
  
  
  
  
  
  

  بررسي نحوه بدرقه از مسافران شاهنامه
 الهام آزاده رنجبر

  كارشناس ارشد زبا ن وادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد تاكستان
  چكيده

سفرها با آيين خاصي همراه مي  اما هريك ازاين اغلب سفرها بامقاصد واهداف گوناگون صورت مي گيرد.
باشند. يكي از اين آيين ها ،كه مسافربه آن نيازمندمي باشد ، بدرقه است.بدرقه نمودن مسافر، يكي از آداب 
برجسته ي فرهنگ ايرانيان بوده وهست. مسافران،با حرمت وشكوه ويژه اي ازجانب آشنايان خود ويا ميزبانان 

  ند.با بدر قه نمودن راهي سفر مي شو
يكي ازموضوعات جذاب وقابل بررسي در شاهنامه بدرقه نمودن، مسافران مي باشد.چنا ن كه اين آيين پر 
شكوه در دوران پادشاهي :منوچهر، كي كاوس، سهراب، سياوش، كاموس كشاني، دوازده رخ، لهراسپ، رستم 

وضوح مورد توجه حكيم  و اسفنديار ،اسكندر، اشكانيان، يزدگرد، بهرام گور، كسري، خسرو پرويز به 
فردوسي قرار گرفته است وما سعي برآن  نهاديم كه قطره اي از اين درياي بي كران بر گيريم.به طور مثال 
نمونه هاي فراواني از بدرقه مسافران را مي بينيم كه اغلب توسط شخصيت هاي مختلف مانند:پادشاهان،زنان 

طي مسافت كوتاه با آداب وآيين مخصوص صورت مي گيرد. همه ،پهلوانان و... كه با همراهي نمودن مسافر و
اين نكته ها بيان گرآن است كه ما آيين هايمان را از گذشتگان وام گرفته ايم .در اين مقاله برآنيم كه با بررسي 
ونحوه بدرقه از مسافران را با توجه به نوع طبقه اجتماعي آنان، درشاهنامه با ذكرشاهد مثال هايي مورد 

  ررسي قرار دهيم .ب
  سفر، مسا فر، بدرقهكليدواژه: 
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 مقدمه:

شاهنامه،گنجينه اي از فرهنگ و هويت قوم ايراني است. زيرا در ابعاد گوناگون،بسياري از باورها و پندارهاي  
كهن ايرانيان را ،در خود نهفته است. اين اثر، يكي از افتخارات ملّي و عنصر تثبيت زبان فارسي و منعكس 

  نده ي دآلور ي ها، پهلواني ها و فرهنگ ملّي و ميهني ايرانيان، است.كن
شاهنامه، نمايان گر تداوم و روح ملّت ايران است،اما داستان هاي شاهنامه، تاريخ حافظه و نماينده ي تماميت 

گي ايران فرهنگ اين مرز و بوم مي باشد. شاهنامه ،جوهر و چكيده ي تجربه ها، رويدادها و انديشه و فرزان
قبل از اسالم است ،كه بيان گر سرنوشت قوم هاي متعدد،مي باشد.استاد توس در آن به ابعاد گوناگون زندگي 

  فردي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، نظر داشته و به شرح و تفسير اين امور پرداخته است.
ي وآينده نگري هستند،زيرا تمام يالن نيرومندو شير افكن، عالوه بر زورمندي، نيازمند به خردمندي، تيز بين

آرمان هاي ملّي و قومي خويش را در خود متجلّي مي سازندكه بايد با دشمن درون و برون مقابله كنند، 
نيروي خير را ازشر تشخيص دهند.همين مبارزات است كه پهلوانان،قهرمانان، زنان، كودكان و پادشاهان... 

ه شدن با حوادث غير منتظره را براي آنان به همراه دارد. به همين را،راهي سفر مي نمايد. چرا كه سفر، مواج
منظور درالبه الي سطور شاهنامه، تصويرهايي از اين مبارزات به چشم مي خورد و فردوسي در آفرينش 
هفت خان رستم و اسفنديار، چشم به تعالي و تكامل اين اَبر مردان شاهنامه دارد تا از بوته ي آزمايش سربلند 

ون آيند و به تنهايي با مشكالت،دست و پنجه نرم كنند و نشانه هاي پيروزي اهورامزدا را بر روي زمين بير
تجسم بخشند. مسافران ديگر شاهنامه كه به صورت گروهي راهي سفر مي شوند نيز يكي ديگر از موضوع 

اه يابي به حقيقت،كسب هايي است كه مي توان در شاهنامه عنوان نمود،زيرا سنگ زير بناي كمال جويي، ر
اطّالعات، آگاهي از شرايط زيست محيطي،ايجاد مناسبات رفتاري اقوام و ملل ،تأثيرگذاري و تأثيرپذيري، 
ارتباط تمدن ها و بسياري از مسايل ديگر، اغلب در گرو سفر هاي هدف مند و ارتباط درون مرزي و برون 

ملّي خود، عالوه بر احياي عدالت و هويت ايراني با  مرزي شاهنامه مي باشد.حكيم توس درگنجينه ي كمياب
ظرافت و ژرف بيني خاصي بر اين امر مهم توجه نموده است.او براي پهلوانان و قهرمانان خود به راحتي هر 
چيزي را نمي پذيرد. او با شيوايي كالم خوانندگان  را به عمق اثر خود مي برد، و به ما مي آموزد كه درقبال 

، تعهد داشته وبايد اصالت وملّيت خودراحفظ نماييم. حكيم ابوالقاسم فردوسي، شاعر و حماسه گذشتگان
درباژطوس به دنيا آمد، او يكي از نجيب زادگان توس و از  330تا  329در سال «سراي پرآوازه ي قرن چهارم 
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اه نسبي، گذرانده خود داراي امالك و اموالي بوده به طوري كه نزديك به دو سوم عمر خود را در رف

   )27ص1387اسالمي ندوشن،»(است.
استاد طوس، با انديشمنداني چون ابوريحان بيروني، ابن سينا، زكرياي رازي، هم عصر مي باشد.او پس از 
مرگ دقيقي با همت بلند خود در سنّ سي و پنچ سالگي پي به افكندن كاخ نظم فارسي و حماسه ي ملّي 

  ايران، اقدام مي كند. 
يكي ازبزرگان طوس، درابتداي سرودن شاهنامه مشوق او بوده، زيرا او دلبسته ي «به گفته ي خود فردوسي 

  )28(همان ص » داستان هاي باستاني ايران بود، چنان كه بعد از مرگش فردوسي از ياري اومحروم مي شود.
سال، هرگونه رنج،  شاعر برجسته و بزرگ قرن چهام براي سرودن اثر حماسي خود سي تا سي و پنج

در سن هفتادو هشت سالگي هنگامي كه شاهنامه را « نامهرباني و بي توجهي بزرگان عصر را تحمل مي نمايد.
به محمود غزنوي تقديم مي نمايد، در عين تنگ دستي و فقر، با بي مهري از جانب او مواجه مي شود.در 

ونزديك به هشتاد سالگي درتنهايي وفقر دار فاني  نهايت، سال هاي آخر عمر را در فقر و بيماري گذرانده
  )29(همان،ص »راوداع مي گويد.

او «استاد توس، با سرودن شاهنامه، سندي از شعور ودرك ملّي ايرانيان عصرخود رابرهمگان، روشن مي نمايد.
كشيده و به تاريخ سنّتي ايران را بر اساس اساطير و تاريخ و داستان هاي رايج كه در دست داشته به نظم 

همان تاريخ و داستان هاي ملّي است كه بر اساس سلسله ها و » خداينامه«يا » شاهنامه«عبارتي عنوان 
شاهنامه ي، حكيم توس، مانند  )39،ص1369مرتضوي،»( نمايندگان اساطيري و تاريخي شكل، گرفته است.

ما نيز يكي از ميوه هاي،آن باغ را باغي پهناور وپردرخت است كه مي توان ميوه هاي گوناگون از آن ،چيد. 
چيده و موضوع كار خود قرار داده ايم. آن ميوه، سفر و فرهنگ و  آيين آن در شاهنامه مي باشد.سفر به 
روشني درشاهنامه نمايان است وهمواره با آداب وآيين خاصي صورت مي گيرد. دراين مقاله ابتدا به تعريف 

سپس به تعريف بدرقه درفرهنگ لغت وبررسي نحوه بدرقه در سفر در فرهنگ لغات وقرآن پرداخته و
  شاهنامه باذكر شاهد مثال هاي پرداخته ايم. 

  واژه ي سفر:
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سفر در لغت به معني بيرون «در اغلب فرهنگ ها ،به واژه سفر توجه شده است. چنان كه در فرهنگ معين، 
سافت و راهي كه از مكاني به مكان دور طي آمدن از شهر خود و به محلّ ديگري رفتن و نيز به معني قطع م

    )382،ص1360(معين،» نماييم، بيان شده است.
)«در فرهنگ دهخدا،  ف مقابل حضر. بريدن مسافت و به محلّ ديگر رفتن مي باشد سفر. (س. «

  )13668،ص1377(دهخدا،
  سفر در قرآن:

  رُوا كَيف كانَ عاقبه المكَذِّبينَ. قَد خَلَت من قَبلكُم سنَنٌ فَسيرُِوا في االَرضِ فَانظُ« 
پيش از شما سنّت هايي بوده كه گذشته است، بنابراين در زمين سير و سفر كنيد و سرانجام تكذيب كنندگان 

  )137آيه ي ،  قرآن مجيد،ترجمه ي مهدي الّهي قمشه اي ،سوره ي آل عمران» (را بنگريد.
  باره ي واژه ي سفر به شيوايي تمام سخن رفته است. در قرآن بزرگ ترين كتاب مسلمانان نيز در

» سير«(به فتح اول و سكون دوم) در فرهنگ قرآن به معناي راه افتادن است.درواژه ي » سير«ريشه واژه ي«
فلسفه هاي فراواني نهادينه شده است.به عبارتي ديگر در قرآن مجيد به  سير و گردش در زمين، جهان نگري، 

منظور گسترش سطح معارف و معلومات، گرفتن پند و اندرز، عبرت آموزي از سرنوشت،  جهان گردي به
  )249،ص1384دريايي،» (سرگذشت و آثار گذشتگان بسيار تأكيد و سفارش شده است. 

  واژه ي بدرقه: 
   )163،ص1381معين،(» درلغت به معناي همراهي ومشايعت مي باشد.«اين واژه  

  بدرقه از نظر بزرگان:
نيان ،مردماني كه در مهمان نوازي وراهي نمودن مسافران،هيچ گونه كوتاهي انجام نداده ومسافران خود را ايرا

با قدر ومنزلّتي فراوان راهي سفر نموده اند و درتمدن اسالمي بر مسلمانان تأكيد وسفارش شده است، كه 
  باآداب ويژه اي مسافر و بدرقه نمودن آن شده است.

ايشان در زمان خالفتشان، روزي از سفر طوالني و دور به «ديثي روايت شده است كه: از حضرت علي (ع) ح
كوفه باز مي گشتند. در بين راه، با يكي از اهل ذمه (يهودي يا نصراني) همسفر شدند. ولي آن مرد، امام 

رسيدند كه  مسلمانان را نشناخت. تنها مي دانست كه ايشان به كوفه مي رود. چون مدتي بگذشت و به مكاني
راهشان جدا مي شد هر يك مي بايست به راهي ديگر رود. مرد غير مسلمان مشاهده كرد كه امام علي (ع)  
به سوي كوفه نمي روند بلكه به راهي مي آيند كه او عازم است. با تعجب پرسيد: پس چرا به شهر خود نرفته 
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و راه كوفه را مي دانم. راه خود را عوض كردم تا  و به دنبال من آيي؟ امام فرمودند: آري، من به كوفه مي روم

به رفاقت و مصاحبت خوش با تو، پاياني نيكو بخشم. زيرا انسان بايد هنگام خداحافظي و وداع، چند قدم 
 1381 ،2ج كليني،اصول كافي،( هم سفر خود را بدرقه كند و پيامبر ما اين گونه به ما سفارش كرده است.

  )70ص
  بدرقه در سفر:

بدرقه ،از فرهنگ و آداب برجسته در سفر، مي باشد . ميزبان بر اين وظيفه بايد واقف باشد كه مسافر خود را، 
قدر و منزلّت داده و با شايستگي  وبا احترام ،راهي سفرنمايد. مسافران ما در شاهنامه، با قدر و منزلّت ويژه 

اخل ايران زمين صورت مي گيرد و يا خارج از اي از جانب ميزبانان وهم كيشان خود براي سفرهاي كه در د
ايران زمين مي باشد،راهي مي شوند. اين آيين را ايرانيان در شاهنامه،مورد توجه قرار داده اند.بدرقه وآيين آن 
درشاهنامه دوره ي پهلواني (با قيام كاوه آغاز وبا قتل رستم پايان مي يابد.)ودوره تاريخي(با سلطنت بهمن 

گ يزگرد پايان مي يابد.)با ظرافت خاص در كالم استاد توس مي توان يافت.او مسافران خود را آغاز وبا مر
  راهي سفر مي نمايد تا به اهداف خود دست يابند. 

  :بررسي آيين بدرقه در شاهنامه
سام در سفر به  گرگساران، زال،باهمراهي نمودن، مسافتي كوتاه او را بدرقه مي كند. دراين بدرقه رابطه 

  خويشاوندي ديده مي شود.
 بدآن تا پدر چون گذارد سپاه    بشد زال با او دو منزل به راه

 اندر گرفت دنيخروش يشگفت    پدر زال را تنگ در بر گرفت

 تخت و كاله يشود شادمان سو      تا بازگردد ز راه بفرمود

 277-279تيص/ب63/داستان منوچهر/شاهنامه

 شود. يط پدر و مادر بدرقه مسفرپر مخاطر ه هفت خان ،توس يبرا رستم

 شيب ننديكه دانست كش باز ب    شيپدرود كردنش رفتند پ به

 137/277كاووس/ يهمان /رزم ك    

 شوند. يم ستانيس ياحترام راه تيبعد از فتح هفت خان ،با نها رستم

 رستم زال و بنشست شاه بشد    برآمد ز شهر رهيتب خروش
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 و راه نييكرد روشن به آ جهان  بهر ديبه هر كس رسان يز شاد

 904-154/905كاووس/ ي/رزم كهمان

 شود:  ينحو بدرقه م نيبد رانيسفر به ا يگران بها برا يوپارچه ها نارياز جانب پدر،با غالمان، د سودابه،
 

 شيخو نيبرآن سان كه بود آن زمان د    شيخو نييبر آ يبند ببستند

 ساخت آن كار با مهتران يهم      هفته ساالر هاماوران كي به

 چهل يعمار صديپرستنده س    پس خسرو خسته دل اورديب

 كردند بار ناريو د بايز د    اَستر و اسپ و اَشتر هزار هزار

 اندرون خواسته شيپس پشت و پ      به ماه نو آراسته يعمار

 الله كشت نيزم يكه رو يتو گفت    لشكر آراسته چون بهشت يكي

 111-158/116همان /رزم كاووس/    

 شود. يوناله بدرقه م هيبا گر نه،يسفر به توران از جانب تهم يشاهنامه، برا ينام رستم،پهلوان

 بوسه دادش به چشم و به سر يبس    پدرود كردن گرفتش به بر به

 ابا انده و درد انباز گشت    ازو بازگشت انيچهره گر يپر

 107-175/108همان /سهراب/    
  

 كنند: ي،بدرقه م يبا ابزار آالت جنگ بيترت نيسفر به نزد كاووس، بد يرا برا ويرستم، گ انيلشكر

 كنند نييرو يدم اندر دم نا    كنند نيتا رخش را ز بفرمود

 يبرفتند با ترگ و جوشن ز جا    ينا دنديزابل شن سواران

 370-175/371همان/سهراب/    
  
 شود. يبه توران م يسفر جنگ يروز كامل ،از جانب پدر راه كي يفراوان وهمراه اني، با سپاه اوشيس

 برگشت گرد سپاه زيت يكي    پهلو برون رفت كاووس شاه ز

 218/625/اوشيهمان/س    

 روز با او به راه كيبود  يهم    پر از آب كاووس شاه دهيد دو

 218/630/اوشيهمان/س    
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 شود. يانجام م يوزار هياز فرزند ،باگر يروخداحافظيمس يكاووس،بعد از ط يك يبدرقه  ي نحوه 

 گرفتند هر دو چو ابر بهار      را كنار كدگريمر  سرانجام

 ختنديبر انگ يخروش يبه زار    ختنديخون فرو ر يهم دهيد ز

 ازآن پس، نخواهد بدن داريكه د    داد دل در شدن يهم يگواه

 631-218/633/اوشيهمان/س    
  

بدرقه نشان ازحس مهمان  نيشود.(ا يگونه بدرقه م نيهنگام برگشت به توران، بد ان،يرانياز جانب ا وزيگرس
 باشد). ينسبت به دشمنان خود م يحت انيرانيا ينواز

 كوتاه شد شهيروانش ز اند    از رفتنش رستم آگاه شد چو

 225/884/اوشيهمان/س                  

 و كاله و كمر خواستند حيسل      تا خلعت آراستند بفرمود

 225/887/اوشيهمان/س                  

 ديماه د نيملك بر زم يتو گفت    ديآن خلعت شاه د وزيگرس چو

 225/889/اوشيهمان/س                  

 بر شاه توران سپاه امديب    خواه كين وزيگرس يرو وزآن

 226/917/اوشيهمان/س                  

 شود. ينحو، بدرقه م نياز جانب گودرز بد و،يگ 

  روان    را    ز   درد   من   آزاد   دار    دار اديپدرود باش و مرا  تو
 285/3065/اوشيهمان/س    

 پدر دل پر از درد و رخ پر ز خون    و آمد برون اراستيفرمان ب به

 ريدهن جنگ را باز كرده چو ش      ريسر بود و برنا دل ريپ پدر

 3068-285/3069/اوشيهمان/س                
  

پادشاه از  تيشود(نشان از حما يمسافت بدرقه م ي،ط يخسرو با همراه يدر سفر به توران از طرف ك رستم
 باشد.) يپهلوان خودم
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 يلشكر ز جا اورديتهمتن ب      يكرّ نا دنيخروش برآمد 

 به راه امديدو فرسنگ با او ب    جان جهان دار شاه شهياند پر

 يروز و شبان اندك اسودين    يكيكرد رستم  يمنزل هم دو

 689-368/691/يكشانهمان/كاموس               

 كنند. يو زر، بدرقه م ميو س يجنگ ليگودرز، را با اسب و وسا يفرستاده  ان،يتوران

 بفرمود تا خلعت آراستند    گودرز برخاستند شياز پ چو

 امين نيزر ريچه افسر چه شمش    ستام نيبه زر ياسپان تاز از

 كمركه را در خور آمد كاله و     و زر ميرا س ارانشي ديبخش به

 بگرفت راه شيلشكر خو يسو      از در پهلوان با سپاه برفت

 1330-505/1333همان/دوازده رخ/              
  

از راه جانب پدر، با  يمسافت يگران بها وهمراه يو گشتاسپ، از روم ،با زر ونامداران ،پارچه ها ونيكتا
 شوند.  يم  يراه رانياحترام تمام به ا

 پنج اقوتيافسر سرخ و  يكي      فرستاد گنج ونيكتا يسو به

 645/869همان/لهراسپ/                  

 سترگ يزن نامدار غيوگر ت    آن كس كه بود او زتخم بزرگ هر

 645/873همان/لهراسپ/                  

 نيچ يبايز تخت و ز هرگونه د      نيو تاج و نگ ناريو د بايد ز

 645/876همان/لهراسپ/                  

 برخاست از بارگاهغو كوس     شاه كيچو آمد به نزد ونيكتا

 هوا گرد اسپان نهفتن گرفت    برفتن گرفت رانيا يسو سپه

 شاه ديچيعنان تگاور بپ    به راه امديدو منزل ب صريق چو

 روم بگذاشتش يبه خواهش سو    سوگند ازآن مرز برگاشتش به

 راه دراز يچو گشتاسپ شد سو    روم باز يشد سو گهيجا وزآن

 879-645/883همان/لهراسپ/                
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 شود.  يمخصوص بدرقه م ليسفر به هفت خان، با گنج و ،وسا ياز جانب گشتاسپ برا ارياسفند 

 كه با تو روان و خرد باد جفت    كرد گشتاسپ و گفت نيآفر برو

 688/494/اريهمان /هفت خان اسفند              

 تاج پرگوهر شاهوار يكي      اريبر اسفند يگنج ديببخش 

 688/499/اريهمان/هفت خان اسفند              

 كند. ي،به نزد گشتاسپ، بدرقه م ينمودن مسافت يوط ييايرستم، بهمن را با هدا ارياز مرگ اسفند بعد

 ديپرستار وز كودكان نا رس      دينابر  يباال و از جامه  ز

 757/1660/اريهمان /رستم و اسفند              

 برنده به گنجور او بر شمرد    پاك رستم به بهمن سپرد همه

 شاه كيپس او را فرستاد نزد      دو منزل به راه امديب تهمتن

 1662-757/1663-758/اريهمان/رستم و اسفند            

 شود. يبدرقه م ايسفر به نزد اردوان، با هدا ياز جانب بابك، برا رياردش 

 شاد كرد يجوان را ز هرگونه ا      گنج بگشاد بابك چو باد در
 
 غيدر امدين زشيز فرزند چ    غيستام و ز گوپال و ت نيزر ز

 140-856/141/انيهمان /اشكان                

 شود. يواسب وشتر، بدرقه م هياعراب،با هد نيسفر به سرزم ياز جانب پدر، برا بهرام، 

 سرش را به گردون برافراختند      تا خلعتش ساختند بفرمود

 خواستند منيز در اسپ شاه       اراستنديرا به خلعت ب تنش

 اشتر و اسپ و هودج گذشت يهم    شاه جهان تا به دشت وانيا ز

 83-926/85/زدگرديهمان/                

 ت،يشود. در نها يمطلّع م هيقضّ نيكند، شنگل از ا يفرار م رانيا يكه بهرام با دختر شنگل به سو يهنگام 
 كند. يبدرقه م فاتيدخترش را با آداب و تشر

 جام اورديخوان و ب اراستيب      بهرام شد شادكام داريد به

 باز گفت انيرانيا يسخن ها      بهرام راز از نهفت برآورد
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 2342-1008/2343همان/بهرام گور/              

 اراستنديزبان را به پوزش ب    چند خوردند و برخاستند ،يم

 وفا را بسودند بر دست دست    پرست زداني يشاه دالرا دو

 2345-1008/2346همان/بهرام گور/              

 تا رو برش پود كرد شيبر خو      پدرود كرد زيرا ن نوديسپ

 1008/2349همان/بهرام گور/                

 نياقامت توسط بهرام، بد يكند و بعد از مدت يسفر م رانينمودن بهرام و دخترخود، به ا يبعد از راه شنگل، 
 .دينما يكوتاه با شنگل،اورا بدرقه م يمسافت يوهمراه ايوهدا لينحوبا وسا

 كه او بازگردد به هندوستان    شد شهنشاه، هم داستان بدآن

 نيبفرمود تا كرد موبد گز    نيزم رانيكه باشد به ا يزيچ ز

 شمار يو ز خود و كمر ب غيز ت      وز گوهر شاهوار ناريد ز

 كه آن را شمار و كرانه نبود      نابسود  يو از جامه  بايد ز

 نيچ يباياسپان به د اراستيب    نيرا هم چن ارانشياندازه  به

 راند با او به راه يسه منزل هم    كردشان شاد و خشنود شاه يگس

  2469-1011/2474همان/بهرام گور/              
  .شود يبا آداب خاص بدرقه م رانيسفر به ا يدختر خاقان، از جانب پدرش، برا

  آراسته النيسواران و پ  رفت با دختر و خواسته يهم
  دياز دلش خون كش يبه مژگان هم  ديكش حونيتا لب رود ج نيچن
  برداشتند يبرآن رو يز خشك    بود تا رود بگذاشتند يهم

  2231-1096/2233/يهمان /كسر              
  .شود يمسافت از جانب پدر بدرقه م يط يبا همراه رانيبه ا يسفر و زندگ ي، برا م،يمر
  سپاه شيبه پ امديسخن ب گريسه د  به راه صريرفت ق يمنزل هم دو

  شيسخن گفت با او ز اندازه ب    شيآمد به پ ميتا مر بفرمود
  انيبند از م ينگه دار و مگشا    انيرانيگفت دامن ز ا بدو

  1530-1251/1532/زيهمان/خسرو پرو             
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  تو بادا به رفتن سپهر اريكه   و پدرود كردش به مهر نيا بگفت

  1251/1534/زيهمان/خسرو پرو 
   شاهنامه :تفاوت بدرقه در سه دوره ي

  دردوره ي اساطيري  بدرقه اي ديده نشده است.- 1
قبل از آن كه دوره ي پهلواني ، بدرقه ي مسافران اغلب با سياست خاصي صورت مي گيرد چنان كه - 2

حركتي در بعضي از سفرهاي جنگي آغاز شود، سپاهيان با سان و آرايش خاص لشكر، ابتدا نزد شاه حركت 
شاه،راهي سفر مي شوندسفر توس و سپاهيان به توران با اداي احترام به كي خسرو، نموده و با بدرقه ي 

جوانان با ميا نساالن متفاوت است. به طور مثال در بدرقه ويا درسفرهاي اخروي بدرقه ي صورت مي گيرد
ي كردن سهراب، ديبه ي خسروان به روي او مي كشند و در تابوت جاي داده، تمام لشكريان خاك بر سر م

ريزند، و تمام سيستان به پيشواز مي روند. در نهايت مي توان اين گونه بيان نمود كه افراد شناخته شده و 
 برجسته را با احترام خاص راهي سفر اخروي مي كنند.

در دوران تاريخي، در سفرهاي اخروي، براي بدرقه  افراد مردگان را با گالب شسته، با ديباي رومي در -3
خت زرين قرار مي دهند. ما آن آدابي كه در دوره ي پهلواني براي راهي نمودن مسافران درون دخمه و ت

داشتيم، در ان تاريخي به مراتب به صورت وسيع تر مشاهده مي كنيم.وبراي بدرقه در سفر اخروي، افرادي 
نمي  كه حائز اهميت نمي باشند رافقط  شست و شو مي دهند و ديگر از ديباي نو و اعالء استفاده

 شود.(اردوان)

در بدرقه ي مهمانان، سوغات و هدايا با سياست خاصي داده مي شود. (به طور مثال، به مسافراني كه از -4
يمن به ايران باز مي گردند، برديماني و تيغ يماني و يا مسافراني كه از هندوستان به ايران بر مي گردند، چتر 

راي خريد و توجه مسافران و شناساندن اين كاال به مردم هندي و طاووس نر داده مي شود كه هدفشان ب
سرزمين هاي مختلف مي باشد كه در نهايت از همان دوران گذشته، به نوعي تعامل فرهنگي صورت مي 

  گيرد.)
(در انتها الزم به ذ كر است كه در بدرقه ها رابطه ي خويشاوندي، حس ملي،احترام به پهلوانان وقهرمانان 

 )ديده مي شود.
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: درانتها مي توان اين گونه بيان نمود،كه اغلب بدرقه ها در شاهنامه، همواره باتوجه به اهداف و سياست نتيجه
هايي كه مسافران دنبال مي كنند،به گونه هاي مختلف صورت مي گيردو بدرقه از مسافران نيز بستگي به طبقه 

ر مي شوند،شامل:پادشاهان،پهلوانان،كودكان خاص آنان دارد. اغلب شخصيت هايي كه در شاهنامه، راهي سف
مانند:(سفربهرام دركودكي به سرزمين اعراب و بدرقه او توسط يزگرد))زنان(،سودابه،رودابه ...)مي باشند.الزم 
به ذكر است ،با اين بخش ازآيين سفر(بدرقه )در دوره ي تاريخي به گو نه ي وسيع تري روبه رو هستيم 

و ميز بانان گام رادر سفر به جلو نهاده وبا شايستگي وآراستگي بدرقه  وآيين آن ،زيرا به مراتب مسافران 
  انجام مي شود.
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