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 چکيده

توصیفی با تأکید بر مفهوم  -شناسانه به روش تحلیلیی روانکردرویپژوهش حاضر با    

عقل و عشق را در داستان زال  دهندۀهای پیوندمؤّلفهسر یکی از عشق از دیدگاه ویلیام گال

های کردداند. تعهد مانند بسیاری از عملکاود. گالسر عشق را برابر با تعهد میرودابه می

گیرد. در این م میاانجعقل  ۀرفتاری که با چیرگی و پشتوان ؛یک رفتار است ،گر آدمیدی

 کردنترین نیاز اساسی زال که نیاز عشق و تعلق است به آشکار راستا ضمن تبیین برجسته

داستان  ۀبرندهای پیشادت مخرب هریک از شخصیتمیزان رفتار متعهدانه و دور از هفت ع

دارد. زال ها را در به کمال رسیدن عشق معلوم میین منظر نقش آناز ا .پردازدنیز می

خود به  ۀو مهراب به ترتیب با رفتار متعهدانرودابه، ندیمان، سیندخت، سام، منوچهر 

های مخربشان، فکر( و کنترل عادت مؤلّفۀهای خردمندانه )گوها و مذاکرهوگفت ۀپشتوان

دوایر  ،هاییر داده و با پذیرفتن اتحادِ تضادها و تقابلتغ جیتدربهتصاویر دنیای مطلوب خود را 

مهین عشق زال رودابه آغاز شده، در مسیر به کمال رساندن  ۀمانداال را که با دایر یتودرتو

توان دو واژه را صد در صد که در زبان نمی جاآننوردند. از مرکزیت و یگانگی در می عشق و

بازوی خود را به دست عقل و از سویی به  سوکیاز  کهبرابر هم دانست، تعهد عنصری است 

یکی از  عنوانبهتوان تعهد را این داستان می بنابراین با تکیه بر .دست عشق داده است
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 رودابه. تئوری انتخاب، عشق، عقل، تعهد، زال :هاکليدواژه     

 مقدمه

گران بوده است. پژوهش موردتوجههای گوناگون همواره کردرویداستان زال و رودابه با 

های مؤّلفهتواند سبب تداوم کیفی این جریان باشد پیدایی و آشکار ساختن چه امروز میآن

یونگ با محوریت  ییالگوکهن. تحلیل این داستان به روش نقد ها استکاربردی و مؤثر آن

آن نزد پژوهندگان است. تمرکز برخی از  ۀاذبگر دلیل کشش و ججمعی بیان ناخودآگاه

شناسان بر خودآگاه روان انسان دلیلی بر نادیده انگاشتن ناخودآگاه جمعی نیست؛ بلکه روان

و نند که با تعامل و تبادل اطالعات داروان آدمی می ۀدایر ۀدهندلیتشکی هادو را بخش این

 1994را در سال  1لیام گالسر تئوری انتخابدهند. ویهای آدمی را شکل میها، رفتاراندیشه

گر واقعیت درمانی ارائه داد. تأکید گالسر بر خودآگاه پشتیبان و تبیین ۀیک نظری عنوانبه

حاکم بر  یشناسروان( در برابر کنترل درونینگر )شناسی مثبتیک روان ۀاست. این نظری

ه دلیل از بین بردن اختیار و آزادی کنترل بیرونی ب چراکهکنترل بیرونی( است؛ کل دنیا )

ز این منظر به معنای انکار ا شاهنامههای کند. تحلیل داستانشخصی روابط را تخریب می

 عنوانبهنیست؛ بلکه ضمن پذیرفتن تقدیر  شاهنامههای باوری حاکم بر نظام داستانتقدیر

زال دو  ۀکاود. مسألمی اهتیشخصمؤثر ها را در رفتار مؤثر و ناانتخاب ۀیک واقعیت، گستر

زال  ۀرسد در داستان عاشقانکه به نظر می چیز است. ابتدا متفاوت بودن ظاهر او با دیگران

« عشق چیست؟»حل شده است و دیگری عشق. گالسر در کتابی با عنوان  ظاهربهرودابه 

داند. در یم« تعهد»سازد و آن را برابر مفهوم عشق را از زبان دختری به نام آنت روشن می

دهیم یک رفتار است. برای رفتار م میاانجتعهد مانند بسیاری از افعالی که  ،تئوری انتخاب

گیرد که دو چرخ جلو، فکر و عمل و دو چرخ عقب، احساس از تمثیل ماشین رفتار بهره می

ها متفاوت م یک رفتار نقش دارد و چیرگی آناانجدر  مؤلّفهو فیزیولوژی است. هر چهار 

را با خرد و عقلی که  مؤلّفهفکر است. پژوهش حاضر این  مؤلّفۀمحصول چیرگی  ،ت. تعهداس

( و ها )دنیای مطلوبخواسته ۀپنج نیاز اساسی انسان به مقایس پایۀتواند ادراک کند و بر می

 داند. نیاز عشق و تعلق یکی ازبپردازد و منجر به رفتار شود، برابر می ها )دنیای واقعی(داشته

ورزد. از رفتار زال که از خاص به آن تأکید می طوربهنیازهای بنیادین آدمی است که گالسر 

مهری پدر قرار گرفت آشکار است که اتفاقًا همین نیاز ابتدا نسبت به تأمین این نیاز مورد بی
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های داستان هرگز گوودارد. او در طی مذاکرات و گفت تربیش یدر شخصیت زال وسعت

در حالی است که به  این .دار کندرنگ و خدشهت ارتباطش را با اطرافیان کمحاضر نیس

رسد که بند به عهد و تعهدی است که به رودابه دارد. به نظر میعقل و اندیشه، پای ۀپشتوان

او متعهد به ارتباطش با رودابه و اطرافیان است بلکه هر شش شخصیت دیگر رودابه،  تنهانه

ها نوع شخصیتی که برای آن تناسببه و در آخر مهراب نیز م، منوچهرندیمان، سیندخت، سا

ضمن  ،ورزد. این پژوهشوطنانشان عشق میدیگر و همدر نظر گرفته شده متعهدند و به یک

و تعریفی که  هاتیشخصپرداختن به میزان رفتار متعهدانه و دور از هفت عادت مخرب این 

دهد در پایان نقش تعهد را در پیوند عقل تعهد ارائه می بصری مانداال، خرد و ریدوا از عشق،

متون ادبی، عرفانی و صوفیانه با تضاد و تقابل عشق و عقل  ۀدارد. خوانندو عشق معلوم می

چون سنایی، مولوی، سعدی و حافظ و...  ی بزرگاست. این پارادوکس در آثار ادیبان روروبه

این بزرگان، تضاد عقل و  ۀین باورند که در اندیشگران بر اشود. بسیاری از پژوهشدیده می

مد. این پژوهش که با تکیه بر مفهوم اانجباالتر به اتحاد این دو عنصر می در مراتبعشق 

بر آن است که از این منظر در قالب  کاود،عشق از دیدگاه گالسر داستان زال و رودابه را می

و عشق را معلوم دارد. شاید در پژوهشی  عقل ۀونددهندیپهای مؤّلفهعشق انسانی یکی از 

کرد در پایان، عمل رونیازابا نگاهی ژرف آن را به عشق الهی نیز تعمیم داد.  دیگر بتوان

 تطبیق داده شده است. ،نمایدکه سوی مینوی را دیداری می 1مانداال ۀها با نگارشخصیت

گران بوده است. عالوه بر پژوهش موردتوجههای گوناگون کردرویرودابه با  داستان زال

 ،اندبه تحلیل این داستان پرداخته در آنپژوهان شاهنامهکه  و ارزشمند مشهور یمنابع

رحمدل شرفشادهی  ۀمقال ازجملهدر این زمینه نیز نگاشته شده است.  ی بسیارمقاالت

ی که به بررسی چگونگی ساخت شکن« نگاهی دیگر به قصه زال و رودابه»( با عنوان 1385)

عشق به »( در مقاله 1374پردازد. نادر نادرپور )و چگونگی اتحاد تضادها در این داستان می

داستان به محتوای  یریگشکلها در ضمن روشن داشتن نقش شخصیت« بلندای سیمرغ

کند. هاشمیان چون مروارید در صدف سخت و خشن جای دارد اشاره میای که همعاشقانه

از منظر  شاهنامهبررسی عناصر داستان زال و رودابه در »عنوان ( در پژوهشی با 1394)

با تکیه بر  اساساًبه بررسی عناصر این داستان از منظر مرفولوژی پرداخته که « شناسیشکل

نگرفته است. از سویی در آثار ادیبان و بزرگان همواره تضاد عقل و عشق  انجامپراپ  نظریۀ

سنجش و سازش عقل، نقل و »ای با عنوان ( در مقاله1394پناه )بوده است. نیک موردتوجه
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معرفی  االضالعیمتساورا سه ضلع مثلث  مؤلّفهاین سه « عشق در هرم معرفتی موالنا

تقابل »( به 1385زاده )اوجاق علی چنینهمداند. معرفت از دیدگاه موالنا می کند و الزمۀمی

هوم ده در پژوهش حاضر با تکیه بر مفپرداخته است. نگارن« عقل و عشق از دیدگاه عطار

زیربنای امر واقعیت درمانی به کار  عنوانبهانتخاب را  عشق از دیدگاه گالسر که نظریۀ

عشق و عقل در داستان زال و رودابه  ۀونددهندیپهای مؤلّفهجوی یکی از ودر جست برد،می

 اند.به آن نپرداخته نیازاشیپاست که 

 مباني نظری

 تخابی انتئور -1

 ،یروان یشناسبیآس خصوص در دیجد ایهینظر 1965 سال در 1گالسر امیلیو

 او». دینام« یدرمان تیواقع» را آن و دکر ارائه آن درمان روش و یروان و یرفتار اختالالت

 کندیم ادعا و کرده یریگموضع یگرلیتحل – روان یسنت مسلط کردروی برابر در

 یهاتجربه نه ماران،یب یبرخ یهانشانه و یشناختانرو اختالالت یاصل یهارساختیز

 هـک ردـف اهـناخودآگ ۀحوز هـب دهـشدهـرانواپس خاطرات و هاسرکوب ای گذشته

 غذا است معتقد او .(9: 1394 گالسر،) «است تیواقع« یانگار دهیناد» و« یزیگرتیولؤمس»

 سر ما از مرگ تا تولد هنگام از چهآن» و رفتن قرار سر رید شدن، شاد کردن، دعوا خوردن،

 به معطوف و شوندیم ختهیانگبر ما درون از هارفتار ۀهم» .(131: همان)« است رفتار زندیم

 افراد رفتار .(10:)همان است ما یاساس ازین پنج از یکی ارضاء رفتار هر هدف .هستند یهدف

 .باشد ارتباط در ازهاین از یکی با تواندیم کیهر که دارد گسترده ایدامنه

 :شودمی خالصه اصل چهار در انتخاب یتئور خاص طوربه

 یایدن دارد تأکید آن بر گالسر که یاصول از یکی: 2)دنیای مطلوب( هاخواسته( الف

 در را یریتصاو هاآن ارضاء یبرا دشویم باعث ما یازهاین. است ژهیو یهاخواسته ای مطلوب

 ستیی اباورها و ءایاش ،افراد از یریتصاو یحاو مطلوب یایدن». میده قرار مطلوبمان یایدن

 بهتر یاحساس و شودیم ارضاء ازمانین ،هاآن به یابیدست صورت در میکنیم فکر که

 نحو نیبهتر به چهآن زین میخواهیم ما چهآن از هستند یریتصاو هاآن. داشت میخواه

 .(32: 1394 ،یصاحب) «کندیم برآورده را ما یازهاین
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 فاقد و شوندینم ارضاء بیترت به یسنت یشناسروان خالف بر ازهاین» 1:ازهاین ب( 

شخصیت  این نیازها ژنتیکی هستند و از اساسِ » .(10:1394گالسر، ) «هستند مراتبسلسله

 (Montagens. 2011: 1).« گیردفرد نشأت می

 ی،ادآز ،[2] حیفرت، [1]ت و خودارزشمندی قدر، تعلق احساس و عشق :شامل ازهاین»

 که اردد را خودش ازین ارضاء سطح شخص هر .(10: 1394گالسر، ) «است [3] ماندنزنده و بقا

 .است ندهدفم که یرفتار زند،یم یرفتار به دست بماند ناکام اگر و کوشدمی آن یبرا

 یجووجست یجابه افراد گاه ستین سوهم و هماهنگ ما با تیواقع همواره که جاآناز

مفاهیم . نندکیم رفتار زانهیگرتیولؤمس خود، یهاازین یارضا یراستا در فراتر، یهاراه

 :یر استگیرد به شرح زار میرق نیازهای اساسی انسان که در راستای اهداف این جستار

حداقل یک دوست( نیازمندیم به نقل از ما به داشتن ارتباط با دیگران ) همۀ 2:تعلق 

ی منبع اصلی تمام باًیتقرناخشنود  با دیگران با وجود رابطۀ د و رابطهفقدان پیون»گالسر 

نیاز به عشق و موارد مرتبط  .(29: 1394)صاحبی، « پایدار افراد است یشناختروانمشکالت 

راهی، شریک ساعی، روابط، صمیمیت و از: دوستی، مراقبت، هم احساس تعلق عبارت است

 کاری.رنگی، وابستگی و همیک

بتواند خودش باشد.  کهنیابه معنای وجود قابلیتی در هر فرد است برای  3:یآزاد

های برای انتخاب، ، آزاد و رها، موارد مرتبط با آن: داشتن انگیزهفردمنحصربهمتفاوت و 

اختیار، استقالل )عدم وابستگی( خودمختاری، داشتن حق انتخاب، دنیاگردی، یک حق 

 و دـنیبیم یادراک ستمیس قیطر از را خود رامونیپ جهان انسان 4:ادراک ج( سیاسی و ...

: 1394، یصاحب) کندیم یدارنگه و رهیذخ یادراک یایدن نام به یمکان در را خود یهاافتیدر

39). 

 از انسان رفتار». است هدفمند و یعموم زندیم سر انسان از که یرفتار هر 5:رفتارد(  

( الف: عنصر ای بخش چهار از و ردیگیم تأنش« داشته» و« خواسته» نیب شکاف و تفاوت

 6یکل رفتار. شودیم لیتشک یبدن کردعمل ای یولوژیزیف( ت احساس،( پ فکر،( ب عمل،

. کندیم عمل منسجم یواحد عنوانهـب که شودیم فیتوص [5]ی نیماش شکل به اغلب

 
1 Needs 
2 Beloning 
3 Freedom 
4 Preceive 
5 Behavior 
6 Total Behavior 



 

 68  1400تابستان  بهار و ، 31، پياپي هفدهم، شماره اولپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 نیا از یکیچیه .باشندیم یولوژیزیف و احساس عقب یهاچرخ عمل، و فکر جلو یهاچرخ

 .(46-47 :1394صاحبی، ) «باشند داشته حضور توانندینم هابخش گرید بدون هابخش

 تعهد -2

بیان  از زبان آنت« عشق چیست؟»از نظر گالسر چیزی است که در بخش پایانی کتاب 

ا آشکار آن زن واقعیت ر« عاشقت هستم»که مردی به زنی بگوید این محضبه»کند می

یکی است ... در فرهنگ واژگان « تعهد»و « عشق»گوید که برای او میکند و می

هد و ل و تع، فداکاری، قویازخودگذشتگهایی که برایم کارایی دارند عبارتند از: مترادف

« ترندیکباالخره صداقت و وفاداری و در نهایت چند مفهوم دیگر که به معنای عشق نزد

 ی عشق و تعهد تأکید دارد.راو به براب(. 186-188: 1397)گالسر، 

 مانداال -3

یچیدۀ پاین ساختار  واقعدرسانسکریت مانداال به معنی دایره و مرکز است؛ اما  واژۀ»

حاط مچندین مربع  در یک یا غالباًاند ناظر به کانون مرکزی قاًیدقکه همه  مرکزهمدوایر 

اند در مرکز فراهم و دور شوندهچه گریزان آن در این دوایر همۀ .(106: 1387)دبوکور، « است

در  هاآنمدن آناسازها )اضداد( و فراهم  گردآمدن)کمال( یعنی  بوندگییگانگی و »آیند. می

الف:  1386)یونگ، « ایره نمادی است از وحدت و تمامیتکه د روستازآنیک چارچوب و 

از  ه با گذرکسفری ، روانند آغاز سفربه عبارتی دوایر بیرونی نشانی از پراکندگی و  ؛(365

 .مداانجیمزمان به ژرفای دایره کهین  در بسترها برای رسیدن به فردانیت زینه

 عشق بر مبنای تئوری انتخاب -4

مرضی است از قسم »است؛ اما در اصطالح  الصاقدر لغت به معنی چسبیدن و  عشق

است. آن نباتی  شود و گویند که آن مأخوذ از عشقهجنون که از دیدن صورت حسن پیدا می

گویند، چون بر درختی بپیچد آن را خشک کند. همین حالت عشق  لبالباست که آن را 

در  .ذیل واژه( :1372)دهخدا، « شود صاحبش را خشک و زرد کند طاریاست. بر هر دلی که 

است که گالسر به آن تأکید انسان  نیاز اساسیپنج احساس تعلق یکی از  ،انتخاب ۀریظن

ی ما است. او تأکید تصاویر ذهن اساس بسیاری از ابط ما کلید بسیاری از رفتارها ورو کند.می

دوست کسی  .نیازمندیم ما به داشتن ارتباط با دیگران )حداقل یک دوست( ۀکند که هممی

این نیاز . همان لحظه کنار ما باشد او نیز در است که به هنگام نیاز بتوان به او مراجعه کرد و

در متنی « عشق چیست؟»کتاب  است. گالسر در «عشق»رسد اوج خود میزمانی که به 

رای انتخاب ـب هاساله ـدهد کگو با دختری را شرح میوگفت و ای و جذاب ماجرامحاوره
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معنی عشق  دنبالاینک به  سر روابطی را تجربه داشته گرچه موفق نبوده است وهم

این منظر  که ازنکاتی وابط انسانی هستند. ال معنای عشق در رباو و گالسر به دن گردد.می

 هاست ویدن از خواستهشعشق دست ک»توان بیرون کشید این است که باب عشق می در

 :1397)گالسر، « ها آسان نیستزیرا دست کشیدن از خواسته ؛مذاکره کردن زیاد آسان نیست

 کارهتوانید بمی هفت عادت مخرب یجابهمذاکره رفتاری است که » گالسر ۀبه گفت .(61

توانم که چه کاری میتوانید کنترل کنید با بیان اینفقط خودتان را می کهییجاآنازگیرید 

م جاآنباید اساس کاری که دیگری می کنید نه بربدهم مذاکره می انجامبرای حل مشکل 

انتقاد، در حقیقت عشق کنترل، تهدید،  .(58)همان:  «کند م آن خودداریجاآن ا ازیبدهد 

کند که توصیه می چنینهم .همه غرور و خودخواهی نیست از باالتر جویی، شکایت وعیب

ی داشته باشید به همان نسبت این تسلیم شدن به تربیشبه هم عشق شما ه چ هر»

گوهای خود با دختری به نام آنت به وگفت گلسر در .(59 )همان:« نزدیک است پنجاهپنجاه

ارتباط  نه کسی که با او در ،عشق هستند یایرؤکه برخی افراد عاشق رسد این نتیجه می

های ناشی از جنبه»های حماسی را برخی محققان شنیداری بودن عشق در منظومه است.

 .(227: 1379)ستاری،  داننددر جوامع شرقی می ژهیوبه« عشق و معشوق ییایرؤخیالی و 

کند و به ازدواج و داشتن فرزند ن گذر میگاهی عشق از مرحله عاشق عشق شد کهیدرحال

شناسند. عشق را چندان نمی ظاهراًاقوام ابتدایی »به اعتقاد برخی محققان  شود.منجر می

چه ما شود محرک آنان به ازدواج، آنای برای بیان آن پیدا میکلمه ندرتبهدر زبان آنان 

: 1377)دورانت، « غذای مرتب است میل به داشتن فرزند و تربیشنامیم، نیست بلکه عشق می

عشق حرکتی صعودی است »رسند که گو به این نتیجه میوگالسر و آنت در این گفت .(126

در  .(86: 1397گالسر، ) «یک احساس است از تربیش واقعدرو این  شودکه به نتیجه منجر می

ذیرفتن خود با پ دوست داشتن خود است که با خودخواهی امری متفاوت است. ،اولین قدم

کنم که عشق یک تعهد است تصور می» گوید:پایان می در و هاستوجود همه اضداد و تقابل

ساده  ۀعشق همان یک کلم واقعدر .تشبیه هم نیست که بگویم عشق شبیه تعهد است و

باالخره  کلمانی مثل توجه و احترام، گوش سپردن، حمایت، اعتماد و یعنی تعهد است.

تاکنون عشق را از منظرهای مختلف به  .(181)همان: « اندمتعهدانه ِطارتبا مکملِ ، مذاکره

است تعریفی  راستاهمچه با اهداف این پژوهش اند. از میان آنچندین گونه تعریف کرده

به گمان من »ارائه داده است. « عشقی به بلندی پرواز سیمرغ» نادرپور در مقالۀ است که

خود از برکت  ادآوردنیبلکه به ؛تواند بودطر دیگری نمیخا عشق از یاد بردن خود برای

شناساند. به ست که عاشق را به خودش میاای عشق آینه گریدیعبارتبهوجود دیگری است 
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در (. 458: 1374، [ )نادرپور7] «من عاشقم پس هستم»تعبیر او با تحریف کالم دکارت 

ه دوری از هجران و فراق و آه و نال نامهشاه های عاشقانۀهای ایرانی و داستانعاشقانه

های مشهور در میان عشق»عشق رضایتمندی و شادی است.  معشوق معمول نیست. ثمرۀ

دادگی زال و چون ماجرا دلتوان یافت که هممی ای راتر داستان عاشقانهادبیات جهان کم

شور و  همهآند و خواری و زاری باش هرگونهرودابه پر از دشواری و فداکاری و خالی از 

های لغزان طمع و در طاس فروافتادننثار و ایثار در هم آمیزد و از  همهنیبااکشش را 

عقل در »شوند. می هموار« عقل»ها به یاری این دشواری .(460 )همان:« بازداردنیرنگ 

ر لغوی های مختلفی نظیر فلسفه، عرفان، اخالق، فقه، دین و... به کار رفته است و از نظحوزه

به معنی خرد، دانش، فهم، قید، عقال و ضد جهل و حمق، هوش و شعور ذاتی است و نیز »

مستقل است و اساس جهان ماورای طبیعت و  فعالًو  ذاتاًبه معنی جوهر مجردی است که 

« عقل عملی»در نظر اندیشمندان اسالمی  .(482- 483: 1375)سجادی، « عالم روحانیت است

تدبیر زندگی و سعادت اخروی است که پس از  گیرد قوۀقرار می« ظریعقل ن»در برابر 

کند و سخن آن انسان تفکر می ۀواسطبهن است که تمیز، عقل نظری، نیرویی در انسا

: 1386)خرمشاهی، « دهدمی گوید و مطالب را مستقل از شرایط بیرونی یا اخالقی تمیزمی

از هم جدا دانست. در  یکلبهاین دو حوزه را  رسد که بتوانالبته به نظر نمی .(689-690

نیکی و مصدر  ، از مقولۀشاهنامهچنان که در هم ؛آیین مزدایی، خرد از مقوله نیکی است

است که هر  یااندازهبهبا خیر و نیکی  شاهنامهخرد  ۀمقارن»بسیاری از خصال نیک است. 

بد خویش گرفتار رنج و عذاب گراید و از تبعات فعل کس از خرد دوری گزیند به بدی می

چون کردار بد، شتاب، تندی، تکبر، هایی همپتیاره» یفردوس .(46 :1391 )وجدانی،« گرددمی

ارتی ـه عبـب .(47)همان: « اردـشمات خرد میـداد و... را آفـن، آز بیـاراستی، آرزو، کیـن

رسد عقل به نظر می روایناز .ابندییمکردهای پتیاره و زشت نیز توفیق در کار خود عمل

تواند در تعامل با احساسات، فیزیولوژی، غرایز، شور و شعور و ناخودآگاه پلکان تعالی را می

دارد و در فرایندی که در  ینیچننیافکر در ماشین رفتار نیز کارکردی  مؤّلفۀطی کند. 

با تصاویر  آن ۀدیگر است به تشخیص و تمیز ادراکات خود و مقایس مؤلّفۀارتباط با سه 

احساس،  مؤّلفۀکامی با دریافت پیام نا کهیمادامپردازد. والنه میرفتارهای مسؤ مطلوب و

کند. زدگی، تندی و تکبر و... را رفتار میگیرد شتابکنترل ماشین رفتار را به دست می

داند. چهار به هر دو سرای می ریگدستفردوسی در وصف و ارج نهادن مقام خرد آن را 

نیازی که در  ازجملهبه همه نیازهای ما هستند.  ییگوپاسخماشین رفتار ما در خدمت  فۀمؤلّ
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پشت باورهای ما نهفته است. تقابل عقل و واژه عشق در ذهن و تاریخ ادبیات همواره انسان 

یک از این دو در اند. هررا به خود مشغول داشته است و از منظرهای گوناگون به آن پرداخته

تر شدن و اهمیت آن رود تا سبب پررنگمندان گاهی به سود دیگری به کنار میذهن اندیش

فردیت و وحدت را به ثمر  ۀدانند که دایریک کره می ها را دو پارۀشود و گاهی آن

« ایر موجودات از عشق برخوردار استعقل نیز مانند س»رسانند و بر این باورند که می

جا فروید به این ۀمطالعات عملی و نظری»امی ه نقل از سرّچنان که بهم(. 1: 1397)استاجی، 

هر  ،که در جهان اسطوره دوگانگی از مبانی ساختار روان انسان است گونههمانمید که اانج

زادی چونان قهرماِن اسطوره از درون با خویشتن در تضاد است. کشف غرایز متضاد آدمی

زاد از درون رد که اگر وحدت هویت آدمیجا هدایت کاروس و تاناتوس، فروید را به این

تواند تطور بپذیرد و در آدمی صورت خوش تضاد و حتی گاهی تناقض نباشد نمیدست

امی، سرّ) «نخواهد بود ریپذهیتوجها تحوالت بزرگ افراد و اجتماعات بشری در طول هزاره

مقامات روحانی که  در مراحل نفسانی و»اند که چنان که در عرفان آوردههم .(101: 1382

با  در ادامه، .(528 :1313)یاسمی، « اضداد هم با هم موافق خواهند شد عشق ترجمان آن است

 دهندۀهای پیوندمؤلّفهیکی از  ،انتخاب م عشق از منظر گالسر و اصول نظریۀتکیه بر مفهو

 .کاویمعشق و عقل را می

 بحث و بررسي

و سام عازم فتح مازندران و گرگساران  ابندییبازمدیگر را که سام و زال یکازآنپس 

کند. سیستان یا زابلستان را به زال سپرده و او را به شادی و یادگیری سفارش می شود،می

شاه  ،آید. مهرابشود. نزدیکی شهر کابل فرود میراه سپاهیان عازم شکار میروزی زال هم

کند. در دیدار اول مهر همانی دعوت میاو را به م و آیدآگاه شده به استقبال او می ،کابل

نشیند. با تحسین زیبایی مردانه از مهراب، یکی از حاضران جرأت مهراب در دل زال می

عشق، در ذهن زال  یایرؤیابد که جمال دختر مهراب را وصف کند. در آن زمان است که می

افکند. از سوی دیگر گیرد و این تصویر بر تمامی تصاویر موجود در ذهن او سایه میجان می

سوزاند. رودابه در راه این اشتیاق وصف زال نزد رودابه نیز او را در آتش عشق و اشتیاق می

گذارد. راز خود را با ندیمان در میان گذاشته در ابتدا با مخالفت آنان مواجه قدم پیش می

ب آنان جای رودابه در دنیای مطلو کهجاآنازولی  ؛دهدشود و خشم خود را بروز میمی

دیدار است که  نیازاپسسازند. با رفتار متعهدانه خود دیدار این دو را میسر می هاآندارد، 

 چنینهمبندند برای وصال کوشش کنند. از سخنان پرمهر و رضایتمندانه و هر دو عهد می

 دیگر آشکار است. از آن زمان کهند، تعهدشان به یکاحترامی که برای عهد و پیمان قائل
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های حاصل از تعارض در ذهن و خواند، زال با اولین دغدغهمهراب، زال را به کاخ خود می

ریمنی که خود مانع شود. پیوند دو فرزند از دو سرزمین اهورایی و اهروانش مواجه می

هایی که در رفتار، ثمر نشستن این عشق است. مقاومت سیندخت و مخالفتبزرگی برای به

سازد. از سویی حفظ رابطه با م کار را دشواری میاانجشود ب ظاهر میسام، منوچهر و مهرا

را بر  هاآن ،ستا ذهنشانتصاویر مطلوب  شان که ملکۀفرزندان و از سویی باورهای دیرینه

های زال، رودابه، سیندخت و جوییو چاره ریباتدبم اانجدهد. سرقرار می یدوراهسر 

ا نادیده انگاشتن تبار ضحاکِی رودابه، رضایت بزرگان نگری منجمان و یاری ندیمان بآینده

 گیرد.م میاانجحاصل شده و پیوندشان با خرسندی 

دوم  ۀألمسن در بدو تولد و به دنبال آ زال دو چیز است. ابتدا متفاوت بودن او لۀمسأ

گالسر ضمن  ،اول حل شده است لۀمسأ ظاهربهدر این بخش از داستان  اگرچهیعنی عشق. 

ه بر بلک ؛کندد نمیکه ما قربانی گذشته خود نیستیم، تأثیر گذشته را بر اکنون ربر این تأکید

 روایناز توانیم برای اکنون خود انتخابی هوشمندانه داشته باشیم.این باور است که ما می

م ، به سار کوهزال نیز در جریان عشقش به رودابه بارها زیرکانه ماجرای انداختن زال را د

ی توانند تصاویر دنیاخود او نیز می ازجملهها شود؛ به این قصد که انسانر مییادآو

نیست  گوها هرگز حاضرواما در این گفت؛ کاری کنند و تغییر دهندرا دست مطلوبشان

ری که تصاوی در تمام طول زندگی محیط پیرامون فرد بر»دار کند. اش را با سام خدشهرابطه

گذارد ولی یگوییم تأثیر مگذارد. دقت کنید که میدهد تأثیر میدر دنیای مطلوبش قرار می

برابر خرد قرار  ا دررکه عشق به رودابه  جاآن .(36: 1394)صاحبی، « نهایی نیست ۀکنندنییتع

 اندیشی تعبیرمصلحت و اطاعت از آن را توان خرد را به دنیای مطلوب دیگرانمی ،دهدمی

ی که رساندن امر مانجابه  بودن و فردمنحصربهآزادی به معنی  رسد نیاز بهر میظکرد. به ن

شخصیت زال در » .کندشخصیت زال پررنگ جلوه می در والنه نداردؤمس تضادی با رفتار

پروا موجب شکستن گیرد و همین طبیعت آزاد و بیپروا شکل میمحیطی وحشی و بی

 و نسل پیوند نسل اهورامزدانت )ممنوعیت ساخت قدرت )تابوی فرماِن شاه( و ساخت سُ

 .(11: 1385)رحمدل شرفشادهی، « شوداهریمن( می
 

 گشـــت  هـــــدیوان  بـــارهیک  زال  دل

          

 [8] خــرد دور شــد عشــق فرزانــه گشــت

 (185 /1 :1396 ،فردوسی)                   

تعلق در او زند برجسته بودن نیاز عشق و از سویی در جریان رفتارهایی که از زال سرمی

کند و می کوششخود  ۀهمواره در هم سو نمودن رای بزرگان با خواست چراکه آشکار است؛
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آورد. می دستبهرا  هاآنم رفتار جدید دل اانجزند با ای از او سر میگرانهاگر رفتار پرخاش

ن شود. او نیز نگرادر رفتار رودابه نیز اعمال قدرت به مفهوم کنترل بیرونی دیده نمی

رایی و ستندگان زال و رودابه نشان از همغالمان و پراش با پدر و مادر است. رفتار رابطه

کنند دو برای دیگری می وصف هر چه درزاده است. آنبه این دو شاه هاآنوفاداری 

رفتار  تعهد در ست که در دنیای مطلوب ایرانیان جای داشته است.ا ایهای دیرینهارزش

نشستن این ثمرکی از تأثیرگذارترین عوامل در بهی ،شوندنادیده گرفته میغالمان که اغلب 

گو و مذاکره را وراه گفت هاآن. موبدان نوشتن نامه به سام است نهادپیش. عشق است

ها و است که عالوه بر رعایت سنت یاگونهبهها شروع نامه شاهنامه در گیرند.می پیشدر

شناسی ابتدا با احترام و کاربرد جمالتی که دیدگاه روانضوابط حاکم بر مکاتبات، از 

 شود.بگیرد تا تأثیرگذار باشد، آغاز می دنیای مطلوب مخاطب ِنامه قرار بتواند در یاگونهبه

محتوای نامه  کهیدرحالداند شادی و قدرت را در دست او می ،فرینآیاد جهان ابتدا با

 برد.کار میههایش بآوردن خواستهدستهه برای بهایی است کراه ها وسرشار از انتخاب

سپس  .انتخاب است و از سویی به دنبال امید و نیآفرجهانبرابر جهان و  تسلیم در ینوعبه

 را استاد هنرآموزی و که او جاآنتا  های سامتوانمندی کند به توصیف قدرت وشروع می

 د.دانخرد می ۀفمؤلّ ۀبرافرازند
ـــب ـــ ــر ـه م ــاخته درردی هن ــر س  هن

 

ــــخ ــــهن رد ازـ ــــرافـا بـره  هـراخت
   (206 /1 )همان:                           

 دهد:در دنیای مطلوب او جای می خود را نینشدلای جمله و با
 

 امدهــــی بنــــبســان یک را ن اوـمــ

       

  امدل آکنـــده ه مهـــرش روان وـبـــ
 (ناهم)                                     

برابر  سام را در ۀاراد و کندمی بیان مانشانیپیادآوردن اش را با بهخواسته آرامآرام

اره رد هموزال به دلیل نیاز تعلق شدیدی که به پدر داد. شمارخداوند ناچیز می ۀخواست

اش ستهکه سعی در رسیدن به خوا است یحال این در و کوشدمیبرای حفظ رابطه با او 

 دارد.

های مؤّلفهسایر  حساس اندوه و خشم در رفتار سام پس از خواندن نامه برا اگرچه

سام  .تواند با کنترل احساس خردمندانه بیندیشدزودی میهب ،شودماشین رفتار او چیره می

های گفته گیرد.در پیش می نظر دیگران را ،گو و کسب آگاهیو، گفتشدن بیدار پس ازنیز 

تعارض بین  ۀگستر اش سرگردان دراندیشه .کندآشکار می سام فرایند اندیشیدن او را

 یاهای داستان همین اندیشهترین پیامرسد یکی از محوریبه نظر می هاست.تقابل تضادها و
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آن  تواند فردیت و کمال ازذهن می ۀدایر ها دردصورت متحد ساختن این تضا ست که درا

شناسایی  توجه به گوهر و ینوعبهن رسد که پرسش از منجمانظر میبهثمر برسد به

. موافقت سام شادمانی زال و رودابه را به دنبال دارد. تهای شخص و نیازهای اوستوانمندی

زیرکِی  با سیندختم اانجاما سر ؛دهدانجام میداری را برای امانتشش کوتمام  رودابه

 .دشوآگاه می او رازاز مادرانه 
 

ــ ـــهم ـــی ک ـــت گفتـژ دانس  ار اویـ

     

ـــــبی ــــاراس ــــت دل را ب  ار اویـه پیک

 (213 /1 )همان:                          

ارد ود دخشم خ ست که از ابتدا سعی در غلبه برا تار سیندخت الگوی ماشین رفتاریرف

 های رفتارش مسلطدهد تا به چرخبا گزیدن خلوت برای مدت کوتاهی به خود فرصت می و

 .شود
 ببســت ن بــر ـر خویشتــــــاخ بـدر کــ

        

ــ ـــاز ان ـــدیشگان ش ــردار مســتـد ب  ه ک
 (جاناهم)                                      

 :شودرودابه خشمگین می ندیمۀدروغ با شنیدن  اگرچه   
 همین زن کـه کنـدیش مـوی دستبه

        

ـــردی ز ـــ ب ـــین و کشی ــــزم  رویـدی ب
 (214 /1 )همان:                            

رداشتن ب .احساس است ۀمؤّلفتحت تأثیر  کامالًشنیدن این ماجرا  از رفتار مهراب پس

. حاصل از چیرگی احساس است شمشیر، لرزان گشتن تن، رنگ باختن و خشم، رفتارِ

 امانج یجابهمهراب نیز  ت.سکوت به هنگام رودابه نیز فرصتی برای اندیشیدن مهراب اس

های مشاوره سکوت انتخاب و بسیاری از روش نظریۀ . درکندسکوت میمخرب،  رفتار

 و مرتب کردن امکان گردآوری»برای هر دو  چراکه ؛مراجع و مشاور اهمیت دارد موقعبه

کند تا به آوردن بینش، روشن شدن تصاویر و ادراکات ذهنی را فراهم میدستهافکار، ب

 کوششبردن بینباعث از الًمعموموقع سکوت بپردازند. شکستن بی شانیهابرنامهتنظیم 

ودابه ریک تصویر مطلوب مشترک میان این  .(78: 1394)صاحبی، « شودذهنی مؤثر مراجع می

 :وجود دارد و مهراب
ــاه  ـــر دو پن ــد ه ــزدان گرفتن ـــه ی  بـ

          

 گــاهشــده مــاه و هــم پــیشهــم ایــن دل
 (220 /1 :همان)                             

در مقابل » کند:انتخاب را چنین توصیف می گوها زبان نظریۀود گفتگالسر در رون

کنترل بیرونی و هفت عادت مخرب )انتقاد، سرزنش، شکایت، غرغر، تهدید، تنبیه و حق 

حساب دادن( زبان کنترل درونی وجود دارد )گوش سپردن، حمایت، تشویق، احترام، 
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« تواند مؤثر باشدد اختالف( که میرگوی همیشگی بر سر موارد موواعتماد، پذیرش و گفت

آشکاری این زبان را به  طوربههایی است که سیندخت یکی از شخصیت .(23 :1388)گالسر، 

سپردن به سخنان امر گوشدر  شاهنامههای دیگر گیرد. او مانند بسیاری از شخصیتکار می

ز بر بخش مشترک دنیای دلی و امید دادن به سام و تمرکبا هم چنینهم .دیگران توجه دارد

 کند:او را آرام می مطلوبشان
 اگــر چنــد باشـــد شـب دیـــر یــاز 

 شـود روز چــون چشــمه رخشــان شــود

          

ــ ـــرو تیرگـ ـــبـ ـــم نمانـی هـ  د درازــ

 ودـزمین چــون نگیــن بدخشـان شـ
 (237 /1 :همان)                          

ا گوش بشمی که حاصل دریافت پیام ناکامی است داشتن احساس خ رغمیعلمهراب نیز    

 اندیشد.یبه تغییر تصاویر دنیای مطلوب خود م آرامآرامسپردن به سخنان سیندخت 
ــه ســیندخت مهــراب گــوش  ســپرده ب

 

ــر ز جــوش ــه ســری پ ــر ز کین ــی پ  دل
         (219 /1 )همان:                           

 زندی است که ازگاز خواسته زال و رودابه، نگران  هرآگاهی یافتن منوچ پس از سوآناز    

 هاست.قابلتاندیشه تضادها و  نیز در ناهماالن به ایران رسد. منوچهر این نتیجه پیوند

بدی،  و خوبی و هنر، نرمی، گوهر و تریاک، تیزی و ناهمال، زهروچگونه ممکن است همال

 صلح گرد هم آیند. آشوب و

 در ای خردمندانهلیکن به شیوه ؛ای دارداز سام خواسته نوچهرم .دنخوانیفرامسام را 

گذرانند یمسپس شبی را به شادی و تفریح ، گیرداو گزارش نبرد گرگساران را می آغاز از

 ین پیوند رااهرگز که  منوچهر. یکی از رفتارهای مخرب کندطرح میماش را آنگاه خواسته

 است. ، تصمیم حمله به هند و کابلتابدبرنمی
 فـــروز  بــه هندوســـتان آتـــش انـــدر

      

 همـــه کـــاخ مهـــراب و کابـــل بســـوز
 (226  /1)همان:                            

اش هفظ رابطکه سعی در ح زال .داندگو با او میوگفت راه حل را در رسد.خبر به زال می

 امکان رواینازکند. یم را رفتار گوی خردمندانه با پدروگفت آداب ورود و ۀآغاز هم در دارد

 ست.سیار اب زال پذیرفته شدن سخنان
 رد ــــآرد خ درـانــ زـــبــه مغ گــر درـپـ

          

 ذردــــن نگـسخــ رــــن بـا سخـــهمانــ
 (228 /1)همان:                             

ــــــیک ـــن کـــی آفری  رد ـر ســام گـــرد ب

ـــه  ـــداردلبک ــ ی ـــاد بـ ـــوان ش   ادـپهل

            

ـــدو دی وز آب ـــ ــپردـده هم ــل س  ی گِ

 داد بــــــاد  دۀگــراینـــــ  شـروانـــــ
 (جانامه)                                    
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 ارد:هایش باور دتوانایی راه با آن بهاما هم ؛کندوری میآرا یاد گذشته پدر دوباره رفتارزال 
ــ ـــندان ـــم هم ـــن را گنـی خویشت  اه  ـ

ــ  ـــدـمگـ ـــم  پـ ـــام یلست ــک س  رر آن

         

 کــه بــر مــن کســی را بــدان هســت راه

 دگــر هسـت بـــا ایـــن نــژادم هنــر
 (229 /1 )همان:                              

 ۀم مقابلو را همخالفت این بار ا داند.های زندگی میکرد پدر را ستیز با واقعیتزال عمل

جهان  هایهبودن پدید سیاه ید وسفماهیت  و با یادآوری انددنتیجه با دنیای واقعی میبی

 :شماردرا ستیزی بیهوده می کرد اوعمل
ــا  ــو را ب ــانت ــگ ینآفرجه ــت جن  اس

          

 گـکه از چـه سـیاه و سـپید اسـت رنـ
 (جانامه)                                    

به  امهننوشتن اه بودن خواست خداوند با ربا آرزوی هم پذیرد وسام خردمندانه می

نام  با تداهست اب شاهنامه که در ینگارنامه رسمبه آغاز نامه در. کندشاه تدبیر می منوچهر

ناچیز  و مخاطب نامه را خود ۀ، ارادکارها به او ۀبا سپردن اراد کند ومی آغاز نیآفرجهان

 :شماردمی
 هر آن چیـز کـو خواسـت انـدر بـوش

            

 رخ روان را روشــــت چـر آن اســــــب
 (1/231 )همان:                             

شجاعتش  روها وقلم از حفاظتراه  در خود کوششسپس با ذکر شکوه و قدرت شاه و   

احساس بر  لّفۀمؤدیگر شاهد چیرگی سویی  از آورد.به زبان می آرامآرامخود را  ۀخواست

 تمثیلی او دارد با یۀسوهمهد هستیم. سیندخت با رفتار خالقانه که نشان از تعهمهراب  رفتار

 :کندیممهراب را به اندیشیدن و بازنگری تصاویر دنیای مطلوبش دعوت 
 ـرد ــا ز راه خـــزدم داستــان ت

      

 ن بنگردـار مـه گفتــد بــسپهب
 (217 /1 )همان:                          

سیندخت با  کند.می سر و دخترش راقصد جان هم برای رهایی از ناکامی، مهراب

چاره دهد و می نهادیپیشبخشی به مهراب دلی و امیدمانع او شده و با همرفتاری مدبرانه 

با آمدن  شود.زابل می سپارهای فراوان رهبا هدیه آراید ورا چون مردان می خود کند.می کار

فتاری چرب پس با گ سیندخت .انتخاب خواسته زال و شاه است تعارض سام در ،زن و هدایا

گیرد ابتدا از سام تعهد می گوید.گناهی کابل میاز ستایش رای و دانش و دالوری سام از بی

او  پیمان خود است. سر بر ناچاربهسام  معرفی کند. که جان او را گزندی نزند تا خود را

نام بچه  نویسد از رودابه بهمی ای که به منوچهرنامه در اگرچهپذیرد سخنان سیندخت را می

 در و نگرفته است دنیای مطلوبش قرار تصاویر وز درنلوم است که هعکند ماد مییاژدها 
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گوهر زال و  تفاوت د؛ یعنیکندنیای واقعی خود ادراک دارد بیان می از را چهابتدای نامه آن

 :زندرقم می نیآفرجهانتقدیری که و رودابه 
 شمــا گـــر چـــه از گـوهر دیگـــرید

  ست گیتی و زیـن ننـگ نیسـتچنین ا 

          

ــ ــان ت ــگ را ـهم ــدرخوراج و اورن  دـی

ـــا  ــارابـ ــگ نیســت کردگ ـــان جن  جه
 (242 /1 )همان:                          

و  دارد سخنان خردمندانه دنیای مطلوب شاه قرار سام در تصاویر کهجاآناز

هایی از زال طرح پرسش مان ومنج یزنیراسویی با  از کند.او اثر می اش درهنگوخواهش

غییر ت مد.اانجبه توافق شاه می سنجد وهنر فر و شکوه حاصل از این پیوند را می قابلیت،

ا یند آن باین داستان فرا ساده و آسانی نیست که در مطلوب در ذهن همواره کار تصاویر

 ۀفمؤلّ چیرگی  دورازبههای خردمندانه و تا حد امکان دیگر و مذاکرهدادن آگاهی به یک

 گیرد.صورت میو با کنترل درونی عادات مخرب احساس 

وم ها را معل)جدول الف( ابیات مربوط به رفتار متعهدانه و هفت عادت مخرب شخصیت 

 پردازد.دارد و )جدول ب( به نیازهای برجسته زال میمی

 جدول الف
 تعارض تعهد هفت عادت مخرب هاشخصيت

 زال

 تهدید غالمان:

گزیند  کوهرآنن ولیک

 منش

بیاید شنیدنش بسی 

 (204/1سرزنش )

 

 تعهد نسبت به رودابه:

 چنین داد پاسخ که این نیست داد

 چنیـن روز خورشیـد روشـن مبـاد

 که مـن دست را خیـره در جان زنم

نـوک پیکان زنـم  دلخستهبدین 

(199/1) 

 تعارض با مهراب:

 راه بوداز آن کو نه هم دین و هم

ودنش کـوتاه بـود ز ستـزبـان ا

(185/1) 

 تعهد نسبت به رودابه:

 همه بود بوس و کنار و نبید

 (200/1) مگر شیر کو گور را نشکرید

 تعارض با مهراب:

 چنین گفت کز داور داد و پاک

دل مـا پـر از ترس و امید و باک 

(202/1) 

 تعهد نسبت به رودابه:

 پذیـرفتم از دادگــر داورم

 (201/1) یمان تو نگذرمکه هرگز ز پ

 

 تعهد نسبت به سام:

 به مردی هنر در هنر ساختـه

 (206/1) خــرد از هنـرها بـرافــراخته

 

 تعهد به سام:

 اممن اینک به پیش تو استاده
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 امتــن بنـده خشـم تـرا داده

 تعهد به سام:

 به اره میانم به دو نیـم کـن

 (230/1) ل مپیمای با من سخنز کاوُ

 رودابه

 خشم با غالمان:

پریشان یکی بانگ بر 

 زد ز خشم

بتابید روی و بخوابید 

 چشم

(189 /1) 

 ام چو بحر دمانکه من عاشقی

 مـوج تا آسمان برشدهاز او 

 دلمروشنپر از پور سام است 

 (188/1) نگسلماندر اندیشه زو خواببه

 

 تعهد به زال:

 یسراپردهبه  سانینبد پیـاده

 این خسروانی دو پایبرنجیدت 

 :چنینهم

 بگیر این سیه گیسو از یک سوام

 ز بهـر تـو بایــد همـی گیسـوام

(199/1) 

 

 :چنینهم

 چنینهمبدو گفت رودابه من 

 پذیرفتـم از داور داد و دیــن

 کـه بر من نباشد کسی پادشا

 (201/1)  ــر  زبانم  گـوا  ب ینآفرجهان

 

 سام

راهی با خشم هم

 ر:منوچه

چنین داد پاسخ که 

 ایدون کنم

که کیـن از دل شاه 

 (226/1بیرون کنم )

 

 

 تعهد به شاه:

 نکردیـم بـی رای شـاه بـزرگ

 (234/1) که بنده نباید که باشد سترگ

 تعهد به شاه:

 چنیـن داد پاسخ که ایدون کنم

که کیـن از دل شـاه بیرون کنم       

(226/1) 

 1/ 207 :664- 662ابیات  -

 :چنینهم -

 همدوگوهر چو آب و چو آتش به 

باشد از بُن ستم  یختنبرآم

(209/1) 

 تعهد سام به کابلیان:

 ستل و هرکه پیوند تُتـو با کاوُ

 (1/ 242) ادان دل و تنـدرستبمانید ش

 تعهد به زال:

 که زال داستانمهمبدیـن نیـز 

 )همو(  به گیتی چو رودابه خواهد همال

 

 مهراب

 رزند:تهدید زن و ف

همی گفت رودابه را 

 رود خون

 تعهد و نگرانی نسبت به کابلیان:

 وکینمگر شاه ایران ازین خشم

 (236/1) رینبـرآسایـد و رام گـــردد بـ
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بـروی زمیـن برکنم 

 هم کنون

(217/1) 

 تعهد به کابلیان:

 ل نسوزد به مــامگـر شهر کاوُ

 (237/1چـو پژمرده شد برفروزد به ما )

 :چنینهم

شمشیر،  برداشتن

 لرزان گشتن تن

رنگ باختن و 

 ن شـدنخشمگی

 :786-793ابیات )

219/1) 

  

که آرمت با دخت  

 ناپاک تن

کُشم زارتان بر سر 

 (236/1انجمن )

  

 سيندخت

بر ندیمه  خشم 

 رودابه:

دست همین زن که هب

 موی کندیش

زدی بـر زمیـن و 

کشیـدی بـروی 

(214/1) 

 :تعهد به سام و کابلیان

 گزنـد تــو پیدا گزند من ست

 (218/1) دل دردمند تـو بند مـن است

 خوی مردمی هیچ دارد همی

بسی نامداران سپارد همی 

(186/1) 

 تعهد نسبت به رودابه:

 رویای ماه یگشتگـر چرا ستم

 (214/1)   ادر بـگویهمه رازها پیش مـ

 

 تعهد نسبت به رودابه:

 به باد بدیـن نـام بــد دادخواهـی

 ام دخت، هرگز که زادچو من زاده

(214/1) 

 

 تعهد به کابلیان:

 شود شاه گیتی ازین خشمناک

 ل برآرد به خورشید خاکز کاوُ

(215/1) 

 کابـل نسـوز گناهانیبدل 

 (242/1) روزبهاندر آید  روزیرهتکه بس 

 

 تعهد به زال:

 چنین داد پاسخ که این خرد نیست

 گرد نیست یگانرماپُچـو دستـان 

(215/1) 

 

غالمان و 

 ندیمان

 تعهد به زال: 

 بــه دیـدار تـو دادیمش نویـد

 (197/1ز ما بازگشت است دل پر امید )
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 کنــون کــام رودابـه و کام زال

و این بود خـوب فال  آید یجابه

(194/1) 

 تعهد به رودابه:

 (1/ 190 :385 -382)ابیات 

 منوچهر

 خشم و تهدید:

دوستـان آتش بـه هن

 اندر فروز

همه کاخ و مهراب و 

 (226/1)  کابل بسوز

 تعهد به ایرانیان:

 چو ایران ز چنگال شیر و پلنـگ

 بـرون آوریدم به رای و بـه چنگ

 نبایـد که بـر خیـره بر عشق زال

 (1/ 221ال )گـردد هم سرافکندههمال 

 

 

 جدول ب
نيازهای 

 برجسته زال

 ابيات شاهد

 ام چرمه جفت من استتا زندهکه  نیاز آزادی

 (1/ 185خـم چـرخ گردان نهضت من است )

 نسبت به منوچهر: نیاز عشق و تعلق

 منوچهر چون بشنود داستان -

 (200/1) داستانهمنباشـد بـدین کار 

 نسبت به سام:

 همـان سام نیرم بر آرد خروش -

 (201/1کف اندازد و بر من آید به جـوش )

 نسبت به منوچهر:

 به بخشایش اومید و ترس از گناه –

 (202/1ها ژرف کــردن نگـاه )بــه فـرمــان

 نسبت به رودابه:

 چه مهتر چه کهتر چو شد جفتت جوی -

 (203/1سـوی دیــن و آییـن نهـاده اســت روی )

از ظرف  بزرگ یاست. بخش پررنگنیاز عشق و تعلق و نیاز به آزادی در شخصیت زال 

احساس تعلق و پیوند انسانی »که یی جاآناز . شودیمبا همین نیازها پر  نیاز قدرت او نیز

تر از نیازهای دیگر ارضای این نیاز مشکل ،کاری شخص دیگر یا طرف مقابل استنیازمند هم

 اش را با بزرگان خراب نکند وبنابراین او سعی دارد تا رابطه .(18: 1392)گالسر، « خواهد بود

خود نیز برسد. به  ۀزده باشد به خواست آسیب هاآنهای زادی و خواستهکه  به آبدون آن
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دهد تا دیگران به انتخاب خود، دنیای فرصت میعبارتی با تأمل، مذاکره و آگاهی دادن 

دادهای تقدیر بر روی ۀبودن اندیشحاکم رغمیعلرسد مطلوبشان را تغییر دهند. به نظر می

 چراکهمد؛ انجاآفرین است و به وصال میآن شادی ۀاشقانهای ع، عشق در داستانشاهنامه

ها یا حرص دادنحاصل نگرانی از دست ،غم و اندوه دارد. ی پررنگعنصر انتخاب نقش

 بودونبودها، شادمان و غمگین شد و یا با که یا باید با جزر و مدِّ استهندورآدستبه

غزید. واقعی بودن معشوق و وصال در این نل فرازوفرودهاپذیرفتن دو عنصر تدبیر و تقدیر، در 

برد. در رفتار هر شش شان را در امر واقعیت درمانی باال میها احتمال کارکرد تربیتیداستان

ی این داستان تعهد و تدبیر و حداقل یکی از هفت عادت مخرب با بسامد ۀشخصیت برجست

ت که یا شخص ترازوی حاصل دریافت پیام ناکامی اس ،وجود دارد. عادات مخرب متفاوت

بیند و یا این عدم تعادل تعارضی است که او را در امر اش را در تعادل نمیخواسته و داشته

ها و دادهای داستان متأثر از این تردیدکند. رویگیری مردد میانتخاب و تصمیم

به هفت عادت مخرب اشاره  نیازاشیپهاست که سبب حرکت و پویایی آن است. تعارض

از زبان  ؟عشق چیستتعهد نیز از نظر گالسر چیزی است که در بخش پایانی کتاب شد. 

آن زن واقعیت را « عاشقت هستم»که مردی به زنی بگوید این محضبه»کند آنت بیان می

یکی است ... در فرهنگ واژگان « تعهد»و « عشق»گوید که برای او کند و میآشکار می

، فداکاری، قول و تعهد و یازخودگذشتگارند عبارتند از: هایی که برایم کارایی دمترادف

« ترندباالخره صداقت و وفاداری و در نهایت چند مفهوم دیگر که به معنای عشق نزدیک

کیفی  طوربهترین عادت مخرب را رسد مطابق جدول کمبه نظر می(. 186-188: 1397)گالسر، 

گرانه و مخرب را مهراب دارد، اگر شتوان یافت و شدیدترین رفتار پرخادر سیندخت می

زد. تعهدی که رسید دست به قتل دخترش میهای به هنگام سیندخت به دادش نمیسکوت

اندیشی اوست. و چاره ریتدبسیندخت از ابتدا نسبت به کابلیان و نزدیکانش دارد حاصل 

فیت ارتباطش دهد در کیم میاانجخشونتی که با ندیمه رودابه  جزبههفت عادات مخرب را 

البته زال  .دارند متعهدانه یتوان یافت. رودابه و زال نیز رفتاراز اطرافیان نمی کیچیهبا 

آمیز هم شود و گفتاری تهدیدمهری پدر را یادآور میچندین بار با زیرکی و آگاهی دادن، بی

 ی شدیده مقاومتدادگی زال و رودابدارد. سام و منوچهر نیز در آغاز در مواجهه با ماجرای دل

کند. تغییر دنیای مطلوب برای سام کار دارند. سام در ابتدا خود را تسلیم انتخاب شاه می

 یکاردستدنیای مطلوبش را  جیتدربهبند بودن به پیمان، اما به دلیل پای ؛آسانی نیست

ن تریغالمان و ندیمان یکی از حساس ۀداری و رفتار متعهدانکند. رازداری و امانتمی

عشقی به بلندای پرواز  شود. نادرپور در مقالۀتر توجه میعناصری است که شاید به آن کم
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شش تن به ترتیب اهمیتی که در تکوین ماجرا دارند عبارتند از: زال و »اشاره دارد که: 

« عشق»با تکیه به مفهوم  .(458: 1374)نادرپور، « ه، مهراب و سیندخت، سام و منوچهرروداب

ئوری انتخاب یعنی نداشتن یا حداقل بودن هفت عادت مخرب و داشتن رفتار از منظر ت

ذکر کرد: زال  بیترتنیابهرا در به کمال رسیدن این عشق  هاآنتوان نقش متعهدانه می

ای که از آنان رودابه، غالمان و ندیمان، سیندخت، سام، منوچهر و مهراب. هر رفتار متعهدانه

رفتار متعهدانه نشانی  انجامگیرد. شاید بتوان گفت که می انجامد خر ۀزند به پشتوانسر می

شود. اتحاد و با تحقق اتحاد تضادها عشق متجلی می باالتر است ۀاز تعالی خرد در مرتب

چنان که گذشت آغاز حرکت داستان با جان هم. مانداال در ارتباط است مفهومتضادها با 

احساس و  مؤلّفۀبنابراین ابتدا  .شنیداری است رطوبهعشِق زال رودابه و  یایرؤگرفتن 

توان گفت اولین باورها می ۀفیزیولوژی در ماشین رفتار چیره است. با در نظر داشتن پیشین

مهین ِنگارۀ بصری مانداال در نظر  ۀشود که آن را دایریگانگی برداشته می یسوبهها گام

یک در ابتدا به اندیشه مخالفانی است که هرلق به ترتیب، دوایر، متعپس ازآن، به .گیریممی

اندیشه است که با  مؤّلفۀ پسنیازادر داستان عامل گسستگی و پراکندگیند.  نقششاننسبت 

 جیتدربهگوها و تغییر دنیای مطلوب و انتخاب رفتارهای متعهدانه وهدایت مذاکرات و گفت

پارچگی و کمال ِعشق سوق یک مانداال به مرکزِ یتودرتو ۀیک از آنان را در هفت دایرهر

 ۀمانداال به دایر ۀرسانده و نگار انجامخود را به  یکارشیخو ،خرد مؤلّفۀدهد. عقل و می

 .)شکل الف( و )جدول ج( شودکهین عشق زال رودابه ختم می

 

 شکل الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 زال رودابه

 مهراب

 منوچهر

 سام 

 سيندخت

 زال رودابه ندیمان 
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 جدول ج
 موقعیت داستان 

 پاسخ به واقعیت بیرونی
 فرجام ميان آغاز

 بودن گامهم فکر و عقل ۀمؤلف احساس ۀمؤلف ماشین رفتار چیره در ۀمؤلف

 یگانی و اتحاد چیرگی بر پراکندگی حرکت به سمت یگانگی وضعیت

 کمال عشق تعهدگو )عقل( وگفت عشق شنیداری رفتار

 

 ۀژه و وابا خودآگا« خود» ۀامی در راستای موضوع جمع اضداد و انطباق نسبی واژسرّ

 قاً یدقفی متراد ۀدر زبان هیچ دو یا چند واژ»شود که با ناخودآگاه، یادآور می« خویش»

های گمان وجود مدلولموارد بی گونهنیامتفاوت در  یهادالنیستند و دلیل وجود  معناهم

احبان از سوی ص شده است که رنگکم یقدربهکه این تفاوت  هرچند ؛هاستآنمتفاوت 

حث نخستین سخن در مب»از سویی  .(101: 1382امی، سرّ )« دزبان دیگر دریافتنی ننمای

 چه عشق ،عشق ۀچه در ادب فارسی دربارآن است. آن "تعریف ناپذیری"تعریف عشق 

فعال و ت و ااوصاف و تأثیرات عشق و محب ۀانسانی چه عشق الهی به عبارت آمده است دربار

به نظر  روایناز .(52: 1380داریان، )پورنام« نفس و ماهیت عشق ۀن است نه درباراحوال محبا

از  ل استرسد که برابری عشق با تعهد مطلق نیست و بازوی تعهد که محصول فکر و تعقمی

ها که ن شخصیتیک از ایده است و از سوی دیگر به عقل. هرعشق دا دستبهدستسویی 

نه و فتاِر خردمندار تناسببهشود، با احتساب غالمان و نقش حساسشان هفت می هاآنتعداد 

را تا  میت و کمالتما یتودرتودوایر  وخمچیپرپعقل، راه  ۀای که دارند به پشتوانمتعهدانه

ن آ ۀمرثکنند. عشق محصول این یگانگی و جمع اضداد است و رسیدن به یگانگی هموار می

 و یگانه است. نیآفرحماسهپهلوانی 

 گيرینتيجه

های گر در امر واقعیت درمانی است. داستانتبیین پشتیبان و انتخاب یک نظریۀ نظریۀ

 یخوببهاست و فرجام آن شادمانی و رضایتمندی است  یافتنیدستعاشقانه که معشوق 

. از نگاه گالسر عشق، تعهد است. نیاز تواند در امر واقعیت درمانی نقش خود را ایفا کندمی

نماید؛ شخصیت زال برجسته می های اساسی انسان است که درعشق و تعلق یکی از نیاز

مهری پدر نادیده گرفته شد و در ارتباط با مهراب و سپس همان نیازی که در بدو تولد با بی

او برای رفع موانع و تغییر رای مخالفان نیز  وفادارانۀ کوششرودابه آشکار گشت. دخترش 

احساس و  مؤلّفۀنشانی از وسعت ظرف این نیاز است. داستان عشق زال رودابه با چیرگی 

 مؤلّفۀسپس با چیرگی  .مهین ِمانداال در نظر گرفته شده است ۀشده که دایر شنیداری آغاز
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مانداال را تا رسیدن به  یتودرتوگردد و دوایر ها یکی پس از دیگری گشوده میخرد گره

 اننقشش تناسببهها یک از شخصیت. رفتار متعهدانۀ هرنورددیدرمیگانگی و اتحاد تضادها 

ها و تغییر است. پذیرفتن تضاد وطنانشانهمدیگر و ها نسبت به یکنشانی از عشق و مهر آن

ها و رفتارهای مدبرانه گو و مذاکرهوای نیست؛ اما با گفتتصاویر دنیای مطلوب کار ساده

یک از آنان با آگاهی دادن و سکوت دیگری منجر به پذیر است. رفتارهای مخرب هرانجام

عقل  ا بازتاب تعهدی است که به پشتوانۀهها و تدبیراندیشیچارهشود. ونی میکنترل در

ها به ترتیب: زال رودابه، ندیمان، سیندخت، سام، . از این منظر نقش شخصیتگیردمی انجام

شود؛ و رودابه خالصه نمیبنابراین، این داستان فقط در عشق زال  .منوچهر و مهراب است

 یتودرتوها، حرکت در مسیر دوایر ان با پذیرفتن تضادها و تقابلیک از مخالفبلکه هر

احساس رقم  مؤلّفۀسازند. آغاز حرکت با چیرگی عشق هموار می یسوبهو کمال را  تیتمام

ی سوبهراه است که خرد و حصول به تعهد هم مؤّلفۀخورد و در ادامه با چیرگی می

در صد برابر  توان در زبان دو واژه را صده نمیکجاآنیابد. ازپارچگی و یگانگی سوق مییک

سو به دست عقل و از زوی خود را از یکتوان گفت تعهد عنصری است که باهم دانست می

عشق و  ۀونددهندیپهای مؤلّفهبنابراین تعهد یکی از  .سوی دیگر به دست عشق داده است

 .سازدیگانگی به هم متحد می ۀرا در دایر هاآنعقل است که 
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 هانوشتپي

های متفاوتی برای تأمین نیاز به قدرت توان راهبه تعداد افراد روی زمین می 1:قدرت – 1

 توان سه روش کلی را نام برد.می یطورکلبهیافت. 

 .... withراه با ج( هم  3؛ب( کنترل بیرونی  2؛الف( کنترل درونی

 .(Montagens, 2011:3-4) است اجرا قابل یکل ریمس سه از قدرت به ازین تأمین»

 

                                    
 یکار کنندیم ابانتخ را یرونیب کنترل و ییجوسلطه قدرت به ازین تأمین یبرا افراد از یبرخ

 یامر انجام در شخصدوم روش در. ازندییم دست آن به جهان یکتاتورهاید از یاریبس که

 قیتشو یروند ۀزیانگ با سوم روش در. کندمی یراههم یگرید قدرتمند و مهم فرد با مندارزش

 .رودیم شیپ و شودمی

کند. همه یک پاداش ژنتیکی برای یادگیری تعریف می عنوانبهگالسر تفریح را  4:تفریح – 2

اشته باشند. این دهند حس خوبی دمی انجامچه شان لذت ببرند و نسبت به آنخواهند از زندگیمی

 .(Montagens, 2011:2-7)« رونی برای کار سخت و یادگیری استیک پاداش د

یعنی جایی که کنترل  4بقا یک نیاز فیزیولوژیکی است که از آغاز در مغز اولیه 5:بقا – 3

های مربوط به آن قرار دارد، جای گرفته است. تمام کارکرد بدن که ما را زنده تمامی غرایز و واکنش

 .(Montagens, 2011: 2) گیرددارد از همین بخش سرچشمه مینگه می

. است شده لیتشک یگذارارزشکلی و فیلتر  دانش لتریف ستمیس دو از یادراک ستمیس - 4

[4] 

 6یکل دانش لتریف ای نییپا سطح لتریف( الف

 
1 Power 
2 Internal control 
3 external control 
4 Fun 
5 Survival 
6 Knowledge Filter 
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 از ورود زا پس رونیب جهان از واردشده ریتصاو 1.یگذارارزش لتریف ای باال سطح لتریف( ب

 ییاـاسـشن اـجآن در و شودیم یکل دانش لتریف وارد ابتدا یحس کنندگانافتـیدر کانال قیطر

 و خواسته به و باشد مهم ما یبرا شدهییشناسا ریتصو اگر ازآنپس. خوردیم برچسب و گرددیم

-40 :1394بی، صاح) «میکنیم یگذارارزش باال سطح لتریف توسط را آن باشد داشته یربط ما ازین

 .ماست مطلوب یایدن از میمستق یبازتاب یگذارارزش لتریف واقعدر .(41

فکر(  و)عمل  ماشین رفتار: چهار چرخ را کنار هم برای رفتار تصور کنید، دو چرخ جلو -5

ر کنند. موتواحساس و فیزیولوژی( از آن تبعیت میکنند و دو چرخ عقب )ماشین را هدایت می

 .(Montagons, 2011: 22) های ما استی اساسی ما و فرمان آن خواستهماشین نیازها

 م گیرند:انجاتوانند به چند صورت و می اندیکل رفتار، رفتارها همه گالسر رظناز  -6

 و میاداده ماانج را آن اباره مشابه طیشرا در قبالً ما که: (یعادت) افتهیسازمان یرفتارها -1

 .کنیماده میاوقات از آن استف تربیش

 میاهدید را آن انجام نه و میاداده انجام را آن گاهچیه نه حالتابه: رفتاری که خالقر رفتا -2

 .میکن تجربه را آن میخواهیم بار نیاول یبرا ما و

 ب( ،هستند یتصادفالف(  :هارفتار نیا ؛ کهکندمی نهادپیش ما به را ییرفتارها یکامنا امیپ

 .(Montagens,2011: 30) (ندارد یاخالق یتیفیک یعنی) هستندی راخالقیغج(  ،هستند نو و خالق

به  رواینازدر دنیای واقعی است.  مطلوبمانما برای به اجرا درآمدن دنیای  کوششتمام 

وباره خوشایند، دداشتن احساس نا ها در دنیای واقعی وودن و عملی نشدن خواستهبدلیل سودمند ن

ست، هشکاف  زنیم تا زمانی که بین تصاویر دنیای مطلوب و دنیای واقعیمی دست به انتخاب دیگر

 یابد.و چرخه رفتاری ما ادامه می زنیممی دیگر رفتار انجامدست به 

تفکر او به  (، عبارتی دارد که پایه1650 – 1596رنه دکارت، فیلسوف بزرگ فرانسوی ) –7

 «، پس هستماندیشممی»آن عبارت چنین است:  و آیدشمار می

می، تهران، چاپ المعارف بزرگ اسال، مرکز دایرهشاهنامه(، 1396خالقی مطلق، جالل ) -8

 جلد/ صفحه است.ششم. اعداد نشانه 

 

 

 

 

 

 
1 Valuing Filter 
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