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نامه،   نامه، كوش  هاي حماسي بهمن  هاي منظومه  بررسي شخصيت
 نامه  فرامرزنامه و گرشاسب

  شناسي كارل راجرز و آبراهام مزلو  بر اساس نظريات انسان
   ١هزاد  رضا اشرف

  استاد تمام دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور

   ٢زهرا عباسي
  ات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهدآموختة دكتري زبان و ادبي  دانش

  چكيده
هاي مختلف در دنيا به قصد ترسيم و شناخت شخصـيت    روشنفكران و انديشمندان مكتب

گـذاران    انـد. آبراهـام مزلـو از پايـه      كـرده هـايي را ارائـه     انسان در بعـدهاي مختلـف مؤلفـه   
» فـرد خـود شـكوفا   «گرا، براي انسانِ كامل مورد نظر خـود كـه از آن بـه      روانشناسي انسان

كند كـه طبـق ديـدگاه وي، در مـورد بيشـتر افـراد         هايي را عرضه مي  كند، ويژگي  تعبير مي
ار بـااليي از افـراد موفـق    موفّق مصداق دارد. در آثار حماسي به علّت نفس حماسه بـا شـم  

نامـه كـه عناصـر      نامه، فرامرزنامه وگرشاسب  نامه، كوش  رو هستيم؛ مخصوصاً در بهمن  روبه
ها قابل ارزيـابي اسـت.     ها، رفتار و گفتار آن  اصلي ويژة افراد خودشكوفاي مزلو، در انديشه

شـوند و    اتشـان معرفـي مـي   به همراه نظري» كارل راجرز«و » آبراهام مزلو«در آغاز اين مقاله 
هـاي بـارز در آثـار حماسـي       گاه در قسمت اصلي مقاله به توصيف و تحليل شخصـيت   آن

هـاي حماسـي بـه      هـاي داسـتان    پردازيم. در واقع در اين پژوهش از شخصيت  ذكر شده مي
مـتن   هـايي از   شـود و بـا نمونـه     عنوان الگوي ايراني براي نظرية مزلو و راجرز نـام بـرده مـي   

رسـد كـه نظريـات اشـاره       است. به نظر مي  هاي حماسي كه نام برده شد؛ مستند شده  داستان
هاي دور هم كارايي و كـاربرد    شده فقط متعلق به سدة بيستم ميالدي نيست و حتي در قرن

هاي داستاني، به امـورات و نيازهـاي     اند. خالق آثار مورد بررسي در ترسيم شخصيت  داشته
هـاي اصـلي داسـتان كـه بـه نـوعي داراي نيروهـاي          مواره توجه داشته و شخصيتها ه  آن

  اند.  خارق العاده هم هستند، به آن اصل خود شكوفايي دست يافته
نامـه.   نامه، گرشاسـب   نامه، فرامرز  نامه، كوش  آبراهام مزلو، كارل راجرز، بهمنهاي كليدي:   واژه
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Abstract 
Intellectuals and thinkers from different schools in the world 
have presented some criteria in order to describe and identify 
human character from different aspects. Abraham Maslow who 
is one of the founders of humanistic psychology introduces 
some features for the ideal self that is called “self-actualization” 
in his theory, and according to his viewpoint, such features are 
evident in most of accomplished people. In the epic works, we 
deal with many victorious characters; particularly in Bahman 
Nameh, Koush Nameh, Faramarz Nameh, and Garshasb Nameh 
in which Maslow’s self-actualization is evident in the thoughts, 
behavior, and speech of the characters. At the outset of this 
article, Abraham Maslow and Carl Rogers are introduced along 
with their theories, and then in the main section of the study we 
describe and analyze noticeable characters in the above epic 
works. In fact, in this research, characters of the Persian epic 
tales are regarded as an Iranian model for the theory of Maslow 
and Rogers and there is reference to samples of the 
abovementioned epic tales. It seems that the aforementioned 
theories are not associated only to the twentieth century and 
they were effective and applicable even far centuries ago. The 
creators of the epic works reviewed in this study have always 
paid attention to the measures and needs of the personalities and 
the main characters in the tales having sort of extraordinary 
power achieve the principle of self-actualization. 
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  مقدمه
نگريستن به آثار ادبي گذشته، از زاوية موضوعات و نقد ادبـي معاصـر، راهيسـت كـه     

گران به قدرت و توانمندي بزرگان ادب فارسي آگاهي پيـدا كننـد و     شود پژوهش  باعث مي

به اين نكته پي ببرند كه هر چند خاستگاه نقد ادبي معاصر، مغرب زمين است، اما در ادبيات 

هـا در    اسـت كـه بعضـي از آن     يران زمين، اصـول و قواعـدي حـاكم بـوده    شرقي بخصوص ا

هاي اخير، اما در شكل و قالب ديگري بـا عنـوان نقـد ادبـي جديـد بـه جهانيـان عرضـه           سال

شود تا ارزش و ماندگاري ايـن آثـار بـيش از پـيش آشـكار        شود. از ديگر سو، باعث مي  مي

ات معاصر و سنتي برداشته شود.شده و نيز گامي براي برقراري پيوند ادبي  

هـا،    حماسه نوعي شعر وصفي اسـت كـه مبتنـي بـر توصـيف اعمـال پهلـواني، مردانگـي        

هاي قومي يا فردي باشد؛ بـه نحـوي كـه مظـاهر مختلـف زنـدگي آنـان را          افتخارات و بزرگي

بـه   تـرين انـواع سـخن منظـوم      تـرين و ارزشـمند    شعر حماسي به اين دليل از جالب«شامل شود. 

هـا و    هـاي نيـك، سـنت     ها، منش  اي است كه تصوير بزرگي  ي آيينه  آيد كه به منزله  حساب مي

  ). ٢٤: ١، ج١٣٨١(رزمجو، » توان مشاهده كرد  ها مي  ها را در آن  هاي اخالقي آن ملت  پايبندي

 نامه، فقـط بـا يـك نـوع      نامه، فرامرزنامه و گرشاسب  نامه، كوش  در آثار حماسي بهمن

رو هستيم كه به يـك وحـدت     ها روبه  اي از داستان  داستان سر وكار نداريم؛ بلكه با مجموعه

هـا گـاه بـه صـورت مسـتقل وجـود دارنـد همچـون           اند. برخي داسـتان   و انسجام كلّي رسيده

  ».  گرشاسب«يا » بهمن«داستان 

وع، صـحنه،  مايـه، موضـ    ترين عناصر داستان عبارتند از: شخصيت، پيرنـگ، درون   مهم

اي آن در توسعه و پيشبرد حوادث   فضا و زاوية ديد. با توجه به اهميت شخصيت و نقش پايه

نامـه،    هاي حماسي: بهمـن   هاي منظومه  و طرح داستان، موضوع اين مقاله به  بررسي شخصيت

آبراهام شناسي كارل راجرز و   نامه بر اساس نظريات انسان  نامه و گرشاسب  نامه، فرامرز  كوش

  مزلو است.
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تـوان    آثار حماسي ما از بسياري جهات در ادبيات ما اثري منحصر بـه فـرد دارنـد. مـي    

نامـه از    نامـه و گرشاسـب    نامه يا كـوش   گفت كه در ادبيات فارسي، آثار حماسي چون: بهمن

وجـه  ها ت  هاي داستاني و جزئيات آن  هايي هستند كه به طور جدي به شخصيت  نخستين كتاب

انـد. خـالق آثـار حماسـي در       هاي جدي و موثر حماسه  اند. شاهان و پهلوانان شخصيت  كرده

هنگام خلق اثر حماسي خود، هم بر زبان و تكنيك و هم بر نحوة پردازش و فضـاي حماسـه   

ورزنـد و    هاي خـود عشـق مـي     اند. آنان به قهرمانان داستان  و داستان و قهرمانان آگاهي داشته

هــا دارنــد. تحقيــق حاضــر بــر نظريــة   و دقّــت فراوانــي در پــردازش و ريــز كــردار آنتوجــه 

هـاي    نظامي فكري است كـه در آن تمـايالت و ارزش   ١گرايي  انسانگرايي تكيه دارد؛   انسان

ت قرار دارند. رويكرد انسانانسان در درجه اول اهمي  ت، بخشـي از جنـبش   گرايي به شخصي

ــان ــي در روان  انس ــه     گراي ــه در ده ــت ك ــي اس ــطالح   ١٩٧٠و  ١٩٦٠شناس ــد. اص ــكوفا ش ش

بـه كـار بـرده شـد      ١٩٣٠، ابتـدا توسـط گـوردون آلپـورت در سـال       ٢گرا شناسي انسان  روان

ت هستي خود گرا به اين معناست كه خود ما كيفي شناسي انسان ). روان٩٥:  ١٣٨٢، سرمدي(

كنـيم، ارادة خـود را بـه كـار      اي مي ههاي آگاهان دهيم. به اين ترتيب كه انتخاب را شكل مي

گيريم و آينده را در نظر داريم. بنابراين هر فـردي مسـئوليت زنـدگي خـود را بـر عهـده        مي

انـد. ايـن    م داده ّ گرا، عنوان نيـروي سـو   شناسي انسان شناسي به روان دارد. در قلمرو علم روان

شناسـي معاصـر؛ يعنـي     ي در روانرا در مقابل دو نيروي اصـل  »گرا شناسي انسان روان«عنوان، 

ي را كـه روانكـاوي   تـ گـرا اهمي  شناسي انسان دهد. روان قرار مي »رفتارگرايي«و  »روانكاوي«

شناسـد و در ضـمن تأكيـد     هاي ناهشـيار زنـدگي روانـي قائـل اسـت، مـردود مـي        براي جنبه

گـرا   انسـان  شناسـي  پـذيرد. هـر چنـد روان    هاي آموخته شده رفتار را نمي رفتارگرايي بر جنبه

ولـي معتقـد اسـت    ، ها و عادات ناهوشـيار داريـم   ممكن است، قبول داشته باشد كه ما انگيزه

توانيم با اظهار وجود به عنوان موجـودي هوشـيار،    ها بر ما تسلط ندارند؛ ما مي كه اين انگيزه

  ).١٥٨: ١٣٧٠خود را از زنجيرة اسارت مسائل رواني برهانيم (برونو، 
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  پيشينة پژوهش
ــن   در ــي بهم ــار حماس ــوزة آث ــوش   ح ــه، ك ــب   نام ــه و گرشاس ــه، فرامرزنام ــه و   نام نام

اسـت.    هاي آن بر اساس نظرية مزلو و كارل راجرز تاكنون پژوهشي انجـام نگرفتـه    شخصيت

ــه  ــا نظري مزلــو و راجــرز، مبنــاي تحقيــق در ديگــر متــون ادب فارســي  » خــود شــكوفايي«ام

  شود:  اره ميترين موارد اش  است كه به مهم  شده

) در پژوهش خود بـه بررسـي تطبيقـي انسـان كامـل در      ١٣٨٧ظهيري ناو و همكاران (

 اند.  مثنوي و الگوهاي ارائه شده از سوي مزلو پرداخته

و  ربناسـت يز يعلـوم انسـان   يبـرا  يشناسـ  انسـان   ) معتقد اسـت: ١٣٨٧فقيهي و رفيعي (

 نيـ بـه نگـرش در ا   يابي انسان و دست ةمطالع ازمندين ،با انسان يهر دانش مرتبط يريگ شكل

در  يمتفـاوت  يعلمـ  يهـا  هينظر شود يها در شناخت انسان باعث م است. تفاوت نگرش نهيزم

 كيـ در  يحتـ  يشـناخت  نسـان ا يهـا  دگاهيـ . تفـاوت د نديبه وجود آ يانسان يها دانش ةحوز

و  تيشخصـ مربوط به  يها هياست اختالف در نظر  باعث شده يشناس روان مانند يعلمة شاخ

تفـاوت نظـر    گريكديمكتب با  كيشناسان  روان يحت د؛يبه وجود آ يبهداشت روان آدم اي

  دارند.

) زندگي وافكار موالنا را نمود شرقي ـ اسـالمي نظريـة مزلـو، بـه ويـژه       ١٣٨٨ور (  بهره

 داند.  تجربة اوج و رسيدن به خود شكوفايي مي

نســان كامــل موالنــا و شخصــيت و ) معتقــد اســت كــه نظريــة ا١٣٩١بــاقري (  شــريعت

. ديدگاه مزلـو  ١هاي بسيار، دو تفاوت عمده باهم دارند:   خودشكوفاي مزلو با وجود شباهت

» شناسي باحق بـودن   روان«است و ديدگاه موالنا را   شكل گرفته» روان شناسي بودن«براساس 

امـا نگـاه موالنـا فراتـر از     . مزلو بر اين جايي و اكنوني زيسـتن تأكيـد دارد،   ٢توان ناميد.   مي

 زمان و مكان است.

) در پژوهش خـود ابيـاتي را كـه حـافظ بـا آوردن      ١٣٩٠كالي (  خليلي و محرابي  باقري

تخلّص و يا فعل و ضمير اول شخص از خود سخن گفته، براساس نظريه مزلو مورد بررسـي  
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يعنـي درك بهتـر واقعيـت و    هاي افـراد خـود شـكوفا را ـ       اند و دو مؤلفه از ويژگي  قرار داده

 اند.  پذيرش خود، طبيعت و ديگران ـ دالّ بر شخصيت متعالي و خود شكوفاي حافظ دانسته

) به بررسي شخصيت بهرام در هفت پيكر نظامي بر اسـاس  ١٣٩١نوروزي و همكاران (

و  اند و معتقدند كه اساس تفكّر نظامي در هفـت پيكـر، كمـال     نظريه خود شكوفايي پرداخته

 شخصيت بهرام است؛ اما به كمال پر رنج، بلكه كمالي توأم با راحتي و شادماني.  تعالي

  پردازي    شخصيت و شخصيت
براي خلق هر اثر داستاني، نخستين عنصـري كـه ضـروري اسـت، شخصـيت داسـتاني       

رنـگ  افتـاد. شخصـيت بـه همـراه پي      است كه اگر وجود نداشته باشد، ماجرايي اتّفاق نخواهد

هـايي    هـا را بايـد پايـه     شخصـيت «آينـد:    ترين عناصر داستاني به شمار مي  ترين و مهم  محوري

تـر    هـا بـا اسـتحكام     شود. هر قدر اين پايه  دانست كه ساختمان يك اثر بر روي آن ساخته مي

). ١٧: ١٣٧١(دقيقيـان،  » تر خواهند ماند  تر و از گزند زمانه مصون  تر و پايدار  باشند، بنا محكم

ترين اركان طرح و تكوين داستان است. به همين دليل ناقـدان    پردازي يكي از مهم  شخصيت

تـرين عناصـر     نظران حوزة ادبيات داستاني براي شخصيت بـه عنـوان يكـي از مهـم      و صاحب

هاي هر اثر حماسي، داستاني بـودن آن اسـت     يكي از ويژگي اند.  داستان اهميت خاصي قائل

انـداز و برداشـت شـاعر يـا نويسـنده از زنـدگي. هـر          استان تصويري است عيني از چشـم و د

شاعري فكر و انديشه معينـي دربـارة زنـدگي دارد و نحـوة برخـوردش بـا زنـدگي ، فلسـفة         

). هــر اثــر حماســي داراي عناصــر و ٦٢: ١٣٨٥ميرصــادقي، (كنــد   زنــدگي او را ترســيم مــي

هاسـت. در بحـث از شخصـيت      تـرين بخـش    از مهـم  هاي متفاوتي است كه شخصيت  قسمت

اند: افراد داستان كه تقريباً همه كارة داسـتان هسـتند و عمـل بـا وجـود آنهـا بـه وجـود           گفته

عبـداللهيان،  (كند   ها مفهوم پيدا مي  آيد و فضا و مكان و زمان به سبب بودن و فعاليت آن  مي

هـاي روانـي     ت سازمان پويـايي از سيسـتم  شخصي«). از ديدگاه گوردون آلپورت: ٣٢: ١٣٨٠

). مـان از  ١٨: ١٣٧٣(راس،  »كنـد   ها و افكار خاص او را تعريـف مـي    تني فرد است كه رفتار

شخصيت هر فرد همان الگوي كلّي يا همسـازي سـاختمان   «گويد:   نگرد و مي  جنبة ديگر مي
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(كريمـي،   »فات ديگـر اوسـت  هـا و صـ    هـا، گـرايش    بدني، رفتار، عاليق، استعدادها، توانايي

شـبه شخصـي   «گويـد:    هاي حماسي رضا براهني مي  ). در مورد شخصيت در داستان٧: ١٣٧٨

» است تقليد شده از اجتماع كه بينش جهاني نويسنده بدان فرديت و تشخّص بخشـيده اسـت  

عة كاراكتر عبارت است از مجمو«است:   ). در همين مورد يونسي معتقد٢٤٥: ١٣٦٢براهني، (

غرايز و تمايالت و عادات فردي، يعنـي مجموعـة كيفّيـات مـادي و معنـوي و اخالقـي كـه        

حاصل عمر مشترك طبيعت انساني و اختصاصـات مـوروثي و طبيعـي اكتسـابي اسـت و در      

 »سـازد   كند و وي را از ديگـر افـراد متمـايز مـي      اعمال و رفتار و گفتار و افكار فرد جلوه مي

هاي حماسي را حتّي بهتـر از اشـخاص دور     هاي داستان  اه شخصيت). گ٢٧٥: ١٣٨٣يونسي، (

هاي حماسي، خصوصاً شاهنامه شخصيت   شناسيم. دليلش آن است كه در داستان  و برمان مي

شود كه در نهايت به آشكار شدن هـر چـه بيشـتر      به طور معمول بزنگاه زندگيش تصوير مي

هـايي كـه بـه بررسـي       ). از  چهـره ٨٥: ١٣٨٠لهيان، عبـدال   (انجامـد    هاي دروني او مـي   ويژگي

  اشاره كرد.» كارل راجرز«و » آبراهام مزلو«توان به   اند، مي  ها پرداخته  شخصيت

  از ديدگاه او ١آشنايي با مزلو و سلسله مراتب نيازها
ــة روان ــارگرايي     در تاريخچ ــدگاه رفت ــس از دي ــي، پ ــاوي ٢شناس ــب  ٣و روان ك ، مكت

آيد. كارل راجـرز و    و جايگزين آن دو به شمار مي» نيروي سوم«به نام   ٤گرا  سانشناسي ان  روان

ــو از بزرگــان ايــن مكتــب  ــاور راجــرز آدميــان داراي نيــروي انگيزشــي    آبراهــام مزل ــه ب ــد. ب ان

توانند همة ظرفيت خود را از قوه به فعـل برسـانند     اند كه با ادراك آگاهانة خويش مي  مشتركي

گرايـي در روان شناسـي     مزلو بنيانگذار و پـدر معنـوي جنـبش انسـان     ).٤٠- ٤١ :١٣٨٣(شولتز، 

هاي انسـاني يعنـي روان     گرايي را به دليل پرداختن به بدترين حالت  كاوي و رفتار  است. او روان

رنجوري و روان پريشـي و عـدم توجـه بـه عواطـف انسـاني مثبـت و مفيـد، مـورد انتقـاد قـرار            

                                                                                                                   
1 hierarchy of needs 
2 behaviorism 
3 psychoanalysis 
4 humanism 
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هاي هيجاني به وجود نيامده اسـت،    مزلو از مطالعة افراد داراي اختالل دهد. نظرية شخصيت  مي

ها، نظريـة شخصـيت خاصـي تكـوين       ترين شخصيت  ها مطالعه بر روي سالم  بلكه در نتيجة سال

اي كه انگيزش محور وپاية اصلي آن اسـت    ناميد؛ نظريه ١توان آن را نظريه انگيزش  يافته كه مي

، اين ديدگاه را بـا  »هاي انسان  نهضت توانايي«پردازان   شمار مهمترين نظريه ). او در٣٥٦(همان: 

  ).٩٤: ١٣٨٢شناسي آمريكا معرفي كرد (هربرت،   در روان» نيروي سوم«عنوان 

چهـرة   ٣٨مزلو براي مطالعه ي خود در مورد انسان سـالم، كامـل و خـود شـكوفا،          

هايي شـاخص چـون: آبراهـام      آماري او چهرهتاريخي و مشهور را در نظر گرفت. در جامعة 

و تومـاس   ٦الينور روزولت ،٥، آلبرت انيشتين٤، لودويك وان بتهوون ٣، والت ويتمن٢لينكلن

انـد    خورد. او معتقد بود كه همة اين افـراد بـه خـود شـكوفايي رسـيده       به چشم مي ٧جفرسون

نيازهـا، سلسـله مراتـب پـنج      ). مزلو در راستاي تعيين مراحل رشد و روند تكامـل ٩٤(همان: 

تـوان نيازهـاي زيسـتي و      گيرد كه به شكل هـرم، مـي    اي براي نيازهاي آدمي در نظر مي  گانه

را در بــاالي آن قــرار داد. ايــن مراتــب در  ٨جســماني را در پــايين و نيــاز بــه خودشــكوفايي

  ).٧٠-٨٤: ١٣٧٢برگيرندة امنيت، تعلّق، عشق و احترام است (مزلو، 

                                                                                                                   
1 motivation 
2 Abraham Lincoln 
3 walt Whitman 
4 Ludwing van Beethoven 
5 Albert Einstein 
6 Eleanor Roosevelt 
7 Thomas Jefferson 
8 self-actualization 
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هاي پايين نيازهاي انگيزشـي بـوده و قبـل      سله مراتب نيازهاي مزلو، نيازهاي ردهدر سل

هاي باال، حداقل تا حدودي بايد برآورده شوند تا نيازهـاي سـطح بـاال ظـاهر       از نيازهاي رده

شوند. براي مثال تا گرسنگي و يا وحشت فرد كم يا رفع نشود، در او نياز به عشق و تعلّق بـه  

تر، قوت، توانـايي و    هاي پايين  . همچنين در سلسله مراتب نيازها، نيازهاي ردهآيد  وجود نمي

تـر هسـتند. او نيازهـاي برخاسـته از       هاي بـاالتر ضـعيف    اولويت بيشتري دارند و نيازهاي رده

نيازهــاي «و تجــارب واالي زنــدگي و بقيــه را » نيازهــاي بــودن«خودشــكوفايي را در شــمار 

رايط و امكانـات الزم را بـراي خـود شـكوفايي افـراد در اختيـار آنـان        نامد كه ش  مي» كمبود

به نظر مزلو انسان داراي نيازهـاي اسـت كـه همـه غريـزي      ). ٩٤: ١٣٨٢گذارد (هربرت،   نمي

هميشه نسبت به نياز بعـدي   ،ذاتي و داراي يك نظام سلسله مراتبي هستند و ارضاي نياز قبلي

شـوند كـه عبارتنـد      ه پنج گروه تقسيم مـي ب ه كه اشاره شدگون  همان اين نيازها .اولويت دارد

  :از

  ... .جنسي وة غريز ،غذا ،اكسيژن ،آب :مثل ؛نيازهاي فيزيولوژيكي )١

  .نظم و پايداري ،امنيت :مثل ؛نيازهاي امنيتي )٢

دوسـت داشـته    ،دوست داشـتن  ،تمحب ،عشق ،مالكيت نيازهاي مربوط به احساسِ ) ٣

  ... .شدن و
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  ... .ييد احترام وأت ،شايستگي :مثل ؛ت نفسهاي مربوط به عزّنياز) ٤ 

  ).٣٢: ١٣٨٨(پارسا، خودشكوفايي ) ٥ 

حـداكثر تحقـق و رضـايت     ،باالترين نياز در سلسله مراتب مزلو يعني خودشـكوفايي «

: ١٣٧٧(شـولتز و شـولتز،   » گيـرد   هاي ما را در بـر مـي    امكانات و توانايي ،خاطر از استعدادها

هـا را كـه     هـايي از انسـان    زلو معتقد است كه بـراي درك ماهيـت انسـان بايـد نمونـه     م ).٣٤٦

بعـد از   . ويمـورد مطالعـه قـرار دهـيم     ،ترين افـراد باشـند    ترين و رشد يافته  سالم ،ترين  اقخلّ

 بهتـر ك در )١: كنـد   خودشكوفا را چنـين بيـان مـي   هاي افراد ِ  ترين ويژگي  مهم ،ليتحليل كُ

خـود  ) ٣ ).ديگـران و طبيعـت   ،خـود (پـذيرش  ) ٢     .تـر بـا آن    قراري رابطه سـهل واقعيت و بر

نياز به خلـوت   ،گيري  ت كنارهكيفي )٥ . مسئله مداري )٤ .سادگي و طبيعي بودن ،انگيختگي

 )٨ .اسـتمرار تقـدير و تحسـين    )٧ . فرهنـگ و محـيط   ،اسـتقالل  ،خودمختـاري  )٦ .و تنهايي

) ١١ .تعصـبي   بـي  )١٠ .حـس همـدردي روابـط بـين فـردي     ) ٩ .تجربه عرفـاني و تجربـه اوج  

ـ  )١٣ .شـوخ طبعـي فلسـفي و غيـر خصـمانه      )١٢ .تشخيص بين وسيله و هدف ١٤ .تخالقي (

  ).٢١٦: ١٣٧٢(مزلو،  پذيري  مقاومت در برابر فرهنگ

بـه   )ي كمتر از يك درصـد حتّ(با آنكه مازلو دريافت كه شمار اندكي از افراد جامعه «

بيني خود را در اين باره كـه مـردم بيشـتري      با اين حال خوش؛ يابند  ي دست ميخود شكوفاي

  ).١١٤: ١٣٦٩(شولتز، » حفظ كرد ،توانند به وضع مطلوب انسان كامل برسند  مي

  ١شناسي كارل راجرز  نظرية انسان
هـاي    در آغـاز كـارش از شـيوه   كارل راجرز روانشناس برجسـتة آمريكـايي اسـت؛ او    

بـدين   ؛كـرد   اش اسـتفاده مـي    هاي درمـاني   رماني و روانشناسي باليني در فعاليتد تي روانسنّ

بست و براي نيـل بـه تغييـر رفتـار بـه        كار ميه ت و تشخيص را بهاي شخصي  معني كه آزمون

به روش درمـان   ١٩٥١در  وي سرانجام .ورزيد  سازي محيط مبادرت مي  دگرگون و توصيف

ر نگرش جديـد خـود بـر دنيـاي ذهنـي و خصوصـي فـرد و بـر         او د .ل شدغير مستقيم متوس

                                                                                                                   
1 Carl Rogers 
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گيـري    يك جهـت  كيد كرد.أاي ت  ت رابطه مشاورهاستعدادهاي بالقوه او براي رشد و بر كيفي

و اصالت فرد است كه اين ايمان عميق او را به انسان و  شناسي، اصالت وجود  مبتني بر پديده

راجرز در نظريه خود وجـود يـك    دهد.  ان ميبه استعدادهاي ذاتي او براي رشد و تكامل نش

كند كه به عقيده او همان تمايل ذاتـي ارگـانيزم     نيروي انگيزشي را در انسان مسلم فرض مي

ود (راجـرز،  شـ   همه استعدادهايش كه در شرايط معيني شكوفا مـي ة است براي رشد و توسع

 اسـت؛   نيز بهره فراوان بـرده  اش از افكار معاصران خود  راجرز در تدوين نظريه). ١١٨: ١٣٨٢

انسان قادر است از طريق خـود شناسـي    ،بر اساس فلسفه جان ديوي از آن جمله جان ديوي.

در  .اسـت  »شناسي  پديده«ظريه راجرز داراي ديدگاه ن .بسازد ،خواهد  طور كه مي  خود را آن

باشـد ولـي   شناسي اعتقاد بر اين است كه گرچه دنيـاي واقعـي ممكـن اسـت موجـود        پديده

توان بر اسـاس ادراكـات     بلكه مي ؛شناخت يا تجربه كرد توان مستقيماً  ت آن را نميموجودي

فرد از جهان اين موجوديانسان فقط بر اساس ادراكاتش از اشـيا  . ر و دريافت كردت را تصو

راجـرز هنگـامي كـه دربـاره مرجـع       .و امور و بر اساس تصورش از آنها رفتار خواهـد كـرد  

 ،طـور كلـي  ه بـ د. بـر   شناسي را بكـار مـي    دگاه پديدهيدر واقع د ،كرد  دروني بحث مي قياسِ

دوره ) ٢. دوره درمان غيـر مسـتقيم  ) ١د: گرد  دوره تقسيم مينظريه راجرز از نظر تكامل به سه 

  .  دوره درمان تجربي) ٣ .درمان بر طبق انعكاس مطالب

   در نظريه راجرز ناهمخواني و ناهماهنگي خويشتن
 واقـع  در. كنـد  مـي  مقايسه اش خودپنداره با را خويش تجارب همه فرد راجرز، نظر به

هـا همخـواني داشـته باشـد.      اي رفتـار كننـد كـه بـا خودپنـداره آن      دارند به گونه تمايل افراد

باشـد، فـرد نـاهمخواني را      واقعي اختالف وجـود داشـته   ةهنگامي كه بين خودپنداره و تجرب

ي مثال، اگر خود را فردي عاري از نفـرت بدانيـد، ولـي نفـرت را تجربـه      كند. برا تجربه مي

انـد و   هاي ناهمخوان تهديد كننـده  ها احساس تجربه شويد. كنيد، دچار حالت ناهمخواني مي

  ). ١٥٢(همان:  شوند باعث تنش و اضطراب فرد مي
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 نشــان دفــاعي واكــنش خــود از فــرد تضــادي، و نــاهمخواني چنــين بــروز صــورت در

 تحريف ها، آن از يكي كه كند مي ذكر را مهم دفاعي روند دو زمينه اين در راجرز .دهد مي

اي است كه با خودپنداره شخص در تضاد است و ديگري، انكار آن  به معناي تجربه١ كردن

 ضـمير  بـه  تـا  دهـد  مـي  اجـازه  متضـاد  تجربـه  بـه  ذهن كردن، تحريف روند درتجربه است. 

 بـراي  شـود؛  هماهنـگ  فـرد  خودپنداره با كه باشد شده مسخ چنان بايد البته. بيايد خودآگاه

اش آن اسـت كـه     مثال، اگر شخصيتي حماسي چون رهام در شـاهنامه فردوسـي خودپنـداره   

پهلواني برتر است اما در نبردها كامالً بـا تصـورش از خـود تفـاوت دارد. بـراي توجيـه ايـن        

هـا و عوامـل     و بـه رقيبـان و قـدرت آن    تعارض، چنانچه شكستش را از خود پنداره دور كند

آيـد. در    رو شدن بـا نـاهمخواني بـا خويشـتن پـيش مـي        بيروني ربط دهد؛ حالت اول از روبه

داشـتن تجربـه از ضـمير خودآگـاه،      دور نگـه  بـا  انكار، مكانيسم وسيله به حالت دوم شخص

سـاختمان خويشـتن    كند. يعني او اين امكان را كه خطري براي لي نفي ميوجود آن را به كُ

سـازد،   به اين ترتيب، شخص نه تنها هماهنگي را بـرآورده مـي   برد. به وجود بيايد، از بين مي

ه فـرد بـه دليـل نـاهمخواني بـا      ك تجاربي چه هر كند. بلكه ثبات خودپنداره را نيز تضمين مي

تـر و   كند بيشتر باشد، فاصـله و شـكاف بـين خـود و واقعيـت افـزون       اش انكار مي خودپنداره

شـود. همچنـين ممكـن اسـت بـه اضـطراب شـديد و سـاير          احتمال ناسازگاري فرد بيشتر مي

  ).١٧١(همان:  هاي هيجاني بيانجامد آشفتگي

  :٢تتوجه مثب
 كـه  كنـد  مـي  رشـد  نـوزاد  در نيـز  ديگـري  نياز خويشتن، يا خود گيري شكل با همراه 

 و عشـق  پـذيرش  شـامل  كـه  را ازنيـ  اين راجرز. شود مي يافت ها انسان همه در و است پايدار

مـادر و كـودك    ةت رابطـ ياهم راجرز .است ناميده مثبت توجه است، ديگران سوي از تأييد

كيـد  أگذارد، مورد ت ثير ميأرا به صورت عاملي كه بر احساس كودك از بالندگي خويش ت

نثـار  دهد. اگر مادر نياز كودك به محبت را ارضا كند، يعنـي توجـه مثبـت خـود را      قرار مي
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وي كند، در اين صورت كودك گرايش خواهد داشت كه به صورت شخصيتي سالم رشد 

. شـود  كند. در غير اين صورت، تمايل نوزاد به سوي شكوفايي و رشد خويشتن متوقف مـي 

 را خـود  مـردم  كـه  هنگامي. است آن بودن جانبه دو مثبت، توجه به نياز بارز خصوصيات از

كنند.  بينند، ارضاي نياز خود را نيز تجربه مي مثبت مي توجه هب ديگري شخص نياز برآورندة

نياز خود او هم بـه   اگر مادري نياز كودكش را به توجه مثبت ارضا كند، لزوماً ،به طور مثال

  شود. توجه مثبت ارضا مي

 ديگـران  از وي كـه  تأييـدي  عدم يا تأييد پرتو در كه خودپندارة فرد بود معتقد راجرز

آيد. به عنوان بخشـي از ايـن خودپنـداره، شـخص بـه تـدريج        ه وجود ميب د،كن مي دريافت

كند و در نتيجه توجه مثبـت از درون خـود فـرد سرچشـمه      هاي ديگران را دروني مي نگرش

 كـه  كودكـاني  مثـال،  طـور  بـه  ؛ناميد »خود مثبت«گيرد. راجرز اين وضعيت را احترام به  مي

كننـد، هرگـاه    شق و عالقه پـاداش دريافـت مـي   ع صورت به خود مادران از بودن شاد هنگام

 دهنـد  كنند و بدين ترتيب بـه خـود پـاداش مـي     شاد باشند، احترام به خود مثبت را تجربه مي

  ).١٨٦(همان: 

  :١خودشكوفايي
 مجهـز  تولد هنگام كه دارند برجسته و مهم انگيزش يك ها كه انسان بود معتقد راجرز

 هـا  انسـان  همـه  زنـدگي  غـايي  هـدف  كـه  اساسي انگيزشيِ نيروي اين. آيند مي دنيا به آن به

 همـه  دادن توسـعه  و رشـد  بـه  ميـل  ؛ يعنـي .اسـت  شـدن  شـكوفا  بـه  تمايل شود، مي محسوب

هـاي   تـرين جنبـه   شناختي گرفته تا پيچيـده  هاي زيست ي بالقوه، از تواناييها توان و ها توانايي

 نيازهـاي  بـه  معطـوف  عمـدتاً  فاييخودشـكو  به تمايل راجرز، عقيده به  شناختي هستي. روان

 رشـد  يعنـي  پختگـي،  مسـئول  و كنـد  مـي  تسهيل را انسان نمو و رشد كه است فيزيولوژيكي

 زنده موجودات تمام در كه خودشكوفايي به تمايل ت.اس ژنتيكي بدني فرايندهاي و ها اندام

 به انيسمارگ گرايش مستلزم شكوفايي، مفهوم .است ناراحتي و كوشش مستلزم دارد، وجود
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ارهاي سـاده بـه پيچيـده، از وابسـتگي بـه اسـتقالل و از تغييرناپـذيري و عـدم         ساخت از رشد،

  انعطاف به فرايند تغيير و آزادي در بيان احساسات است.

 گـذاري  ارزش فراينـد  او كـه  را چيـزي  زندگي سرتاسر در كه مردم بود معتقد راجرز

اسـت كـه همـه     ايـن  اصـطالح  ايـن  از او منظـور . گذارنـد  مـي  نمـايش  بـه  نامـد،  مي وجودي

كـه تـا چـه انـدازه در خـدمت تمايـل بـه شـكوفايي هسـتند،           هاي زندگي برحسب اين تجربه

شـكوفايي   ةكننـد   ها را ترقي دهنده يـا تسـهيل   هايي را كه انسان آن شوند. تجربه ارزشيابي مي

اختصـاص  هـا   هـاي مثبـت بـه آن    شـوند و بنـابراين ارزش   داند، خوب و مطلـق تلقـي مـي    مي

هـايي كـه    كند. برعكس، تجربه ها پيدا مي فرد گرايش به تكرار آن تجربه ،يابند. در نتيجه مي

هـا اجتنـاب    شوند و فـرد از آن  به عنوان بازدارنده شكوفايي شناخته شوند، نامطلوب تلقي مي

  ).١٨٩(همان:  كند مي

  :١كاركرد كامل
 ايـن . اسـت  روان سـالمت  سـطح  باالترين به رسيدن معناي به خودشكوفايي به رسيدن

 كـاركرد  بـا  شخصي به شدن تبديل. نامد مي» كامل كاركرد« را آن راجرز كه است فرايندي

بـه نظـر    شـود.  ايت مـي هـد  آن سـوي  بـه  شـخص  وجود و هستي همه كه است هدفي كامل،

شـوند:   ات زيـر مشـخص مـي   با خصوصـي  ،راجرز، اشخاصي كه داراي كاركرد كامل هستند

ا بودن نسبت به همه تجارب، گـرايش بـه زنـدگي كامـل در هـر لحظـه از       گشودگي و پذير

ـ   ت و موضـوع و عمـل كـردن بـر     هستي، اعتماد كردن به احساسات خود درباره يـك موقعي

هاي ديگران يا هنجارهاي اجتمـاعي   ها به جاي هدايت شدن تنها به وسيله قضاوت اساس آن

ـ  هاي عقالني خـود فـرد، احسـاس آزادي    يا حتي قضاوت ر و عمـل، برخـورداري از   در تفكّ

  ).٢١٥(همان:  خالقيت سطح باال
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  :١جهان تجربي
 درك. اسـت  محـيط  از او درك چگـونگي  شـخص،  محيط واقعيت بود معتقد راجرز

 وجـود  از مختلـف  افـراد  همچنـين . نباشـد  عيني منطبق واقعيت با است ممكن واقعيت از فرد

ضــاوت هــر ق و داوري چــارچوب اجــرزر عقيــده بــه. دارنــد متفــاوتي درك واقعيــت، يـك 

هـا   هـايي كـه فـرد از آن    هاي كنـوني، محـرك   شخص، ميدان تجربي اوست كه شامل تجربه

فرد بر اساس جهان تجربـي خـود    هاي تجارب گذشته است. گاهي ندارد و همچنين خاطرهآ

  ).٢٢٤(همان:  كند دهد و رفتار مي ها واكنش نشان مي نسبت به محيط و موقعيت

  ار حماسي با آراي كارل راجرز و آبراهام مزلوتطبيق آث
هـاي اثرشـان ماننـد:      خالقـان آثـار حماسـي از شخصـيت    رسـد طرحـي كـه      به نظر مـي 

تعـالي يافتـه و مطـابق بـا الگوهـاي       طرح انسـانيِ  ،دهد  ارائه مي گرشاسب، بهمن، كوش و...

 هاي زيادي اسـت امـا    هآميخته به افسان قهرمانان آثار حماسي هرچند زندگي .است  گفته شده

العـاده    رود در عـين خـارق    هرگز از يك انسان عادي و خـاكي فراتـر نمـي    گاه اين قهرمانان

 توانيم با منطق خاكي خـود توجيـه كنـيم     بودن انسان است و بيشتر پيشامدهاي زندگي را مي

تمام  ند،يستهاي انساني ن  ا از ضعفه مبرّك در حالي قهرمانان ).٢٥٢: ١٣٥١(اسالمي ندوشن، 

از تمـام مواهـب   خـود  دراز  رعمـ  طـول  در، دنـ دار شـان صفات يك مرد آرماني را در خود

د و هم بر نيروي معنوي خـود سـر   نهم بر نيروي بدني خود تكيه دار ،دنگير  زندگي بهره مي

ـ          بلند زندگي مي ار كنند و هم كامياب و تا آنجا كـه يـك بشـر خـاكي بتوانـد بـر طبيعـت قه

جـدا از سرنوشـت   شـان    سرنوشـت هسـتند  حال چون انسان   در عين ؛دنتسلط دار ،ط شودمسلّ

چون خودشكوفايي مـورد نظـر   ). ٢٥٨(همان:  ها نيست  ري از بعضي ناكاميعاها يعني   انسان

به نـوعي مطابقـت ميـان     ،پيوندد  عمر به وقوع مي معموالً در سنين بااليِو كارل راجرز مزلو 

و نظريه خودشـكوفايي دسـت   » گرشاسب«هاي حماسي نظير   انهاي داست  برخي از شخصيت
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خويش بـه سـر   ي حماس در آخرين مرحله زندگيِ داستان خوددر  يابيم. فرضاً گرشاسب  مي

در ايـن داسـتان نمـود     اش  چنـدين سـاله  براين عصاره اعمال رفتار و شخصـيت    عالوه .برد مي

ز رضا به توصيف انديشه و روحيـات  در اين داستان بيشتر ا . اسدي توسيچشمگيرتري دارد

دهـد كـه ميـان     سخناني اختصاص مي هب پردازد و حدود دو سوم ابيات را  قهرمانان اصلي مي

  .است  رد و بدل شدههاي داستان   شخصيت

  نامه  . بهمن١
اسـت.   زبـان فارسـي  بيت و بـه   ٩٥٠٠مجموعه اشعار مثنوي حماسي شامل  »نامه  بهمن«

انـد،   زيسـته  كـه در دوران پادشـاهي كيانيـان مـي     اسـفنديار پسـر   بهمنا اين اشعار در رابطه ب

و  از معاصـران برهـاني   ،»ديجمـالي مهريجـر  «آن را  ةسـرايند  خان هدايت  رضاقليد. باش مي

داند. اما شاعري به اين نام شناخته نيست و نـامش در   مي و سوزني سمرقندي گرگاني  المعي

ولي چـون سـراينده، آن را    ،نامه معلوم نيست  رودن بهمناست. تاريخ دقيق س ها نيامده تذكره

و نيـز   اهدا كرده و در جايي از ده سال پس از مرگ ملكشاه »د بن ملكشاه سلجوقيمحم«به 

اسـت، احتمـال    هجري قمـري يـاد كـرده    ٥٠١دبن ملكشاه به اصفهان در از لشكركشي محم

ه ششم سروده باشد. در قرن ششـم،  رود كه مثنوي خود را در پايان سده پنجم و آغاز سد مي

نامـه    ، يك جا از اخبار بهمن و در جـايي ديگـر از بهمـن   مجمل التواريخ و القصصنويسندة 

صـورت درسـت ايـن نـام را      مهرداد بهاره، كه ياد كرد »الخير  ابي بن  ان ايرانش«منظوم حكيم 

  .  است دانسته »ايرانشاه«

هـا    به عنوان نيازي مهـم در وجـود انسـان   » علّقعشق و ت«در پلة سوم هرم راجرز نياز به 

است. منظور از نياز به عشق و تعلّق، دوست داشتن و مـورد دوسـت داشـتن واقـع       تأكيد شده

دهـد و تبـديل بـه      شدن است كه اگر سركوب شود يا به آن توجه نشود، بالعكس نتيجه مـي 

اصـوالً حـس انتقـام    «جهيم. نامـه گـاه بـا ايـن حـس مـوا        شود كه در بهمـن   نفرت و انتقام مي

. )٢٣٨: ١٣٨٤(صـفا،   »ها و اعمال جنگجويـان اسـت   ترين محرك اساسي تمام جنگ بزرگ

بندي مزلو كه عشق و تعلّق   اند كه او را از مرحلة سوم طبقه  در سرنوشت بهمن عواملي دخيل



 ٢٥   نامه  گرشاسب و فرامرزنامه نامه،  كوش نامه،  بهمن يحماس يها  منظومه يها  تيشخص يبررس

 

و بزرگـان  ايرانيان، در گذشـته فرزنـدان خـود را نـزد پهلوانـان       كند؛ چون  بهره مي  است، بي

سپردند تا آداب جنگ و جنگاوري و پهلواني بياموزند. پـس از مـرگ اسـفنديار، رسـتم      مي

قاتل پدر قرار گرفت. آتـش انتقـام    دار شد و او تحت تعليم و راهنماييِ تربيت بهمن را عهده

در  كشيد اما او در ظاهر مجبور بود احترام استاد خـود را نگـه دارد.   در درون بهمن شعله مي

بينـيم كـه حاصـل عـدم دسترسـي بـه         ستان حس انتقام را ميهاي دا  خي ديگر از شخصيتبر

  ت؛ به عنوان مثال:عشق ورزيدن و تعلق خاطر اس

  فرامرز:
از پـاي   ،نگيـرد  را انتقام اين تااز ماهيار است و » سام«درپي انتقام خونِ پسرش فرامرز  

  نشيند: نمي

ــيد  « ــدر كش ــت و ان ــانش بگرف   گريب

  

ــزد خنجـــ    ــد بـ ــاف او بردريـ »ر و نـ  

.)٢٧٩: ١٣٧٠، عفيفي(  

  آذر:  برزين
را  »زال«قـرار و نـاآرام اسـت. او دسـتور      بي »فرامرز«جويي خون  برزين آذر، در انتقام

  گويد: پذيرد و چنين مي مبني بر پايان جنگ نمي

  كــدامين تــو ديــدي بــه گيتــي پســر «

ــو  ــون فرامرزگــ ــدر چــ ــويژه پــ   بــ

  بــه كــين پــدر گــر نكوشــد پســر     

  

شــمن يلــه كــرد خــون پــدر    بــه د    

ــو   ــد ز ن ــي نيام ــه گيت ــون او ب ــه چ  ك

ــي   ــود ب ــادر ب ــر   ز م ــد گه ــان ب »گم  

.)٥٠٠(همان:   

نياز به احترام و تأييد احترام هرم مزلو و توجه مثبت كارل راجـرز در  
  نامه  بهمن

نياز به احترام و شايستگي و تأييد احترام يكي از مراحل رشد شخصيت است كه مزلـو  

هاي رأس هرم مزلو است. به همين دليل مـا كسـي را كـه بـه       برد و يكي از آيتم  از آن نام مي

است، با عنوان شخصي كه به خودشكوفايي نزديك است و انسـان كـاملي     اين درجه رسيده



 ١٣٩٧و زمستان  زيي، پا١٤ ة، شمار٨سال : دو فصلنامه علوم ادبي   ٢٦

 

ايـن   پهلوانـان بـزرگ  ة يكي از زيبـاترين اخالقيـات پسـنديد   نامه   شناسيم. در بهمن  است، مي

د، عـالوه بـر   يـ آ دو طرف به اسـارت لشـكر مخـالف درمـي     كه هرگاه پهلواني از سپاه است

كردند. لشكر مصر وقتي اردشـير   ت او، حتي در مواردي آزادش ميخودداري از آزار و اذي

ولـي بهمـن بـه     ،كنند، تصميم دارند كه به انتقام خون حارث، او را به قتل برسانند را اسير مي

  دهد: آنان اجازه نمي

ــدش ك  « ــه بن ــا ك ــود و گفت ــدبفرم   ني

  

»نخواهم كـه هرگـز گزنـدش كنيـد        

.)١٦٥(همان:   

يا لولو كه با خيانت همدسـتانش زمينـة آزار بهمـن را فـراهم آورده بـود، وقتـي اسـير        

  گويد: كند و به او مي شود، بهمن او را آزاد مي مي

  و نيــز انــدرين مــرز و بــوم بــرو تيــز«

  

»نخواهم كه باشي تـو اي مـرد شـوم       

.)١٨٠(همان:   

شي سپاه بهمن به سيستان كه منجر به شكست بهمـن شـد، تعـداد زيـادي از     در لشكرك

  ها را آزاد كرد: آنان به اسارت سپاه سيستان درآمدند كه فرامرز همة آن

  يكايــك ببخشيدشــان اســب و ســاز«

  

»گســي كردشــان آن يــل ســرفراز       

.)٢٣٧(همان:   

آورد. زال نيـز او را   كشد و نـزد زال مـي   نوة جاماسب فرزانه را به بند مي »بانوگشسب«

  كند: آزاد مي

  كنون مـر تـو را زينهـار اسـت و رو    «

  

»كــه از مــادر امــروز زادي بــه نــو        

.)٢٤٨(همان:   

و  »لهـور «هـاي   فرامرز در نبرد خود بـا هنـديان دو تـن از پهلوانـان آن كشـور، بـه نـام       

  را آزاد كرد:» انتاش«

  دوان را پــس آزاد كــرد مــر آن هــر«

  

» ن شــاد كــرد از ايشــان دل هنــدوا     

.)٣٤٦(همان:   
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  نامه (چهارمين مرحله از هرم مزلو)  نياز به امنيت، نظم و پايداري در بهمن
تـرين نيازهاسـت و مـا در      اي  ايجاد امنيت و احساس امنيت همواره در هرم مزلو از پايه

كتـاب   عِدر مجمـو بينـيم؛    نامه ايجاد و فـراهم نمـودن چنـين فضـايي را بـه كـرّات مـي         بهمن

هـا،   اسـت. حـامالن نامـه     نامـه ميـان پهلوانـان و شـاهان ديگـر رد و بـدل شـده        ١٦نامـه،   بهمن

كتـاب، ديـده    جـايِ   بردنـد. در هـيچ   هـا را بـه خـدمت شـاهان مـي      هايي بودند كه نامـه  پيك

هـاي دور در   اي وارد كنند؛ چون از گذشته ها صدمه است كه شاهان يا پهلوانان به پيك  نشده

هـا   احترام به آنان سفارش شـده بـود. لـذا ايرانيـان از صـدمه و آزار رسـاندن بـه پيـك        اوستا 

  گويد: نامه، گشتاسب به پيك ارجاسب مي كردند. در گشتاسب خودداري مي

ــدر اوســتا و « ــد كــه گــر نيســت ان   زن

  از ايـــن خـــواب بيـــدارتان كردمـــي

  

ــد    ــار از گزنـــ ــتاده را زينهـــ  فرســـ

»همــان زنــده بــر دارتــان كردمــي      

.)٢٩: ١٣٨٦طوسي،  اسدي(  

گاه اين امنيت جنبة كامالً رواني دارد و شاه دادگر فضايي امن را با عـدل و دادگـري   

 نامه به جز ظلمـي كـه بهمـن بـه خانـدان رسـتم روا       در بهمنكند كه   براي ديگران فراهم مي

دارد، آن هم به خاطر انتقام خون اسفنديار، در جاي ديگـري از كتـاب، شـاهد سـتمي از      مي

ظالم به مظلوم نيستيم. شاه جوان ايران در گردهمايي سران و بزرگان، منشور حكومت خـود  

كنـد.   را تشريح و هدف خويش را مبارزه بـا سـتمكاران و كمـك بـه زيردسـتان عنـوان مـي       

  تالش او بر اين است كه با گسترش عدل و داد، مظلومي در كشور يافت نشود.

  ســپاهي و درويــش از ايــن گــنج مــا«

  

ــا بيا   ــج مـــ ــايد از رنـــ ــد بياســـ »بـــ  

.)٢٠: ١٣٧٠عفيفي، (  

دهد و به گسـترش دادگـري    در آن مجلس، به همة نامداران خلعتي گرانمايه هديه مي

  پردازد: در كشور مي

  جهان گشـت پـر خـوبي و خواسـته    «

  آســان شــدند كشــاورز و دهقــان تــن

ــر  ــد بــ ــم و پراكنــ ــي داد تخــ   همــ

  

ــي آراســـته       بـــه داد و دهـــش گيتـ

يكســان شــدند و شــهري بــه يسـپاه    

»نديدند رنجي بر از خـواب و خـور     

.)٢٢(همان:   
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                                                    نامه:   راجرز در بهمن» كاركرد كامل«

 سـطح  بـاالترين  بـه  رسـيدن  معنـاي  بـه  خودشكوفايي به طور كه اشاره شد، رسيدن  همان     

 تبـديل . نامـد  مـي » كامـل  كـاركرد « را آن راجـرز  كه است فرايندي اين. است روان سالمت

 آن سـوي  بـه  شخص وجود و هستي همه كه است هدفي كامل، كاركرد با شخصي به شدن

ي به نظر راجرز، اشخاصي كه داراي كـاركرد كامـل هسـتند بـا خصوصـيات      شود. ايت ميهد

در اشـد.  توانـد از آن دسـته ب    شـوند كـه پايبنـدي بـه اعتقـادات و معنويـات مـي         مشخص مـي 

خورنـد و   نامه، پهلوانان به اوستا، زند، يزدان، پيغمبر، آسمان، نور بهشـتي، سـوگند مـي    بهمن

معتقدند كه شكستن سوگند، گناهي نابخشودني است. ارشيدر وقتي در برابر لولـو قسـم يـاد    

كند كه او را در رسيدن به پادشاهي ايران و نابودي بهمـن يـاري دهـد، حاضـر نيسـت از       مي

گريزد و راهي  نظر كند. زماني كه بهمن به خاطر توطئة لولو، از قصر مي خود صرف سوگند

دهـد   كند. بهمن هرچه بـه او پنـد و انـدرز مـي     شود، اردشير، شاه ايران، را دنبال مي بيابان مي

  گويد: پذيرد و مي گردان، اردشير نمي كه از جنگ با من روي

ــاه ســوگندها خــورده    « ــه بــا ش   ام ك

  ديــك مــردم فــروغكــه را هســت نز

  

ام بــــه ســــوگند بنــــد روان كــــرده    

»بــه ســـوگند هرگــز نگويـــد دروغ    

.)١٠٥(همان:   

كنـد، زال و خورشـيد، شـهر     كه بهمن شهر سيستان را با خاك يكسان مي پس از آن  

بهمن (جاماسـب) نامـه    شوند. زال به وزير خردمند كنند و نزد دهقاني مخفي مي را ترك مي

رود تا از او براي زال شفاعت كنـد.   آيد و نزد بهمن مي يدار زال مينويسد. جاماسب به د مي

وقت، مخفيگاه زال را به بهمن  كه مطمئن شود، جاماسب بايد سوگند ياد كند و آن براي اين

  نشان خواهد داد:

  اگر زال خواهي كت آيد به دسـت «

  

»يكي سـخت پيمـان ببايـدت ببسـت        

.)٣١٨(همان:   

  شود: جاماسب تسليم ميهاي  بهمن در برابر گفته

ــد        زنــــد و بيــــاورد داننــــده اســــتا  « ــرد بن ــاه را ك ــر ش ــوگند م ــه س  ب



 ٢٩   نامه  گرشاسب و فرامرزنامه نامه،  كوش نامه،  بهمن يحماس يها  منظومه يها  تيشخص يبررس

 

ــد داد   ــاه را پن ــر ش ــه م ــس ك   وزان پ

  

»مــر او را يكــي ســخت ســوگند داد   

.)٣١٨(همان:   

بلكه غير ايرانيان نيز اعتقادي سخت به سوگند داشـتند و حاضـر    ،تنها پهلوانان ايراني نه

، دختر خاقان چـين، بـه همـراه لشـكر     »روشنه«تفاوت باشند.  نبودند نسبت به سوگند خود بي

يابـد كـه خسـته و گرسـنه      تور را مـي   آيد. در بياباني، رستم چين براي ياري بهمن به ايران مي

دهـد كـه مسـت و بيخـود بـه       قدر به او شـراب مـي   برد و آن جاي خود مي است. او را به آرام

بنـدد   تور مـي  كند و درِ خانه را به روي رستم از فرصت استفاده مي پسسرود.  خواب فرومي

خواهد سـوگند يـاد كنـد كـه آسـيبي بـه وي        دهد و از پدر مي و واقعه را به پدر گزارش مي

  نرساند:

  تو خواهي كه بيني مر او را نخسـت «

  كــــه او را نيــــازاري از هــــيچ روي

  

 يكي سخت سوگند برخـور درسـت    

»جــــوي نيــــازاردش بهمــــن كينــــه  

.)٥٧٥(همان:   

تور را به او نشان دهـد، آسـيبي بـه     كند كه اگر جايگاه رستم پدر نيز سوگند ياد مي    

  :وي نرساند

»ردچو خاقان بدين گونه سوگند خو  

  

ــرد     ــند كـ ــاك خرسـ ــر پـ »دل دختـ  

.)٥٧٥(همان:     

دهـد و   تـور را بـه او گـزارش مـي     آيد و خبر اسير شدن رستم خاقان چين نزد بهمن مي

  :بدان شرط  ،ا به وي نشان دهدحاضر است، مكان رستم ر

  كه گر رسـتم آيـد بـه نزديـك مـن     «

  نبينــــد بــــدي از مــــن آن مرزبــــان

  

 برافــروزد ايــن كــار تاريــك مـــن      

ــان   ــت و زبـ ــه دسـ ــازارم او را بـ »نيـ  

.)٥٧٩(همان:   

  نامه  كارل راجرز در بهمن» توجه مثبت«
 در فـرد  نيـز  ديگري نياز خويشتن، يا خود گيري شكل با آن گونه كه اشاره شد همراه

 شـامل  كـه  را نيـاز  ايـن  راجرز. شود مي يافت ها انسان همه در و است پايدار كه كند مي رشد
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است. در آثار حماسي گاه  ناميده »مثبت توجه« است، ديگران سوي از تأييد و عشق پذيرش

شخصيتي داستاني براي اين كه تأييد نظر ديگران را جلب كند، هر چند در ظاهر، به تطميـع  

بار با گـردان سـپاه لولـو و     بار با پهلوان سپاه فرامرز، يك اين روش يكيازد؛   ها دست مي  آن

شـود. لولـو بـراي درآوردن قـدرت از چنـگ بهمـن،        تـور مشـاهده مـي     يك بار هم با رستم

خواند تا در اجراي  مي مخفيانه اردشير و تعداد زيادي از گردان سپاه فرامرز را به مهماني فرا

  او كمك كنند. به همين منظور:توطئه به 

ــ « ــود يكــي ســيم پ   ر كــرده از لعــل ب

ــر يكـــي  ــر هـ ــن دو بـ ــد از ايـ   نهادنـ

ــته  ــين خواسـ   ببخشيدشـــان ايـــن چنـ

  

ــ     ــي زر پــ ــوديكــ ــوهر نابســ ر گــ  

اي را بهـــــا انـــــدكي نبـــــد دانـــــه  

ــته  ــه بخشـــش دلـــي بايـــد آراسـ »بـ  

.)٨٥(همان:   

گـردد. بهمـن،    يشـود و بـر لولـو غالـب مـ      شاه ايران در جلب نظر حريفـان موفـق مـي   

خواهـد كـه از حمايـت     كنـد و از او مـي   تور يار وفـادار آذربـرزين را هـم تطميـع مـي      رستم

  آذربرزين دست بردارد تا در عوض، وي را از ثروت غني سازد:

ــپاه«   همــــه پادشــــاهي و گــــنج ســ

ــم   ــواني دهـ ــان پهلـ ــر جهـ ــو را بـ   تـ

  

 ســپارم بــه تــو چــون شــوي نيكخــواه  

ــم  ــامراني دهـ ــان كـ ــدين سركشـ »بـ  

.)٥٥١: (همان  

  شود. دهد و شاه از گفتة خود خجل مي بهمن، جواب منفي مي تور، به خواهشِ رستم

  نامه  كارل راجرز در بهمن» جهان تجربي«
 از او درك چگـونگي  شـخص،  محـيط  واقعيـت  بـود  معتقـد  قبالً اشاره شد كه راجرز

 افـراد  نـين همچ. نباشد منطبق عيني واقعيت با است ممكن واقعيت از فرد درك. است محيط

 و داوري چـارچوب  راجـرز  عقيـده  به. دارند متفاوتي درك واقعيت، يك وجود از مختلف

نامـه از دشـمن     . درك تجربـي پهلوانـان در بهمـن   ضاوت هر شخص، ميدان تجربي اوسـت ق

نامـه همـواره     در جهان تجربي پهلوانـان در بهمـن  » دشمن«كه   طبيعتاً بسيار منفي است؛ طوري

  گويد: حارث پهلوان مصري به ماهيار مي ود.ش  خطاب مي» سگ«
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  كه من بر تو سـگ پيشدسـتي كـنم   «

  

»ز بـــاال مـــنش ســـوي پســـتي كـــنم    

.)١٤٧(همان:   

  گويد: اردشير به پهلوان عرب مي

  به زاري چنانت كشـم چـون سـگان   «

  

ــ    ــزد پـ ــر نـ ــان رفرســـتمت سـ »مايگـ  

.)١٥٤(همان:   

  خورد: و زماني كه از نصر پادشاه مصر شكست مي

ــپر« ــت آه   سـ ــر آورد و گفـ ــر سـ   بـ

  

ــه    ــگ كين ــرا اي س ــتي م ــواه بكش »خ  

.)١٦٤(همان:     

  زال كه از دست سلمان بربري به تنگ آمده بود، او را به مبارزه طلبيد و:

  بغريــد و گفــت اي ســگ نابكــار   «

  

ــاي دار     ــالن پ ــم ي ــيش زخ ــون پ »كن  

.)٢٥٦(همان:   

  دهد: بهمن، آذربرزين را به سگ نسبت مي

  ن سگ ديو چهـر به دستور گفت اي«

  

ــر     ــا روي مه ــه م ــودن ب ــد نم »نخواه  

.)٤٨١(همان:   

نامـه و   هايي نظيـر سـام   هايي زاييدة ذهن شاعر هستند و در كتاب البته به كار بردن چنين واژه

  است.  چنيني يافت نشده هاي اين نامه نمونه گرشاسب

  نامه  . فرامرز٢
است كه نزديك به سده پنجم  رانات ايادبيدر  پهلوانيهاي  فرامرزنامه يكي از سروده

است. سـراينده فرامرزنامـه     سروده شده فردوسي شاهنامههجري كمتر از يكصد سال پس از 

. اسـت  رسـتم يكي از پسرهاي  فرامرزهاي  پهلواني پيرامونِ ،داستان مايه درون. شناخته نيست

منابع مهم بازمانده  اين منظومه از دو جهت اهميت به سزايي دارد: يكي به لحاظ زباني كه از

از قرن ششم هجري است و ديگري به لحاظ محتوايي كه انبوهي از روايـات حماسـي كهـن    

  ). ١٩: ١٣٩٤است (خطيبي،   مربوط به خاندان رستم رادر خود جاي داده
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با پهلوانان ديگر در انجمنـي نشسـته بـوده اسـت كـه       كيكاووسروزي  حماسهدر اين 

اسـت تـا از     ) آمـده هندوسـتان نوشاد (پادشـاه   ةگويد فرستاد يرسد و م ناگاه كسي از راه مي

دشمناني كه نوشـاد را بـه گسـيل    . كيكاووس براي رهانيدن هند از آزار دشمنان ياري جويد

ديـو   »كنـاس «بودنـد، چهـار تـن بودنـد. نخسـتين آنهـا         داشتن فرستاده بـه ايـران وادار كـرده   

ربايد و تـاكنون سـه دختـر نوشـاد شـاه را       يخوار است كه هر ساله آمده و دختري را م مرده

سـتاند. سـومين آنهـا     است كه از نوشاد بـاج سـنگيني مـي    »كيد شاه«است. دومين آنها   ربوده

گـرگ  «گويـد و بـراي همـين بـه      گرگي در بيشه مرزقون است كه به زبان آدميان سخن مي

گـدن در بيشـه   هـزار كر  نامورست. چهارمين آنها اژدهـايي بدانـديش و پنجمـين سـي     »گويا

اسـت كـه خـود را بـراي جنـگ نـامزد        فرامـرز باشند. از پهلوانان ايران نخسـت   خومسار مي

پيوندد و هـر دو بـه همـراه گروهـي از پهلوانـان       نيز به او مي گيوپسر  بيژنكند. در پي او  مي

  ).١٩٢: ١٣٨٨(آيدنلو،  شوند راهي مي هندوستانايراني به سوي 

  فايان در مزلومداري ويژگي خود شكو  مسأله
كنند كه در زندگي خـود مـأموريتي دارنـد؛ يعنـي كـاري        خودشكوفايان احساس مي«

كننـد و    بيرون از خود و وراي خود در پيش دارند كه بيشـتر انـرژي خـود را صـرف آن مـي     

ها   )؛ به عبارت ديگر آن١٦٢: ١٣٧٨(كريمي، » دهند  بيشتر تالش خود را به آن اختصاص مي

آينـد و در    ها عموماً براي خودشان مشكل به شمار نمـي   مدارند تا خود مدار. آنبيشتر مسأله 

). در تمام حوادثي كه براي فرامـرز  ٢٢٤: ١٣٧٢كلّ، توجه زيادي به خودشان ندارند (مزلو، 

آيد و در البه الي داستان ويژگي مسأله مداري را در فرامـرز و ديگـر سـرداران در      پيش مي

شود و هفت خـاني    نيم؛ به اين معنا كه زندگي فرامرز صرفاً وقف ديگران ميبي  فرامرزنامه مي

شود كه براي پادشاه هنـد و رهـايي او از مشـكالت اسـت و نـه بـراي خـود. در          را متقبل مي

خدمت ديگران بودن و به خويش نپرداختن مصداق خودشـكوفايي در مزلوسـت. بـر همـين     

هـا را نيـز    بـاالخره پـس از آنكـه فرامـرز كرگـدن     . ها درفرامرزنامـه   منوال است ديگر جنگ

در اين جنگ نخسـت سـمنرخ دختـر كيـد (دختـر       گردد. مي »كيد«شد، رهسپار جنگ كُ مي
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گــردد و زرسـپ او را نــزد فرامــرز   ديگـر او ســمنبر نـام دارد) در نبــرد بـا زرســپ اســير مـي    

 :آورد مي

ــوي   « ــمنرخ تـ ــتش سـ ــرز گفـ   فرامـ

ــه ــوار  كل ــد خ   خــودش از ســر فكندن

  

داري بــه ميــدان رگ پهلــوي   كــه    

»پديــــد آمــــد آن گــــوهر آبــــدار  

).٩٧: ١٣٨٢(سرمدي،   

  نياز به عشق و تعلّق
هاي داستان مواجهيم كه ايـن    هايي عاشقانه از شخصيت  در بيشتر آثار داستاني با بخش

هاي حماسـي نيـز وجـود دارد. نيـاز بـه عشـق و تعلّـق در هـرم مزلـو            اصل همواره در داستان

اسـت. در داسـتان     هـاي مهـم و شـناخته شـده      را به خـود اختصـاص داده و از نيـاز   سومين پله 

  به هم زيباست:» فرامرز«و » سمنرخ«فرامرز هم عشق دوسوية 

ــرز گفتـــنش ســـم«    رخ تـــوىنفرامـ

ــد خــوار    كلــه خــودش از ســر فگندن

  

پهلــوى  رگ ميــدان بــه  دارى كــه    

»آبــــدار گــــوهر آن آمــــد پديــــد  

).١٠٥(همان:   

رسـيم كـه     اشاره شد از مطالعـة كـل داسـتان فرامـرز بـه ايـن نتيجـه مـي        گونه كه   همان

شود كـه بـراي پادشـاه      خاني را متقبل مي  شود و هفت  زندگي فرامرز صرفاً وقف ديگران مي

هند و رهايي او از مشكالت است و نه براي خود. در خـدمت ديگـران بـودن و بـه خـويش      

هـايي    راي رفتن به كشور كيد متحمل سختينپرداختن مصداق خودشكوفايي در مزلوست. ب

 پـس از آن سـرزمين كيـد    و راه اسـت  تا كشور كيد صـد فرسـنگ بيابـان بـى    شود؛ چون   مي

در شصـت   .از آنِ پهلـوانى بـه نـام نوشـدار     »نيكنور«آيد به نام  است. نخست شهرى پيش مى

از  .وريا سـنور شش روز دور از آنجا مرز ددى است به نام سـت . فرسنگى آن مرز سرنج است

در اين سرزمين برهمنـى اسـت كـه    . است  قرار گرفته  مرز اروند شاه ،آنجا پس از دو روز راه

نـام   »گليـو «دان. مـرز سپسـين     و سرگذشتفرهنگ  دى باد؛ مرگذر مى هزار سال از عمر او

در . كنـد  گـردد كـه در آن جيپـال فرمـانروايى مـى      پس از آن شهر دهلـى پديـدار مـى   . دارد

داسـتان بايـد طـى كنـد داراى هفـت منـزل اسـت و          زنامه نيز راه پر خطرى كه پهلـوان فرامر



 ١٣٩٧و زمستان  زيي، پا١٤ ة، شمار٨سال : دو فصلنامه علوم ادبي   ٣٤

 

اند. البته ايـن نظـر خـالقي     ناميده خان فرامرز مى آن را هفت احتماالً در صورت اصلى داستان 

كه اين هفت شماره در واقـع  معتقد است  مطلق است. در مقابل ديدگاه ايشان سجاد آيدانلو

شـود،   ها مطرح مـي  خان هاست و با مضمون و موضوعاتي كه در هفت زمينبيشتر بيان نام سر

) ١اصلي فرامرز در فرامرزنامه دوم نقل شده بـه ايـن ترتيـب:     خانِ ارتباطي ندارد. بلكه هفت

) رهايي از برف ٥گذشتن از بيابان سوزان ) ٤شتن ديو ) ك٣ُها  ) نبرد با گرگ٢نبرد با شيران 

. تمام اين مشكالت نه بـراي خـود كـه بـراي     كشتن اژدها) ٧گدن ) پيكار با كر٦و يخبندان 

  ديگران است و چنين خصلتي در هرم مزلو متعلّق به افراد خودشكوفاست.

  ها ويژگي افراد خود شكوفا  ها و موفقيت  پيروزي
هاي   هاست كه سربلندي  ها و موفقيت  هاي نبرد فرامرز همواره سرشار از كاميابي  صحنه

هـايي    تواند تأييدي بر خودشكوفا بودن شخصيت داستان (فرامرز) بنمايد. صحنه  مي درپي  پي

  ها:  ها و حملة فرامرز و سپاهش به آن  از فرار كرگدن

ــزار  « ــدن ده ه ــو دوان كرگ ــر س   ز ه

ــتخيز    ــي رس ــامون يك ــه ه ــد ب   درآم

  

گلـــه گشـــته بـــر دامـــن كوهســـار      

»زافغــان همــي كرگــدن در گريــز     

).٩٨(همان:   

  ست:  »مار جوشا«يگر كُشتن نمونة د

  دهـــانش بـــه ماننـــدة غـــار تـــار    «

ــيش او    ــم آن نـ ــود كـ ــالب نبـ   ز قـ

  

 شــود مغــز بيهــوش زان زهــر مــار      

»درازيــش سيصـــد كــم و بـــيش او    

).٩١(همان:  

  العاده بودن (ويژگي خودشكوفايان)  خارق
هـاي    ها و اعمال محيرالعقول در فرامرزنامه، شباهت بـا كارهـا و تصويرسـازي     دالوري

مني را بشـكافد و عمـودش نيـز افزونتـر از      ١٢فردوسي دارد. فرامرز توانايي دارد كه سنگ 

  من است. ٦٠٠

ــود     مر او را ز ششصد من افـزون عمـود  « ــارد نبـــردش دمـــي آزمـ ــه يـ  كـ
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ــگ     ــام جن ــه هنگ ــغ دارد ب ــي تي   يك

ــين ســـي رش اســـت  ــزة آهنـ   ورا نيـ

  

 ز المــاس بــرّان دو ده مــن بــه ســنگ

»سمندش يكي كوه پيكـروش اسـت    

).١٠٦(همان:   

  نامه  . گرشاسب٣
اي حماسـي اسـت كـه حكـيم اسـدي طوسـي، در آن شـرح        منظومـه  »نامـه گرشاسب«

نظـر از  اسـت. ايـن منظومـه، صـرف      هاي گرشاسب را به نظم كشـيده ها و دالوريجنگاوري

اينكه يك اثر حماسي است، پندهاي اخالقي، تربيتـي و اجتمـاعي بسـياري در خـود دارد و     

موضوع كُلي اين كتاب  كند.مذهبي نيز ضمن حماسه ياد مي ن از نكات فلسفي ونويسندة آ

هاي اول اسالم   هاي ايران قديم است كه مباني و كليات آن در اوستا و آثار ادبي قرن  داستان

  ).٦: ١٣٨٦است (يغمايي،   اشاره شده

 اك، مصـادف اسـت. قسـمت اعظـم زنـدگي ايـن       جواني گرشاسب با پادشاهي ضـح

شود. قسمتي از منظومه، شرح ديدار گرشاسب با اك سپري ميمان در خدمتگزاري ضحقهر

ت خلقت جهـان، سـپهر و   مورد هستي كردگار، علّ برهمن در كوه دهو است. گرشاسب، در

از سـازد.  پرسد. وصف دختـر قيصـر روم، قهرمـان حماسـه را دلباختـه مـي      ستارگان از او مي

كنـد. پـس از   شود و در آنجـا بـا دختـر قيصـر ازدواج مـي     او رهسپار سرزمين روم مي رو  اين

پادشـاه ايـران مـي    دهد و خـود اك خاتمه ميكند و به حكومت ضحمدتي فريدون قيام مي

بنـدد.  شود. گرشاسب هم به عنوان جهان پهلوان، در دربـار فريـدون، كمـر بـه خـدمت مـي      

و او چهره در نقاب خاك يابد حيات پهلواني وي پس از هفتصد و سي و سه سال خاتمه مي

  . )٦١٨: ١٣٨٣كدكني، كشد (شفيعيمي

  هاي فرد خود شكوفاست  پذيري از ويژگي  مقاومت در برابر فرهنگ
اسـت و نقطـة ضـعفي بـراي گرشاسـب در طـول         آنچه كه پاشنة آشيل گرشاسب شده

شود سـر سـپردگيش بـه ضـحاك اسـت و بارهـاي بـار از گرشاسـب           زندگيش محسوب مي

هند كه خالف جهت آب شنا كند و نظري مخالف آنچـه عمـوم دارنـد داشـته باشـد      خوا  مي
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كنـد و همچنـان در سـر      (همچون كـاوه آهنگـر در شـاهنامه)؛ امـا گرشاسـب تـوجهي نمـي       

تـوانيم بگـوييم     كند. به همين دليل است كه مـي   سپردگي به ضحاك همچون عوام عمل مي

اي افـراد خـود شكوفاسـت كـه در برابـر نظـر       بندي مزلو بر  گرشاسب فاقد اين خصلت طبقه

  اند.  عوام مخالف

اسـت، قـدرت و هيبـت گرشاسـب،       اك ترتيب دادهاي كه اثرط براي ضحدر مهماني 

خواهـد كـه بـا اژدهـايي كـه      سازد. پـس او از گرشاسـب مـي   ب ميپادشاه ماردوش را متعج

كند اك را اطاعت ميضحاست، به رزم برخيزد. گرشاسب دستور   آسايش شاه را بر هم زده

هـا و  هـا در اسـطوره  سرچشمة اژدها كشـي «سازد. بدين ترتيب، او و سر از تن اژدها جدا مي

(اكبـري » باشـد هاي ايراني چه در ادبيات ايران باسـتان و چـه در ادبيـات فارسـي مـي     حماسه

كند. ي ميگاه ضحاك، او را براي مبارزه با بهو به شهر سرنديب راهآن .)١٠: ١٣٨٥مفاخر، 

 ضحاك خاطر خوشايند براي فقط او. ندارد مذهبي يا ملي نبرد گرشاسب با بهو هيچ انگيزة

دهد؛ زيرا مهراج، پادشاه هندوستان دسـت نشـاندة ضـحاك اسـت و     مي در تن جنگ اين به

وگرنه بهو هيچ عداوتي با ايـران و گرشاسـب   ؛ بهو حكومت را از چنگ وي درآورده است

  ندارد.

بينـد كـه   بينيم، اولين كسي كـه جرئـت و جسـارت در خـود مـي     نامه ميبدر گرشاس

مهراج، دست نشاندة ضحاك، را از تخـت پادشـاهي بـه زيـر بكشـد و مخالفـت خـود را بـا         

كنـد تـا از   ضحاك اعالم دارد، بهـو اسـت. او مهـراج، پادشـاه هندوسـتان، را نصـيحت مـي       

شاه ماردوش خودداري كند:اك ستمگر سر بتابد و از دادن باج به پاداطاعت ضح  

  چــرا گــم كنــي گــوهر پـــاك را    «

ــگ  ــن روز جن ــحاك م ــم ز ض   نترس

  

 دهـــي هديـــه و بـــاژ ضـــحاك را     

»مرا هست ازو گر تو را نيست ننـگ   

.)٨١: ١٣٨٦، يغمايي(  

كنـد و  خوانـد، اطاعـت مـي   اسدي از اهريمن صفتي كـه شـاه جهـانش مـي     گرشاسبِ

  د كند:شود از فرمان او تمرّحاضر نمي

ــزدان و كــيش     مـا چـه برگشـتن از شـاه خـويش     برِ «  چــه برگشــتن از راه ي
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  بــه ســر مرمــرا تــاج و فرمــان توســت

  

»به گردن درم طوق و پيمـان توسـت    

.)١٠٩(همان:   

  ترين درجه از هرم مزلو:  شخصيت گرشاسب در پايين
زند كه همـواره شخصـيت او را در     نامه اموري منفي از گرشاسب سر مي  در گرشاسب

تـوان اذعـان نمـود كـه گرشاسـب نـه تنهـا          دارد و مـي   ترين طبقات هرم مزلـو نگـه مـي     پايين

ترين درجات هرم مزلو مانـده اسـت.     شخصيت خودشكوفايي را نداشته است، بلكه در پايين

شويم. او گـاه، دسـتور قتـل    رو ميگرشاسب روبهسنگدل ت در برخورد با اسيران، با شخصي

بـرد يـا بـه آتـش مـي     هم به شكلي بسيار فجيع اسيران را سر ميآن  ؛كندرا صادر مي اسيران

  سوزاند:

ــدوخت  « ــواران ب ــر س ــه تي ــنش را ب   ت

  

»كرا بنـد بـد كـرده بـآتش بسـوخت         

.)١٩٠: همان(  

ولـي او در عمـل بـه     ،دهد تا از ريختن خون اسيران خـودداري كنـد  پدر، او را پند مي

  كند:نصايح پدر توجه نمي

  هـــيچ بـــه زنهاريـــان رنـــج منمـــاي«

  ز ســـوگند و پيمـــان نگـــر نگـــذري

  چو چيره شـوي خـون دشـمن مريـز    

  

ــه هــر كــار در داد و خــوبي پســيچ     ب

 گـــــه داوري راه كـــــژ نســـــپري  

ــتيز    ــتان س ــر دس ــا زي ــره ب ــن خي »مك  

.)٢٩٨(همان:   

  تناقض در رفتار گرشاسب كه گاه او را به كاركرد كامل راجرز رسانده است
نامه ديديم كه شخصيت گرشاسـب    شاسبدر سطرهاي قبل با توجه به بررسي متن گر

اي   گاه كامالً بدون عاطفه و سنگدل است. اما در ادامة همان كارها گاه گرشاسـب در جلـوه  

دهد كه نشان از رسيدن به خود شـكوفايي مزلـو و     ديگر از خود عطوفت و مهرباني نشان مي

كننـد، دسـتور مـي   ميهنگامي كه فغفور چين و سپاه او را اسير كاركرد كامل راجرز است. 

  دهد:دهد با شاه چين با مهرباني رفتار كنند و همة اسيران را زنهار مي
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ــوان در گذشــت « ــه پهل   از ايشــان گن

  

ــاراج و خــون بازداشــت    »ســپه را ز ت  

.)٣٦١(همان:   

نامـه چـون   اك در گرشاسـب ضـح هر چند ذكر اين نكتـه خـالي از لطـف نيسـت كـه      

هـاي او بـر ايـران خبـري     هـا و بيـدادگري  ارد و از سـتم اي منفور نـد شاهنامه، چهره ضحاك

اي كـه بـه اثـرط    بينيم. او در نامهنيست. گاه او را در لباس يك انسان كامالً معتقد به خدا مي

  كند:گونه آغاز مينويسد، اينمي

ــت  « ــان نوشـ ــام جهانبـ ــه نـ ــر نامـ   سـ

ــ  ــين پـ ــرايي چنـ ــدسـ ــار آفريـ   ر نگـ

  

 خدايي كه او ساخت هر خوب و زشت  

»روزي و روزگـــار آفريـــد  تـــن و  

.)٨١: (همان  

كنـد  اك به اثرط سـفارش مـي  بينيم. ضحو گاه او را در هيئت يك انسان خيرخواه مي

  كه گرشاسب ازدواج كند و از تخمة او پهلواني نژاده، از نژاد ايرانيان و پهلوانان متولد شود:

  دگر گفت خواهم كـز ايـن پهلـوان   «

ــزرگ   ــژادي ب ــد ن ــد خواه ــو مان   ز ت

  

ــ   ــام تـــا جـــاودان   بـ ود تخمـــه و نـ  

ــترگ  »همــــه پهلوانــــان گــــرد ســ  

.)١٩٧(همان:   

ها از ويژگي افراد   تر با آن  ها و برقراري رابطة آسان  درك بهتر واقعيت

  خودشكوفا
رسـد، نـوعي     اعتقاد داشتن به اين كه انسان به جـزاي اعمـال نيـك و بـد خـويش مـي      

آورد. اين اعتقاد چون از سر صدق   ود مياحساس بيم و اميد نسبت به آينده را در وي به وج

سـازد. ايـن نـوع اعتقـاد چـون        و نيت پاك دروني باشد، فرد را به مكارم اخالقي متحلّي مـي 

» كـاركرد كامـل  «پذيرش واقعيتي است از ويژگي افراد خودشكوفا در هرم مزلو و افـراد بـا   

  برخوردارند:

ــان و روان  « ــد جـ ــرس از خداونـ   بتـ

  جـــام كـــارگـــر ايـــدر نگيـــردت فر

  

 كـــه هســـت او توانـــا و مـــا نـــاتوان   

ــمار     ــاداش روز شـ ــه پـ ــرد بـ »بگيـ  

).٤٠(همان:   
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هاي افـراد   خودانگيختگي، صداقت، سادگي و طبيعي بودن از ويژگي
  خودشكوفا

شـود و    هاي اخالقي اثرط نمايانده مـي   گوي بين اثرط و گرشاسب، ويژگي  و  در گفت 

دهـد، ويژگـي شخصـيتي      هـا گـوش نمـي     سخن به صورت غيرمستقيم چون گرشاسب به آن

  شود كه طرفدار صداقت و راستي بوده است:  گرشاسب هم مشخص مي

  به گرشاسب گفت اثرط اي شور بخت«

  نه هر جايگه راسـت گفـتن سزاسـت   

  

 ز شاه از چه پذرفتي اين جنـگ سـخت    

ــه ز راســت  ــراوان دروغســت كــان ب »ف  

).٧٢(همان:   

  ودشكوفايي در گرشاسب:اعتماد به نفس دليل نهايي بر خ
  اعتماد به نفس و خودشكوفايي در گرشاسب در اين حد كه:

  مـــرا ايـــزد از بهـــر جنـــگ آفريـــد«

  

»چه پايم كه جنگ آمد اكنون پديد    

).٨٢(همان:     

  نامه  . كوش٤
هاي ملي، اساطيري و پهلـواني اسـت كـه حكـيم       حماسهة در زمر »كوش نامه«منظومه 

اسـت. ايـن كتـاب      را بـه نظـم درآورده   قرن ششم هجري قمري آن ايرانشاه بن ابي الخير در

هـاي طـوالني در چـين، مغـرب و       اك است كه سالپيلگوش، برادر زاده ضح داستان كوشِ

   است.آفريقا با قدرت و ستمگري فرمانروايي كرده 

  نامه  نياز به عشق و تعلّق طبقة سوم هرم مزلو در كوش
شود كه   كوش در سوگ همسر خود آن قدر متأثر مينامه،   در بخشي از داستان كوش

بندد كه خود نشان از تعلّـق خـاطر و نـوعي دلبسـتگي       برّد و به ميان مي  نگارين موي او را مي

  است:  است كه در درون كوش ايجاد شده

 بگسترد خـاك و بـر او بـر، نشسـت    «

  

ــت      ــارين ببس ــوي نگ ــه م ــان را ب »مي  

).٤٨٢٠: ١٣٧٧(متيني،   
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نامـه سـبك ايـن مفهـوم را بـه نـوعي از فردوسـي          توان گفت كه خالق كـوش   البته مي

اسـت كـه پـس از كُشـته       اي را در شـاهنامه آورده   است؛ چون فردوسي نيز چنين شـيوه   گرفته

  شدن سياوش:

 همــه بنــدگان مــوي كردنــد بــاز     «

 بريــد و ميــان را بــه گيســو ببســت    

  

ــد دراز    ــكين كمنــ ــريگيس مشــ  فــ

»بخسـت  به فنـدق گُـل و ارغـوان را     

).٢١٢٠: ١٣٨٦مطلق،   (خالقي  

  گر خودشكوفايي در شخص  تبلور معنويات در فرد تداعي
نامه نه تنها شاهي يزدان پرست بود، بلكه وي فارك يكي از دو پسـر    جمشيد در كوش

  كند و:  است، به يزدان پرستي راهنمايي مي  خود را به شرحي كه در منظومه آمده

ــاه بل   « ــدو داد شـ ــر بـ  نـــدســـه دفتـ

ــداي   ــران خـ ــحف پيغمبـ ــه صـ  همـ

  

 سراســـر همـــه پـــر ز علـــم و ز پنـــد  

»نبشـــته بـــه خـــط شـــه پـــاكراي      

).٧٦٣: ١٣٧٧(متيني،   

به عالوه دو تن از فرزند زادگان فارك كه بـه ماننـد نيـاي خـود يـزدان پرسـتي پيشـه        

انـد؛ يكـي از آنـان در مقدمـة منظومـه،        نامـه ظـاهر گرديـده     بودند، در دو بخش كوش  كرده

كرده است، به يزدان پرستي رهنمـون    تان كوشِ پيل دندان را كه دعوي آفريدگاري ميداس

  گردد.  مي

  پذيرش خود، ديگران و طبيعت، نمود خودشكوفايي در شخص
  اي وجود دارد كه:  شنود كه جزيره  كوشِ پيل دندان وقتي اين جريان را مي

ــره« ــا آب   جزيـ ــت بـ ــاي روان  سـ  هـ

ــد و   ــاية بيـ ــوه و سـ ــروپـــر از ميـ  سـ

 بهــار و خــزان ســر بــه ســر گــل بــود   

  

 نشســـــــتنگهي از در خســـــــروان   

 همــه كــوه نخجيــر و كبــك و تــذرو

»ز طــــاووس و دراج غلغــــل بــــود  

)،٦٦٤٧(همان:   
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گـذارد و در آن    گذرد، در آن جزيره كوهي بلند را پشت سر مـي   با سپاهيان خود از دريا مي

نهد، و نيز تنديس خود را در آن شـهر    نام مي» كوشان«سازد كه آن را   جا شهري شگرف مي

  كند:  بر پا مي

 رخــامين يكــي ســنگ برپــاي كــرد «

 كـــف دســـت او بـــاز كـــرده زهـــم

 كه: اين چهرة كـوش گـردنكش اسـت   

ــام    ــهر ن ــدان ش ــان ب ــد كوش  ...نهادن

  

ــرد       ــاي ك ــر پيكــر خــويش را ج  س

ــم    ــيش و ك ــي ب ــته يك ــر نبش ــر او ب  ب

 كه هنگام پيكـار چـون آتـش اسـت    

»امبـــرآوردة كـــوش جوينـــده نـــ     

).٦٦٥٧(همان:     

  اعتماد به نفس و خلّاقيت در نقشه كشيدن، نمود افراد خود شكوفاست:

  كوش:
نامـه چنـد بـار از آن يـاد شـده و بـه پيـروزي          هاي جنگـي كـه در كـوش     يكي از حيله

انجاميده، فريب دشمن است. بدين صـورت كـه بخشـي از سـپاه نهـان از چشـم دشـمن، در        

گريزنـد. دشـمن بـه      و بخشي ديگر با قرار قبلـي از برابـر دشـمن مـي    گردند   محلّي مستقر مي

پردازنـد؛ در    اند، به تعقيب آنان مي  گمان آن كه آنان به سبب ناتواني راه فرار در پيش گرفته

برند و آنان را   كنندگان  سپاه، ناگهان بر مهاجمان حمله مي  كه هم فراريان و هم كمين   حالي

و... . كوش پيل دنـدان نيـز در جنـگ بـا قراطـوس در مغـرب بـه همـين          سازند  تار و مار مي

برد كه تعداد سپاه كوش انـدك اسـت؛ در حـالي      زند و قراطوس گمان مي  نيرنگ دست مي

  كه كوش:

ــوش  « ــود ك ــتادند و فرم ــه فرس  طالي

ــر   ــاويز ديـ ــه، ميـ ــد حملـ ــو آرنـ  چـ

 وز آن پس گريزان سوي لشـكر آي 

  

ــوش     ــي، مك ــه ببين ــر طالي ــز آن س  ك

ــر  بمــا ــمن دلي ــو دش ــر ت ــود ب ــا ش ن ت  

»بــه آويــزش انــدر تــو سســتي نمــاي  

).٧٧٠٤(همان:   
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  آبتين:
پس از كشته شدن نيواسب به دست ايرانيان، شـاه چـين، خـود بـراي كـين خـواهي از       

كند. آبتين فرمانده و ساالر ايرانيان پس از پيـروزيِ روز    ايرانيان با سپاهي بيكران حركت مي

باني بر درختان بلند   اسب نصيب ايرانيان شده بود، ده تن را به ديدهپيش كه با كشته شدن نيو

  نشاند:  مي

ــارزار  « ــس ك ــوي رود از پ  وز آن س

ــد    ــت بلنـ ــر درخـ ــه بـ ــانده همـ  نشـ

 سـت   همانا كه خود شـاه چـين آمـده   

  

ــوار    ــين ده ســ ــود آبتــ  فرســــتاده بــ

 كـــه ناگـــه ز دشـــمن نيايـــد گزنـــد

»ست...  كجا چين و ماچين به كين آمده  

).١٢٧٦(همان:   

هاي كالن از سر كوه به سوي دشمن، ديگر نيرنگ و نقشـة آبتـين     فرو غلطاندن سنگ

است كه به عنوان شگردي كه خاص خودشكوفايان و افراد با كـاركرد كامـل اسـت، از آن    

شود. وقتي كه آبتين ديد سپاه تـاب مقاومـت در برابـر سـپاه عظـيم چينيـان را نـدارد،          ياد مي

بار و بنه و تجهيزات خود را به سر كوه ببرند، تا روز بعـد چينيـان بـه گمـان      فرمود تا ايرانيان

هـاي    اند، به تعقيب آنان بپردازند وآن گاه ايرانيان سـنگ   اين كه ايرانيان به كوهسار گريخته

كالن را از كوهسار به سوي سپاه چين فروغلطاندند. ايـن طـرح ابتكـاري آبتـين بـا موفقيـت       

  رسد:  كامل به انجام مي

ــود  « ــه ب ــر چ ــان ه ــا رختش ــود ت  بفرم

 بــرآن كــوه ســي پــاره ســنگ كــالن

  

ــد زود      ــوه بردنـ ــر كـ ــر سـ ــه بـ  همـ

»بـــه دندانـــه برداشـــتند آن يـــالن     

).١٩٥٩(همان:   

  نياز به عشق و تعلّق سومين طبقة هرم مزلو و عدم وجود آن در كوش پدر
خسـت سـر   بينـد، ن   پيـل دنـدان را مـي     هنگامي كه كوشِ پدر، صورت پسر خود كوش

همسر خود را كه چنين فرزندي زاده است، از تن جدا مي كند؛ سپس پنهاني كـودك را در  

  سازد:  بيشة چين رها مي

ــد     سـر سـال از او كــودك آمـد پديــد   « ــرين نافري ــان آف ــون او جه ــه چ  ك
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 دو دندان خوك و دو گوش آن پيل

ــت   ... نهــاني پــس آن بچــه را برگرف

ــاز  ــت ب ــود گش ــداخت او را و خ  بيان

  

و موي سرخ و دو ديده چـو نيـل  سر   

ــت   ــدر گرف ــين ره ان ــة چ ــوي بيش  س

ــد راز  ــد يــك چن ــردم نهــان مان »ز م  

).٩٦٨(همان:   

  نياز به عشق و تعلّق سومين طبقة هرم مزلو و وجود آن در آبتين
پس از دور انداختن و رها كردن كوشِ پيل دندان به وسيلة پدر، آبتين او را در كمـال  

  آورد:  هد و او را تحت تعليم خود در ميد  عشق و محبت پرورش مي

 ز بس البه كاو كـرد، دادش بـدوي  «

 گهي كوش و گه پيـل دنـدانش خوانـد   

 به فرهنگ دادش چو شد هفت سـال 

  

ــروردن آورد روي    ــوي پـ  زنـــش سـ

 كه هر دو همي جز بـه پيشـش نمانـد   

»بر آورد كـودك همـه شـاخ و يـال      

).٩٩٤(همان:   

  ومين طبقه از هرم مزلو در وجود كوش:نياز به امنيت و نظم و پايداري د
انديشـد بـا خـود      شود، مـي   اي  اسير مي  هنگامي كه كوش در بخشي از داستان در بيشه

كه اگر من در اين بيشه هالك شوم گزندي به پير نخواهد رسيد؛ چـون پيـر همـواره در آن    

خواند و از او يـاري    ر را ميگردد و پي  رو  برمي  داند. از اين  بيشه بوده است و راه و چاه را مي

  جويد:  مي

 اگر من در اين بيشـه گـردم هـالك   «

ــت    ــرا روي نيس ــتن م ــدر گذش  از اي

  

ــاك    ــرد را از هالكــم چــه ب ــين م  چن

»كه در بيشه بيش از تگـاپوي نيسـت    

).٩٧٨١(همان:   
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  گيري  نتيجه

هـاي    هـاي بـارز در حماسـه     دهنـد كـه شخصـيت     هاي اساسي پـژوهش نشـان مـي     يافته

در بيشــتر مــوارد بــا الگوهــاي » فرامرزنامــه«و » نامــه  كــوش«، »نامــه  بهمــن«، »نامــه  گرشاســب«

كـارل راجـرز مطابقـت دارنـد. شخصـيت      » كـاركرد كامـل  «آبراهام مزلو و » خودشكوفايي«

هاي حماسي بيشتر استقالل خـود را    هاي داستان  ها در مقايسه با ديگر شخصيت  اصلي حماسه

ها شخصيتي مانند: كوش، پدرِ كوش پيـل دنـدان     ر چند گاه در اين حماسهكنند. ه  حفظ مي

شود كه با الگـوي راجـرز و مزلـو سـنخيتي نـدارد و تعقيـب رفتـارش مـا را بـه ايـن             پيدا مي

بينـيم.    هـاي هـرم مزلـو مـي      بهـره از برخـي پلـه     شود كـه بـه طـور يقـين او را بـي       رهنمون مي

حماسي بررسي شده، معـوالً داراي اعتمـاد بـه نفـس بـاال و       هاي  هاي اصلي داستان  شخصيت

كننـد و ايـن از     هـا معمـوالً خـالف جهـت جريـان آب شـنا مـي         گستردگي ديـد هسـتند. آن  

  هاي خودشكوفا در هرم مزلوست.   هاي انسان  ويژگي

هاي حماسي بررسي شده هستند،   گرشاسب، بهمن و فرامرز كه قهرمانان اصلي داستان

هـايي در وراي خصـالِ افـراد عـادي هسـتند و بـدون شـك بـراي شخصـيت            تداراي خصل

و پـذيرا بـودن    خـاطر  گشـودگي هـاي    قهرمانان حماسي طبيعي است. آنان افرادي با ويژگي

نسبت به همه تجارب، گرايش به زندگي كامـل در هـر لحظـه از هسـتي، اعتمـاد كـردن بـه        

ها به جاي هدايت  ردن بر اساس آنيك موقعيت و موضوع و عمل ك ةاحساسات خود دربار

هـاي   يـا هنجارهـاي اجتمـاعي يـا حتـي قضـاوت       ،هـاي ديگـران   شدن تنها به وسيله قضـاوت 

يي ر و عمـل، برخـورداري از خالقيـت سـطح بـاال     عقالني خود فرد، احساس آزادي در تفكّ

ها در باالترين درجـة شخصـيتي راجـرز و      است تا اين شخصيت  هستند كه همگي سبب شده

ها به خاطر آزادي و خودمختاري خويش، كمتر تحت تـأثير فشـارهاي     زلو قرار بگيرند. آنم

  گيرند.  بيروني قرار نمي

هاي بررسي شـده را مقابـل هـم قـرار       هاي اصلي داستان  اگر در مقام مقايسه، شخصيت

 هاي افـراد خودشـكوفا را بـه خـود اختصـاص       هاي بيشتري از مالك  شاخصه» فرامرز«دهيم، 
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هـا    هـايي كـه درآن    الي داسـتان   آيد و در البه  دهد و در تمام حوادثي كه برايش پيش مي  مي

بينـيم. بـه ايـن معنـا       مداري را در او مي  است، ويژگي مسأله  جزئيات زندگي اين پهلوان آمده

شـود كـه بـراي      شود و هفت خاني را متقبل مـي   صرفاً وقف ديگران مي» فرامرز«كه زندگي 

شاه هند و رهايي او از مشكالت است و نـه بـراي خـود. در خـدمت ديگـران بـودن و بـه        پاد

  خويش نپرداختن مصداق خودشكوفايي در مزلوست. 

بنـدي كـرد     توان چهار اثر حماسي بررسي شده را اين گونه جمع  در يك ديد كلّي مي

هـايي از افـراد     تن ويژگياند، با داش  ها افرادي كمال يافته  هاي اصلي اين داستان  كه شخصيت

هاي اوج پيروزي و كمال، مسـأله مـداري،     خود شكوفاي مزلو چون: عالقة اجتماعي، تجربه

شـوند.    صادق و رو راسـت بـودن و... كـه در شـمار افـراد خـود شـكوفا در نظـر گرفتـه مـي          

زيباترين جلوة پديدآيي تجـارب كمـال طلبانـه و رهـايي از خويشـتن و متعـالي شـدن و در        

هـا بـه سـوي      هاي ديگـر بـودن را بايـد در امتـداد مسـير زنـدگي و حركـت آن         تيار انساناخ

  هاي خاص خود نظير در اختيار ديگر هم نوعان بودن جست.  ها و هدف  آرمان
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