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  رضا فهیمیر دکت

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

  

  دهیچک
در پژوهش .  بهداشت استی سازمان جهانفی دهگانه در تعريها  از مهارتیکی مساله، حل

از  قرارگرفته و یشناخت  رواني شاهنامه مورد واکاويها تی مهارت، شخصنیا  برهیحاضر، با تک
 ي محتوالی مقاله، تحلنیروش ا .تشده اس یبررس ناکارامدو کارامد  هاي مساله حلاین رهگذر 

در علم مساله  حل مهارت مفهوم  بررسی. شاهنامه استاتی آن، تمام ابي و جامعه آماریفیک
هاي دیگر و  مهارتتاثیر  ،ها  داستانفرود و فراز در خردان یخردمندان و ب نقش، یشناس روان

از موضوعات  ،برخی مسائلماندن باقی  الینحلعلت در این مهارت و  ها تی شخصيِسبک رفتار
 مسائل و مشکالت در این میابی یشاهنامه، درم  دریبا نگاهدر نتیجه .  نوشتار استنی ايمحور

 مهارت نی در اتی از عوامل موفق،يو خردمندشود   به شیوه هاي گوناکون حل میاثر سترگ
منجر اجرا نکردن مراحل آن  درست ای مساله ارت حلمهخرد کافی و   نداشتن؛ از این رو است

  .گردد ها می وقوع تراژدي  وهاي ارتباطی بست بن
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  مقدمه - 1
اره با همواز روزهاي ساده کودکی تا سالیان بزرگسالی  فردي و اجتماعی خودانسان در زندگی 

؛ وجود مشکالت بزرگ و دشو ي مواجه میخوشایند بسیارناهاي  وضعیتو  مشکالت ،مسائل
از  ،تالش  وآموختن یسته است که هر کسی با بااز این رو ست؛ا عادي ، امريکوچک در زندگی

د به نفس و احساس تا اعتما دوشبرخوردار آمیز مسائل   الزم براي حل موفقیتهاي توانایی
 یا از نیستند،برخوردار مساله   مهارت حلکسانی که از. گردد پدیدار انسانر دارزشمندي 

در سازگاري با محیط دچار  ،جویند می بهره انشدر حل مشکالت هاي نامناسب و معیوب روش
مساله، مهارتی  مهارت حل .اندازند پیرامونیان را به خطر می خود و بهداشت روانیمشکل شده و 

این  زنده با مشکالت زندگی برخورد کند؛سازد به طور سا  را قادر میاکتسابی است که انسان
همواره شخاص دارد؛ خردمندان از آنجا که ل انکاري با میزان خردمندي امهارت پیوند غیرقاب

در معموال ، هستند  ژرفشهی و اند سنجیده گفتار و رفتاريداراصاحبان تجربه خود و دیگران و 
 وضع نیشود که ب ی مطرح می مساله زمان.توفیق بیشتري دارند یافتن راهکارهاي هوشمندانه

 يها تیشامل فعال؛ این مهارت  تفاوت و اختالف وجود داشته باشدموجود و وضع مطلوب
 ناگوار و طی آن با هدف اصالح شرايحل مناسب و اجرا  راهافتنیمنظور  به يا گسترده
مساله در شاهنامه چگونه و با چه  حلهدف این پژوهش آن است که دریابیم  . استندیناخوشا

و نتایج حاصل از داشتن یا هایی است و نقش خردمندان و نابخردان در این مهارت  شیوه
معتقد ، تی و تربمی تعلی و مربلسوفی ف،ییویجان د .نداشتن این مهارت در شاهنامه چیست

ها بوده و هر عمل   از مسائل و حل آنيا  شامل برخورد با مجموعهيریادگی و یبود که زندگ
برزکار، ( مختلف استيها  راهانی به پاسخ ندادن، نشانه انتخاب او از ممی تصمیانسان حت

 . استي فکراتی بخش عملنیتر دهیچیپ از تفکر و یمساله بخش حلدر حقیقت  .)186 :1397
 ، مهارتنیا . داردانی جریهمواره در زندگ است که ایزنده و پو ،)یذهن(ی شناختيندیفرآ

 و جاناتی هتیری مد،گیري تصمیمنقاد، تفکرخالق، تفکر ي بنیادینها  با مهارتی تنگاتنگوندیپ
   . داردارتباط موثراسترس و 

  قی تحقنهیشیپ -2
 ندارد و يا نهیشی پگونه چی شاهنامه، هباره جستار به شکل مستقل درنی است موضوع ایگفتن

 که به موضوع مورد یجستارهای ز است؛ رویشناس  علوم روانيها ها در شاخه  پژوهششتریب
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 در يگررهچا و تدبیر" با عنوان بود در قالب مقالهیقیتحقنخست ،  تر بودکیمطالعه نزد
له به برخی از در این مقا. حافظی میرحسینا ومنش راد عطامحمد  نوشته"سیدوشاهنامهفر

که از داند  باغی مینویسنده این مقاله شاهنامه را  .بود شاهنامه اشاره شده هاي گري چاره
شده است و نهاده  بر خردمندي بنیان ه و شالوده آنیپا و شده رابیسدرایت سرچشمه تدبیر و 

 تدابیر خالق، نقشه و يها  است و در گونهي شاهنامه همچنان جاردر سراسر این خردمندي
 در رنگیمکر و ن"مقاله پژوهش مرتبط دوم، . اندینما ی خود را ماستی و کاستیترفند، س
 به جستار نامبردهدر  .است، ترجمه دکتر عباس امامکلینتون، . و. نوشته جروم ،"شاهنامه

شود  از محتواي این پژوهش چنین دریافت می .هایی با پایه فریب پرداخته شده است مساله حل
 نفسه فارغ ی فی از نظر ارزش اخالقرنگی و نبی گوناگون فريها  شکلیدر شاهنامه، تمامکه 

 ارزش ی چگونگنی و همچنرنگی نای برداشت ما از هر دروغ یچگونگ و  استي و بدیاز خوب
  و در گرو نحوه نگرش ماست زی از هر چشی گونه اعمال بنی ما نسبت به هر نوع از ايگذار

توان بر آن اعتماد  یکه مشمارد  می یسالحرا آخرین  رنگ،ی و نبیفرنویسنده در این جستار 
 شد ارشناسیرکانامه  نپایان تحقیق مرتبط با مقاله حاضر نیز سومی . بستدیکرد و ام

نامه،   و مرزبانمنه و دکلیله ،نامهسقابو کتب سسا ابر سیرفا تبیا در ادندگی زيهارتمها
  از جمله مهارتی زندگيها  همه مهارتتر، عی وسيدر بعداست که  گلشنیآزاده نوشته 

هر  تبیااد نهفته در  مهارت هاي زندگیِ  و بر آن است که کرده استیرا بررسمساله  حل
 و این باشد او یستن زبهتر و ننسا ابه خدمت جهت در مدرآکا اريبز ا نداتو میسرزمینی 

  . کند ها را در آثار مذکور بررسی می مهارت

  نظريمبانی  -3

  شاهنامه -3-1
 ي جنگاور ران آی بعد موضوعنیشتریرود ب یاست و انتظار م ی حماسي اثرنکهیبا ا ،شاهنامه
 در شالوده ياری و خردمندان بسدارد  سرچشمهنیزم رانی اانی، چون از خرد دانادهد تشکیل
  دیسا ی، شانه م دنیا بزرگیمیخردمحورش به آثار تعل يها آموزه اند، شده  هی تعبي آنها داستان

گاهی دیگر، در کتاب فردوسی و شاهنامه از ن است؛ ی خردنامه ادب پارسنیتر  بزرگدیترد یو ب
 ي از جهان مادشی پيآمده است که جهان معنو)36-6 سنای(در اوستا«: چنین می خوانیم

 ،یفردوس. اند  بودهنشی در پهنه آفرنی نخستي معنويها ی آمده است و جان و خرد، هستدیپد
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از  .)89 :1387 يریوز (»داند ی زمان مکی شده در دهی و آفر جان و خرد را همراه و همزادزین
جوالنگاه  در  است،ي خردمندآن ستهیبا شرط که ،مساله  که مهارت حلمینیب ی رو منیا

  .رنگ است پراری بسشاهنامه

 توس به می حکژهی وتیعنابه سبب نخست   براي این پژوهش شاهنامهيانتخاب جامعه آمار
 يها تی شخصی و کنشی روانيها یژگی و به طور خاص، وی انسان، روابط انسانيابعاد وجود

مردانه  ی ادبيها  اصالتا جزو قالب،حماسه «اگرچه ارجمند است؛  اثرنی ايها متفاوت داستان
 :1385 نتون،یکل(»ها مردمحورتر است  حماسهگری شاهنامه از دزیاست و در پهنه ادب جهان ن

 است که در ی اثر عمده ادب فارسنیتر شاهنامه کهن« که افتیدر توان یم تامل یکم با ،)164
 :همان(»کنند ی مفای را ای زن، هر دو نقش مهميها تی مرد و هم شخصيها تیخصآن هم ش

 ینزغا از آ و شالوده آنهیپا که است واالیی ندیشۀروح و ادلیل دیگر گزینش نگارنده،  )156
 يگر و مدارایشیاند  چاره،ي خردمندنی و ادمیشو دهنها د،خر رحضو با  این اثر ماندگارتبیاا

 ی سرچشمه غنافزون بر این که، شاهنامه ؛ست ارىجا نهمچنا شاهنامه دپوو  رتا در ان،یتا پا
 دهبو نیایر اتفکر و تخیل اىبر ورىپهنا منبع « تمدن و ،فرهنگ ،حکمتاى از  دهگسترو 

 یژگی و که همانااست دارزی نىیگر دمنزلتارزش و ، )113: 1374 ،شنوسالمیندا(  »ستا
 ي ترفندهامانه،ی حکيهاتدبیر مایهنجا بینیم که میاز این رو است  ؛ اثر استنی اینگییآ

 ژرف و  شهی و اندتی که حاصل درا،ییها وهی کردن شنیگز  به و بجاىهاىگررهچا ،یمنطق
 ،ترفند و نقشه ق،خال بیراتد قتیدر حق .دینما ی آن رخ می است، در زاللنیایر امقو نهامنددخر

 ىنگر هیند آنوعی، و مدارا در شاهنامه ىگررهچا و تدبیر ، کیاست و سیاست رنگ،یرنگ و ن
 به نسبت  داستان،ندیش دوراصشخا ا،هاادیدروبسیاري از  عقو از وقبل کهاىگونه به ؛ستا

گري و   دست به چاره،پیشگیرانه  وهنددمی ننشا کنش وااست، داراي پیامد منفی که یاقدامات
   .دننز مساله می حل

  ي رفتاريها سبک و تیشخص - 3-2
در  رد،مىگذ ادفر ابین نچه از آرجخا  وتنهایى به ندانمىتو و فرضى ست اومىمفه ،شخصیت

 ردمو ،شخصیت انعنو هـب ست اممکن هـک ست ايچیز تنها صشخا ابین رفتار. بیاید نظر
 دخو از ،ي یا دیگرانیگر دبا طتبا در ارمى آدکه مىکند رظهو هنگامى و د؛شو قع وامالحظه
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 ستاممکن بلکه ،باشند هند زیا شتهدارحضو که نیست زمال ادفر ایا دفر ینا. هد دننشا ريفتار
  ).24: 1374 ،سیاسى( باشند فسانهها و اهاستان دانقهرمانا

 یسبک ارتباط: کنند ی ميبند هها را به سه نوع طبق  انسانی ارتباطيها وهیشناسان ش روان«
و  یخانمحمد(» پرخاشگرانهیسبک ارتباط مندانه و  جراتیسبک ارتباط النه،منفع

ها   که سبب بروز کنش، است متفاوتيِ رفتاريها  در واقع انتخاب سبک.)169 :1396گران،ید
 است که فرد در يا ي رفتاريمنظور از سبک، الگو«. شود یز در اشخاص می متمايها و واکنش

 .)56: 1397جلوه، (» دهد یاز خود نشان م...)  فرزندان، همکاران و ن،یهمسر، والد(اکثر روابط 
 به در پژوهش حاضر، .سبک جراتمندانه است ،داراي سالمت روانیها، سبک   سبکنی اانیاز م

 سبک جراتمندانه قرار يها یژگی آنچه در تقابل با وم؛یپرداز ی مری اخبکضرورت، تنها به س
 انی دفاع از حقوق خود و بعنیی ،يجرأت ورز . استگری دي رفتاريها  مربوط به سبکرد،یگ

افراد جرأت ورز .  صادقانه و مناسب انجام شودم،ی که به صورت مستقشیاسات خوافکار و احس
 به خواسته ها و نکهی و ضمن استندی احترام قائل هستند، آنان منفعل نگرانی خود و ديبرا، 
 وهیو به ش شودسوءاستفاده  خودشان ازدهند  گذارند، اجازه نمی می احترام گرانی ديازهاین

 در همواره در رویارویی با مشکالت و )346 :1397 نکه،یکل( رتباط برقرارکنندها ا قاهرانه با آن
هاي ناسالم  و از شیوه پردازند مساله می هاي سالم و کارآمد به حل ارتباطات اجتماعی خود از راه

  .کنند استفاده نمی منفعالنهو   پرخاشگرانهو پر آسیبِ

  آن یخچهرتاوهاي زندگی  مهارت -3-3
وي  .یددگر زغاآ بوتوین تگیلبر کتر دتمااقد ابا و 1979 لسا در ندگی زيهارتمها زشموآ

 نهم تا هفتم سالـک زانوـمآنش داايبر ندگی زيهارتمها زشمو آمجموعه یک لسا یندر ا
 به شیزمو آبرنامه ینا. یددجهگرامو روان شتابهد صصانمتخ اوانفر لِستقبا ابا که دنمو ینوتد

 و يتصمیمگیر ،نهامندتأجر رِفتا ريهارتمها  ازدهستفا ابا نهچگو که دادمی دیا نناانوجو
. متکنندومقا نهمساال يسو از ادمو فصرـم ءسو دشنهاـپی یا سوسه ومقابل در د،تفکرنقا

 که ادد ننشا يبعد تمطالعا  ودبو لیه اويپیشگیر حد وابرنامه یک حیاطر بوتوین فهد
 به هارتمها همه که دمیشو ختم نظر ردمو نتایج به تیرصو در تنها ندگی زيهارتمها زشموآ

چندین نوع  لیه اويپیشگیر در برنامه ین اکه نددبو از آن حاکی هشهاو پژ.دشو موخته آدفر
به بعد  1993لاـس از ،مقدماتی امقد این النباد به .ست  ادهبو موفق رسیگا جمله از مواد مخدر
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 یک انبهعنو را ندگی زيهارتمها زشمو آبرنامه یونیسف هماهنگی سازمان جهانی بهداشت با
این  .کردمعرفی نناانوجو و نکادکو نی رواشتابهد سطح يتقاار  ولیه اويپیشگیر جامع حطر

 برنامه ین اییراکا از میدبخشی ايهاارشگز و شد تجربه مختلف دنیا يهارکشودر برنامه 
  )17: 1391فتی و دیگران، .(یددگر منتشر

.  بهداشت استی سازمان جهانفی در تعری دهگانه زندگيها  از مهارتیکیمساله،  مهارت حل
 یسازمان جهان1994در سال .  جامعه امروز هستندی شناختيازهای ننیتر ها، از مهم  مهارتنیا

 ت با مسائل روزمره و ارتقا سطح سالمییاروی روي براها اعالم کرد که همه انسان بهداشت،
 سفیونی 1999به دنبال آن در سال .  هستندیگ زنديها  مهارتيریادگی ازمندی خود نیزندگ

 در شتری بتی خود و به تبع آن کسب رضاي در رفتارهاریی هرگونه تغياذعان داشت که برا
 يها  بهداشت، مهارتیسازمان جهان«.  استيها ضرور  مهارتنی آموزش ا،ي فردنیروابط ب

 که فرد يا ه مثبت، به گونه انجام رفتار سازگارانییتوانا:  کرده استفی تعرنی را چنیزندگ
 را به ی زندگي مهارت هازی نسفیونی. دیای روزمره کنار بی زندگاتیها و ضرور بتواند با چالش

 توازن ي رفتار که برقراریده  شکلای ریی بر تغی مبتنکردی روکی:  کندی مفی صورت تعرنیا
: همان(» ، نگرش و مهارت سه حوزه عبارتند از دانشنیا. دهد ی سه حوزه را مدنظر قرار مانیم

 زی نونسکوی و سفیونی ي از سو،ی زندگی اصليها  شده، که به عنوان مهارتادیده مهارت ). 16
مساله، مهارت تفکر خالق، مهارت   مهارت حل،يریگ میمهارت تصم: اند، عبارتند از شناخته شده

 ،ی خودآگاه،يفرد نی و حفظ روابط بجادیموثر، مهارت ا  ارتباطي برقرارییتفکرنقاد، توانا
   با استرسییارویها، مهارت رو  آنتیری و مدها جانی با هییاروی مهارت روکردن، یمهارت همدل

 ی که در جعبه ابزار زندگدانند ی ميها را چون ابزار  مهارتنیشناسان ا روان). 19-18: همان(
    .سازند ی را هموار مها ي و دشوارندیافزا ی قدرت انسان مو ییبر توانا

  مساله مهارت حل - 4 -3
 ی و بررسیی که فرد با آن روبرو است؛ شناسای مشکلقی دقفی عبارت است از تعر،مساله حل«

 نیمساله تا به ا  حلندی فرآیابیحل مناسب و ارز  راهي و اجرادنی موجود و برگزيها حل راه
 استفاده شیکل خو حل مشيسالم براری غيها ار دغدغه و اضطراب نشود و از راه فرد دچبیترت

 است که خود فرد آن را کنترل ي رفتاری شناختيندی مهارت، فرانی ا.)19 :همان(»نکند
 روزمره ی مسائل زندگي سازگارانه براای موثر يها حل ک آن راهکند با کم ی میکند و سع یم
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 استهدفمند  بر و  تالش،یمنطق  آگاهانه،ندی فرآکیمساله   حلبیترت نی کند؛ به ادای پشیخو
 از ایت  سختحان امکیمثل ؛  باشدیرونی مشکل بکی از ی تواند ناشیمساله م .)184:همان(

به فرد   مهارتاین .)همان( ی تعهدات شخصای ازهایمثل اهداف، ن؛ گرفته باشد درون فرد نشات
 افراد در یی توانا؛ردیکند و از آن بهره گ یی خود را شناسارامونی امکانات پدهد تا ی مياری

 که از يافراد « . برخوردار استیی باالتی از اهم، و کارآمدحی صحوهیبه ش ،ها فرصتاجهه با مو
در برخورد با مشکالت با شکست مواجه شده و به محض ،  برخوردارندینییله پاامس  حل مهارت

 ؛ واکنش نشان دهند، نسبت به آن،ختهی برانگي با موانع، ممکن است با بروز رفتارهاییارویرو
»  شوندریگ  گوشه،ساز شکل متی از موقعزی پرهي براای ؛ پرخاشگر شوند؛ کنندیس ناکاماحسا

  .)4: 1396شریفی و دیگران،(

 بارش کیتکن «رو نیا از ؛ سوال استکی ي برایی جواب هاای جواب افتنیی نوع بهمساله،  حل
و باعث  است ی گروهای ي فردتی خالقکی تکنکیکه  ،يطوفان فکر یا ي فکرورشی ای يفکر
. کند یمساله م  به حلیانی، کمک شا)191: 1397برزکار، (»گردد یها م دهی تعداد اشیافزا

 شامل کی تکننیا.  شش کاله متفکر را مطرح کردکی تکنزی نالق،، پدر تفکر خ1 بونويادوارد د
 مورد ي شش سبک فکرقی مشکل از طرای روش هر مساله نیدر ا . استيتفکر خالق انتقاد

و  )همان.( گردد ی کاله مشخص مکی با رنگ ي و هر سبک فکرردیگ یار م قریبررس
اغلب افرادي که هنگام مواجه « .دگرد یها انتخاب م دهی اانی راهکار از منی بهتربیترت نیبد

به این دلیل است که به طور  شوند، در زندگی دچار درماندگی و ناتوانی می، شدن با مشکالت
و وقتی این  کنند براي حل مشکالت مختلف استفاده میحل   راهتنها از یک پذیريناانعطاف 

بنابراین ناامید شده و  .کنند هاي دیگر را امتحان نمی حل ها راه آن شود، حل موثر واقع نمی راه
   . )147-146: 1396،  و دیگرانمحمدخانی(»دارند دست از تالش برمی

 ىکنشها وا،مسائل ماهیت تغییر اىبر که هستند اىمقابله ىکنشهاوا ا،حلهراه واقع در 
 ىپاسخها از سته آن د،مؤثر ىحلهاراه. ندا هشد حیاطر دو هر یا ،ها ن آهـب هیجانی منفی
 بلکه ؛ددمیگر نایل فهد هـب دفر ها ن آبستن ربهکا طریق از فقط نه که هستند اىمقابله

 سایر و منفی ىپیامدها و کثراحد به نهمزما ربهطو را ىیگر دىیاامز و مثبت ىپیامدها
  .) 47: 1393و دیگران،شکوهییکتا  ( ساندرمی قلاحد به را هزینهها

                                                   
1 Edward Charles Francis Publius de Bono 
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 نادرست ای ردیصورت نگ یدرست مساله به صی تشخ،مساله  حلندی اگر در فرآ«که است روشن
تنها   نه،حی ناصحماتی تصمي با اجراتی دچار اشکال شده و درنهازی نيریگ می مراحل تصم،باشد
 ی شده و حتندهی در آشتریساز مشکالت ب نهیتواند زم ی بلکه م؛ردیگ ینم مساله صورت حل

 و دهیچی که مسائل و مشکالت پيدر موارد. گردد ی بحرانطی شراجادیممکن است باعث ا
 کی تفکتیریمد  کوچکتر و قابل  يها را به اجزا  در ابتدا آندی با،چندگانه است

آموختند؛  ، ریاضی و فیزیک را در مدرسه میمساله شیمی  افراد حل.)190 : 1397برزکار،(»کرد 
 1391گران،ی و دیفت(» . آغاز شد1960مساله اجتماعی به شکل مدون از اواخر دهه  حل«اما 

هاي  آموزش مهارت که ، بر این باور بودند2و دوزوریال1 ، گلدفریداین حرکتپیشگامان ). 183:
هاي زیادي نشان  پژوهش. ز باشدمسائل اجتماعی نی  حل اجتماعی باید شامل آموزش مهارت

هاي روانی و اجتماعی در کودکی، نوجوانی و  مسالۀ اجتماعی با آسیب اند که نقص در حل داده
 )184: همان.( بزرگسالی همراه است

  پژوهشروش 
 يها  با تامل بر مهارترد،یگ ی قرار ماتی ادبیِشناس  روانیِ پژوهش، که در حوزه مطالعاتنی ادر

 يها  از داستانی ارتباطات انسانی بهداشت، تمامی سازمان جهانفی در تعریدهگانه زندگ
 شده لی شاهنامه و عملکردشان تحليها تی شده؛ سپس شخصيبند شاهنامه استخراج و دسته 

 رهگذر، نی مقاله است، نقد شده و از انی ممتاز آن که مرتبط با موضوع ايها هاست و نمون
 متفاوت حاصل از جی و نتاها  تی شخصی روانقی عميها هی الفی در توصی فردوسیدست رهیچ

   . شاهنامه گزارش شده استيها تی در شخص مهارت نی نداشتن اایداشتن 

  تجزیه و تحلیل -4
 در دو عنوان شود، یمساله انجام م منظور حل  به در شاهنامه کهیاقدامات این پژوهش،  در
 ایمساله  مهارت حل«و »  ناکارامديها يگر ه چارای ناماهرانه و ناتمام يها مساله حل«یاصل

  :شود ی میبررس»  کارآمديها يگر چاره

  

                                                   
1 Goldfried 
2 D'zorilla 
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   ناکارامديها يگر  چارهای تمام و نا ناماهرانهيهامسالهحل -1- 4
 ناسالم به حل يها  از راهشهی منفعل و پرخاشگر هستند، همي رفتاريها  که در سبکیاشخاص

 ،یشیاند  مصلحتچیه یاشتباه خود، بو  مدار جانی هتمای با تصمها ؛ آنزنند یمشکالت دست م
 و زنند ی را دامن مشکالتکنند و م سازي می  مساله را حل کنند،سائل که منی ايجا به
   .آورند ی وارد مگرانی برخود و داری بسيها بیآس

   یخواه افزون  به سبب ناکارامد يگر چاره -4-1-1

همداستان  ي وبا در کشتن پدر سی ابلوسوسه به ، آزمندانه زودهنگامی به طمع پادشاهضحاك
  :شود یم

  )95 ،47 ، 1: 1386،یفردوس( ماند تو اندر نوردری دی خواجه سالخورد           همنی برزمانه

  به سبب ترس ناکارامد  يگر چاره -2 -1- 4

 و  را به تخت نشانده بودي وي که روز،ی نامي سوفرازدگرد،ی قباد، نوه یدر داستان پادشاه
 ترس در دل قباد و به جانی هختنیگفت، با برانگ یحال متکبرانه از شاه نشاندن سخن م

 روزافزون نفوذ از که قباد«.  شودی به نام شاپور، به دست قباد کشته می پهلوان بدسگالکیتحر
 دل در را او کینۀ ،میکرد احساس خویش مقام براي بزرگ خطري را آن و بود هراس در سوفرا
 از بنابراین ؛شود خارج سوفرا قیمومت تحت از هـک شد آن بر فرصت نخستینر  و دگرفت

 رقابتی مهران شاپور و سوفرا میان و از آنجا که استفادهکرد اشراف بین در موجود منازعههاي
 ،بود داده ترتیب که توطئهاي طی ،شاپور یاري با یچشم  همنی با استفاده از ا،داشت وجود
به پندار احتمال نیز  ار،یبهمن، فرزند اسفند .)190: 1393،يغفور (اشتبرد میان از را سوفرا
از هراسِ ماندن سهراب  هم نهی تهم کند؛ ی، قصد جان رستم متهمتنشدن پدر به دست  کشته

در  .کند نی که چندارد ی و سهراب را بر آن مکند ی او را از تهمتن پنهان میافتگینزد پدر، رشد
 رستم تیماندن هو رزم و پنهان  آغاز و با مرگ زندهنجایراب از ا سهيهمتا ی بيواقع تراژد

   .ردیگ یشکل م

   سرافراز گردن کشان،ی نشان،      شده ستنی گر شناسد کــنون زپدر

  )115-114، 126 ،2: 1386،فردوسی(شی     دل مادرت گردد از درد رشی خوکی داند، بخواندت نزدچو
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مساله است؛ در واقع از مساله فرار  دیشد که در حال حلان میخود اینگونه تهمینه با اینکه 
  .هاي ناکارامد است گري وي در شمار حل مساله چارهکند و به همین سبب هم  می

  حسادت به سبب ناکارامد  يگر چاره -3 -1 -4
 از تاج و تخت و ایرجدست شستن به توجه  ی و حسادت، بنهی از سر کزیسلم و تور ن

  :کشند یم  وي رااش، مهرطلبی

  )288، 108 ،1: 1386،یفردوس(ي و رانیی    دگرگونه تر شد به آي مر سلم را دل ز جادیبجنب

  )297: همان( آمد به بخت  کهتر از ما بهیکی تخت     يبای زمی فرزند بودسه

  ستی ني      به مغز پدرت اندرون راستی ني بخشش اندر مرا پانیبد

  )303-302، 109، 1 : 1386،یفردوس(ان پدر کرد بر ما ستم سنی هر دو دژم     کزمی گر بمانسزد

  )333: همان (می نه اندر خوری       که بر تخت شاهمی ما زو به مام و پدر کمترنه

 ی راست کرداراند، او را به نشسترجی و مهتر ایسلم و تور که هر دو برادران ناتن «بی ترتنی بدو
برادر کهتر ) 158: 1385نتون،یکل(» .خوانند یم فرا دهند، یکه قول دوستانه بودن آن را م

 است و برادرانش گری دیلی هابرج،یا« .  توزنهی خواه و مهرطلب است و برادرانش کیآشت
  )229 :1387،يریوز( » .یخواه  و افزوننهی از تبار آز و کییها لیقاب

 نهی که سببب ناکارامد  يگر چاره -4- 1 -4

 سر آن دارد که ش،ی از کرده خویمانین فرزند و پش غمنامه سهراب، رستم با شناختدر
 به رامساله، گودرز  منظور حل  و بهشوند ی مي مانع ونی زمرانیبزرگان ا.  را تباه کندشتنیخو

 خود نی او ورزد یم امتناع نوشدارو دادن پادشاه از امافرستند؛  میطلب نوشدارو نزد کاووس 
 عزت و ي منادشهی که همستانی سیاندان پهلوان اوست نسبت به خی دروندی بر قصد پلیلیدل

مساله را در  حل جونهیک کاووس واقع در .)242: 1369صفا،( اند  بودهرانی ام قویاقتدار و آزادگ
 به مرگ و دیرزم، تهد  را به سبب مرگ زندهي وشتری چرا که سهراب پند؛یب ی سهراب مينابود
  :ا کنده است را از جي کرده و سراپرده وی به ناتوانریتحق
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  رزم  سخت سوگند خوردم به بزم    بدان شب کجا کشته شد زندهیکی

  )618-613، 168، 2: 1386،فردوسی(  را به داری             کنم زنده کاووس کدار زهی نیکی نمانم رانی اکز

  را از دستتشی خراد موقعایبا ظهور بهرام، گو« .  بودزیپرو خسرو ری مشاور و دبن،یخراد برز
 بهرام هی هرمزد علکی در تحریچنانکه آمده، او نقش مهم.  او را به دل گرفتنهیداده بود و ک

  دونی ايِناکارامد . شدیو به توطئه او نقشه قتل بهرام عمل) 70 :1396 مطلق،یخالق(» داشت
 هاي انسانی و پشت و پناه که سرمایهآور  نامکه هر دوي این پهلوانانِمساله بدان سبب است  حل

   .شوند مدار و ناسالم تباه می  هیجان اقدامات سلسله به سبب وتاج و تخت هستند

  خشم ناکارامد به سبب  يگر  چاره-5 -1 -4
 هشدار و ی درپ،ي برادر خردمند ورث،یاغر، زند ی نوذر را گردن مابی افراسکه یهنگام

 و جنگ و کشتار انیرانی انی سنگیِخواه نی از کيریشگیمنظور پ  بهیرانیدرخواست بزرگان ا
 عامدانه در برابر ینینش  را، با عقبیرانی اي اسراگری که دکند یمساله م  حلگونه نی اگناهان، یب

  :رهاند ی مابی زال، از اسارت و مرگ به دست افراسیشلشکرک

  )489، 318، 1:1386،فردوسی(  ز بنددی بستگان را گشانی هوشمــند        مررثی اغرندی باگر

  )505، 319 :همان( رهـا دی جهان مردم آکی اَژدها       تن نی از چنگ ا زندهمگر

پهلوانان  . او فقط قتل و غارت باشدمی که تصمافتی توان ی را میدر شاهنامه کمتر پهلوان«
 شمار در رثیهرچند اغر همه نی ابا .)8: 1383،يکزاز( »جنگند ی نام نميشاهنامه جز برا

کشور خود پشت کرده  به ،برادر نظر در دارد؛ اما ری ختیهم ن جا نی و در ااست شاهنامه کانین
کشتن  کشد؛ ی و او را مردیگ ی خشم مي بر ورو نیا از ؛است ختهیر دشمن ابیآس به آبو 

  .مدار ناسالم و ناکارامد است پهلوانی نیک چون اغریرث نیز از همان دست اقدامات هیجان

    کابوسکی دنید یپ در ناکارامد يگر چاره  -6- 1 -4
 دیجو ی شده است؛ از اخترشناسان مدد مدهی که در البرزکوه به بند کشندیب یوس مب کاضحاك

 که پدرِ او را به دستور تو دونی به نام فری کودکندیگو یها م آن.  کندشیتا چاره کار خو
 از یت وقار،ی بسي ضحاك در پس جستجود؛ی و در البرز به بند خواهد کشری تو را اسکشند، یم
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 نیبد. سندی بنويبزرگان کشور را گرد آورد و دستور داد تا محضر« شد، دی ناامدونی فرافتنی
 است و جز عدل و داد و دهش و بخشش کوکاری دادگر و خداترس و نیمضمون که او شاه

 سندینو ی ندارد و از حاضران مجلس خواست که بر آن نوشته گواهی و روشیراه
ست؛ امساله کرده   حل بدین ترتیب کهکند ی ممان ضحاك گنکهیا ا ب.)29 :1380،یاقیرسیدب(

 و رهای تدبنیاز قضا همه ا« . داردي ویشیاند  چارهي از ناکارآمدتی حکا، کاوهامیاما ق
 .)10- 9: 1369 ،یوسفی(» نقش بر آب کرد  آهنگر سادهکی ادیبانه را فرآ فرعون ميهايگرچاره

گري ناکارآمد، ناماهرانه و ناتمام  ماند، حکایت از چاره ل میاي الینح در واقع هنگامی که مساله
   .دارد

 کارآمد  یشیاند چارهیا مساله  ارت حلمه -2 -4

هاي متنوعی دارد که در پی  کارامد در شاهنامه زیرمجموعه اندیشیِ مساله یا چاره حل
  .هایی از آن خواهد آمد نمونه

   رنگینا بمساله  حل -2-4- 1
 چون سهراب ی در شاهنامه به مرگ قهرمانرنگی نی گاهمیه خاطر داشته باش است که بستهیبا
 چرا که ست؛ی ننگونهی ناکارامد رخ داده است؛ اما ايا مساله  که حلرسد ی و به نظر مانجامد یم
 جنگ افزار بهره نیکه از ا ی از  شخصی است که قرار است مشکلي در جنگ، ابزاررنگین
 روزی سبب است که با پنی مثبت داستان و به همتیاما از شخص کند؛ و نه الزحل د،یجو یم

مساله کارامد هم   اما حلوندد؛یپ ی به وقوع می دردناکي تراژدنکهیشدن رستم بر سهراب، با ا
 است بیفر بر یمبتن و رصادقانهیغ يرفتارها گسترده مجموعه ، جادو و رنگین« .افتد یاتفاق م

. )116: 1376 ،ينویم( »دارد يمحور نقش شاهنامه و ایدن یحماس يهاداستان غالب در که
قهرمانان  قهرمانان و ضديآشنا و مشروعي از جمله جنگ افزارها نیرنگ ودروغ واقع در

کنند که از رهگذر آن بتوانند  ی ميبردار  بهرهرنگی از ابزار نی زمانانیشاهنامه است؛ اما جنگجو
 توانمند قدر آنیی خود را به تنهايرویقدرت و ن که وقتی ژهی به و؛ابندی بیتیبر دشمن خود مز

 که ستی نییها  جزو مهارترنگی البته ن؛ها باشد  آنيروزیکننده پ نی که تضمنندیب ینم
 بازار آن جی رايها  سکهاز بی که دروغ و فری در جهان؛ اماقهرمان از داشتن آن به خود ببالد

 و آنجا  برخوردار استیاتی حی، از ضرورت قهرماناتی ادامه حي برايبکاری با فرییاست، آشنا



  فردوسی مساله در شاهنامه  مهارت حلیبررس              رخسار زبان           1398، پاییز 10شماره /  
 

127

 ی است که می سالحنی واپسرنگ،ی و نبیافتد، فر ی از کار می آدمي جنگ افزارهای تمامهک
 نحوه عملکرد در مورد نیاالبته  .)157 :1382نتون،یکل(   بستدیتوان بر آن اعتماد کرد و ام

 يها  نمونهاوشی سهراب و س،رجیبه عنوان مثال، ا. کند یهمه قهرمانان شاهنامه صدق نم
اندیشی به نیرنگ در شاهنامه انواعی دارد که   چاره.اند  مداوم به رفتار صادقانهيبندیبرجسته پا

  :در پی خواهد آمد

 مبدل جامه با تغییر هویت -1-2-4- 1

عزم بازگشت نمود؛ اما گذار وي در راه برلشکریان «هومان را کشت و  ژنی رخ، بازدهی جنگ در
پس زره سیاوش از تن دور کرد و جامه رزم ؛ مبادا گروهی بر وي بتازند کهاندیشید  .دترك بو

 تا لشکر ترکان فکر .)184 :1380دبیر سیاقی،( »و درفش اورا باالي سر افراشت هومان پوشید
  .داد نجات ری تدبنی است و خود را از مهلکه با ادانی مروزیکنند هومان پ

 را ژنی تا بتواند بدیآ می بازرگانان دراتیبه ه طی شرایبا بررسم  رست،ژهی و منژنی داستان بدر
 و ستی ن این کار، چارهنبردداند که  یآزموده است و مکار دهد؛ رستم یی کند و رهادایپ

  :گوید می

   بی کار کردن نهنی بر ادی   نبا       بی بند باشد فرنی چندیکل

  )841-840، 367-366، 3: 1386،فردوسی( و سنانغیست و ت  نه هنگام گرز ا   عنان  دنی کشدی کار بانیبد

 امی پ، انگشتر رستمدنی با دژنیکند تا ب ی خود را در شکم مرغ پنهان مي انگشتررستم سپس
   . کندافتیاو را در

  )971، 375 :همان( يکرده انگشتر  آن نهاندی     بدي دست خورش برد  از آن داورچو

 وارد شدن به يارای با زور ندی بی است، آنگاه که ميکردار  که اسوه و مظهر راستاریاسفند
آورد تا بدان  ی در مان خود را در لباس بازرگانرنگیو ن یرکی ارجاسپ را ندارد، با زدژ نیروئ

   .روش به دژ وارد شود

  )476 ،259 ،5:  1386، فردوسی(هاد و تفت    بکردارِ بازارگانان برفتنسپهبد به دز روي ب
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، با قارنوي .  درهم شکندزی تا سپاه او را ن به سلم آورديرو پس از کشتن تور، نیز منوچهر
 بدو یابی دست،ود اگر بدانجا ردارد کهمحکم  ي دژای درانی که سلم در مگفت ،سردار خود

 دژدار ي مجعول برایامی تور را گرفت و با پيانگشتر .دیشی انديا قارن چاره« .استممکن نا
 تور يو انگشتر  به آنجا رفتیباس ترکان به جانب قلعه روان شد و با کشتقلعه از قول تور درل

 ياری را ي در محافظت قلعه ودی و گفت که فرستاده تور است و بارا به دژدار قلعه نشان داد
 ه خورد و او را به قلعه رابیدژدار فر.  بدانجا حمله آورند و تصرف کنندانیرانیمبادا ا .دهد
  .)36 :1380،یاقیرسیدب( »داد

   کردن هویت آشکار-4-2-1-2
آشکار کردن . 2آشکار کردن هویت خود . ا: آشکار کردن هویت در شاهنامه به دو گونه است

  هویت دیگري

  آشکار کردن هویت خود-1- 2-1-2 – 4
هر . گردآفرید، هجیر و رستمخورد؛  ی مبی فریرانیرد ا سه بار از سه گُ،دل اده جوان و سسهرابِ

زنی  که دی نخست گردآفربند؛یفر ی را مي حل مساله ويمصلحت و برا  بهقتیر حقسه پهلوان د
 رو چون به نی باشد؛ از اانی نبرد با توراندانیخواهد برنده م ی موهیش به هراست پهلوان و 

 از یبا آگاهد؛ وي کن ی را دام نبرد با سهراب متیشود، ابتدا جاذبه جنس یمر  گرفتایناچارگ
 با  پس دراندازد؛ی افسونیستیبا ی که مبرد یم ی نکته پنی به ا،یجبران ناتوان يضعف خود و برا

 ي در همان حال براقای اما دقدارد؛ یخود از سر بر م  نشانگر تسلیم باشد، کالهدی که شایحالت
سهراب در ! یجنگ ی زن مکی مرد که با کی که تو نه با کند ی بار به سهراب گوشزد منینخست

 با خود ند،یب ی مشی سهراب را به نفع خویزدگ  هم که شگفتدیردآفرگ.ماند یشگفت م
 که شود ی مادآوری به سهراب لی دلنی و به همستی نی و فسون راه نجاتبی جز با فردیگو یم

 آور  و شرمندی ناخوشاییامدهای تو از زن بودن من خبردار گردند، در آن صورت پانیاگر سپاه
  .)170 -169:  1382ون،نتیکل( در انتظار تو خواهد بود

   )213، 134 ،2 :1386،فردوسی( دی     مرآن را جز از چاره درمان نددی گردآفرختی کاوبدانست
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 او و زدیگر ی مياز و، گرداند ی رام م، ناممی را از ب جویاي نامة ناآزمودسهرابِ وي پس از آن که
  .گرددیبه قلعه باز م روزمندانهیپ و بدیفر یم را

   پر از غم بد از تو دل انجمن     رزنـــی شيم کاـه گفت گژدنیچن

  )235- 234، 135: همان( ز کار تو بر دوده ننگدیای ن   هم افسون و رنگ   یرزم جست که هم

 ي سهراب را به نحويصرف دژ از سوتدهد تا بتواند فتح و  ی امکان را منی به او ارنگی ننیهم
 را جهت هشدار به دربار کاووس روانه سازد که سپاه یکی فاصله خود پنی اندازد تا در اقیبه تعو

   . نهاده استرانی در مرز ايترك پا

  آشکار کردن هویت دیگري -4-2-1-2-2
 وي  از زنان جراتمند، کاردان و خودآگاه شاهنامه است؛زی، ن)ایاسپان( آندلسي فرمانروادافه،یق

اسکندر را برایش بکشد؛ وقتی پیش از حمله اسکندر، صورتگري را به مصر فرستاد تا تصویر 
، قیدافه هویت او را در کند میمعرفی وي  و خود را وزیر آید میاسکندر با تغییر هویت نزد وي 

و خطرهایی که ضعف اسکندر  و با نشان دادن موضع قدرت خود و دارد میخلوت بر وي آشکار 
 صلح ، پیمانبحران  مدیریتبا  و آورد می ر وي رحمتبد، کن و را در جایگاه فرستاده تهدید میا

به وي قیدافه ایت اسکندر با دیدن در. کند می و خراج را حل و فصل  و مشکل باژبندد میبا او 
  :گوید می

   تراياـــــ جفيزی به چمینجو            تراياــــ دارم وفباز جان به

  )970-969 : 69 ،6:  1386،فردوسی(ا ست گاهت مر بی صلي جابه            مراخواهت کـــی بود نبرادر

   پنهان کردن هویت-4-2-1-3
پنهان کردن . 2 خود تیپنهان کردن هو. ا:  در شاهنامه به دو گونه است نیزتیپنهان کردن هو

  يگری دتیهو
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  پنهان کردن هویت خود -2-1-3-1- 4
 خاطر از نانیگذارد، رستم با اطم ی مي پارانی به اشی پدر خوافتنی یآنگاه که سهراب در پ

 سهراب از ي پرس و جوهاست،ی نشی بيا  در توران دارد، هنوز پسر بچهي که وي فرزندنکهیا
 یهم شکستن مقاومت خود تلق دري برابکارانهی فرییها  را تالشتشی در مورد هوشیخو
کند  ی روست که وانمود منیاز ا.  روبرو سازدیها را با ناکام  تالشنی تا ا؛ پس می کوشدکند می
 از آن بدان توانسته بود شی که پکند ی استفاده میبی فراو همچنین از. ستمیمن رستم نکه 

 به مازندران وارد کاووسیدر مقام فرستاده کرستم در آن ماجرا،  . توانمند را بترساندیبیرق
 زی و سرانجام نهدی کش،ور، پهلوان درباره فراوان توان خود را به رخ کالییبا ترفندها و دشده بو

 که ه بوددی پرس شاه مازندران از وي،  هنرهاي رزمی اودر پیدر آنجا نیز  ؛آورد دري را از پااو
اي معمولی و  رزمنده خود را ، دشمن اندیشهبه سبب ایجاد رعب در ی؟ و رستم تو رستمایآ

  و بهرفته و بدین ترتیب کالهور نزد شاه مازندران کرده بودمعرفی  در برابر رستم اي ناچیز بنده
  .)86 :1382 ،امرایی( » بهتر است با رستم آشتی کند«  : گفته بودوي

   را خود اندر خورم ي چاکراگر     پاسخ که من چاکرم  دادنیچن

      )710-709 :52، 2: 1386،فردوسی( ت و گرد و سوارس  او پهلوانکه      به کارمیایا او بود من نـــکج

  پنهان کردن هویت دیگري -4-2-1-3-2
 از هراس ریدهد، هج ی رستم قرار ماندنی و نمای را راستری هجي سهراب شرط آزادنکهیبا ا
  :اندیشد می  با خود؛ چرا کهکند یپنهان م تهمتن را یستی ک، به رستمدنی رسبیآس

   کشته رستم به چنگال اوشود         اوالی نی و ا و نیروي کتفبدین

   سر تخت کاووس شاهردیــبگ        خواهنهیــ کی کسباشد نرانی اوز

   به از زنده دشمن بدو شادکام    که مردن به نام    موبدچنین گفت 

  ي روز چون آب جوهی سنگردد   ي     اگر من شوم کشته بر دست او

  نیرـــوانان با آفــ پهلهــهم           نیتاد پور گزـــ گودرز و هفچو
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  )599-594، 166-165 :همان( ادی دارم از موبد پاك نیچن           ادـــــ تن من مب،رانی به انباشد

 يا  به گونهبی از سالح فريریگ ره مسأله بهزی شاهنامه نيها  مورد از داستانکیدست کم در «
 » قهرمان استی و از خودگذشتگثاریگرفته از ا  نشأتقتی در حقیی شده که گوریتصو

  .انجامد  و به مرگ وي می)164: 1382کلینتون، (

  ادی چی سخن هي رستم نکردز    داد    ستی ننیت سهراب ک گفبدو

  )564-563، 163 :همان( سپه در نماند نهانانی م          ان     ـــلوان جهــ کو بود پهیکس 

  :کند ی می معرفینی را پهلوان چتهمتن، رستمبه  براي پیشگیري از گزند سهراب ،ریهج

  )531، 160:همان( شاهکی است نزددهی رسي    به نوکخواهی نیکی نی گفت کز چنیچن

در داستان رستم و اکوان  . بودندانینی به چهیتوان تصور کرد که سکاها شب یم«از این روي 
 به ،دخت نیس ، رستمي مادربزرگِنام مادر .شود ی مدهید) ییسکا(ینی چری اساطي هم ردپاوید

  .)633 :1397 سا،یشم(» او داللت داردیی است که به نژاد سکاینی دختر چیمعن

رستم  و شوندنپدر و پسر متحد   تاکنند هویت رستم را از سهراب پنهان می  نیزهومان و بارمان
 درست مخالف . افراسیاب بتواند کاووس را از سلطنت به زیر کشدوبه دست سهراب کشته شود 

   .خواهد رستم آسیب نبیند هجیر که می

  خرد از يدور و یینما مجنون با مساله حل - 2-1-4 -4
 بر جان ابی افراسبی آس را از کوهساران به نزد خود آورد، چون ازخسروی کرانی از آن که پپس
 مانع کشته شدن اوش،ی جلوه دادن فرزند سوانهی که با ددیشی انديا  بود، چارهمناكیاو ب

 تا یمناسب دهاز هرچه از تو پرسد، پاسخش را نا دیبا« : گفت وي نوجوان شود و بهخسرویک
( » چاره از تباه کردن تو منصرف شودنی هست و بدیکه در عقل تو خلل  تصور کندهشا
  .)111: 1380 ،یاقیرسیدب

   گفت کز دل خرد دور کن       چو رزم آورد پاسخش سور کنبدو

  یوانگی    مگردان زبان جز به د          یگانگی او جز به بشی پمرو
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  )2475- 2473، 372 :همان( امروز بر تو مگر بگذرد کی          گونه به گرد خرد        چی امگرد

 که یارادت برخالف یفردوس  آن است که،مساله حل مهارت دگاهید از داستان نیا تشگف نکته
 به تظاهر و از خرد زیپره یگاه که آموزاندی مرکانهی دارد، نرم و زيهمواره به خردمند

  . استیی راهکار کارامد رها، و ندانستندنینفهم

  مساله با سازش مصلحتی حل -4-2-1-5
 لی گسستانیرا به سساس و خزروان، ا دو سردار خود، شمابیافراسدر داستان پادشاهی نوذر، 

 سام ي زال در گرگسار سرگرم دخمه ساختن برا. کنندریتسخ زال آنجا را دارد تا در نبود یم
 ضردهد که حا ی مغامی پتدبیر،، به کند، مهراب به دو سردار ترك ی و شهر را مهراب اداره ماست

ام   کردهیشیمن از تبار ضحاکم و به مصلحت با خاندان سام خو« :دیگو یاست با آنان بسازد و م
 بفرستم و موافقت او را با غامی پابی تا من به افراسدییاسایشما چند روز ب.  بمانممنیکه ا
 ،یاقی سریدب( »میای بيو خود و شهر به دست آورم و پس از آن همراه شما به خدمت میتسل

1380: 57(.   

  سازي مساله با آیین  حل-4-2-1-6
         که  آیین و رسم مجعولی است آوردنکند، یگري که رستم در رزم با سهراب می درنگین

 و یسادگ، يو  يروزی پنیتضم  عاملپیروزي رستم که در واقع نیتر  و بدفرجامنیزشت تر «
تا در پس  خورد با آن رقم می، )160: 1382نتون،یکل(» است،سهراب ، پسرشیطبع خام

 ی مردانگيتوس و الگو می حکنشی شاهکار آفری مستور شاهنامه آشکاره گردد که حتيها آموزه
اصول ترین  ساده بر ی حتشی پا، به اعتبار انسان بودنش، در تنازع بقا،یرانی ايو جوانمرد

دل در گرو  چرا که همانند انسان واقعی،؛ شدیاند ی ننگ نمولغزد و از نام  ی میپهلوانو  یانسان
  . تعلقات دارداهی در خاك سيپا و ایدن

  ،رد آوردــــ گری زيترـ سر مه    ، نبرد آوردیتــش کو به کیکس

  نید سرش گرچه باشد به کنبرّ     نی که پشتش نهد بر زمنینخست

  آورد ریندنش نام شـــــبه افک   آورد   ری زرشــــــگی بار داگر
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  )822 -819، 183-182 :همان( مانیی بود تا بود آنیچن ند زو جدا     ـــ باشد ار سر کروا

  تمارضمساله با حل -4-2-1-7
 فرار با قصد که یهنگامشنگل، پادشاه هند رفته بود،   نزدی به رسولي که با نام برزو،گور بهرام

 و همان کندیم تمارض ،پادشاه شنج به رفتن نيبرا ،ي وری تدببه دارد، ،شاه دختر نود،یسپ
  :زدیگریروز از هند م

  رفتند راه ـ برگگـــــانیگرانما      جشنگـــاه دـش تازه تا بود یهمــ

  )2298-2297، 591-590، 6: 1386 ،یفردوس( گشتماری بيزنش گفت برزو   به دشت دی شنگل که آبرداشت چو

 رنگیمساله کارآمد با ن  متنوع از حلییها رمجموعهی بخش ذکر شد، زنی که در ایهفت روش
  .در شاهنامه است

  ی زندگيها مساله با مهارت حل -2 -2-4
 توان ینم یمشخص هستند که مرز ی ارتباطيهاییتوانا از يا مجموعه یزندگ يها مهارت

  .ند هست  انسانگر ياریها   مهارتگری و گاه در ادغام با دییگاه به تنها هاآن و دی کششانانیم

   مدیریت هیجانات  مهارتحل مساله با -1- 4-2-2
حمایت   به، تصمیمنهیخشم و ک جانی هتیریمد واقرار به خطاي پدر  با ،فرزند سوفرايزرمهر، 

 و مشکل يریشگیپ ،يزیاز جنگ و غارت و خونرگونه   اینو گیرد با وي می یدوستقباد و از 
 هوشمندانه به خواستگاري نده پدر کشحتی براي ؛کند می و فصلحل ی را داخل آشوب و تفرقه

  . انوشیروانکسري  شود رود و حاصل این ازدواج می می

  دارـــه مـزبان را بدین باره رنج بدو گفت زرمهر کاي شهریار    

  پدر گر نکرد آنچ بایست کرد     ز مرگش پسر گُرم و تیمار خَورد

  )137- 135 ، 63-62، 7: 1386،فردوسی( ام پرستندهبه پیش تو اندر         ام      ترا مـن به سـان یکی بنده
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 ،کنند یمنزد سام  شاه ي آنجا که بزرگان شکوه از ستم و زر اندوززی نوذر نی داستان پادشاهدر
 ابتدا اما سامدهند؛  ی قرار ميریگ می تصمتی را در موقعوي، پور نریمان به ی پادشاهشنهادیپبا 

 گری دی سلطنت به خاندانضی شاه و تفوضی تعوشهیندمعترضان نوذر را آرام و آنها را از ا
؛ زند ی سر باز میشاهپاد رفتنی پذ ازیش،سپس با مدیریت هیجان آز در خوکند و  یمنصرف م
دهد  ی آنها پند منیی شاهان گذشته و آي از دادگرییها  نوذر را با بازگو کردن داستاندر پی آن

  .دهد ی مهی روریی تغزینوذر ن. کند یسوده خاطر م آانی بزرگان و سپاهمانی پدی را از تجديو و

 فرزندش را از دست ی شاهنامه است، وقتتی و با درانی که از زنان وزاوش،یهمسر س، رهیجر
که ناجوانمردانه فرود ، ج و مرکب به دست سپاه طوس نابخرد خود، گنفتادنی نيدهد، برا یم
 با شکافتن شکم اسبان دیریت هیجان و بحرانبا کمی تامل و مکشد،  یگناه را زارتر از پدر م یب

 نی در واپسزیفرود، ن .کند میمساله  حل،  خودنهی سدردشنه و فرو کردن   هاو آتش زدن گنج
تا اسیر نامردان   افکنندری را از بام به زشتنی که خوکرده بود هی به ساکنان دژ توصاتیدم ح
  .نشوند

  زدند خویشتن بر  زمین بر همه دژ شدند           رـدگان بر ســپرستن

  آتش بسوخته همه گنج ها را ب        فروخت    بر یـ آتشیکی رهی جر

  بان ببستـــــدر خانه تازي استیغ بگرفت از آن پس به دست     یکی 

  همی ریخت از روي او خون و خويان بدرید و ببرید پی      ــــشکمش

  نه بودــی دشـــامه او یکـــجبر     خ فرود      فرّنیــ ببالامدــــــیب 

-482 ،57، 3: 1386،فردوسی( بداد برش جان  ازدی شکم بر در  اد       ـ پسر بر نهيروه رخ را ب دو 
487(  

  موثر مساله با مهارت ارتباط  حل- 2- 4-2-2
، شفاعت سودابه. مساله است همواره در حال حل نیز در مجال حضورش در شاهنامه اوشیس

 يبراکه  است ییاه  مساله حلهمگی  ، با تورانپذیرش درخواست صلح و نگ جی برايداوطلب
 و به توران پناهندگی. دهد انجام می پیشگیري از ویرانی و کشتار و به عهد ي وفا،رانینجات اس

  :مساله اما علیرغم میل باطنی است منظور حل  هم به اوجالي وطن
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   )1216- 1215،  282- 281،  2 :1386،فردوسی(دی ناپدخش ردهیاز آب دو د  دی کشحونی لشکر به جاوخشیس

،  به تورانويپیشنهاد دعوت با ، وزیر افراسیاب، ویگردانی سیاوش از پدر، پیراندر پی ر
اي  با نوشتن نامه ،موثر و صلح میان دو کشور  منظور ارتباط به دارد تا افراسیاب را بر آن می

  :ف کند گذر از خاك توران منصرشهیسهراب را از اند

  )1172 ،278: همان (  نکوهش کنندم کهان و مهان         تو بر کشورم بگذري، در جهان

 را به رانیخواهند که پ ی موی از گخسروی و کسیفرنگ  از توران،خسروی داستان آوردن کدر
 را وي کرده که خون ادیگند  سووینکشد؛ اما گبا آنها  موثرش ها و ارتباط یکیسبب خدمات و ن

 از يا دهد تا قطره ی را خراشرانیپ گوش به گیو پیشنهاد می کند خسروی کسرانجام د؛زیبر
  : و سوگندش تحقق یابد چکدنیزم بر  ويخون

   مکشزدانی        زبان را ز سوگند رفشی شي اخسرویبدو گفت ک

    گوش سوراخ کن   به خنجر ورا  به سوگند گستاخ کن    دلکنون 

  )319-314، 441:همان (نی هم ز کدتی آادی    هم از مهر نیم از خنجرت خون چکد بر زچو

رستم به  يگر یانجیم با رویارویی مهر و کین در این داستان، درست مانند ی واقع فردوسدر
د که انآموز یماي نرم و خوشایند  وهیشبه  ،بیژنمنظور بخشایش گرگین میالد بر سر چاه 

 نور و قلب آدمیا و مروت است که از سویداي دارو با م انعطاف وجود دارد ي برای راهشهیهم
  . پذیرد میشکل ارتباط موثر شود و  شعور زاده می

   مدیریت استرس مهارتمساله با حل -3- 4-2-2
 دچار ؛ وابدی ی و بر آسمان موی را بر پشت دد و خودیگشا ی رستم چشم مو،یدر داستان اکوان د

  :گردد یاسترس م

  )60 ،292، 3: 1386،یفردوس( شدکاری پر خرد پر ز پسر       شدداری شد تهمتن چو بیغم

 یت و خالق با آگاهی و، داردوانی ديکار  از وارونهی و کافیفیچون اطالعات ک حال با این
  :کند مساله می حل گیري بجا تصمیم و با  شود ی مرهیبر استرس خود چسنجشگري 
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  نیت اندر زده اسی داستانیکی     نی چي داد پاسخ که دانانیچن

   روانش سروشندی نبنویبه م     در آب هر کو برآورد هوش     که

  ي سراگریخرامش نباشد به د          ي بماند روانش به جاي زاربه

  )70-67، 293-292 :همان(ری چنگال مرد دلنندیبب              ری کوهم بر انداز تا ببر و شبه

  مساله با تفکرخالق حل - 4- 4-2-2
 یراه،  با تفکرخالقلیی و کرمالییارما يهانام به آشپز دو ضحاك یپادشاه داستان در
 مغز نیگزی گوسفند را جاکی مغز ي هر روز در هنگام آشپزنوعان هم نجات ي و برادندیشیاند

 کردن مغزشان رونی بي را که برای از دو تنیکی توانستند روزانه بی ترتنیبد ؛کردندجوان دوم 
 دوره در یکش جوان مساله حل به امکان حد تا وهیش نیا به و جات بخشندآوردند، از مرگ نیم

   .پرداختند دونیفر یپادشاه و کاوه امیق تا ضحاك یپادشاه

   نشناختندزی ني چاره انی  جز  را بپرداختند    یکیاز آن دو 

   )30-29 ، 57-56 ، 1: 1386،فردوسی( با مغز آن ارجمند ختیامی  ب    کرد مغز سر گوسفند     برون

لی و قحطی  است، خشکسا ويقباد، پسر پیروز، در دوره اي که مزدك وزیردر پادشاهی 
رود و  گري نزد قباد می مزدك به چاره. آورند  روي میشاهشود و مردم به طلب نان به درگاه  می

 یدهد، همانند کس ی که محتاج است، نمیشاها آن کس که نان دارد و به کس«: گوید به او می
 غی که پادزهر دارد و دری آن کسفریاگر ک. ورزد ی مغی دردهیاست که پادزهر دارد و از مارگز

 خونِ ختنِی همان حکم دارد و گفت گناه نرزی صاحبان نان ننی ايورزد، کشتن است، جزا یم
 است؛ پس مزدك مردم را فرمان داد که بروند و نی مردم مسکنیچنان مردمان به گردن چن

و ) 382 :1380،یاقیرسیدب( »جوع کنند  و از آن سدرندی برگابند،یگندم بجا انبار  هر
   .شود  مساله قحطی و گرسنگی مردم حل میخالقترتیب با تفکر بدین

  )244 :72، 7:  1386،فردوسی( که بد گرسِنه    به تاراج گندم شدند از بنهدویدند هر کس

 نیبهرام چوب«. شود مساله می خالق حلفکردر شاهنامه با ت  نیزچوبین براي از بین بردن بهرام
 ،روانی بود که در دوره خسرو اول، انوشي ماهر در جنگاوري از سرسپردگان پادشاه و مردیکی
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 زود یلی پادشاه شد و خکی از دوستان نزدیکیو  دی گردانزی خود را متما،ی جنگيها يروزیبا پ
 کاخ سیی و سپس رافتیم  مقاعی ترفرانی سپاه اي سپاهبدیعنی درجه نیبه باالتر

 تفرقه ي او، براهی علامیق پس از اختالف با هرمزد و ي و.)317: 1380 سن،ستنیکر(»دیدگر
 بزنند می زر و سيها  سکهز،ی و نام خسرو پروری هرمز و پسرش، دستور داد با تصوانیانداختن م

ها   پول، سکهنی با ا آني و پرداخت بهاسفونی کالن در تيدهایکرد تا بازرگانان، با خر و تالش
 در مملکت برپا شد و در سپاه تفرقه ی آشوب.)421:1368 ،ی ثعالب(  اندازندانی بازار به جردررا 

 مساله  و حل گرفتياری کشور، از روم يساز م آراي برازیهرمزد کشته شد و خسروپرو. افتاد
تواند بر بهرام  ی نميور و دالی مردانگقطری از روخس« که وقتی افتد می اینگونه اتفاق سرانجام

مهرکی و (»ودش یموفق به کشتن بهرام م ،یکردن قاتل ری اجقیاز طر،گردد رهیچ
  .)162: 1392عبداالحدي،

  نقادتفکرمهارت مساله با  حل -5- 4-2-2
 میری نپذیراحت  را بهشنهادهایها و پ  درخواستها، دهی است که شننیاصل نخست در تفکر نقاد ا

 خود در ي برا و تشخیص سره از ناسرهدنیشیمنظور اند  بهی فرصت،معقولبسنده و  یدرنگ باو 
ممکن .  استکردن ی مطالعه و بررس،یابی ارزدن،یمنظور از نقدکردن، در واقع سنج .میرینظر بگ

 انسان قبل یعنی است؛ اما تفکّر نقّادانه، یی جوبی تصورکنند که منظور از انتقاد، عیاست برخ
 که ي کارای که آکند ی و بررسشدیندی را شروع کند، خوب بي کارای ردی بگیمی که تصمنیاز ا

  .)315 و  314: 1396، و دیگرانیمحمد خان(  نهای است حی صحرد،یگ ی که میمی تصمای دهد یانجام م

 زدیخ یکند، کاووس برم ی را متهم به تعرض بر خود مي آنجا که سودابه واوش،ی داستان سدر
 را از سر تا به پا اوشی که بر و بازو و دست و اندام سپردازد؛ بدینسان  می ارزیابی شواهدهب و
  و و خوش بوستزیآم که سودابه عطری در حال؛ندیب ی در آن نمي از عطر و بوي اما اثرد؛یبو یم

شود و در برابر  ، تسلیم فریب سودابه نمییابد که سیاوش بی گناه است  درمیچون سنجشگرانه
  :ایستد او می

   گالبيبوو  کاووس افتی یهم       و مشک ناب  ی ميوـه بو سوداز

  )366 -365، 227-226 ،2: 1386،فردوسی(نشان پسودن نبود اندروي       ين گونه بو بر آاوشی از سبودن 
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 نکند تا  راز را فاشنی ا حفظ آبرو،يخواهد که برا ی مي کاووس از واوش،ی سیگناه ی ببا اثبات
  :ندی بجويا چاره

  )376، 227: همان(ي سخن رنگ و بوردی که گدی  نبا      ي و با کس مگو نیزنی ازادی مکن

   و سنت ها و آیین رسومبا مساله  حل - 3- 2-4
 و حلها  مسائل با آنبرخی هست که میت، پیوند خویشی ک رقابت، حدر شاهنامه رسومی مانند

  .شود می فصل

  رقابت رسم مساله با حل -1 – 3 -2-4
 و  برسر جانشینی کاووس میان گیو و طوس مباحثه،پس از کشته شدن سیاوش در حوادثِ
اما طوس که انبوه سپاه گودرز و ؛  به کارزار بپردازندشود سرانجام مقرر می. گیرد میجدال باال 

شمنان  به د تنها تباهی بسیار دارد و سود آن،که این جنگیابد  میبیند، در یخسرو را میک
اش این بار، خردمندانه و هوشمندانه، بر  ف شخصیت نابخرد همیشگیبرخالرسید؛ پس خواهد 
فرستد تا در این میانه حکم   کسی را نزد کاووس می؛ از این روکند مساله   حلتاشود  آن می

آن نهادند که طوس و فریبرز در یک نوبت و کیخسرو با گودرز در نوبت دیگر  بر«سرانجام. شود
دبیر (»شاهی از آن او باشدام توفیق تسخیر آن قلعه را یافتند، هر کد. به تسخیر دژ بهمن روند

  .)123 :1380سیاقی ،

  پیوند و خویشیرسم مساله با  حل -2 -3 -4-2
 خطر ۀمسال  و حلانیرانیموثر با ا  ارتباطي برقراريگور، شاه هند برا  بهرامیدر داستان پادشاه

 در هندوستان ي تا وآورد ی بهرام درمير را به همسنودی آنان، دخترش، سپیِ احتمالیِلشکرکش
   . شودآنان اوریبماند و 

  )2196، 582، 6، 1386،یفردوس( را  دود ی شمع بی  چو سرو سه     را  نودی داد شنگل سپبدو

 خوانیمساله با رجز حل -3 -3 -4-2

 و ها ایجاد رعبکارکرد رجز« .رسوم و ترفندهاي مهم روانی غلبه بر دشمن است، یکی از رجز
ریشگی دشمن، ترساندن  شکل اثبات اصالت نژاد خود و بی  که بهوحشت در دل حریف است
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، هاي گذشته  و سرزنش و تمسخر، توصیف شایستگیخواهی، زورآوري، تحقیر دشمن، کین
مرادي و (»شود ه و کشتن قهرمانان بنام انجام میشد توصیف کارهاي بزرگ انجام

 نبردها در ف،ی حرهی و خراب کردن روحیبا رجزخوان ی پهلوانان گاه.)45 :1391صلواتی،
 حل ،ی رجزخوانياری در صحنه جنگ به يروزی به پیابیدر واقع دست .کنند یمساله م حل

  .مساله شکست است

بود با  نبرد، اشکبوس توانسته قبل از ورود رستم به صحنه کشانی، ر داستان کاموسد
برابر اي که رهام در  گونه به کند؛ایرانیان القا  وحشت و هراس را به جبهه هاي خود، رجزخوانی

 با رستم که تا آن زمان حریفی در تراز خود ندیده بود، اشکبوس او تاب مقاومت نیاورده بود؛
گوید و  سخن می وي که پیاده به آوردگاه آمده،کند و از مرگ  نیز جنگ نرم و روانی را آغاز می

  :پرسد خنده زنان از او می

   که خواهد گریست؟، برتن سرت به بی  نام تو چیست؟    ،نبدو گفت خندا

  امــــ؟ کزین پس نبینی تو کچه پرسیخ که نام    ـــ داد پاستهمتن چنین

  )1287-1285، 183، 3: 1386،فردوسی(زمانه مرا پتک ترگ تو کرد  کرد     » تومرگِ«ن نام، ـرا مام مـم

اي  انه وي شمرده بود، با پدافند نرم زیرکرستم سپس پیاده بودنش را که اشکبوس نقطه ضعف
ده گفته فرمان  و سپس ضربه روانی آخر را با بیان اینکهشمارد میبر از شجاعت و اعتماد به نفس

 و وقتی جنگ نرم به ثمر کند اگر اسب نیاز داشتی، از حریفت بگیر، بر اشکبوس وارد می
  :آورد  حریف را از پاي در می، و کماننشیند، به جنگ سخت می

  )1293 :همان( بستانم از اشکبوس پ     که تا اس،اده مرا زان فرستاد طوســــپی

 سپس ؛ مختل کندهاي روحی و روانی حریف را باید ابتدا زیر ساخت داند رستم می«  در واقع 
  .)169 :1395مهدي پور و دیگران،(» روي بپردازدبا او به جنگ رویا

  رگی ديها وهیشبه مساله  حل -4 –4-2
زارهایی هستند که گاهی در از جمله اب  نیزالطبیعهعناصر ماورها، علم نجوم و  ها و کابوس خواب

 .دندار اله وا میمس حل را به شاهان و پهلواناني شاهنامه  ها داستان
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    کابوسکی دنید یپ در مساله حل -1- 4-2-4
 از ایرانیان و رایزنی  هولناك درباره شکستدیدن کابوسیدر پی  افراسیاب ،در داستان سیاوش

 کارامد يا يگر  که چارهردیگ ی به صلح ممیمساله جنگ، تصم  حلمنظور  بهبا اخترشناسان،
 تعصب و گونه چیه  ی ب،یفردوس که بینیم می اتهامات ناروا آشکارا ی برخالف برخو است

 چون کوی نی با صفاتزند، یم سر آنان از ارزشمند يرفتار دشمنان را آنگاه که ی حتینژادپرست
  :کند یم فیتوص "افتهیخرد" و "ارهوشیبس" رانی و پ"هوشمند" رثیاغر اب،یافراس "هیپرما"

   ابوـخ هـب دــنبین یناکسی که هرگز     بیاــسارــف اایهــرمـپ فتـگ چنین 

  ام هشنیدـــن یزـــن انوـــج و یرـــپز    ام  هدـی دنـمه رــتی بـش نچو چنان 

  )715-713 ،249، 2 :1386فردوسی،(اب عق پر نسماآد،گر ز پر،جهان    ابوـخ هـب مید دراـــم از پر نبیابا 

 حل شود و  از صاحب مشکلاي کارآمد است که مسالهگري زمانی  ارهمساله و چ واقع حلدر 
کند؛  در این داستان، کابوسِ افراسیاب، مساله جنگ را حل می. الینحل و ناتمام نماندمشکل 

منظور کشتن فریدون صورت  که به بیند؛ با وجود همه اقداماتی که ضحاك میاما کابوسی 
؛ اما شود گیرد، ناتمام و ناکارامد است؛ چرا که دست آخر مشکل و مساله ضحاك، حل نمی می

همین داستان اگر از دیدگاه حل مشکل مردم و به ثمر رسیدن قیام کاوه و فریدون نگریسته 
  .آید  شمار میاي کارامد به مساله شود، حل

   از احوال ستارگان ییجوچارهمساله با حل - 2- 4-2-4
 به ش نسبدنی به سبب رس، زال و رودابهی منوچهر، با آنکه شاه از دلدادگیدر داستان پادشاه

 از یآگاه مگر با تانگرند بشناسان در طالع زال ستاره تا دهدیم دستور ،است  ناخرسند،ضحاك
 وندیپ نیا ازدهند که ی مدی نوها  و چون آنشدیندی بيریتدبژاد  ني تابوبر ستارگان احوال

شود یخرسند م شاه ،خواهد شد زاده نامدار و پشت و پناه سپاه و تاج و تخت یپهلوان خجسته
   .کندیم اجابت را زال خواسته  معقولی انعطافباو 

 بـه عهـد   يو وفـا  از پـدر طلـب تـاج و تخـت     اری چون اسـفند   ز،ی ن اریدر داستان رستم و اسفند    
 و کننـد  ی را بررسـ اری تا با اخترشناسان طالع اسفند  خواند ی را فرا م   پ گشتاسب، جاماس  کند، یم
  :دیگو یجاماسب م.  رواستيری چه تدبنندیبب
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   هــوش در زاولســـــتان بود      به دست تهـم پور دستان بودورا

   مدارهی روز را خوارمانی      که ااری جاماسپ گفت آن زمان شهربه

  ،ی        سپارم بدو تاج و گنج مه،ی من سر تخت شاهنشهــــاگر

   بر و بوم زاولستان؟                 نداند کس او را به کاولستان؟ندینب

  )70- 66، 297 ،5 ، 1386،یفردوس(؟ آموزگارکشی از گردش روزگار؟           بود اختر نمنی اشود

 يگشتاسب که به دنبال مجوز. ستی نرییل تغ است که سرنوشت قابنی جاماسب اپاسخ
 را ي و ورود ی شوم فرزند مری تقدشوازی به پرد،ی آرام از سفره آز کام گی تا با دلگردد یم

  :کند ی مستانی به سبازگشت یآگاهانه رهسپار سفر ب

، 298 ،5 ، 1386،یفردوس( بودش آموزگار ي بر بدی و گردش روزگار            همشهی اندبد
75(  

  براي مخاطب نتیجه هرچند که.مساله در این داستان، برداشتن رقیب است در واقع حل
 از دست دادن پادشاهی با مرگ فرزند، پایان  کابوسِ،ناخوشایند است؛ اما از نگاه گشتاسب

    .یابد می

  عهیمساله با عناصر ماورا الطب حل -3- 4-2-4
 اری که بر روح اسفندستی آز نویت که تنها دگف  بتواندی شاار،ی داستان نبرد رستم و اسفنددر

 زی ن،ختهی آمی جوانیناپختگ با يری و نفوذناپذیتن نیی که از رويکند؛ غرور ی میحکمران
 به اعتبار انسان بودنش، همواره نقاط ، ستانده است؛ حال آنکه انسانياعتدال را از جان و

 نی زمرانی اانی که دانا،ي از وشی پنِساینو  شاهنامهگری و دی دارد و فردوسی و قوتعفض
  براي آموزاندنزی ن روح آدمی پنهانيای زوانیتر ی از جزئشانیها اند، در اسطوره بوده

زال به ، گردد ی برمپدر نزد ی که رستم به ناچارگآنگاهدر این نبرد نمادین  .اند پوشی نکرده چشم
،  هم؛گردد  جراحات تهمتنامی هم الت تاندخوا  می باال فراوي را از عالم؛ افتد ی ممرغیس  پرادی

ها  کامل است که از دیده در اصطالح عارفان سیمرغ کنایه از انسان«.مساله کند  حل،خرد به
 سرزنش اری با اسفندزیرا از ست پهلوان جهان ،سیمرغ .)97: 1378محجوب،(»پوشیده است
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 گردن يو به فرمان وکند  نی تمکاری از اسفندستیبا ی دارد رستم مدهیکند؛ چرا که عق یم
 به مرغی جفت سنکهی است که با انینکته مهم ا.  باشدي ننگ وهی ما،اعت اطنیآن که ا ی ب؛نهد

 و  از بخش بالغي بتوان او را نماددیشا که مرغیشود، س ی کشته ماریدست اسفند
 نی و پناه سرزمییهمتا ی ندارد و او را به بي از ويا نهیدانست، ک تی شخصاندیش مصلحت

  :ندیب ی را م یعنی وطنتر  بزرگتیهدف و اولوبه جاي خویشتن،  و دیستا ی م،بودن

    پشت راستی همرانیبدو دارد ا    نخاست ییو ا اندر زمانه چنکه

   گرفتدی اندازه بامنرا از ت           نباشد شگفت   ،ي از ويزیبپره

  )1279- 1277 ،401، 5 :1386،فردوسی( اه کردش تبریبه دستان و شمش       مرغ با دستگاه، آن جفت منکه

 ،سیمرغو  ردیپذ ی و زال را نممرغی نام دارد، پند سشهی انديگری رستم که چون هر پهلوان داما
  گزِرِیرا به ت اریآموزد که چشمان اسفند ی را ميوگی مادرانه با زال و فرزندش دارد، که دلبست

  . ردی نشانه گ،پرورانده در آب رز

   آن نامدارشی شد جهان پهیس                اریدــشم اسفن بر چری تبزد

   )1383-1382، 412 ،401:همان( یاز او دور شد دانش و فره                ی سرو سهيخم آورد باال 

 يِگر  مهارت حاضر، در آن چارهدی از د اما است پرآب چشم،يا  داستان، اگرچه غمنامهنیا
توانسته است مشکل خود را حل کند و سیمرغ تم به کمک کارآمد رخ داده است؛ چرا که رس

 و نی دندهی نمااي که،  شاهزادهبی گردد تا نام و کنام خود و خانواده اش را از آسدانی مروزیپ
  . مصون دارد به نابودي وي آمده است،؛ اما نابخردانه استدولت

    نتیجه
آموزش این .  بهداشت استیان سازمان جهفی دهگانه در تعريها  از مهارتیکیمساله،  حل 

 لسادر   مهارتیمنظور تدوین این مجموعه  بهبوتوین تگیلبر کتر د اولیهتمااقد ا باها مهارت
و پس از آن نیز از  و سپس در سازمان جهانی بهداشت و یونسکو تعریف یددگر زغا آ1979

 آن در هاي اصلی زندگی شناخته شد و آموزش سوي یونیسف و یونسکو به عنوان مهارت
مساله، که  مهارت حل که افتی درتوانیم شاهنامه در یملتا  اندكبا .سراسر دنیا رواج یافت
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که  ،کهن ِ رانی ارنامهیتدب نیا در ساز است، به سبب حضور خردمندان  مهم و سرنوشتیمهارت
مسائل الینحل و   و روشن است کهشودی مافتیبه وفور ، است يخردمند از سرشار

 درست اجرا ای مساله حل مهارت  بسنده و خردِ نداشتن، حاصل  شاهنامهي ناکارامدها گري چاره
شود، به  مساله می  نیز که منجر به حلهشاهنام کارامد يها يگر چاره.  استنکردن مراحل آن

مساله در این اثر  حل .نماید آور در شاهنامه رخ می  شگفت، متنوع ويرهاي غیرتکرا شیوه
 يروزگار و دیگشایم یمشکل از گره یزمان ؛انجامدیم یانسان جان جاتن به یگاهماندگار، 

 ،یشیاند مساله و چاره  شاهنامه حليها ستاندر دا گاه ؛گردد یم یمیعظ یاجتماع تحول منشاء
 و شودیمها  جنگکارامد ری تدبها خندق کندن ی گاهدهد؛ی رخ مرنگی و مکر و نيبا جادوگر

 مرتفع ،وندیپوصلت و  به ی مشکلهرازگاهی نیز؛ کند یم مساله حلنرم   و جنگی رجزخوانزمانی
 به یی،مذاکره و گفت و گو ، درایت،خرد به ، اما خجسته، ناممکنيوندیپ و گاه گردد یم

 دیکل،  جامعه متداولِيها نیی و آرسوم به توسل هم گاهی اوقات رد؛یگ ی سر م،شیرینی
 جا هر زین عهیماورالطب عناصرخواب و ریتعب، یناسش ستارهاحکام و باورهاي  .شود یم مسائل حل
 روند شبردیپ در ی چفت و بستد،ی آانی سرنوشت به مي و بازری تقدي پااست الزم که

 فرود نشی در آفريدیکل  نقشیهر دو، خردان ی و بخردمندان در شاهنامه. دگرد یم ها داستان
کسانی  و دارند مهارتاین  موضوع با مرتبط يها داستان روند ها و شخصیتسرنوشت ، فرازها و

 ، "هیپرما" چون کوی نیبا صفاتکنند، حتی اگر در سنگر دشمن باشند،  که مسائل را حل می
این مهارت ارتباط شوند؛   ی مفی توص"افتهیخرد" و "خردمند"، "ارهوشیبس" ، "هوشمند"

 با داشتن ، مسائلاي که گاهی هاي زندگی دارد ؛ به گونه تنگاتنگی با برخی دیگر از مهارت
ط موثر، مدیریت هیجانات و مدیریت ارتباهاي دیگري چون تفکر خالق، تفکر نقاد،  مهارت

 يها وششک ی تمامرغمیعلنیز  گاه حقیقت تلخ آن است که اماشوند؛  حل میاسترس 
 درست مثل زندگی ، شاهنامه شتابکارِنابخردانِ زروی اسب تع،یفجا از يریشگیپ بر خردمندان

  .آورد ی به بار مریناپذ  جبرانيها یتباه ،واقعی
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 منابع

  .میرکبیر ا،انتهر اول،پچا،شاهنامه هنگا از نجها و انیرا. )1381(محمدعلی ،شنوسالمیندا
 ،، تهـران  تـا شـغاد  ومرثیـ  از ک  ی شاهنامه فردوس  يها تیشناخت شخص  ،)1382(د،یمج ،ییامرا

 .آنزان

 بـر   ی مبتنـ  ی ذهنـ  ينـدها یفرآ(یضـوعات شـناخت    بـر مو   يمقدمـه ا   ، )1397 (م،یبرزکار، ابراه 
   .نهی آرت،، تهران)ی مغز و روان شناختيپژوهش ها

الفـرس و      مـشهور بـه غرراالخبـار ملـوك        ی ثعالب خیتار ،)1368( منصورعبدالملک، ی،ابوعلیثعالب
 . قطره، تهران، اول،چاپی ترجمه محمد فضائل،رهمیس

 .ابزار ،،تهران خشمتیرید بر مهیشارژ اعصاب با تک .)1397(ار،یجلوه، ماز

مطلـق در   یخـالق   مجموعه مقاالت جـالل (رانیشاهنامه و فرهنگ ا  ،)1396(مطلق، جالل،  یخالق
انتشارات دکتـر محمـود افـشار     ،نتهرا،یپورتق  و معصومهی فرهاد اصالن ترجمه کا،یرانیدانشنامه ا 

  . انتشارات سخنيبا همکار
 .قطره ،تهران  به نثر،ی گونه شاهنامه فردوستیابرگردان رو ، )1380( محمد،دیس ،یاقی سریدب

 .انتهر هنشگادا ،انتهر ،شخصیت ينظریهها ،)1374(کبراعلى ،سیاسى

  .هرمس ،،تهرانها  نامهشاهِ ، )1397( روس،یسسا،یشم
  .امیرکبیر ،، تهرانسرایی در ایران حماسه ، )1369(صفا،ذبیح اهللا،

  .انکوشکیم ،،تهرانیگ زنديها آموزش مهارت ، )1391(گران،ی و دیفت
مرکـز   ،تهـران  جـالل، چـاپ اول،     مطلـق،   یخالق حیتصح ،شاهنامه ،)1386(ابولقاسم، ،یفردوس

  .ی اسالمبزرگ  المعارف رهیدا
 .ساحل ،،تهران2،چیاسمی دی رشترجمه ،انی در زمان ساسانرانیا ،)1380(سن،آرتور، نیستیکر

 .سمت ،هران، ت1نامه باستان،ج ،)1383(ن،ی الدرجاللی م،يکزاز

 اضـطراب،  ( مقابلـه بـا  ي روش هـا ی زنـدگ يمجموعه کامـل مهارتهـا     ،)1397 (س،ی، کر نکهیکل
 ب،ی آسـ ،يمـار ی درد، ب،يریـ  فقدان، پ،یی شکست، اختالفات زناشو ،یی کمرو ،یی تنها ،یافسردگ

  .یرسانه تخصص ،،تهرانی ترجمه شهرام محمدخان،)ی روحيضربه ها
  .دیمروار ،تهران،ی فردوسنیآفر، )1378(محمد جعفر، محجوب،.
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،تهـران،  )نی والدژهی و-يرفتار مهارت( ی زندگ يها  مهارت ، )1396(گران،ی و د  ،شهرامیخان  محمد
  .دانش  طلوع

  .یخوارزم ،تهران ،نقد حال ،)1376(،ی مجتب،ينویم
  .گرید ، تهران،گری و شاهنامه از نگاه دیفردوس. )1387 (د،ی سع،يریوز
 يهـا   آموزش مهارت  یاثربخش ").1394(محسن،   ،کتای یشکوه ،نیگن ،گانهیمعتمدعلی،  ،یفیشر
 ،12  دوره،)روانـشناسان ایرانـی    (شناسـی تحـولی     روان مجله ،   "کودك-له بر تعامل والد   امس حل

  .14- 3، 45شماره
ــسن ،شکوهییکتا ــرانی و دمحــ  و سستر ابر حلمسألهرتمها زشموآثربخشىا ،)1393(" ،گــ

ــه،  "لدین واوريندپرزفر سبک  ،همدپانز لسا ،ديبررکا شناسی در روانهشوپژ و نش دامجلـــ
  .53 -45،  3 رةشما

، "ی و منـابع دوره اسـالم   ی بر سرگذشت سوفرا در شاهنامه فردوس      یتأمل".)1393(رضا، ،يغفور
 .212 – 187 ، 77، شماره 22 سال،ی فارساتیدو فصلنامه زبان و ادب

نامـه    ، فـصلنامه  ترجمه دکتـر عبـاس امـام      ،" در شاهنامه  رنگیمکر و ن  ".)1385( جروم، نتون،یکل
  .172-155، 23شماره  ،1385،انجمن

ــايمراد ــلواتون،ی،کتـ ــوان ".)1391(محمود،،ی صـ ــز و رجزخـ ــارکرد رجـ ــاهنامه و یکـ  در شـ
دانـشگاه آزاد  ) ادب و عرفـان (ی در ادب فارساتی عرفانی پژوهش ی ، فصلنامه علم   "نامه گرشاسب

  .46-31، 13شماره  ،4دوره  واحد همدان،،یاسالم
 يهـا   مولفـه یبررسـ (  سکه جنـگ در شـاهنامه  يآن رو "، )1395(گران،یپور، محمد و د  يمهد.

 .180-161 ، 233شماره ، یمجله زبان و ادب فارس ، ") رستمیجنگ نرم در شاه جنگ روان

 ، "ی در شـاهنامه فردوســ نی بهـرام چـوب  امیـ ق" .)1392( اشــرف، ،ي عبــداالحد رج،یـ ،ایمهرک
 .164-147، 18 شماره ،ی فارساتی و نقد متون زبان و ادبلیل تحیفصلنامه تخصص

  .12-8،  10 شماره ،مجله ادبستان فرهنگ و هنر ،"کاوه دادخواه" ، )1369(،نی غالمحسی،وسفی

  

  

 


