
  
  
  
  
  
  

  "مورِنو "تحليل واكنش هاي رفتاري سيندخت در شاهنامه بر اساس نظريه 
  

سيده مريم روضاتيان                          
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

  چكيده
نقد روانشناسانه يكي از مهم ترين و عميق ترين شيوه هاي نقد ادبي است. از جمله استفاده هايي كه نقد      

ادبي از نقد روانشناسانه مي كند مطالعه درباره شخصيت قهرمانان داستان هاست از اين رو بسياري از آثار 
د . شاهنامه فردوسي از مهم ترين آثار ادبي ادبي زبان فارسي را مي توان در حوزه نقد روانشناسانه بررسي كر

زبان فارسي است كه به دليل تعدد داستان ها و تنوع در شخصيت قهرمانان و خلق و خوي آنان مي تواند در 
بوته تحليل هاي روانشناسانه قرار گيرد.  يكي از قصه هاي شاهنامه كه در جريان رخدادهاي آن مي توان 

يل كرد داستان پر ماجراي زال و رودابه است. فردوسي كه بعنوان قصه واكنش شخصيت هاي قصه را تحل
پردازي توانمند در جاي جاي شاهنامه تصاويري زنده از قهرمانان به نمايش گذاشته است ، در داستان زال و 
 رودابه با فراهم آوردن موقعيت هاي تازه ، هنرمندانه واكنش هريك از شخصيت هاي داستان را در مقابل اين
موقعيت ها به تصوير مي كشد. مقاله حاضر واكنش هاي رفتاري شخصيت هاي داستان زال و رودابه بويژه 

 1892تحليل مي كند . ديد گاه هاي جاكوب مورنو (متولد  "نظريه گروهيِ مورِنو"سيندخت را بر اساس 
شناسان ويژگي هاي روماني) نسبت به روانشناساني همچون فرويد و يونگ برتري دارد زيرا بيشتر روان

شخصيتي افراد را به صورت انفرادي بررسي كرده اند حال آن كه مورنو درباره چگونگي ارتباط افراد بويژه 
ارتباط عاطفي آنان با يكديگر و تاثير متقابل گروه و فرد به تحقيق پرداخت بنابراين در شناخت ويژگي هاي 

ديدگاه فرويد را مبتني بر اين كه آدمي تمام عمر اسير رفتاري افراد توفيق بيشتري به دست آورد. مورنو 
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گذشته است مردود مي دانست و عقيده داشت انسان در دوران مختلف زندگي قدرت آفرينندگي دارد و نقش 
هاي مختلفي را ايفا مي كند كه هركدام نسبت به نقش هاي پيشين ممكن است با پيروزي يا شكست همراه 

آفرينندگي "، "  spontaneityحركت ارتجالي "ي بر اصولي است كه مهم ترين آنها  باشد . نظريه مورنو مبتن
greativity  "  ،"آثار پاينده و فرهنگي cultural conserves   "  ايفاي نقش  "وrole playing principle  " 

زند بررسي است. اين اصول را مي توان در واكنش هايي كه از شخصيت هاي داستان زال و رودابه سر مي 
كرد. با توجه به اين كه داستان زال و رودابه يكي از  داستان هاي بلند شاهنامه است كه شخصيت هاي متعدد 
در آن نقش آفريني مي كنند، مقاله حاضر به تحليل واكنش هاي رفتاري سيندخت بر اساس نظريه مورنو مي 

  اجهه با رخدادهاي داستان تحليل مي كند.پردازد و رفتار او را در مقابل ديگر شخصيت ها و نيز در مو
حركت  - موقعيت تازه  -سيندخت -شاهنامه -نظريه گروهي مورنو -نقد روانشناسانه  كليد واژه ها:

  ايفاي نقش –آثار پاينده و فرهنگي  -آفرينندگي -ارتجالي
  

  مقدمه
). 50،جلد اول : 1369ين كوب،نقد روانشناسانه از همه انحاء نقد مهم تر و عميق تر به شمار مي آيد ( زر  

اين شيوه از نقد حوزه هاي وسيع و كامال ناشناخته اي را در ادبيات بررسي كرده است و برخي از بهترين 
تفاسير درباب آثار پيشرو ادبي جنبه روانشناسانه دارد . نقد روانشناسانه گرايش هاي مختلفي دارد. مثال گاهي 

ردازد ، گاهي به مطالعه خود اثر توجه دارد ، گاهي تاثير اثر ادبي را بر به مطالعه آفريننده اثر هنري مي پ
خواننده در نظر دارد و گاهي نيز از كيفيت و چگونگي آفرينش اثر ادبي و تكوين آن بحث مي كند( شميسا، 

اب ). در بين استفاده هايي كه نقد ادبي از شيوه نقد روانشناسي مي كند ، مطالعه درب 217-218:   1381
اشخاص داستان ها و خلق و سرشت قهرمانان از اهميت خاصي برخوردار است و بررسي هايي كه در اين 
زمينه بر مبناي مكتب فرويد و مكتب يونگ انجام يافته از بسياري جهات در خور توجه واقع شده است ( 

نمايشنامه اديپوس شاه ). مثال ارنست جونز نمايشنامه هملت شكسپير و 747، جلد دوم :  1369زرين كوب، 
كه فرويد آنرا مطرح كرده بود در هردو  "عقده اديپوس"اثر سوفوكلس را با هم مقايسه كرده و نشان مي دهد 

) نيز تحقيقاتي ارائه كرد كه در نقد ادبي تاثير گذاشت. او 1937-1870اثر تجلي بارز دارد. آلفرد آدلر (
ن درباره خود و ديگران قايل است در احوال نفساني او موثر برخالف فرويد عقايد و ارزش هايي را كه انسا
) نيز در نقد ادبي معاصر تاثير قابل مالحظه اي 1961-1875مي دانست. ديدگاه هاي كارل گوستاو يونگ (
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داشت. او درباب فائوست گوته و ارتباط آن با احوال رواني نويسنده بررسي هاي جالبي انجام داده است( 

روماني ) از جمله روانشناساني است كه ديدگاه هايش نسبت  1892جاكوب مورنو ( متولد  ).695-692همان:
به فرويد، يونگ و آدلر برتري دارد زيرا آنها انسان را بيشتر به صورت انفرادي مطالعه كرده اند درحالي كه 

متقابل گروه و فرد به مورنو درباره چگونگي ارتباط افراد به خصوص ارتباط عاطفي آنها با يكديگر و تاثير 
تحقيق پرداخت . مورنو ديدگاه فرويد را مبتني بر اين كه آدمي تمام عمر اسير گذشته است مردود مي داند و 
معتقد است انسان در دوران مختلف زندگي آفرينندگي دارد و نقش هاي به خصوصي را ايفا مي كند كه 

ي يا شكست باشد. نظريه مورنو مبتني بر اصول هركدام نسبت به نقش هاي پيشين ممكن است قرين پيروز
متعددي است كه مهمترين آنها حركت ارتجالي ، آفرينندگي ، آثار پاينده و فرهنگي و اصل ايفاي نقش است 

). اين اصول را مي توان در بررسي واكنش هايي كه در موقعيت هاي تنش زا از 108:  1386( سياسي ، 
در شاهنامه سر مي زند تحليل كرد. قصه دلدادگي زال و رودابه، حوادث پر قهرمانان داستان زال و رودابه 

فراز و نشيبي كه پيامد اين دلدادگي است و پايان خوش داستان كه به وصال زال و رودابه مي انجامد يكي از 
پرماجراترين قصه هاي شاهنامه است كه شخصيت هاي متعددي در آن نقش آفريني مي كنند . مثلث 

ي متشكل از مهراب (پدر)، سيندخت (مادر) و رودابه (دختر) فعال ترين شخصيت هاي اين قصه به خانوادگ
شمار مي آيند و هريك در مقابل موقعيت هاي پيش آمده به گونه اي خاص واكنش نشان مي دهند. قصه از 

كابل خيمه مي زماني آغاز مي شود كه زال براي سركشي به سرزمين هاي اطراف به كابل مي رسد و در مرز 
زند. مهراب شاه كابل پس از ديدار با زال از محاسن او براي همسر و دخترش سخن مي گويد و رودابه بي 
آن كه زال را ديده باشد به او دل مي بندد. از آن سو ، زال نيز با شنيدن اوصاف رودابه از زبان اطرافيانش 

ي دست مي دهد و پيمان وصال ميان دو دلداده بسته مي دلباخته رودابه مي شود. با تالش رودابه ديداري پنهان
شود. چون خبر به سام مي رسد او بواسطه پيشگويي منجمان از آينده نيك اين وصلت با خبر مي شود اما از 
آنجا كه خاندان رودابه از نسل ضحاك است ، خشم منوچهر شاه برانگيخته مي شود و فرمان حمله به كابل را 

لشكركشي منوچهر زماني به كابل مي رسد كه مهراب پدر رودابه از ماجراي عشق پنهاني  صادر مي كند. خبر
او باخبر شده و تصميم مي گيرد با به قتل رساندن رودابه و سيندخت آتش جنگ ناخواسته با شاه ايران را 

ودابه با خاموش كند اما با چاره گري سيندخت صلح و آشتي برقرار مي شود و ماجراي پر حادثه زال و ر
رضايت سام و منوچهر شاه به پيوند دو دلداده مي انجامد.اين مقاله واكنش هاي سه عضو خانواده شاه كابل 

  بويژه سيندخت را در برابر موقعيت هاي تنش زا باتوجه به اصول اساسي نظريه مورنو نقد و بررسي مي كند.
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  متن 
  ديدگاه مورنو   -1 

نشناسان كه فرد را مورد مطالعه قرار مي دادند و نسبت به تاثير گروه و مورنو برخالف بسياري از روا     
اجتماع توجهي نداشتند بيشتر درباره چگونگي ارتباط افراد به خصوص ارتباط عاطفي آنها با يكديگر و تاثير 

ها سه متقابل گروه و فرد به تحقيق پرداخته است. نظريه مورنو مبتني بر اصول متعددي است كه مهم ترين آن
اصل حركت ارتجالي ، آفرينندگي و آثار پاينده و فرهنگي است. حركت ارتجالي در اصطالح مورنو حالت و 
حركتي است كه بي درنگ از شخص سر مي زند و در حقيقت پاسخ تازه اي است به پيشامد يا وضعيتي تازه. 

كار گرد هم مي آيند و در نتيجه حركت ارتجالي با اصل آفرينندگي بستگي كامل دارد زيرا به واسطه آن اف
يك عمل ابتكاري به وقوع مي پيوندد. صفت آفرينندگي سبب مي شود فرد به ايجاد وضعيت هاي تازه 
بپردازد. مورنو آثاري را كه در نتيجه حركت ارتجالي و آفرينندگي به وجود آمده و نگهباني ارزش هاي 

اينده و فرهنگي نام گذاشته است.  برخي از اين آثار فرهنگ مخصوص و معيني را عهده دار شده اند آثار پ
جنبه باستاني و ديرينه دارند مانند مراسم ديني يا ملي (آثار پاينده ) و برخي ديگر تازه به وجود آمده اند مانند 
كتابي كه تازه تاليف شده يا تابلوي نقاشي كه تازه كَشيده شده باشد (آثار فرهنگي). مورنو اصول ديگري را 

م مورد بحث قرار مي دهد كه نسبت به اصول سه گانه فوق فرعي هستند كه يكي از مهم ترين آنها اصل ه
ايفاي نقش است و در نظريه مورنو جايگاه خاصي دارد تا آنجا كه شيوه روان درماني او با ايفاي نقش همراه 

ايفا مي كند كه متناسب با سن، شده است. مورنو معتقد است هر انساني از بدو تولد تا بزرگسالي نقش هايي 
معتقدات ، مقتضيات شغلي و بسياري عوامل ديگر در زندگي اوست. نكته مهم ارتباط متقابلي است كه بين 
ايفاي نقش و اصل حركت ارتجالي وجود دارد : ايفاي نقش سبب حركت ارتجالي مي شود و حركت 

). هدف اين مقاله تحليل شخصيت 116-107 : 1386ارتجالي نقش هاي تازه به وجود مي آورد ( سياسي، 
سيندخت بر اساس نظريه مورنو است اما از آنجا كه هريك از سه عضو خانواده سيندخت بارها در موقعيت 
هاي تازه قرار مي گيرند ، تحليل واكنش هاي هريك از آنان در موقعيت هاي تنش زا ، بويژه با تاكيدي كه 

  د مي تواند به تحليل روشن تر واكنش هاي سيندخت بينجامد.مورنو بر روابط متقابل افراد دار
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  رودابه و موقعيت هاي تازه - 2  
رودابه يكي از قهرمانان اصلي قصه ، دختري است نوجوان كه در برابر چندين موقعيت تازه به تناسب سن   

نشان مي دهد و حوادثي مي آفريند كه  "حركت ارتجالي  "و خواهش هاي دل خود ، بي درنگ و شتابزده 
  ساير اعضاي خانواده خود را نيز درگير مي كند :

ه مهراب شاه كابل از مالقات زال برمي گردد در پاسخ سيندخت كه كنجكاويش . موقعيت اول : زماني ك2-1 
  درباره دست پرورده سيمرغ تحريك شده است مي گويد :

  به گيتي در از پهلوانان گرد          پي زال زر كس نيارد سپرد     
  چو دست و عنانش به ايوان نگار    نبيني و بر زين چون او يك سوار    
  ر نر دارد و زور پيل          دو دستش به كردار درياي نيل دل شي    
مهراب پس از توصيف زيبايي و شجاعت زال به سپيدموييش اشاره مي كند و آن را نيز حسن مي شمارد      

:  
  سپيدي مويش بزيبد همي        تو گويي كه دل ها فريبد همي    
رد در موقعيتي تازه قرار مي گيرد : براي نخستين بار است رودابه كه هنگام گفتگوي مادر و پدر حضور دا    

كه توصيف زال را مي شنود ، پسر پهلوان نام آور ايران با دوران كودكي شگفت انگيزي در آشيانه سيمرغ . 
  فردوسي واكنش رودابه را در اين موقعيت چنين توصيف كرده است : 

  و گلنارگون گشت روي چو بشنيد رودابه اين گفتگوي      برافروخت      
  دلش گشت پر آتش از مهر زال     وزو دور شد خورد و آرام و هال      
  چو بگرفت جاي خرد آرزوي        دگرگونه تر شد به آيين و خوي     

مورنو معتقد است با حركت ارتجالي افكار گرد هم مي آيند و در نتيجه يك عمل ابتكاري فوري به وقوع مي 
آن اصل آفرينندگي گفته مي شود. فردوسي با توصيف روانشناسانه خود حركت ارتجالي رودابه پيوندد كه به 

را به روشني به تصوير كشيده است : مهري در دلش ايجاد مي شود و آرام و قرار را از او مي گيرد. مورنو نيز 
ر يك فرد واحد هم دقيقا برآن است كه حركت ارتجالي در همه افراد بشر به يك شدت از درجه نيست و د

در تمام زندگي به يك صورت وجود ندارد و بويژه حركت ارتجالي در دوران نوجواني در حد اعالي خود 
وجود دارد. از آنجا كه به دنبال حركت ارتجالي، آفرينندگي يعني يك موقعيت، حركت يا رفتار تازه رخ مي 
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ن مي گويد و آنها را براي كند و كاو بيشتر دهد رودابه نيز بالفاصله از احساس خود براي كنيزكانش سخ
  درباره زال به بهانه گل چيدن به نزديك خيمه گاه زال مي فرستد.

. موقعيت دوم : هنگامي كه كنيزكان پيغام محبت آميز زال و هداياي او را به رودابه مي رسانند رودابه 2-2     
ه اقتضاي سن نوجواني و خواهش هاي دل ، رودابه در موقعيتي تازه قرار مي گيرد. حركت ارتجالي ، بازهم ب

را بي درنگ به آفرينش شرايطي تازه وامي دارد : به فكر پذيرايي پنهاني از زال مي افتد و كاخ خود را با 
  ديباي چين و طبق هاي زرين مي آرايد و مجلس بزمي شايسته فرزند سام تدارك مي بيند:

  ز چهر بزرگان برو بر نگار         يكي خانه بودش چو خرم بهار           
  به ديباي چيني بياراستند                       طبق هاي زرين بپيراستند      
  عقيق و زبرجد برو ريختند                   مي و مشك وعنبر برآميختند      
  همه زر و پيروزه بد جامشان                 به روشن گالب اندر آشامشان      
  از آن خانه دخت خورشيدروي               برآمد همي تا به خورشيد بوي      

. موقعيت سوم : زال به كاخ رودابه مي آيد و نخستين ديدار دو دلداده رخ مي دهد. زماني كه زال از 2-3   
براي مهر خود براي رودابه سخن مي گويد و عهد مي كند تا پاي جان در جلب رضايت سام و منوچهر شاه 

وصلت رودابه بكوشد ، رودابه بازهم در موقعيتي تازه قرار مي گيرد. او ، با حركتي ارتجالي ، بي درنگ 
شرايطي تازه ايجاد مي كند و آن پيمان متقابل با زال است بي آن كه موقعيت خود و خانواده اش و خصومت 

  در نظر بگيرد : –ضحاك به دليل همخوني با  –ديرينه شاه ايران و خاندان مهراب كابلي را 
  بدو گفت رودابه من همچنين        پذيرفتم از داور كيش و دين     
  جهان آفرين بر زبانم گوا   كه بر من نباشد كسي پادشا             
  كه با تاج و گنج است و با نام و فر     جز از پهلوان جهان زال زر          
طبق نظر مورنو حركت ارتجالي به آفرينندگي مي رسد و تعامل اين دو به ايجاد آثار پاينده فرهنگي مي    

انجامد اما هميشه هم چنين نخواهد شد . اگر حركت ارتجالي با شدت باال و يا نابهنجار باشد به آثاري 
بعات ويرانگر آن تا مدتها مخرب ختم خواهد شد. حركت شتابزده رودابه هم سبب ايجاد شرايطي شد كه ت

  ذهن شخصيت هاي داستان را به خود مشغول ساخت و حوادث پيچيده اي را در جريان قصه به وجود آورد.
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مهراب و موقعيت هاي تازه : مهراب شاه كابل با وجود داشتن جايگاه حساس فرمانروايي، شخصيتي  -3    

زال و رودابه چندين بار در شرايط مختلف به بيان بي ثبات و سست اراده است . فردوسي در طول داستان 
گفتگوهاي دروني مهراب پرداخته كه با عملكرد بيروني او متناقض و نشانگر ضعف اراده او در مقابل 
موقعيت هاي تازه است. مهراب علي رغم سن و جايگاه اجتماعيش همواره درگير حركت هاي ارتجالي 

  همين دليل واكنش هاي او به آفرينش آثارپاينده و فرهنگي نمي انجامد . نابهنجار و با شدت باال مي شود و به
. موقعيت اول : پس از رسيدن زال به مرز كابل، مهراب كه سخت كنجكاو ديدن دستپرورده سيمرغ 3-1    

است به استقبال او مي شتابد . ديدار زال براي مهراب موقعيتي تازه است . مهراب در چنين موقعيتي به 
  ت آمده و زال را به سراي خود دعوت مي كند :شگف
  مرا آرزو در زمانه يكي است               كه آن آرزو بر تو دشوار نيست      
  كه آيي به شادي بر خان من                   چو خورشيد روشن كني جان من     

آنها با يكديگر فاصله دارد عالوه درخواست مهراب از زال شتابزده و نسنجيده است زيرا پايگاه و اعتقادات 
بر آن خويشاوندي شاه كابل با ضحاك كه خاطرات تلخ ستمگري هايش همواره دل ايرانيان را آزرده كرده 
چيزي نيست كه بتوان به سادگي از آن گذشت. عجوالنه و غير منطقي بودن درخواست مهراب كه به نوعي 

روشن تر مي شود كه زال با وجود جواني و كم تجربگي اين واكنش افراد نابهنجار به شمار مي آيد زماني 
  درخواست را نمي پذيرد و چنين پاسخ مي دهد :

  
  نباشد بدين سام همداستان            همان شاه چون بشنود داستان        

  كه ما مي گساريم و مستان شويم     سوي خانه بت پرستان شويم      
طنا خشمگين شده اما در ظاهر متواضعانه آن را مي پذيرد و علي رغم احساس مهراب با آن كه از پاسخ زال با

  درونيش حتي زبان به تحسين زال مي گشايد :
  چو بشنيد مهراب كرد آفرين           به دل زال را خواند ناپاك دين   
  خرامان برفت از بر تخت اوي         همي آفرين خواند بر بخت اوي   

بي ثباتي شخصيت مهراب زماني آشكارتر مي شود كه براي سيندخت با شور و شوق فراوان از محاسن زال 
سخن مي گويد و حتي سپيدمويي و پرورش در النه سيمرغ را نيز نه تنها عيب زال نمي داند بلكه عاملي 

رد كردن دعوتش آنهم با براي محبوبيت بيشتر او ذكر مي كند و اين درحالي است كه در دل از زال به خاطر 
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چنان عبارت هاي تحقير آميزي خشمگين است. البته بايد توجه داشت كه به عقيده مورنو در دوران 
بزرگسالي از تازگي و شدت حركت ارتجالي كاسته مي شود و افراد سالمند بيشتر پاسخ هاي گذشتگان را به 

مهراب در پاره اي موقعيت ها حركت ارتجالي نا  طور يكنواخت تكرار مي كنند. به نظر مي رسد كه با اين كه
مناسب و نابهنجار نشان مي دهد اما غالبا پاسخ او به وضعيت هاي تازه تكرار پاسخ پدران و نياكان او در 
چنين موقعيت هايي است در نتيجه به جاي آن كه به آفرينندگي ختم شود مهراب را از تصميم گيري به جا و 

  اراده او را فلج مي سازد.مناسب باز مي دارد و 
. موقعيت دوم : پس از آن كه سيندخت از دلدادگي رودابه با خبر مي شود مصلحت را در آن مي  3-2    

بيند كه مهراب را نيز از واقعه مطلع سازد. با آن كه سيندخت مي كوشد مدبرانه و با مقدمه چيني مناسب 
يت پيشين ، شتابزده است و بيشتر تكرار عكس العمل هاي زمينه را آماده كند اما پاسخ مهراب همچون موقع

  خشونت آميز اجدادش به شمار مي آيد :
  چو بشنيد مهراب بر پاي جست          نهاد از بر دسته تيغ دست      
  تنش گشت لرزان و رخ الجورد         پر از خون جگر لب پر از باد سرد      
  بريزم به روي زمين هم كنون       همي گفت رودابه را رود خون         

  خشم مهراب نه فقط رودابه كه سيندخت را نيز دربر مي گيرد.   
  بپيچيد و انداخت او را به دست           خروشي برآورد چون پيل مست     

حتي مهراب از اين كه در زمان والدت رودابه حركت ارتجالي اجدادش را تكرار نكرده و دخترش را به قتل  
  رسانده ابراز پشيماني مي كند :ن

  همي گفت چون دختر آمد پديد            ببايستمش در زمان سر بريد    
  نكشتم نرفتم به راه نيا                     كنون ساخت بر من چنين كيميا     

وقعيت تازه روشن است كه واكنش تند و خشمگينانه مهراب نمي تواند به آفرينندگي بينجامد و تنها وخامت م
  را بيشتر مي كند.

. موقعيت سوم : با تالش سيندخت خشم مهراب اندكي فروكش مي كند اما ديري نمي گذرد كه خبر 3-3    
لشكر كشي منوچهر شاه به كابل مي رسد و مهراب را در بحراني ترين موقعيت قرار مي دهد به گونه اي كه 

  قتل رودابه مي انجاميد : اگر تدبير سيندخت نبود حركت ارتجالي مهراب به
  به كابل چو اين داستان فاش گشت          سر مرزبان پر ز پرخاش گشت    
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  برآشفت و سيندخت را پيش خواند          همه خشم رودابه بر وي براند    
  بدو گفت كه اكنون جز اين راي نيست      كه با شاه گيتي مرا پاي نيست    
  كه آرمت با دخت ناپاك تن                   كشم زارتان بر سر انجمن    
  مگر شاه ايران از آن خشم و كين            بياسايد و رام گردد زمين     
  
روشن است كه رودابه و مهراب هردو در موقعيت هاي تازه حركت هاي ارتجالي با شدت باال و واكنش   

د كه در عوض رسيدن به اصل آفرينندگي نتايجي مخرب در پي دارد اما بايد هاي شتابزده اي نشان مي دهن
توجه داشت كه واكنش هاي رودابه بعنوان دختري نوجوان كه شاهزاده و نازپرورده نيز هست تا حد زيادي با 
شرايط او سازگاري دارد اما مهراب كه شاه كابل و مدافع مردم يك سرزمين به شمار مي آيد ، شخصيتي 

بهنجار دارد و در مواجهه با موقعيت هاي تازه بدترين واكنش ها را از خود نشان مي دهد. در اين مثلث نا
خانوادگي تنها سيندخت است كه در رويارويي با موقعيت هاي تازه و بحراني حركت ارتجالي به جا و 

اصل در عملكرد سيندخت  مناسبي نشان مي دهد كه به اصل آفرينندگي مي انجامد و در نتيجه آميختن اين دو
  آثاري پاينده ايجاد مي شود.

  
سيندخت و موقعيت هاي تازه : سيندخت ملكه كابل است و با آن كه از نسل ضحاك معرفي شده اما   - 4  

فردوسي چندين بار در جريان قصه خردمندي او را ستوده و عملكرد او را با صفت مردانگي توصيف كرده 
ي تازه واكنش هايي مناسب و ابتكاري دارد ، از رخداد هاي وخيمي كه در است. سيندخت در موقعيت ها

شرف وقوع است پيشگيري مي كند و به آفرينش شرايط مناسب كه به عاقبت خوش مي انجامد دست مي 
زند. سيندخت در مواجهه با مسئله دلدادگي رودابه ، مادرانه اما نه منفعل و اسير عواطف كه مقتدرانه و فعال 

مي كند. واكنش هاي احساسي سيندخت نيز بجا و مناسب است . بجا مي گريد، بجا شادماني مي كند، عمل 
بجا تهديد مي كند يا اميد مي بخشد. سيندخت نمونه شخصيتي است بهنجار ، داراي ابتكار عمل و نقش 

سب سيندخت ، آفريني سازنده . فردوسي با خالقيتي روانشناسانه نشان مي دهد كه بدون واكنش هاي منا
ماجراي پيچيده داستان زال و رودابه هرگز با خوشي خاتمه نمي يافت و در حقيقت شاهنامه ، والدت رستم 

  جهان پهلوان ايران زمين را مرهون خردمندي و تدبير سيندخت است . 
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براي  . موقعيت اول : سيندخت با غافلگير كردن زن ناشناسي كه در قالب فروشنده دوره گرد از زال1- 4  
رودابه پيغام مي آورد از راز پنهان دخترش آگاه مي شود. سيندخت بعنوان يك مادر گرفتار موقعيتي تازه و 
بحراني شده است. پيش بيني واكنش او بدون خواندن ادامه داستان تقريبا ممكن نيست. حركت ارتجالي 

  است :سيندخت پاسخي مناسب و بجا براي تحت تاثير قرار دادن عواطف رودابه 
  بفرمود تا دخترش رفت پيش        همي دست برزد به رخسار خويش       
  دو رخ را به دو نرگس آبدار         همي شست تا شد گالن آبدار      
  به رودابه گفت اي گرانمايه ماه        چرا برگزيدي تو بر گاه چاه     
  شكار و نهانچه ماند از نكو داشتن در جهان       كه ننمودمت آ     
  ستمگر چرا گشتي اي ماه روي       همه رازها پيش مادر بگوي     

با واكنش مناسب سيندخت رودابه عقده دل مي گشايد و سيندخت از آنچه گذشته آگاه مي شود . بجا بودن   
زماني  مي انجامد –يعني راز دل گفتن رودابه با مادر  –حركت ارتجالي سيندخت كه به آفرينش شرايط تازه 

روشن تر مي شود كه اقسام واكنش هايي كه امكان رخ دادن آن وجود داشت در نظر آوريم : خشمگين شدن 
كه قطعا خشم پدر را به دنبال  –سيندخت و تندي كردن با رودابه ، وحشت كردن سيندخت از اين واقعه 

ز آنچه سيندخت انجام داد و در نتيجه آن پنهان كاري و تجاهل و يا هر واكنش ديگري ج –خواهد داشت 
  مي توانست نتايج نامطلوبي به بار آورد و جريان قصه را به كلي تغيير دهد.

. موقعيت دوم : سيندخت چون از نزد رودابه بر مي گردد در انديشه پيدا كردن چاره اي براي اين 2- 4  
ز مي كند اما در ميانه سخن پيشامد است كه مهراب وارد مي شود و با شادماني سر صحبت را درباره زال با

متوجه پريشاني سيندخت شده علت را جويا مي شود . سيندخت در موقعيت تازه و دشوار قرار مي گيرد و 
بايد پاسخي قانع كننده براي مهراب داشته باشد . در اين موقعيت نيز حركت ارتجالي سيندخت بهنجار و 

آبروي خاندانشان سخن مي گويد سپس سخن را به زال  متناسب با شرايط است . ابتدا از مقام و موقعيت و
  كشانده با زيركي تقصير دلدادگي رودابه را به گردن زال مي اندازد :

  چنان دان كه رودابه را پور سام        نهاني نهاده است هرگونه دام      
  ببردست روشن دل او ز راه           يكي چاره مان كرد بايد نگاه      

آگاهانه مطلب را به گونه اي بيان مي كند كه خشم مهراب نسبت به رودابه كمتر برانگيخته شود و  سيندخت  
و چگونگي چاره  –سيندخت به عمد زال را پور سام مي خواند  -ذهن او بيشتر درگير برتري جايگاه سام 
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ي نابهنجار نشان داد ، انديشي براي اين واقعه گردد. هرچند ديديم كه مهراب از شنيدن اين خبر واكنش هاي

دست به قبضه شمشير برد و رودابه را تهديد به كشتن كرد و حتي با سيندخت نيز رفتاري خشونت آميز 
داشت اما بايد گفت كه سيندخت شخصيت غالب در اين داستان است و با رفتار و گفتار خود نه تنها مهراب 

  اسب وادار مي كند :بلكه ساير شخصيت هاي قصه را مغلوب كرده به عملكرد من
  بدو گفت سيندخت كه اي سرفراز        به گفتار كژي مبادم نياز     
  گزند تو پيدا گزند من است               دل دردمند تو بند من است     
  اگر باشد اين نيست كاري شگفت        كه چندين بد انديشه بايد گرفت     
  جهانجوي دستان همين جست راه    فريدون به سرو يمن گشت شاه           
  كه از آتش و آب و از باد و خاك        شود تيره روي زمين تابناك     
      

سخنان سيندخت خردمندانه است. او مطالبي را مطرح مي كند كه فردي چون مهراب با شنيدن آن قانع مي   
شود. به يادش مي آورد كه فريدون هم با شاه يمن وصلت كرد و زال همان شيوه را در پيش گرفته است و از 

ند روي زمين تابناك شود. اين گذشته قانون طبيعت است كه عناصر متضاد با هم بپيوندند و از اين پيو
سيندخت اعجوبه سخنوري ، تاثير گذار ترين بخش سخنش را در آخر كالم مطرح مي كند و خشم مهراب را 

  فرو مي نشاند :
  هرآن گه كه بيگانه شد خويش تو         بود تيره روز بدانديش تو      

ندي با سام و تيره روز شدن سيندخت آرزوي دروني مهراب را براي او مجسم ساخته است : خويشاو 
دشمنان. روشن است كه حركت ارتجالي سيندخت نسبت به اين موقعيت پر مخاطره ، شتابزده و نسنجيده 

ناميده است به اين  warming upنيست بلكه با نوعي آمادگي كه مقدمه حركت ارتجالي است و مورنو آن را 
  خود باز مي گرداند.موقعيت واكنش نشان مي دهد و آرامش را به خانواده 

. موقعيت سوم : سيندخت كه يك بار با نرمي و مدارا خشم مهراب را فرو نشانده بود با رسيدن خبر 3- 4  
لشكر كشي منوچهر شاه به كابل در موقعيت بحراني تازه اي قرار مي گيرد. اين بار آتش خشم مهراب سركش 

ي سيندخت نمي تواند بي درنگ حركت ارتجالي تر از آن است كه به سادگي خاموش شود. در چنين شرايط
  نشان دهد . فردوسي روانشناسانه حاالت سيندخت را به تصوير مي كشد :

  چو سيندخت بشنيد بنشست پست         دل چاره جوي اندر انديشه بست       
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  يكي چاره آورد از دل به جاي           كه بد ژرف بين او به تدبير و راي      
در چنين موقعيتي نيز حركت ارتجالي سيندخت به آفرينندگي مي انجامد و عملكردي ابتكاري نشان مي   

دهد . او پيشقدم مي شود بعنوان فرستاده شاه كابل به دربار سام برود و او را از جنگ منصرف كند. مهراب 
هاي تازه فرد را از انجام عمل  زيرا تكرار واكنش گذشتگان به موقعيت –نيز كه از تصميم گيري ناتوان شده 

  تدبير سيندخت را مي پذيرد و او را با هديه هاي فراوان به دربار زال مي فرستد. -ابتكاري فلج مي كند
پيش از آن كه به آثار پاينده اي كه به دنبال حركت ارتجالي سيندخت ايجاد شد بپردازيم الزم است يكي از    

را كه با اين بخش از داستان  role playing principle "اصل ايفاي نقش  "مباحث فرعي نظريه مورنو به نام 
در ارتباط است بررسي كنيم. اصل ايفاي نقش در نظريه مورنو جايگاه خاصي دارد. او معتقد است هريك از 
 افراد آدمي از هنگام تولد تا دوران سالمندي نقش هايي ايفا مي كند كه متناسب با سن ، خواهش هاي دل ،
معتقدات ، مقتضيات شغلي، قيد و بندها و اصول و مقررات جامعه است. ايفاي نقش كمك مي كند كه انسان 
هم خود را بهتر بشناسد و هم اجتماعي را كه عضو آن است. گاه نيز انسان به ايفاي نقش ديگران مي پردازد. 

وال از اين كه پيوسته با ديد محدود و مورنو براي اين امر اهميت فراوان قائل است . فرد بهنجار متعادل معم
شخصي خويش عالم خارج را تماشا كند خسته مي شود و گاه  از چشم ديگران به تماشاي عالم مي پردازد. 
مورنو معتقد است اگر اين عمل قدري عموميت پيدا كند گامي بزرگ در راه برقراري تفاهم و صلح و صفا در 

ي نقش ديگران به طور كامل ميسر نيست ولي هرچه انسان نقش هاي عالم برداشته خواهد شد. البته ايفا
بيشتري را در زندگي ايفا كند استعدادش براي ايفاي نقش بيشتر مي شود . مورنو ايفاي نقش ديگران را روش 
مناسبي براي اجتماعي شدن فرد و اصالح رفتار اجتماعي او مي داند ( اين ديدگاه مورنو سرانجام به نظريه 

و از اين طريق به يك شيوه درماني جديد در روانشناسي  "جامعه نمايشي  "و  "روان نمايشي  "چون   هايي
انجاميد ). اصل ايفاي نقش به وضوح در عملكرد سيندخت ديده مي شود. او اراده مي  "تĤتر درماني  "به نام 

براي آن كه به خوبي از عهده قرار گيرد. سيندخت حتي  "فرستاده شاه كابل  "كند در مقابل سام در نقش 
  چنين نقشي برآيد كالهخود بر سر مي گذارد و با عزمي استوار حركت مي كند :

  يكي ترگ رومي به سر برنهاد       يكي باره زير اندرش همچو باد        
  بيامد گرازان به درگاه سام             نه آواز داد و نه برگفت نام       
  گفت كز ناگهان           بگوييد با پهلوان جهانبه كارآگهان        
  كه آمد فرستاده كابلي                   به نزد سپهبد يل زابلي       
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سيندخت در اين ايفاي نقش بسيار ماهرانه عمل مي كند. ورودش غافلگير كننده و با اقتدار است تا بيشترين   

مقابل سام ادب و تواضع در پيش مي گيرد ، هديه ها را تقديم مي  تاثير را بر اطرافيان سام داشته باشد. اما در
كند ، از بي گناهي مردم كابل در اين پيشامد سخن مي گويد و چنان خردمندانه رفتار مي كند كه شگفتي سام 
برانگيخته شده نام او را مي پرسد. سيندخت به خوبي بر شرايط پيش رو احاطه دارد . از يك سو كينه و 

يرانيان نسبت به ضحاك و از سوي ديگر وفاداري پهلوانان به عهد و پيمان را مي شناسد. به همين نفرت ا
دليل ابتدا از سام عهد مي گيرد كه جانش در امان باشد آنگاه خود را معرفي مي كند. اينك زمان آن رسيده كه 

  آفريني كند.  سيندخت در جايگاه اصلي خود يعني يك مادر كه ملكه يك سرزمين نيز هست نقش
  چو بشنيد سيندخت سوگند او              همان راست گفتار و پيوند او      
  زمين را ببوسيد و برپاي خاست          بگفت آنچه اندر نهان بود راست     
  كه من خويش ضحاكم اي پهلوان          زن گرد مهراب روشن روان     
  كه دستان همي جان فشاند بروي         همان مام رودابه ماهروي              
سيندخت با سه عنوان خود را به زال معرفي مي كند اما اگر به دقت بنگريم به نظر مي رسد كه او در    

ترتيب بيان كردن اين سه عنوان تعمد خاصي داشته است. اين كه ابتدا خود را خويش ضحاك معرفي مي كند 
ه هنوز از شنيدن اين نام در دل ايرانيان ايجاد مي شود پس سيندخت از شايد به  دليل رعب و وحشتي باشد ك

نه تنها شرمنده نيست بلكه در اين  –كه قطعا زال از آن خبر دارد  –يادآوري خويشاونديش با ضحاك 
موقعيت از آن بعنوان نوعي تفاخر استفاده مي كند. دومين عنوان همسري با مهراب است كه البته مقصود 

يان ملكه بودن خود اوست هرچند اين عنوان نسبت به خويشاوندي با ضحاك از بار معنايي سيندخت ب
كمتري برخوردار است زيرا حكومت مهراب در مقايسه با پادشاه ايران زمين نوعي حكومت محلي به شمار 

قيد نكته اي مي آيد. اما سيندخت مهم ترين عنوان براي معرفي خود را آخر از همه به كار مي برد آن هم با 
بسيار زيركانه : مادر رودابه ، همان دختري كه زال به خاطرش جان مي دهد. فردوسي پيش از اين ماجراي 
پرورش زال نزد سيمرغ و پشيماني سام را به گونه اي بيان كرده كه گويي همه شخصيت هاي شاهنامه از 

ين موقعيتي از همين نكته استفاده مي كند ستم سام نسبت به زال و پشيماني او باخبرند و سيندخت نيز در چن
. او مي داند كه سام در پي جبران خطاي گذشته است و راضي به آزردگي مجدد زال نخواهد شد. نقشه 
مدبرانه سيندخت به همين جا ختم نمي شود. پس از معرفي زيركانه اش ، تالش مي كند حس نوعدوستي 

  سام را نيز برانگيزد:
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  ا هواي تو چيست      ز كابل تو را دشمن و دوست كيستكنون آمدم ت        
  اگر ما گنهكار و بدگوهريم         بدين پادشاهي نه اندر خوريم       
  من اينك به پيش توام مستمند       بكش گر كشي ور ببندي ببند       
  دل بي گناهان كابل مسوز           كجا تيره روز اندر آيد به روز       

ر نتيجه سخنان خردمندانه سيندخت سام عهد مي كند منوچهر را از حمله به كابل منصرف سازد و د    
  رضايت او را براي وصلت زال و رودابه به دست آورد .

  سخن ها چو بشنيد از او پهلوان       زني ديد با راي و روشن روان         
  است اگر بگسلد جان منچنين داد پاسخ كه پيمان من            درست          
  تو با كابل و هركه پيوند توست        بمانيد شادان دل و تن درست         
  بدين نيز همداستانم كه زال            ز گيتي چو رودابه جويد همال         

بدين ترتيب پاسخ هاي مناسب و بجاي سيندخت به موقعيت هاي تازه اي كه در برهه زماني خاصي ،    
زندگي خانوادگي و حتي سرنوشت مردم كشورش را تهديد مي كرد سبب شد صلح و آرامش در كابل برقرار 

ود آدمي را فقط بماند. همان گونه كه مورنو مي گويد حركت ارتجالي مناسب كه به صفت آفرينندگي ختم ش
به سازگار ساختن او با وضعيت موجود رهبري نمي كند بلكه سبب مي شود كه او به ايجاد وضعيت هاي 
تازه بپردازد . حركت ارتجالي بهنجار كه به آفرينندگي مي رسد سرانجام به اصل آثار پاينده و فرهنگي منتهي 

به آفرينش وضعيتي تازه انجاميد كه نتيجه آن مي شود . عملكرد سيندخت نيز به همراه ايفاي نقش مناسب 
حفظ آرامش و امنيت كشور بود . عالوه بر آن سيندخت با شاهكاري كه در ايفاي نقش اصلي خود در 
جايگاه يك مادر آفريد سبب شد ماجراي دلدادگي سبكسرانه و شتابزده رودابه كه مقتضاي سن او بود و 

فاجعه اي دردناك بينجامد با رضايت منوچهر و سام به پيوندي ختم  نزديك بود با واكنش نابهنجار مهراب به
  شود كه نتايج اصلي آن مدتها بعد با ظهور رستم تهمتن كه ثمره پيوند زال و رودابه بود به بار نشست.

  
  نتيجه گيري 

اي  فردوسي خالق بزرگترين اثر حماسي فارسي را به حق حكيم خوانده اند زيرا هزار سال پيش حماسه   
آفريد كه امروز شخصيت و اعمال و رفتار قهرمانانش همچون انسان هاي زنده با افكار و انديشه هاي واقع 
نمايانه مي تواند در بوته نقد روانشناسانه قرار گيرد. داستان زال و رودابه در دل خانواده اي رخ مي دهد كه 
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گيرند و واكنش هاي گوناگوني از خود بروز  هريك از اعضاي آن بارها در برابر موقعيت هاي تازه قرار مي

مي دهند. نظريه مورنو از جمله ديدگاه هاي روانشناسي نو است كه مي تواند در تحليل واكنش هاي رفتاري 
قهرمانان اين قصه بعنوان ابزاري براي ارائه نقد روانشناسانه به كار آيد. نقد داستان زال و رودابه از اين ديدگاه 

صيت پردازي دقيق و عميق فردوسي را جلوه گر مي سازد . او قهرمانان داستان هاي خود را بيش از پيش شخ
با موقعيت هاي تازه روبرو مي كند و واكنش هاي آنان را به همراه نتايج حاصل از اين واكنش ها به تصوير 

ش بعنوان يك مي كشد. در اين داستان  رودابه دختري نوجوان است و به مقتضاي سن و جايگاه اجتماعي
شاهزاده در موقعيت هاي تازه واكنش هايي با شدت و شتاب باال نشان مي دهد كه به  شرايطي بحراني مي 
انجامد. مهراب شاه كابل شخصيتي است ميانسال اما درگير ترديد و فاقد واكنش هاي مناسب در مقابل 

جربيات گذشتگان است و يا واكنشي موقعيت هاي تازه . به همين دليل حركت هاي ارتجالي او يا تكرار ت
نابهنجار كه ممكن است در عوض منتهي شدن به اصل آفرينندگي و آثار پاينده به ايجاد آثاري مخرب 
بينجامد . در اين داستان تنها سيندخت مادر رودابه و ملكه كابل است كه با واكنش هاي تازه و متناسب با هر 

نتيجه واكنش هاي شتابزده رودابه و حركت هاي نابهنجار مهراب موقعيت نه تنها از شدت آثار مخربي كه 
است مي كاهد بلكه با ايفاي نقش موثر در جايگاه خود و حتي ايفاي نقش ديگران در موقع لزوم به اصل 
آفرينندگي يعني ايجاد شرايط تازه و مطلوب و سرانجام به اصل آثار پاينده و فرهنگي يعني برقراري صلح و 
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