه پاك و درست دارد 10
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شاهنامه در . استيك فرستاده  يها داني يكي ديگر از ويژگي و سخن» ور بودن سخن«زباني يا  چرب     
ثرترين ابزار يك فرستاده، زبان و ؤبهترين و م. سنج بودن است نكتهسخني و  خوشزباني به معناي  چرب

 ،به عبارت ديگر. شود تا از عهدة كاري نيكو و بزرگ برآيد سخن اوست كه با استفاده از آن قادر مي
هاي ديپلمات به شمار  وري از ويژگي ه راه و رسم سخنآگاه بودن ب، داشتن كالمي رسا و بليغ و آراسته

موريت و پيامي كه سفير حامل آن است هميشه خوشايند نيست و گاه احتمال سوء برداشت و أم. آمده است
. سنجي در چنين شرايطي، ابزار برطرف كردن مشكالت است نكتهداني و  سخن. دارد بروز سوءتفاهم وجود

به عنوان مثال سفيري كه اسفنديار  . شود سفيران و در اكثر موارد، تكرار مي ةماين صفت براي هشاهنامه در 
  :شود چنين توصيف مي فرستد ميبه سوي رستم 

  )230، ص 1967، 6جفردوسي، (گوي و داننده و يادگير  سخن    فرستاده بايد يكي تيز وير
فرستادگاني كه با هدفي  ةجي، دربارسن داني و نكته كه سخن دهدتا نشان  شداين بيت با اين هدف ذكر      

  .آمده است شدند، نيز شرط الزم به شمار مي كيد اين پژوهش است، گسيل ميأچه مورد ت غير از آن
با انوشيروان روابط دوستانه برقرار  رددا كه قصدخاقان ، خوانيم در داستان رزم خاقان چين با هيتاليان مي     
  :گزيند مي ، سفير خود را با اين ويژگي بركند
، ص 1970، 8جفردوسي، (جهان  گرد گرديده و خردمند   مهان از بجست مردي گوي سخن
157(  

سنج باشد، تا بتواند از سوء فهم احتمالي ممانعت كند و  سخندان و  به هرحال فرستاده بايد سخن     
  .موريت خود را با موفقيت قرين سازدأم
  12ديده بودن جهان -3-7

كيد أتشاهنامه هايي كه در  سفير كه ذكر شد، يكي ديگر از ويژگي نخستينهاي  عالوه بر تمام ويژگي
شود و ديپلمات بايد دارا باشد، و در بيت باال در مورد رسول خاقان چين مورد اشاره قرار  زيادي برآن مي

كسري سفيري به . خصوصيات قبلي استاين صفت در راستا و متناسب با . است »ديده بودن جهان« گرفت،
  :فرستد كه اين صفت در او آشكار است دربار قيصر مي

  سواري گزيدند زان بارگاه    نهادند بر نامه بر مهر شاه

                                                                                                   
  .)1345دهخدا،  ( انگيز و مطبوع طبع مستمع سخني، گفتن سخنان دل خوش: به معني 11
  .)1345دهخدا،  ( تجربه كار و كاركشته ،آزموده ،مجرب ،آنكه بسيار در اقطار عالم سفر كردهبه معني  12
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، ص 1970، 8جفردوسي، (جهان ديده و گرد و روشن روان     چنان چون ببايست چيره زبان
80(  
بر  پدرآميز براي فرزند قيصر كه به جاي  پيامي تسليتپس از درگذشت قيصر روم، انوشيروان همچنين      

اي با  و براي اين كار فرستاده كند گرم مي را از پشتيباني خود دل اوفرستد و  تخت نشسته است، مي
  :مشخصات زير روان كرد

  )292، ص 1970، 8جفردوسي، ( اي ديــده و راد آزاده جهانـ    اي گزين كـرد ز ايران فرستاده
وخته باشد، در كافي نيند ةديپلماتي كه تجرب. سياست، مجال اندكي براي آزمون و خطا داردجهان      

 اًقرار و دائم ديدگي، شرط مواجهه با جهان بي جهانشاهنامه تجربه، و به تعبير . شود غوغاي سياست گم مي
ر ديپلماتيك و موريت دشواستاده يا سفير، شرط الزم انجام مأديده بودن فر متغير سياست است و جهان

  .مذاكره است
  13دلير بودن -3-8

شود، داشتن خلق و خوي منطبق بر  تعريف ميشاهنامه صفت ديگري كه به تكرار براي ديپلمات در       
موريت أترسو قادر نخواهد بود در شرايط دشوار، م ةزيرا فرستاد ؛مردي است جوانهاي پهلواني و  ينئآ

ثير قدرت و أترسو ممكن است تحت ت ةهاي عادي نيز، فرستاد وقعيتدر م. درستي انجام دهد بهخود را 
 ةاين ويژگي را هم. موريتش را با موفقيت به پايان برساندأشوكت دربار پذيرنده قرار بگيرد و نتواند م

توان از آمدن رسول قيصر  تر شدن مطلب مي براي روشن. گرفتند ها براي فرستاده خود در نظر مي حكومت
كنون برشمرديم، دلير بودن نيز از صفات او  كه تا هايي سرو پرويز مثال آورد كه عالوه بر ويژگيبه دربار خ

  :ذكر شده است
  نگه كرد قيصر سواري دلير  چو گشت از نوشين نويسنده سير

  )80، ص 1971، 9جفردوسي، (خردمند و گويا و گرد و دلير   دل و يارگير گوي و روشن سخن
  
  موريتأآداب ورود به محل م -4

در بدو ورود ) فرستاده/سفير(ديپلمات  .پردازيم ين مذاكره ميئدر اين قسمت به آداب و تشريفات و آ     
اي كه احتماالً  او بايد از حركت نابجا و نسنجيده. موظف به رعايت آداب و تشريفات دربار مقصد است

________________________________________________________________ 
   .)1345دهخدا،  ( دالور، شجاع 13
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كند و پس از دريافت پاسخ به  شود، پرهيز كند، پيام را منتقل منجر به بدگماني حكومت پذيرنده مي
به دربار گشتاسپ  كه كند هنگامي كيد ميأبه عنوان مثال ارجاسپ به فرستادگان خود ت. كشورش بازگردد

ين شاهان اداي احترام نمايند و به اطراف نگاه نكنند و چون شاه در ئرسيدند در برابرش تعظيم كنند و بر آ
احترام كنند و از محضر او  اداء اسخ را دريافت كردند بار ديگرمكان خود مستقر شد به او بنگرند و چون پ

  .خارج شوند
  كنيد آن زمان خويشتن را دو تاه    چو او را ببينيد بر تخت و گاه
  بر تاج و بر تخت او مگذريد    بر آيين شاهان نمازش بريد

  ش آريد روي سوي تاج تابنده    شينيد در پيش اويچو هردو ن
  ازو گوش داريد پاسخش را     گزاريد پيغام فرخش را

  )77، ص 1967، 6جفردوسي، (زمين را ببوسيد و بيرون شويد     چو پاسخش را سربسر بشنويد
  .مشابهي كردند خويش را به دربار فريدون گسيل داشتند به او سفارش ةسلم و تور فرستاد كه هنگامي     

  
  پذيرش سفيرآداب  -5

رسيد، نظاميان به  ورود او به اطالع دربار پذيرنده مي كه زماني. پذيرش سفير آداب خاصي داشت     
محل پذيرش فرستاده به بهترين . كردند راهي مي رفتند و به عبارت ديگر او را تا دربار هم استقبال سفير مي
ي فاخر و زيورآالت در محل پذيرش كه همان دربار بود  ها شد و شاه و درباريان با جامه صورت تزيين مي

در   كه قابل توجه آن ةنكت. اين تشريفات نشان اعتبار، قدرت و شكوه كشور پذيرنده بود. دندش جمع مي
دوران تاريخي  كه درقدر  مشتركي دارد، اما هر ةهاي بيگانه اگرچه هست ين پذيرش ديپلماتئآشاهنامه 

تري مورد توجه قرار  شود، جزئيات بيش تر مي تر و متنوع م و به ميزاني كه روابط سياسي گستردهآيي مي پيش
كه شاه  ردتوان، دربار اردشير را نقل ك پذيرش سفير از كشور بيگانه مي ةاز موارد تشريفات و شيو. گيرد مي

  :پذيرفت در مجلسي با شكوه فرستاده را مي
  برفتي به نزديك شاه اردشير    هيوني سرافراز و مردي دبير
  شاهبياراستي تخت پيروزه     بدان تا پذيره شدندي سپاه

  )177، ص 1968، 7جفردوسي، ( هاشان به زر آزده همه جامه    كشيدي پرستنده هر سو رده
هند با فيل و چتر و هزار بار شتر به كشور  ةدر مورد ديگر به خسرو انوشيروان آگاهي دادند كه فرستاد     

  :دشاه دستورداد تا سپاهيان از او استقبال كنن. رسيده و درخواست دارد كه بار بيايد
  )1536ص ، 1962، 2جفردوسي، (پذيره فرستاد چندي سپاه     هم آنگه چو بشنيد بيدار شاه
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آيند، دستور  پرويز آگهي يافت كه فرستادگان قيصر با هديه و نثار به دربار او مي همچنين چون خسرو     
  :ها بروند از آنشومايگان به پي داد تا آنان را با احترام بپذيرند و بزرگان و گران

  )131، ص 1971، 9جفردوسي، (مايگان گرامي هزار  گران    پذيره فرستاد خسرو سوار
. انوشيروان فرستادگان خاقان چين را به گرمي پذيرفت و از احترام به آنان چيزي فروگذاري نكرد     
ها رفتار  ندر تمام اين مدت با احترام فراوان با آ. ت ديپلماتيك چين يك ماه مهمان پادشاه ايران بودندأهي
  .شد

  )167، ص 1970، 8جفردوسي، (ستودند بسيار و بنواختند     فرستاده را جايگه ساختند
  فرستاده را خواستي شهريار  چو خوان و مي آراستي ميگسار

  )168، ص 1970، 8جفردوسي، (به ايوان بزم و به نخجيرگاه     ند يكماه نزديك شاهببود
  
  موريتأابالغ پيام و انجام م ةشيو -6
كند كه نخستين آن رعايت  فرستاده يا سفير كه حامل پيام است، براي ابالغ آن آدابي را رعايت مي     

گام با تحول و پيچيدگي حكومت و روابط  ابالغ پيام نيز هم ةشيو. پيام است ةكامل احترام به شاه و پذيرند
آيد رسم بر اين بود كه، هنگام  بر ميشاهنامه كه از  چنان. شود تري انجام مي سياسي، با تشريفات بيش

بوسيدند، برشاه آفرين  بيگانه به بارگاه و دادن پيام، براي بزرگداشت پادشاه، زمين را مي ةرسيدن فرستاد
. موريت ديپلماتيك تا آخرين آن مشابه استأم نخستيناين آداب از : كردند خواندند و او را ستايش مي مي

  :در مقابل شاه يمن) جندل(سفير فريدون
  )49، ص 1960، 1جفردوسي، (بر آن كهتري آفرين برفرود     زمين را ببوسيد و چرمي نمود

  : ي انوشيروان نزد خاقان چين رسيد و چون فرستاده
  )178، ص 1970، 8جفردوسي، (زمين را ببوسيد و كرد آفرين     چو آمد بر شاه تركان چين

خسرو را  ةمانند بندگان او را نيايش كردند و نامگاه گشتاسب رسيدند  فرستادگان ارجاسپ چون به پيش     
  :به او دادند

  )77، ص 1967، 6جفردوسي، (به پيش گزين شاه فرخندگان     نيايش نمودند چون بندگان
فرستادگان خسرو پرويز چون به بارگاه قيصر رسيدند، به او احترام زيادي گذاشتند، او را ستايش كردند      

  : ردندو هداياي خود را تقديم ك
  چو ديدند بردند پيشش نماز    رسيدند نزديك قيصر فراز
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، ص 1971، 9جفردوسي، (ن تخت زر گوهر افشاندند آ بر    همه يك زبان آفرين خواندند
131(  

  :اي مشابه ايرانيان، اداي احترام كرد قيصر نزديك تخت پادشاه ايران رسيد، به گونه ةچون فرستاد     
  )253، ص 1970، 8جفردوسي، (برو آفرين كرد و بردش نماز     چو آمد به نزديك تختش فراز

  :فرستاده شاه هند به دربار خسرو انوشيروان هم رفتار مشابهي دارد     
  ي نامدار سترگ فرستاده    چو آمد بر شهريار بزرگ

، ص 1962، 2جفردوسي، (جهان آفرين را ستايش گرفت    به رسم بزرگان نيايش گرفت
1536(  

  در ابالغ با توجه به شرايط امانت داري -7
آزار و بعضاً  دلپيام با توجه به شرايط حاكم بر روابط دو حكومت، گاه . پيام است ةبرند/سفير، آورنده     

ها با خطر زنداني شدن و حتي مرگ  گونه پيام اينسفير در ابالغ . خشن و حاكي از اعالن خصومت است
 و با چه شيوه و زباني پيام خود را ابالغ كند؟ به هرحال رفتار او در چنين شرايطي او بايد چگونه. مواجه بود

 ،به عنوان مثال. باشدسفير  ةحاكم فرستند مندي كشور و عظمت و قدرت در وهلة نخست بايد مبين
خراد برزين به دربار قيصر رسيد، قيصر به او دستور داد كه بر تخت بنشيند وليكن او پاسخ داد  كه هنگامي

شاه را در دست  ةنام كه ان و قيصر آن قدر جايگاه بلندي دارند كه شايسته نيست او در حاليكه شاه اير
  :دارد و در پيش قيصر است، بنشيند

  نشيند كسي كو بپيمود راه    بدو گفت قيصر كه برزين گاه
  مرا در بزرگي نداد است راه  چنين گفت خراد برزين كه شاه
  شاه ايران به دست ةچنين نام    كه در پيش قيصر بيارم نشست

  )1714، ص 1962، 2جفردوسي، (به پيغام او سودمند آيمت     مگر بندگي را پسند آيمت
پادشاه در باالترين سلسله مراتب سياسي . رساني نشان از پيچيدگي روابط سياسي دارد پيام ةاين شيو     

پرويز در برابر  ر سفير خسرورفتا. اند هاي ديپلماسي را آموخته جاي گرفته است و فرستادگان او ظرافت
نشين  كيد غلوآميز بر شأن شاه ايران، قيصر را نيز تكريمي دلأگونه فهميد كه عالوه بر ت اينتوان  قيصر را مي

  .گذارد اي براي قيصر باقي نمي كشد و هم بهانه كند؛ هم اقتدار و شوكت پادشاه خود را به رخ قيصر مي مي
    جمع آوري اطالعات -8
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موريت اصلي، اطالعات أعالوه بر م) سفير(اي كه بايد در پايان اضافه كنيم آن است كه ديپلمات  نكته     
است،   شاه خود كه عازم ايران و دربار فريدون ةسلم و تور از فرستاد. كند مي آوري ديگري را هم جمع

  :كنند اطالعاتي به شرح زير طلب مي
  هيزديهيم و زتخت شاهنش    اي آگهي بجستند هرگونه

  زگردان جنگي و از كشورش    زشاه آفريدون و از لشكرش
  كه دارد همي بر منوچهر مهر    و ديگر زكردار و گردان سپهر

چه مايستشان گنج و گنجور   بزرگان كدامند و دستور كيست
 )70ص،1،1960جفردوسي،(كيست

از قدرت نظامي هنگامي كه بهرام گور قصد داشت به هندوستان لشكركشي كند چون اطالعات كافي      
اي درآورد و ناشناس به هندوستان رفت تا پادگان  ابتدا خود را به صورت فرستاده، شاه هندوستان نداشت

  .شنگل را ببيند و اطالعات مورد نياز را كسب كند
  همان رسم شاهي و گاه ورا      به تنها ببينم سپاه ورا 

  )177، ص 1968، 7جفردوسي، ( نگويم به ايران به آزادگان    شوم پيش او چون فرستادگان 
  

  گيري نتيجه
تجربه در . تجربه و منطق پيوندي ناگسستني دارند. عملي در زندگي سياسي است ةديپلماسي، تجرب     
انداز،  چشماز اين . دهد كند و منطقي بودن يا نبودن كنش را نشان مي ه با واقعيت معني پيدا ميهمواج

فنون ديپلماسي  ،به عبارت ديگر .ه، از پويايي زيادي برخوردار استديپلماسي به عنوان فن و هنر مذاكر
رسد ميان ديپلماسي كهن و مدرن ارتباطي  به اين ترتيب به نظر مي. شوند گام با شرايط دچار تغيير مي هم

هايي كه در قديم براي انتخاب سفير  ممكن است بعضي از ارزش، در ديپلماسي امروز. وجود ندارد
زيرا وسايل ارتباطي وسيع و سريع امروز به مأموران ديپلماتيك امكان  ؛تغيير كرده باشد ،شمردند برمي
موريت خود از دولت خويش دستور و راهنمايي بگيرند، با وجود أجزئيات انجام م ةدهد كه حتي دربار مي

خصص آيد كه ديپلمات بايد فوراً از حضور ذهن و قدرت سنجش دقيق و هوش و ت اين مواقعي پيش مي
 ،گرايانه نيست مانند سابق انحصارگرايانه و نخبهبنابراين شرايط انتخاب ديپلمات هرچند . خود استفاده كند
قواعد و  ،تجربياتاستقراء ق ديپلماسي از طري در. كلي از بين نرفته است هها، ب اما آن ويژگي

ديپلماسي و تكرار  ةهست اهنامهش. اند هاي سياست هايي به وجود آمده است كه ناشي از ويژگي مندي قاعده
با هدف آموزش شاهنامه بالفاصله اشاره كنيم كه . كند تجربيات را به عنوان قواعد اين فن و هنر آشكار مي
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را بايد روايت سياست و حكومت در ايران باستان شاهنامه سياست و ديپلماسي نگاشته نشده است؛ بلكه 
ها به قواعد ناشي از  با اين آگاهي و با فرض اتكاي آن ين مذاكرهئاستخراج آداب سفارت و آ. دانست

كنندگان را برشمريم،  هاي مذاكره ، ويژگيشاهنامهاگر بخواهيم با كمك . تجربه صورت گرفته است
  :چنين نام ببريم مورد اصلي را اين هشتتوانيم  مي
  پر هنر بودن ) 2        مايگي گران) 1
  ند بودن  بيدار دل و خردم) 4        سوز بودن  دل) 3
  ور بودن سخن)6      صداقت و باشرم بودن) 5
  بودندلير ) 8        ديده بودن جهان) 7

نخستين ويژگي سفير يعني برخوردار بودن از پايگاه طبقاتي باال و داشتن ثروت و مكنت، امكان تطميع      
تر دچار  يازي مالي، كمن شود و به دليل بي فته تشريفات ميبه عبارت ديگر او ديرتر فري. دهد اورا كاهش مي

شايستگي و تخصص، كه دومين ويژگي فرستاده است، او را براي . شد هاي مالي و مادي خواهد وسوسه
در طول . هاست كي به موقعيتمذاكره فرآيندي پويا و متّ. كند منتظره آماده مي رويارو شدن با شرايط غير

بودن سفير در چنين » پرهنر«دارد،  يد وجودمذاكره امكان تغيير در موقعيت و به وجودآمدن شرايط جد
سفير نماينده و . ها است سوزي به معناي وفاداري به آرمان ويژگي دل. كند شرايطي اهميت زيادي پيدا مي

بندي سفير به منافع و مصالح كشورش او را در  سوزي و پاي دل. حامي منافع حكومت و دولت خود است
رمين صفت، يعني خردمندي، سفير را قادر مي سازد تا صحيح را از چها. دارد مسير اهداف كشور نگه مي

ت را كه طرف سخن گويد حج ناصحيح تميز دهد و در خرد چنان باشد كه اشاره را دريابد و پيش از آن
بيني نشده، همواره  وع و مطرح شدن مسائل و موارد پيشدر تجربه سيال سفارت، احتمال وق. بازشناسد
و  بوده  ي و هوشياري معيارهايي براي تشخيص سريع و به موقع چنان مسائل و موارديخردمند. دارد وجود

دن در پاكيزه مغز بودن و با شرم بو. دندار مذاكره را در راستاي هدف يا اهداف از پيش تعيين شده نگه مي
من ؤاست؛ اما فرد مزاد  سياست گويا با فريب و ريا هم. انگارانه اهميت فراوان دارد باورهايي دوگانه منظومة

در نظر، نمايندگان صفات  فرستادگان ايراني. ها را بپذيرد تواند تركيب آن به عدم امتزاج خير و شر، نمي
اين  بر. نيك است كردار ةنيك پشتوان پندار. هستندف به انجام هنجارهاي نيك اند و در عمل مكلّ اهورايي

هاي  ، آرمانكند آور پرهيز مي ، از اعمال شرم)ه مغزيپاكيز(نيك اساس، فرستاده با دارابودن صفت پندار
كش  وري و زباني دل سخن. شود دارد و اين همه، الجرم در كردار او آشكار مي جامعه خود را پاس مي

زيرا بيان قدرت و افسوني انكارناپذير دارد، و فرستاده را در مهياسازي و تلطيف  ؛داشتن ويژگي ديگر است



  133                                         آداب سفارت و آيين مذاكره در شاهنامه

گاه در طول . گيرد لوف سفير انجام ميأمذاكره در محيطي متفاوت با محيط م. كند فضاي مذاكره ياري مي
ي دان سخن. گردد كشد و گاه با طرح مطالب غير مرتبط، از مسير مستقيم خارج مي مذاكره كار به مجادله مي

ارد كه البته در فضاي مذاكره اين احتمال هم وجود د. داني، سالح مقابله در چنين شرايطي است و نكته
. رود، از مسير منحرف كند را كه در مسير مطلوب او پيش نمي اي سفير مورد نظر، ناگزير شود مذاكره

درستي فهميده نشود و نياز به توضيح و تشريح  عالوه براين ها ممكن است سفير حامل پيامي باشد كه به
باتجربه و . يابد مر مذاكره اهميت ميسنجي در ا داني و نكته هايي سخن با توجه به چنين موقعيت. داشته باشد

چون مذاكره و ديپلماسي رموزي دارد كه  است؛ترين صفات فرستاده  ديده بودن نيز كه يكي از مهم جهان
توان به رموز  خارج از آموزش و در شمار صفات اكتسابي است و فقط در طول دوران و به مرور زمان مي

 ةدر حوز. سازد ني با امر سياسي، غموز سياست را فاش ميعملي و طوال ةتجربه و مواجه. آن آگاه شد
الزم را در شناخت امر سياسي  ةسفيري كه تجرب. سفارت و ديپلماسي، مجال آزمون و خطا اندك است

در انتها سفير بايد از . ش متزلزل خواهد بودا شود و موفقيت نداشته باشد، اسير امواج پياپي سياست مي
ناك و نيرومندترين يار و  ترين سپر در برابر مسائل خوف ت بزرگأزيرا جر ؛اشدت ودليري برخوردار بأجر

بنابراين در صورت جمع شدن . موريت و رسيدن به مطلوب استأهاي انجام م ياور در نجات از مخمصه
يابي به كمال  ه دانست، كه هرگز به چيزي جز دستآل و خبر توان ايده ميتمامي اين موارد ديپلمات را 

  . انديشيد ب و منافع مردم و كشور خود نميمطلو
ابالغ پيام و نوع پذيرش ديپلمات، آدابي  ةموريت و شيوأهاي مذكور، انجام م عالوه بر صفات و بايسته     

داشت كه سفير و ميزبانان موظف به رعايت آداب و تشريفات بودند تا منجر به بدگماني يكي از 
آداب . داني مستلزم آموزش است آداب. و  منتقل و پاسخ داده شودحها نشود و پيام به بهترين ن حكومت

 ةگيرد و اين هست قالب تشريفات و مقررات انجام مي ديپلماتيك و آيين مذاكره قواعدي عام دارند كه در
موريت ديپلماتيك تا آخرين آن و در شرايط جنگ و أم نخستيناز شاهنامه در  .مركزي ديپلماسي است

ين، تبعيت از زمان و مكان ئمتغير آن آداب و آ ةجنب. آداب به تصوير كشيده شده استين و ئصلح اين آ
آوري  جمع. آوري اطالعات را نيز داشته است جمع ةسفير، وظيف/فرستاده كه انتهايي آن ةنكت. است

ز اين هم از مواردي است ا. سازد تر مي گيري را ساده سفير، تصميم ةاطالعات از دربار و كشور پذيرند
ها  امروز نيز يكي از وظايف سفارتخانه. شده است فرستادگان انجام مي ةوسيل تا انتهاي آن بهشاهنامه  ابتداي 
  .ها است آن ةكه پذيرند استآوري اطالعات از سرزمين و دولتي  جمع
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