
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه، پارسي ادب نامة كهن
  89 -  67 صص، 1391 زمستان و پاييز، دوم شمارة، سوم سال

  »يكي كودكي دوختند از حرير«
  درماني آدلر و نمايش ةنظري ةتحليل شخصيت سام بر پاي

  *مصطفي صديقي

  چكيده
روشي براي گشودن ناخودآگاه و بازسازي، بازآفريني يا فرافكني  منزلة هنردرماني به

بـه صـورتي   ... هاي فرويد، يونگ، آدلـر و  دمسائل و مصائب درون بعد از دستاور
  .مدون و مشخص درآمد

داشـتن فرزنـدي عيبنـاك دچـار احسـاس حقـارتي        سـبب سام به  شاهنامهدر 
بعـد از ديـدن عروسـكي     ،سام .كشد شود كه تا زادن رستم به درازا مي ديرسال مي

اين كار بـه شـكل مراسـمي آيينـي و      .شود اي شبيه رستم نوزاد، دگرگون مي پارچه
اين . درماني همگوني دارد شود كه با تعاريف و كاركردهاي نمايش باشكوه اجرا مي

ـ    ن ـ أوشتار ابتدا در نگـاهي تـاريخي بـه ت هنـر   ادبيـات و  ثر ذهـن و روان و أثير و ت
نقش عروسك در باورها و مراسم آييني مطرح  ،به صورت خاص ،سپس .پردازد مي
ـ   ،گيري احسـاس حقـارت در سـام    و چگونگي شكل علتگاه  آن .شود مي  ةبـر پاي

رفتارهاي انسان احساس حقارت  همة أمنشكه است  بر آنآدلر ( آيد مي ،نظريه آدلر
رهايي زال از احساس حقارت، زادن رسـتم و روش درمـاني زال    ،سرانجام .)است

اي شبيه رستم  ثير ساختن عروسك پارچهأت علت و در درمان سام، )درماني نمايش(
  .و تحليل شده است ،درماني طرح، بحث و انطباق با روش نمايش

درمـاني   بنـابراين نمـايش   .زادن زال استاجراي نمايشي زادن رستم، بازسازي 
 ،كه با زادن زال عيبناك محقق نشـده بـود   ،خواهي سام ياي فرزندؤشود ر باعث مي

از نظر تاريخ نمايش نيز اين داسـتان   .احساس حقارت رها شود تحقق يابد و او از
درمـاني زال،   در كنـار نمـايش  . آيـد  بـه شـمار مـي   درمـاني در ايـران    آغاز نمـايش 
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كند بـه   زيرا كل ماجرايي كه فردوسي روايت مي ؛درماني فردوسي نيز هست روايت
شـود و اگرچـه رسـتم محصـول      مي شاهنامهنوعي باعث تزكيه و پااليش مخاطب 

اما محصـول واقعـي ايـن پيونـد خـود       ،پيوند زال و رودابه براي درمان سام است
  .است شاهنامه
  .، سام، زال، رستم، آلفرد آدلرامهشاهندرماني، احساس حقارت،  نمايش :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

  هنر، ادبيات و درمان 1.1
ذهـن و روان خاسـتگاه هنـر و     .دارد  هنر و ادبيات با ذهن و روان آدمي پيونـدي دوسـويه  

بـه وجـد و    ، آن راگـذارد  ذهن و روان تـأثير مـي   درادبيات است و از سويي هنر و ادبيات 
هـا را آشـكار و عريـان     شده نهان رانده  ها و به نهاني و دبر مي  آورد يا در خود فرو هيجان مي

 .انـد  آن فراوان سخن گفته ةدربار است و از ديرباز شناخته شدهآن اين رابطه و تأثير . دكن مي
از . دشـو تـر   اين بحث روشن ةشود تا پيشين در مروري كوتاه به سير تاريخي آن پرداخته مي

  .كاتاريس ارسطوست ةشناسي، نظري مدون در قلمرو زيبايي يترين آرا كهن
افسانه و داستان بايد چنان تأليف و تركيب گـردد كـه هرچنـد كسـي نمـايش آن را نبينـد       

كه نقل و روايت آن را بشنود از آن وقايع بلرزد و او را بر حال قهرمان داستان رحمت  همين
  .)61: 1353ارسطو، ( و شفقت آيد

اشتر به شعر عرب در حالت اسـت  (حاالت انسان و حتي جانوران  درعر تأثير ش ةدربار
ر جان آدمي واقـف  دتأثير شعر  نظامي عروضي به. اند هاي دور آگاه بوده از گذشته) و طرب

هاي غضباني و شهواني را برانگيزد تا بدان ايهام طباع را انقباض  به ايهام قوت«بوده است كه 
و از اين منظر بارها به دو حكايـت معـروف    .)42: 1374، نظامي عروضي(» و انبساطي بود

بـاد   ةيكي داستان مردي خربنده اسـت كـه دو بيـت از حنظلـ     ؛اند او اشاره كرده ةمقال  چهار
رسـد و ديگـر حكايـت     تـازد كـه بـه اميـري مـي      غيسي چنان بر احساس حقـارت او مـي  

  .احمد ساماني و رودكي است  بن  نصر
  :گويد از همين منظر از تأثير موسيقي مي انبحور االلحالدوله در  فرصت

عشاق و بوسليك و نوا را تأثير قوه و شجاعت است، راست و اصفهان و عراق و نوروز را 
تأثيري باشد كه فرح و نشاط فزايد، حسيني و كوچك و زنگوله و رهاوي را تأثيري باشد از 

  .)25: 1345، ة شيرازيالدول فرصت( ... حزن و اندوه و سستي
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وي در  .ر انسـان آگـاه بـوده اسـت    دزكرياي رازي نيز به تأثير شعر و افسانه و موسيقي 
  :گويد مي رسالة طب روحاني

هـاي عاشـقان فـراوان     ويژه اگر در افسانه به  از بالي عشق خالصي ندارند،... سبكسران ... 
دادگان گـوش  پيشه را بسيار بخوانند و به آواز دل دل و عاشق بنگرند و سخنان شاعران نازك

  .)141: 1387دهقاني، ( بسپارند

آرامش و التيام دردهاي بيمـاران   برايبه كاركرد درماني موسيقي  الصفا رسائل اخواندر 
  :اشاره شده است
دارالشفاي جسـم و روان،   ،در بيمارستان، سحرگاهان آالت موسيقي بنواختي و در ،كه چنان

آالت [ها   كه در صومعه دردها برهاندي و چنانبيماران را با موسيقي در خواب كردندي و از 
بنهادندي و چون عامه به زيارت شدندي معتكفان آن را بزدندي تـا عامـه بـه راه     ]موسيقي

  .)118: 1380عناصري، (توجه درآمدندي 

كنـد   اشاره ميفوكو به آشنايي پيشينيان به خاصيت درماني موسيقي براي مداواي كساني 
كه پزشكان عهـد باسـتان بـه آن اعتقـاد      ،فوايد درماني موسيقي« :ندداركه اختالالت رواني 

براي درمان زار و اهل هوا  .)165: 1383فوكو، ( »از عصر رنسانس دوباره مطرح شد ،داشتند
عناصـري،  (درمـاني اسـت    شود كه به نوعي هنـر  از موسيقي و حركات نمايشي استفاده مي

كهن دارد كه حضور آشكار آن در  ةدرماني نيز پيشين قصه .)105 :1376  ستاري، ؛220: 1380
  .شود ديده مي هزار و يك شب

شناسـي از سـوي    كـه در روان تـدوين شـد   هنردرماني در اين روزگار در پي تحوالتي 
  .آدلر صورت گرفتو كساني مانند فرويد، يونگ، 

ياينـد،  هدف كلي در هنردرماني اين است كه بيماران با تعارضات هيجـاني خـويش كنـار ب   
تر شوند و مشكالت دروني و بيروني خود را حـل كننـد    نسبت به احساسات خويش آگاه

  .)512: 1387شارف، (

 راچـه   يعنـي آن  ؛براي درمان، ابزارهاي هنري و ادبي نقش آشكارگري را بر عهده دارند
  .كنند آشكار مي است در ناخودآگاه پنهان شده

تواند درون خـود را   جو مي از آن طريق درمانهاي هنري است كه  هنردرماني شامل واسطه
قادر است رفتار او را تجزيه و تحليل و ارزيابي كند  ،در مقابل ،گر نيز آشكار نمايد و درمان

  .)47: 1373، اخوان ثالثو  مساح(
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  درماني عروسك و نمايش 2.1
و اسـاطير   ،هـا  آيـين شناسي،  شناسي، مردم شناسي، جامعه در اين نگره، هنر و ادبيات با روان

هـايي كـه از آن    يكي از روش. پيوندد تا چتري حمايتي براي درمان روان آزرده بگشايند مي
و اشيايي ماننـد   ،هاي نمايشي و نيز امكانات، ابزارها برند استفاده از ظرفيت مي ة بسياريبهر

  .ماسك براي كمك به درمان بيماران است و عروسك
اي بـراي فرافكنـي    تواند مثل هر شـيء ديگـري وسـيله    در تئاتردرماني، عروسك مي

سازي  هاي تخيلي و فيزيكي عروسك درگيري بين فرد و شيء و بداهه قابليت. باشد
 در نمايش استفاده كردتوان از عروسك به عنوان سمبلي دائمي  مي. سازد را ممكن مي

  ).194: 1383جونز، (

 انگـاري اشـيا   اي جاندار اسطوره ةانديش ةتوان بازماند او را مي بخشي به عروسك و جان
در جانشيني انسان، رازگويي و آشكارسازي نهان آدمـي   ،عروسك ،از منظري ديگر. دانست 

  .كند درون به او كمك مي ةدر بيان حال و واگويو گيرد  را بر عهده مي
ت انسان يا حيوانات گوناگون و ئهاي بسيار دور، آدمي از اشكال كوچكي كه به هي در گذشته

و  ساخته شده بود بهره يافت و بسـياري از نيازهـا  ... در قالب عروسك، از چوب و سنگ و 
ها،  در دورة پيش از تمدن رومي...  در ميان نهاد) به زعم مردم( كمبودهاي خود را با اين بازيچه

هاي آييني به اشكال مختلف مورد  ـ جادويي داشته و در نمايش ها نقش و اثر رمزي عروسك
افكنـي   گران ماجرا از كاربرد آن بـراي بـرون   جادو پزشكان و درمان. گرفتند استفاده قرار مي
  ).148 -  147: 1380عناصري، ( اند ها كرده ها گفته و سفارش سخن... خشم و مهر و 

 ،دمت بازگشت تعادل و آرامش به آدمـي و در خ ،واقع در ،درون ةاين بيان حال و واگوي
  .ديآ ميدرماني به شمار  درمان اوست كه از كاركردهاي نمايش ،بيان ديگر به

در . هـا از طريـق هنـر نمـايش     دادن افـراد و گـروه   درماني راهي است بـراي تغييـر   نمايش
ه از شـود؛ از شكسـپير گرفتـه تـا اسـتفاد      درماني از رويكردهاي مختلفي استفاده مي نمايش

  ).515: 1387شارف، ( عروسك و صورتك

رفتـه بـه    دسـت  تعادل از و شود قفل ناخودآگاه گشوده مي ،واقع در ،ها به كمك اين شيوه
و رفتار هر سه به سطح  ،درماني، انديشه، احساس در درمان از نوع تئاتر«. گردد مي شخص باز
از طريـق  «كـه  بـود   برآن ،درماني گذار تئاتر پايه ،»مورنو« .)24: 1383بالنر، ( »آيند آگاهي مي

 »شود درام، سكون خاطر و اطمينان قلب و آرامش درون و بهداشت روان حاصل مي پيسكو
  .)121: 1380عناصري، (
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  آدلر ةنظري 3.1
كـرد، ولـي    او ابتدا با فرويد همكاري مـي . شناسي اجتماعي است آلفرد آدلر از آغازگران روان

گيري رفتارها نپذيرفت و علت  آدلر محوريت عوامل جنسي را در شكل. شدسپس از او جدا 
  .ناميد  »شناسي فردي روان«شناسي خود را  او نظرية روان. واقعي را عقدة حقارت دانست

  .گيـرد  وسيلة تجارب گذشـته شـكل مـي    كرد كه رفتار انسان به فرويد بر اين امر تأكيد مي
فرويد شخصـيت را  ...  تري بر ما دارد ة آينده تأثير قويآدلر معتقد بود كه انديشيدن دربار

تقسيم كرد، اما آدلر ثبات و يگانگي شخصيت را مـورد  ) نهاد، من، من برتر(به سه بخش 
آدلر در اين مورد كه تمايالت جنسي پاية اصـلي انگيـزش اسـت بـا        ... داد تأكيد قرار مي

يـك احسـاس كلـي حقـارت نيـروي       مقابل، عقيده داشـت كـه   او، در. فرويد موافق نبود
  ).502: 1378شولتس، ( كنندة رفتار است تعيين

گيري احساس كهتـري   باعث شكل مكن استتوجهي يا توجه زياد م هر نوع نقص، بي
 مكن استدهد كه واكنش در برابر آن نيز م اين حالت از سنين اوليه روي مي .در انسان شود

  .حتي تبهكاري باشد ونزوا ا ،ضعفهمراه با جويانه يا  كمال و مثبت
رفتن تا استبداد و استيال،  رويي و پس توان از تسليم تا شورش، از كم اين رفتارها را مي

حد و حصر، از رخوت و عدم اراده تا ارادة آهنـين و   از شرارت تا اطاعت و بندگي بي
واره بـر  همـ  ]آن[مكـانيزم  ... بندي كرد  ها طبقه ناپذير و كلية درجات بين اين قطب خلل

 تا فرد تعادل خـود را بازيابـد  ... يك اصل متكي است و آن اصل جبران يا تالفي است
  ).31 - 30: 1358منصور، (

  .نظر شد توجه به طرح و بحث آراي آدلر در متن، از تكرار آن در مقدمه صرف  با
  
  درماني و نمايش شاهنامه 4.1

احساس حقـارت  ) زال سپيدموي(داشتن فرزندي عيبناك  علتسام به  ،شاهنامهدر روايت 
اين وضعيت تـا زادن رسـتم    .كند نمي يشاحساس حقارتي كه در طول زندگي رها ؛دكن مي

قـراين و  . برنـد  سام مي نزدسازند و  پس از زادن رستم، عروسكي شبيه رستم مي .ادامه دارد
از  و دگرگـون  ،س يـا عروسـك  با ديدن ايـن تنـدي   ،كند سام هايي است كه آشكار مي نشانه

زيرا براي سـام   ؛درماني نيست شباهت به نمايش اين حادثه بي .شود حقارتي ديرسال رها مي
شاهد  ،زادن زالهنگام مانند  ،يعني سام ؛شود داشتن و زادن فرزند بازسازي مي رؤياي فرزند

  . ودش بلكه اين بازسازي به شكل نمايشي براي او اجرا مي ،واقعي نيست ينوزاد
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نمايش سـنتي كـه    ةنخستين نمون«: گويد عروسك شبيه رستم مي ةسعيد حميديان دربار
  .)154: 1372حميديان، ( »هاي عروسكي امروز است نزديك به نمايش

  ).86: 1356مهراز، ( »دانند سازي را از معتقدات ديني قبايل سكايي مي اين طرز شبيه«برخي نيز 
  .اي كهن دارد هاي ديگر، پيشينه و سرزمين، در ايران ها آيينهاي عروسكي با  پيوند نمايش

ها و تشريفات آييني در ميان ملل، اقوام و عشاير به انحاء مختلف بـه انـواع    بسياري از آيين
گونـه   ها شخصـيت و نمـاد اصـلي ايـن     هاي خرد و كالن مرتبط بوده و عروسك عروسك

  .)526: 1391 ،و شيرزادي نصري اشرفي(شوند  ها محسوب مي آيين

دار و  النهـرين، ايـران را ميـراث    هـا در بـين   واره هـا و نمـايش   ثميني با توجـه بـه آيـين   
هاي نمـايش   ه براكت آيين را يكي از خاستگا). 51 :1387 ثميني،(داند  ها مي كنندة آن حفظ

  :گويد دانسته، مي
ص، گفتار، صورتك، كنند؛ موسيقي، رق ها و تئاتر از عوامل اساسي مشابهي استفاده مي آيين

هـا از ضـرورت    گفتـار و ديـالوگ در آيـين   ... لباس، اجراكنندگان، تماشـاگر، و صـحنه   
 آينـد  كمتري برخوردارند، اما صورتك و لباس از وسايل اصلي اجراي آيين به شمار مي

  ).34: 1363براكت، (
مقابـل   گيري احساس حقارت در سام و واكـنش او در  در اين نوشتار، ابتدا به علل شكل

شود كه در اين بخش از آراي آلفرد آدلر، براي توضيح احساس حقارت در  زال پرداخته مي
شدن سـام   سپس، به زادن رستم و درمانگري زال و سيمرغ و رها. سام، بهره برده شده است

سرانجام ساختن عروسك شبيه رستم و بردن . شود از احساس حقارتي ديرسال پرداخته مي
شود كـه در   درماني، طرح و تحليل مي عنوان نمايش با مراسمي باشكوه، بهآن به شكل آييني 

  . آيد درماني و انطباق آن با اين مراسم مي ها و مراحل نمايش آن نظريه
كـه   سبب آن به داستان سام و زال، از آن رو كه آغاز و انجام عصر پهلواني است و نيز به

انطبـاق رويكردهـاي جديـد دارد، همـواره      يـا   هاي فراواني براي بحث ها و قابليت ظرفيت
هاي گوناگون از زواياي مختلـف ايـن داسـتان را     ها و مقاله كتاب. توجه خاصي شده است

اند، اما دريافت و تحليل جديـد و متفـاوت ايـن مقالـه بـر پايـة نظريـة         و تحليل كرده  ديده
نظرية آدلر، حسـينعلي  اساس  پيش از اين، بر. بار مطرح شده است درماني براي اولين نمايش

قبـادي و هوشـنگي،   (انـد   قبادي و مجيد هوشنگي عقدة حقـارت را در زال بررسـي كـرده   
حقارت شده كـه   دچار عقدة) سپيدمويي(علت نقص جسماني  ها، زال به از نظر آن). 1388

اش شـده اسـت و سـيمرغ، درجايگـاه مـادر و آموزگـار،        طلبـي  همين موضوع باعث كمال
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طلبـي و رهـايي از عقـدة     هاي الزم براي كمـال  كند و مهارت او را برآورده مينيازهاي اولية 
اي  گونـه  آموزد تا زال بتواند حس همياري و همكاري داشته باشد؛ به حقارت را نيز به او مي

  .كه، سرانجام، همه پذيراي او شوند
 هـاي نمايشـي در   ظرفيـت  هـا و  در حوزة ادبيات نمايشي نيز محمد حنيف بـه اقتبـاس  

پور و همكـارانش بـه وجـوه     همچنين حميد دهقان). 1389حنيف، (پرداخته است  شاهنامه
  ).1390پور و ديگران،  دهقان(اند  پرداخته شاهنامهبصري و سينمايي در 

هايي ديـده   هاي جديد، ترديد پاية نظريه ها و متون اساطيري، بر گاه در بررسي شخصيت
فرويد در  اند؛ مثالً هاي كهن ، برآمده از خوانش متنهاي نو، خود شود كه بايد گفت نظريه مي

هاي خود را با تحليل و تفسير  الگوها، و دريدا در واسازي نظريه عقدة اديپ، يونگ در كهن
كـه   موضـوع ديگـر آن  . انـد  هاي اساطيري و كهن طرح و تبيين كـرده  ها و شخصيت داستان

ار و طي مراحل كلينيكي نيست، بلكه تحليل روانكاوانة يك متن ادبي همچون برخورد با بيم
  .وانش يك متنروشي است براي خ

  
  زادن زال .2

روايت زال كه اين دو روايـت در سـه    روايت سام و ؛در اين داستان دو روايت جريان دارد
گيـري احسـاس    روايت سام است كـه جريـان شـكل    سطح نخست، ؛شود سطح مطرح مي

درماني، سـام را از ايـن    شكل نمايش به ،در ادامهاين روايت  .دهد حقارت را در او نشان مي
مـاجراي   ،در سـطح دوم . رهاند گير اوست، مي گريبان  كه در طول زندگي ،احساس حقارت
 ةاجـاز  آن، اما بـه  است معرض اين احساس قرار گرفته  شود كه ناخواسته در زال مطرح مي

بـر   در اسـت  سطح سوم كل روايتي را كه فردوسي نقل كرده. دهد بروز و نمود چنداني نمي
  . گيرد را در نظر مي شاهنامه ةمخاطب و خوانند ودرماني است  نوعي قصه كهگيرد  مي

هـر  . احساس كهتري ممكن است از يك كهتري واقعي بدني و يا رواني سرچشـمه گيـرد  
بار   واقع دو برابر نارسايي خود در در ...كوژپشت و يا لنگ كودك يا نوجوان عاجز يا ناقص، 

بار به اين علت كه در محيط خود واقعاً در موقعيت كهتـري اسـت و بـار      يك ؛برد رنج مي
 .گيرد دوستان و همساالن و اطرافيان قرار مي يديگر به اين علت كه مورد تمسخر و استهزا

عـزت    چـه عمـالً   ؛شـود  ر و مادر واقع ميحوصلگي پد صبري و كم برابر بي حتي گاهي در
ها هستند كه فرزند خود را چنين به وجـود   كنند آن به اين علت كه احساس مي ،نفس آنان

اين نوع كهتري شايد بيشتر از انواع ديگر دردآور و تمام عمر  .شود دار مي اند، جريحه ورده آ
  .)28 -  27: 1358منصور، ( گير فرد است گريبان
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نقـص   سـبب  احساس كهتري او به .در زال بروز و نمود چنداني ندارد احساس حقارت
كه ايـن زال   بنابراين با آن .است) سام( شاحساس حقارت پدر ةبلكه نتيج ،اش نيست بدني

پدر  فقطحقارت را در خود دارد احساس حقارت در او امري ثانوي است و  ةاست كه نشان
زيرا بـه   ؛دشو و درونش آوردگاه تلخ اين عقده مي داردمعقول ناهايي تند و  است كه واكنش

 »روي خود ببندند رو نشوند و در دنيا را به هكنند با حقيقت روب اين افراد سعي مي«تعبير آدلر 
  .)57: 1356آدلر، (

خـود را در اوج عـزت نفـس و    و  جا پيروزي نصيبش شـده  سام پهلواني است كه همه
اين مهتري و عـزت نفـس سـام را بـه چـالش       ،ي سپيدبا مو ،تولد زال ليو ،بيند مهتري مي

  .دشون دار كند تا اين مهتري خدشه را طرد مي شرحمانه كودك بياو  ،نتيجه در .كشد مي
گيرد كه بـراي حـل    آيد كه انسان در مقابل مشكلي قرار مي وجود مي حقارت وقتي به ةعقد

ا نـدارد و عصـباني   كنـد كـه قـدرت حـل آن ر     آن آمادگي نداشته و بدين جهت تصور مي
  .)56 :همان( حقارت است ةشود و غضب اولين و بارزترين عالمت عقد مي

سـوي   بـه  ،خشـمگين  ،شنود كه سام وقتي خبر زادن زال را با موي سپيد از دايه مي چنان
اين خشـم و   .)138/ 1: 1963فردوسي، (دهد او را دور بيندازند  رود و دستور مي فرزند مي

ور شـده و در ابيـات متعـدد     صل حقارتي است كه در جان سام شعلهرفتار بسيار خشن حا
از  كـردن    كند و اين تحقير و طرد زال را تحقير و طرد مي سام. شمارد داليل آن را خود برمي

اين دو زادن، سام  ةدر فاصل .شود و پايان آن زمان زادن رستم است زادن زال آغاز مي ةلحظ
هاي اين عقده، تحقير و طردي است كـه مـدام    خود اسير احساس حقارت است و از شعله

  :افتد اساسي زندگي زال اتفاق مي ةدر سه مرحلشدن   اين طرد و تحقير .شود نصيب زال مي
  .هنگام زادن زال كه به آن اشاره شد .1
منـوچهر حكومـت    .رود به ديدار منوچهر مـي  ،بعد از بازگشت زال از البرزكوه ،سام. 2
  :گويد ولي بالفاصله سام مي ،گردند دهد و سام و زال باز مي را به سام مي... زابل و  ،كابل

 »همي راند خـواهم سـپاهي گـران     ســـوي گرگســـاران و مازنـــدران«
  )247ب / 1: 1963فردوسي، (

زيـرا هنـوز او را نپذيرفتـه اسـت و      ؛خواهد از زال دور شود و بگريزد سام مي ،واقع در
و اعتـراض و گاليـه   اسـت  اين نكته را زال متوجه شـده   .كند احساس حقارت مي همچنان

  .داند كند و رفتن سام را طرد و تحقير خود مي مي
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 كه چون زيست خواهم من ايدر نوان  بــه ســام آنگهــي گفــت زال جــوان
ــتي ــا داش ــن كج ــتر زي ــدا پيش ــه     ج ــد گـ ــه آمـ ــدارم كـ ــتيمـ  آشـ

ــه ــادر گن ــو ز م ــي ك ــار زادكس ــن آنــم ســزد گــر بنــالم ز داد      ك  م
ــدرون ــرغ ان ــال م ــر چنگ ــي زي  چميدن به خاك و چريـدن ز خـون    گه
ــار ــدم ز پروردگـ ــون دور مانـ ــار    كنـ ــرا روزگـ ــد مـ ــين پرورانـ  چنـ
ــار نيســت    ز گل بهرة من به جـز خـار نيسـت ــدار پيك ــا جهان ــدين ب  ب

  )266 -  261ب : همان(
شدن در البرزكوه نـزد   يعني رها ،قبل ةمانند مرحل زالكردن  رفتن سام و رها ،زالاز نگاه 

كسي كـو ز مـادر   «، علت آن را  طعنه به ،د و نيزدان دو مي مسبب هرسام را و ا .است ،سيمرغ
تحقيـر و  شـد او  باعـث   موضوعهمين  ،پيشين ةدر مرحل ،كه چنان ؛كند بيان مي» كار زاد گنه

هنگـام  مانند زال را، تواند  اما چون نمي ،بنابراين سام هنوز از اين عقده رها نشده. دوطرد ش
  .شود ، دور بيندازد اين بار خود از او دور مياش نوزادي

باز همان نگاه همراه با طـرد و   ،شود كه سام از عشق زال به رودابه خبردار مي هنگامي .3
زادن  هنگامشود و همان برخوردي كه  ر ميبا شدت بيشتر، آشكا، كه پنهان شده بود ،تحقير

    .آيد زال با او كرده بود دوباره پديد مي
ايـن مرحلـه    .كنـد  فرستد و او را از عشق خود به رودابه آگاه مـي  زال پيكي نزد سام مي

كـه خبـر زادن زال را   (پيـك ماننـد دايـه     .زال اسـت  شـدن  هزاد ةاي كامالً شبيه لحظ گونه به
  .شود آزرده مي اميد و دل د و سام ناآور به رودابه را مي خبر عشق زال) دهد مي

ــد ــه بنـ ــاد از نامـ ــپهدار بگشـ  آمـــد از تيـــغ كـــوه بلنـــدفـــرود  سـ
ــان آرزوي ــد چنـ ــندش نيامـ  گونه بايسـتش او را بـه خـوي   دگر  پسـ
ــد ــد پدي ــه آم ــين داد پاســخ ك  چـه از گـوهر بـد سـزيد    سخن هر  چن

  )687 -  686 و 684ب : همان(
تيرگي سام شـبيه صـحنه و برخـوردي اسـت كـه هنگـام زادن زال نشـان         اين خشم و

  :توجه است جالبتكرار حاالت و حركات سام در اين دو وضعيت  .دهد مي
ــوار ــام س ــد از تخــت س ــرود آم ــار     ف ــوي نوبه ــد س ــرده درآم ــه پ  ب
 ســر نااميــد بــه ببــود از جهــان ســر  چــو فرزنــد را ديــد مــويش ســپيد

  )60 -  59ب : همان(
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هنگام خواندن  ،خواند بدنشان و ديوزاد مي آمدن دنيا بهزال را هنگام گونه كه  همانو سام، 
  :خواند پرورده مي شدن زال نيز او را بدگوهر و مرغ عاشق ةنام

ــد ــد پدي ــه آم ــين داد پاســخ ك  سخن هرچـه از گـوهر بـد سـزيد      چن
ــار ــد آموزگ ــان باش ــرغ ژي ــو م  چنــين كــام دل جويــد از روزگــار  چ

  )688 -  687ب : همان(
چه سام را نگران كرده نسلي است كه از اين دو پديد خواهـد آمـد و ايـن     آن ،سرانجام

  :گويد موضوع را در نهايت تحقير مي
ــرغ ــن م ــواز اي ــرورده و آن دي ــژاد    زادپ ــد ن ــه برآي ــويي چگون ــه گ  چ

  )693ب : همان(
درون خود سـام شـكل    ،زادن زال ةاز لحظ ،كردن محصول حقارتي است كه اين تحقير
  !داند بودن زال مي! زاد ل و مسبب اهريمنئوخود را مس او گرفته است و

ــرده ــران ك ــاهي گ ــن گن ــر م ــيش آهـــرمن آورده    اماگ ــر كـ  ام و گـ
ــره جــانم ز شــرم  بجوشد همـي در دلـم خـون گـرم      بپيچــد همــي تي

  )65 و 63ب : همان(
سد تا با اين ازدواج موافقـت كنـد و   نوي كردن منوچهر مي اي كه براي راضي سام در نامه

تحقيـري كـه برآمـده از     ؛كنـد  كند مدام زال را تحقير مـي  نيز وقتي با سيندخت مالقات مي
شود و  احساس كهتري خود اوست و در هر سه مرحله، اين الگوي طرد و تحقير تكرار مي

  .با سام همراه است
  :سام به منوچهر ةنام

 نشـــاني شـــده در ميـــان گـــروه  مـرغ باشـد بـه كــوهچـو پـرورده
ــت    چو ديوانه گـردد نباشـد شـگفت ــد گرف ــين نباي ــاه را ك  ازو ش

  )1070 و 1068ب : همان(

  :سام در مالقات با سيندخت
ــيكــه پــرورده  از آب مــژه پــاي در گــل شدســت  دل شدســتمــرغ ب

  )1186ب : همان(
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  گيري احساس حقارت در سام شكل عللبررسي  .3
شخص احسـاس كنـد قـدرت    « :گويد حقارت مي ةعقد ةهايش دربار نوشتهآدلر در آخرين 

 »ل را ندارد و ديگران نيز در مورد او چنـين نظـري دارنـد   ئكافي براي حل مفيد و مؤثر مسا
  .)149: 1387شارف، (

اطرافيـان   .با زال نوزاد برخوردي خشن دارد مواجههيعني در  ؛چنين وضعيتي دارد سام 
بنابراين يك هفتـه تولـد زال را از او    ؛چنين برخوردي خواهد داشت اودانند كه  مي نيز سام

  .داشتند مخفي 
ــاد   گونـه زادآنپسر چـون ز مـادر بـر  نكردنــد يــك هفتــه بــر ســام ي

  )51ب / 1: 1963فردوسي، (
در ...  گريزد دو نوع مرض رواني وجود دارد كه اگر كسي به آن مبتال شود از ديگر افراد مي

 ةكنـد كـه همـ    و تصور مي ،زند به همه تهمت مي ،كند مردم را تحقير مي ةبيمار همپارانويا 
كند و مقصـر   بيمار مبتال به مالنكوليا خودش را تحقير مي. اند بندي كرده مردم عليه او دسته

  .)257: 1356آدلر، ( داند حقيقت او ديگران را هم مقصر مي ولي در...  داند مي

دانـد و   نـوعي خـود را مقصـر مـي     پي مقصر است و هم به درهنگام تولد زال، هم  ،سام
  .كند و احساس شرمساري دارد تحقير مي

ــرمن آورده  اماگــر مــن گنــاهي گــران كــرده ــر كـــيش آهـ  اموگـ
 بجوشد همي در دلم خون گـرم  بپيچد همي تيـره جـانم ز شـرم

  )65و  63ب / 1: 1963فردوسي، (
... و » بچه ديو«، »بدنشان«را  اوراحتي  كند و به رحمانه تحقير مي زال را بي ،سوي ديگر از
  .كند يعني او را نيز مقصر قلمداد مي ؛خواند مي

ــان ــند گردنكشـ ــد و پرسـ ــو آينـ  چـــه گـــويم از ايـــن بچـــة بدنشـــان  چـ
 پلنگ و دورنگ است و گرنه پري است  چه گويم كـه ايـن بچـة ديـو چيسـت

  )67 -  66ب : همان(
ها  بلكه زال قرباني نگاه ،شود نقص عضو زال نيست كه باعث احساس حقارت در او مي

سـام نيـز در   خـود   ،دهنـد  كه ابيات باال نشان مـي  چنان ،هاي نادرست سام است و و داوري
  .اي ديگر قرباني خطاهاي شناختي خود است  مرحله
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ايـن  . شـود  مخرب سبك زندگي فرد اطـالق مـي   هاي خود خطاهاي بنيادي به جنبه«
  :خطاها نقطة مقابل عالقة اجتماعي مورد نظر آدلر هستند

  .هاي كلي شامل استفاده از كلماتي چون همه، هرگز، و هركس حكم. 1
 ... . دادن خود ارزش جلوه خواركرد يا بي. 2
» كنـد  بينـد و احسـاس اضـطراب مـي     فرد جامعه را در مقابل و عليه خودش مـي . 3

 ).158: 1387شارف، (
  :شود سه خطاي بنيادي در زندگي و رفتارهاي سام ديده مياين 

» شـود  كامالً نااميد مـي «كند؛  هايي كلي صادر مي سام، در برخورد با زال نوزاد، حكم .1
  .داند زال را بچة ديو و بدنشان مي» قاطعانه«و 

 ســر نااميــد بــه ببــود از جهــان ســر  چــو فرزنــد را ديــد مــويش ســپيد
  )60ب/ 1: 1963فردوسي، (

  .داند ارزش و گناهكار مي خود را بي .2
  ... ام اگر من گناهي گران كرده

  ... بپيچد همي تيره جانم ز شرم
  :كند برابر خود تصور مي نهادها و باورهاي اجتماعي را در .3

بودن خـود را   شمارد و گناهكار برابر يزدان گناهكار مي از نظر ديني، خود را در) الف
  .داند؛ لذا تقاضاي پوزش و بخشايش از خداوند دارد دش ميباعث موي سپيد فرزن

 به مـن بـر ببخشـايد انـدر نهـان       بــه پــوزش مگــر كردگــار جهــان
  )66ب : همان(

احسـاس  ) برد را به كار مي »گردنكشان« ةواژ ،با تأكيد(برابر جامعه و قدرتمندان  در) ب
  .دانند ها او را متهم و مقصر مي كند و بر اين گمان است كه آن شرم و ناتواني مي

شدة نام و ننگ، از عنصر عاطفـة پـدري نيرومنـدتر بـود؛ لـذا سـام را وادار        براي سام عنصر تابو
ـتن    دار پدري، تنها هاي ريشه اعتنا به علقه  كند، بي مي ـپيد، بـه     پسرش را بـه جـرم داش موهـاي س
  ).56: 1385رحمدل شرفشادهي، ( ترين شيوه، از خود دور كند تا طعمة درندگان شود رحمانه بي

در دادن خبر زادن زال، باور اطرافيان بـه همـين موضـوع    اي  هفته يكتأخير  علتشايد 
يـك   بعـد از  ،شـيردلي  ةاي در اين باور با سام همراهي دارند و دايـ  گونه بهآنها يعني  باشد؛
  .دهد هايي اين خبر را به سام مي چيني با مقدمه ،هفته
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هـاي   اين حاالت محصول داوري ةشود آن است كه هم آنچه در جريان داستان ديده مي
شـده، نهادهـاي دينـي،     برابـر عوامـل برشـمرده    زيرا در ؛نادرست و خطاهاي شناختي است

درسـت بـرخالف    ؛و سرنوشت همه نگاهي ديگر و داوري ديگري دارند ،اجتماعي، قدرت 
  .انديشد آنچه سام مي

طرد  علت بلكه به ،داشتن زال سپيدموي سبب نه به ،نهاد ديني و نهاد اجتماعي سام را .1
  .كنند زال سرزنش ميكردن  و تحقير

ــوان    هرآن كس كه بودنـد پيـر و جـوان ــر پهلـ ــادند بـ ــان برگشـ  زبـ
 چه ماهي به دريـا درون بـا نهنـگ     و بر خاك شير و پلنگكه بر سنگ

ــده ــه را پروراننـ ــه بچـ ــدهمـ ــاننده  انـ ــزدان رس ــه ي ــتايش ب ــدس  ان
ــو پيمــان نيكــي دهــش بشــكني ــي   ت ــان ب ــي   چن ــه را بفكن ــه بچ  گن

  )102 -  99ب / 1: 1963فردوسي، (
شـود   مـي شـدت سـرزنش و مؤاخـذه     بيند نيز از اين ماجرا بـه  سام درخوابي كه مي

  ).113 - 109 ب: همان(
هـاي   كند و زال در همة آزمون گرمي استقبال مي نيز از زال به) منوچهر(نهاد قدرت  .2

بزرگان بـا شـكوهي كامـل از     آيد و پادشاه و ديگر سربلند بيرون مي) جسمي و فكري(او 
  ).1349 -  1344ب : همان( كنند زال تمجيد و تجليل مي

رفتن مقام و رتبه و افزونـي   سرشكستگي سام نيست، بلكه موجب باالتنها باعث  زال نه
شناسان زال را شايستة بزرگي  شود؛ زيرا منوچهر، بعد از اينكه ستاره گسترة حكومت او مي

  ).227 -  224ب : همان( دهد دانند، حكومت چندين سرزمين را به سام مي مي
شود كه همـة   كنند، بلكه زال باعث مي خاطر زال تحقير نمي تنها سام را به بزرگان نيز نه

وقتـي سـام از   . خاطر داشـتن زال سـتايش كننـد    سوي سام بياورند و او را به بزرگان رو به
روند و داشتن فرزنـدي چـون زال    گردد، بزرگان زابل به پيشواز او مي دربار منوچهر بازمي
  .گويند را به او شادباش مي
ــ  جا كه بد مهتـري نـامجويهر آن  ي ســوي ســام بنهــاد رويز گيت

 دل نــامور پهلــوان  بــرين پــاك   كه فرخنده بـادا پـي ايـن جـوان
ــاندند   چو بـر پهلـوان آفـرين خواندنـد ــوهر افشـ ــر زال زر گـ  ابـ

  )240 -  238ب : همان(
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كـه   ،)بدنشـان  ةچه گويم از اين بچـ / چو آيند و پرسند گردنكشان(» گردنكشان«همان 
وقتـي سـربلندي زال را در    ،كرد ها احساس شرمساري مي آنخاطر زال سپيدموي از  سام به
  .به حال سام كه چنين فرزندي دارد گويند خوشا بينند مي هاي منوچهر مي آزمون

ــان ــد گردنكشــ ــه آواز گفتنــ  كه مـردم نبينـد كسـي زيـن نشـان       بــ
ــرد ــز گ ــين ني ــد چن ــيران نزاي  چه گـرد از نهنگـانش بايـد شـمرد      ز ش

ــوار     يادگـارخنك سام يل كـش چنـين ــر و س ــي دلي ــه گيت ــد ب  بمان
  )1343 -  1342 و 1340 ب: همان(

روشـن و   ،همـه  ،كننـد  بينـي مـي   اي كه منجمان براي او پـيش  سرنوشت زال و آينده .3
منجمـان،  . شكوهمند و واالست و هيچ نشاني از حقارت و كوچكي و تباهي در آن نيسـت 

  :گويند ميدر اولين ديدار منوچهر و زال، دربارة زال 
 سرافراز و هشيار و گرد و سوار  كــه او پهلــواني بــود نامــدار

  )214ب : همان(
شناسان  از ستاره ،، خشمگين و اندوهناكشود ميوقتي سام از عشق زال و رودابه خبردار 

  .خواهد كمك مي
ــتاره ــان س ــام نريم ــه س ــمرب  كمـر  چنين گفت كاي گرد زريـن   ش

ــان ــي ژي ــد پيل ــن دو هنرمن  مــردي ميــان  بيايــد ببنــدد بــه    از اي
 از او پهلــوان را خــرام و نويــد    بـــدو باشـــد ايرانيـــان را اميـــد

  )711و  706و  704ب : همان(
  :گويند مي ،ازدواج زال و رودابه ةدربار ،شناسان منوچهر نيز ستاره

ــام    از اين دخت مهراب و از پور سـام ــد و نيكن ــنش زاي ــر م ــوي پ  گ
  )1238ب : همان(

و نيز سرنوشت سام همچنـان درگيـر    ،حمايت نهادهاي ديني، قدرت، اجتماعي باوجود
آيـد ايـن    كه پيش از اين ذكر شد، هرجا كه پـيش مـي   چنان، احساس حقارت خود است و

افتد كه اين عقده درمـان و سـام از دردي    اما سرانجام اتفاقي مي ،كند باز مي زخم پنهان سر
  .شود كهن رها مي
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  زادن رستم .4
 ،آيـد  كـه رودابـه بـه هـوش مـي      بالفاصله بعد از ايـن  .شود زاده مي ،به تدبير سيمرغ ،رستم

  .سازند اي شبيه رستم مي عروسكي پارچه
ــر ــد از حري ــودكي دوختن ــي ك  بــه بــاالي آن شــير نــاخورده شــير  يك
ــمور ــده مـــوي سـ  بــه رخ بــر نگاريــده ناهيــد و هــور  درون وي آكنـ
 چنگ اندرش داده چنگـال شـير  به  بــه بــازوش بــر اژدهــاي دليــر
 به يك دست كوپال و ديگـر عنـان    بــه زيــر كــش انــدر گرفتــه ســنان
 به گرد انـدرش چـاكران نيـز چنـد      نشاندندش آنگـه بـر اسـب سـمند

  )1522 -  1518ب : همان(
  .برند نزد سام مي كامل،با شكوهي  ،اي شبيه رستم را عروسك پارچه ،درنگ بي

 ببردنـــد نزديـــك ســـام ســـوار  گـرزدارپس آن صـورت رسـتم
  )1525ب : همان(

اي رستم، گويي باري گران را، كه زمـاني طـوالني بـر     سام، با ديدن عروسك پارچه
او . كنـد  گذارد و احساس شادماني و سبكي مـي  كرد، بر زمين مي هايش احساس مي شانه

شدن  دهندة درمان شانآورد كه ن نويسد سخني كليدي بر زبان مي اي كه به زال مي در نامه
  .سام است

 نبايــد جــز از زنــدگانيش خواســت  كنون شد مرا و تو را پشت راسـت
  )1544ب : همان(

پـس ايـن كـودك     .دوي ما راست شد با زادن رستم، قامت خميده و شرمسار هر ،اكنون
  .بايد زنده بماند و نبايد طرد و تباه شود

طول مدت احساس  .درماني است خاص نمايشطور  هنردرماني يا به نوعي بهاين ماجرا 
 يگـر، در نمايشي د ،زادن ةچرخ دگويي باي. حقارت در سام از زادن زال تا زادن رستم است

   .دشوتا بيماري سام درمان  شد ميتكرار 
  .آرزوي داشتن فرزند دارد ،در آغاز ماجرا ،سام

ــام را  نبــود ايــچ فرزنــد مــر ســام را ــدة ك ــود جوين ــش ب  دل
  )45ب : همان(
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زيرا زال دچار نقصي است كـه   ؛شود با تولد زال برآورده نمي ،نظر سام از ،اما اين آرزو
پـي تحقيـر    گـردد مـدام در   كند و بعد از ماجراهايي كه زال نـزد او برمـي   سام او را طرد مي

اكنون همان رؤياي گذشـته يعنـي    .تحقيري برخاسته از احساس حقارت خود سام ؛اوست
بار سام حضـور   البته اين ؛براي سام محقق شده است ،خواه شكل دل به ،فرزندداشتن آرزوي 

درماني، پيكري  نمايش ةبه شيو ،را به او بدهد بلكه فرزنداي شيردل خبر زادن  ندارد كه دايه
شـده   فرستند كه سام با ديدن او آرزوي خـود را محقـق   اي شبيه رستم را نزد سام مي پارچه
  .من اكنون راست شد ةگويد كه قد خميد شود و مي تي كهن رها ميبيند و از رنج حقار مي

 ببردنـــد نزديـــك ســـام ســـوار   پــس آن پيكــر رســتم شــيرخوار
 مرا ماند اين پرنيان گفـت راسـت    ابر سام يل موي بر پـاي خاسـت
 ســرش ابــر ســايد زمــين دامــنش  اگر نـيم از ايـن پيكـر آيـد تـنش

  )1532 -  1530 ب: همان(
براي سام، . بيند از نزديك مياست ها بعد، رستم را كه به سن نوجواني رسيده  سال ،سام

  :ديدار رستم نوجوان مانند ديدار زال نوجوان است
ــر ــام دلي ــه س ــد ب ــاهي آم  كه شـد پـور دسـتان هماننـد شـير       چــو آگ

  )1555ب : همان(
 به ديدار آن كـودك آمـدش راي  بجنبيــد مــر ســام را دل ز جــاي

  )1557ب : همان(
زال اطرافيـان   رارسـتم نوجـوان    در خواب، و خبـر  ،سروش غيبي رازال نوجوان  خبر

 ،شـباهت بـه ديـدار سـام     و سيمرغ در كنار البرزكوه بـي  ،زال ،ديدار سام همچنين. دهند مي
زيـرا از سـويي   ، )سـيمرغ  =( و زال )زال =( سام با رسـتم ديدار يعني  ،زال نيستو  ،رستم

 ةسوي ديگـر زال پرورنـد   يعني فرزندي كه در رؤياي سام بوده و از ؛رستم همان زال است
  .عهده گرفته است رستم گويي نقش سيمرغ را بر

 يطبيبـ جايگـاه   در ،نقـش سـيمرغ  توجـه بـه    يعني بـا  ؛گر را بايد زال دانست پس درمان
اول بـه   ةشدن زال و سيمرغ است كه زال هم در مرحلـ  توان گفت در اين يكي مي ،جادوگر
يعني رستم، سـام   ،عشق، حقارت خود را درمان كرده است و هم با محصول عشقش كمك

  .عروسكي زال است  درماني و نمايش كارگردان اين نمايش ترتيب، اين به .كند را درمان مي
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زيـرا كـل    ؛درماني فردوسـي نيـز هسـت    درماني و شعر درماني زال، قصه در كنار نمايش
 شـاهنامه باعـث تزكيـه و پـااليش مخاطـب      اي گونه  بهكند  ماجرايي كه فردوسي روايت مي

اسـت امـا محصـول     ،براي درمان سام ،شود و اگرچه رستم محصول پيوند زال و رودابه مي
  .است شاهنامهواقعي اين پيوند خود 

جا كه ايرانيان باستان قومي كشاورز و متمـدن   توان گفت از آن توجه به نظريات آدلر، مي با
هاي سفيد، كـه   ها و هون سوي شمال شرقي ايران توسط اقوام زرد مغولبودند هميشه از 

اقوامي چادرنشين يا كوچنده، شكارگر و نيمي وحشي بودند، مـورد حملـه و ايـذا قـرار     
ها، پهلواناني اسـاطيري چـون    ها و حقارت در نتيجة خاطرات دردناك شكست. گرفتند مي

  ).125: 1380فر،  شايگان( رستم آفريدند
  
  درماني ايشنم .5

هاي كالسيك  جديد بر متن ياجزاي نظريه يا روش ةموي هم به شايد انتظار انطباق كامل و مو
با انـدكي   ،يابيم اما وقتي در بحث كلي اين متن توضيح را منطقي و پذيرفتني مي ،بجا نباشد

هـايي از روش   هاي درون متن بـا بخـش   هاي تشابه و همراهي نشانه به برخي جنبه ،تسامح
  .رسيم ميوردنظر م

حسي از شأن و «درماني باليني براي افراد بزرگسال آن است كه  يكي از اهداف مهم هنر
هدف اساسي اين درمان كمك به مراجع در ادامه يا بازسازي قدرت  .بزرگي به مراجع بدهد

  .)319: 1378لندگارتن، ( »ايگو و افزايش عزت نفس است
در زماني طوالني  ش،در برخورد با كودك عيبناكدست دادن عزت نفس   از سبب به ،سام

توجه به توضـيحات   كه با ،»پيكرك شبيه رستم« ةحقارت شده است و با مشاهد ةدچار عقد
، است دايگان ساخته و اجرا شده دست بهد كه به خواست زال و رو ميبخش قبل اين گمان 

  .دشو دگرگون مي
ايـن از امتيـازات نقاشـي و    . نمايـد  مي درماني افكار و احساسات را مجسم تصوير در هنر

هـاي خـارجي قـرار     كلي همة هنرهاست كه چون پلي بين دنياي دروني و واقعيت طور به
هـاي   تصـوير جنبـه  . كنـد  گيرند و در اين فرايند، تصوير به مثابة يك ميانجي عمل مي مي

در هنـر،  . ايدتواند منعكس نم جو را مي خودآگاه و ناخودآگاه گذشته، حال، و آيندة درمان
شـوند   قابل بيان با هـم شـريك مـي    كنندة آن در يك فكر غير سازندة اثر هنري و مشاهده

  ).77: 1373مساح و اخوان ثالث، (
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  . شود واقع، گذشتة سام بازسازي و اجرا مي در اين نمايش، در
بستة جو كرد و درهاي  و توان گذشته، حال، و آيندة فرد را جست درماني مي از راه درام

 شدة شخصـيت، كـه نقـش اصـلي اسـت، را يافـت       ذهن را گشود و راه درون محصور
  ).26: 1386محامدي، (

چه در ناخودآگاه سام نهان شده است رؤياي داشتن فرزندي سالم اسـت كـه، بـا     آن
زادن رستم سام را به تحقق ايـن رؤيـا   . سبب عيبناكي او، محقق نشده است زادن زال به

ما اجراي نمايشي آن، يعنـي ديـدن عروسـك شـبيه رسـتم، آرزوي      نزديك كرده است، ا
گرنه فقط زادن رسـتم نيسـت    شود؛ و كند و باعث بهبود او مي گذشتة او را بازسازي مي
درماني است كه روان رنجور سام  گرداند، بلكه تأثير نمايش مي كه اين آرامش را به او باز

  .را بهبود بخشيده است
اي  گونـه  هـاي درمـاني اسـت كـه بـه      از روش) here and now(» جـا و اكنـون   ايـن «
  .دهندة وضعيت سام و بازسازي فرزندخواهي و زادن فرزند است نشان

كند كه در زمان حال و در همان مكـان   جا و اكنون اين تصور را در فرد تقويت مي اين
 جا و شود و در اين در شرف وقوع است؛ يعني خاطرات گذشته به زمان حال تبديل مي

واقـع،   شـود، در  جا و اكنون آورده مـي  وقتي زمان و مكان به اين. آيد حال به اجرا درمي
در ايـن فرصـت، بـه    . شـود  گذشته در حال تكرار شده و يك بار ديگر از آن عبور مـي 

گـردد و بـه نتيجـة مطلـوب      تر نگـاه مـي   تر و منطقي تجربة مثبت يا منفي گذشته دقيق
  ).33: همان(رسد  مي

شده است؛ گويي آنـان بـه    راي نمايش عروسكي كامالً انديشيده و تدبيرخواست و اج
. دهنـد  انـد و درمـان او را نيـز بـا ايـن شـيوه تشـخيص و انجـام مـي          بيماري سام واقـف 

  ).143: 1383  جونز،( »تئاتردرماني يعني تشخيص يك مسئله و طرح آن از طريق نمايش«
  .شود فرزند براي او بازسازي مي تجربة داشتنگردد كه  تعادل و آرامش وقتي به سام بازمي

شناختي  تا دوباره تعادل روان... درماني است پردازي سومين و آخرين مرحلة تئاتر درون
يك فـرد يـاور رفتـار شـخص اول را روي صـحنه بازسـازي       ... خود را به دست آورد

 اسـت  اي هاي آيينـه  اين روش يكي از روش. كند و شخص اول فقط تماشاگر است مي
  ).129 - 127: 1383بالنر، (

 سام نيـز  .برند سام مي نزدد و با مراسمي ويژه كنن آراسته مي كامل،شكوه  با را، عروسك
  .كند براي آن جشني بزرگ برپا مي
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ــتان  يكي جشن كردنـد در گلسـتان ــه كابلس ــا ب ــتان ت  ز زاولس
 آراي بود به هر كنج صد مجلس  همه دشـت پربـاده و نـاي بـود

 نشسته به هر جـاي رامشـگران  زاولسـتان از كـران تـا كـرانبه
ــد نزديــك ســام ســوار  پس آن پيكـر رسـتم شـيرخوار  ببردن

  )1530و  1528 -  1526ب / 1: 1963فردوسي، (
و  ،بلكـه نمايشـي آيينـي، ويـژه     ؛زادن رستم نيسـت  ازاين مراسم يك خبررساني ساده 

دهد در شـادماني   اي كه بعد از اين مراسم براي سام روي مي پااليش و تزكيه .هدفمند است
  .نويسد آشكار است اي كه به زال مي او و تجليل از رستم و نامه
هـا تحـرك    گيـرد و صـحنه   هايي كه ضمن اجرا پااليش رواني صورت مي معموالً نمايش
 يابـد  كردن خاتمه مي تن و گريهكند با همدلي افراد يا شايد با درآغوش گرف زيادي ايجاد مي

  ).133: 1383بالنر، (

 مرا ماند اين پرنيـان گفـت راسـت     ابر سام يل مـوي بـر پـاي خاسـت
ــنش     اگــر نــيم از ايــن پيكــر آيــد تــنش ــين دام ــايد زم ــرش ابرس  س

  )1532 -  1531ب / 1: 1963فردوسي، (
 بياراست ميدان چو چشم خـروس   بــه شــادي برآمــد ز درگــاه كــوس

  )1534ب : همان(
 نبايــد جــز از زنــدگانيش خواســت  كنون شد مرا و تو را پشت راسـت

  )1544ب : همان(
چه راهي براي  شدن آن ابزاري است براي نمايش درون و آشكار ،در اين شيوه ،عروسك

  .خالصي از آن وجود نداشته است
توانـد   بزرگسـاالن، مـي  هـا بلكـه    تنها بچه ها، نه ساخت و نمايش عروسك براي همة گروه

عروسـك  ...  شـود  كننده باشد؛ آن هم از طريق شخصيتي كـه بـه عروسـك داده مـي     كمك
تقليد از زندگي گاه ممكن اسـت بـه نظـر سـخت باشـد و      . تواند بازتاب حقيقت شود مي
نظـر انتقـال    طور كه بايد واقعيت را برمال نكند، ولي وقتي خـود را بـه عروسـك مـورد     آن
شـده را   شـده و يـا گـم    هـاي فرامـوش   توان حـس  مي...  بينيم طور ديگر ميدهيم آن را  مي
  ).141 -  140: 1386محامدي، (وسيلة شخصيت عروسك پيدا كرد  به
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شـود و آشـكارا    از رنجي ديرسال و دروني رها مي ،با ديدن اين نمايش عروسكي ،سام
بخشـي   با شخصيت ،زيرا اين نمايش ؛كند دهد و بيان مي شادماني و رهايي خود را نشان مي

 ،گيـرد  هايي كه ضمن انتقال آن نزد سام صورت مي ها و جشن توجه به آيين با و به عروسك
  .كمك كرده است اوبه تزكيه و پااليش 

مورد موضوعي خاص بايد ابزار متناسب بـا آن را   كار نمايش در ةدر تئاتردرماني، براي ارائ
ند از ا اين دو جنبه عبارت .نظر قرار گيرند خاص بايد مد ةو جنبدر اين فرايند د. انتخاب كرد
در نمايش، نشان دادن چيزي يا كيفيتـي   ،شخصيت بخشي .بخشي و جعل هويت شخصيت
اي نمايشـي   به شكلي كه براي نمايش آن از اشيا به شيوه ؛اي از شخصيت فرد است يا جنبه

... نشـيند   كسي به جاي ديگـري مـي  جعل هويت فرايندي است كه در آن ...  استفاده شود
كردن بخشـي از وجـود خـود و يـا بـا       يعني نمايش چيزي يا بازي ،معموالً با جعل هويت

 كننـد  نمـايش را اجـرا مـي    ،بازي يا عروسك بخشي و استفاده از اشيا مثالً اسباب شخصيت
  .)153 -  152: 1383جونز، (

دانـد كـه شخصـيت بـا آن      مـي اي سمبوليك براي فرافكني نيز  جونز عروسك را وسيله
كه ) 194 ،178 :همان(ل است ئهم چنين كاركردي قا) نقاب(و براي ماسك ا .شود درگير مي
  .هاي گمشده آشكار شود كند واقعيت يا حس كمك مي

مكتومي را  دار، همزمان، امكان نقابداشتن چهره يا نفس خارجي  با مستور ،گويي نقاب«
   .)12: 1370بوركهارت، ( »كند نقاب مي كه در وي هست بي
محور زندگي سام ماجراي زادن فرزندي  .درماني نيز به همين شكل است از منظر روايت

كننـد   روايت مي تفاوتهاي م خود زال براي افراد و گروه ،عيبناك است كه مدام، سام و گاه
  .شان كشيده شده است مراحل زندگي همة بهآن  ةو از آن گريزي ندارند و ساي

كـه شـخص درگيـر تفكـر      ،هاي ذهنـي فـرد را   ارچوبهكند تا چ رماني تالش ميد روايت
بـراي مراجـع، داسـتان مسـلط زنـدگي      ...  تغيير دهـد  ،كند ها رجوع مي به آن  خويش دائماً

 ؛رسد اي به نظر مي برابر آن حاشيه هاي ديگر زندگي در خويش داستاني است كه تمام قصه
  .)101: 1385عابدي، ( رد استزندگي ف ةدهند شكل ةداستاني كه هست

در «. بنابراين نياز به بازسازي دارد ؛براي درمان، اين روايت غالب زندگي بايد تغيير كند
مشـكل داسـتاني    .گيـريم  عنوان اختالل كاركرد افراد در نظر نمـي  درماني مشكل را به روايت

  .)102: همان( »گوي درماني استو شدن از طريق گفت است كه نيازمند دوباره تأليف
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  گيري نتيجه .6
گيري احساس حقـارت در او   اين موضوع باعث شكل. شود سام صاحب فرزندي عيبناك مي

شود فرزند را در نوزادي طرد و در  شود كه در طول عمرش با او همراه است و باعث مي مي
 ، نهـاد )ــ پهلوانـان   منـوچهر (، نهـاد قـدرت   )ــ سـروش   يزدان(نهاد ديني . جواني ترك كند

 هاي منجمان، همه، از زال فرزند سام حمايت كرده، او را نه بيني اجتماعي، سرنوشت، و پيش
يك از اين  دانند؛ اما هيچ باعث حقارت و شرمساري كه موجب عظمت و بزرگي و افتخار مي

 كردن زال، كه برآمده از احساس حقـارت  تواند سام را درمان كند و از تحقير ها نمي حمايت
 هـاي  دايـه ) به خواسـت زال (درنگ  بي. شود دارد تا آن كه رستم زاده مي ، بازخود سام است

فرستند و سام  سازند و با شكوهي كامل نزد سام مي اي شبيه رستم مي رستم عروسكي پارچه
سام، بعد از ديدن اين عروسك شبيه رسـتم،  . كند نيز، طي مراسمي بزرگ، از آن استقبال مي

  :شدن اوست دهندة درمان آورد كه نشان زبان مي اي به زال سخني بر در نامه
 نبايــد جــز از زنــدگانيش خواســت  كنون شد مرا و تـرا پشـت راسـت

زيـرا زادن   ؛يابـد  حقارت ديرسال خود رهايي مـي  ةاز عقد ،درماني كمك نمايش به ،سام
 ،بلكه اجراي نمايشي زادن رستم ،اي ندارد رستم و ديدن خود رستم در نوزادي كاركرد ويژه

داشـتن بـراي سـام     يعني رؤيـاي فرزنـد   ؛كند سام را درمان مي ،كه بازسازي زادن زال است
كـه  (گـري را از زال   توان نقـش درمـان   مي .رسد شود و سام به تعادل مي سرانجام محقق مي

عشق، خود به كمك ، زيرا زال با عزت نفسي كه دارد ؛دانست) است خود از سيمرغ آموخته
را ) سـام (درماني، پدر  در قالب اجراي نمايش ،يعني رستم ،عشقش ةرا درمان كرد و با نتيج

  .كند درمان مي
توان  درماني فردوسي نيز مي درماني و شعر ماجرا را قصه ةهم ،در سطحي ديگر ،همچنين

حصـول  اما م ،زيرا اگرچه رستم محصول پيوند زال و رودابه براي درمان سام است ؛دانست
  . است براي تزكيه و پااليش مخاطبان شاهنامهواقعي اين پيوند خود 

كه تـاكنون   رود مي رشما بهدرماني در ايران  آغاز نمايش ،از نظر تاريخ نمايش ،اين ماجرا
  .اند هاي تاريخ نمايش به آن اشاره نكرده از كتاب يك هيچ

  
  منابع

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران  ،ييرا خ ف هيدا ن  ةم رج ت ،مفهوم زندگي را دريابيد). 1356(آدلر، آلفرد 



  ... »يكي كودكي دوختند از حرير«   88

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال نامة ادب پارسي،  كهن

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: كوب، تهران عبدالحسين زرين ةترجم ،فن شعر). 1353(ارسطو 
 .نقره و مرواريد: ور، تهران هوشنگ آزادي ةترجم ،اتر جهانئتاريخ ت .)1363(براكت، اسكار گروس

شناس و حميد اشكاني،  حسن حق ةترجم ،هاي نمايشي درماني با شيوه روان: پردازي درون). 1383(بالنر، آدام 
 .رشد: تهران

 .سروش: جالل ستاري، تهران ةترجم ،رمزپردازي). 1370(بوركهارت، تيتوس 
 .نينشر : ، تهراناساطير ةتماشاخان). 1387(ثميني، نغمه 
 .قطره: چيستا يثربي، تهران ةترجم ،تئاتردرماني و نمايش زندگي). 1383(جونز، فيل 

 .مركز: ، تهراندرآمدي بر انديشه و هنر فردوسي .)1372(حميديان، سعيد 
 .رشد : تهران ،عاشقي ةوسوس). 1387(دهقاني، محمد 

، نامة ادب غنـائي  پژوهش، »نگاهي ديگر به افسانة زال و رودابه«). 1385(رحمدل شرفشادهي، غالمرضا 
  .7، ش 4س 

 .توس: ، تهرانآيين و اسطوره در تئاتر). 1376(ستاري، جالل 
 .رسا: مهرداد فيروزبخت، تهران ةترجم ،درماني و مشاوره هاي روان نظريه). 1387. (شارف، ريچارد اس

 .دستان: تهران ،نقد ادبي). 1380(فر، حميدرضا  شايگان
 ديگـران، اكبر سـيف و   علي ةترجم، ي نوينشناس تاريخ روان). 1378( سالن شولت و سيدني .پي ، دوانسشولت

 .دوران: تهران
: ، تهـران مقاالت سراسـري هنردرمـاني    مجموعه، »درماني به شيوة روايتي قصه«). 1385(عابدي، عليرضا 

 .دانشگاه تهران
 .رشد: تهران ،شناسي هنري شناسي و روان مردم). 1380(عناصري، جابر 

 .ادبيات خاور: مسكو ،1جتحت نظر برتلس، ، امهشاهن). 1963(فردوسي، ابوالقاسم 
 .فروغي: قلم، تهران مقدمه و تصحيح علي زرين ،بحور االلحان). 1345(شيرازي  ةالدول فرصت

 .هرمس: فاطمه ولياني، تهران ةترجم ،تاريخ جنون). 1383(فوكو، ميشل 
 .مهاجر: وحمزه، تهرانالهام اب و كيانوش هاشميان ةترجم ،هنردرماني باليني). 1378(لندگارتن، هلن 
 .قطره: ، تهراندرماني درام). 1386(محامدي، منيژه 
 .رسا: تهران ،هنردرماني). 1373(فريدون اخوان ثالث مساح، عطا و 

 .رشد: تهران ،احساس كهتري). 1358(محمود   منصور،
 .حساب ةموسس: ، تهرانشاهنامهرفتار چند شخصيت  ةمقايس .)1356(اهللا  مهراز، رحمت

 .آرون: ، تهراناز آيين تا نمايش .)1391(نصري اشرفي، جهانگير و عباس شيرزادي 
  .جامي: تصحيح محمد قزويني، تهران ،مقاله چهار). 1374( ر م ع  ن دب م اح، نظامي عروضي

  
  منابع ديگر

  .سروش: ، تهرانهاي نمايشي شاهنامه قابليت). 1389(حنيف، محمد 



 89   مصطفي صديقي

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، نامة ادب پارسي كهن

، »هـاي سـينمايي آن   و جنبـه  شـاهنامه «). 1390(زازي، و مهدي پوررضـائيان  الدين ك پور، حميد، جالل دهقان
  . 40، ش 2، دانشگاه تهران، دورة نشرية هنرهاي زيبا
بخشي،  ، ترجمة علي آقاها در اجتماع بازي و نقش آن شب هاي خيمه عروسك). 1357(شيوا لينگاپا، ساويتري 

 .مركز فرهنگي آسيا: تهران
  .سروش: ، تهراندنياي گستردة نمايش عروسكي). 1364(پور، بهروز  غريب

، »كاوانة شخصـيت زال از نگـاه آلفـرد آدلـر     نقد و بررسي روان«). 1388(قبادي، حسينعلي و مجيد هوشنگي 
  .7، ش مجلة نقد ادبي

  


	Kohan-Name-ye Adabe Parsi 6
	1 Sh
	2 Shivehname va Ruykarde Kohan-Name-ye Adabe Parsi
	3-Fehrest
	4-Matn
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5-Abstracts
	6 Sh


