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Abstract  

By the definition of the World Health Organization, empathy is one of the 

ten life skills. In this research, the characters of the Shahnameh have been 

psychologically analyzed in terms of this skill. Thus, different types of 

empathy are explored in this valuable work. The concept of empathy in 

psychology has also been explored. It is explained who in which style of 

behavior and why is more proficient than others, and whether all the 

empathies of the Shahnameh are genuine and effective. Reflecting on the 

Shahnameh, we find that ministers, advisers, servants, members of the 

kings and heroes' families have the greatest role of empathy in this immortal 

work. The empathy in the book is sometimes supportive and affectionate, 

sometimes expedient and sometimes used to reject an inappropriate request. 

In the Shahnameh, those whose communication style is daring usually 

empathize with others because they have healthy, decisive and appropriate 

speech and behavior. 

 

Keywords: Shahnameh, Ferdowsi, Life skills, Empathy, Wisdom. 

                                                           
 Date of receiving: 2019/10/08                                     Date of final accepting: 2020/06/10 

  - email of responsible writer: fahimi.ltr@gmail.com 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 74ة ، شمار9911 زمستانبيست و یکم،  سال

 955-981 صفحات
 

   همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه

 پژوهشی( مقالة)
  مینا نبئی

  ساوهزبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد  دانشجوی دکتری

 1دکتر رضا فهیمی
  ساوه دانشگاه آزادزبان و ادبیّات فارسی استادیار 

  

 
 چکيده
بهداشا  اس   در ژوهه  اارر، با  یساازما  ههان فیدر تعر زندگی ةدهگان یهااز مهارت یکی ،همدلی

 ،ذررهگ نیقرارگرفته ه از ا یشناخترها  یمورد هاکاه ة فردهسیشاهنام یها يمهارت، شاص  نیبر ا هيتک

ی شاناسدر علم رها  همدلیمفهوم مهارت  که اینشاده اسا   ی بررسا انواع همدلی در این اثر ارزشامند

 چيسا   چه کساانی در کدام س ر رفتاری ه به چه عل  بيرتر از دیگرا  از این مهارت برخوردارند ه این

  نوشتار اس  نیا یمحور م ااثاز  اقيقی ه موثرند یا خير، های شاهنامهکه همه همدلی

  شاها ة)خدمتکارا ( ه اعضای خانواد یابيم هزیرا  ه مراهرا ، ژرستندگا درمیدر شاهنامه،  یبا نگاه

امایتی ه مهرهرزانه  ،ها گاهیدر این اثر ماندگار دارند  همدلی هاای همدلانه رااناا  بيرااترین نق ه ژهلو

افتند  یفاق مبرای ردّ درخواستی نارها اتّ ،شوند ه گاهبه م لحتی ت دیل می ،از اال  امایتی ،ه گاه هساتند

 بيا  رازی دارند  بهتری همدلی دیگرا  با معمولاً اس ، هرأتمندانه آنها ارت اطی س ر که کسانی شااهنامه، در

  دارند ه مناسب قاطع رفتاری سالم، ه

 
  مندانهخرد ، همدلیهمدلیمهارت  ،یزندگ یهامهارتی، شاهنامه، فردهسهای کليدی: هاژه
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 مهمقدّ -9

از  ايدن دنیدر اصااالام متداول به مفهود د و ياحساااسااهم یدر لغت به معنا همدلي،

 ةمعادل واژانگليسي  در زبان ست.هاآندرک احسااسات  یيتواناو  گرانیچشام د چهیدر

empathy یوناني شاااهیاز ربرگرفتاه  ،یشهشناختير نظراز  و em (ندرو) وpathos 

است. مهارت  کهمدلي، ی. (198و  919: 9911،اسات )اسکروچي( دردیهم سحساا)

ه كند؛ چنانچيها مانسااان نيب يفيو ك قيراباه عم یبرقرار در یكمک موثر این مهارت،

فتار ای رو با او به گونه در رنج است یزيطرف مقابل از چه چ ما آگاهي داشته باشيم كه

م، ثر و ناخرسندیأمت ،این شاارای وجود كنيم و از كنيم كه دریابد وضاعيت  را درک مي

   همدلي رخ داده است.در این حالت، 

معناداری وجود دارد.  تفاوت يمهربان ایترحم  ي باا همادردی،همادل نيب ،در واقع

 در طرف مقابلرک شاادن د ندیاحساااس خوشااایي در مهارت همدلي، ظهور قانون طلا

یعني توجه  -يهنگاد همدلدادن فعالانه به گوش این مهارت، تیتقو یهاراه راباه است.

اساات؛ به  -دیگرطرف  طوركلي زبان بدنو بهحالات چهره ، حركاتبه تمامي واژگان، 

  یكه براوی بينجامد و دریافت او این باشاااد احسااااساااات  كامل درکه بای كه گونه

 قصاااد . در عين حال،نگریمميبه مشاااکل  ،او دیاز ديم و ارزش و احتراد قائل هسااات

نمي كنيم؛ به دنبال مقصر  ساهیمقا نصايحت نداریم؛ او و مشاکل  را با خود و دیگران

دهيم و ترحم و قضاوت هم حل نمينخواهد راهاو وی نيستيم؛ تا سارزن  شاناختن و 

دهيم. كنيم؛ حتي اگر نتوانيم او را یاریميشااارایا  را دلساااوزانه درک ؛ بلکهكنيمنمي

پذیری اجتماعي دوساااتي و مسااائوليتهمدلي پيوند تنگاتنگي با مهرورزی، نوعمهارت 

 دارد.
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 ژيرينة تحقيق

 شتريندارد و ب یانهيشيپ گونهچيجساتار به شاکل مستقل درباره شاهنامه، ه نیموضاوع ا

در دو ات ایران و جهان در ادبيّروز است؛  يشاناساعلود روان یهاها در شااخهپژوه 

-روان ،خالقيا ،فلسفي مختلف یجنبههااز  دییاز یهابكتا و تمقاال ،گذشته هةد

  ةبخشااي از این آثار در مقال .ستا هشد نوشته همدلي رهبادر بيو اد تربيتي شااناسااي،

: زبان اتيّادب يالمللنيب  یهما نينخست در ،ويپورگ دهیفر نوشته در شعر جنگ، يهمدل

 نما پكوبدین گونه آمده اسااات:  9911در ساااال  رازيدانشاااکده خبر شاااي، همادل

(Koopmam ) رهکمولدو (Hakemulder)  همدلي بر تابيّاد ثيرأ»ت انعنو با ایمقالهدر 

دارد و  همدلي نگيختنابر ظرفيت تابيّاد كه هستند عامدّ ینا تثباا پيدر  «ینگردخوو 

 .هنددمي یهای آن ارابر مدلي

 همدليو  شناسيروان ت،ابيّاد رهبادر ریبسيا تمقاال( Roberts) برتزراهمچنين 

 زلود هیدگاد ،شعر نگيزشيابر رتقدو  همدلي ،حساسيا ش»هو جملهاز ؛ستانوشته

(Deleuze)  ریگتاو (Guattari)كه ستا معتقد. وی ستا هشد منتشر 9090در  « كه 

 انیگرو د ینتنزر. دارد یيابسز تاثيرروان  سالمت رانپرستا به زشموآ در شعراز  دهستفاا

 رمشهو بيت سيربر همدلي« به دمفهوو  ازیشير یسعدآدد،  »بني انعنو با ایمقالهدر  نيز

 .  نددازميپر همدلي باآن  طتباو ار یسعد

 شد عفاد داكانادر  9097 لسا در همدلي عموضو با یكترد یسالههار خریناز آ یکي

از  بعداول و دود  یهاهسددر  تابيّو اد پزشکيدر  ردیهمدو  »همدليآن  انعنو و

 هنشگادا دستاا و سشناروان (Martin Hoffman) هافمن تينرما .ستا ده« بودميال

 همدليوی  تخصص ،حقيقتو در دهكر ماالعهو  ه وپژ همدلي ةربادر هالسا ،رکنيویو

 همدلي» انعنو با را وی رمشهو بكتا كمبریج هنشگادا راتنتشااهم  9000 لسا. در ستا

 .  دكر پچا «خالقيا شدو ر
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  كه  بكتا  جالبترین. یدآمي نياد به همدليدرک  قابليت با بشر كه ستا معتقدوی 

 رنسو ببا یسواز ، 9099  لسادر  ستا همدلي هميتا بيانگر ،نحو بهترین به دخو

 دیا همدلي ةربادر نكادكو: شبپو منو ی»كف ها انعنو با (Bob Sornson) نسا

 به چگونه كه هددمي دیا نكادكو به دهسا بانيز به بكتا ین. استا هشد پچا ،ميگيرند«

 .ندزبيامورا  ركا ینارزش ا و هندد ننشا لعملاعکس انیگرد تحساساا

زبان مشااترک  ای ي: زبان همدلاتيّادب» ةدر مقال یيحساان رضااادر همين همای ،  

 هاننسادر ا همدلي سحساا دیجادر ا تابيّاد موثرنق   به (9911) «هاعواطف انساااان

 و دمنه و لهيكل يميتعل یهادر كتاب يآموزش همدل»ی در مقاله داريق یعبد .پردازدمي

پذیری و همکاری را داری، مسئوليتچون همدلي، خویشاتن هایيموضاوع« مرزبان نامه

 كند. بررسي مي ،نه تخصصي و در دو كتاب مذكور به شکل عاد

 «)بررساااي و تحليل محتوایي( بازتاب همدلي در آثار مولوی» ةمقاالنيز در غاابي، 

. در این اسااات در همين هماای  به معنای عاد  همدلي در آثار مولوی پرداخته (9911)

 ،«شهریار، شاعر صلح و همدلي»ة . مقالهستندای و غيرتخصصي ها سليقهجستار، تحليل

و بيشتر به  ستانيز در همای  شايراز از همين دسات  ،نياباقر صادری ةنوشات( 9911)

ها و آثارش نظر جویي  محمدحساين شهریار در سرودهمفاهيم صالح و آشاتي و آشاتي

به این  ات جنگ را در آثارش نکوهيده و صاالح را سااتوده وكه وی به كرّو این داشااته 

وی كه به زبان تركي اساات، همدلي و « حيدر بابایه ساالاد»پردازد كه موضااوع هم مي

های همساایه پدید آورده است. ميان مردد ایران و سارزمين همگرایي  درخور توجهي را

عنایت  شااناسيروانتخصصي آن در علم  ةاین مقاله هم به اصاالام  همدلي از جنب ،در واقع

   .نداشته است

های پژوه  حاضاار شااود با یافتههای پيشااين را نمياز این رهگذر نتایج پژوه 

تااأثير آموزش هماادلى در كاااه  »ة مقااالاادر  عظيمىيوزیری و لافقياااس كرد؛ امااا 

موضااوع همدلي را در معنای تخصااصااي آن در علم ( 9910)« پرخاشااگری نوجوانان
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و  اندبررسي كردهروانشناسي تحولي )روانشناسان ایراني(  ةمجل 8دوره  درشاناسي روان

 یدر كاااه  رفتااارهااا يآموزش مهااارت هماادل ياثربخشااا زانيبااه مدر این پژوه  

یج حاصااال از دارا بودن و نبودن این مهارت را كه در خور پرداخته و نتاپرخاشاااگرانه 

 اند.مل است، گزارش كردهأت

 

 تحقيق رهش

 زا مستخرج و گيردمي قرار اتادبيّ شاناساي روان ماالعاتي  حوزه در كه پژوه ، این در

 فتعری در زندگي دهگانه هایمهارت بر تأمل با است، گاننگارندیکي از  دكتری ةرسال

 و استخراج شااهنامه هایداساتان از انسااني ارتباطات تمامي بهداشات، جهاني ساازمان

 هاینمونه و تحليل عملکردشان و شاهنامه هایشاخصايت ،ساپس شاده و بندیدساته

 دسااتيچيره ،آن پي در و اندشااده نقد اساات مقاله این موضااوع با مرتب  كه آن ممتاز

 اثرش، هایشااخصايت رواني عميق هایظرایف و لایه توصاايف و ترساايم در فردوساي

 گستره و ذاتي استعداد سابب به های ،مهارت و انساان از وی ژرف شاناخت همچنين

های موجود در رواب  و انواع همدلي بررساااي مذكور مهارت دیادگاه از وی، دان 

   فردی شاهنامه گزارش شده است.ميان

و  برداریفي ، اطلااعات يفيك یمحتوا لياو تحل هیاتجز حااضااار روش پژوه 

عات ماالاز اطلاعات  یگردآور.است یينها قيمورد نظر و تاب دگاهیبا د ها يف ساهیمقا

ها و  با موضوع جستار، از كتاب ونديپ یدارا یهاو آموزه ميو اساتخراج مفاه یاكتابخانه

شاااهنامه صااورت گرفته  متن ةهم یپژوه  بر رواین  .اسات در مجلات علمي مقالات

 است.

 

 تحقيقم انی 

 ه شاهنامه اتيّادب
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قوانين نانوشته و بنيادین زندگي را به  ،نرد و دلنشاين ایه گونهبها همه سارزمين اتيّادب

 يزندگ یچه براآن رسااااند تا بتواند بريم یاری ات به انساااانادبيّا»آموزاناد. آدمي مي

درک  ات،يّرهاورد ادب ني(. دوم994: 9989 ،ليوكنز. جي) «كند هياسااات، تک یضااارور

كشااف  يعنیاساات؛ « انسااان تيوضااع»حاصاال كاوش در  ،يدرك نيهمدلانه اساات. چن

 .  است شناخت نوع انسان يو به عبارت ویسرشت 

 ؛خوانندگان خود دارد یبرا یاريدر خور بساا یهایيرايو گ ژهیو یهاجاذبه ،اتيّادب

اسااات  یيهااازهيانگ نيو طرم چنااد و چون چن يانساااان یهااازهيانگ انگريااب چرا كااه

 نگوناگو طفاعوو  تحساساا هانقر لطودر  ننساا ،هنرو  تابيّادبا (. 979 -970:همان)

 ساخته منتقل هیندآ ىهاننساا قلب به هانقراز  بعدو  دهكر نبيا شکل بهترین بهرا  دخو

 (.90:  9911،یي)حسن رضا ستا

 وها از ارزش كاملي ةمجموعكه  شاااهنامه، شاااهکار ادبي خوی  راتوس،  ميحک

و ساارشااار از حکمت، دانایي و تمدن ایرانيان  نيایرا فرهنگاز  یمعتبر ةنمایند وها وربا

 به یادگار گذاشته ،هيچ مرز و محدودهها بيها و سرزميناسات، برای انساان همه دوران

 دوسااتي،جویي، نوع، بر خردمندی، مهرورزی، آشااتياثر ماندگار نیا ةشااالود .اساات

در شاهنامه، به ها تيشخص ةنق  هنرمندان یفایاو  انساانيت اساتوار است؛ و تخالقياا

اطات ارتب فیدر ظرانویسان پي  از وی، بركت ذهن پویای حکيم توس و دیگر شاهنامه

در ها را بخشاد و روند و كن  داستانيها معنا مآن یهادعملکر بهاسات كه  یفردانيم

   .برديم يپ ات، سهل و ممتنع، بهاوج زیبایي و هنرمندی به معجزه ادبيّ

، با همسرش يبرادر، دو پهلوان، شاه رواب  دو ز يبرانگملأت اتيجزئ نيهم ،در واقع

سااال  متعلق به هزار یفرزند همساار اساات كه اثر با یایبا پدرش و نامادر یاشاااهزاده

نظر از  كند.يم ينيبو جهان دگاهیاز هر د یو واكاو اندازه پژوه  نیسااازاوار ا پي  را

است كه  یيازهاين یانسان دارا ،انهیگراانسان يشاناسروان ةیمبدع نظر، (Maslow) مزلو
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 شهيهم ،يقبل ازين یهستند و ارضا ينظاد سالساله مراتب کی یو دارا يذات ،یزیهمه غر

 دارد.  تیاولو یبعد ازينسبت به ن

مثل  يکیولوژیزيف یازهاين (9كه عبارتند از:  شونديم ميبه پنج گروه تقس ازهاين نیا

 (9 ؛یدارینظم و پا ت،يمثل امن يتيامن یازهاين (9 ؛يجنسااا زهیغذا، غر ژن،يآب، اكسااا

 (7 ؛شدنداشتهداشتن، دوستمربوط به احساس مالکيت، عشق، محبت، دوست یازهاين

یي خودشاااکوفا (5 ؛احتراد د،یيتأ ،يساااتگینفس مثل شاااامربوط باه عزتی ازهاايان

های انسااان در زندگي از ها و واكن (. روشاان اساات كه تمامي كن 99: 9988)پارسااا،

ها و چه اندازه از تعالي روم و اندیشاااه همين نياازهاا و اینکاه باه كداد سااااح از آن

 . بردمي به كار «تعالي»را در معنای  «شکوفایي»گيرد. مزلو ميباشيم، شکلرسيده

اساات: درک  نيمزلو چن دگاهیافراد خودشااکوفا از د یهايژگیو نیتراز مهم يبرخ

، عااتيو طب گرانیخود، د رش یتر بااا آن، پااذراباااه ساااهاال یو برقرار تياابهتر واقع

 تيلاقخ ،يتعصبي، بلمساا یفردنيرواب  ب یبرقرار یيتوانا ،يهمدلحس ،یمدارمسااله

 یهامهارت بادارای مشتركاتي  قتيها در حقيژگیو نیا بساياری از .(991:9949 )مزلو،

 روم و يعد تعالدر ب   يانسان یهایيتوانا ای ازهای زندگي، گونهي هساتند؛ مهارتزندگ

 یبرا كه هستند يو سارانجاد رفتار خردمندانه، ساازگارانه و هوشمندانه اجتماع شاهیاند

و ضرورت  ازين کی ،يمنظور ارتقا سااح سلامت زندگها بهدوران يدر تمام يهر انساان

 دیجادر ا سااازاب هميتيا ي،مانند همدل صحيح دی فربين ب روا یگيرافر ؛اسااات یجد

و  ریگازسا ی افز، اندگيز كيفيت ی افز، اهویتیابي ،شخصيت شدر ،نيروا سالمت

 .دارد شکوفایيدخو

 

 های زندگیهمدلی در شمار مهارت

 بهداشاات جهاني سااازمان. اساات زندگي دهگانه هایمهارت از یکي شاامار در همدلي

 ماا بود؛ رفاه و تکنولوژی از چيز همه یکم و بيساات قرن آسااتانه در كه زماني درساات
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 يساح اطلاعات از اقيانوساي نبود؛ حاكم ارتباطات در كافي رضاایتمندی و خشانودی

 معمولي هایروش با زندگي مسااائل از بسااياری و نداشاات كافي پروردگي ولي بود؛

 مسااائل  حل برای مهارت، به دان  تبدیل ضاارورت به نياز احساااس با ماند،مي لاینحل

 د،مرد اجتماعي و روحي ساالامت ساااح ارتقای منظوربه و روزانه افتاده پاپي  ظاهربه

 سال در خود، عمومي و كاربردی ضروری، هایآموزش برنامه در را زندگي هایمهارت

 كرد.  تعریف 9117

 یونسکو و یونيسف سوی از زندگي، اصلي هایمهارت عنوان به كه مهارت، ده این

 مهارت مساااله، حل مهارت گيری،تصااميم مهارت: از عبارتند اند،شااده شااناخته نيز

 رواب  حفظ و ایجاد مهارت موثر، ارتباط برقراری توانایي اد،نقّ رتفکّ مهارت اق،رخلّتفکّ

 مهارت ها،هيجان با رویارویي مهارت كردن،همدلي مهاارت خودآگااهي، فردی،بين

 (.91-98: همان) استرس با رویارویي

 یيكرده است: توانا فیتعر نيرا چن يزندگ یهابهداشت، مهارت يساازمان جهان  

 يندگز اتیها و ضااروركه فرد بتواند با چال  یاگونهانجاد رفتار سااازگارانه مثبت، به

: دكنيم فیصااورت تعر نیرا به ا يزندگ یهامهارت زين ساافيونی. دیايروزمره كنار ب

زه را مدّ سااه حو انيتوازن م یرفتار كه برقرار يدهشااکل ای رييبر تغ يمبتن کردیرو کی

 (.91: )همان ه عبارتند از دان ، نگرش و مهارتسه حوز نی. ادهدينظر قرار م

 ذهني جسمي، رفاه از برخورداری معنایبه بهداشت جهاني سازمان نظر از سالامت،

 اندادنقص و بيماری نداشاتن مفهود به صاارفاً ساالامت مقوله بنابراین اساات؛ اجتماعي و

 ميقدی تعریف در. است اجتماعي و ذهن جسم، مولفه سه در تعادل شامل بلکه نيسات؛

 (.  917: 9914 برزكار،) بود مدنظر نبودن بيمار مفهود فق  سلامت، از

 یهادر پژوه  ستم،يقرن ب لیدر اوا (lipps) پزيبار ل نخساتينرا  ياصاالام همدل

 يمناسااب از همدل فیتعر یبرا یيهابه كار برد. از آن زمان تاكنون تلاش يشااناسااروان

 و يفهم حالات عاطف یبرا یيتا توانا ياجتماع ن ياز ب یاانجاد شاااده اسااات كه دامنه
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: 9919 ،یو مقتدر يرفاه) شوديرا شامل م گرانیدمشابه با  جاناتيو تجربه ه يشاناخت

 دعلو دازاننظریهپرو  انمتفکر كه ستا یبعد چندو  هپيچيدای هپدید (. این مهارت،7

 دخو بهرا  یبایيشناسيو ز شناسينبا، زشناسي، روانجامعهشناسي جملهاز  مختلف

ای گونه به ییگرد تحساساا درک ایبر دفر نایياتو آن را بسااياری .ستا دهكر لمشغو

   (.949: 9915)كهنوجي، اندكرده تعریف، اردبگذاو  یجا بهرا  دخو كه

 دشخواو  كه شکل نهما به ىیگردرک د انتو» یعني همدلي ن،شناساروان نظراز 

  .(949: 9989 ن،بولتو) «رود وفر یگرد دفر جلددر  نداميتو لهمد دفر. ميكندرا درک 

و ست ا گمر دهنگا تا تولد زغااز آ ننساا ندگيز لفهماا  مهمترین، دیبينفر ب روا

؛ از ایاان رو نميكنند شدر دیبينفر ب روا سایهدر  جز، ننساا هبالقو یهاینمنداتو

 نماید.هایي با این مولفه، ضروری ميیادگرفتن مهارت

به آموزش،  ازين ،گریدیي اسااات و مانند هر توانا یيمهارت و توانا کی ي،همادل»  

 يدهد كه بتواند احساسات و حالاتيامکان را م نیبه فرد ا ي،و تجربه دارد. همدل نیتمر

شاود كه از سااح يباعث م يبفهمد كه تا كنون تجربه نکرده اسات. همدل یگریرا در د

و  قدرت يهمدل بيترت نی. باه امیيتر درک نمااقيرا عم گرانیخودماان فراتر رفتاه و د

زاده  كاظم ومحمدخاني  ،موتابي ،فتي) «دهااديم یهااا را افزادرک انساااان تيااظرف

 (.58-54: 9919،عاوفي

 انعکاس ،یدادن فعاال، باازپردازعباارتناد از: گوش يهمادل یهااروش نیترمهم 

 ،يتمركز بر كلمات احساااساا ،يصاايانعکاس تلخ ،يمعان ایاحساااسااات، انعکاس محتوا 

ن اگر م»سااوال از خود كه  نیا دنيمشاااهده زبان بدن، پرساا اد،يپ يكل یه بر محتواتوجّ

 ،قتيدرحق .(58: همان) «اشااتم د يكردد، چه احساااساايرا تجربه م يتيوضااع نيچن

تداود رواب  ه سااابب اسااات كياطبارت یهاگوناه رفتارها در شااامار خرده مهارتنیا

 دگاهیدر د رساند.حد مي نیشاترياجتماعي را به ب تیتقو افتیاند و احتمال دراجتماعي

 ایشااود )شااناختي نمي فیتعر یبعدتک ةساااز کی( همدلي، 9189)( Davisس )یوید
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متفاوت بودن، همگي  نيدهد كه درعمي ليها را تشکاز سازه یابلکه مجموعه ؛(جانييه

 :ها هستنداین لفه آن مباشند. چهار در ارتباط مي ،یگرینسبت به د تيبا حسااس ینحوبه

خود به  نيیگزی: جااليخ( 9 گرانید دگاهیدر نظرگرفتن د یبرا يی: توانایريگدگاهید( 9

 (9 هالميها و فكتاب لييتخ یهاتيدر قالب احسااسات و اعمال شخص الييصاورت خ

( 7افراد درمانده  یبرا گرانيو ن گرمحوریاحسااااساااات همدلانه د زانيتوجه همدلانه: م

در  دگييدرماندگي شااخصااي: احساااسااات خودمحور، نگراني شااخصااي و ناآرامي و تن

 .(919: 9984آبادی، عزیزی وصالحي،)فيض باشدمي یفردنيب  یشرا

ها و نمودهای آن از اوایل مهم اسات كه نشانه های هيجانيیکي از توانایي ،همدلي»

از هنگاد  رينظبي يیتوانا این (.911: 9910عظيمي،)وزیری و لافي «شودكودكي آغاز مي

 ود.شيو كودكي تا نوجواني متحول م یاز نوزاد شيید حضاور داشاته و به طور افزاتولّ

« دميشو ظاهر دکكودر  ماهگي 98از  ستيدوعنوو  همدلي حس ،اننشمنددا دعتقاا »به

 ننساا حددر  دىموجو »هيچ داتموجو نميادر  ،ینا بر وهعال .(74: 9981 ،كاظمي)

 . اردند همدلي سحساا دخو عهمنو به نسبت ننساا نهمچو( و نهما) نيست« ستدوعنو

. ستيفرد ن کی یدرست بودن رفتارها دیيتأ يبه معن يمهم آن اسات كه همدل نکته

 يكنند همدليچون تصّور م؛ دهنديافراد برخورد همدلانه نشان نم ،از موارد یاريدر بسا

 يعنم نیبه ا ،مينشان ده يبودن رفتارهاسات و اگر همدل غل  ایدرسات  دیيتأ يبه معن

س كند، پيمورد اشتباه م نیو چون فرد در ا ستا حيدرست و صح ،اسات كه رفتار فرد

 يمعن نیفق  به ا يكه همدل ديداشته باش ادی. به ميرفتار همدلانه از خود نشاان ده دینبا

رفتار  نیكه ا نیا يول م،يو بفهم ميكندرک ميتوانياو را م  یاست كه طرف مقابل و شرا

و  یچلک، نور یموسااو ،يندارد )محمدخان يبا همدل يارتباط ،غل  اساات ایدرساات 

 (.999:9911،يموتاب

و   «حمایتي هایرفتار»در شاامار  ،همدلي یژگيو نيز جتماعيا شناسيروان علم در

و  یانيوكا) دارد ونتعا كه ماهيت رىفتار یعنيگيرد؛ قرار مي «رفتارهای معين اجتماعي»
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در  بيشااتر آنها ؛اردند دجوو رانجنایتکادر  معموالً . حسّ همدلي(11: 9981 ى،موسو

 ؛مشتركند هم با انیگرد با همدليو  تحدو حسّیعني فقاادان ني روا رىناهنجا یک

 نهاآ بهو  دميشو ادفرا ینگونهدر ا انیگردرک د نایياناتو موجب حسّ همدلي شتناند

 نشناسارو، روان یناز ا؛ بگوینددروغ  دخو به عمل خااآن  دنجاا اىبر هددمي زهجاا

 كه ندآورمي بحسا عاطفي به نقایص ترینهپيچيداز  یکيرا  همدلي سحساا شتناند

 .(94: 9989 ،گلمن) ست.ا ارشوردبسياآن  نمادر

 

 رفتاری هایس ر

 ارتباطي سبک: كنندمي بندیطبقه نوع سه به را هاانسان ارتباطي هایشيوه شناسان،روان»

محمدخاني و ) «پرخاشااگرانه ارتباطي ساابک و مندانهجرأت ارتباطيساابک منفعلانه،

 دانهجرأتمن سبک رفتاری، مثبت و سالم سبک ها،سبک این ميان از(. 911: 9911دیگران،

 رد آنچه پردازیم؛مي اخير ساابک به تنها ضاارورت، بر بنا حاضاار، پژوه  در كه اساات

 یگرد رفتاری هایساابک به مربوط گيرد، قرار جرأتمندانه ساابک هایویژگي با تقابل

 .است

 این در: قاطعانه ردّ (9: اندنموده تقسيم زیر شرم به را قاطعانه رفتار یا ورزیجرأت

 رد را دیگران تحميلي هایدرخواست باشاد، پساندانهاجتماع كه صاورتي به فرد، شايوه

 از ردانيقد مثل مثبت احساسات بيان توانایي فرد شايوه این در :قاطعانه بيان (9 ؛كندمي

 در: قاطعانه درخواست (9؛ دارد را ستای  و تمجيد بيان و علاقه و محبت ابراز دیگران،

 تسهيل منظوربه دیگران از را هایيدرخواسات كردنمارم و بيان توانایي فرد، شايوه این

حبيبي  شاااره، بوگر، رحيميان) «دارد خود اهداف به رساايدن یا فردی نيازهای تأمين

  (.99: 9981عسگرآبادی و بشارت، 

با  یبهتر يقادر به همدل تمندانه معمولاًأجر یروشان اسات كه افراد در سبک رفتار

 شاهنامه هایهمدلي مهارت دارند. نیا یمناساب و قاطع برا يانيب ؛ زیراهساتند گرانید
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 مشکل یا رنجشي برای پيشامد هنگاد در (9 :گيردمي شاکل وضاعيت و ساه جایگاه در

اندیشااي برای حل یک در چاره (9 ای نابجا و تحميلي؛گاد رد خواسااتهدر هن (9 ؛كسااي

اندیشانه است و با تعریف مشاکل. مورد آخر بيشتر تظاهر به همدلي یا همدلي مصلحت

 شناسي اندكي فاصله دارد. مهارت همدلي در علم روان

 

 همدلی های امایتی -9

 اغلب یيدلجو و، كمک یفداكار حمایتي دیگر چون یرفتارهاها مانند همدلي نگوناهیا

 ى،موسوو  یانيوكادهند )يرخ م یگریداوطلبااناه در جهت منافع د یباه عنوان رفتاار

دیده از یک مشاااکل یا اتفاق شاااخص آسااايب انياطرافبدین شاااکل كه  (. 11: 9981

 احساسي، ناخوشایند، برای كاه  رنج و اندوه وی، از طریق توجه كافي و حمایت و هم

نق  همدلانه را بيشاااتر زنان، پردازند. در شااااهنامه این يم يو مهربان يهمدلباا او به 

)خدمتکاران(، مشاااوران، وزیران و اعضااای خانواده پهلوانان و شاااهان ایفا  پرسااتندگان

 ترین مفهود این مهارت هستند.  ها در شاهنامه، حقيقيكنند.این نوع از همدليمي

 

 مهرهرزانه یتیاما هاییهمدل -9-9

بيشتر به سبب مهرورزی است كه از طرف ها شخص  دارای مهارت، در این گونه همدلي

 كند.دیگر راباه حمایت مي

 

 ابيبا افراس وزيگرس یهمدل

 انيانریهولناک درباره شکست از اي كابوس دنید ي در پ ابيافراسا اوش،يداساتان سا در

. برادر پرديلرزد، از خواب ميكه م يكنان و در حالناله د،یگويم انیكه هذ يمانند كسااا

؛ دريگيمبررا در  یبه درخواست شاه، و .رسانديشااه م نيخود را بر بال ،وزيگرساوی، 
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 شود،تر ميراهبهپس از چندی كه شاه رو و گزیندخاموشي برمي ،خواهديآنگونه كه او م

 بازگرداند.  يعيرا به حال طب یكند تا ويآغاز م ابيگفتن را با افراسسخن يبه آرام

در واقع ؛ در شاااهنامه اساات يهمدلاز مهارت نمونه  نیبهتر نیاشاااید بتوان گفت 

  با ما رفتار شااود؛ خواهديكه دلمان م ميچنان رفتار كن گرانیكه با د سااتين نیا يهمدل

ه ك مينکن یرفتار گرانیبا د اسااات كاه اتفااقااً نیا يباه نوع يباه عکس، مفهود همادل

ت كه اس ستهیبا پسباشد؛  آنهادلخواه  گرید یممکن است رفتار رای؛ زخوشاایند ماست

 وانتيرو م نیاز ا ؛ميكن یريگهیو خواساته هر شاخص در كردارمان سو ازيبا توجه به ن

ی ميان فردها در ارتباطات خواسته نيكشف و عمل به هم يراستبه يهمدل دیگفت شاا

 دیده باشد.آسيببا شخص 

 

 شااااه کیاابااه نزد امااديااب یزيت بااه

 یزو دياابار در گرفت  بپرسااا بااه

 داد پاساااخ كه پرسااا  مکن نيچن

 يکاایاا اباامیااتااا خاارد باااز اندباا

 

 باار خاااک خاافااتااه بااه راه دیااورا د 

 یداساااتااان بااا بارادر بگو نیاكااه ا

 بااا من ساااخنهيچ  زمااان نیا یمگو

 يو ساااختم باادار اناادك ريبااه بار گ

 (401-405، 971 ،9، 9981،ي)فردوس     

و به  ابدیيم نيتسااک رفتهرفتهبرادر  یبا رفتار همدلانه و بجا ابيكه افراساايهنگام

با او از كابوسااي دهشااتناک در بياباني خشااک و پر از مار و كند، ياعتماد م یو دليهم

 كشد:وی را ميچهارده ساله از كاووس  یفرزندگوید كه عقاب مي

 

  يورا سااااال ب یهافتااه نبود دو

 غياابااه كااردار غاارنااده ماا یدياادماا

 من فراوان ز درد يدماايااخااروشااا

 

  یخو  يمرا بساااته در پ یدیاچو د 

 غيبااه تاا یكاارد ميااباادو ناا انااميااماا

 دكاار داريااماارا نااالااه و درد باا

 (490-498، 950، 9، 9981،ي)فردوس     
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  ا دلت دیگويسخن مبا وی همدلانه  سات،يآگاه ن رخوابياز تعب نکهیبا ا وزيگرسا

 اش برطرف گردد:ينگران آراد و

 

 خواب شاااه نیا وزيرسااكگفت  دوب

 كااد دل باشاااد و تاج و تخت هماه

 

 خواه کنياا نباااشااااد جز از كااامااه 

 گشاااتاه بر بدساااگال تو بخت نگون

 (499-499، 9، 9981،ي)فردوس             

زد ن يمنظور همدلبهدر داساتان پادشاهي فریدون، در پي حسادت سلم و تور، ایرج 

 برای فهمد و حاضااار اسااات كهكند كه حال آنها را ميرود و ابراز ميبرادران مهتر مي

وتور، از بخش  پدر كه ناخواسته تخم نفاق ميان او و برادران  كشته، سلم  خوشنودی

 گوید:نظر كند؛ وی با مهرباني با تور ميصرف

 

 نينخواهم نااه خاااور نااه چ رانیا من

 بتّریسااااتكااه فرجاااد او  يبازرگ

 

 نيزم ینااه گساااترده رو يشااااه نااه 

 سااااتیگر دیاابر ببااا یترباار باارآن

 (781-785، 990، 9، 9981،ي)فردوس     

 

 ریاااگاار بااود ز رانیااتااخاات ا ماارا

 نيشااامااا را كلاااه و نگ ساااپاردد

 ننااگ و نبرد ساااتيبااا شااامااا ن مرا

 نااخااواهاام بااه آزارتااان زمااانااه

 من نیيآ سااااتين یاز كاهتر جاز

 

 ريگشاااتم از تاج و از تخت سااا كنون 

 تارا زیان پاس از من مباااد ایچ كين

 رنااجااه كرد نیااباار دیاارا ناابااا روان

 دارتاااانیااادورماااانااام ز د اگااار

 ماان نیااد يكشاااآز و گااردن مااباااد

 (719-788، 990، 9، 9981،ي)فردوس     

جان خواهي را بهتوانست با آنها وارد جنگ شود و خار بزرگ كينحال آنکه او مي

به برادران    یذهن و روم و روان خو يدرون یهاهیدر لا رجیا رسديبه نظر م»نخرد. 
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ها را به دسااات آورد؛ اما به مهر و داد، دل آن كناديم يرو، ساااع نیاز ا دهاد؛يحق م

 ،ي)تلخاب «انجامديم يبه فاجعه بزرگ ،در دل سلم و تور دواندهشاهیسارانجاد حقارت  ر

و باا اینکاه ایرج همادلانه در پي آراد و كاميابي برادران اسااات؛ اما این  (975:  9911

آن يب ر،برادر كهت قتل يدر پبرادران كينه توز چنان در آت  انتقاد و حسااد گرفتارند كه 

به  کیهردساات خالي را حل كرده باشااند،  یاباشااند و مساااله دهيكه به خواسااته رساا

های ؛ این رویارویي  مهر و كين در اوج زیبایي، از ویژگيگردنديخود بااز م نيسااارزم

 درخشان شاهنامه است:

 

 شاااود دادياابارفاتنااد باااز آن دو ب

 

 رود یساااو يکیترک و  یساااو يکی 

 (719-788، 990، 9، 9981،ي)فردوس     

 

 همدلی سياهش با کاههس در خطای سودابه

سااايااوش، شااااهزاده و پهلوان نجيب ایراني وقتي حال و اندوه كاووس را در ماجرای 

كند تا غمگسااار پدر باشااد؛ از ميكند، با همدلي تلاشتعرض و تهمت سااودابه درک مي

 پذیرد تا از آت  گذر كند:ميرو برای به آرام  رسيدن وی  این

 

 بادانگاه كاه شاااد پي  كاووس باز

 رخ شاااااه كاااووس پر شااارد دیااد

 ساااياااوش باادو گفاات انااده ماادار

 پر ز شاارد و بهایي مراساات یساار

 ور ایادوناک زین كاار هساااتم گناه

 

 بردش نماااز اساااا  وفرود آمااد از  

 ساااخن گفتن  بااا پسااار نرد دیااد

 كازیان سااااان بود گردش روزگااار

 رهااایي مراسااااتگناااهم  اگاار بااي

 جااهااان آفااریااناام ناادارد نااگاااه

 (719-781، 995، 9 ،9981،يفردوس)     
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آید، كاووس شااه، خرسند از پاكي پسر، سه وقتي كه با ساربلندی از آت  بيرون مي

 گوید.كند؛ در روز چهارد با بزرگان، درباره مجازات سودابه سخن ميروز ميگساری مي

دانند؛ سياوش كه بار دیگر درماندگي و درد مرگ ميهمه یکصادا وی را سزاوار پادافره 

زند تا از اندوه وی بکاهد و گری ميكند، دساات به ميانجيپدر را از عمق جان درک مي

 آرام   از دست رفته كاووس را بازگرداند: 

 

 ه را روی برگاااشاااتناادوچو ساااودا

 دل شاااااه كاااووس پردرد شااااد

 سااايااوش چنين گفات با شاااهریار

 را زین گناااهه وبااه من بخ  ساااودا

 

 شااابساااتاان هماه بااناگ برداشاااتند 

 نهاان داشااات رنگ رخ  زرد شاااد

 كااه دل را باادین كااار رنجااه ماادار

 راه ياان وپااذیاارد مااگاار پاانااد و آیاا

 (570-594، 998 ،9، 9981،يفردوس)     

ن ت گزیریو از نا داشت ساودابهعشاق در گرو  دلهنوز  كاووس كهو بدین ترتيب 

 گيرد.به مجازات وی داده بود، آراد مي

 

 ن كار شااااهآ زابهانه همي جسااات 

 

 گناااهباادان تااا ببخشااااد گااذشاااتااه 

 (579، 998، 9، 9981،يفردوس)           

داند اندیشانه هم دارد؛ چرا كه او ميهمدلي ساياوش در این داستان، جنبه مصلحت

گمان دامان وی را خواهد كه پس از مرگ سااودابه، آت  اندوه و پشاايماني كاووس بي

 گرفت.
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 سهراب با رستم ژي  از مرگهمدلی 

ای شيوهكند و با يمنع م شيون و سوگواری و اندوه ساهراب قبل از مرگ ، رساتم را از

: آنچه رخ داده دیگويمگيرد، با او همدلانه كه از درک والای  از اندوه پدر سرچشمه مي

 :ستياست و گناه تو ن ریاز تقد

 

 یكند مو يخون و هم خاتیر يهم

 ساااتیربتّ نيگفت ساااهراب ك بادو

 اكنون چه سود خستن شتنیخو نیاز

 

 یسااارش پر ز خاااک و پر از آب رو 

 سااااتیگر دیاانبااا دهیاابااه آب دو د

 كااار بود يبودن نیو ا بااود نيااچانا

 (889-841، 984 ، 9 ،9981،يفردوس)     

 

 همدلی فرماندها  با رستم بعد از مرگ سهراب

لشکریان و فرماندهان سپاه ایران چون حال زار در همين تراژدی پس از مرگ ساهراب، 

بينند و از مرگ سهراب، خبر و جامه دریده و خاک سرد و سياه سر و روی تهمتن را مي

 پردازند:احساسي ميیابند، با وی به سوگواری و همدلي و هممي

 

 باارگاارفااتنااد بااا او خروش هاامااه

 

 نمااانااد آن زمااان بااا ساااپهاادار توش 

 (104، 981 ، 9، 9981،يفردوس)           

اما  د؛یآيخود برم یو در صااادد نابود گردديفرزند باز م نيبه بال تهمتن باار دیگر

 :شوندياقداد م نیمانع اهمدلانه بزرگان 

 

 پهلوان گااهیبرگشااات ازان جااا چو

 باارفااتاانااد بااا او بااهاام باازرگااان

 لشاااکر از بهر آن ارجمنااد هاامااه

 روانخسااااتااه باار پااور  امااديااباا 

 طوس و چو گودرز و چون گستهم چو

 ز بنااد کساااریبرگشااااادنااد  زبااان
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 كنااد زدانیااكااار  نیادرمااان ا كااه

 دشاانه بگرفت رسااتم به دساات يکی

 خااتناادیاااناادر آو یباادو باازرگااان

 

 ساااخن بر تو آساااان كنااد نیكااا مگر

 پسااات  ید سااار خواز تن ببرّ كااه

 ختناادیخون فرو ر يمااژگااان هاام ز

 (191 -197، 910، 9، 9981،يفردوس)    

كند كه هيچ كس جاودان نخواهد زیساات و ساارانجاد  گودرز او را به كلاد آراد مي

 كند: مرگ تو دردی را درمان نمي

 

 گفت گودرز كاكنون چه ساااود بادو

 دگزن صااد يگر كن شااتنیبر خو تو

 زمااان يتيمااانااد بااه گ زانااک اگر

 سااتيجوان رفتن نیجهان ا نیز وگر

 مرگ  يهمه پ کساااری میشاااکاار

 

  تو دود یبرآر يتاياگا یاز رو كااه 

  !ن ارجمناادیبااد دیااآ يآسااااان چااه

 او بمااان بااا  رنجيب  تو ، باامااانااد

 ساااتيك دینگاه كن كاه جاو يتيگ باه

 ترگ ریز یتاااج و سااار ریز یسااار

 (197-190، 919-910، 9981،9،يفردوس)

ها را شاهزاده خانم همدلانه غالباً یهانق  یفایدر شاهنامه با ا زين ه ژرستندگا  گا یدا

زنان دربار با مردان  انيم شاادنيانجيموارد كار آنها م شااتري. در برساااننديمعشااوق مبه 

 گروهند نیمالکه از ا ژه،يمن نه،يدلخواه آنهااسااات. پرساااتندگان رودابه، ساااودابه، تهم

از  قبتامردر  شاهنامهدر  رپرستا ر»حضودر واقع روشن است كه  (.879: 9989،يسرام)

از  ؛نيستند هم ربيما ماًولز كه معني ميیابد بودند، باال جتماعيا تطبقادارای  كه ادیفرا

او را  كه دهبوهایي یژگيدارای و ،شتهدا ادفرا ینا با كه یکيدنز ساهوا به رپرستارو  ینا

  (.9: 9919،ميرحقيو  دمظلو) «كرده استمي رحضو ینا شایسته
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 ژرستندگا  با رهدابه در هصال زال یهمدل

یابند كه در دهند؛ اما چون درميدر پي دلدادگي وی، او را پند مي پرساااتنادگاان رودابه

گویند تا بداند كه غمخوار حال شاايدایي و اسااتيصااال اساات، همدلانه با وی سااخن مي

 نيب»رسااااند. حااكي از درک آنهاا سااارانجااد روداباه را به آرام  مي اویناد؛ واكن 

تر داسااتان دلدادگي رودابه و زال كامل وتر يعاشااقانة شاااهنامه از همه عال یهاداسااتان

 (.90: 9940ندوشن،)اسلامي« است

 

 یپرساااتنااده آگااه شااااد از راز او

 میاااآواز گاافااتاانااد مااا باانااده بااه

 

 یدل خساااتااه آواز او ديااچو بشااان 

 میادل ماهااربااان و پاارساااتاانااده بااه
 (941-948، 910-981، 9، 9981،يفردوس)   

 

 آمااوخااتاان ،دیاابااا یاايجااادو اگاار

 میااو شاااوآهابااا ماارغ و  میاباپاار

 میااشاااااه را ناازد ماااه آور مااگاار

 رودابااه پرخنااده كرد ،لااب سااارخ

 

 بنااد و فساااون چشااامهااا دوختن بااه 

 میو شاااوجااادو در چاااره  میيباپاو

 میااآور گاااهیاااو پااا کیااناازد بااه

 بنااده كرد یر ساااوصااافَ عَرخااان م ا
 (981-989، 910-981، 9، 9981،فردوسي)   

 دفر تقدیردر  نشد شریک مرتبه الترینوا سيدوفر نظراز  رانپرستا ایبر ليهمد

و  چگيریکپا تارا  نسهيمشد ینو ا نميكند صفو باهراین ا ایبر ليدتعااو ست. ا

در  نشد کمشترو  دنكر تجربه دن،كر سحساا؛ و این یعني دپي  ميبر كامل تحدو

و  ستا تهيجانا یگيرربهكا حالت ینا مهزال، كنندمي تجربهو  سحساا انیگرد كه نچهآ

و  دمظلو) ستا نسانياضد عااماال یک كهگااياارد ماايقاارار تي وبيتفا مقابلدر 

 .(5:9919،ميرحقي
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 رانهیاندم لح  یتیاما هاییهمدل -9-6

هاا در عين حاال كاه جنباه حماایات از طرف دیگر راباه را دارند، این گوناه همادلي

 اندیشانه هم هستند:مصلحت

 

 همدلی زرمهر با ق اد

ر اسفبا تيوضع ،پدر یاز خاا يآگاه ، یخو یبا درک والا ،یفرزند سوفرا زرمهر،

همدلانه از قباد و صلح و  تیبا حما يدر جهت منافع مل رديگيم ميمملکت و قباد تصم

 يو مشکل تفرقه و آشوب داخل یريشگيپ ،یزی، از جنگ و غارت و خونریبا و يدوست

ل و حاص روديم یهوشمندانه به خواستگار دركشنده پ یبرا يكند؛ حترا حل و فصال 

 .روانيانوش یكسر شوديدواج ماز نیا

 

 اریااشاااهر یگفاات زرمهر كااا باادو

 كرد سااااتیگر نکرد آنچ بااا پاادر

 ادبنده يکیمااااان به ساااااااان  ترا

 

 باره رنجاااه مااااااااادار نیزبان را بد 

 َخورد ماااريز مرگ  پسااار گ رد و ت

 اددهااااااادر پرستنااااتو ان  ياااابه پ
 (994-995،  19-19، 4، 9981،يفردوس)     

 

 قيدافه ه همدلی با اسکندر 

 .موثر اساات مظهر ارتباطو (، از زنان كاردان شاااهنامه اي)اسااپان آندلس یفرمانروا دافه،يق

با اساکندر كه در موضاع ضاعف و آسايب است، همدلي  ،یو هوشامند تیبا درا یو

دهد كه در آندلس در امان خواهد بود و بدین ترتيب خاطر ميكناد و باه او اطميناانمي

بندد و اندیشااانه با ایجاد حس خشاانودی، با وی پيمان صاالح و دوسااتي ميمصاالحت

 :كنديم تیریها را مدبحران
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 تو ایمن بباااش و بااه شااااادی برو

 

 چاو رفاتاي یاکي كااار برساااااز نو 

 (814،  19، 1 ، 9981 ،فردوسي)          

 

 خوانماات اقونيبا ی،دریااتاو تااا ا

 راز تااو يتااا ناادانااد كسااا باادان

 یباااز جااا یکويبر ن فارساااتماات

 

 هم نشااااان دور بنشااااانماات نیبر 

 نشاااانااود ناااد و آواز تااو هاامااان

 یخااداونااد را يكااه باااشااا دیاابااا تو

 (845-849، 19، 1،  9981 ،ي)فردوس      

 

   اهشيبا س ابيه افراس را يژ یهمدل

ه و تعرض سوداب يكاووس و ناپاك داديو ب یاز نابخرد یسرانجاد و ،اوشيداساتان س در

 ود:شيبه توران پناهنده م شهیخسته و پر اند يخراب و دل يبا حال یدرد و ناچار از سر 

 

 لشااکر به جيحون كشاايد  خسااياو

 

 از آب دو دیااده رخاا  ناااپاادیااد 

 (9991، 989، 9، 9981 ،يفردوس)         

به  شخصاً یو يروح آشفته  یاز شرا قيبا درک عم ،ابيخردمند افراساریوز ،رانيپ

قبال است سياوشخوش از  یو رو يو با فروتن روديم خرديفرزند خردمند شاه ب شوازيپ

 كند.و همدلانه وی را به سخنان نرد خوی  دلگرد مي كنديم

 

 چو دیدد تو را روشاان و تندرساات

 چون پاادر باااشاااد افراساااياااب ترا

 هزارمارا ناياز پايوساااتااه بي  از 

 پااذیااری تااو بااا پير سااار ماراگار

 

 نايااایا  كنم پي  یزدان نخساااات 

 زین روی آبنااد اهمااه بنااده باااشااا

 پاارساااتااناادگاااناانااد بااا گااوشاااوار

 ز بااهاار پاارساااتاا  باابااناادد كااماار

 (9970 -9994، 989، 9، 9981 ،يفردوس) 
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به  يقيموس یپر شور و شعف اطراف و صدا یفضا دنیبا د اوشيس ،ريمسا يط در

افتد و اشک از چشمان  يم رانیبا رستم و خاطرات  در ا يزابلساتان و دوره خوش ادی

كه  رانيساااوزش نهان بماند؛ پجانگرداند تا درد يم رانياز پ یشاااود و رويم ریساااراز

 ،دیپايم دهيرا پوشاا اوشيداراساات، و حركات و حالات ساا يرا به تمام يمهارت همدل

 :شوديثر مأمت

 

 ایران دل  یااد كرد و بساااوخاات زا

 بپيچيااد روی و  پوشاااياادبپيران  ز

 كاااو را چااه آمااد بياااد باادانساااات

 

 برفروخاات هااماايبااه كااردار آتاا   

 ساااپهبااد باادیااد آن غم و درد اوی

 غمي گشااات و دنادان باه لب بر نهاد

 (9971-9971، 987، 9، 9981 ،يفردوس) 

كننده بار دو دلگر ندیخوشا يتا با سخنان كوشدمي ي بيشترهمدلبا  رانيپ ،پس نیا از

 :دیبزدا اوشيدوش جان ساز اندوه را 

 

 گفاات كااای نااامور شاااهریااار چنين

 چيزسااات بر تو كه اندر جهان ساااه

 آنااک از تااخاامااه كاايااقباااد یاکااي

 دیاگار زبااانااي باادیاان راساااتي و 

 دیگر كااه گویي كااه از چهر توسااا

 

 یااادگااار یز شاااااهااان گاايااتااي تو 

 كساااي را نااباااشااااد ز تخم مهااان

 هاامااي از تااو گااياارنااد گااویااي نژاد

 بااه گاافااتااار ناايااکااو بااياااراسااااتااي

 باابااارد هاامااي باار زمااياان مااهاار تااو

 (9954-9959، 987، 9، 9981 ،يفردوس) 

اساات و  تاببيدشاامن نهاده،  نيد در ساارزمگا ،نامامئن و كه ناآراد ،اوشيساا اما

 آورد:به زبان مي ،آنچه در سر داردسرانجاد 

 ایاادونااک بااا من تو پيمااان كني گر

 از بودن ایاادر مرا نيکویساااات گر

 شاااکنينن من ماااشاااناااسااام كااه پي 

 بارین كرده خود نبااایااد گریساااات
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 فرمااای تااا بگااذرد ،گر نيساااات و 

 

 ناامااایااي ره كشااااوری دیااگاارد
 (9919-9910، 985-987، 9، 9981 فردوسي،)   

گوید، وی بار دیگر به شاهزاده اش با پيران ميچون سياوش از هراس و حس ناامني

دلخساااته خوی ،  فرزند پدری بر چون یورزرهمادلااناه و با مه جوی ایرانيآشاااتي

 :دهدخاطر و آرام  مياطمينان

 گفاات پيران كااه مناادی  زین باادو

 دل از مااهر افراساااياااب مااگااردان

 نااام  بااه گيتي باادیسااات پراگناده

 دارد و رای و هااوش باالنااد خارد

 ساات با او به خوننيز خویشااي مرا

 

 ز ایران زميناچااو اناادر گااذشاااتي  

 گااونااه برفتن شاااتااابماکان هاايااچ

 ایزدیساااات نساااات مردآوليکن جز 

 د بااه راه گاازناادباااتاابااه خاايااره ناا

 هاما  پااهاالااواناام هااماا  رهنمون
 (9914-9919 ،985، 9، 9981 فردوسي،)      

 

 تو بااادا همااه هرت هساااات فاادای

 

 به شاااادی نشاااسااات ایدر كني توگر  
 (9949 ،985، 9، 9981 فردوسي،)               

 

 گشااات ا راده بدان گفته ساااياووش

 نشاااساااتناد یک با دگر خوردنه با

 

 گشاااتبرافروخات و انادر خور جاد  

 ساااياوش پسااار گشااات و پيران پدر
 (9944-9941، 981، 9، 9981 فردوسي،)       

پهلوان  دهینرد دل رنجد یو با گفتار دیآيم اوشيس شوازيهمدلانه به پ زين ابيافراس

 كند:يپر آزرد را گرد م

 



  74 ة، شمار9911زمستا  بيس  ه یکم،  سال ،نامهکاهشف لنامة علمی  642

 

 شاااهر توران ترا بنااده انااد كاناون

 پي  تسااات هچيز بااا جااان هماا مرا

 

 هاامااه دل بااه مااهاار تو آگنااده انااد 

 سااپهبد به جان و به تن خوی  تساات
 (9981-9988، 984، 9، 9981 فردوسي،)       

 

 ی در هنگام رد هرأتمندانه درخواستی نابجاهمدل -6

شااااهنامه  جرأتمند و خودآگاهدر گفتار و كردار پهلوانان  شاااتريبكه  ي،نوع همادل نیا

اسااات؛ اما به  نابجا یهاتمندانه درخواساااتأردّ جر یيتوانا، در واقع شاااوديم داریپد

شانيدن، آسايب كمتری برسد؛ یا هيجانات  «نه» ای كه به طرف دیگر راباه در اینشايوه

 رسان وی، شخص جرأتمند را گرفتار نسازد. منفي و آسيب

 یرفتار یهااسات كه در سبک یدشاوار يارتباط یهادر شامار مهارت یيتوانا نیا

فتن گ. شود يو دشمن نهيسبب رنج  و ك يابراز نامناساب وهيممکن اسات در شا گر،ید

ه تمندانأجررفتاری كساني است كه دارای سبک ی خردمندان وهايژگیهمدلانه از و« نه»

هساتند؛ زنان شااهنامه نيز گاه در هنگاد دادن پاساخ منفي به خواستگاری كه مالوبشان 

جویند؛ پاسااخ گردیه به خاقان چين و گردآفرید، به نيساات، از این نوع همدلي بهره مي

 سهراب با یادكرد از ترک و توراني بودن وی، ازین شمارند.  

 

 با سودابه اهشيس یهمدل

و در پس آن راز دل بر او افشااا  اندینمايم اوشياز آن كه سااودابه دختران را به ساا پس

كه باید با همدلي  افتديم شااهیو دسااتان سااودابه در اند ياز بدسااگال اوشيساا كند،يم

 درخواست ناسزای وی را رد كند:

 

 ویگفاات بااا دل كااه از كااار د نيچن

 كنم یيوفااا يماان بااا پاادر باا نااه

 ویااخااد هااانيااماارا دور داراد گاا 

 كااناام یااينااه بااا اهاارماان آشاااانااا
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 شااوخ چشاام نیبد میساارد گو وگر

 سااااازد اناادر نهااان یجااادو يکی

 بااه كااه بااا او بااه آواز نرد همااان

 

 ز خشااامبجوشااااد دل  گرد گردد 

 جااهااان اریااباادو بااگاارود شااااهاار

 و دارم  چرب و گرد میساااخن گو
 (989 -941، 999، 9، 9981 ،يفردوس)         

 و احتراد، و در لفافه دیستايم چربيرا به زبان ینامادر ب،ياز آس يمنیا یبرا سپس

 دهد:به وی پاسخ منفي مي

 

 ه گفتون پس به سوداآ از  خاويس

 ماااه را مااهياامااگاار ناا ينااماااناا

 دخترت بس كااه باااشااااد مرا كنون

 

 جفت ساااتنيكاه اندر جهان خود ترا  

 شاااااه را از جز كساااي را یينشااااا

 كااه باااشااااد مراكس جز او  دیاااباان
 (981-987، 999، 9، 9981 ،يفردوس)          

 و يو شاابسااتان را با نگران كنديمادر خااب معامدانه سااودابه را  زيلحظه آخر ن در

 :كندياندوه ترک م

 

 یو هاام مااهااتاار يبااانااواناا ساااار

 

 یگامااانم كااه تو مااادر دونیاامان ا 
 (919، 999، 9، 9981 ،يفردوس)                 

 

 همدلی زال با مهراب

منوچهر، مهراب، پادشااه كابل، كه از نژاد ضحاک است، زال را به  يدر داساتان پادشااه

 و ضااامن نواختن مهمان  خواهديپوزش م ،يكند و زال با همدليخااناه خود دعوت م

دو خانواده و مخالفت ساد و منوچهر،  یكه به سابب اختلافات اعتقاد كنديابراز م ،خود

 :معذور است یدعوت و رشیپذ از
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 سااتين یرا نیداد پاسااخ كه ا نيچن

 سااااد هماداساااتان نیباد نبااشاااد

 میو مسااتان شااو میگساااريما م كه

 تو پاساااخ دهم یيهر چاه گو جزان

 

 ساااتين یخااان تو اناادر مرا جااا بااه 

 شااااه چون بشااانود داساااتااان هماان

 مشاااوی پرساااتانبات خااناه یساااو

 فاارخ نااهاام یتااو را داریااد بااه
 (990-904، 985، 9، فردوسي)                   

 

 یبا همدل اریگفتن رستم به اسفند «نه»

ه سر ب  یخو يحماس يمرحله زندگ نیدر آخررستم ، در داستان نبرد رستم و اسفندیار

 داستان نمود نی، در اویپانصدساله  تيرو عصاارة اعمال، رفتار و شخص نیاز ا؛ برديم

روم خود را به كار  ریهمه ذخا» ار،یساه روز جنگ با اسفند يدارد. او ط یرتريچشامگ

« كرده اسااات يعمر زندگ کی دازهساااه روز به ان نيدر هم یيچناان كه گو رد،يگيم

 یوبند كردن  یبرا اریبا وجود آنکه اسفنددر این داستان، (. 15: 9959ندوشن،  ي)اسلام

تا  دیگويبا او سخن م يپدرانه و با همدل يو تصااحب ناد او آمده اسات، رساتم با لحن

  جان او را آگاه كند: ،مگر با ترغيب وی به تفکر

 

 نهي جااان مان در نکوه  يهاما

 

  ناهاي چارا دل نااه اناادر پاژوها  
 (877، 919، 5، 9981،يفردوس)                 

 

 مااکن يجااواناا ارایااشاااهار ماکان

 دل مااا نااژنااد ارایاامااکاان شاااهاار

 

 مااکاان يباار باالااا كااامااراناا نيااچااناا 

 بااه جااان من و خود گزنااد اوريااما
 (874 -871،  919، 5، 9981،يفردوس)        
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 اسااات از جنگ من یازيان يتو را ب

 

 وزیان كوشااا  و كردن آهنااگ من 
 (871،  919، 5، 9981،يفردوس)                 

كه  ماندهمدلانه به او بفه اریگفتگو با اسااافنده كند تا بيبه هر گونه تلاش متهمتن، 

فهمد و در احساس  يگشتاسب سرچشمه گرفته، م يخواهاز افزونكه او را  خراب حال

 چون يصفاترستم، با   .فشارديم یبر تعصب كور خود پا اریاست؛ اما اسفند کیاو شر

دو چشم خرد »و   «نديب يم يكه جهان را به چشم جوان يكس»، «جهان دهیو ند کتادلی»

 ؛يتجربگيو ب يجوان (9كند: يرا در ساه عامل خلاصه م اریانحراف اسافند «دهيرا پوشا

 .(88: 9917،محرابي كاليو  ی، صفارحيدری)ستار خردمندانه عمل نکردن (9 ؛غرور (9

 

 را سااااال برنااامااد از روزگااارو ت

 جااهاااندهیااو نااد يکااتااادلاایااتااو 

 بخت یگشااتاس  از رو دونکیگر ا

 بااه گاارد جااهااان باار دوانااد تاارا

 كرد شاااهیاند کساااری نيزم یبه رو

 انادر جهاان نامدار ساااتيكاه تاا ك

 گاازنااد دیااكاازان نااامااور باار تااو آ

 

 اریاابااد شااااهاار بیاافاار ينااداناا 

 د نهااانجهااانبااان بااه مرگ تو كوشاااَاا

 از تاااج و تخاات یريسااا يهم اباادياان

 پاارورانااد تاارا ي ای بااهاار ساااخااتاا

 كرد شاااهيخرد چون تبر هوش چون ت

 از كااارزار چااانااديااكااجااا سااار نااپاا

 باامااانااد باادو تاااج و تااخاات بلنااد
 (879-891،  919-919 ،5، 9981،يفردوس)   

رسالت  چنان كه ؛كردن رستم است يبه سابب زرتشت ساتانيبه سا اریسافر اسافند»

 دیبا يكه هر زرتشت یبند يعنیباشد؛  يم نیمراد از بند، بند د نهیاسات و هرآ اریاسافند

؛ دار است يمعن كاملاً اریفرض، اصارار اسفند نیا رشی. در صاورت پذبساتيبه كمر م

، (91-70: 9941 سا،ي)شم« د به رستم استیجد انتیعرضه د یهمه كوش  او برا رایز

از  حتي انهورزفشااارد و قاطعانه و جرأتاش اسااتوار پای مياما رسااتم با اینکه بر عقيده
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گرداند، در تماد طول هاای  را تهدید كند، روی بر مياصاااول و چهاارچوب دیني كاه

 كند:كند كه جز تن دادن به بند همه خدمتي ميداستان همدلانه و مهرورزانه بيان مي

 

 فرمااان كنم تياامن هرچااه خواه ز

 بود! یبنااااااااااااد، كز بند، عار مگر

 !مااااااااااااااارا زنده با بند كس ندينب

 

 تو رامااااااااااااااا  جان كنم داریز د 

 بود یبود؛ زشااات كااار يشاااکسااات

 اسااات و بس! نیكه روشاان روانم، بر
 (595-599، 995، 5 ،9981،فردوسي)          

كه شااید ثمره پختگي اسات، رستم در گفتگو با اسفندیار، گاه  با این اندازه انعاافي

پردازد تا جایگاه خود و حد شااااهزاده متکبر را بر وی بنمایاند كه نيز به خودابرازی مي

و این همه افتادگي برای من آسان  ادسخن نگفته يبه نرم نيچن يمن تا به امروز با كسا

 نيست.

 

 چااه نااازی باادین تاااج لهراساااپي 

 برو دسااات رساااتم ببند  كاه گوید

 كااه گر چرخ گویااد مرا كين نيوش

 تااا شاااادساااتم كهن يمن از كودك

 از پوزش و خواه  است یخوار مرا

 باادیان تااازه آیااين گشاااتاااساااپي ! 

 ناابااناادد ماارا دساااات چاارخ بلنااد!

 بااه گارز گارانا  بامااالم دو گوش

 گونااه از كس نبردد ساااخن نیابااد

 نرد گفتن مرا كاااه  اساااات نیاز ا
 (457-450، 955-957 ، 5، 9981،فردوسي)   

احساسات خود  و یخردمند ت،یمعنو یبر رو ،با درخواست بند اریاسافنددر واقع 

 اریكه اساافند یيهاها و تن همه تناقض انيدر م ينيبپا گذاشااته اساات. رسااتم با واقع

و  (905:  9984 ،يبي)شک دینماياست، عاقبت شاهزاده را به او م به وجود آورده  یبرا

غرور را كنار . برساااد یاز من بر تو گزند خواهمينگرانم و نم تیبرا دیگويهمدلانه م
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اد رود تو بر ب يجوان د،یكه ناد من به ننگ گرا یبگذار و نخواه كه بر دست من تباه شو

 ستم شود: نیگرفتار پادافره ا پدر آزمندتو 

 

 يهم دیاابترسااام كااه چشااام بااد آ

 

 يهم دیااسااار از خواب خوش برگرا 
 (594، 997،  5، 9981،فردوسي)                 

 

 خواه  من مشاااو باادگمااان نیاز ا

 

 

 برتر از آسااامااان شاااتنیماادان خاو 
 (109، 979، 5، 9981،فردوسي)                 

 تاختت با سپاه ااااايانه هماااااازم

 

 تباه يكه بر دسااات من گشااات خواه 
 (850، 919،  5، 9981،فردوسي)                 

 نیآغاز اردید از همان ،اوشيبه س اریاسفند هيبا تشب حتي شاید ،با تماد وجود رستم

د مانن رایداشت؛ زيخواه اوشيهمچون س يهم سارنوشت تو»كوشاد به او بفهماند كه مي

گونه و من همان یشويپدر م یسبکسر يو قربان يكنياو نادانساته و كوركورانه عمل م

، اما اسفندیار  (909: 9989 ،ي)فردوس« نشستنيز خواهم كه به داغ او نشاستم، به داغ تو

كشد و همدلي رستم را متعصاب و مغرور به هيچ روی دسات از دساتور گشتاسب نمي

 كند.درک نمي

شاااهنامه دارد و  یهاداسااتان گریمتفاوت نساابت به د يداساتان، كه ساارشات نیدر ا

و  هشیاست، در تقابل اند يو دشمن يو نکوه  و دوست  یساتا ن،ياز مهر و ك یازهيآم

از عناصر آن در گوشه و  کی، بازنمود شاخصايت رستم، كه هر يروان قيكشامک  عم

رار ق دیو د یدر برابر داور  یخو تي، با تمامتاساا يگوناگون متجلّ یهاكنار داسااتان

   .(955: 9989 ان،یدي)حم رديگيم
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بایست ون رستم، كه ميبخشي چاین اندازه از همدلي و فروتني برای ابر پهلوان تاج

 فيتوصاا يشااگفتدر روزگار كهنسااالي، خداوندگار غرور ناشااي از خودآگاهي باشااد؛ 

كه ذهن را بران سوق مي دهد كه داغ جانکاه فرزند،  آورديدر انسان به وجود می ریناپذ

وی را از نزدیک شادن به ریسامان ساياه و سپيد بدعهدی روزگار ترسانده است و این 

تواند از هنرمندی گونه ورز دادن اندیشاااه مخاطب در جهت مالوب ساااراینده، تنها مي

موزد و راه های  حکمت بياخواهد در هزارتوی معنایي داساااتانحکيمي باشاااد كه مي

مانان و روحيات قهر شهیاند فياز رزد به توص شتريداستان ب نیدر انشان دهد. فردوسي 

رستم  انيدهد كه مياختصاص م يپردازد و حدود دو سود ابيات را به سخنانيم ياصال

  (.90: 9981 ،یرد و بدل شده است )غفور اریو اسفند

 

 گرانه یا تظاهر به همدلیهمدلی چاره -9

های ظاهری كه بيشاااتر در هنگاد تهدید شاااخص یا موقعيت  انجاد گوناه همدلياین 

دهد كه طرف دیگر راباه در ها و زماني رخ ميشااااهنامه غالباً در تعرض پذیرد، درمي

رویارویي با وی  كند، توانكه تظاهر به همدلي مي موضاع قدرت است؛ از این رو كسي

بينانه و مصلحت مسالهحلبه منظور ارد؛ پس و ردّ جرأتمندانه درخواسات تحميلي را ند

، شااادیانديمطرف دیگر راباه جز آنکه  یبه مقصاااود در آرام  تااكناد همادلي مي

 .یابد و به تعرض وی، نه آني و در گفتار كه با طمانينه و در عمل دساات رد بزنددساات

 يدر علم روانشناس يهمدل يواقع تعریفاما با  است؛ يظاهر همدلهرچند به واكن  نیا

ي دارد كه در تعریف مهارتي دیگر شیچاره اند یبرا یحکم ابزار شتريو ب متفاوت است

 گنجد.مي
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 هیرهيه ش نیريش یهمدل

در هنگاد  يک؛ یكنديميدر دو عرصااه در شاااهنامه همدل زیهمساار خسااروپرو ن،یريشاا

 او زينق  مهم و غم انگ یگریاست. د یو غمخوار و مارداريكه ت ،شادن خسارويزندان

 کیدر  . شيرینهیرويش یابراز عشاق و خواساتگار يو در پ زیپس از مرگ خسارو پرو

تن بر شاایورزانه به خساارو، با هلاک خوقعشاا يدر عمل یگرو با چاره یظاهر يهمدل

پس از مرگ  يكه حت یبه شو نیريشا یوفادار» .دیگويم« نه» هیرويبه شا بالين همسار،

و شيرین برای  (404: 9989 ي،)سرام« و دلک  است زيشاورانگ ابد،یيادامه م زين زیپرو

ای چيره، جز تظاهر به همدلي و مرگ خوانده، چارهرهایي از شرّ عشق ناخوشایند فرزند

 خودخواسته نمي بيند.

 

 نتيجه

 هب ی است كهفردانيارتباطات م فیدر ظرا ی شاهنامههاتينق  هنرمندانه شاخص یفایا

در واقع  برد؛يم  يها را به پبخشااد و روند و كن  داسااتانيها معنا مآن یهادعملکر

ا ب یابا همسرش، شاهزاده يرواب  دو برادر، دو پهلوان، شاه ز يبرانگملأت اتيجزئ نيهم

 نی، سزاوار اهزار سال پي  رامتعلق  یاست كه اثر سربا فرزند هم یایپدرش و نامادر

همدلي، یکي از همان رواب   كند.يم ينيبو جهان دگاهیز هر دا یاندازه پژوه  و واكاو

 شود. ميگونه مشاهده فردی است كه در شاهنامه به سهميان

هایي كه به منظور گرانه و مصلحتي و همدليهای چارههای حمایتي، همدليهمدلي

شاااهان و  کانیو مشاااوران، پرسااتندگان، نزد رانیوزدهد. ردّ درخواسااتي نابجا رخ مي

هایي كنند. گاهي همدليارجمند ایفا مي اثر نیهمدلانه را در ا یهانق  نیشتريلوانان بهپ

ای از ساااوی آزادگان ایران زمين اتفاق هيچ كينهانگيز و غيرقاابل باوری نيز بياعجااب

كند. همدلي ساااهراب با پدری، كه ای را متحير و ميخکوب ميافتاد كه هر خوانندهمي

كه نابکار اساات و  ایبا كابوس برای شاافاعت نامادری و همدلي سااياوش قاتل اوساات
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هاست. همدلي گرسيوز توراني با برادر پس از درصادد بدنامي وی، از این دست همدلي

دیدن كابوس، به تمامي مصاداق این مهارت است؛ همدلي پيران و افراسياب با سياوش 

 ست.همتای شاهنامه اهای بسيار تاثيرگذار و بيو همدلي رستم با اسفندیار نيز از همدلي
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