Kavoshnameh in Persian Language and Literature

Vol 21, No 47, Winter 2021

Study of empathy in Shahnameh characters
Mina Nabaei
PhD student in Persian language and literature, Saveh Azad University
Dr. Reza Fahimi 1
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Saveh Azad University

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.
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همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه



(مقالة پژوهشی)
مینا نبئی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد ساوه

دکتر رضا فهیمی

1

استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد ساوه

چکيده
همدلی ،یکی از مهارتهای دهگانة زندگی در تعریف ساازما ههانی بهداشا

اس

در ژوهه

اارر ،با

تکيه بر این مهارت ،شاص ي های شاهنامة فردهسی مورد هاکاهی رها شناختی قرارگرفته ه از این رهگذر،
انواع همدلی در این اثر ارزشامند بررسای شاده اسا
چيسا

چه کساانی در کدام س ر رفتاری ه به چه عل

این که مفهوم مهارت همدلی در علم رها شاناسی
بيرتر از دیگرا از این مهارت برخوردارند ه این

که همه همدلیهای شاهنامه اقيقی ه موثرند یا خير ،از م ااث محوری این نوشتار اس
با نگاهی در شاهنامه ،درمییابيم هزیرا ه مراهرا  ،ژرستندگا

(خدمتکارا ) ه اعضای خانوادة شاها

ه ژهلواناا بيرااترین نق هاای همدلانه را در این اثر ماندگار دارند همدلیها گاهی ،امایتی ه مهرهرزانه
هساتند ه گاه ،از اال

امایتی ،به م لحتی ت دیل میشوند ه گاه ،برای ردّ درخواستی نارها اتّفاق میافتند

در شااهنامه ،کسانی که س ر ارت اطی آنها هرأتمندانه اس  ،معمولاً با دیگرا همدلی بهتری دارند زیرا بيا
ه رفتاری سالم ،قاطع ه مناسب دارند
هاژههای کليدی :شاهنامه ،فردهسی ،مهارتهای زندگی ،مهارت همدلی ،همدلی خردمندانه
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 -9مقدّمه
همدلي ،در لغت به معنای هم احساااسااي و در اصااالام متداول به مفهود دیدن دنيا از
دریچه چشام دیگران و توانایي درک احسااسات آنهاست .در زبان انگليسي معادل واژة
 empathyو از نﻈر ریشهشناﺧتي ،برگرفتاه از ریشاااه یوناني ( emدرون) و pathos

(احساس همدردی) اسات (اسکروچي 919: 9911،و  .)198همدلي ،یک مهارت است.
این مهارت ،كمک موثری در برقراری راباه عميق و كيفي بين انسااانها ميكند؛ چنانچه
ما آگاهي داشته باشيم كه طرف مقابل از چه چيزی در رنج است و با او به گونهای رفتار
كنيم كه دریابد وضاعيت

را درک ميكنيم و از وجود این شاارای  ،متأثر و ناﺧرسندیم،

در این حالت ،همدلي رخ داده است.
در واقع ،بين همادلي باا همادردی ،ترحم یا مهرباني تفاوت معناداری وجود دارد.
قانون طلایي در مهارت همدلي ،ظهور احساااس ﺧوشااایند درک شاادن در طرف مقابل
راباه است .راههای تقویت این مهارت ،گوشدادن فعالانه به هنگاد همدلي -یعني توجه
به تمامي واژگان ،حركات ،حالات چهره و بهطوركلي زبان بدن طرف دیگر -اساات؛ به
گونهای كه به درک كامل احسااااساااات وی بينجامد و دریافت او این باشاااد كه برای
ارزش و احتراد قائل هساااتيم و از دید او ،به مشاااکل مينگریم .در عين حال ،قصاااد
نصايحت نداریم؛ او و مشاکل
شاناﺧتن و سارزن

را با ﺧود و دیگران مقایساه نمي كنيم؛ به دنبال مقصر

وی نيستيم؛ تا او نخواهد راه حل نميدهيم و ترحم و قضاوت هم

نميكنيم؛ بلکه شااارایا

را دلساااوزانه درک ميكنيم؛ حتي اگر نتوانيم او را یاریدهيم.

مهارت همدلي پيوند تنگاتنگي با مهرورزی ،نوع دوساااتي و مسااائوليتپذیری اجتماعي
دارد.
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ژيرينة تحقيق
موضاوع این جساتار به شاکل مستقل درباره شاهنامه ،هيچگونه پيشينهای ندارد و بيشتر
پژوه ها در شااﺧههای علود روانشاناساي روز است؛ در ادبيّات ایران و جهان در دو
دهة گذشته ،مقاﻻت و كتابهای زیادی از جنبههای مختلﻒ فلسفي ،اﺧﻼقي ،روان-
شااناسااي ،تربيتي و ادبي درباره همدلي نوشته شده است .بخشااي از این آثار در مقالة
همدلي در شعر جنگ ،نوشته فریده پورگيو ،در نخستين همای

بينالمللي ادبيّات :زبان

همادلي ،دانشاااکده ﺧبر شااايراز در ساااال  9911بدین گونه آمده اسااات :كوپ مان
( )Koopmamو هکمولدر ( )Hakemulderدر مقالهای با عنوان «تأثير ادبيّات بر همدلي
و ﺧودنگری» در پي اثبات این مدّعا هستند كه ادبيّات ظرفيت برانگيختن همدلي دارد و
مدلي برای آن ارایه ميدهند.
همچنين رابرتز ( )Robertsمقاﻻت بسياری درباره ادبيّات ،روانشناسي و همدلي
نوشتهاست؛ ازجمله «هوش احساسي ،همدلي و قدرت برانگيزشي شعر ،دیدگاه دلوز
( )Deleuzeو گتاری ( »)Guattariكه در  9090منتشر شده است .وی معتقد است كه
استفاده از شعر در آموزش به پرستاران سﻼمت روان تاثير بسزایي دارد .زرینتن و دیگران
نيز در مقالهای با عنوان «بني آدد ،سعدی شيرازی و مفهود همدلي» به بررسي بيت مشهور
سعدی و ارتباط آن با همدلي ميپردازند.
یکي از آﺧرین رسالههای دكتری با موضوع همدلي در سال  9097در كانادا دفاع شد
و عنوان آن «همدلي و همدردی در پزشکي و ادبيّات در سدههای اول و دود بعد از
ميﻼد» بوده است .مارتين هافمن ( )Martin Hoffmanروانشناس و استاد دانشگاه
نيویورک ،سالها دربارة همدلي پژوه

و ماالعه كرده و درحقيقت ،تخصﺺ وی همدلي

است .در سال  9000هم انتشارات دانشگاه كمبریج كتاب مشهور وی را با عنوان «همدلي
و رشد اﺧﻼقي» چاپ كرد.
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وی معتقد است كه بشر با قابليت درک همدلي به دنيا ميآید .جالﺐترین كتاب كه
ﺧود به بهترین نحو ،بيانگر اهميت همدلي است در سال  ،9099از سوی باب سورن
سان ( )Bob Sornsonبا عنوان «كف های منو بﭙوش :كودكان دربارة همدلي یاد
ميگيرند» ،چاپ شده است .این كتاب به زباني ساده به كودكان یاد ميدهد كه چگونه به
احساسات دیگران عکﺲالعمل نشان دهند و ارزش این كار را بياموزند.
در همين همای  ،حساان رضااایي در مقالة «ادبيّات :زبان همدلي یا زبان مشااترک
عواطﻒ انساااانها» ( )9911به نق

موثر ادبيّات در ایجاد احساس همدلي در انسانها

مي پردازد .عبدی قيداری در مقاله «آموزش همدلي در كتابهای تعليمي كليله و دمنه و
مرزبان نامه» موضاوعهایي چون همدلي ،ﺧویشاتنداری ،مسئوليتپذیری و همکاری را
در دو كتاب مذكور به شکل عاد و نه تخصصي ،بررسي ميكند.
غاابي ،نيز در مقاالة «بازتاب همدلي در آثار مولوی (بررساااي و تحليل محتوایي)»
( )9911در همين هماای

به معنای عاد همدلي در آثار مولوی پرداﺧته اسااات .در این

جستار ،تحليل ها سليقهای و غيرتخصصي هستند .مقالة «شهریار ،شاعر صلح و همدلي»،
( )9911نوشاتة باقر صادری نيا ،نيز در همای

شايراز از همين دسات است و بيشتر به

مفاهيم صالح و آشاتي و آشاتي جویي محمدحساين شهریار در سروده ها و آثارش نﻈر
داشااته و این كه وی به كرّات جنگ را در آثارش نکوهيده و صاالح را سااتوده و به این
موضااوع هم مي پردازد كه «حيدر بابایه ساالاد» وی كه به زبان تركي اساات ،همدلي و
همگرایي درﺧور توجهي را ميان مردد ایران و سارزمينهای همساایه پدید آورده است.
در واقع ،این مقاله هم به اصاالام همدلي از جنبة تخصصي آن در علم روانشااناسي عنایت
نداشته است.
از این رهگذر نتایج پژوه های پيشااين را نمي شااود با یافتههای پژوه

حاضاار

قياااس كرد؛ امااا وزیری و لافي عﻈيمى در مقااالاة «تااأثير آموزش هماادلى در كاااه
پرﺧاشااگری نوجوانان» ( )9910موضااوع همدلي را در معنای تخصااصااي آن در علم
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روانشاناسي در دوره  8مجلة روانشناسي تحولي (روانشناسان ایراني) بررسي كردهاند و
در این پژوه

بااه ميزان اثربخشاااي آموزش مهااارت هماادلي در كاااه

رفتااارهااای

پرﺧاشاااگرانه پرداﺧته و نتایج حاصااال از دارا بودن و نبودن این مهارت را كه در ﺧور
تأمل است ،گزارش كردهاند.
رهش تحقيق
در این پژوه  ،كه در حوزه ماالعاتي روانشاناساي ادبيّات قرار ميگيرد و مستخرج از
رسالة دكتری یکي از نگارندگان است ،با تأمل بر مهارتهای دهگانه زندگي در تعریﻒ
ساازمان جهاني بهداشات ،تمامي ارتباطات انسااني از داساتانهای شااهنامه استخراج و
دساتهبندی شاده و ساﭙﺲ ،شاخصايتهای شاهنامه و عملکردشان تحليل و نمونههای
ممتاز آن كه مرتب با موضااوع این مقاله اساات نقد شاادهاند و در پي آن ،چيرهدسااتي
فردوساي در ترساايم و توصاايﻒ ظرایﻒ و لایههای عميق رواني شااخصايتهای اثرش،
همچنين شاناﺧت ژرف وی از انساان و مهارتهای  ،به سابﺐ استعداد ذاتي و گستره
وی ،از دیادگاه مهارت مذكور بررساااي و انواع همدليهای موجود در رواب

دان

ميانفردی شاهنامه گزارش شده است.
روش پژوه

حااضااار تجزیاه و تحليال محتوای كيفي اطلااعات ،في برداری و

مقایساه في ها با دیدگاه مورد نﻈر و تابيق نهایي است.گردآوری اطلاعات از ماالعات
كتابخانهای و اساتخراج مفاهيم و آموزههای دارای پيوند با موضوع جستار ،از كتابها و
مقالات در مجلات علمي اسات .این پژوه
است.
م انی تحقيق
ادبيّات ه شاهنامه

بر روی همة متن شاااهنامه صااورت گرفته
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ادبيّات همه سارزمينها به گونهای نرد و دلنشاين ،قوانين نانوشته و بنيادین زندگي را به
آدمي ميآموزاناد« .ادبيّاات به انساااان یاری ميرسااااند تا بتواند بر آنچه برای زندگي
ضاااروری اسااات ،تکيه كند» (جي .ليوكنز .)994 :9989 ،دومين رهاورد ادبيّات ،درک
همدلانه اساات .چنين دركي ،حاصاال كاوش در «وضااعيت انسااان» اساات؛ یعني كشااﻒ
سرشت وی و به عبارتي شناﺧت نوع انسان است.
ادبيّات ،جاذبههای ویژه و گيرایيهای در ﺧور بسااياری برای ﺧوانندگان ﺧود دارد؛
چرا كااه بياانگر انگيزههااای انسااااني و طرم چنااد و چون چنين انگيزههااایي اسااات
(همان .)979 -970:با ادبيّات و هنر ،انسان در طول قرنها احساسات و عواطﻒ گوناگون
ﺧود را به بهترین شکل بيان كرده و بعد از قرنها به قلﺐ انسانهاى آینده منتقل ساﺧته
است (حسن رضایي.)90 : 9911،
حکيم توس ،شاااهنامه ،شاااهکار ادبي ﺧوی

را كه مجموعة كاملي از ارزشها و

باورها و نمایندة معتبری از فرهنگ ایراني و ساارشااار از حکمت ،دانایي و تمدن ایرانيان
اسات ،برای انساان همه دورانها و سرزمينها بيهيچ مرز و محدوده ،به یادگار گذاشته
اساات .شااالودة این اثر ماندگار ،بر ﺧردمندی ،مهرورزی ،آشااتيجویي ،نوع دوسااتي،
اﺧﻼقيات و انساانيت اساتوار است؛ و ایفای نق

هنرمندانة شخصيتها در شاهنامه ،به

بركت ذهن پویای حکيم توس و دیگر شاهنامهنویسان پي

از وی ،در ظرایﻒ ارتباطات

ميانفردی اسات كه به عملکردهای آنها معنا ميبخشاد و روند و كن

داستانها را در

اوج زیبایي و هنرمندی به معجزه ادبيّات ،سهل و ممتنع ،به پي ميبرد.
در واقع ،همين جزئيات تأملبرانگيز رواب دو برادر ،دو پهلوان ،شاهي با همسرش،
شاااهزادهای با پدرش و نامادریای با فرزند همساار اساات كه اثری متعلق به هزار سااال
پي

را سااازاوار این اندازه پژوه

و واكاوی از هر دیدگاه و جهانبيني ميكند .از نﻈر

مزلو ( ،)Maslowمبدع نﻈریة روانشاناسي انسانگرایانه ،انسان دارای نيازهایي است كه
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همه غریزی ،ذاتي و دارای یک نﻈاد سالساله مراتبي هستند و ارضای نياز قبلي ،هميشه
نسبت به نياز بعدی اولویت دارد.
این نيازها به پنج گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از )9 :نيازهای فيزیولوژیکي مثل
آب ،اكسااايژن ،غذا ،غریزه جنساااي؛  )9نيازهای امنيتي مثل امنيت ،نﻈم و پایداری؛ )9
نيازهای مربوط به احساس مالکيت ،عشق ،محبت ،دوستداشتن ،دوستداشته شدن؛ )7
نياازهاای مربوط باه عزتنفﺲ مثل شاااایساااتگي ،تأیيد ،احتراد؛  )5ﺧودشاااکوفایي
(پارسااا .)99 :9988،روشاان اساات كه تمامي كن ها و واكن های انسااان در زندگي از
همين نياازهاا و اینکاه باه كداد سااااح از آنها و چه اندازه از تعالي روم و اندیشاااه
رسيدهباشيم ،شکلميگيرد .مزلو «شکوفایي» را در معنای «تعالي» به كار ميبرد.
برﺧي از مهمترین ویژگيهای افراد ﺧودشااکوفا از دیدگاه مزلو چنين اساات :درک
بهتر واقعيات و برقراری راباااه ساااهاالتر بااا آن ،پااذیرش ﺧود ،دیگران و طبيعاات،
مساالهمداری ،حﺲهمدلي ،توانایي برقراری رواب بينفردی ساالم ،بيتعصبي ،ﺧلاقيت
(مزلو .)991:9949 ،بساياری از این ویژگيها در حقيقت دارای مشتركاتي با مهارتهای
زندگي هساتند؛ مهارتهای زندگي ،گونهای از توانایيهای انساني در بعد تعالي روم و
اندیشاه و سارانجاد رفتار ﺧردمندانه ،ساازگارانه و هوشمندانه اجتماعي هستند كه برای
هر انسااني در تمامي دورانها بهمنﻈور ارتقا سااح سلامت زندگي ،یک نياز و ضرورت
جدی اسااات؛ فراگيری رواب

بينفردی صحيح مانند همدلي ،اهميتي بسااازا در ایجاد

سﻼمت رواني ،رشد شخصيت ،هویتیابي ،افزای

كيفيت زندگي ،افزای

سازگاری و

ﺧودشکوفایي دارد.
همدلی در شمار مهارتهای زندگی
همدلي در شاامار یکي از مهارتهای دهگانه زندگي اساات .سااازمان جهاني بهداشاات
درساات زماني كه در آسااتانه قرن بيساات و یکم همه چيز از تکنولوژی و رفاه بود؛ اما
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ﺧشانودی و رضاایتمندی كافي در ارتباطات حاكم نبود؛ اقيانوساي از اطلاعات ساحي
بود؛ ولي پروردگي كافي نداشاات و بسااياری از مسااائل زندگي با روشهای معمولي
لاینحل ميماند ،با احساااس نياز به ضاارورت تبدیل دان

به مهارت ،برای حل مسااائل

بهظاهر پي پا افتاده روزانه و بهمنﻈور ارتقای ساااح ساالامت روحي و اجتماعي مردد،
مهارتهای زندگي را در برنامه آموزشهای ضروری ،كاربردی و عمومي ﺧود ،در سال
 9117تعریﻒ كرد.
این ده مهارت ،كه به عنوان مهارتهای اصلي زندگي ،از سوی یونيسﻒ و یونسکو
نيز شااناﺧته شاادهاند ،عبارتند از :مهارت تصااميمگيری ،مهارت حل مساااله ،مهارت
تفکّرﺧلّاق ،مهارت تفکّر نقّاد ،توانایي برقراری ارتباط موثر ،مهارت ایجاد و حفظ رواب
بينفردی ،ﺧودآگااهي ،مهاارت همدليكردن ،مهارت رویارویي با هيجانها ،مهارت
رویارویي با استرس (همان.)91-98 :
ساازمان جهاني بهداشت ،مهارتهای زندگي را چنين تعریﻒ كرده است :توانایي
انجاد رفتار سااازگارانه مثبت ،بهگونهای كه فرد بتواند با چال ها و ضااروریات زندگي
روزمره كنار بياید .یونيسااﻒ نيز مهارتهای زندگي را به این صااورت تعریﻒ ميكند:
یک رویکرد مبتني بر تغيير یا شااکلدهي رفتار كه برقراری توازن ميان سااه حوزه را مدّ
نﻈر قرار ميدهد .این سه حوزه عبارتند از دان  ،نگرش و مهارت (همان.)91 :
سالامت ،از نﻈر سازمان جهاني بهداشت بهمعنای برﺧورداری از رفاه جسمي ،ذهني
و اجتماعي اساات؛ بنابراین مقوله ساالامت صاارفاً به مفهود نداشاتن بيماری و نقﺺانداد
نيسات؛ بلکه شامل تعادل در سه مولفه جسم ،ذهن و اجتماعي است .در تعریﻒ قدیمي
از سلامت ،فق مفهود بيمار نبودن مدنﻈر بود (برزكار.)917: 9914 ،
اصاالام همدلي را نخساتين بار ليﭙز ( )lippsدر اوایل قرن بيستم ،در پژوه

های

روانشااناس اي به كار برد .از آن زمان تاكنون تلاشهایي برای تعریﻒ مناسااﺐ از همدلي
انجاد شاااده اسااات كه دامنهای از بين

اجتماعي تا توانایي برای فهم حالات عاطفي و
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شاناﺧتي و تجربه هيجانات مشابه با دیگران را شامل ميشود (رفاهي و مقتدری:9919 ،
 .)7این مهارت ،پدیدهای پيچيده و چند بعدی است كه متفکران و نﻈریهپردازان علود
مختلﻒ از جمله جامعهشناسي ،روانشناسي ،زبانشناسي و زیبایيشناسي را به ﺧود
مشغول كرده است .بسااياری آن را توانایي فرد برای درک احساسات دیگری به گونهای
كه ﺧود را به جای او بگذارد ،تعریﻒ كردهاند (كهنوجي.)949: 9915،
از نﻈر روانشناسان ،همدلي یعني «توان درک دیگرى به همان شکل كه او ﺧودش
را درک ميكند .فرد همدل ميتواند در جلد فرد دیگر فرو رود» (بولتون.)949 :9989 ،
رواب

بينفردی ،مهمترین ما لفه زندگي انسان از آغاز تولد تا هنگاد مرگ است و

توانمندیهای بالقوه انسان ،جز در سایه رواب

بينفردی رشد نميكنند؛ از ایاان رو

یادگرفتن مهارتهایي با این مولفه ،ضروری مينماید.
«همادلي ،یک مهارت و توانایي اسااات و مانند هر توانایي دیگر ،نياز به آموزش،
تمرین و تجربه دارد .همدلي ،به فرد این امکان را ميدهد كه بتواند احساسات و حالاتي
را در دیگری بفهمد كه تا كنون تجربه نکرده اسات .همدلي باعث ميشاود كه از سااح
ﺧودماان فراتر رفتاه و دیگران را عميقتر درک نماایيم .باه این ترتيﺐ همدلي قدرت و
ظرفيات درک انساااانهااا را افزای ميدهااد» (فتي ،موتابي ،محمدﺧاني و كاظم زاده
عاوفي.)58-54: 9919،
مهمترین روشهاای همادلي عباارتناد از :گوشدادن فعاال ،باازپردازی ،انعکاس
احساااسااات ،انعکاس محتوا یا معاني ،انعکاس تلخيص اي ،تمركز بر كلمات احساااس اي،
توجّه بر محتوای كلي پياد ،مشاااهده زبان بدن ،پرس ايدن این سااوال از ﺧود كه «اگر من
چنين وضااعيتي را تجربه ميكردد ،چه احساااسااي داشااتم » (همان .)58 :درحقيقت،
اینگوناه رفتارها در شااامار ﺧرده مهارتهای ارتباطياسااات كه سااابﺐ تداود رواب
اجتماعياند و احتمال دریافت تقویت اجتماعي را به بيشاترین حد ميرساند .در دیدگاه
دیویﺲ ( )9189( )Davisهمدلي ،یک سااازة تکبعدی تعریﻒ نميشااود (شااناﺧتي یا
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هيجاني)؛ بلکه مجموعهای از سازهها را تشکيل ميدهد كه درعين متفاوت بودن ،همگي
بهنحوی با حسااسيت نسبت به دیگری ،در ارتباط ميباشند .چهار م لفه آن اینها هستند:
 )9دیدگاه گيری :توانایي برای در نﻈرگرفتن دیدگاه دیگران  )9ﺧيال :جایگزیني ﺧود به
صاورت ﺧيالي در قالﺐ احسااسات و اعمال شخصيتهای تخيلي كتابها و فيلمها )9
توجه همدلانه :ميزان احسااااساااات همدلانه دیگرمحور و نگراني برای افراد درمانده )7
درماندگي شااخصااي :احساااسااات ﺧودمحور ،نگراني شااخصااي و ناآرامي و تنيدگي در
شرای بينفردی ميباشد (فيضآبادی ،عزیزی وصالحي.)919 :9984،
«همدلي ،یکي از توانایيهای هيجاني مهم اسات كه نشانهها و نمودهای آن از اوایل
كودكي آغاز ميشود» (وزیری و لافيعﻈيمي .)911 :9910،این توانایي بينﻈير از هنگاد
تولّد حضاور داشاته و به طور افزایشي از نوزادی و كودكي تا نوجواني متحول ميشود.
«به اعتقاد دانشمندان ،حﺲ همدلي و نوعدوستي از  98ماهگي در كودک ظاهر ميشود»
(كاظمي .)74 :9981 ،عﻼوه بر این ،در ميان موجودات «هيچ موجودى در حد انسان
نوعدوست نيست» (همان) و همچون انسان نسبت به همنوع ﺧود احساس همدلي ندارد.
نکته مهم آن اسات كه همدلي به معني تأیيد درست بودن رفتارهای یک فرد نيست.
در بساياری از موارد ،افراد برﺧورد همدلانه نشان نميدهند؛ چون تصّور مي كنند همدلي
به معني تأیيد درسات یا غل بودن رفتارهاسات و اگر همدلي نشان دهيم ،به این معني
اسات كه رفتار فرد ،درست و صحيح است و چون فرد در این مورد اشتباه ميكند ،پﺲ
نباید رفتار همدلانه از ﺧود نشاان دهيم .به یاد داشته باشيد كه همدلي فق به این معني
است كه طرف مقابل و شرای او را ميتوانيم درکكنيم و بفهميم ،ولي این كه این رفتار
درساات یا غل اساات ،ارتباطي با همدلي ندارد (محمدﺧاني ،موسااوی چلک ،نوری و
موتابي.)999:9911،
در علم روانشناسي اجتماعي نيز ویژگي همدلي ،در شاامار «رفتارهای حمایتي» و
«رفتارهای معين اجتماعي» قرار ميگيرد؛ یعني رفتارى كه ماهيت تعاون دارد (كاویاني و
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موسوى .)11 :9981 ،حﺲّ همدلي معموﻻً در جنایتکاران وجود ندارد؛ بيشااتر آنها در
یک ناهنجارى رواني یعني فقاادان حﺲّ وحدت و همدلي با دیگران با هم مشتركند؛
نداشتن حﺲّ همدلي موجﺐ ناتوانایي درک دیگران در اینگونه افراد ميشود و به آنها
اجازه ميدهد براى انجاد آن عملﺧاا به ﺧود دروغ بگویند؛ از این رو ،روانشناسان
نداشتن احساس همدلي را یکي از پيچيدهترین نقایﺺ عاطفي به حساب ميآورند كه
درمان آن بسياردشوار است( .گلمن.)94 :9989 ،
س رهای رفتاری
«روانشناسان ،شيوههای ارتباطي انسانها را به سه نوع طبقهبندی ميكنند :سبک ارتباطي
منفعلانه ،ساابکارتباطي جرأتمندانه و ساابک ارتباطي پرﺧاشااگرانه» (محمدﺧاني و
دیگران .)911: 9911،از ميان این سبکها ،سبک سالم و مثبت رفتاری ،سبک جرأتمندانه
اساات كه در پژوه

حاضاار ،بنا بر ضاارورت ،تنها به ساابک اﺧير ميپردازیم؛ آنچه در

تقابل با ویژگيهای ساابک جرأتمندانه قرار گيرد ،مربوط به ساابکهای رفتاری دیگر
است.
جرأتورزی یا رفتار قاطعانه را به شرم زیر تقسيم نمودهاند )9 :ردّ قاطعانه :در این
شايوه فرد ،به صاورتي كه اجتماعپساندانه باشاد ،درﺧواستهای تحميلي دیگران را رد
ميكند؛  )9بيان قاطعانه :در این شايوه فرد توانایي بيان احساسات مثبت مثل قدرداني از
دیگران ،ابراز محبت و علاقه و بيان تمجيد و ستای

را دارد؛  )9درﺧواست قاطعانه :در

این شايوه فرد ،توانایي بيان و مارمكردن درﺧواساتهایي را از دیگران بهمنﻈور تسهيل
تأمين نيازهای فردی یا رساايدن به اهداف ﺧود دارد» (رحيميان بوگر ،شاااره ،حبيبي
عسگرآبادی و بشارت.)99: 9981 ،
روشان اسات كه افراد در سبک رفتاری جرأتمندانه معمولاً قادر به همدلي بهتری با
دیگران هساتند؛ زیرا بياني مناساﺐ و قاطع برای این مهارت دارند .همدلي های شاهنامه
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در ساه جایگاه و وضاعيت شاکل ميگيرد )9 :در هنگاد پيشامد مشکل یا رنجشي برای
كسااي؛  )9در هنگاد رد ﺧواسااتهای نابجا و تحميلي؛  )9در چارهاندیشااي برای حل یک
مشاکل .مورد آﺧر بيشتر تﻈاهر به همدلي یا همدلي مصلحتاندیشانه است و با تعریﻒ
مهارت همدلي در علم روانشناسي اندكي فاصله دارد.
 -9همدلی های امایتی
اینگوناه همدليها مانند رفتارهای حمایتي دیگر چون فداكاری ،كمک و دلجویي اغلﺐ
باه عنوان رفتااری داوطلبااناه در جهت منافع دیگری رخ ميدهند (كاویاني و موسوى،
 .)11 :9981بدین شاااکل كه اطرافيان شاااخﺺ آسااايﺐدیده از یک مشاااکل یا اتفاق
ناﺧوشایند ،برای كاه

رنج و اندوه وی ،از طریق توجه كافي و حمایت و هماحساسي،

باا او به همدلي و مهرباني ميپردازند .در شااااهنامه این نق

همدلانه را بيشاااتر زنان،

پرسااتندگان (ﺧدمتکاران) ،مشاااوران ،وزیران و اعضااای ﺧانواده پهلوانان و شاااهان ایفا
ميكنند.این نوع از همدليها در شاهنامه ،حقيقيترین مفهود این مهارت هستند.
 -9-9همدلیهای امایتی مهرهرزانه
در این گونه همدليها شخﺺ دارای مهارت ،بيشتر به سبﺐ مهرورزی است كه از طرف
دیگر راباه حمایت ميكند.
همدلی گرسيوز با افراسياب
در داساتان ساياوش ،افراساياب در پي دیدن كابوسي هولناک درباره شکست از ایرانيان
مانند كساااي كه هذیان ميگوید ،نالهكنان و در حالي كه ميلرزد ،از ﺧواب ميپرد .برادر
وی ،گرسايوز ،ﺧود را بر بالين شااه ميرساند .به درﺧواست شاه ،وی را در برميگيرد؛
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آنگونه كه او ميﺧواهد ،ﺧاموشي برميگزیند و پﺲ از چندی كه شاه روبهراهتر ميشود،
به آرامي سخنگفتن را با افراسياب آغاز ميكند تا وی را به حال طبيعي بازگرداند.
شاااید بتوان گفت این بهترین نمونه از مهارت همدلي در شاااهنامه اساات؛ در واقع
همدلي این نيساات كه با دیگران چنان رفتار كنيم كه دلمان ميﺧواهد با ما رفتار شااود؛
باه عکﺲ ،مفهود همادلي باه نوعي این اسااات كاه اتفااقااً با دیگران رفتاری نکنيم كه
ﺧوشاایند ماست؛ زیرا ممکن است رفتاری دیگر دلخواه آنها باشد؛ پﺲ بایسته است كه
با توجه به نياز و ﺧواساته هر شاخﺺ در كردارمان سویهگيری كنيم؛ از این رو ميتوان
گفت شااید همدلي بهراستي كشﻒ و عمل به همين ﺧواستهها در ارتباطات ميان فردی
با شخﺺ آسيﺐدیده باشد.
بااه تيزی بياامااد بااه نزدیاک شااااه

ورا دی اد باار ﺧاااک ﺧاافااتااه بااه راه

بﭙرساااي اد زوی

كااه ایان داساااتااان بااا بارادر بگوی

مکن

مگوی این زمااان هيچ بااا من ساااخن

ب ادان تااا ﺧاارد بااازی ااباام ی اکااي

بااه بار گير و ساااختم باادار اناادكي

بااه بار در گرفت

چنين داد پاساااخ كه پرسااا

(فردوسي)401-405 ،971 ،9 ،9981،

هنگاميكه افراسااياب با رفتار همدلانه و بجای برادر رفتهرفته تسااکين ميیابد و به
همدلي وی اعتماد ميكند ،با او از كابوسااي دهشااتناک در بياباني ﺧشااک و پر از مار و
عقاب ميگوید كه فرزندی چهارده ساله از كاووس وی را ميكشد:
ﺧوی

دو هافتااه نبودی ورا سااااال بي

چو دیادی مرا بساااته در پي

دماي ادی بااه كااردار غاارنااده ماياغ

ماي ااناام باادو نايام كااردی بااه تايغ

ﺧااروشاااي ادماي من فراوان ز درد

ماارا نااالااه و درد بااياادار كاارد
(فردوسي)490-498 ،950 ،9 ،9981،
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گرسايوز با اینکه از تعبيرﺧواب آگاه نيسات ،همدلانه با وی سخن ميگوید تا دل
آراد و نگرانياش برطرف گردد:
بدو گفت كرساايوز این ﺧواب شاااه

نباااشااااد جز از كااامااه ني اک ﺧواه

هماه كااد دل باشاااد و تاج و تخت

نگون گشاااتاه بر بدساااگال تو بخت
(فردوسي)499-499 ،9 ،9981،

در داساتان پادشاهي فریدون ،در پي حسادت سلم و تور ،ایرج بهمنﻈور همدلي نزد
برادران مهتر ميرود و ابراز ميكند كه حال آنها را ميفهمد و حاضااار اسااات كه برای
ﺧوشنودی سلم وتور ،از بخش

پدر كه ناﺧواسته تخم نفاق ميان او و برادران

كشته،

صرفنﻈر كند؛ وی با مهرباني با تور ميگوید:
من ایران نخواهم نااه ﺧاااور نااه چين

نااه شااااهي نااه گساااترده روی زمين

بازرگي كااه فرجاااد او بتّریساااات

باارآن باارتری بر ببااای اد گریساااات
(فردوسي)781-785 ،990 ،9 ،9981،

ماارا تااخاات ای اران اگاار بااود زی ار

كنون گشاااتم از تاج و از تخت ساااير

ساااﭙاردد شااامااا را كلاااه و نگين

تارا زیان پاﺲ از من مباااد ایچ كين

مرا بااا شااامااا نيسااات ننااگ و نبرد

روان را ناابااای اد بااریان رنااجااه كرد

زمااانااه نااخااواهاام بااه آزارتااان

اگااار دورماااانااام ز دیااادارتاااان

جاز از كاهتری نيساااات آیين من

مااباااد آز و گااردنكشاااي دی ان ماان
(فردوسي)719-788 ،990 ،9 ،9981،

حال آنکه او ميتوانست با آنها وارد جنگ شود و ﺧار بزرگ كين ﺧواهي را به جان
نخرد« .به نﻈر ميرسد ایرج در لایههای دروني ذهن و روم و روان ﺧوی

به برادران

همدلی مهارتی آرام ص

در شاهنامه 621

حق ميدهاد؛ از این رو ،ساااعي ميكناد به مهر و داد ،دل آنها را به دسااات آورد؛ اما
سارانجاد حقارت ریشاه دوانده در دل سلم و تور ،به فاجعه بزرگي مي انجامد» (تلخابي،
 )975 : 9911و باا اینکاه ایرج همادلانه در پي آراد و كاميابي برادران اسااات؛ اما این
برادران كينه توز چنان در آت

انتقاد و حسااد گرفتارند كه در پي قتل برادر كهتر ،بيآن

كه به ﺧواسااته رس ايده باشااند و مسااالهای را حل كرده باشااند ،دساات ﺧالي هریک به
سااارزمين ﺧود بااز مي گردند؛ این رویارویي مهر و كين در اوج زیبایي ،از ویژگي های
درﺧشان شاهنامه است:
بارفاتنااد باااز آن دو بي اداد شاااود

یکي ساااوی ترک و یکي ساااوی رود
(فردوسي)719-788 ،990 ،9 ،9981،

همدلی سياهش با کاههس در خطای سودابه
سااايااوش ،شااااهزاده و پهلوان نجيﺐ ایراني وقتي حال و اندوه كاووس را در ماجرای
تعرض و تهمت سااودابه درک ميكند ،با همدلي تلاشميكند تا غمگسااار پدر باشااد؛ از
این رو برای به آرام

رسيدن وی ميپذیرد تا از آت

بادانگاه كاه شاااد پي

كاووس باز

گذر كند:

فرود آمااد از اساااا

و بردش نماااز

بااا پسااار نرد دیااد

رخ شاااااه كاااووس پر شااارد دیااد

ساااخن گفتن

ساااياااوش باادو گفاات انااده ماادار

كازیان سااااان بود گردش روزگااار

سااری پر ز شاارد و بهایي مراساات

اگاار بااي گناااهم رهااایي مراساااات

ور ایادوناک زین كاار هساااتم گناه

جااهااان آفااریااناام ناادارد نااگاااه
(فردوسي)719-781 ،995 ،9 ،9981،
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بيرون ميآید ،كاووس شااه ،ﺧرسند از پاكي پسر ،سه

روز ميگساری ميكند؛ در روز چهارد با بزرگان ،درباره مجازات سودابه سخن ميگوید.
همه یکصادا وی را سزاوار پادافره مرگ مي دانند؛ سياوش كه بار دیگر درماندگي و درد
پدر را از عمق جان درک ميكند ،دساات به ميانجيگری مي زند تا از اندوه وی بکاهد و
از دست رفته كاووس را بازگرداند:

آرام

چو ساااوداوه را روی برگاااشاااتنااد

شااابساااتاان هماه بااناگ برداشاااتند

دل شاااااه كاااووس پردرد شااااد

نهاان داشااات رنگ رﺧ

زرد شاااد

سااايااوش چنين گفات با شاااهریار

كااه دل را باادین كااار رنجااه ماادار

ساااوداوه را زین گناااه

پااذیاارد مااگاار پاانااد و آیاياان و راه

بااه من بخ

(فردوسي)570-594 ،998 ،9 ،9981،

و بدین ترتيﺐ كاووس كه هنوز دل در گرو عشاق ساودابه داشت و از ناگزیری تن
به مجازات وی داده بود ،آراد ميگيرد.
بهانه همي جسااات از آن كار شااااه

باادان تااا ببخشااااد گااذشاااتااهگناااه
(فردوسي)579، 998 ،9 ،9981،

همدلي ساياوش در این داستان ،جنبه مصلحت اندیشانه هم دارد؛ چرا كه او مي داند
كه پﺲ از مرگ سااودابه ،آت
گرفت.

اندوه و پشاايماني كاووس بي گمان دامان وی را ﺧواهد

همدلی مهارتی آرام ص

همدلی سهراب با رستم ژي
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از مرگ

ساهراب قبل از مرگ  ،رساتم را از شيون و سوگواری و اندوه منع ميكند و با شيوهای
همدلانه كه از درک والای

از اندوه پدر سرچشمه ميگيرد ،با او ميگوید :آنچه رخ داده

از تقدیر است و گناه تو نيست:
همي ریخات ﺧون و همي كند موی

سااارش پر ز ﺧاااک و پر از آب روی

بادو گفت ساااهراب كين بتّریسااات

بااه آب دو دی اده نبااای اد گریساااات

ازین ﺧویشتن ﺧستن اكنون چه سود

چانايان بااود و این بودني كااار بود
(فردوسي)889-841 ،984 ، 9 ،9981،

همدلی فرماندها با رستم بعد از مرگ سهراب
در همين تراژدی پﺲ از مرگ ساهراب ،لشکریان و فرماندهان سﭙاه ایران چون حال زار
و جامه دریده و ﺧاک سرد و سياه سر و روی تهمتن را ميبينند و از مرگ سهراب ،ﺧبر
ميیابند ،با وی به سوگواری و همدلي و هماحساسي ميپردازند:
هاامااه باارگاارفااتنااد بااا او ﺧروش

نمااانااد آن زمااان بااا ساااﭙهاادار توش
(فردوسي)104 ،981 ، 9 ،9981،

تهمتن باار دیگر به بالين فرزند باز مي گردد و در صااادد نابودی ﺧود برميآید؛ اما
بزرگان همدلانه مانع این اقداد ميشوند:
چو برگشااات ازان جااایگااه پهلوان

باايااامااد باار پااور ﺧسااااتااهروان

باازرگااان باارفااتاانااد بااا او بااهاام

چو طوس و چو گودرز و چون گستهم

هاامااه لشاااکر از بهر آن ارجمنااد

زبااان برگشااااادنااد یکسااار ز بنااد
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كااه درمااان ایان كااار یازدان كنااد

مگر كاااین ساااخن بر تو آساااان كنااد

یکي دشاانه بگرفت رسااتم به دساات

كااه از تن ببرّد سااار ﺧوی

پسااات

باازرگااان باادوی اناادر آویاخااتنااد

ز مااژگااان هاامي ﺧون فرو ریختنااد
(فردوسي)191 -197 ،910 ،9 ،9981،

ساارانجاد گودرز او را به كلاد آراد ميكند كه هيچ كﺲ جاودان نخواهد زیساات و
مرگ تو دردی را درمان نميكند:
بادو گفت گودرز كاكنون چه ساااود

كااه از روی گاياتاي برآری تو دود

تو بر ﺧویشااتن گر كني صااد گزند

چااه آساااااني آی اد باادین ارجمنااد !

اگر زانااک مااانااد بااه گيتي زمااان

باامااانااد ،تو بيرنج بااا او بمااان

وگر زین جهان این جوان رفتنيساات

باه گيتي نگاه كن كاه جاوید كيسااات

مرگ

ساااری زیر تاااج و ساااری زیر ترگ

شاااکااریم یکسااار همه پي

(فردوسي)197-190 ،919-910 ،9981،9،

دایگا ه ژرستندگا نيز در شاهنامه با ایفای نق

های همدلانه غالباً شاهزاده ﺧانمها را

به معشااوق ميرسااانند .در بيشااتر موارد كار آنها ميانجيشاادن ميان زنان دربار با مردان
دلخواه آنهااسااات .پرساااتندگان رودابه ،ساااودابه ،تهمينه ،منيژه ،مالکه از این گروهند
(سرامي .)879 :9989،در واقع روشن است كه «حضور پرستار در شاهنامه در مراقبت از
افرادی كه دارای طبقات اجتماعي باﻻ بودند ،معني ميیابد كه لزوماً بيمار هم نيستند؛ از
این رو پرستار به واساه نزدیکي كه با این افراد داشته ،دارای ویژگيهایي بوده كه او را
شایسته این حضور ميكرده است» (مﻈلود و ميرحقي.)9 :9919،

همدلی مهارتی آرام ص
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همدلی ژرستندگا با رهدابه در هصال زال
پرساااتنادگاان رودابه در پي دلدادگي وی ،او را پند ميدهند؛ اما چون درميیابند كه در
حال شاايدایي و اسااتيصااال اساات ،همدلانه با وی سااخن ميگویند تا بداند كه غمخوار
اویناد؛ واكن

حااكي از درک آنهاا سااارانجااد روداباه را به آرام

ميرسااااند« .بين

داسااتانهای عاشااقانة شاااهنامه از همه عاليتر و كاملتر داسااتان دلدادگي رودابه و زال
است» (اسلاميندوشن.)90: 9940،
پرساااتنااده آگااه شااااد از راز اوی

چو بشاااني اد دل ﺧساااتااه آواز اوی

بااه آواز گاافااتاانااد مااا بااناادهای ام

بااه دل ماهااربااان و پاارساااتااناادهایم
(فردوسي)941-948، 910-981 ،9 ،9981،

اگاار جااادویااي بااای اد ،آمااوﺧااتاان

بااه بنااد و فساااون چشااامهااا دوﺧتن

باﭙااریام بااا ماارغ و آهاو شاااویام

باﭙاویيم و در چاااره جااادو شاااویم

مااگاار شاااااه را ناازد ماااه آوری ام

بااه ناازدیااک او پااایااگاااه آوریاام

لااﺐ سااارخ ،رودابااه پرﺧنااده كرد

رﺧااان ماعَصااا َفر ساااوی بنااده كرد
(فردوسي)981-989، 910-981 ،9 ،9981،

همدلي برای پرستاران از نﻈر فردوسي واﻻترین مرتبه شریک شدن در تقدیر فرد
است .او تعادلي برای این راباه وصﻒ نميكند و این سهيمشدن را تا یکﭙارچگي و
وحدت كامل پي

ميبرد؛ و این یعني احساس كردن ،تجربه كردن و مشترک شدن در

آنچه كه دیگران احساس و تجربه ميكنند ،ﻻزمه این حالت بهكارگيری هيجانات است و
در مقابل بيتفاوتي قاارار ماايگااياارد كه یک عااماال ضدانساني است (مﻈلود و
ميرحقي.)5:9919،
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 -6-9همدلیهای امایتی م لح اندیرانه
این گوناه همادلي هاا در عين حاال كاه جنباه حماایات از طرف دیگر راباه را دارند،
مصلحتاندیشانه هم هستند:
همدلی زرمهر با ق اد
زرمهر ،فرزند سوفرای ،با درک والای ﺧوی  ،آگاهي از ﺧاای پدر ،وضعيت اسفبار
مملکت و قباد تصميم ميگيرد در جهت منافع ملي با حمایت همدلانه از قباد و صلح و
دوستي با وی ،از جنگ و غارت و ﺧونریزی ،پيشگيری و مشکل تفرقه و آشوب داﺧلي
را حل و فصال كند؛ حتي برای كشنده پدر هوشمندانه به ﺧواستگاری ميرود و حاصل
این ازدواج ميشود كسری انوشيروان.
باادو گفاات زرمهر كااای شاااهری اار

زبان را بدین باره رنجاااه مااااااااادار

پاادر گر نکرد آنچ بااایساااات كرد

ز مرگ

پسااار گرد و تيمااار ﺧَورد

ترا مااااان به ساااااااان یکي بنده اد

به پياااا

تو اناااادر پرستنااااااادهاد

(فردوسي)994-995 ، 19-19 ،4، 9981،

قيدافه ه همدلی با اسکندر
قيدافه ،فرمانروای آندلﺲ (اسااﭙانيا) ،از زنان كاردان شاااهنامه و مﻈهر ارتباط موثر اساات.
وی با درایت و هوشامندی ،با اساکندر كه در موضاع ضاعﻒ و آسايﺐ است ،همدلي
ميكناد و باه او اطميناان ﺧاطر ميدهد كه در آندلﺲ در امان ﺧواهد بود و بدین ترتيﺐ
مصاالحتاندیشااانه با ایجاد حﺲ ﺧشاانودی ،با وی پيمان صاالح و دوسااتي ميبندد و
بحرانها را مدیریت ميكند:

همدلی مهارتی آرام ص

تو ایمن بباااش و بااه شااااادی برو

در شاهنامه 645

چاو رفاتاي یاکي كااار برساااااز نو
(فردوسي)814 ، 19، 1 ،9981 ،

تاو تااا ای ادری ،باياقون ﺧوانماات

برین هم نشااااان دور بنشااااانماات

باادان تااا ناادانااد كساااي راز تااو

هاامااان نشاااانااود ناااد و آواز تااو

فارساااتماات بر نيکوی باااز جااای

تو بااایاد كااه باااشاااي ﺧااداونااد رای
(فردوسي)845-849، 19، 1 ،9981 ،

همدلی ژيرا ه افراسياب با سياهش
در داساتان سياوش ،سرانجاد وی از نابخردی و بيداد كاووس و ناپاكي و تعرض سودابه
از سر درد و ناچاری با حالي ﺧراب و دلي ﺧسته و پر اندیشه به توران پناهنده ميشود:
سااياوﺧ

لشااکر به جيحون كشاايد

از آب دو دیااده رﺧاا

ناااپاادیااد

(فردوسي)9991 ،989 ،9، 9981 ،

پيران ،وزیرﺧردمند افراساياب ،با درک عميق از شرای آشفته روحي وی شخصاً به
پيشواز فرزند ﺧردمند شاه بيﺧرد ميرود و با فروتني و روی ﺧوش از سياوش استقبال
ميكند و همدلانه وی را به سخنان نرد ﺧوی

دلگرد ميكند.

چو دیدد تو را روشاان و تندرساات

نايااایا

ترا چون پاادر باااشاااد افراساااياااب

همااه بنااده باااشااانااد ازین روی آب

از هزار

پاارساااتااناادگاااناانااد بااا گااوشاااوار

ماراگار پااذیااری تااو بااا پير سااار

باابااناادد كااماار

مارا ناياز پايوساااتااه بي

كنم پي

ز بااهاار پاارساااتا

یزدان نخساااات

(فردوسي)9970 -9994 ،989، 9، 9981 ،
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در طي مساير ،سياوش با دیدن فضای پر شور و شعﻒ اطراف و صدای موسيقي به
یاد زابلساتان و دوره ﺧوشي با رستم و ﺧاطرات

در ایران مي افتد و اشک از چشمان

سااارازیر ميشاااود و روی از پيران مي گرداند تا درد جانساااوزش نهان بماند؛ پيران كه
مهارت همدلي را به تمامي داراساات ،و حركات و حالات س اياوش را پوش ايده ميپاید،
متأثر ميشود:
از ایران دل

یااد كرد و بساااوﺧاات

بااه كااردار آتا

هاامااي برفروﺧاات

ز پيران بﭙوشااايااد و بﭙيچيااد روی

ساااﭙهبااد باادیااد آن غم و درد اوی

باادانساااات كاااو را چااه آمااد بياااد

غمي گشااات و دنادان باه لﺐ بر نهاد
(فردوسي)9971-9971 ،987، 9، 9981 ،

از این پﺲ ،پيران با همدلي بيشتر ميكوشد تا با سخناني ﺧوشایند و دلگردكننده بار
اندوه را از دوش جان سياوش بزداید:
چنين گفاات كااای نااامور شاااهریااار

ز شاااااهااان گاايااتااي توی یااادگااار

ساااه چيزسااات بر تو كه اندر جهان

كساااي را نااباااشااااد ز تخم مهااان

یاکااي آنااک از تااخاامااه كاايااقباااد

هاامااي از تااو گااياارنااد گااویااي نژاد

و دیاگار زبااانااي باادیاان راساااتي

بااه گاافااتااار ناايااکااو بااياااراسااااتااي

سااادیگر كااه گویي كااه از چهر تو

باابااارد هاامااي باار زمااياان مااهاار تااو
(فردوسي)9954-9959 ،987، 9، 9981 ،

اما س اياوش ،كه ناآراد و نامامئن ،گاد در ساارزمين دشاامن نهاده ،بيتاب اساات و
سرانجاد آنچه در سر دارد ،به زبان ميآورد:
گر ایاادونااک بااا من تو پيمااان كني

شاااناااسااام كااه پيمااان من نشاااکني

گر از بودن ایاادر مرا نيکویساااات

بارین كرده ﺧود نبااایااد گریساااات
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ناامااایااي ره كشااااوری دیااگاارد
(فردوسي)9919-9910 ،985-987، 9، 9981 ،

چون سياوش از هراس و حﺲ ناامنياش با پيران مي گوید ،وی بار دیگر به شاهزاده
آشاااتيجوی ایراني همادلااناه و با مهرورزی چون پدری بر فرزند دلخساااته ﺧوی ،
اطمينانﺧاطر و آرام

ميدهد:
زین

چااو اناادر گااذشاااتي از ایران زمين

باادو گفاات پيران كااه مناادی

مااگااردان دل از مااهر افراساااياااب

ماکان هاايااچگااونااه برفتن شاااتاااب

بااه گيتي باادیسااات

وليکن جز آنساااات مرد ایزدیساااات

ﺧارد دارد و رای و هااوش باالنااد

بااه ﺧاايااره ن ات ااب اد بااه راه گاازنااد

مرا نيز ﺧویشااي ساات با او به ﺧون

رهنمون

پراگناده نااام

هاما

پااهاالااواناام هااما

(فردوسي)9914-9919 ،985، 9، 9981 ،

فاادای تو بااادا همااه هرت هساااات

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

ساااياووش بدان گفته ها راد گشااات

برافروﺧات و انادر ﺧور جاد گشااات

باه ﺧوردن نشاااساااتناد یک با دگر

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

افراسياب نيز همدلانه به پيشواز سياوش ميآید و با گفتاری نرد دل رنجدیده پهلوان
پر آزرد را گرد ميكند:
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كاناون شاااهر توران ترا بنااده انااد

هاامااه دل بااه مااهاار تو آگنااده انااد

تسااات

تساات

مرا چيز بااا جااان هماه پي

سااﭙهبد به جان و به تن ﺧوی

(فردوسي)9981-9988 ،984، 9، 9981 ،

 -6همدلی در هنگام رد هرأتمندانه درخواستی نابجا
این نوع همادلي ،كه بيشاااتر در گفتار و كردار پهلوانان جرأتمند و ﺧودآگاه شااااهنامه
پدیدار مي شاااود ،در واقع توانایي ردّ جرأتمندانه درﺧواسااات های نابجا اسااات؛ اما به
شايوهای كه به طرف دیگر راباه در این «نه» شانيدن ،آسايﺐ كمتری برسد؛ یا هيجانات
منفي و آسيﺐرسان وی ،شخﺺ جرأتمند را گرفتار نسازد.
این توانایي در شامار مهارتهای ارتباطي دشاواری اسات كه در سبکهای رفتاری
دیگر ،ممکن اسات در شايوه ابراز نامناسابي سبﺐ رنج

و كينه و دشمني شود .گفتن

«نه» همدلانه از ویژگي های ﺧردمندان و كساني است كه دارای سبکرفتاری جرأتمندانه
هساتند؛ زنان شااهنامه نيز گاه در هنگاد دادن پاساخ منفي به ﺧواستگاری كه مالوبشان
نيساات ،از این نوع همدلي بهره مي جویند؛ پاسااخ گردیه به ﺧاقان چين و گردآفرید ،به
سهراب با یادكرد از ترک و توراني بودن وی ،ازین شمارند.
همدلی سياهش با سودابه
پﺲ از آن كه سااودابه دﺧتران را به س اياوش مينمایاند و در پﺲ آن راز دل بر او افشااا
مي كند ،سااياوش از بدسااگالي و دسااتان سااودابه در اندیشااه مي افتد كه باید با همدلي
درﺧواست ناسزای وی را رد كند:
چنين گفاات بااا دل كااه از كااار دیو

ماارا دور داراد گاايااهااان ﺧاادیااو

نااه ماان بااا پاادر باي وفااایي كنم

نااه بااا اهاارماان آشاااانااایااي كااناام

همدلی مهارتی آرام ص
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گرد گردد ز ﺧشااام

وگر ساارد گویم بدین شااوخ چشاام

بجوشااااد دل

یکي جااادوی سااااازد اناادر نهااان

باادو بااگاارود شااااهااری اار جااهااان

همااان بااه كااه بااا او بااه آواز نرد

چرب و گرد

ساااخن گویم و دارم

(فردوسي)989 -941 ،999 ،9، 9981 ،

سﭙﺲ برای ایمني از آسيﺐ ،نامادری را به زباني چرب مي ستاید و در لفافه و احتراد،
به وی پاسخ منفي ميدهد:
از آن پﺲ به سوداوه گفت

كاه اندر جهان ﺧود ترا نيسااات جفت

سياوﺧ

ناامااانااي مااگاار نااياامااه ماااه را

نشااااایي كساااي را جز از شاااااه را

كنون دﺧترت بﺲ كااه باااشااااد مرا

نب اای اد جز او كﺲ كااه باااشااااد مرا
(فردوسي)981-987 ،999، 9، 9981 ،

در لحﻈه آﺧر نيز سااودابه را عامدانه مادر ﺧااب ميكند و شاابسااتان را با نگراني و
اندوه ترک ميكند:
ساااار بااانااوان اي و هاام مااهااتااری

مان ای ادون گامااانم كااه تو مااادری
(فردوسي)919، 999، 9، 9981 ،

همدلی زال با مهراب
در داساتان پادشااهي منوچهر ،مهراب ،پادشااه كابل ،كه از نژاد ضحاک است ،زال را به
ﺧااناه ﺧود دعوت ميكند و زال با همدلي ،پوزش ميﺧواهد و ضااامن نواﺧتن مهمان
ﺧود ،ابراز ميكند كه به سابﺐ اﺧتلافات اعتقادی دو ﺧانواده و مخالفت ساد و منوچهر،
از پذیرش دعوت وی معذور است:
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چنين داد پاسااخ كه این رای نيساات

بااه ﺧااان تو اناادر مرا جااای نيسااات

نبااشاااد بادین سااااد هماداساااتان

هماان شااااه چون بشااانود داساااتااان

كه ما ميگساااریم و مسااتان شااویم

ساااوی ﺧااناه باتپرساااتان شاااویم

جزان هر چاه گویي تو پاساااخ دهم

بااه دیاادار تااو رای فاارخ نااهاام
(فردوسي)990-904 ،985، 9 ،

«نه» گفتن رستم به اسفندیار با همدلی
در داستان نبرد رستم و اسفندیار ،رستم در آﺧرین مرحله زندگي حماسي ﺧوی

به سر

ميبرد؛ از این رو عصاارة اعمال ،رفتار و شخصيت پانصدساله وی ،در این داستان نمود
چشامگيرتری دارد .او طي ساه روز جنگ با اسفندیار« ،همه ذﺧایر روم ﺧود را به كار
مي گيرد ،چناان كه گویي در همين ساااه روز به اندازه یک عمر زندگي كرده اسااات»
(اسلامي ندوشن .)15 :9959 ،در این داستان ،با وجود آنکه اسفندیار برای بند كردن وی
و تصااحﺐ ناد او آمده اسات ،رساتم با لحني پدرانه و با همدلي با او سخن مي گوید تا
مگر با ترغيﺐ وی به تفکر ،جان او را آگاه كند:
هاماي جااان مان در نکوه

نهي

چارا دل نااه اناادر پاژوها

ناهاي

(فردوسي)877، 919 ،5 ،9981،

ماکان شاااهاری اارا جااواناي مااکن

چاانايان باار باالااا كااامااراناي مااکاان

مااکاان شاااهااری اارا دل مااا نااژنااد

ماي ااور بااه جااان من و ﺧود گزنااد
(فردوسي)874 -871 ، 919 ،5 ،9981،
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تو را بي نياازی اسااات از جنگ من

وزیان كوشااا
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و كردن آهنااگ من

(فردوسي)871 ، 919 ،5 ،9981،

تهمتن ،به هر گونه تلاش ميكند تا به گفتگو با اسااافندیار همدلانه به او بفهماند كه
حال ﺧراب او را كه از افزونﺧواهي گشتاسﺐ سرچشمه گرفته ،مي فهمد و در احساس
او شریک است؛ اما اسفندیار بر تعصﺐ كور ﺧود پای ميفشارد .رستم ،با صفاتي چون
«یکتادل و ندیده جهان»« ،كسي كه جهان را به چشم جواني مي بيند» و «دو چشم ﺧرد
را پوشايده» انحراف اسافندیار را در ساه عامل ﺧلاصه ميكند )9 :جواني و بي تجربگي؛
 )9غرور؛  )9ﺧردمندانه عمل نکردن (ستاری ،صفارحيدری و محرابي كالي.)88 :9917،
تو را سااااال برنااامااد از روزگااار

ناادانااي فااریااﺐ بااد شااااهااریااار

تااو ی اکااتااادل اي و ناادی ادهجااهااان

جهااانبااان بااه مرگ تو كوشاااَاد نهااان

از روی بخت

نياابااد همي سااايری از تاااج و تخاات

بااه گاارد جااهااان باار دوانااد تاارا

بااهاار ساااخااتاي ای پاارورانااد تاارا

به روی زمين یکسااار اندیشاااه كرد

ﺧرد چون تبر هوش چون تيشاااه كرد

كاه تاا كيسااات انادر جهاان نامدار

كااجااا سااار نااﭙاياچااانااد از كااارزار

كاازان نااامااور باار تااو آی اد گاازنااد

باامااانااد باادو تاااج و تااخاات بلنااد

گر ایدونک گشااتاس

(فردوسي)879-891 ، 919-919 ،5 ،9981،

«سافر اسافندیار به سايساتان به سابﺐ زرتشتي كردن رستم است؛ چنان كه رسالت
اسافندیار اسات و هرآینه مراد از بند ،بند دین مي باشد؛ یعني بندی كه هر زرتشتي باید
به كمر ميبسات .در صاورت پذیرش این فرض ،اصارار اسفندیار كاملاً معني دار است؛
زیرا همه كوش

او برای عرضه دیانت جدید به رستم است» (شميسا،)91-70 :9941 ،

اما رسااتم با اینکه بر عقيدهاش اسااتوار پای ميفشااارد و قاطعانه و جرأتورزانه حتي از
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را تهدید كند ،روی بر ميگرداند ،در تماد طول

داستان همدلانه و مهرورزانه بيان ميكند كه جز تن دادن به بند همه ﺧدمتي ميكند:
جان كنم

ز من هرچااه ﺧواهي ات فرمااان كنم

ز دیدار تو رامااااااااااااااا

مگر بنااااااااااااد ،كز بند ،عاری بود!

شاااکساااتي بود؛ زشااات كاااری بود

نبيند مااااااااااااااارا زنده با بند كﺲ!

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

با این اندازه انعاافي كه شااید ثمره پختگي اسات ،رستم در گفتگو با اسفندیار ،گاه
نيز به ﺧودابرازی ميپردازد تا جایگاه ﺧود و حد شااااهزاده متکبر را بر وی بنمایاند كه
من تا به امروز با كساي چنين به نرمي سخن نگفتهاد و این همه افتادگي برای من آسان
نيست.
چااه نااازی باادین تاااج لهراساااﭙي

باادیان تااازه آیااين گشاااتاااساااﭙي !

كاه گوید برو دسااات رساااتم ببند

ناابااناادد ماارا دساااات چاارخ بلنااد!

كااه گر چرخ گویااد مرا كين نيوش

بااه گارز گارانا

من از كودكي تااا شاااادساااتم كهن

باادیان گونااه از كﺲ نبردد ساااخن

است

اساااات

مرا ﺧواری از پوزش و ﺧواه

بامااالم دو گوش

از این نرد گفتن مرا كاااه

(فردوسي)457-450 ،955-957 ، 5 ،9981،

در واقع اسافندیار با درﺧواست بند ،بر روی معنویت ،ﺧردمندی و احساسات ﺧود
پا گذاشااته اساات .رسااتم با واقعبيني در ميان همه تناقضها و تن هایي كه اساافندیار
برای

به وجود آورده است ،عاقبت شاهزاده را به او مي نماید (شکيبي )905 : 9984 ،و

همدلانه ميگوید برایت نگرانم و نميﺧواهم از من بر تو گزندی برساااد .غرور را كنار

همدلی مهارتی آرام ص
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بگذار و نخواه كه بر دست من تباه شوی كه ناد من به ننگ گراید ،جواني تو بر باد رود
و پدر آزمندت گرفتار پادافره این ستم شود:
بترسااام كااه چشااام بااد آیاد همي

سااار از ﺧواب ﺧوش برگرای اد همي
(فردوسي)594 ،997 ، 5 ،9981،

از این ﺧواه

من مشاااو باادگمااان

ماادان ﺧاویشاااتن برتر از آسااامااان
(فردوسي)109، 979، 5، 9981،

زمااااااانه هماااااي تاﺧتت با سﭙاه

كه بر دسااات من گشااات ﺧواهي تباه
(فردوسي)850، 919 ، 5، 9981،

رستم با تماد وجود ،حتي شاید با تشبيه اسفندیار به سياوش ،از همان دیدار آغازین
ميكوشاد به او بفهماند كه «تو هم سارنوشتي همچون سياوش ﺧواهيداشت؛ زیرا مانند
او نادانساته و كوركورانه عمل ميكني و قرباني سبکسری پدر مي شوی و من همانگونه
كه به داغ او نشاستم ،به داغ تو نيز ﺧواهمنشست» (فردوسي ،)909 :9989 ،اما اسفندیار
متعصاﺐ و مغرور به هيچ روی دسات از دساتور گشتاسﺐ نميكشد و همدلي رستم را
درک نميكند.
در این داساتان ،كه ساارشاتي متفاوت نساابت به دیگر داسااتانهای شاااهنامه دارد و
آميزهای از مهر و كين ،ساتای
كشامک

و نکوه

و دوستي و دشمني است ،در تقابل اندیشه و

عميق رواني ،بازنمود شاخصايت رستم ،كه هر یک از عناصر آن در گوشه و

كنار داسااتانهای گوناگون متجلّي اساات ،با تماميت ﺧوی
ميگيرد (حميدیان.)955 :9989 ،

در برابر داوری و دید قرار
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این اندازه از همدلي و فروتني برای ابر پهلوان تاجبخشي چون رستم ،كه مي بایست
در روزگار كهنسااالي ،ﺧداوندگار غرور ناشااي از ﺧودآگاهي باشااد؛ شااگفتي توص ايﻒ
ناپذیری در انسان به وجود ميآورد كه ذهن را بران سوق مي دهد كه داغ جانکاه فرزند،
وی را از نزدیک شادن به ریسامان ساياه و سﭙيد بدعهدی روزگار ترسانده است و این
گونه ورز دادن اندیشاااه مخاطﺐ در جهت مالوب ساااراینده ،تنها ميتواند از هنرمندی
حکيمي باشاااد كه ميﺧواهد در هزارتوی معنایي داساااتان های

حکمت بياموزد و راه

نشان دهد .فردوسي در این داستان بيشتر از رزد به توصيﻒ اندیشه و روحيات قهرمانان
اصالي مي پردازد و حدود دو سود ابيات را به سخناني اﺧتصاص ميدهد كه ميان رستم
و اسفندیار رد و بدل شده است (غفوری.)90: 9981 ،
 -9همدلی چارهگرانه یا تظاهر به همدلی
این گوناه همدلي های ظاهری كه بيشاااتر در هنگاد تهدید شاااخﺺ یا موقعيت

انجاد

ميپذیرد ،در شااااهنامه غالباً در تعرضها و زماني رخ ميدهد كه طرف دیگر راباه در
موضاع قدرت است؛ از این رو كسي كه تﻈاهر به همدلي ميكند ،توان رویارویي با وی
و ردّ جرأتمندانه درﺧواسات تحميلي را ندارد؛ پﺲ به منﻈور حلمساله و مصلحت بينانه
همادلي مي كناد تاا در آرام

به مقصاااودی جز آنکه طرف دیگر راباه مياندیشاااد،

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

هرچند بهظاهر همدلي است؛ اما با تعریﻒ واقعي همدلي در علم روانشناسي

متفاوت است و بيشتر حکم ابزاری برای چاره اندیش ي دارد كه در تعریﻒ مهارتي دیگر
ميگنجد.
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همدلی شيرین ه شيرهیه
شايرین ،همساار ﺧسااروپرویز در دو عرصااه در شاااهنامه همدليميكند؛ یکي در هنگاد
زندانيشادن ﺧسارو ،كه تيماردار و غمخوار وی است .دیگری نق

مهم و غم انگيز او

پﺲ از مرگ ﺧسارو پرویز و در پي ابراز عشاق و ﺧواساتگاری شيرویه .شيرین در یک
همدلي ظاهری و با چاره گری در عملي عشااق ورزانه به ﺧساارو ،با هلاک ﺧویشااتن بر
بالين همسار ،به شايرویه «نه» ميگوید« .وفاداری شايرین به شوی كه حتي پﺲ از مرگ
پرویز نيز ادامه مي یابد ،شاورانگيز و دلک

است» (سرامي )404: 9989 ،و شيرین برای

رهایي از شرّ عشق ناﺧوشایند فرزند ﺧوانده ،چاره ای چيره ،جز تﻈاهر به همدلي و مرگ
ﺧودﺧواسته نمي بيند.
نتيجه
ایفای نق

هنرمندانه شاخصيتهای شاهنامه در ظرایﻒ ارتباطات ميانفردی است كه به

عملکردهای آنها معنا ميبخشااد و روند و كن

داسااتانها را به پي

ميبرد؛ در واقع

همين جزئيات تأمل برانگيز رواب دو برادر ،دو پهلوان ،شاهي با همسرش ،شاهزادهای با
پدرش و نامادری ای با فرزند همسر است كه اثری متعلق هزار سال پي
اندازه پژوه

را ،سزاوار این

و واكاوی از هر دیدگاه و جهانبيني ميكند .همدلي ،یکي از همان رواب

ميانفردی است كه در شاهنامه به سهگونه مشاهده ميشود.
همدلي های حمایتي ،همدليهای چارهگرانه و مصلحتي و همدلي هایي كه به منﻈور
ردّ درﺧواسااتي نابجا رخ ميدهد .وزیران و مشاااوران ،پرسااتندگان ،نزدیکان شاااهان و
پهلوانان بيشترین نق های همدلانه را در این اثر ارجمند ایفا ميكنند .گاهي همدليهایي
اعجااب انگيز و غيرقاابل باوری نيز بيهيچ كينه ای از ساااوی آزادگان ایران زمين اتفاق
مي افتاد كه هر ﺧواننده ای را متحير و ميخکوب مي كند .همدلي ساااهراب با پدری ،كه
قاتل اوساات و همدلي سااياوش با كابوس برای شاافاعت نامادریای كه نابکار اساات و
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درصادد بدنامي وی ،از این دست همدليهاست .همدلي گرسيوز توراني با برادر پﺲ از
دیدن كابوس ،به تمامي مصاداق این مهارت است؛ همدلي پيران و افراسياب با سياوش
و همدلي رستم با اسفندیار نيز از همدليهای بسيار تاثيرگذار و بيهمتای شاهنامه است.
منابع
الف) کتابها
 .9اسلامي ندوشن ،محمدعلي ( .)9959داستان داستانها ،تهران ،انجمن آثار ملي.
 .)9940( ---------- .9آواها و ایماها ،تهران ،یزدان.
 .9اساکروچي ،رامتين ( .)9911ریشاهشناسي كاربردی در واژگان انگليسي ،كرج ،نوای
فرهنگ و هنر
 .7برزكار ،ابراهيم ( .)9914مقدمهای بر موضااوعات شااناﺧتي (فرآیندهایذهني مبتني بر
پژوه های مغز و روانشناﺧتي) ،تهران ،آرتينه.
 .5بولتون ،رابرت ( .)9989روانشناسي رواب انساني ،ترجمة حميدرضا سهرابي ،تهران،
رشد.
.1پارسا ،حسن ( .)9988انگيزش و هيجان ،چاپ دهم ،تهران ،دانشگاه پياد نور.
 .4حميدیان ،سااعيد ( .)9989درآمدی بر اندیشااه و هنر فردوسااي ،چاپ دود ،تهران،
ناهيد.
 .8دبيرسياقي ،سيد محمد ( .)9980برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسي به نثر ،تهران،
قاره.
 .1سرّامي ،قدمعلي ( .)9989از رنگ گل تا رنج ﺧار ،تهران ،علمي و فرهنگي.
 .90شميسا ،سيروس ( .)9941طرم اصلي داستان رستم و اسفندیار .تهران :ميترا.
 .99فتي ،لاادن و فرشاااتاه موتابي و شاااهراد محمدﺧاني و مهرداد كاظم زاده عاوفي
( .)9919آموزش مهارتهای زندگي ،تهران ،ميانکوشک.
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 .99فردوساي ،ابوالقاسام ( .)9989شااهنامه ،بر اسااس چاپ مساکو .به كوش

سعيد

حميدیان .تهران :قاره.
 .)9981( ------------- .99شاااهنامه ،تصااحيح جلال ﺧالقي مالق ،تهران ،مركز
دایرةالمعارفبزرگ اسلامي.
 .97مزلو ،آبراهاد ات .)9949( .انگيزش و شخصيت .ترجمه احمد رضواني ،چاپ سود.
تهران :آستان قدس رضوی.
 .95محمدﺧاني ،شاهراد و حسن موسوی چلک و ربابه نوری و فرشته موتابي (.)9911
مهارتهای زندگي (مهارتهای رفتاری -ویژه والدین) ،تهران :طلوع دان .
ب) مقالات
 .9تلخابي ،مهری (« .)9911نگاهي به مهمترین برادركشاايهای شاااهنامه از منﻈر نﻈریه
عقاده حقاارت آدلر» ،فصااالناامه تخصاااصاااي تفساااير و تحليل متون زبان و ادبيّات
فارسي،شماره  ،99صﺺ .951-994
 .9جي .ليوكنز ،ربکا (« .)9989ادبيات چيست» ،ترجمة شهراد اقبالزاده ،كتاب ماه كودک
و نوجوان ،شمارة  ،44صﺺ .979-991
 .9حسن رضایي ،حسين ( .)9911ادبيّات :زبان همدلي یا زبان مشترک عواطﻒ انسانها،
نخستين همای

بين المللي ادبيّات :زبان همدلي ،شيراز ،دانشکده ﺧبر شيراز.صﺺ-90

.9
 .7رحيميانبوگر ،اسحاق ،شاره ،حسين ،حبيبيعسگرآبادی ،مجتبي و بشارت ،محمدعلي
(« .)9981بررسي تأثير شيوههای جرأتورزی بر سازگاری اجتماعي» ،مجله نوآوریهای
آموزشي ،)99(1 ،صﺺ.91-57
 .5رفاهي ،ژاله و نازفر مقتدری (« .)9919اثربخشااي آموزش مهارت همدلي به شاايوه
گروهي بر افزای
صﺺ.77-51

صاميميت زوجين» .فصالنامه مشاوره و روان درماني ﺧانواده،)9(9 ،
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 .1شاکيبيممتاز ،نسارین (« .)9984نق

گفتگو در داساتان رستم و اسفندیار» ،فصلنامه

علودانساني دانشگاه الزهرا ،شماره  ،47صﺺ .19-999
 .4ستاری ،رضا و حجت صفارحيدری و منيره مهرابي كالي ( .)9917شخصيت رستم بر
اسااس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نﻈریه «ﺧودشکوفایي» آبراهاد مزلو ،مجله
متن پژوهي ادبي ،)17(91 :صﺺ .89-901
 .8غفوری ،فاطمه (« .)9981بررسي تابيقي كانون روایت در شاهنامه فردوسي و مثنوی
مولانا با تأكيد بر داستان رستم و اسفندیار و داستان دقوقي» ،مجله اندیشههای ادبي دوره
جدید سال دود شماره  ،9صﺺ .99-9
 .1فيض آبادی ،زهرا و ليلا عزیزی و مریم صااالحي ( .)9984تحليل عامل اكتشااافي و
تأیيدی پرساشانامه فرساودگي شاغلي مزلات در كاركنان دانشگاه تهران ،مجله ماالعات
روانشناﺧتي دانشگاه الزهرا ،)9(7 ،صﺺ . 49-19
 .90كاظمي ،حامد ( .)9981ریشههاى نوعدوستي در طفوليت ،فصلنامة روانشناسي و
اطﻼع رساني ،شمارة  ،9صﺺ .77-19
 .99كاویاني ،محمد و موسوى ،سيدهسادات (« .)9981تحليل روانشناﺧتي دیدگاه مولوى
در موضوع نوعدوستي» ،دوفصلنامة علميتخصصي عﻼمه ،سال دهم ،شمارة  ،91صااﺺ
.14-991
 .99كهنوجي ،مرض ايه (« .)9915بررسي ابعاد همدلي در بين اعضای هيأت علمي دارای
پستهای مدیریتي با توجه به نق

جنسيتي» ،فصلنامه ماالعات منابع انساني،)90(5 ،

صﺺ.949- 981
 .99گلمن ،دانيل (« .)9989همدلي و نوعدوستي نشانة هوش عاطفي توست» ،ترجمة
حميدرضا بلوت ،مجلة روانشناسي جامعه 95(9 ،و  ،)91صﺺ .91-98
 .97مﻈلود ،سيدرضا و اميرحساااين ميرحقي (« .)9919مضاااامين اﺧلاقي پرساااتار در
شاهنامه» ،مجله پژوه

پرستاری ایران ،)98(8 ،صﺺ .9-8
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.95وزیری ،شاااهراد و افساااانه لافيعﻈيمى (« .)9910تأثير آموزش همدلى در كاه
پرﺧاشاگری نوجوانان» ،روانشاناسايتحولي (روانشناسان ایراني) ،)90(8 ،صﺺ -945
.914

