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 دكتر محمود مدبري                                      

ارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمانات فاستاد گروه زبان و ادبي 

  معصومه علي نژاد                                        
ات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمانكارشناس ارشد زبان وادبي  

  چكيده
      ها در شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسي، سفرها و ماجراهاي با نگاهي به داستان

ها، آداب ورسوم خاصي مراعات شده است كه از آن سفرتوان دريافت كه در اين مي
هاي پذيره و پيشباز توان به تشريفات و امور مربوط به بازگشت مسافر و آيينجمله مي

تواند نمودار حس  كيفيت برگزاري اين آداب و رسوم مي كهبديهي است. اشاره كرد
  .نين عزّت مسافر باشدپذيري، قدرت و توان يك دولت و همچنوازي و مسافرمهمان

هاي پذيره و پيشباز از هاي شاهنامه، به بررسي آييناين مقاله با پژوهش در سفر
هاي آنان در استقبال و پذيرايي از مسافر رونده و داليل و انگيزهمسافران، افراد پذيره

انيان نوازي و مسافرپذيري ايراي روشن از مهمانپردازد و بر اين اساس، سابقهميهمان مي
  .دهدارائه مي

  .هاي پيشباز، مسافرپذيره، سفر، شاهنامه، آيين: كليديواژه هاي 

   مقدمه-1
. هاي كهن ايران باستان استشاهنامه، دربردارندة بسياري از آداب و رسوم و آيين

           سنگ، كمك بسيار بزرگي در جهت شناخت روحيات لذا، بررسيِ ابيات اين دفتر گران
از جمله مسائل مهم و مطرح در شاهنامه كه غالباً . ان ومسائل مورد توجه آنان استايراني

                                                 
*
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. هاي پيشباز و استقبال استخورد، پذيرة مسافران و آيينها به چشم ميدر انتهاي سفر
پيشباز از فرستاده و پذيرفتن و (، آيين رسالت )پيشباز(مطلق از آيين پذيره دكتر خالقي
كردن، دادن و نثاربستن شهر، هديهرسوم مربوط به آن، همچون آذينو ) پذيرايي از او

كرده در شمار موضوعات مهم موجود در شاهنامه كه داراي ارزش تحقيقي هستند، ياد
  )166 :1390خالقي مطلق، . (است

 هاي مربوط به آن ارائهكند كه ابتدا معنايي روشن از پذيره و آيينتالش مي اين مقاله
هاي آن در كتاب  به بررسي پيشينه، وجوهِ اهميت موضوع و جزئيات آيين،سدهد و سپ

 .شاهنامه بپردازد

هاي هاي ديگر نيز در سفرنامهپذيري كشورمسافرنوازي وه موارد مشابهي از مهمانگرچ
ها، گستردگي، هاي پذيره در آن كشورسياسي منشيان درباري ثبت شده است، آيين

مؤذّني،  (و)48 :1375،ثقفي. (هاي آنان را ندارديرانيان و دربارعظمت و شكوه پذيرة ا
 وپس از مي آمدندهاي سفر فائق در ايران از ديرباز افرادي كه بر سختي) 90- 2 :1375
هاي ديگر در دربار ايران بودند، مورد گشتند و يا سفيران كشورها به ديار خود بازميمدت

ها هاي خاصي براي آنيفات و برنامهو تشر گرفتندرميهاي سالطين قرااستقبال گرم دربار
هاي ديگر  چرا كه حامل اخبار و اّطالعات جديد و گاه شگفت از سرزمين دادندترتيب مي

شده است، عبارت است از جمله آداب و رسومي كه در پيشباز مسافر رعايت مي. بودند
بندي معابر، ر، خوازه بستن و آذينخارج شدن از شهر به پيشباز مهمان و آوردن او به شه:از

. نثار كردن شكر و اشياء ديگر و ترتيب دادن مهماني و بزم و مواردي از اين قبيل
  )49- 52  :1374بيهقي،(

  بيان مسئله -1-1
ها، آداب و رسوم مختلف ايرانيان را در خود جاي ، مجموعة عظيمي از آيينشاهنامه

هاي مربوط به ويژه آييناب مربوط به سفر، بتوان به آدميداده است كه از آن ميان 
هاي متنوع، هاي پيشباز، در قالب برنامهآيين.بازگشت از سفر و استقبال از مسافر اشاره كرد

زمان با رسيدن مسافر و ورود او به شهر ميزبان، به صورت بسيار گسترده و با شكوه اجرا هم
ها را  و كيفيت اجراي آنشاهنامهمسافر در هاي پذيره و پيشباز از اين تحقيق، آيين. شدمي

اي از رسوم متداول ايرانيان كهن كه مورد بررسي قرار داده است تا از اين طريق، گوشه
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اند موجبات توجه و تحقيق تونوازي و مسافرپذيري آنان است و مينشانگر روحية مهمان
  .مكشوف گرددمندان به فرهنگ ايران را فراهم كند، بر همگان تر عالقهبيش

  
  ضرورت و اهميت تحقيق -1-2

    عالوه بر ، گستردة ايرانيانبه عنوان نموداري از فرهنگ غني وشاهنامه، 
اي و اعتقادي است هاي فكري، معنوي، اسطورههاي لفظي،سرشار از زيباييزيبايي

     ها، عظمت هويت ملّي و فرهنگي ايران را آشكارتر و كه كشف اين زيبايي
. نمايدتر ميمندان به زبان و ادب فارسي را به دقايق فكر و هنر فردوسي آگاههعالق

 يعني آيين پذيره و ،انگيزترين آداب مرتبط با سفر و مسافرتوجه به يكي از هيجان
ا در پيشباز و مجموعة تشريفات اين آيين كهن كه روح حيات و شور و هيجان ر

 است ، انجام اين پژوهش را ضروري نموده مند دميدههاي اين اثر ارزشكالبد سفر
دار بودن اين آيين در فرهنگ كهن ايران و كيفيت و تنوع همچنين ريشه. است

  .اي برخوردار نموده استآداب و رسوم آن، اين پژوهش را از اهميت ويژه
  پيشينة تحقيق -1-3

شي كه اختصاصاً به ، اثر يا پژوه شاهنامههاي انجام شده پيراموندر ميان آثار و پژوهش
هاي پذيره و پيشباز مسافر در سفرهاي اين اثر ارزشمند پرداخته باشد، يافت موضوع آيين

 آداب و رسوم استقبال از مسافر ،، در موارديتاريخ بيهقياي از آثار همچون در پاره. نشد
و رسوم آداب « در مقالة ،شود كه دكتر گيتي فّلاح رستگار ديده مي در ايران عصر غزنوي

اي رسوم و آداب همگاني، بيان پاره ، به»و تشريفات دربار غزنه از خالل تاريخ بيهقي
 معموالً در  رسمي و دولتي در استقبال از مسافر در ايران عهد غزنوي پرداخته است

گردان بدين جهت كه آداب و رسوم اهالي سرزمين ميزبان، مسافر را به هاي جهانسفرنامه
از اين . شده استاي از اين تشريفات ثبت مي مجموعه،استآورده شگفت مي
 و سفرنامة ناصر  رحلة ابن فضالن و رحلة ابن بطوطههاي منشيان درباري مانند ميان،سفرنامه
 هر يك جداگانه، ،توان نام برد كه آقايان سيد محمد ثقفي و حسن حبيبيخسرو را مي

. اندها را در مقاالت خود ذكر كردهرنامههاي ثبت شده در اين سفمواردي از اين آيين
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علي سرّامي، در مواردي به اين پژوهاني چون دكتر خالقي مطلق و قدمشاهنامهچنينهم
تاريخچة «از ديگر مقاالت بررسي شده در اين زمينه، مقالة .اندآداب و رسوم اشاره كرده

 ضمن بيان چند ، آناز منصور ملك عباسي قابل ذكر است كه در» سير و سفر در ايران
. پذيري ايرانيان اشاره گرديده استنوازي و مسافرمورد از سفرهاي شاهنامه، به مهمان
يفات كهن درباريِ ، آيين نثار را كه از جمله تشر»نثار«دكتر ابوالفضل مصفّي نيز در مقالة 

بوده نوازي و پيشباز مسافر گذاري، مهمانتاجمشترك در مراسم مختلف از قبيل نوروز،
بيهقي شرح داده است اما آنچه است، با ذكر شواهدي از كتبي چون شاهنامه و تاريخ 

ها حاصل شد، اين بود كه هيچ اثري به طور مستقل، به جو در اين آثار و پژوهش وجستاز
  .بررسي اين موضوع نپرداخته است

  :بحث -2
  معاني لغوي و اصطالحي پذيره-2-1

  آورده است، به معناي استقبال ونامهلغت اكبر دهخدا در پذيرَه، بنا بر آنچه كه علي
همچنين در فرهنگ هاي لغت فارسي ، معناي لغوي و اصطالحي ديگري در .  استپيشباز

  :شودميها اكتفااي از آنبرابر اين واژه آمده است كه به بيان پاره
. مصدر آن، پذيره شدن. به معني پيش رفتن و استقبال، اسم است: پذيره*

  ) ذيل پذيره  :1382بغدادي،(
، پيشباز وي ) ذيل پذيره :2،ج1381انوري،(به استقبال او رفتن : پذيره شدن كسي را*

  :4 ،ج1373نامه،لغت(شدن، او را پيشباز كردن، او را پذيرفتن، براي ورود او مهيا گشتن 
  ).هذيل پذير:1363پادشاه،محمد(، به استقبال و پيشواز كسي رفتن )ذيل پذيره

  ).، ذيل پذيره4نامه، دهخدا، لغت(به استقبال شدن، به استقبال آمدن : پذيره آمدن*
  .البتّه معاني ديگري براي اين واژه ذكر شده است كه با معناي مورد نظر ما فاصله دارد 

  مختصري پيرامون پيشينة پيشباز و پذيرايي از مسافر و ميهمان-2-2
نوازي و مسافرپذيري توان به روحيةمهمانة ايرانيان مياز ميان روحيات مشهور و با سابق

توان يافت و اي كه ردپاي آن را در اسناد هنري، ادبي و ديني ميلهئمس. آنان اشاره كرد
، كتاب ديني ايرانيان باستان، فراهم نكردنِ اوستادر «. همواره مورد تحسين قرار گرفته است
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ملك عباسي، (» .ان كبيره به شمار آمده است جزء گناه،موجبات آسايش براي مسافران
1383: 24(   

. اندهمراه سفيران و مهمان مستقيم پادشاهان و امپراتوران بوده منشيان درباري، همه جا
هاي آنان، موارد بسياري از آداب و رسوم دربار و تشريفات رايج آن از اين رو، در سفرنامه

س اشرافي و موضوعاتي از اين قبيل درج روزگار، در پذيرفتن سفير و ميهمان، مجال
  )127- 39و120 :1369 شهري برآبادي، . (گرديده است

توان ديد، هاي پيشباز مسافر را در آن مياز جمله آثاري كه در موارد متعدد، آيين
 تشريفات استقبال از مسافر را كه شاه، فرستادة شاه، ،است كه به كرّاتتاريخِ بيهقيكتاب 

-52 :1374بيهقي، . (بيان كرده است ، توانست باشدين ديگر و غيره ميعروسي از سرزم
. گرفتبا جالل و شكوه هرچه بيشتر انجام مي« استقبال از امير بود كه ،ترو از همه مهم) 49

رفت با ساز و برگ تمام و آواز بوق و دهل و نعره و  لشكر به استقبال ميةسپهساالر با هم
يك از جلوِ سلطان  يك، با گروه سربازان خود،است، سرهنگانخمي شادي مردمان به هوا

» ...دادند، همچنين ديگر مقدمان لشكر و غالمان و جنيبتانكردند و زمين بوسه ميعبور مي
  )455 :1349 فّلاح رستگار ، (

و استقبال شود، در استقبال از رسول خليفه، امير مسعود معتقد بود كه بايد به خوبي از ا
  )51 :1374بيهقي، (» .جا كرده آيد، خبر آن به هر جايي رسدآنچه اين«چرا كه 

با در نظر گرفتن اين مطلب كه غزنويان، در بسياري از كارها، به ويژه در اعتنا به آيين «
  شكبي) 294 :1350،مصفّي(، »و رسوم مردم ايران و خراسان، مقّلد سامانيان بوده اند

شده است؛ چنانكه با بررسي شواهدي از نيز برگزار مي نياندر دربار ساما استقبال هايآيين
 و اسناد تاريخي مربوط به دورة ساسانيان، به مشابهت بسيار زياد آداب و رسوم تاريخ بيهقي

هاي ساسانيان در اي از آيين به پاره،بر اين اساس.پيشباز از مسافر و ميهمان پي خواهيم برد
  :شودپذيرة مسافران اشاره مي

 تخت  شاه به،مواقع رسمي و از آن جمله در هنگام به حضور پذيرفتن فرستادگاندر«
نشان، به جواهر كرد و باالي سر او تاج گرانبهايينشست و لباس بسيار فاخر به تن ميمي

  )703 :1 ،ج1384 راوندي(» .زنجيري زرين از سقف آويزان بود
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 اي انجام ا رعايت اصول ويژههاي ديگر نيز ببه حضور پذيرفتن فرستادگان سرزمين
كرد و رسيد، فوراً سرحددار شاه را مّطلع ميوقتي سفيري مي«:  بدين ترتيب كه؛شدمي

كردند كه مكاني مناسبِ مقام پذيرايي او حّكام والياتي كه در مسير او بودند، مواظبت مي
مطلب را به كرد، وقتي كه حاكم از مقصود مسافرت سفير اطّالع حاصل مي. آماده باشد

فرستاد كه به قصر سلطنتي هدايتش  هيأتي به استقبال او مي،رسانيد و شاهعرض شاه مي
جا كه ممكن بود اين سفيران در ايران به جاسوسي از آن).544: 1368سن،كريستن( ».كنند

          اين فرستادگان به شدت تحت مراقبت مرزبانان و مأمورين ايراني قرار «بپردازند، 
كه فرصت نيابند با سفر به نقاط گوناگون، اطّالعاتي به نفع دولت  به طوري،گرفتندمي

  ) 757: 1،ج1384راوندي،(» .متبوع خود كسب نمايند
نوازي ايرانيان به اي كه از مهمانشاه براي نمودن جالل و حشمت خود و بر اساس سابقه

پس از «: طلبيد؛ بدين گونه كهميتر مسافر را به حضور جا مانده است، با شكوه هرچه تمام
پذيرفت و در رسيدن فرستاده به قصرِ شاهي، پادشاه او را به بارگاه و مجلس رسمي مي

حالي كه بر تخت جلوس كرده و صاحبان مناصب مملكت در اطراف او ايستاده بودند، از 
. نمودينام و حوادث مسافرت و پيغام و وضع كشور و لشكر و احوال سلطان او سؤاالتي م

برد و بر  شاه با جالل و شكوهي كه اليق مقام آن سفير بود، او را به كاخ سلطنتي مي،سپس
 سن، كريستن(» .دادفرستاد و خلعتي از خاصة خويش مينشاند و او را باز ميخوان خود مي

اعطاي خلعت از سوي پادشاه، ثابت كنندة كرم او به مسافر و دولت  )544- 5 :1368
رسم «: ه در تأييد آداب اجتماعي شاهان ساساني چنين آمده است كود، چنانمتبوعش ب

گرفتند آن رسم را مي،خلفاي اسالمي.آور قديم استكي از رسوم افتخاربخشيدن خلعت، ي
فرمود، اگر شاه به كسي تاجي عطا مي«همچنين ) 537: همان(» .و از عادات ملوك زمان شد

وان شاه مقام گيرد و در مجلس مشاورة او حضور پيدا دارندة آن عطيه، حق داشت بر سر خ
 چنانكه ،رفتيا نزديكانش به شكار مي ميهمانِ مسافر، همراهِ شاه گاه) 541: همان(» .كند

  :در پذيرة اردوان از اردشير ساساني چنين آمده است
اردوان چون اردشير را ديد، شاد گرديد و او را گرامي داشت و فرمود هر روز با ...«

 راوندي(» ... بازي برود و اردشير همچون كردبه نخجير و چوگان،فرزندان او و بزرگان
  )696 :1 ،ج1384
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داشت تا حريم و حدودي براي روابط خود شأن و شخصيت واالي شاه، او را بر آن مي
طبق رسوم درباري، شاه خود را به مردم «، بنابراين؛با عموم مردم و حتّي درباريان، قائل شود

بين شاه و . ندترين رجال حكومت، حقّ ديدن شاه را نداشتداد و حّتي مهمشان نمين
 شاه از رديف اول حاضران بيست ذراع ،اي آويخته بودند كه بدين وسيلهنزديكان او پرده

زادگان به  به يكي از نجيب،مراقبت و پاسباني اين پرده) 532 :1368سن،كريستن. (دور بود
 يك ،باش داد، به دستور خرّممي هر وقت شاه اجازة مالقات. ار شده بودباش واگذنام خرّم

راوندي، (».زيرا در برابر شاهيد داريدزبان خود را نگه: كردرفت و فرياد مينفر باالي بام مي
كرد كه سكوت را در هم شكند يا ت نميئهيچكس جر «،با اين شرايط)702: 1،ج1384

داد كه باش به يكي فرمان ميرفت و خرّم به كنار ميترين حركتي بكند تا پردهكوچك
: 1368سن، كريستن(».فالن سرود را بخواند و به ديگري كه فالن آهنگ موسيقي را بنوازد

532(  
  هاي پذيرهآيين-2-3

هاي پذيره، مجموعة آداب و رسوم و تشريفاتِ ايرانيان در پيشباز، پذيرش و آيين
گام نزديك شدن به شهر و سرزمينِ مقصد، ورود و اقامت در پذيرايي از مسافرِ ميهمان، هن

بندي شهر، خروجِ ميزبان از شهر و پيمودن چند منزل در راستاي آنجاست كه شامل آذين
ريختن و آغوش گرفتن و بوسيدن، نثارمسير ورود مسافر، نواختن ابزار موسيقي، تعظيم و در

ن به مقصد، اقامت و اسكان دادن مسافر، عنان مسافر حركت كردن تا رسيددادن، همهديه
ترتيب دادن مجلس جشن و بزم و ميهماني، بازي،شكار و تفريح به يمن ورود مسافر و براي 

آرايي و استفاده از ابزار رزم و موارد ديگر است كه مواردي از پذيرة مسافران جنگي، صف
، ها در شاهنامة فردوسيآيين،مسافران جنگي را دكتر آبادي باويل، در اثر ارزشمند خود

 براي نمونه، در رويارويي سپاه فريدون با لشكر سلم و تور چنين شرح داده ؛آورده است
  : است
شود و افريدون از كار دشمن گاه كه لشكر سلم وتور به مرز ايران نزديك ميبدان«

دشت دهد كه سراپردة شهرياري و درفش كاوياني را در پهنة يابد، فرمان ميآگاهي مي
بنشانندو سواران جنگي در آهن و پوالد رفته، گرزهاي گران به دست گرفته و در پيرامون 
درفش فراهم آيند و منوچهر كه به فرمان شاه به فرماندهي لشكر گماشته شده است، دست 
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. »... پردازدرويه رده كرده، به آرايش سپاه ميپيالن را دوشود و نخست ژندهبه كار مي
  )180 :1350 ل، آبادي باوي(

ها شده استكه در جاي خود به آنر ميهاي متفاوتي برگزاالبتّه گاه پذيره به شكل
ها، غالباً صورتِ واحدي از آداب و رسوم پرداخته خواهد شد لكن به رغم اين تفاوت

  :ها عبارتند ازترين آنشود كه مهمديده مي شاهنامهپذيره در 
  
رگاه و جايگاه نشستن ميزبان و آرايي، آماده كردن با شهر-2-3-1

از اولين تشريفاتي كه ميزبان با شنيدن خبر از راه  رسيدگي ميزبان به ظاهر خود
بندي در و ديوار ورزيده است، گنبد زدن و آراستن و آذينرسيدن مسافر به آن اهتمام مي
 شهري كه گاه حتّي. ها و مسير ورود مسافر، بوده استگاههاي شهر، كوي و برزن، بازار

 جايگاه نشستن ،همچنين.شدبندي ميشايستة جشن و سور باشد، براي پذيره انتخاب و آذين
از اينرو، تختي زرين و يا تختي از . ميزبان براي پذيرش مسافر نيز حائز اهميت بوده است

دادند و ميزبان اصلي كه غالباً شاه و يا بزرگ شهر عاج را در جايگاهِ مخصوص قرار مي
سرگذاشتن تاجي از ياقوت و پيروزه و آويختن هاي فاخر و زربفت، برد، با پوشيدن لباسبو

  :پذيرفتنشست و مسافر را به حضور مي بر آن مي،طوق و گوشوار
كردن شاهه، شهرِ شاهِ هاماوران در پذيرة كاوس كه براي ازدواج با سودابه به آماده*
  :رفته است آنجا

  همــه ازدرِ جشــن و ســور و ُخـرام  اهــه نــــاميكـي شهر بـد شـاه را شـ
  ...ببستسـر آذينتاهمــه شهــر ســر  بـدان شهـر بـودش سـراي و نشسـت

  )135  :2 ،1387فردوسي،(
  :پذيرة قيدافه از اسكندر كه خود را فرستادة اسكندر معرفي كرده بود*

   پيروزه بر سرش تاجز يـــاقـــوت و  چـو قيـدافه را ديد بـر تخــتِ عــاج
  قبــــايفـــــراوان پــرستنده گردش به پايز زربفـت پـوشيــده چينــي

  هــــــايِ گُهـربــــــر او بـــافته دانه  ز بــر پوششــي جـزع بســتـه بــه زر
  ...نگاربـــــه پـــاي اندر آن گلشنِ زر  پــرســتنده با طــوق و بـا گوشـــوار

  )50 :7همان، (
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بزرگان و سپاهيان : حضور بزرگان كشوري و سپاهيان در پذيره-2-3-2
ئله، اين مس. خوردازجمله كساني بودندكه غالباً حضورشان در پيشباز از مسافر به چشم مي

ويژه زماني كه مسافر، شاه و سپاه يا فرستادة سرزمين ديگر بود و در اولين لحظاتِ ورود به ب
گرديد، در نمودن هيبت و شكوه و  سپاهي و لشكري مواجه ميمقرّ پادشاهي، با خيل عظيم

 سپاه در استقبال از مسافر، به شكل ،صورتدر اين. شدقدرت ملك، بسيار مؤّثر واقع مي
  . كشيددورويه رده برمي

  
  : سلم و تور،در پذيرة فريدون از فرستادة پسرانش*

  ...يكســــر بــه زر آژدهدو رويـــــه بـــزرگان كشيـــده ردهســــراپــــاي 
  )113 :1ج، 1387فردوسي، (

  :پيشباز اشكش از كيخسرو*
  ...ابــــا لشكـــــري ســـاخته پيشِ شاه  چــو آگاه شد اشـكش آمـد بــه راه

  )375 :5ج،همان(
عزّت، عظمت و : مسافتي را به پيشباز مسافر از شهر بيرون رفتن -2-3-3

 داشت كه مسافتي در حدود چند ميل، چند فرسنگ و يمنزلت مسافر، ميزبان را بر آن م
سه منزل و شهر را از محلّ اقامت فاصله بگيرد و در مسير ورود مسافر به شهر، به پيشباز دو

  .برود
  :پذيرة سياوش از گرسيوز، برادر و فرستادة افراسياب*

  ...سپاهپذيـــــره شـــدش تازيــــان با   سيـــاوش چـــو بشنيـــد بسپــرد راه
  )118  :3، همان(

  ):مسافرِ توران( كيخسرو،اشپذيرة كاوس از نوه*
  ...پذيـــــره شـــدنــدش بĤيين خويش  بــــرفتنـد هشتـــاد فـــرسنگ پيـش

  )232: همان(
  :پيشبازِ خسرو از رستم كه براي ديدارِ او به ايران آمده است*

  ـــــدن را بيــــاراستنـــدپذيـــــره ش  يكـــي لشــكر از جــاي بـرخاستند
  همــــه بــــا درفش و تبيـــــره شدند  ز پهــلو بــه پهــلو پــذيـره شــدنــد
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  ...چنيـــن پهلوانـــــان و چنديـــن سپاه  بـــرفتند پيشــش بـــــه دو روزه راه
  )11  :4، همان(

  :استقبال فغفور و خاقانِ چين از كيخسرو*
  خــــود و نـــــامــداران به راه آمدند  يشِ شـاه آمدنـدســـه منزل ز چيـن پ

  ...در و دشت چــــــون جـايگاهِ نشست  همــه راه آبـاد كـرده چـــو دســـت
  )345  :5، همان(

 از آنجا كه پيشباز :ها كاربرد ابزار موسيقي در شادي و شكوهِ پذيره-2-3-4
هان، شاهزادگان، فرستادگان، نوعروساني از  غالباً در بازگشتِ شا،و تشريفات مربوط به آن

گرفته است، تالش ميزبان بر اين بود صورت مي هاي ديگر و به طور كّلي افراد مهمسرزمين
 آواها و نواهاي رايجِ آن ،بدين منظور.  در نهايت شادي و عظمت برگزار شود،كه استقبال

ه، كوس، كرّناي، زنگِ زرين، درايِ آالتي از جمله مهره و جام، تبير به وسيلة ابزار،روزگار
روندگان در اوج شادي از مسافر شد و پذيرهنواخته مي... هندي،سنج، رود، چنگ و 

 گاه نعره و فرياد و خروش آنان و گاه نيز سرودي، به صداي ،همچنين. كردنداستقبال مي
  :شدها افزوده ميموسيقي

  :ساران برگشته بودپيشبازِ منوچهر از سام كه از سفرِ جنگيِ گرگ*
  اسپـــان و پيالن و گنجابــــا تـــازي  ابــــا كــوس و با ناي رويين و سنـج
  ...بســي بــــا درفش و تبيـــره شدند  از ايــن گــونه لشــكر پذيره شـدنـد

  )193 :5 ،1387فردوسي ،(
  :پذيرة شاهِ هاماوران از كيكاوس*

 ...بــــه هم بـــركشيدندچون تار و پود  به شهــر انــدر آوايِ رود و ســـرود

  )135  :2، همان(
  :استقبالِ فرنگيس از عمويش گرسيوز*

  ...بـــــه شـــادي همي داد دل را درود  ز ناليــــدنِ چـنگ و رود و ســـرود
  )119  :3، همان(

در پيشباز از مسافر، جهت ابراز :دادن و بخششريختن، هديه نثار-2-3-5
. كردندمدن او به شهر ميزبان، اشيا و موادي را بر سر و پايش نثارميخوشحالي از آ
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به كسر اول، مترادف پراكندن و افشاندن و به ضم اول، به معني » نثار«كه خود لفظ همچنان
ترين مهم)  ذيل نثار :1373،4،نامهلغت(.فشاندن، در كتب لغت ضبط شده استزر و گوهر ا

شد، عبارتند از دينار، در، ياقوت، زبرجد، زر، ز مسافر نثار مياشيا و موادي كه در پيشبا
  )289 :1350مصفّي،. (زعفران، مشك، عنبر و مِي

رسم نثار، در شكل خاص خود، از سنن بسيار كهنِ درباري و اشرافي و نيز اجتماعيِ «
 جاي ن هنوز بروضوح از آن ياد شده و بعضي اشكال آايران بوده و در ادوار مختلف، به

ها  موارد استفادة نثار، در ايران قديم متفاوت بوده است و در جشن)290-1:همان(».است
هاي بزرگ، شنيدن مژدة فتح، پذيرا شدن و استقبال از پادشاه و فرستادة او و در وآيين

  )292: همان (.شدبازگشت ايشان به وطن اين رسم به جا آورده مي
  :ونها از پسرانِ فريداستقبالِ يمني*

  همـــــي مشك با ِمـــي بـــرآميختند  همــي گــوهــر و زعفــران ريختنـد
  ...پـــراكنــده دينــــار در زيــــرِ ِپــــي  همــه يال اســپان پـر از مشك و مِي

  )89  :1، 1387فردوسي، (
  :در پذيرة شاه هاماوران از كاووس*

  ...ه دينار و عنبر بــــــرآميختندبـــــــــ  همـــه گــوهــر و زعفــران ريختنـد
  )135  :2، همان (

  همـــه در و يـــاقـــوت بــاريـد و زر  ز ايـــــوان ســـاالر تــــا پيـــش در
  ...بــــه ســـر مشك و عنبر همي بيختند  ها فـرو ريختنـــدبــه زريـــــن طبـق

  )135: همان (
 مسافر را در مسير سفر يا هنگام بازگشت به گر،شود كه ميزبان و پذيرهگاه ديده مي

اين هدايا، به ميزان عزيز بودن مسافر براي ميزبان، . دهدوطن و رسيدن به مقصد، هديه مي
 مسافر ،گاه. كيفيت سفر او و يا ارزش داشتن هدايا از جهت تقويت مسافران متفاوت است

ستام، تخت، كاله، پارچه، يكي از نزديكان شاه است و از سوي شاه، خلعتي از مركب، 
گاه نيز عروسي است كه به منظور ازدواج با . كند دريافت مي گوهر، پرستندگان و غالمان

اي، در خور همسري شاه دريافت شاه، از سرزمين ديگري رهسپار سفر شده است و هديه
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هاي در مسير سفر، هدايايي جهت  شاهي است كه از شاه و بزرگانِ شهر،كند و گاهمي
  :شودتقويت سپاه به او تقديم مي

  :اعطاي خلعت به سياوش در استقبالِ افراسياب از او*
  از اسپ و ستــــام و ز تخـت و كاله  به خوان بر يكي خلعت آراسـت شاه
  كه اندر جهان پيش از آن كس نديد  همــان دســت زر جــامة نـابــريـــد
  ـاقــــوت و پيروزه و بيش و كمز يــ  ز دينــــار وز بـــــــدره هـــاي درم
  يكـــي پــــر ز ياقوت رخشنده جام  پــرستــار بسيــار و چنـــدي غـــالم
  ...همـــه ســــويِ كــــاخ سياوش برند  بفـــرمــود تا خــواستـــه بشمــرنــد

  )90  :3، همانفردوسي، (
  :هدايايِ شاهِ يمن در پذيره، به اسكندر*

  چون سزيد گير و زيبـــــا چنانبهـــــا  كز يمـن بــرگزيدهــا بســي هــديه
  دگــــــر پنـــــج را بــــار دينار كرد  ده اشتــر ز بـــردِ يمــن بــــار كـرد 
  چـــو بـــاشد درم دل نبــــاشد به غم  دگــــر ده شتـــر بـــار كـرد از درم
  ـــــا و هــــر جـــــامة بي شمارز ديب  دگــــر سلّـــة زعفـــران بــد هـــزار
  همــان در نـــــاسفته هفتــــاد و پنج  زبــرجــد يكــي جام بودش به گنج
  نهــــاد انــــدر او شست ياقوت زرد  يكـــي جــــام ديگـر بـدش الژورد
  بـــــه فــــرمانبـران داد و كرد آفرين  ز ياقـــوت ســـرخ از برش ده نگين

  ...رسيـــدنـــد بـــا هديـــه و بـــا نثــار  ـش ســــراپـــردة شهــريـاربــــه پيـ
  )98: همان(

  :اشعروسِ چينيهداياي كسري نوشيروان، به نو*
  ز گنـــــجِ درم هـــم ز در و گهــــر  ز دينــار و ديبـــــا و تــــاج و كمــر

  ــد پيروزه و تخت عاجدگـــــر مهـ  رويــان و تاجز اسبــــان و پوشيـــده
  اي بندگانآراي و هـــــر گــونهبت  نشستنــد بــــر زيـــن پــرستنــدگـان 
  ...شبستـــان چينـــي بـــه پيش اندرون فـــرستـــاد يكســـر سـوي طيسفـون

  )188  :8، همانفردوسي،  (
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يازمندان شهر و يا بر ها يا به ن در هنگام پذيرة ميزبانان، به آنچه شاهي مسافر بود، چنان
  :داشتكرد و گنج و درمِ خود را بر آنان ارزاني مي بخشش مي،موبد و آتش

  
  
  :ها از كيخسرو، در مسير بازگشت از جنگ با افراسيابپيشباز مهتران شهر*

  ...بــــــر آتش پـــراگنــد چندي گهـر  بگستــــرد بـــر مــوبـدان سيـم و زر
  )361  :5، همان(

  چه دينار و مشك از كــران تا كـران  ختنــد از بـــــر و زعفـــــراندرم ري
 و گــر سازش از كوششِ خويش بود  بـه شهـراندرون هـرك درويش بـود

  ...پـــــراگنده شــــد بـدره پنجاه و پنج  درم داد مــر هـــر يكــي را ز گنــج
  )361: همان(

  :بخشش بهرام در پذيرة طيسفونيان از او*
  ...زنـــــــدان گشـــادنــــد بازدرِ تنگ  خشيــد گنجـــي بــــه مـــردِ نيــازبب

  )397  :7، همان(
 احترام، تعظيم، در آغوش گرفتن و بوسيدن مسافر، در هنگام -2-3-6

روندگان، از جمله با رسيدن مسافر به نزديكي ميزبان، پذيره: رسيدن او به ميزبانان
مي خواندند ، آفرين و درود مي شدندن و مهتران، از مركب پياده ميزبان اصلي و ديگر سرا

 و براي اظهار خاكساري و احترام، تعظيم در بر مي گرفتند بزرگان طرفين همديگر را و
  : نهادندكردند و سر بر زمين ميمي

  ):مسافرِ سفر جنگيِ روم(پذيرة سپاه ايران از كسري *
  پذيـــــره شــدنـــدش فــراوان سپاه  چـــو نزديك شهر انـدر آمــد ز راه
  گشــــاده شـــدنــدبسته و دلكمـــر  همـــه پيش كســــري پيـــاده شدند

  ...پيـــاده بشــــد تـــــا درِ بــــارگـــاه  كـــس كه پيمود با شاه راههــــر آن
  )302  :8، 1387فردوسي، (

  :اهوي سوري، سردارِ سپاهِ يزدگرد از شاهپيشباز م*
  درفش بـــــزرگـــــي و چندان سپاه  چــو پيدا شـــد آن فرّ و اورند شــاه
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  هــا فزودبــــران كهتري بنــــدگــي  پيـاده شـــــد از بــاره مـاهــوي زود
  دو ديـــده پــــر از آب كرده ز شرم  همـــي رفــت نرم از بر خاكِ گـرم

  ...همــي بــود پيشش زمـــانـــي دراز  ـــن را ببوسيـــد و بـردش نمـــاززمي
  )346- 7  :9، همان (

از آنجا كه سر بر زمين نهادن و زمين را : ستردن خاك از روي مسافر -2-3-7
 با دست ،كرد، مسافر به رغم بزرگي و شأنشآلود مي سر و روي ميزبان را خاك،بوسيدن

  :پراكندسترد و گاه بر او مشك ميو ميخود خاك را از روي ا
  :اش منوچهرپيشباز فريدون از نوه*

  ...ببـــوسيـــد و بسترد رويش به دست  فــــريــدونش فرمــود تا برنشســت
  )1  :132، همانفردوسي، (

  :پذيرة منوچهر از پهلوان سپاهش، زال*
  ...گند مشكستــردنـد و بــــر وي پرا  بفـــرمود تا رويش از خـاكِ خشك

  )216: همان(
عنان مسافر حركت كردن، تا رسيدن به  دست در دست و هم-2-3-8

شد و مراتبِ خاكساري گر به احترام مسافر از اسب پياده ميدر صورتي كه پذيره: مقصد
داد كه برنشيند و دست در دست آورد، مسافر كه شاه و مهتر بود به او فرمان ميرا به جا مي

  :رفتندپيشباز به محلِّ اقامت مي نزلِ از م،ميزبان
  :پذيرة كيخسرو از رستم كه از سفر جنگي توران بازگشته بود*

  ...گـــرفته همـــه راه دستش بـه دست  بفــــــرمــود تــا پيلتن بــرنشســـت
  )298  :4، 1387 فردوسي، (

  :پيشباز قيدافه از اسكندر*
  ...همـــي راند و دستش گرفته به دست  بفـــــرمــود قيدافــــه تـا برنشســت

  )49  :7، همان(
 از جمله مواردي كه : اقامت و اسكان دادن مسافر، در جاي مناسب-4-9

داد، ترتيب دادن جايگاهي مناسب و در شأن ميزبان، جهت رفاهِ حال مسافر، مد نظر قرار مي
ها ها، خوردني، گستردنيآراستندمي اي را به ديبا اين اساس ايوان و كاخِ گرانمايهبر. او بود
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 به امور مربوط ، و خواليگران و پرستندگانمي دادندهاي گوناگون در آن قرار و پوشيدني
    براي عروس نيز جايگاهي نهفته ترتيب،همچنين. كردندبه مسافرِ ميهمان رسيدگي مي

  :دادندمي
  : پذيراييِ سياوش از گرسيوز*

  ...بـــــه ديبـــا و خــواليگران خواستند  اراستنــــديكــــي خــانــه او را بيـــ
  )56 :3، 1387فردوسي، (

  :پذيرايي افراسياب از سياوش*
  هــــا گستريدهمــــه كـــاخ زربفت  ها پــس يكــي بــرگزيداز ايــــوان

  ها چــون سر گاوميشهمــــه پـــاي  يكــــي تخـــت زريــن نهادند پيش
  فــــراوان پـــــرستندگـــان خواستند  ي چينـــي بيـــاراستنـــدبــــه ديبـــا

  ببـــــاشــــد بــــه كام و نشيند فراخ  بفـــــرمود پـــس تا رود سـوي كاخ
  ســـــر طاق ايـــــوان به كيوان رسيد  سيــــاوش چــو در پيش ايوان رسيد
  ...ـان اندر انديشه بستهشيــــوار جـــ  بيــــامـــد بــر آن تخت زر برنشست

  )84: همان(
  :عروسش، مريم، دختر قيصرپيشباز خسرو پرويز از نو*

  ...نهفته يكــــي مــــاه را ساخت جاي  سرايبيـــــاورد لشكـــر بـــه پــرده
  )101  :9، همان(

 يكي از مواردي كه در : مسافر را بر اسب از درگاه گذراندن-2-3-10
 به ،بدين صورت كه ميزبان. خورد، گذراندن او از درگاه استيپذيرش مسافر به چشم م

      پرده را از جلوي در بر،داد تا پرستندگانمي دستور ،مسافر هنگامِ به حضور پذيرفتنِ
  :گذراندند از درگاه و دهليزِ سراي مي،داشتند و مسافر را سوار بر اسبمي

  :پذيرة فريدون، از فرستادة پسرانش، سلم و تور*
  ...بــــــر اسپش ز درگـــــاه بگذاشتند  بفــــرمــود تــــا پــرده بــرداشتنـــد

  )95  :1، 1387فردوسي، (
  :استقبال كسري نوشيروان از فرستادة خاقان چين*

  بــــه كســري چو برداشتند آگهــي       بيـــاراست ايــــــوان شـــــاهنشهــي 
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  ...ــرداشتنـد        ز درگــــاهشــــان شــــاد بگذاشتندبفـــــرمـــود تا پــــرده بـ
  )166- 7  :8،  همان(

  
  :پرويزپيشباز قيصر از فرستادة خسرو*

  ...ز دهليزشـــــان تيــــــز بگذاشتنــــد  بفــــرمــود تا پـــــرده بــرداشتنـــد
  )78، 9فردوسي، شاهنامه،  (

 :اري و ميهماني، با حضورِمسافر ترتيب دادن مجالس بزم و ميگس-2-3-11
پيشباز و ورود مسافر به شهر، مجالس ميهماني و بزم از سوي ميزبان  پس از انجام تشريفاتِ

بدين صورت كه در جايگاهِ مخصوص ؛يافتشد و ميهمان در آن حضور ميبرگزار مي
 آوردندمي ِميگساران و پرستندگان،مي،سپس.شدندد و به خوردن غذا مشغول مينشستنمي
    اي را به شادي گونه، هفتهشد و اهلِ مجلس بدينرود و بربط نواخته ميدر اين ميان،.

  :گذراندندمي
  ):مسافر جنگ با افراسياب(پذيرة كيكاوس از خسرو*

  لب مِيگســارِمــــي آورد يـــاقـــوت  نگـــاربيـــاراســـت آن گلشـــن زر
  ...همـــي موج بـــرخاست از جـــامِ مِي  يبـــه يك هفته ز ايـــوانِ كاوس ِك

  )363  :5، 1387فردوسي،  (
  : از بهرام كه خود را فرستادة بهرام معرّفي كرده بود،پذيرة شنگل، شاهِ هند*

  ...نــــوازندة رود و ِمـــي خــــواستنـد  چــو نان خورده شد مجلس آراستند
  )418  :7، همان(

 قباد، موبد موبدان و ديگر اسراي جنگي كه از ،سرشپيشباز بالش، شاهِ ايران از پ*
  : دستِ هيتاليان آزاد شده بودند

  ِمــــي و رود و رامشگـران خواستند  بفــــرمـــود تــا خــوان بيـــاراستنـد
  خـــــويز تيمـــــار پيــــروز آزاده  بـــود جشنــي نـه بر آرزويهمـــي

  ...بــــه بـــربط همي رزمِ تركان سرود  تودگــر ســوفزا را سهمــــه چــامه
  )27  :8، همان(
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آيد و طبيعتاً با توجه به اينكه مسافر از سرزمين ديگري مي:  پرسيدن-2-3-12
اطّالع بيشتري از اوضاع و احوالِ آن سرزمين و ساكنانِ آن دارد، معموالً مورد پرسشِ 

 سرزمين مبدأ، رسمِ سپاه و وضعيتِ ميزبان از احوال آشنايان در. شودميزبان واقع مي
. دهدها و گزارشي از اوضاع را به او ميو مسافر، خبرِ سالمتي و درودِ آنپرسد پادشاهي مي

نيز از نبردان در سفر جنگي و اوضاعِ دشمن هم هاي مسير سفر و رنجِ راه، همچنينسختي
  :شودها پرسيده ميجمله مواردي است كه از آن

  : از سام كه از سفر جنگي ُگرگساران برگشته بودپرسيدنِ منوچهر*
  ديــــوانِ مـــازنــــدرانوز آن نـــــرّه آورانوز آن گـرگســــاران جنگ

  ...يك ياد كردبهسپهبــــد سخــن يك  بپـــرسيــد و بسيـــار تيمــار خــورد
  )195  :1، 1387فردوسي،  (

  
  ):سيابفرستادة افرا(پرسيدنِ سياوش از گرسيوز *

  ...ز رســـــم سپــــاه و ز تخت و كاله  بپـــرسيـــدش از راه وز كـار شــــاه
  )130  :3،  همان(

  :پرسشِ رستم از گيو، فرستادة خسرو و رساندنِ سالم و درود*
  بپــــرسيــدش از خســــروِ تــاجــور  آمد گـرفتش به بــرز اســــب انــدر

  ز گــــردان لشكــــر همه بيش و كم  ـتهمز گــــودرز وز طــوس و از گس
  ...ز رهــــام و گـــرگيـــن وز هــرتنا  ز شـــــاپـــور و فــرهــــاد وز بيــژنا
  ...گــــزينِ همـــه خســروانِ زميــــن  بـــه رستـم چنين گفت كـاي بـافرين
  ... پيــــامازيشــــان فــــراوان درود و  درستنـــد از ايــن هرك بردي تو نام

  )48: همان(
  : در پذيره از او،پرسيدن قيصر از خسرو پرويز*

  ...از ايـــــران وز لشكـــر و رنــج راه  نخستيــــن بپرسيــــد قيصـــر ز شـاه
  )78  :9، همان(

خالِلمجلسِ بزم و گاه در گاه در:  پرداختن به بازي، مسابقه و شكار-2-3-13
از ميان . پرداختآزمايي مي، ميزبان با او به بازي، مسابقه و زورمدتِ حضورِ مسافرِ ميهمان
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گيري نيز گاه كشتي. اندازي كاربرد بيشتري داشتها، گوي و چوگان و تيراين سرگرمي
 رفتن به نخجيرگاه و شكار نيز از جمله ،همچنين.شوددر ميان اين مسابقات ديده مي

هايي است كه ميزبان، براي  جزءِ برنامهتفريحاتِ رايج در شاهنامه است كه معموالً
  :دهدسرگرميِ ميهمان ترتيب مي

  
  :در پذيرة افراسياب از سياوش*

  سيــــاوش نكرد ايچ بـا كس مكيس  نشــــانــي نهـــادنــد بـــر اسپـريس
  بـــــرافشارد ران و بــــرآمد غــريــو  نشســـت از بــر بادپايـــي چـو ديــو

  كشاننهــــاده بــر او چشــــم گردن   زد بــــر ميـــان نشـانيكـــي تيــــر
  بينـــداخت از بـــــاد و بگشـــاد پـر  خــــدنگـــي دگــربـــاره با چارپـر
  مَغــــربــل بكـــرد انـــدر انــداختن  نشــــانــه دوبـــاره بــه يك تاختــن
  ...سو كه خواستـار ديگر بر آنبــزد ب  عنـــان را بپيچيـــد بـر دست راسـت

  )89 :9، 1387فردوسي ،(
  همــــي رفت بــــا يوز و بــا باز شاه  بـــرفتنـــد روزي بــــه نخجيــرگـاه

  گـونه بـا او برفتاز ايـــران و تــــوران به نخجير تفتسپــــاهــي ز هـــر
  ان سپــه بردميدچـــــو بــــاد از ميـــ  سيـــاوش به دشت اندرون گور ديد
  همـــي تـــاخت انـــدر فراز و نشيب  سبك شــد عنان و گران شد ركيـب
  دو دستش تــــرازو بـــد و گور سيم  يكـــي را بـــه شمشير زد بر دو نيــم

  ...نظاره شــــــد آن لشكــر شــــاه زود  تـر نبــود به يك جوز ديگـــر گران
  ...همــي تــاخت و افكند در دشت گور  ر بورسيـــاوش هميـدون بــــه نخجي

  )90- 1: همان (
  :گيري و چوگان در پذيرة شنگل از بهرامُكشتي*

  بـــــه ُكشتــي كــه دارند با ديو پاي  دو تـــــن را بفــرمــود زورآزمـــاي
  هـا ازارببستنــدشـــان بـــــر ميــــان  برفتنـــــد شــــايستـــه مــردان كــار

  ...گـــرازان و پيچـــان دو مـــرد گران  مــي كرد زور آن بر اين اين بر آنه
  )419  :7، همان (
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  بــــه ميدان خراميد چوگان به دست  شـــه هنـــدوان بــــاره را برنشســت
  همـــي تاخت بــــر آرزو يك زمـان  ببـــردنــــد بــــا شـــاه تيــر و كمان

  ...كمــــان كيانـــي گـــرفته بـه دست  ـود تا بـرنشسـتبـــــه بهـــرام فـــرم
  عنــــان را بــــــه اسب تگـاور سپرد   كمـــــان را بـه زه كـــرد بهرام گرد
  ...نشـانــه بـه يك چوبه بر هم شكست  يكـــي تيــر بگرفت و بگشــاد شست

  )419-20: همان (
يزبان در شهري كه خود در مواردي كه م: گرداندن مسافر در شهر-2-3-14

گرديد، پس از انجام تشريفاتِ اولية پذيره، او را با خود در ساخته بود، پذيرايِ مسافر مي
  :دادها و كوي و برزنِ شهر را به او نشان ميگرداند و بناها، باغمي  شهر 
  :پذيرة سياوش از پيران و گرداندن او در شهري كه خود ساخته بود*

  ز هــــر در زدنــــد از هنـــر داستان   دو بــدان شــارستــانبگشتنـــد هــر 
  ...ســـو بنـــاي فـراخســـراســـر همــه باغ و ميدان و كاخهمـــي ديد هـــر

  )113  :3، 1387فردوسي، (
  :نماياندن شارستاني كه سياوش ساخته بود به گرسيوز*

  ... كـــاخ بنهــاد روينمــود و ســـوي  همـــه شهــر و بـرزن يكايك بدوي
  )118: همان (

  تفاوت در برگزاري آيينِ پيشباز و تشريفات رايجِ آن-2-4
شده پيش از اين اشاره شد كه پذيره، گاه به شكلي متفاوت با اشكال رايج برگزار مي

از .  لكن سطحِ برگزاريِ آن تفاوت داشت  ظاهراً به همان صورت بوده است است يا اينكه
 اطّالع  نداشتنتوان به ميزان عزّت، عظمت و اهميت مسافر، اطّالع يا ين امر، ميجمله علل ا

 بنابراين، نبايد انتظار داشت ؛ميزبان و همچنين موضوع و غرض سفر و نوع مسافر اشاره كرد
  .نوعِ يكساني از آداب و رسوم  مشاهده شود، شاهنامه هايسفر كه در پذيرة تمامي مسافران

ي كه از نزديكان شاه باشد و از سفر جنگيِ مهمي برگردد، پهلواني كه مسلماً مسافر
هميشه سپرِ باليِ نازله بر ميهنِ خود است و عروسي كه از سرزمينِ ديگر به همسريِ شاه 

پذيرة مسافرانِ سفر جنگي . اندشكوهشود، سزاوارِ پذيره و پيشبازيِ عظيم و بابرگزيده مي
  :اي ديگر استنيز به گونه



302 34                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

  :پذيرة كاوس از كيخسرو، مسافر جنگ با افراسياب*
  پِيبـــــه نـــزديك كاوس فــرخنده  هيـــونــان فرستــــاد چنــدي بـه ري
  تــــو گفتي كه بــر ديگر اندازه شد  دل پيــــر زان آگهــــي تــــازه شــد

  يش چين نهادبــــه خــــانــه در آرا  هــــا تخت زرين نهـادبــــه ايـــــوان
  همـــه بــرزن و كـــــوي و بازارگاه  ببستنــــد آذيـــن بــــه شهـر و بـه راه
  بـــــزرگان هــــر شهر و كنــداوران  پذيــــره شــــدنــــــدش همه مهتران
  آزده جهان شــــد بـــــه ديبا بـــه زر  همـــــه راه و بيــــــــراه گنبــــد زده

  ها فـرو ريختندز گنبد بــــــه ســـــر  ـك بـــــا گوهر آميختندهمــــه مشــ
  ِپــيابـــــــا نــــــامداران فــــرخنده  چـــو بيرون شــد از شهر كاووس ِكي

  ...بـانگ و آواي رودجهان بــــود پـــر  رودســــــوي طـــالقـــان آمـد و مرو
  )361- 2  :5فردوسي، شاهنامه، (

  :عروس چيني و همراهانري نوشيروان و ايرانيان از نوپيشباز كس*
  تــــو گفتي زمين آسمـان را نــديـد  چنيــن تا بــه بسطام و گرگان رسيـد
  بــه راهي كــه لشكر همي برگذشت  ز آييـــن كه بستنــد بر شهر و دشت 
  بـــــه راه بت چين شـــدنــد انجمن  و زايــران همـه كودك و مرد و زن

  بـــــه پِـــي زعفـــران و درم ريختند  ـــاال بــر ايشان گهــــر ريختنـــدز ب
  جهان پـــر شـــد از نالة كوس و بوق  هاي خلــوقبـــرآميختــــه طشـــت

  شكر بـــــا درم ريخته زيـــــر پــــي  همــه يــال اسبـان پر از مشك و مي
  ... بــــر زمين جاي آرام و خوابنبـــد  ز بــس نـالة نــــاي و چنگ و رباب
  ...بيـــــــاراستند از پــــــي مـــاه گــاه  ســـزاوار او جـــاي بگزيد شــــــاه

  )184- 5   :8، همان(
 گاه، بازگشتِ جنازه يا خبرِ كشته شدنِ يكي از اين مسافران، پذيره را با سوگ، درد و 

  :كردتعزيت همراه مي
  :ازة سهرابپذيرة زال از رستم و جن*

  به رنج و به درد و گــــداز آمــدند  همــــه سيستــــان پيشبــــاز آمــدند
  فـــرود آمـــد از اسپ زريــن ستام  چـــــو تابـــوت را ديــد دستانِ سام
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  دريـــده همه جــامه دل كرده ريش  تهمتــــن پيــــاده همـــه رفـت پيش
  همه پيشِ تابوت بــــــر خــاك سـر  مرگشـــــادند گردان ســـراســــر ك
  كــــه سهراب گـــرز گران برگرفت  همي گفت زاالينت كـاري شگفت

  نــــزايد چنــو مــــادر انـــدر جهان  نشــــانــي شــــد انــــدر ميـان مهان
  ...زبــــان پـــــر ز گفتار سهراب كـرد  همــي گفت و مژگان پر از آب كرد

  )247- 8  :2، همان (
  : در پيشباز گودرز از رستم،رفتهگريه بر گودرزيانِ از دست*

  شـــد از آب ديـــــده رخش نـاپديد  چـــــو گـــودرز روي تهمتـــن بديد
  پيــــاده بيــــامد چــــو بـــــاد دمـان  پيــــاده شـــد از اسـپ و رستم همان
   دو بــــرآمد خــــروشي بـزارز هـــر  گـــرفتنـــــد مــر يكدگــــر را كنـار
  ...كــــه از كينه جستن ســــرآمـد زمان  از آن نــــامـــــداران گـــــودرزيــان

  )185: همان (
آرايي  با صف،شوندمسافراني كه به منظور جنگ با سرزمينِ ديگر رهسپارِ سفر مي

. شوند مواجه ميكشورِ ميزبان كه با آرايشِ جنگي، سالح و سازِ پيكار همراه است،
رسد، شاهدِ تشريفات، مسافراني كه قبل از رسيدن به مقصد، خبرِ آمدنشان به ميزبان مي
 رسيدن ،بان يا طالية سپاهشكوه و آمادگيِ بيشتري در پيشباز خواهند بود كه البتّه غالباً ديده

  :كندا مختصر مي ميزبان از آمدن مسافر، پذيره ر نداشتندهد اما اطّالعمسافران را خبر مي
  
  :استقبال سام از فرزندش زال زر*

 پـــذيــــره نـــــرفتند بـــــا فــــرّهي   كســـي را نبــــد زآمدنــش آگهـي

  رايكـــــه آمـــــد ز ره زال فـرخنده  سرايخــــروشـــي برآمــــد ز پرده
   يك زمانهمـــي داشت انـــدر برش  پذيــــــره شــــدش سام يل شادمان
  كجــــا ديــد و بشنيد پاكبگفت آن  فــــرود آمد از بــــاره بوسيد خاك
  ...دل و شــــادكــامابـــــا زال خـــــرّم  نشســـت از بـــر تخـــت پرمايه سام

  )229-30  :1، همان (
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  روندگانپذيره-2-5
. يهمانِ خود به عمل آوردمعموالً ميزبان در تالش بود كه بهترين استقبال را از مسافر و م

فرستاد؛ افرادي كه غالباً برگزيده، ُگرد، بدين منظور، افرادي با شرايطِ خاص را به پيشباز مي
گاه سپاهي انبوه از فرزانگان، اعم از خويش و بيگانه و يا . گرانمايه، دالور و بزرگ بودند

  :فتندرافرادي كه در پادشاهي سرشناس بودند، به استقبالِ مسافر مي
  :پذيرة بونصر قتيب از اسكندر در مكّه*

  ...وراندالور ســــــــواران نيــــــــزه  پذيــــــره شـــدش با نبرده ســــران
  )41: 1387،7فردوسي، (

  :استقبال مردم اصطخر از اردشير*
  ...سپـــاه انجمن شـــد بـــر آن آبگيـر  ز آگــــاهـــي نــــامـــدار اردشيـــر

  بـــــه نزديك بــرنا گـــروهاگــروه  ي رفت مــردم ز دريـــا و كــوههمــ
  ...جــــوي شــد انجمنبــــه نزد جهان  زناي رايز هـــــر شهر فــــرزانــــه

  )130: همان (
  :پرويز از فرستادگان قيصرپذيرة خسرو*

  ...امي هــــزارگــــرانمايگـــان گـــــر  پذيـــــره فـــــرستاد خســــرو سوار
  )131 :9،همان(

كه  چنان،شده استروندگان رعايت ميگاه تناسب شأن و شخصيت مسافران و پذيره
  :اندرفتهپهلوانان و شاهان و شاهزادگان به استقبالِ يكديگر مي

  :كاوس در پيشباز از خسروكي*
  ســرشكش به مژگان به رخ برچكيد  چــو كاوس ِكـــي روي خسرو بديد

  بماليـــد بـــــر چشم او چشم و روي  ود آمد از تخت و شـد پيش اويفــر
  ...گــــرازان ســــوي تخت رفتند بــاز  جـــوي بردش نمـازجـــوان جهـــان

  )234  :3، همان(
  :كيخسرو در پيشباز از رستم*

  بـــــه خـــورشيد گـــرد سپه بـردميد  درفــش تهمتن چــــو آمــد پـديــد
  ز قلب سپه گيــــو و گودرز و طوس  ش آمد و نـــالة بوق و كوسخــــرو
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  ...بـــه شــــادي بـر او آفرين خواندند  بــــــه پيش گـــــو پيلتـــن رانــدنـد
  )11 :4، همان(

خواهد كه رنجِ پذيره گاه نيز به دليل شأن واالي ميزبان، مسافر با اعزام فرستاده، از او مي
  :شودلذا ميزبان به شكل مختصري پذيراي مسافر مي؛ ندرا بر خود تحميل نك

  :سياوش در پذيره از گرسيوز*
  آوري بــرگــزيـدز لشكــــر زبــان  چـــو نزديك شهر سيــــاوش رسيد
  جويزاده كي نامكـــــه اي پـــاك  بــــدو گفت رو با سيــــاوش بگوي

  فــرّ و بــــه ديهيم كاووس شاهبــــه   سپاهبـــه جــــان و ســـــر شاه توران
  نـــــه پيش من آيي پذيـــــره به راه  كـــه از بهــــر مـــن برنخيزي ز گاه
  ...بــــه فـرّ و نژاد و به تاج و به تخت  كه تــو زان فزوني به فرهنگ و بخت
  پذيــــره بيامد ز ايــــوان بـــه كـــو   چـــو گـــرسيوز آمــد بر آن شهر نو

  ...ز رســــم سپاه و ز تخت و كــــاله  ـــرسيدش از راه وز كـــــــار شـاهبپ
  )129-  130 :3 همان،(

  هاي ميزبان از پذيره و پيشبازداليل و انگيزه-2-6
بندد تا بتواند به نحوِ  نهايتِ سعيِ خود را به كار مي،پيش از اين بيان شد كه ميزبان

است كه عواملي دروني و بيروني بايد وجود داشته طبيعي . احسن، پذيرايِ مسافران باشد
از جملة اين . به اين امر همت گمارند باشد كه افرادي با چنين شكوه و حشمت، متواضعانه

 پذيرايِ مسافري ،كه گاه ميزبانان چنان،نوازي اشاره كردتوان به حس مهمانعوامل مي
ترِ مسافر و احترام به شخصيت او، دچه زو اشتياق به ديدارِ هر،همچنين. شوندناشناس مي

گاه نيز توجه به قصدِ مسافرانِ سفرِ جنگي، . محرّك فرد در برگزاري تشريفاتِ پيشباز است
. داردميواها و ديدار با پهلوانانشان، فرد را به پذيره طّالع از چند و چونِ سپاهيانِ آنكسب ا

 به اين منظور كه هنر، قدرت و شوكتِ ،ندشومندي به پذيره فرستاده ميگاه نيز افرادِ قدرت
ها سلطنت را به مسافر كه فرستادة كشورِ دشمن است، بنمايانند چرا كه فرستاده تمامي ديده

  :دهدهايِ خود را به شاهِ سرزمينش گزارش ميو شنيده
  :داليل پيران از پذيرة سپاه اعزامي از سوي افراسياب*

  پذيـــــره شــــوم پيش ايـــن انجمن  بـــه هومان چنين گفت پيران كه من
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  ســـــاز آمدندانــــديشه و رزمپـــــر  كـــه ايشـــان ز راه دراز آمــدنــــد
  اند و زيبـــاي تختخداونــــد تـــاج  نيـــازند سختاز ايـــــن آمدن بــي

  و آباند و با جاه كه بــا تخت و گنج  نــــدارنــــد ســــر كــم ز افراسياب
  ند انــــد و گــــردان كي اسپهبد كـــدام  ند اشـــــوم تــــا ببينـــم كه چند و چي
  وگــــر پيش تختش ببوســــم زميــن  كنــــم آفــــريـــن پيش خاقان چين
  ...بــــرابــــر كنـــم شنگل و طوس را  ببينـــم ســـرافــراز كــــامــــوس را

  )164  :4، 1387فردوسي، (
  :كاوسنمايي سپاهيان شاه مازندران در استقبال از فرهاد، فرستادة كيقدرت*

  دليـــــران و شيـــــران مازنـــــدران  پذيـــره شــــدن راسپــــاه گـــران
  از ايشان هنـــر خــواست كايد پديد  ز لشكر يكـــايك همـــــه بــرگزيد
  دا كـــــرد نتـــوان ز ديوانگيجـــــ  چنيـــن گفت كـــامروز فــــرزانگي
  ســــر هـــوشمندان به چنگ آوريد  همه راه و رســـم پلنـــگ آوريــــد
  سخنشان نـــــرفت ايچ بــــر آرزوي  پذيــــره شــدندش پر از چين بروي
  هـــــا بيـازاردشپـــــــي و استخوان  يكــــي دســت بگرفت و بفشاردش

  ...نيــامد بــــر او رنـج بسيـــــار و درد  را روي زردنگشـــت ايـــــچ فرهاد 
  )111 :2، همان(

  گيرينتيجه -3
توان چنين استنباط كرد كه پذيره و استقبال از شده، مي هاي انجاماز مجموع پژوهش

هاي رسوم و آيين همراه با آداب و ،شاهنامههاي مسافر نيز همچون اكثر جرياناتِ داستان
 گزارشي از رسوم ايرانيان باستان در خالل ،ها در واقعاين آيين.مخصوص بوده است

     . پذيري ايرانيان استنوازي و مسافرمهمان هاي آنان است و نمودار روحيةمسافرت
بندي محلّ پذيرش مسافر، خروج ميزبان از شهر و پيمودنِ مسافتي در آرايي و آذينشهر

آغوش گرفتن ميهمان، نواختن موسيقي و شادي و مسير ورود مسافر به شهر، تعظيم و در 
سرور، نثار ريختن بر سر و پاي مسافر، ترتيب دادن مجالس بزم، تفريحات مختلف و 

  هاي پذيره به شمار آوردكه بيشتر اين ترين آيينتوان مهممواردي از اين گونه را مي
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 بسياري از اين رسوم و. اند در دورة غزنويان نيز همچون دورة سامانيان وجود داشته،هاآيين
  . ثبت و ضبط شده است، وكتب تاريخي مربوط به دورة ساسانيانتاريخ بيهقيدر كتاب 

ها اين تفاوت. از ديگر نتايج اين پژوهش، كشفِ تفاوت در سطحِ برگزاريِ پذيره است
ين آگاهيِ ميزبان از رسيدن مسافر، عزّت و عظمت مسافر و همچن نداشتن حاصلِ آگاهي يا 
  .غرض سفر است
 ،روندگانرونده نيز بررسي گرديد و حاصل اينكه پذيره نوع افراد پذيره،در اين تحقيق
  .اندهاي خاص بودهها و ويژگيافرادي با لياقت

هاي ميزبان از پذيرة مسافر بيان شد كه از آن عالوه بر موارد ياد شده، داليل و انگيزه
اشتياق به ديدار مسافر و احترام به شخصيت او و نمودن نوازي، توان به حس مهمانميان مي

  .قدرت و شوكتِ سلطنت اشاره كرد
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