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چكیده
شاهنامه باشخصیّت های بی نظیر از زنان ومردان نواندیش توانست طرح آرمان شهر انسانی را ،نه در ورای خیال و در پهنهه ی
آرزوکه درزمین وبه دورازهرگونه ادا و اطوارهای سیاسی با یاری خردمندان ،خردباوران وخرداندیشهانی وهون کیخسهرو ،زال،
رستم  ... ،وبانوخدایان مهراندیش و فرجام نگروون فرنگیس و سیندخت -بیفکند .رسیدن به درک ودریافت جایگاه سیندخت
دردوره پادشاهی منووهر ،جز به مدد واکاوی الیه های شخصیّتی او ،دور ازانتظار است .گفتارنیک ،کردار نیهک و پنهدار نیهک،
ساختار صوریِ مثلّث اندیشه اورا شکل می دهد؛ امّا او از دنیای درون وآبشخورهای نهان در روح وروان زنانه ومادرانه سیراب
می شود وبا نیروی دل والهام ،بزرگترین اندیشه سیاسی روز را به والشی نرم فرامی خواند.لطیف ،ظریهف وزنانهه دتهوه بهه
تاده زدایی و بازنگری در مواریث فکری -فرهنگی گذشته می کند؛ طرح آرمان شهرِخودرا می افکنهدو طییهه دار رنسهانس
فکری نه دراسطوره ،حماسه وتاریخ ...که فراتر از زمانه خود می شود.او بانویی زمان گریز وسهنّت شهکن اسهت ،وونهان زال.
پویایی ومانایی ،زاده ی نگاه نو به خودوهستی اسهت؛ کوتهاه سهخنو جهوهره ی « زنهدگی » .بررسهی الیهه ههای وندگانهه ی
شخصیّت او با روش توصیفی -تحلیلی براساس گزارش حکیم فردوسی ،محور پژوهش حاضر است.
واژگان کلیدی :شاهنامه ،سیندخت ،الیه های چهارگانه ی شخصیّت ،مدیریّت بحرانی ،روابط سیاسی بین المللی

مقدمه
سیندخت در وندراهیِ خود( کشف استعدادهای زنانه) اسطوره ،حماسه و تاریخ است .یادگهار همهان بانوخهدایان و
نیمه الهه هایی است که در دوران مادر سهاالری و در دوره کشهاورزی مهی زیسهتند؛تکس سهام کهه نماینهده تصهر
مردساالری و اقتصاد شُبانی است.او بنیانگذار یک جنبش فکری نوین است .اندیشه ای که رنسانسی نهرم و آرام را در
ساختار سیاسی تعریف شده و استوار شاهنشاهی تصر منووهرشاه سبب مهی شهود.او باتیکیهد برخهردورزی وجنه
ی مهوروتی واتت هاداه
ستیزی وبا بی رن کردن باورهای تاده شده ،به نبردی نهرم وفرهنگهی بها تفکّهراه تهاریخ ِ
پوسیده دروارووب سنّت های بی بنیان می رود.تاده زدایی ودتوه به نودیدن وتهازه شهدن محوراصهلی سهخنان
سیندخت است.به ی ین ف ط با ت ل ومنطق می توان صهبورانه ودرفاهایی کهه آمهاده ی نبهردی سههمگین اسهت ،بها
بزرگترین پهلوان دوران ،سام ،گفت وگو کرد وبا بزرگهواری انت ادهها را شهنید ،آن گونهه کهه واکهنش سهام در برابهر
سیندخت به تصویر کشیده می شود .حکیم توس خردمندانه ،تنها راه صلح جهانی وزندگی مهرآمیز را درگفهت وگهو
می داند وبس..واین درصورتی امکان پذیراست که هردوطرف لحظه ای سیح بر زمین بگذارندوبه سهخنان یکهدیگر
باشکیبایی گوش فرادهند وسعی در شناخت فرهن سیاسی ،اتت ادی واجتماتی داشته باشند .پیام سیندخت تیکید بهر
معرفت وشناخت مردم از یکدیگر است .اصراری که او برپرهیز ازجن ولحظه ای اندیشه درباورهای موروتی وکهن
دارد؛نوتی والش فرهنگی است و زمانه او دوره ی نوینی نهه درحماسهه وتهاریخ کهه فرازمهانی اسهت .دوره ای کهه
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ضروره گفت وگو ،شنیدن و شناختن در سایه روحیه انت اد پذیری حتّی از جانب مخالف ،نیاز روحی جامعهه پایهان
مهراب ،منووهروسام وآغاز دوره ی نواندیشی زال و رودابه است تا زمینه را برای ورود به آرمان شهر انسانی فهراهم
سازد.
پیشینه ی پژوهش
شاهنامه وگونه کتابی است؟فردوسی کیست؟شخصیّت های حماسه ی بی نظیر او ازوه ویژگی ههای مثبهت ومنفهی
برخوردارند؟ ساختارهای سیاسی ،والش های نظامی وفرهنگی ،خانواده ونظام اجتماتی تعریف شده درآن ،برخاسهته
از کدام رُستنگاه و زیستگاه فکری است؟ زنان در این ساختار از وه جایگاهی برخوردارند؟ ن هش خهانوادگی ایشهان
تا وه اندازه در دگرگونی های جامعه تیتیر دارد؟ وسهم ایشان درشناخت جامعه پیرامون خود ،آفرینشِ اندیشهه ههای
نوین وپرورش نسلی نواندیش تا کجا تعریف شده است؟این سؤااله وبی شمار پرسهش ههای دیگهر سهبب فهراهم
شدن پژوهش هایی گونه گون در محورهای اسطوره ای ،حماسی ،تاریخی ،نگارگری  ،دینی ،روان شناسی و جامعهه
شناسی وحتّی مطالعاه فمینیستی و ...شده است که پرداختن به همه ی آنهها فراتهر از تهوان و حوصهله ی پهژوهش
حاضر است.ازجملهو م اله ی "سیمای زن در پویه تاریخ ایران" از تلی رهبر " ،سیمای زن درن ّاشی ایران دوره پیش
ازتاریخ تا اواخر صفویه" ،پردیس بختیاری و اصغر فهیمی" ،دبستان ن د اسطوره شناختی بر بنیاد کههن نمونهه نرینهه
روان (=آنیموس)" دکتر بهروز اتونی " ،تحلیل شخصیّت های برجسته در حماسه تاشه انه زال ورودابهه"از(اسهحا
طغیانی ومریم حیدری) ،م اله " شخصیّت سودابه وسیندخت در شاهنامه؛مطالعاه تطبی ی" از ابهراهیم تبهده ونهد و
سیّد جمال الدّین مرتاوی  " ،بررسی ابعادوجایگاه زن در شاهنامه" فردوسهی" امیهر اکبهری وفاطمهه مسهیح فهر" ،
بررسی تطبی ی سیمای زنان درشاهنامه فردوسی و جن وصلح"ازمرضیه یحیی پور ومهناز نوروزی.
کتابهایی وونو حماسه سرایی درایران از دکترذبیح اهلل صهفا  ،سهیمای زن درفرهنه ایرانهی؛ جهیل ستّاری.اسهطوره
وادبیّاه(مجموته م االه) ،تاش انه های شاهنامه با رویکرد هرمنوتیک؛هانیه غفوریهان و ....از زوایهای گونهاگون بهه
بررسی وتحلیل شخصیّت زنان شاهنامه ازجمله سیندخت پرداخته اند .پژوهش حاضر بانگهاهی دیگربهه سهیندخت و
ن ش او دربرابر منووهرشاه در بحران تاش انه زال ورودابه ،الیهه ههای شخصهیّت ایهن بانوخهدارابا اسهتفاده از روش
توصیفی – تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار می دهد .هدف انکار یا اتباه نیست و این گفتار ادّتا ندارد کهه برتمهام
زوایای نهان در روح زنانه – مادرانه ی سیندخت دست یافته است وموفّق به کشف تازه ای در روح این الهه ی نیمه
اسطوره ای – حماسی شده است بلکه فرصتی است تا به قدر کفایت تلمی از دریچه وشم خود به این بانوی کمتهر
دیده شده درساختار سیاسی بپردازد.
مسأله ی اصلی چیست؟
سیندخت وگونه زنی است؟ آیا او شاه بانویی است درکاخ مهراب و زنی که وظیفه دارد تها فرزنهدی بیهاورد و دوام
سلسله ی شاهی را قوام بخشد؟ یا سیاستمداری است زیرک وتیزهوش که درنهان حکومت می کند وبهه اصهطیح "
اتا فکر" سیاست کابل است؟ یا برحسب اتّفا در روند داستان حماسی ظاهرمی شود و می کوشد تا یک مسهیله ی
خانوادگی را حلّ وفصل کند ویک ماجرای تاش انه را که می رود تا به یک بحهران سیاسهی ناخواسهته تبهدیل شهود،
مادرانه و دور ازهیاهوی تدبیرهای سیاسی یا بی اتتنها بهه وهاره جهوای ههای سیاسهی مهردان جنه خهواه وجنه
افروزتصرخویش ،درفرجام به پیوندی فرخنده برساند؟ و بی شمار پرسشهای دیگر کهه مهی تواننهد اززوایهای گونهه
گون ،الیه های شخصیّت اورابررسی وتحلیل کند .ٱن وه دراین گفتارودرحدّ توان تلمهی مهی آیهد ،کوششهی اسهت
درراستای بازیابی الیه های نهان در شخصیّت او که درزیر ظاهرآراسته و طنّازسیندخت ،دورازوشم مانده است.
سیندخت بانویی است بهره مند از تمام آن وه که یک زن باید داراباشدو برخورداری ازصفاه پهلوانی زنانه درتین
لطافت و ظرافتهای زنانه ،مادری درظاهر وونان مادران دیگر ،نگران جامعه ،دوده ،خانواده ،همسر ودختهر وبهه بیهان
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دیگرارزشهای اخیقی ،اجتماتی وخانوادگی تعریهف شهده دربسهتر تربیهت فکهری تصهرخویش و شخصهیّتی نیمهه
اسطوره ای ه حماسی و بانو خدایی برآمده از دوران خاکستری اساطیرو پرورش یافته ی گاهواره ی حماسه که بهرآن
است تا ذهن و ضمیر جامعه انسانی را برای ورود به دوران جدیدی از حماسه آماده کند؛ دورانی کهه انسهان آرمهانی
اش جامع جمیع اضداد است وبا ظهور رستم می رود تا با دستی پر ازارزشهای اخیقی وانسانی بهه آسهتانه ی تهاریخ
برسد .او سهم خویش را ازتاریخ نیزمی گیرد؛ تاریخی که سیندخت در پی ارااه ی تعریهف نهوینی از آن برمهی آیهد.
مهربانویی خردمند در پی گفت وگوباسام ،می کوشد تا پهلوان پیررا به والش بااندیشه ها وباورهای کههن ومهوروتی
بکشاند وبا واره اندی شی ظریف وزنانه ،فرمان منووهر شاه را بی اتر می کند وبه نوتی خاطره ی دوران مادرسهاالری
وشکوه زنانه را زنده می کند .پژوهش حاضرالیه های شخصیّت سیندخت رادر شاخه های زیر بررسی می کندو
 1هه الیه ی اسطوره ای شخصیّت سیندخت
 2هه الیه حماسی
 3هه الیه تاریخی
 4هه الیه زنانه ه مادرانه
 )6الیه اسطوره ای شخصیّت سیندخت
"در بررسی مراحل تکامل شخصیّت زن به سوی درک هویّت جنسهی خهویش ،فرویهد  ،...ازاسهطوره شناسهی بهرای
مؤتّرترکردن فرضیه خویش بهره می گیردو اسطوره های تمدّن باستان تصر مفرغ( )Minoanجزیهره کهره()Crete
و تمدّن تصر برنز ( .) Myceneanتمدّن تصر مفرغ تمدّنی کهن ترازتمدّن تصر برنز شهمرده مهی شهود.این تمهدّن
برمبنای حکومت مادرساالرنه( )Matriarchalو پرستش بانوخدایان ( )goddessبناشده بهود ،درحهالی کهه تمهدّن
تصر برنز تمدّنی پدرساالنه ( )Patriarchalبه شمار می آمد(".کهنمهویی پهور ،1334 ،صو" )222درروان شناسهی
یون تااد بین احساس( )Erosو منطق() Logosبرپایه تاادّ بین زن ومرد است که درآن مرد نماد تع ّل و زن نماد
احساس و درنتیجه وابستگی ( ) Dependenceاسهت .ایهن نگهرش یهونگی و نمهادگرا تاآنجها باضهمیر ناخودآگهاه
جمعی()Collective Unconsciousدرآمیخته است که حتّی درادبیّاه اساطیری ،زن به مثابه تجسّم رموزی اسهت
که باید توسط قهرمان کشف شود و کاشف نمی تواند کسی باشهد جزقهرمهان اسهاطیری یعنهی مهرد( .کمپیل؛ن هل از
کهنموای پور؛ ،1334صو)222
" منت دان اسطوره شناسی وون آدرین ریچ (التین) و آنیس پراه معت دنهد کهه زنهان بهه خلهق اسهطوره ههایی ازآن
خودشان نیاز فراوانی دارند.این دسته ازمنت دان فمنیست براین باورند که مطالعه دراساطیر مهی توانهد موازنهه ای بهین
تجارب شخصی واجتماتی زنان به وجود آورد(گورین 1992 ،و )141برهمین اساس این منت دان به بررسی آن دسهته
از داستان های اساطیری می پردازند که درآنها بانوخدایان تامین اصهلی قهدره هسهتند.بدین ترتیهب ایهن اسهطوره
شناسان به بررسی ادبیّاتی می پردازند که درآن هویّت زنان براساس تطابق باطبیعت است .ازسوی دیگر بها توجّهه بهه
مطالعاه دقیق این گروه از منت دان راجع به مغلوب شدن تمدّن مادرساالرانه تصهر مفهرغ و جهایگزین شهدن تمهدّن
پدرساالرانه تصربرنز ،وههره مطلهوب بانوخهدایانی کهه درفرهنه پیشهین م هدّس شهمرده مهی شهوند در فرهنه
پدرساالرانه تصر زاوس تبدیل به جادوگران ،اغواگران و ملعبگان شد(.گرینو)151بنابراین هم ونهان کهه نمادخهدای
مرد باتث ت ویت مردان درجامعه مردساالر است ،نماد بانوخدا نیز درحرکت زنان به سهوی فردیّهت و خودمختهاری
ن ش تمده ای را ایفا مهی کنهد( .کهنمهویی پهور ،1333 ،صو ) 224ازدیگهر نکهاه قابهل ذکهر درایهن میهان اهمیّهت
بانوخدایان نه ازبعد مادی بلکه ازبعد هنری به تنوان منشی خیقیّت وباروری است( .همان ،صو )224
همچنین ،ازآنجاکه فمینیستهای اسطوره گرا بانوخدای را تجسّهم انهر ی مهی داننهد کهه درمیهان موجهوداه زنهده
درطبیعت ودنیای انسانها سیّال است ،زن دیگر به مفهوم "وابستگی" نیسهت بلکهه "همبسهتگی" کهه بهه هویّهت زن
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قدره می بخشد.حتّی نظمی که به نظرکوپ ازطریق اسطوره سازی در ذهن انسان به وجود می آیدغالبا نظمی اسهت
مردساالرانه و با توجّه به حاور ونین باورهایی حتّهی در دانهش اسهاطیری تصهر حاضهر ساختارشهکنی دراسهاطیر
ازسوی فمینیستها دوراز ذهن نیست...ازنظر سیمون دوبووار ،فمینیست فرانسوی و نویسنده کتاب جنجالی جنس دوم
زن به تنوان دیگری اسطوره ای است ساخته ذهن مرد(رینزر1993 ،و  )1اسطوره زنانه ،اسطوره ای است کهه درطهول
تاریخ زیر سلطه تفاسیر مرد -محور جهوهره خهویش راازدسهت داده اسهت.تجدید حیهاه اسهاطیر زن تنهها درپرتهو
فمینیسم ادبی ممکن می نماید(.کهنمویی پور ،1333 ،صو )224
ویرجینیا وولف در به سوی فانوس دریایی که درسال  1925به رشته تحریر درآمد ،باتیکید برن ش مادر به تنوان منبع
و اصل خیقیّت به مفهوم مادرشکل دیگری می بخشد ورا که مهادر ،درجامعهه مردسهاالرانه آفریهده گفتمهان مهرد -
محوراست ...به طورخیصه وولف زن را درم ام مادر و هنرمند تنها قهرمان فراموش شده مفهاهیم روانکهاوی فرویهد
واسطوره شناسی می داند( .کهنمویی پور ،1334 ،صو)224
هاله ی کم رنگ بانوخدایان درحماسه ی سیندخت
تحلیل شخصیّت سیندخت بدون ن د وبررسی داستان زال ممکن نیست.سیندخت به تنهایی و درارتباط بها شخصهیّت
زنانه اش قابل ن د وتحلیل نخواهد بود .واقعیّت این است و" جامعه ای که اسهطوره ای زال راپدیهد آورده اسهت بهه
منظور مسلّط ساختن او برجریان پهلوانی ایران ،تواملی وند را به هم آمیخته وترکیب کرده است تها هویّهت ونسهب
زال ،درجامعه ای که براین اصالت نژاد و خاندان متّکی بوده است ،مشهخّ و پهذیرفتنی گهردد.زال پهلهوان سهکایی
است و افسانه او هنگامی قابل نفوذوسرایت درحماسه ملّی ایران است کهه باتناصهر و توامهل سهتایش آمیهز اندیشهه
ایرانی ،هماهن و مرتبط است( ".غفوریان1333 ،و )252
داستان زال ورودابه دارای نمادها و کهن الگوهایی است که رف ساخت داستان رابرمی گیرد.فردوسی به سهمبولیک
بودن بخش هایی ازشاهنامه اشاره می کندازجمله درم دّمه می گویدو
تو این را دروغ وفسانه مدان به یک سان روشن زمان مدان
دگهر برره رمههز معنههی برد
ازو هر وه اندر خورد با خرد
بحث اسطوره درآتارادبی بابحث" آرکی تایه " و " تمثیهل" و " سهمبل" و " اسهتعاره" نزدیهک اسهت ودرآمیختهه
است".گریس می نویسدو"میتولو ی نظامی از سمبل هاست که به ضمیر ناخودآگاه بشرمربوط می شود".
ببود ازجهان سربه سرناامید
ووفرزند رادید مویش سپید
سوی آسمان سربرآورد راست زدادارآن گاه فریاد خواست
(غفوریان ،1333 ،صو)53
پرورش زال سپید موی توسط سیمرغ و حامی اوبودن درتمامی مراحل زندگی ،یادآور بزرگ مهادر اولیّهه اسهت کهه
درگذشته مورد احترام و پرستش قرار می گرفت.مادرکبیر یاریگر انسان ها نیز بود وهمه به درگاهش دتا مهی کردنهد
همان گونه که زال و رستم درلحظهاه دشهوار زنهدگی پرسهیمرغ را آتهش مهی زدنهد وازاو درخواسهت کمهک مهی
کردند.شاید بتوان گفت در ناخودآگاه شاتر تصویری کم رن ازبزرگ مادر اولیّه وجود داشته است .این تصهویر مهی
تواند به شکلهای دیگرظهور کند وپیکرگردانی آن به شکل های مختلهف صهوره گیرد.سهیمرغ دربطهن خهود ،نمهاد
ونشانه ای ازیک اسطوره دیگراست که مورد پرستش بوده و ت دّس داشته است( .غفوریان1333 ،و )59
"درقدیمی ترین آتار بازمانده ازانسان باستانی در جوامع کهن ردّپای "بزرگ مهادر" یها مهادرکبیر پیهدا مهی شهود کهه
درصورتهای سمبولیک حاور خود را اتیم می دارد .درکهن ترین ادوار که هنهوز درذههن انسهان ابتهدایی ،خهدایان
صوره و اندام انسانی به خود نگرفته بودند ،اندیشه ها و باورهای مذهبی حول " اصل مادینه هسهتی" حرکهت مهی
کرد و سمبولهای پرستش این اصل گاهی شکل گیاهی داشت مانند درخت؛ گاهی شکل حیوانی ماننهد مهار ،ت هاب،
پرنده ،گاهی شکل جمادی مانند ظرف ،سن  ،کوه ،تپّه وگاهی این سهمبولها درمفههوم برخهی از وا ه هها و کلمهاه
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مست ر بود مانند کلمه" افشین" که درآسیای مرکزی به معنای پادشاه است و درتجزیهه لغهوی و مفههومی بهه معنهای
کدبانوی خانه است (".الهیجی و کار ،صو)33
در ناخودآگاه انسان " بزرگ مادراولیّه" همچنان قدرتمندانه حاور دارد و هرجا که ت ل و منطق تهاجز مهی مانهد و
قادر به بازگشایی اسرار الیتناهی نیست ،انسان به ناخودآگاه و به حریم " بزرگ مادر اولیّه" پنهاه مهی برد(.غفوریهان،
 ،1333صو)59
 -2الیه ی زنانه – مادرانه ی شخصیّت سیندخت
مهراب همواره به او به دیده احترام وتحسین می نگرد.هم رودابه دخترش وهم سهیندخت را گرامهی مهی دارد؛ نگهاه
تحسین آمیز مهراب به رودابه وسیندخت ،ازآن رو جای شگفتی است که مهراب تازی است وبرخیف سهنّت تازیهان
زن ودختر راگرامی می داردو
برفهههت و بیامههد ازان بههارگاه
ونهان بد که مهراب روزی پگاه
همی گشت برگرد بستان خویش
گذر کرد سوی شبستان خویش
وو سیندخت و رودابه ماه روی
دوخورشیهههد بد اندر ایوان او
بیههاراسته همچههو باغ بههههار سههراپای پربوی ورن ونگهار
ههههمی نام یزدان بروبر بخواند
شهگفتی برودابه اندر بمانهههد
یکی سرو دیدار برش گردماه نهههاده زتنبر بسههر بر کههیه
بسههان بهشتهههی پر ازخواسته
بدیبهها و گوهههر بههیاراسته
 )6-6سیندخت دربرابر مهراب شاه
مهراب ازهرفرصتی برای بودن درکنار همسرخردمند خویش بهره می جویدودرواقع درهررویدادی با سیندخت بهه
گفت وگو یا مشوره می نشیند .وجود او گرمای مطبوتی نه تنهابه خانه ی مهراب که بهه حماسهه ی فردوسهی مهی
بخشدو
زخوشاب بگشاد تنّاب را
بپرسید سیندخت مهراب را
که وون رفتی امروز ووون آمدی که کوتاه باد ازتو دست بدی
همی تخت یادآیدش گر کنام
وه مردست این پیرسرپورسام
خوی مردمهی هیهچ دارد همی پی نامداران سپارد همی
که ای سرو سیمین بر ماه روی
ونین داد مهراب پاسخ بدوی
پی زال زر کس نیارد سپرد
بگیتی دراز پهلوانان گرد
نه بینی نه برزین ونو یک سوار
وو دست وتنانش برایوان نگار
دودستش بکردار دریای نیل]
[ دل شیر نر داردو زور پیل
وو درجن باشد سرافشان بود]
[ وو برگاه باشد درافشان بود
جوان سال و بیدار وبختش جوان
رخش پژمراننده ارغوان
[ بکین اندرون وون نهن بخون بزین اندرون تیزون ا دهاست
فشاننده خنجرآبگون]
[ نشاننده خاک درکین بخون
ازآهو همان کش سپیدست موی بگوید سخن مردم تیب جوی
تو گوای که دلها فریبد همی
سپیدی ء مویش بزیبد همی
وو رودابه بشنید آن گفت وگوی برافروخت و گلنارگون کرد روی
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ازو دور شد خورد و آرام وهال
دلش گشت پر زآتش ازمهرزال
دگر شد بای وبآیین و خوی..
وو بگرفت جای خرد آرزوی
(شاهنامه ؛حمیدیان1314 ،؛صو)162-159
زنی است هوشیار ونسبت به مساال روز آگاه؛ گروه برحسب ظاهر درساختار سیاسهت نیسهت؛ امّها بهی اتتنها بهه
حوادث برون حرمسرا نیست .مورد احترام و ستایش همسرخویش است .مهراب سیندخت را قدر می دانهد وگرامهی
می داردوپیوسته اورا ازاخبار سیاسی آگاه می سازد .این ازسرِسرگرمی و یا یک گفهت وگهوی معمهولی نیسهت؛ مهی
توانست بااو ف ط لحظه هایی رادرآرامش سپری کند ؛ امّا به نظر می رسهد کهه مههراب جایگهاه اورافراتهر ازیهک زن
معمولی می داند که جز وظیفه مادری وهمسری کار دیگری نداند.گفت و گوی لحظه به لحظه مهراب بااو ازحهوادث
سیاسی ،نشان دهنده هوش ودرایت سیندخت ومدیریت نهانی ونامحسوس اودرحوزه ی سیاست وکشورداری است؛
گویی مهراب میموراست تا گزارش کارهای کشوری رابه او برساندواین سیندخت است کهه حکومهت مهی کنهد ههه
ویزی که دردنیای امروز بعای ازمدّتیان سیاست وکشورداری ازآن پرهیز می کنند ومحیط خانه راف ط مکان آرامهش
ور سیدگی به امور خانه وتدبیر منزل می دانندوبس؛ واین برای آنان پرهیزگاری اخیقی به شمار می آید.
جساره وشهامت سیندخت دربرابر مهراب نیز نکته ای درخور توجّه است ؛ به نظر می رسد درفرهن سهنّتی ،تها
شوی زنان را رخصت ندهد ،نباید سخن گویند.او راحت وآرام از زال می پرسد و پاسخ بهه حرمهت ازمههراب دارد؛
برخیف کتایون مادر اسفندیار که از جانب فرزند شایسته رازگویی دانسته نمی شود ویا منیژه که تلی رغم وفهاداری
به بیژن و رانده شدن ازسوی پدر ،بازهم بیژن اوراآن اندازه ارزش نمی نههد تها از راز رسهتم بها او سهخن گویهد.این
شهامت وجساره دررفتار رودابه نیز دیده می شود؛ امّها دروهارووب ارزشههای اخیقهی تعریهف شهده در خانهدان
مهراب؛ هم ازجایگاه تربیتی او وهم ازجانب سیندخت و وفاداری اش به ارزشهای خانوادگی وسنّت ها.
 )2-6آگاه کردن مهراب از عشق زال ورودابه
نهانی نهادست هرگونه دام
ونان دان که رودابه راپورسام
یکی واره مان کرد باید نگاه
ببردست روشن دلش را زراه
دلش خیره بینم همی روی زرد
بسی دادمش پند وسودش نکرد
نهاد ازبردست شمشیر دست
ووبشنید مهراب برپای جست
پرازخون گردل پر زدرد]
[ تنش گشت لرزان ورخ الجورد
بروی زمین برکنم هم کنون
همی گفت رودابه را رود خون
کمر کرد برگردگاهش دودست
وواین دید سیندخت برپای جست
سخن بشنو و گوش دار اندکی
ونین گفت کزکهتراکنون یکی
روان وخرد رهنمای آیده
ازان پس همان کن که رای آیده
خروشی برآوردوون پیل مست
بپیچید و بنداخت اورابدست
ببایستش اندر زمان سر برید
مرا گفت وون دختر آمد پدید
کنون ساخت برمن ونین کیمیا
نکشتم بگشتم زراه نیا
دلیرش زپشت پدر نشمرد
پسر کو زراه پدر بگذرد
ورابازداری سرم رازجن
همم بیم جانست وهم جای نن
بیایند برما یکی دستگاه
اگرسام یل با منووهر شاه
نه آباد ماند نه کشت و درود
زکابل برآید بخورشید دود
کزین در مگردان بخیره زبان
ونین گفت سیندخت با مرزبان
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بدل ترس وتیمار وسختی مدار
کزین آگهی یافت سام سوار
گشاده شدست این سخن نیست راز
وی از گرگساران بدین گشت باز
سخن هیچ با من بکژّی مگوی
ونین گفت مهراب کای ماه روی
که مرخاک را باد فرمان برد]
[ ونین خود کی اندر خورد با خرد
اگر ایمنی یا بمی از گزند
مرا دل نیستی بدین دردمند
نخواهد زاهواز تا قندهار
که باشد که پیوند سام سوار
گزند تو پیدا گزند منست
بدو گفت سیندخت کای سرفراز
همین بدگمانی مرا شد نخست
ونین است واین بر دلم شد درست
که وندین بداندیشه باید گرفت
اگرباشد این نیست کاری شگفت
جهانجوی دستان همین دید راه
فریدون بسرو یمن گشت شاه
شود تیره رای بداندیش تو
هرآنگه که بیگانه شد خویش تو
که رودابه را خیز پیش من آر
بسیندخت فرمود پس نامدار
بچاره دلش را زکینه بشست
بدو گفت پیمانت خواهم نخست
که رودابه را بد نیارد بروی
زبان داد سیندخت را پس نامجوی
دل از ما کند زین سخن پرزکین
بدو گفت بنگر که شاه زمین
شود پست رودابه با رود آب]
[نه ماند برو بوم ونه مام ونه باب
فرو برد و برخاک بنهاد روی
ووبشنید سیندخت سر پیش اوی
دربرابر خشم مهراب خود را نمی بازد ،به اشک وگریه صدا برنمی دارد؛ بلکه نخست لطیف و طنّاز همسر رادلجویی
می کند؛ امّاوون مهراب بااو به تندی برخورد می کندواورا ازخود می راند ،بی آن که احسهاس ح هاره کنهد ،برمهی
خیزد وبااو ازلونی دیگر سخن می گویدوبازیرکی شهوی خشهمگین رابهه اتتهراف وامهی دارد.مههراب دراو خشهم
ازتیقه خودبه این پیوند پرده برمی داردوتنها ترس ازمنووهرشاه را تامل دردوخشم خود می داند.او می ترسد وتنهها
خود وحکومت کابل را نگران است .درم ابل این رفتارمحافظه کارانه وبزدالنه ی او ،سخنان سیندخت وواره جهویی
هایش ،ن ش وجایگاه ،شخصیّت خویشتن داروخردمند اورا درمدیریّت ایهن بحهران بهه روشهنی نشهان مهی دههد.در
روزگاری که یک فرمان کوتاه منووهر ،جهانی را به جن می کشاند ومردان سیاسهی وقدرتمنهد روزگهارش را تهوان
مخالفت بافرمان شاه نبود وبه قول اسفندیارو"برآنم وه فرمان یزدان ،وه فرمان شاه" ،ن هش سهیندخت بسهی روشهن
وباشکوه است.
 ) 9-1فرمان منوچهر به سام برای نابودی کابل خاندان مهراب
وو در کابل این داستان گشت فاش سر مرزبان گشت پرزخشم
همه خشم رودابه بر وی براند
برآشفت و سیندخت را پیش خواند
که باشاه گیتی مرا نیست پای
بدو گفت کاکنون جزاین نیست رای
کشم زارتان برسر انجمن
که آرمت با دخت ناپاک تن
برآساید و رام گردد زمین
مگر شاه ایران ازین خشم و کین
ازان زخم گرزش که یارد وشید]
[ بکابل که با سام یارد وخید
پست دل واره جوی اندر اندیشه بست
وو بشنید سیندخت بنشست
که بد رف بین و فزاینده رای]
[ یکی واره آورد از دل بجای
بیامد برشاه خورشید فش]
[ وزان پس دوان دست کرده بکش
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وو دیگر یکی کامت آید بکن
بدو گفت بشنو زمن یک سخن
ببخش و بدان کین شب آبستنست
ترا خواسته گر زبهر تنست
برو تیرگی هم نماند دراز
اگر وند باشد شب دیریاز
جهان وون نگین بدخشان شود
شود روز وون وشمه روشن شود
مزن درمیان یین داستان
بدو گفت مهراب کزباستان
وگروادرخون بتن بر بپوش
بگوآنچه دانی و جان را بکوش
بود کت بخونم نیاید نیاز
بدو گفت سیندخت کای سرفراز
زبان برگشایم ووتیغ از نیام
مرا رفت باید بنزدیک سام
خرد خام گفتارهارا پزد]
[بگویم بدو آنچه آن گفتن سزد
سپردن بمن گنج آراسته
زمن رنج و زتو خواسته
غم گنج هرگز نباید کشید
بدو گفت مهراب بستان کلید
بیارای و با خویشتن بر براه
پرستنده واس تخت وکیه
ووپژمرده شد برفروزد بما
مگر شهر کابل نسوزد بما
بجای روان خواسته خواردار
ونین گفت سیندخت کای نامدار
میموریتی است خطرناک و بیم جان درآن .امّا او بانویی است رف بین و خردمند.نمی توان گفت ناگهان ودرشرایطی
خاص وبرای حفظ جان این تصمیم راگرفته است؛ بلکه ازخیل داستان می توان دریافت کهه او سهالها درپهی راههی
برای دست یافتن به یک موقعیّت دلخواه خانوادگی ،پایداری سیاسی و رههایی ازنگرانهی همیشهگی جنه ونهابودی
کابل وزدودن نن پیوند باضحّاک بوده است.پس گفت وگو ومذاکره را تنها راه می داند واین البتّه موقعیّهت سیاسهی
وم تدر ایران را نیز می نماید.
 )4-6بازگشت از سیستان
مهراب بعدازبازگشت موف یّت آمیز سیندخت از سیستان ،او را ونین می ستایدو
بسی خوب گفتار بااو براند
گرانمایه سیندخت راپیش خواند
بیفروخت از رایت این تیره جای
بدو گفت کای جفت فرخنده رای
بروشهریاران کنند آفرین
بشاخی زدی دست کاندر زمین
بباید مراین را سرانجام جست
ونان هم کجا ساختی از نخست
اگر تخت تاجست اگر خواستست
همه گنج پیش توآراستست
ب) سیندخت دربرابر رودابه

 – 6واکنش سیندخت بعد ازآگاهی عشق رودابه به زال
زنی بود گوینده شیرین سخن
میان سپهدار وآن سروبن
هم از پهلوان سوی سرو روان...
پیام آوریدی سوی پهلوان
سخن هروه بشنید بااو براند
سپهدار دستان مراورا بخواند
بگویش که ای نیک دل ماه نو
بدو گفت نزدیک رودابه رو
(شاهنامه ،صو )133-129-132
نگه کرد سیندخت اورابدید
زن ازحجره آنگه بایوان رسید
بترسید و روی زمین داد بوس
زن ازبیم برگشت وون سندروس
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بآواز گفت از کجاای بگو
پر اندیشه شد جان سیندخت ازوی
بگوای مرا تازهی گر کمان
دل روشنم برتوشد بدگمان
همی نان فرازآورم از وند روی
بدو گفت زن من یکی واره جوی
بدو دادم اکنون همینست راست
بدین حجره رودابه پیرایه خواست
یکی حل ه پرگوهر شاهوار]
[ بیاوردمش افسر پرنگار
دل بسته زاندیشه بگشاایم
بدو گفت سیندخت بنماایم
فزون خواست اکنون بیارمش ویز
سپردم برودابه گفت این دوویز
یکی آب زن برین خشم من....
بها گفت بگذار بروشم من
هم ازدست رودابه پیرایه دید
ووآن جامهای گرانمایه دید
(شاهنامه؛ صو ) 134
ازاندیشگان شد بکردار مست
درکاخ برخویشتن بر ببست
همی دست برزد برخسار خویش
بفرمود تا دخترش رفت پیش
همی شست تا شد گین آبدار
دو گل را بدو نرگس خوابدار
گزین کردی ازناز برگاه واه
برودابه گفت ای سرافراز ماه
که ننمودمت آشکار و نهان
وه ماند ازنکوداشتی در جهان
همه رازها پیش مادر بگوی
ستمگر وراگشتی ای ماه روی
به پیشت زبهر وه آید همی
که این زن زپیش که آید همی
که زیبای سربند وانگشتریست
سخن بروه سان است وآن مرد کیست
بما ماند بسیار سود وزیان
زگنج بزرگ افسر تازیان
وو من زاده ام دخت هرگز مباد(....صو)134
بدین نام بد داد خواهی بباد
سیندخت مادرانه بررودابه خشم می گیرد و به مدد قلم توانای حکیم تهوس؛ زیبهاترین تصهویر مادرانهه ن هش مهی
پذیرد .او از حاور زن بیگانه پی می برد که وه اتّفاقی درشرف وقوع است .نیهازی بهه جسهت وجهوی زیهاد نبهود؛
سیندخت دخترش را پرورانده و اورا خهوب مهی شناسهد؛ او را آن گونهه کهه خهود پنداشهته بهرای پهذیرش وظیفهه
ومسئولیَتی خاص درآینده آماده کرده است وگرنه دانستن این مساله که دخترش تاشق شده امری نیست کهه اورا بهه
فریاد ومصیبت گویی ویادکرد ازنیای بزرگ ویادآوری سود وزیان وادارد.همین نگرانی سیندخت با توجَه به پیوستگی
آنها به ضحَاک می رساند که او رودابه را برای هدفهای بزرگی که درسردارد ،پرورانده است.
 2ـ بعداز جدال با مهراب برسرعشق زال ورودابه واطمینان از جانب او به سوی رودابه آمد :
گشاده رخ روزگون زیر شب
بر دخترآمد پر ازخنده لب
زگور یان کرد کوتاه ون
همی مژده دادش که جنگی پلن
بپیش پدر شو بزاری بنو
کنون زود پیرایه بگشای ورو
( شاهنامه ،صو)192
نیز پس ازآن که زال مهراب راازرای ونظرمساتد منووهر آگاه می کند ،سیندخت مورد مهرو قدردانی مهراب قرار می
گیرد و او نیزو
بر دخترآمد سراینده راز
وو بشنید سیندخت ازو بازگشت
که دیدی وناوون بباید همال
همی مژه دادش بدیدار زال
سزد گر فرازد سر از سرزنش
زن ومرد را از بلندی منش
کنون هر وه جستی همه یافتی
سوی کام تیز بشتافتی
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وسیندخت ازنگاه رودابه:
سزای ستایش بهرانجمن
بدو گفت رودابه ای شاه زن
بفرمانت آرایش دین کنم
من از خاک پای تو بالین کنم
دل وجان تو خانه سور باد
زتو وشم آهرمنان دور باد
بآرایش کاخ بنهاد روی
وو بشنید سیندخت گفتار اوی
گیب و می و مشک وتنبر سرشت
بیاراست ایوانها وون بهشت
زبرجد برو بافته سربسر
بساطی بیفکند پیکر بزر
که هر دانه قطره آب بود
دگر پیکرش درَ خوشاب بود
بآیین وآرایش وین نهاد
یک ایوان همه تخت زرَین نهاد
میان گهر ن شها کنده بود]
[ همه پیکرش گهرآگنده بود
که تخت کیان بود وپرمایه بود
زیاقوه مر تخت را پایه بود
بیاورده از پارس واهواز وری ]
[ یک ایوان همه جامه رود ومی
پر از جامه و رن و بوی بهار
بیاراست رودابه را وون نگار
پر از رن و بوی و پر از خواسته
همه کابلستان شد آراسته
زکابل پرستندگان خواستند
همه پشت پیین بیاراستند
نهاده بسربر ز زر افسر
نشستند بر پیل رامشگران
نثارش همه مشک وزر خواستند
پذیره شدن را بیاراستند
 -9بارداری رودابه
که آزاده سرو اندرآمد ببار
بسی برنیامد برین روزگار
شد آن ارغوانی رخش زتفران
شکم گشت فربه و تن شد گران
وه بوده که گشتی ونین زرد فام
بدو گفت مادر ای جان مام
همی برگشایم بفریاد لب
ونین داد پاسخ که من روز وشب
وزین باربردن نیابم جواز]
[ همانا زمان آمدستم فراز
وگر آهنست آنکه نیز اندرونست
تو گوای بسنگستم آگنده پوست
بخواب و بآرام بودش نیاز
ونین تاگه زادن آمد فراز
از ایوان دستان برآمد خروش
ونان بد که یک روز ازو رفت هوش
بکند آن سیه گیسوی مشک بوی....
خروشید سیندخت و بشخود روی
بعد ازحاور سیمرغ وبیان وگونگی زادن رستم ،واکنش سیندخت درنهایت لطافت مادرانه استو
که کودک زپهلو کی آید برون
فر ریخت از مژّه سیندخت خون
مادرانه ؛ حتّی بعد از به دنیا آمدن رستم پا به پای دخترش می آیدو
بسیندخت بگشاد لب برسخن
وو از خواب بیدار شد سرو بن
(صو 3-236و)9
بعد ازاین دیگر سخنی از سیندخت نیست...
پ) سیندخت دربرابر سیندخت
سیندخت بعد از شنیدن سخنان رودابه وآگاهی ازتشق او ناگهان سکوه مهی کنهد وخموشهی برمهی گزینهد.امّا ایهن
سکوه آرامش قبل از توفان استو
پسندآمدش زال را جفت اوی
فروماند سیندخت زان گفت وگوی

سیندخت نمادی از مدیریّت بحران و رفتارمدبّرانه در روابط سیاسی بین المللی 66 /

وو دستان ز پرمایگان گرد نیست
ونین داد پاسخ که این خرد نیست
همش نام وهم رای روشن روان
بزرگست پور جهان پهلوان
که گردد هنر پیش او اندکی
هنرها همه هست وآهو یکی
زکابل برآرد بخورشید خاک
شود شاه گیتی بدین خشمناک
کسی پای خوار اندرآرد بزین
نخواهد که ازتخم ما برزمین
ونان کرد پیدا که نشناختش
رها کرد زن را و بنواختش
کجا نشنود پندکس در جهان
ونان دید رودابه را درنهان
همی پوست برتنش گفتی بکفت
بیامد زتیمار گریان بخفت
لحظه ای پناه بردن به خلوه خود؛خواب برای او گریزگاه است.گریزاز واقعیّت ههای جنجهال آفهرین امّها نهه ازسهر
ناتوانی بلکه به نوتی بازیابی خود وروان خسته.شاید بتوان گفت که خواب نوتی سیرو سلوک روحی اسهت و رگهه
ای ظریف ازترفان فردی است که درسایه ساران تنهایی" ،خود" را بازیابی می کند .او بعدازبرخاستن ازایهن خهواب
به درک دیگری از خود وجهان رسیده است .سیندخت ناگهان خود را دربرابر خود می یابد.او بهه آسهتانه دیگهری از
ساحت وجود خویش دست یافته است؛ به شکوفایی فلسفی در روح وروان خهود رسهیده اسهت .بهه نهوتی نگرانهی
ازجنس وون ووراهایی فلسفی و ،...که او را با واقعیّت های تازه ای رو به رو می سازد؛ هروند تلخ وسهخت اسهت
امّا درنهایت جز با درایت وهوشیاری خود او به انجام نمی رسد.سیندخت ناگهان خود را در برابر سهیندخت نههانش
می یابد .او ازآن گونه زنان نیست که تسلیم ت دیر باشند.هروند او زن نیمه اسطوره ای ه حماسهی اسهت و گریهز از
سیطره ت دیر ویژگی دوره اوست؛ امّا اگر در بعد زنانه او وجایگاه زن در تصر او بنگریم ،ت دیر جایگاهی خوشتر از
فکر واندیشه ی زنان ندارد؛ سیندخت امّا در برابر ت دیر که نه دربرابر باورهایی از جنس اتت اداه دینی نیز می ایستد
وتفکّر نتیکی تصر خود را که در پوشال سنّت ها پیچیده شده است به والش می کشاند .وه کسی گفته است وون
از نژاد ماردوش تازی است ،پس ادامه ی همان جریان شرّ ضحّاکی است و سزاوار نابودی ؟؟؟
همی کرد از زال زر بسیار یاد
ووآمد زدرگاه مهراب شاد
رخش پژمریده دل آشفته دید
گرانمایه سیندخت را خفته دید
ورا پژمرید آن وو گلبرگ روی
بپرسید و گفتا وه بوده بگوی
که اندیشه اندر دلم شد دراز
ونین داد پاسخ به مهراب باز
وزین تازی اسبان آراسته
ازین کاخ آباد و این خواسته
ازین تا و این خسروانی نشست
وزین بندگان سپهبد پرست
وزین نام و این دانش و رای ما
وزین وهره و سرو باالی ما
زمان تا زمان آورد کاستی
بدین آبداری و این راستی
همه رنج ما باد باید شمرد
بناکام باید به دشمن سپرد
درختی که تریاک او زهر ماست
یکی تن تابوه ازین بهر ماست
بیاویختیم از برش تا و گنج
بکشتیم و دادیم آبش برنج
بخاک اندرآمد سر مایه دار
وو برشد بخورشید وشد سایه دار
بدان تا کجا باشد آرام ما
برینست فرجام و انجام ما
سخن نوآوردی ونوهرگز نگردد کهن
بسیندخت مهراب گفت این
خرد یافته زو هراسان بود
سرای سپنجی بدین سان بود
گذر نی که ورخش همی بسپرد
یکی اندرآید دگر بگذرد
برین نیست پیکار با دادگر
بشادی و انده نگردد دگر
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بروی دگر برنهد باستان
بدو گفت سیندخت این داستان
بفرزند زند داستان درخت
خرد یافته موبد نیک بخت
سپهبد بگفتار من بنگرد
زدم داستان تا زراه خرد
بنرگس گل سرخ راداد نم ]
[ فرو برد سرو سهی داد خم
که مارا همی باید ای پرخرد]
[که گردون بسربر ونان نگذرد
ناگهان خود رادربرابر رودابه دیدن واز نوتی دیگر دریافتن ،حسّ گذران بودن زمان ،فناپدیری بشهرونابودی جههان؛
رسیدن به این درک فلسفی البتّه غیر تادی نیست.وون این فلسفه ی نو بارن وبوی حماسی بایهد م دّمهه ای بهرای
بنیان جهانی نوین باشد که بادستان پرتوان تهمتن به انجام روحی می رسد .رسیدن به این درک فلسفی در تمام زنهان
هست ولی درهریک به گونه ای نمایان می شود.سیندخت در یک ناگهان بهزرگ مهی افتهد.او خهودرادربرابر رودابهه
ناگهان مادری می بیند که تمری گذران کرده وبه آستانه دیگری از زن بودن خود رسیده است .ح ی ت ،ایهن اوسهت
که اوازپیوند رودابه  -آتش نژادی ضحّاکی -با زال -وجود اهورایی  -در پی رسهیدن بهه پاسهخی نجیهب و سهزاوار
ا ست؛ هم ازاین رواین جدال نخست در او آغاز می شود تاقبل از روبه روشدن با سام ومنهووهر ،بتوانهد نخسهت بها
خود به یگا نگی برسدتا بتواند با جهان بیرون نیز هماهن شهود ودرراسهتای نیروههای قدرتمنهد و تیتیرگهذار جههان
پیرامون خود گام بردارد و تاریخ ارزشهای اخیقی وانسهانی تصهرخود رااز نوبنویسهد و بنیهان ههای صهلح جههانی
رااستوارکند و هستی را باخود همسو کندتابتواند برفرمان م تدرترین شاه روزگار به نیروی خردومهر ویره شود.
 )9الیه ی حماسی شخصیّت سیندخت
امّا آن وه سیندخت را در حماسه مانا می کند ،حاورش در بارگاه سام به تنوان پیهام آورسیاسهی اسهت.این بخهش
شخصیّت واقعی اورا پررن می کند و فاایی هیجان انگیز می آفریند.سیمای واقعی سیندخت را دراین مرحله بهتهر
می توان دیدو
سیندخت دربرابر سام
وو گردی بمردی میان را ببست
وو شد ساخته کار خود برنشست
کی باره زیراندرش همچو باد]
[ یکی ترگ رومی بسربر نهاد
نه آواز داد و نه برگفت نام
بیامد گرازان بدرگاه سام
بگویند باسرفراز جهان
بگارآکهان گفت تا ناگهان
بنزد سپهبد یل زابلی
که آمد فرستاده کابلی
بنزد سپهبد جهانگیر سام]
[ زمهراب گرد آوریده
بگفت و بفرمود تا داد بار
بیامد بر سام یل پرده دار
بپیش سپهبد خرامید تفت
فرود آمد از اس سیندخت ورفت
ابر شاه و بر پهلوان ایران زمین
زمین را ببوسید وکرد آفرین
رده برکشیده زدر تا دو میل
نثار و پرستنده و اس وپیل
سر پهلوان خیره شد کان بدید
یکیایک همه پیش سام آورید
بکش کرده دست وسر افگنده پست
پر اندیشه بنشست برسان مست
فرستادن زن وه آیین بود
که جاای کجا مایه وندین بود
سؤال سام ازخودو فرستاده زن وه آیین بود؟؟
هر فرهنگی ترکیب اجتماتی خاص خودش رادارد.بدین معنا که هریک از افراد را درجایگاهی خاص قرار می دهد و
از آنان انتظار دارد که هرکدام یک نوع کاررا انجام دهند .برای نمونه ت ریباً در تمام جوامع انتظار مهی رود کهه مهردان
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درموقع خطر به سربازی بروند.بنابراین انتظارهای جامعه از مردان وزنان بدون تردید در پدید آمدن هویّت آنان زن یا
مرد مؤتّر است.بسیاری معت دند که تنها دلیل تفاوتهای رفتاری زنان ومردان همین انتظارهای جامعه است.برای نمونه،
ت ریبا جوامع پیشرفته روبه رشد کلیشه های جنسیتی زیر راازمردان و زنان انتظار دارند......و(اونامون 1331 ،؛صو)15
هه دختران در کنارآمدن و سازش با بزرگساالن الیق تر وسیاستمدارتر ازپسران هستند.
هه پسران پرخاشگر هستندامّا دختران خشم خود را با مییمت بروز می دهند.
هه دختران مهاره کیمی بهتری دارند امّا پسران در ریاضّیاه ومجرداه تملکرد بهتری دارند(.صو)16
ذکر این دو مورد به اقتاای بحث ضروری است..امّا آیامی توان درتحلیل شخصیّت سهیندخت بها معیارههای امهروز
ونین قااوه کرد؟
زمن گردد آزرده شاه رمه
گر این خواسته زو پذیرم همه
برآرد بکردار سیمرغ بال
و گر باز گردانم از پیش زال
غیمان وپیین آراسته]
[ برآورد سر گفت کین خواسته
بنام مه کابلستان دهید
برید این بگنجور دستان دهید
زبان کرد گویا و دل شادکام
پری روی سیندخت برپیش سام
رسیده بهی و بدی رفته دید]
[ وو ٱن هدیه ها را پذیرفته دید
سمن پیکر و یرو باال بدند
سه بت روی با او بیکجا بدند
بفرمود کامد بجای نشست
گرفته یکی جام هریک بدست
همه یک بدیگر برآمیختند
بپیش سپهبد فرو ریختند
زبیگانه خانه بپرداختند
وو با پهلوان کار برساختند
که با رای تو پیر گردد جوان
ونین کفت سیندخت با پهلوان
بتو تیرگیها برافروختند
بزرگان زتو دانش آموختند
بگرزه گشاده ره ایزدی
بمهر تو شد بسته دست بدی
زخون دلش دیده سیراب بود
گنهکار گربود مهراب بود
کجا اندرآورد باید بگرد
سر بیگناهان کابل وه کرد
پرستنده و خاک پای تواند
همه شهر زنده برای تواند
درخشنده ناهید وهور آفرید
ازآن ترس کو هوش و زور آفرید
میان را بخون ریختن در مبند
نباید ونین کارش از تو پسند
( شاهنامهو )212 -211
ورا سیندخت ازن ام خود نمی گوید؟ او با سخنانش دنیای سراسر آشوب وجن را از دریچه ی وشم یک زن ،مهادر
برای سام به تصویر می کشد ،و می کوشد تا او را در موقعیّت روحی یک زن و مادر جنه دیهده و تلخهی وشهیده
قرار دهد .معرّفی خود به سام شاید کارساز نبود واورا برافروخته می کرد؛ پس در نهان ماندن و سهام را در خلسهه ی
تردید ووراای رها کردن زیباترین شگرد سیندخت است.سیندخت هم ونان خویشتن را از سام مخفی می کنهد.او را
درحالت تعلیق نگه می دارد و با این ترفند در پی فرصت وزمان است تابتواند به نتیجه مورد نظر برسد.او سهام را بهه
والش می کشاند امّا والش سام دربرابر سام نه سیندخت .درتمام لحظه هایی که اوسخن می گوید سام سهکوه مهی
کند؛ ویزی که درسنّت شرقی ناباور است؛ امّا این سکوه در ح ی ت می تواند همان لحظه کوتهاهی باشهد کهه سهام
دردرون گرفتار والش و تعارض نسبت به خود بوده است واکنون سیندخت به گونه ای دیگر او را بهه دنیهای درون
می کشاند؛ به باورها واتت اداتش برمی گردانهد وجههان پهلهوانی اورا بها سهخن سهتایش آمیهز خهود زیرسهؤال مهی
برد.سکوه سام وسخن سیندخت فاایی جادویی وپرتنش می آفریند.
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مهربانو سیندخت پیام آور مهر و دوستی است.سام را به صلح دتوه می کند امّا نه از روی ضعف وناگریزی بلکه بها
سخنانی استوار ومنط ی سام را دربرابر سام قرار می دهد.از زندگی خانوادگی سام وهمسر ومادر زال خبهری نیسهت؛
وه این پیوند بیشترازآن که خانوادگی باشد سیاسی است ودر صورتی می تواند به انجام برسد کهه روابهط سیاسهی از
نو تعریف شودامّا وه گونه می توان به این م صود دست یافت؟ساب ه مهراب به ضحّاک دشمن کینه توز ایرانیان مهی
رسد وخود نیز باجگزارو خراجگزارسیستان وخاندان سام است؟ از سویی دیگر منووهر شاه رافرمان نابودی کابهل و
هند وبراندازی آخرین دودمان مهراب وضحّاک است؟ این البتّه اتّفا نخواهد افتاد زیرا جهدال خیهر وشهر هنهوز بهه
پایان نرسیده است؛ هم از این روست که سیندخت تیزبین وزیرکانه ،نه درپی براندازی قوانین تعریف شده سیاسی که
تغییر در بنیانهای فکری است.او طییه دار رنسانس فکری در دوره ی از تصر حماسهه اسهت کهه جامعهه جهوان آن
یعنی زال ورودابه هریک خود برآمده از سنّت شکنی پدرانشان هستند ومی رود تا با تولّد رستم به آستانه تمدّن نوین
انسانی خود دست یابد وتعریف جدیدی از انسان وارزشهای اخیقی ه انسانی ارااه دهد وبه ی ین بهرای رسهیدن بهه
آرمان شهرانسانی ،سیندخت واره گر است.سیندخت می تواند دربرابر سیمرغ نیز باشهد؛ ههردو مههر مادرانهه دارنهد
ودرپ ی واره جوای هستند؛هر دودرنههان ودر هنگامهه ی ضهرورتها لحظهه ههای ناگههان وشهگفت را مهی آفریننهد.
سیندخت سام را به بازنگری در باورهای کهن فرا می خواند ویزی که پهیش از ایهن خهود او در ر یها دریافتهه بهود
وسخنان گییه آمیز زال نیز هرازگاهی تلنگری به او می زند واکنون ف ط می ماند یک ندای تشق وخرد که آن هم بها
حاور سیندخت ممکن می شود وسام را به ی ین می رساند.سیندخت می توانهد بها بئهانریس درکمهدی الههی دانتهه
برابری کند بلکه از آن هم فراتر رود ؛ زیرا بئاتریس در کمدی الهی ودنیایی فراواقعیّت ههای زمینهی و جههان کشهف
رازها وفرجام رویدادها دانته را همراه است وسیندخت در دنیایی سراسرآشوب وجنه و کینهه وناپایهدار از رایزنهی
های نابهنگام سیاسی.سیندخت هم باورهای دینی وسیاسی سام را نشانه می رودوهم شخصیّت فردی و حسّ پهلوانی
وغیره جهان پهلوان را.
اوازجامعه و مردم خود نیز غافل نیست .در پی فرصتی برای مردم بی گنهاه کابهل نیهز هسهت .در ح ی هت انسهان را
ازآشوب جن وجدال بیرون می کشد.او نمی خواهد از نو مفهومی ازانسان وارزشهای اخیقی ارااه دهد بلکه در پی
آن است تا انسان فراموش شده در البه الی فرمان های جن و فتنه را ازنو بشناساند ومردان جن طلب تصر خهود
را متوجّه زشتی ها ی رفتار خود و افکار خود کند.این سفر میموریتی سیاسی است که تشق رودابهه وزال آن را بهانهه
شد ودستاورد های اقتصادی ونظامی نیز به همراه داشت وامّا سام بعد ازشنیدن سخنان سیندخت وپذیرفتن هدایاو
ازان کت بپرسم بهانه مجوی
بدو سام یل گفت با من بگوی
مرآن دخت او را کجا دید زال
تو مهراب را کهتری گر همال
بمن گوی تا با کی اندر خورد
بروی وبموی و بخوی و خرد
بران سان که دیدی یکایک بگوی
زباال و دیدار و فرهن اوی
سیندخت ونان ماهرانه سخن می گوید که سام بدون م دّمه برسراصل مطلب مهی رود و درمهورد سهیندخت ودختهر
مهراب سوال می کند .اوهوشمندانه سخن می گوید .درواقع با ستایشی که از سام می کند ،می توان گفهت بهه نهوتی
اورادر پهلوانی و جوانمردی به والش می کشد وبه اندیشه وامی دارد .در تمام لحظه هایی که سهیندخت سهخن مهی
گوید سام سکوه می کند و سرا پا گوش است.این سکوه ف ط از سهر شهگفتی از حاهور زنهی پیهام آور نیسهت،
مساالی وون اصل ونسب مهراب ویا موانع قانونی این ازدوا متوجّه شخصیّت رودابه می شود .پهلوان پیهر دریافتهه
است که این زن " مهراب را کهتر ویاهمال است" .با خود ونین می اندیشدو
زنی دید با رای و روشن روان"
" سخنها وو بشنید ازو پهلوان
میانش وو غرو و برتن تذرو]
[برخ وون بهار وبباال وو سرو
درست است اگر بگسلد جان من
ونین داد پاسخ که پیمان من
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بمانید شادان دل وتندرست
تو با کابل و هرکه پیوند تست
زگیتی وو رودابه جوید همال
بدین نیز همداستانم که زال
آن وه او را براین باور می آورد وبرآن نیز استوار می دارد ،همانا نه ف ط مشاهده جمال وکمهال سهیندخت اسهت.این
دگرگونی در احوال سام ف ط درهمین حدّ واندازه نیست؛ بلکه فراتر ازآن در باورها و اتت اداه او نیهز تحهوّل ایجهاد
می کند و بنیاد اندیشه نوینی را می نهد.آن گاه که سام خطاب به سیندخت می گویدو
همان تا واورن را درخورید
شما گروه از گوهر دیگرید
ابا کردگار جهان جن نیست
ونین است گیتی و زین نن نیست
نمانیم و ماندیم با های های]
[ ونان آفریند که آیدش رای
یکی بافزونی یکی با نهیب]
[ یکی برفراز و یکی در نشیب
زکمی دل دیگری کاسته]
[ یکی از فزایش دل اراسته
به نظر می رسد که زال درپی تسلّایی برای خویشتن است و درواقع خود را به نوتی دلجویی می کند ؛ وون او پیش
ازاین با راندن زال وافکندن او در کوه ،به جن با خدای رفته بود؛ آن ونان که بعد از سالها در ر یایی مهورد تتهاب
قرار گرفته بود ودر پی دلجویی از فرزند رانده ،هراسان به البرزکوه دویده بود.سخنان او بیشتر ازآن که متوجّهه اصهل
ونسب سیندخت ومهراب باشد ،بوی اتتراف و پشیمانی و نوتی استمالت از کرده ی خویش است وهم ازاین رو بهه
سیندخت امیدواری می دهد ومی گویدو
نبشتم بنزدیک شاه بلند
یکی نامه با البه دردمند
ونان شد که گفتی برآورده پر
بنزد منووهر شد زال زر
همان نعل اسپش زمین را ندید]
[ بزین اندرآمد که زین را ندید
وو خندان شود رای فرخ نهد
بدین زال را شاه پاسخ دهد
ازآب مژه پای درگل شدست
که پرورده مرغ بی دل شدست
سزد گربرآیند هردو زپوست
تروس اربمهراندرون همچو اوست
مرانیز بنمای و بستان بها
یکی روی آن بچّه ا دها
(شاهنامه ،صو)214
سام زال راپرورده سیمرغ ورودابه را بچّه ا دها می داند و به نوتی هردو را پهرورش یافتهه نیروههای مهاوراء طبیعهی
وانسانی و سزاوار جفت شدن ؛ رودابه به نوتی و زال به گونه ای دیگر.اوالبتّه فراتر ازاین می رود.این سهفر را بهرای
سیندخت به گونه ای از جهت اقتصادی ونظامی نیز پشتیبانی می کندو
بجنبید وبیدار شد سر زخواب
دوم روز وون وشمه آفتاب
بدرگاه ساالر دیهیم جوی
گرانمایه سیندخت بنهاد روی
مه بانوان خواندندش بنام
روارو برآمد زدرگاه سام
سخن گفت بااو زمانی دراز
بیامد بر سام و بردش نماز
شدن شادمان سوی کابل خدای
بدستوری ء بازگشتن بجای
نمودن به داماد پیمان نو
دگر ساختن کار مهمان نو
گو آنچه دیدی به مهراب گو
ورا سام یل گفت برگرد ورو
زگنج آنچه پرمایه تر خواستند
سزاوار اوخلعت آراستند
زکاخ و زباغ و زکشت و درود
بکابل دگر سام را هروه بود
ز گستردنی هم زپوشیدنی
دگر وارپایان دوشیدنی
به سیندخت بخشید و دستش بدست گرفت و یکی نیز پیمان ببست
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که باشند هردو بشادی همال
بدو داد و گفتش که ایدر مه ایست
ازاین پس مترس از بد بدگمان
بنیک اختری برگرفتند راه

پدیرفت مردخت اورا بزال
سرافراز گردی ومردی دویست
بکابل بباش وبشادی بمان
شگفته شد آن روی پژمرده ماه
(شاهنامه ،صو )16 – 215
" ذهن ملّی گریزگاهی از ت دیر ازلی برای خود اندیشیده است.امّا مدخل آن را بهه ت هدیر اجتمهاتی خاصهی سهپرده
است.نوشدارو درگنج و اختیار کسی است که رستم اورامصدا شاهی آرمانی نمهی شناسهد.اما پیهرو اوسهت .واونیهز
ازتوان وکنش رستم دربیم است.این جابه جایی ت دیر بسیارهوشمندانه است.تبلور ناخودآگاه و خودآگاه قومی اسهت
که گاه به تامل وتلّت مصیبت و سرنوشتش نزدیک می شود .اما قادر به حل تناقض درونی خهویش نیسهت.دربینش
ایرانی ،پادشاه نیک زندگی بخش است ،کارکرد باروری وآبادانی و آبیهاری نیهز هسهت .امها سهتمگر بهذر مهرگ مهی
پاشد.پادشاه ویرانگر سبب ویرانی نابودی است ،پس نمی تواند زندگی بخش باشد( .مختاری ،1363 ،صو )214
" ت اادها وتعارضها واختیفهاو تفاوتهاو....همه در دل یک وحده ملّی مطرح شده تا نشهان دهدکهه دنیهای حماسهه
ملی ایرانی ،در تین سادگی ذاتیش ،پیچیده تر ازآن است که تنها نمودار گرایشههای یهک الیهه اجتمهاتی ،یهک نهوع
ارزش آیینی ،یا یک ذهنیت مسلّط باشد .بعد این دنیای حماسی تابع ذهنیت فرهنگی یهک قهوم اسهت .فرهنگهی کهه
درتین تجانس نامتجانس است .وازهمین روی شاهنامه ،گرهگاه ارزشهای اشرافی ومردمی ،وتبلهور وحهده وتاهاد
شده است( ".صفا ،1363 ،صو )133بهتراست بگوییم در سراسر جهان ،وه در مشر وه در مغهرب ،خردگرایهان در
پی تعریف و توجیه و معت د به مفاهیم اند ،حال آنکه حیاه گرایان در پی الهام و معت د به " شخ " انهد .خردگهرا
در کار جهان خیره می شود تارازهایش را بگشاید و از ونگش برباید ،و حیاه گرا در م ابل آگاهی جهان نیایش می
کند و می کوشد درنزد روح جهان ،با خدا ،ت رّب می کند تا ضمانت و اتتمادی برای آنچه " امید داشته شده" یعنهی
برای نمردن ،و" برهان برای نادیده" بیابد .و از آنجا که شخ همانا اراده است ،و اراده همهواره معطهوف بهه آینهده
است ،آنکهه مهؤمن اسهت ،بهه ویهزی ایمهان دارد کهه درآینهده تح هق خواههد یافهت ،و وشهم امیهدش بهه راه آن
است(...اونامون1391 ،؛صو)252
ایمان مارا زنده نگه می داردزیرا نشان می دهد که حیاه ،اگروه برت ل تکیه دارد ،ولی سروشهمه و نیروگهاهش در
ویزی فق طبیعی و معجزه اساست.کورنوی ریاضیدان که ذهنی سخت متعادل وتلمی داشت می گوید این تمایل بهه
فو طبیعی و معجزه آساست که زندگی بخش است ،و اگکر این تمایل نباشد ،تمام تیمّیه ت ل به هیچ ویهز خهتم
خواهد شد وفلج روحی به بار خواهدآورد .ودر ح ی ت ماحرص زندگی دارم .ولی اگر وه گفته ایهم کهه ایمهان بهه
متعلّق اراده است ،بهتراست بگوییم همانا نفس اراده است ،اراده معطوف به نمردن ،یا نیهروی روحیهی اسهت متمهایز
ازت ل و اراده واحساس .وبه این ترتیب مادارای احساس ،شناخت ،اراده وایمان یا نیهری آفریننهده هسهتیم .زیهرا نهه
احساس ،نه ت ل نه اراده ،هیچکدام دست به آفرینش نمی زنند؛ و برموضوع یا ماده ای که به آنها داده شده اسهت یها
ایمان به آنها داده است کارمی کنند.ایمان نیروی آفرینشگری است که درنهاد انسان اسهت .ولهی وهون تعلّهق ارتبهاط
نزدیکی با اراده دادردتا به قوا و توانشهای دیگرما ،ماآن را به شکل " خواست" درک می کنیم....بنابراین ،ایمهان اگهر
نیروی آفریننده نباشهد ،تمهره اراده اسهت و کهارکردش آفریهدن اسهت.ایمان ،بهه یهک معنها ،موضهوع خهود را مهی
آفریند(.همان ،صو)252
4ـ الیه ی تاریخی شخصیّت سیندخت
درفیه ایران در یک دوره ی نسبتی طوالنی از آغاز کشهاورزی تها آغهاز تصهر دولهت – شههرهاکه نظهام اجتمهاتی
وسیاسی برقدره زنان بویژه مادران تکیه داشته ،به اصطیح دوران زن سروری یا مادرساالری خوانده می شهود ".زن
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دراندیشه ساکنان قدیم این سرزمین و جوامع هم فرهن با آن ،نه تنها برابر بامرد که گاهی برتر از مرد " بوده اسهت.
(حسن آبادی؛  1331و ". )95زن برپایه مدارک و شواهد موجود ،در ادوار دیرینه ،صاحب قدره بهوده وتواناییههای ا
درترصه وسیع اندیشه ،تواطف ،الهیّاه ،اقتصاد وسیاست اتر گذاشته است.نمودهای قدره زنانه گاهی درصهورتهای
تینی وملموس مانند پیکرکهای زنانه ون شها وتصاویر باقی مانده بر صوره و الهواح وکتیهه هها...ظهاهر مهی شهود و
گاهی مظاهر این قدره در صورتهای فکری و سمبولیک مانند مفاهیم واشاره هایی که دراساطیر و افسانه ها و قصهه
های قدیم و به طورکلّی در ادبیّهاه کههن نهفتهه اسهت ،خهود راآشهکار مهی سهازد(".همهان؛صو" )96صهرف نظهر
ازپیامدهای سیاسی ،مهاجره آریایی باتث تغییر نظام اجتماتی جوامع درون فیه [ایران] گردیهد؛ نظهام فرهنگهی و
اجتماتی مادرساالرحاکم بر جوامع بومی ،بتدریج جای خود را به نظام مادرساالر داد زیرا درمیان مهاجران مسلط این
نظام حاکم بود.آنان تنها خدایان مذکّر را می پرستیدندو " حاهور انحصهاری خهدایان مهذکّر در انگهاره ههای دینهی
اریاییان..نشانه نظام پدرساالر ایشان بود(".همان و " )91و با روی کار آمدن مادهها " سهیمای اجتمهاتی درون فهیه
ایران بسرتت دستخوش دگرگونی شد وصلح وسکون جوامع مادرساالر ،به تکاپوی دایمی و جنگههای پایهان ناپهذیر
تبدیل گردید.دوران مادرساالری در ایران به پایان خود رسید و حرکت روبه کمال این باشندگان کشاورز ،درزیر پهای
اسباان جنگی آریاییان کووگر شبان از دست رفت".و تده ای کشته شدن "سوتاپ " همسر " کوی اوسن" به دست
" رُستُخم" پهلوان نامی ایرانی را که نخستین زن کشی تاریخی وافسانه ای در شاهنامه است و ازاجرای آن بهاغرور و
افتخار فراوان و به منزله تملی قهرمانی یاد شده است ،نشانه نمادین پایان دوره مهادر سهاالری درایهن سهرزمین مهی
دانند(".همانو)3-91
درحماسه ،مرد در رأس خانواده ،اجتماع و سیاست قرار دارد .انسان کامل درحماسه تنها پهلوان ه مرد است..البتّه بانو
گشس نامه و شاهنامه استثنا هستند...زنان شاهنامه خصوصی مادران ،م هامی بهس ارجمنهد و جمهال وسهیمایی زیبها
دارند.دراین کتاب سترگ ،وهره زن " جز به شرمگنی و حیا ،و دل اورا جز به مهر وصفا ،واندیشه او را جز به رفهی
و دورنگری وکاراورا جهز بهه راسهتی و روش اورا جهز بهه متانهت و بردبهاری "نمهی تهوان دیهد(".حسهن آبهادی،
1331؛صو ) 125به استثنای وند مورد ،زن پارسا در جامعه حماسی واساطیری[شاهنامه] مهورد احتهرام همگهان بهوده
است واز همه مزایای اجتماتی می توانسته برخوردار شود(".همانو )125دکتر براهنی تلّت زنهده نمانهدن حماسهه و
روح حماسی را درآن می داند که حماسه به جای آن که برای ب ا به دنبال روحیه م ابل خود یعنهی روحیهه مؤنّهث و
زنانه برود و باآ ن حل شود و نمایشنامه و ترا دی پدید آید و درنتیجه ادبیّاه وفرهنه درسهت وآزاد بهر واقعیّتههای
زندگی منطبق شود ،به سوی تصوّف خزید(".همانو)121
امّا به نظر می رسد سیندخت در مرزدوره ی مادرساالری وپدر ساالری ایسهتاده اسهت؛ هرونهد کفّهه پهدر سهاالری
ومردساالری کمی سنگین تر به نظر می آید؛ امّا سیندخت بادرایت وتیزهوشی برآن غلبه می کند وفاای سنگین مهرد
ساالری ر ا می شکند و مانع جن می شود .او شاید نخسهتین زن درترصهه سیاسهت حماسهی نباشهد امّها بهه ی هین
نخستین طییه دار [درحلّ وفصل خردمندانه پیچیدگی های سیاست درروابط بین المللی] است .سیندخت دوراندیش
است وپیش بین .او فرمان منووهرشاه را با درایت وخردمندی باطل می کند وبدین سان باغلبه بر بزرگترین شاه زمانه
خود یک باره فرهن مادرساالری را زنده می کند .فرهنگی که جوهره ی آن بر مهروصلح زنده وپرتپش اسهت .مهی
توان گفت سیندخت هنوز بازمانده دوران شکوه واقتدار زنانه است.دورانی که بر محهور تهیش وکوشهش در جههت
زندگی بود واز جن وجدال های دوران مردساالری و حماسی خبری نبود .حاور او الیهه تهاریخی فرامهوش شهده
زنان را در دوران کشاورزی و تصر مادر ساالری از نو زنده کرد واتجاب وشگفتی همگان را سهبب شهد واز سهوی
دیگر زن را ازتاریک خانه وفراموش خانه ی کاخ ها وحرمسراها بیرون کشید ونشان داد که روح زنانه ،روحی اسهت
زایا و زندگی بخش زیرا که جز برمحور مهر ودوستی نیست" .افغانستان را ذرّه ذرّه به آتهش بکشهانید ".ایهن سهخن
نرال ضیاءالحق است که پرویز مشرّف ،رییس جمهور پیشین پاکستان درکتاب  In The Line Of Fireآن را مهی
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نویسد و سپس درشرح آن می گویدو منظور ضیاءالحق آن بود که باروا این فکر که زن افغان نباید سواد داشته باشد
ودرپی کسب تحصیل باشد ،زمینه ای فراهم شود تا افغانستان بازار اقتصادی پاکستان باشد .دردوران معاصر کهه پهاره
ای اندیشه های سیاسی ونین ن شه هایی رابرای ت ب نگاه داشتن جامعه انسانی طرّاحی می کنند ،بهتر مهی تهوان بهه
اهمیّت شاهنامه وحکیم توس دربازشناساندن زن ون ش او درروابط سیاست داخلی وبین الملی پی بهرد .آن گهاه کهه
فردوسی ،خردمندانه آغاز جریان روشنفکری انسانی را اززن و واره جوای های لطیهف و ظریهف واندیشهه ی رف
بین وفرجام نگراو می داند .دور از لطف نیست که فرجام سخن به داستانی کوتاه گره زده شود .داسهتانی کهه گهویی
سیندخت را روایت می کندو
مژه ی گرگ
" اگر به جنگل نروی ،هرگز هیچ ویز رخ نخواهد داد و زندگی اه هرگز آغاز نخواهد شد.
آنها گفتند و" بیرون نرو .به جنگل نرو.بیرون نرو.دختر پرسید ورا نروم؟ورا امشب نباید به جنگل بروم؟
" آنجا گرگ بزرگی است که آدمهایی مثل تورا می خورد .به جنگل نرو .بیرون نرو.فهمیدی؟"
طبیعتاً دختر بیرون رفت.او به هرحال به جنگل رفت والبتّه همان طور که به او هشدار داده بودند ،بها گهرگ برخهورد
کرد.
دختر گفتو" این زندگی من است ،نه قصّه ای کودکانه .احم ها ،من باید به جنگل بروم و با گهرگ میقهاه کهنم ،و
گرنه زندگی ام هرگز آغاز نمی شود.
اما گرگی که دختر باآن برخورد کرد به دام افتاده بود.یک پای گرگ در تله بود.
گرگ نالیدو" کمک کن ،کمکم کن.وای ،کمک کن! آی ی ی ی ،آ ی ی ی!"او همین طور
می نالیدو" کمک کن! ،کمکم کن!اگر کمکم کنی ،بهت جایزه می دهم".
دختر پرسیدو" از کجا بدانم که به من صدمه نمی زنی؟ " او باید سؤال می کرد ،پس پرسیدو" از کجها بهدانم مرانمهی
کشی واستخوانهایم را اینجا نمی گذاری؟"
گرگ گفتو" وه سؤالی! توف ط باید به حرف من اتتماد کنی ".و شروع کرد به نالیدن و دوباره زوزه کشیدن......
دختر گفتو" خب امتحان می کنم.بسیارخب ،بیا!" و تله را باز کرد و گرگ پنچهه اش را ازآن بیهرون کشهیده ،دختهر
روی زخم اورا با گیاهان وتلفهای دارویی مرهم گذاشت.
گرگ نفس راحتی کشید و گفتو" وای ،متشکرم ،دختر مهربان".
دخترازآنجا که قصّه های منفی زیادی خوانده بود ،گریه کنان گفتو" حاال بیا مرابکش و بگذار همه این جریان تمهام
شود".
امانه ،این اتّفا نیفتاد.به جای این کار ،گرگ پنجه اش را روی بازوی دختر گذاشت.
او گفتو" من گرگی از زمان ومکان دیگرم" و یکی از مژه هایش را کند وبه دختر دادو گفتو" از ایهن اسهتفاده کهن
خردمند باش.ازاین به بعد تومی فهمی که وه کسی خوب است ووه کسی خوب نیست.ف ط از وشم من نگاه کن تا
همه ویز را به وضوح بدانی.
برای اینکه اجازه دادی من زندگی کنم
قول می دهم طوری زندگی کنی
که قبیً هرگز زندگی نکرده ای....
امّا باالتر ازاین ،دختر دراین بصیره جدید نه تنها ح ّه بازیها وظالمها را می بیند ،بلکه قلبش هم بی نهایت رشد می
کند ،زیرا بااستعدادی که گرگ به او بخشیده ،به هرکسی با دید تازه ای نگاه می کند و ارزیابی اش می کند.ونین بود
که او فهمید آنچه پیشینیان می گویند درست است ،و گرگ خردمندترین موجوداست.اگر به دقّت گوش کنید ،گهرگ
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در زوزه هایش همیشه مهم ترین سؤال رامی پرسد -نه اینکه غذای بعدی کجاست ،نه اینکه نبرد بعدی کجاست ،نهه
اینکه رق بعدی کجاست؟-
بلکه مهم ترین سؤال
برای دیدن درون وپشت ویزها
برای سنجش ارزش هروه که زنده است
اووووووووووو
آی ی ی ی ی ی
وووووووووووو؟
...................
کجاست روح
کجاست روح؟
بیرون برو ،به جنگل برو اگر به جنگل نروی ،هرگز هیچ ویز رخ نخواهد داد و زندگی اه هرگز آغاز نخواهدشد.
به جنگل برو،
بیرون برو
"..........
(اِستِس1392 ،و )6-634
سیندخت از آن گ روه زنان نادر نه درروزگار خود که درتمام دورانهاست ؛ زنانی که نخست گرگ درون خود را یا به
قولی روح مردانه را شناخته اند وبا آن به یگانگی رسیده اند؛ هم از این روست که خطر می کند وتلی رغهم فریادهها
وتهدیدهای مهراب به کشتن او ورودابه برای نشاندن خشم منووهرشاه ،نمی هراسدوخردمندانه مهی اندیشهد وبهرای
گفت وگو با سام هرگونه خطری را به جان می خرد .او درپی تجربه کردن موقعیّت های تازه و اندیشهه ههای نهوین
است.خواننده وشنونده تجربه های دیگران نیست.بنابراین منتظر نمی ماند تا منووهر شاه فرمان کند ،بلکه تهیش مهی
کند تا مردان جن طلب وجن افروزرا  -نه ف ط درزمانه ی خود ودر دنیای حماسه که در تمام دورانهای فکهری -
به دل ودرونشان هدایت کند واز دریچه ی وشم آنان واقعیّت وجود خود ،زندگی وتشق را دریابنهد .او بها گفهت و
گو با سام اورا به دنیای درونش می کشاند و درافسون" پهلوان بودن وسام یک زخم " رها می کند وبه او این امکهان
را می دهد تا با خویشتن خلوتی کند وبه قول سهراب سپهری " فرصت سهبزحیاه" را بهرایش فهراهم مهی کنهد تها
بتواند در خُ نکای سخنان خردمندانه ولطیف سیندخت ،جهان را نه آن گونه که پیشینیان و سنّت آفرینان تعریف کهرده
اند ،ببیند؛ بلکه جهان را لحظه ای کوتاه بیندیشد و در پرتو این تفکّربه درک تازه ای ازخود ،دنیا ،خدا ،مردم بی گنهاه
وباورهای موروتی دست یازدوبه این دلیل حاضراست خود را قربانی کند تا تن بی گناههان کابهل نسهوزد ویهک بهار
برای همیشه پرونده ی خاندان ضحّاک بسته شود .این فداکاری سیندخت آغاز یک زنهدگی تهازه در تهاریخ حماسهی
انسان است .تاریخی که می رود تا پایه های تمدّنی کهن رابنا نهد.تمدّنی که در آسهتانه حماسهه ظههور مهردی وهون
رستم منتظر ایستاده است ودر پی دست یافتن به آرامش و مهرودوستی ،رستم را از درون وبا تمام دل فریاد مهی زنهد
و می رود تا به قول بیه ی " تاریخ را ازلونی دیگر" رقم زند.
حاصل ودریافت سخن
سیندخت طییه دار رنسانس فکری تصر حماسی خهود ،پیهام آور مههر ودوسهتی ،بهانویی قدرتمنهد کهه بها درایهت
وتیزهوشی ظریف ولطیف زنانه منووهر شاه را ازجن سهمگین بازداشت و توانسهت حمایهت فرهنگهی  ،اقتصهادی
ونظامی سام را ره آورد سفر سیاسی خود کند.او برآن است تا با شکست در بنیان فکری ،باورها و اتت هاداه پوسهیده
تصر منووهری افق تازه ای را به همگان نشان دهد و طرحی نو درافکند؛ طرحی که در ورای سختی هها ،جهدال هها
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ونیز ترس ولرزو مرگ بنیان بزرگترین تمدّن اخیقی – انسانی راسبب می شود تمدّنی که بها دسهتان توانها ونیرومنهد
رستم ،نجابت سیاوش و کیخس رو ...تح ّق می یابد واین همه ممکن نمی شود مگرآن که نخست سیندخت نهان خود
رابشناسد و بااو نشیب وفرازهای زندگی را سپری کند ودرفرجامِ خودشناسی ،بااو به یک ن طهه ی مشهترک برسهد و
بعد از دست یازیدن به وحده درونی ،قدم درراهی شگرف بگذارد ودنیایی رااز نابودی در شعله های جنگی مهیهب
رهایی بخشد .جریان های مردساالری یا زن ساالری هدف نیست بلکه آن وه ارزش دارد مهر و صلح جهانی است.
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