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  1388بهار  ،164پژوهشي، شمارة  - علمي ،)دانشكدة ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي ة مجّل
 

  )دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، نويسندة مسؤول( احسان قبول

ي د جعفر ياحّقدكتر محم)ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهداستاد زبان و ادبي(  

  

  شناسي شغاد در شاهنامه شخصيت

  چكيده

شاهنامه به گونههتفردوسي در توصيف شخصي ـا    پردازي كـرده و تصويرگذاري اي نشانه اي مهم كـه ب
حاكي  ،اين امر. تي ايشان دست يافتهاي پنهان رواني و شخصيتوان به اليهشناختي ميتحليلهاي روان

ـي  .است گاه دقيق و بصيرت شاعر به سرشت و روان آدمياز ن روانـي و  ة تهاي پيچيـد از جمله شخص
ـ   است كه فردوسي  منفي شاهنامه، شغاد برادر ناتني رستماما  ،اثرگذار ة چنان هنرمندانه و دقيـق بـه ارائ

اين توصيفها و ة پردازد كه با بررسي كليدر قتل رستم مي ويها، توصيف رفتارها و علل انگيزشي نشانه
جه گرفت توان نتيشناسي، مينابهنجاريهاي رواني شناخته شده در دانش روانبا  ة  آنهاها و مقايسنشانه

  .استحقارت ة قدشغاد دچار اختالل رواني ع
در  را حقـارت ة عقد پيدايش احساس حقارت و تبديل آن بهعلل توان مي ،بنابر گزارش فردوسي

ز كشـور و  د شوم، تبعيـد ا ّلتو اصل و نسب،مادر كنيز و بي: نسبت به رستم در اين موارد دانست شغاد
ة همچنين برخي از ويژگيهاي رفتاري افراد داراي عقد .رستم گيرجهانة آواز خانواده در سنّ نوجواني و

نفرت، حسادت، خشم، : شود عبارتند ازآلفرد آدلر ـ كه در شغاد يافت مي يه يِحقارت ـ بر اساس نظر
هاارزش ابزاري ازاستفاده ي  و ، هراسر، تناقض رفتاريتكب.  

  شناسيت، شخصيحقارتة شاهنامه، فردوسي، شغاد، رستم، عقد: ها واژهكليد
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1 - مهمقد  

فردوسي از سويي جايگاه روايت فردوسي از تمدن، فرهنگ، اساطير و تاريخ ايران زمين است  ةشاهنام
ـي به رويدادها و  وي ةبروز و نمود بينش تحليلي و نگاه شاعران ةو از سوي ديگر پهن . اي گونـاگون تهشخص

توان نبوغ ايـن  اي است كه مياي اثرش به گونهشخصيتهفردوسي به  ةكاواننگاه دقيق و ژرف ،در اين ميان
ـيته شاعر را از رهگذر ايجاد تناسب ميان پندار و گفتار و كـردار   ا دريافـت؛ بـويژه هنگـامي كـه بـه      شخص

  . )1( دازدپرهاي دروني رفتار و روان ايشان ميتوصيف و تبيين اليه
و  آنهـا   ةاي اسـت كـه بـا مقايسـ    اي شاهنامه به گونهشخصيتهتوصيفها و تصويرسازيهاي فردوسي از 

 .)2( بردشناختي ايشان پيروان شخصيتتوان به نوع شناسي ميدانش رواندر شناسي شخصيتهاي نظريه
فردوسي  ةااسي امروز به معناي آگشنشخصيتهاي هاي شاهنامه با نظريشخصيتهاست يكساني رفتار  ةبدي

ا مي هاهاز اين گونه نظريـناخت ژرفـاي    باشد بر تواند دليلي نيست ام نگاه دقيق و بصيرت اين شـاعر در ش
ون هاي مدهشناسي به صورت نظريها بعد توسط دانشمندان روانكه قرن ،طبيعت و واكنشهاي رواني آدمي

رلفرد آ .)3( مند علمي درآمده استو قانون معتقـد   ،.)م1937 - 1870( شناس مشـهور اتريشـي  روان ،1آدـل
هـا  اند و اين نكتـه بردهسرايندگان بزرگ جهان ادب به بسياري از نكات مهم روان شناسي عمقي پي«: است

، قابـل ديـد اسـت آن    اندال آثار خود بخشيدهاي زنده و فعشخصيتهبه  آنها در تركيب خالص و اصيلي كه 
شناخت عميق و نگـاه   ).227: 1370آدلر، (» مسائل انسان رسيد ةبه مجموع آنها توان از برآورد طور كه مي

اي آثارشـان بخشيــده و   شخصيتهانسان، روح و زندگي جاودان را به  ران بزرگ بهدقيق نويسندگان و شاع
دهشخصيتهباعث شده اين  موضـوع   امـروز  دبتواننـ اي برخـوردار باشند كــه  ا از چنان روح و روان پيچـي
  ).4(اي قرار گيرندرشتهپژوهشهاي ميان

ـتم اسـت    ،منفي شاهنامهاما رواني و اثرگذار  ةاي پيچيدشخصيتهاز جمله  او در . شغاد، برادر نـاتني رس
قيـق  چنان هنرمندانه و دو فردوسي آن افكندپر از نيزه و سنان فرو مية قعر چا مخوف رستم را بهاي توطئه

ها و اين توصيفها و نشانه ةپردازد كه با بررسي كلّيشي شغاد در قتل رستم ميين علّت انگيزبه توصيف و تبي

                                                
١- Alfred Adler  
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 ةعقـد  به اختالل روانيتوان نتيجه گرفت شغاد مي شناسيروان ةا بيماريهاي رواني شناخته شدب آن ةمقايس
  .است بوده دچار )5( 1حقارت

ـنخها و قـوانين روان   ةمطالعـ  از نـوع  2»دبياتروان شناسي ا«پژوهش در اين مقاله مربوط به  ةحوز - س

ـيت حقـارت در   ةتحقيق وجـود عقـد   ةفرضيدر اين راستا  .)6( است شناختي موجود در آثار ادبي  شخص
 ةعقـد و تبديل آن به  4احساس حقارتهاي پيدايش و روش آزمون آن، بررسي زمينه )7(شغاد  3نژندروان
ـتگاه روان  ةو توصيف فردوسي و مقايس گزارش ةپايبر  ويهاي رفتاري آن در و نشانه حقارت - آن با دس

ستحقارت او ةعقد ةشناسي آلفرد آدلر و نظري.   

  آن در شغاد گيريشكلهاي حقارت و زمينهة عقد - 2

ـّ ةبحث مربوط به احساس حقارت و عقد كه در تمـام  شناسي است روان ه هاي مهمحـقارت از نظري
اين ا ب آنها گيرد تا شكل مي» تالشي رواني«حقارت  ةدر افراد داراي عقد .دوجود دارت اختالل رواني حاال

وي آرز«يـا  » ارزش طلبـي «آدلر اين تالش روانـي را  . را مخفي نگه دارند ترس و عدم كفايت خود ،تالش
است بيمار آن  ت رواني سالم ياوضعي، در اين تالش ةبق با منظور او وظيفو مطا نام داده» دستيابي به قدرت

  .)59: همان( ايجاد نمايد ي راوسيله تعالي مجدداحساس حقارت غالب شود و به اين كه برضعف و 
ـتن  داند و معتقد است انسان بودن يعني احساس حقاكامالً طبيعي مي آدلر احساس حقارت را رت داش

غيرطبيعي  ةنكت«. )80 :1999 ك،موسا(انگيزد بر مي» شدن«فرد را به سوي كمال و  كه به طور ثابت و فعال
، ضـعفها و  دين معنا كه فرد براي رفـع نقصـها  ب حقارت است؛ ةل احساس حقارت به عقد، تبديو نابهنجار

هـاي  و نقصهايش برآيد كه در اكثـر مـوارد راه  ) 8(ناتوانيها  5كاهش احساس حقارتش به جستجوي جبران
  ).13: 1379اسپربر،(» گزيندغير سالم و بعضاً ضد اجتماعي را برمي

ـتم و     زمينه ،بر اساس گزارش و توصيف فردوسي هاي پيدايش احساس حقـارت شـغاد در برابـر رس
  :جو كردتوان در علل زير جستمي ،را حقارتة تبديل آن به عقد

                                                
١- Inferiority Complex  
٢- Psycho-literary 
٣- Neurotic  
٤- Inferiority Feeling 
٥- Compensation  
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 ،توان در كنيز و برده بـودن مـادر شـغاد و در مقابـل    علت را مينخستين  :اصل و نسبمادر كنيز و بي .1 - 2
نـامي از او در   هيچاي است كه اهميتي مادر شغاد به گونهبي. )9( به، مادر رستم، دانستشاهزاده بودن رودا

- شـغاد آن . او نوازندگي و خوانندگي در سـراي زال ة نيامده و نقش او تنها زادن شغاد است و پيش شاهنامه

ـ  كـه هـر دو    چنان از وجود مادر خود احساس حقارت مي ـتم از يـك   كند كه گوهر خود را در مقابل رس
ـ پست و ناپاك مي  نامه است كه از صورت و شاه زن تهاي مهماما رودابه يكي از شخصي). 10( داندپدرند 

   ).11(برخوردار است  سيرت نيكو
كننـد او  بيني مي آيد و ستاره شماران پيششغاد از همان آغاز با طالعي نحس به دنيا مي :د شومتوّل .2 - 2

از بـه شـغاد   از اين رو، نگاه ايرانيان ). 12(شود مي باعث آشوب در ايران كند ومينژاد سام نريمان را نابود 
از آغاز بخت او را بلند ان منجمكه است م ترس توضعي ،نقيض آن. است و همراه با ترديد منفي همان آغاز

  . )13( دداننزمين ميهمتاي ايرانتاج بخش و پهلوان بياميد ايرانيان، بينند و او را و روشن مي
گيـري احسـاس حقـارت    شـكل  عامـل ديگـر  اين تبعيد  :در سنّ نوجواني خانوادهو  سرزمينتبعيد از  .3 - 2

توان در اين دانست كه زال براي مصون ماندن رستم دليل اين تبعيد را مي. ت شغاد استافراطي در شخصي
ـتان ـ   تابعزمينهاي ـ يكي از سر  انـ  او را به كابلستان گويي منجماز آسيبـ  بنابر پيش  ـتد مـي  سيس در  فرس

   .روايي مشغول بوده استحالي كه رستم از آغاز در سيستان زيسته و به فرمان
اما هميشه اين  ؛بيندهمتا ميوري بياشغاد در سرزمين كابلستان خود را جنگ: رستم گيرجهانة آواز .4 - 2
ـتم تنها و پيچد آوري رستم است كه در گوش او ميپهلواني و جنگة آواز مثـال دالوري و   اسـت كـه   رس

ه، يعنـي در حـالي كـه ويژگيهـاي     پرداختـ  موضوعبسيار دقيق به توصيف اين فردوسي . آوري استجنگ
  .)14( نامدمي برتر ةنمونجا گير و نام و شهرت رستم را همه در پايان، كندشاخص شغاد را توصيف مي

و پس  آورديپديد منسبت به رستم  ،شغاد ان نژندافراطي را در رو يتمامي اين عوامل، احساس حقارت
و به شكلي صحيح و اجتماعي  تواند به جبران اين احساس در برابر رستم بپردازديابد نميدر مياو از آنكه 

با فروكشيدن  گيردتصميم ميشود و حقارت مية ، اين احساس در وجود او تبديل به عقدبر او برتري يابد
  . سازدمطرح  را خويشنام  را باال بكشد و خود ،رستمنام و محو 
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  ت شغادحقارت در شخصية تاري عقدهاي رفنشانه - 3

را به عنوان صفتهاي اصلي منش فرد پرخاشگر كه  تكبر، جاه طلبي و طمعحسادت، تنفّـر، خشم، آدلر 
 ديـدگاه آدلـر   بر اساس همچنين). 157 - 133: 1379آدلر، (كند گيرد بيان ميحقارت او نشأت مي ةاز عقد

رفتـاري، ظاهرسـازي،   جـويي، تنـاقض  انتقـام : ذكر شده اسـت  صفات و ويژگيهاي ديگري براي اين افراد
ـپربر (ابزاري از ديـن و اعتقـادات    استفاده يهراس، خوفناكي، انعطاف و نرمش موضعي،  ـ    36 1379: اس

زنـد، كـه   بي ارزشي دست ميپست و  ةاين عقده براي رسيدن به برتري و قدرت به هر حيل ةنددار). 113
 توقع بي جا از ديگراني، هاي غير واقعي و توهمخواسته ةتحميل نمودن كارها و وظايف ناخوشايند، مطالب

رهاي خود، تشويش و هراس داشتن و اصوالً هر ، مقصر دانستن ديگران نسبت به اشتباهات و قصوداشتن
 به دنبال داشته باشد، برگزيدند و منفعتي براي وي راهكار ديگري كه ظاهراً حقارت وي را به صورت سو

  .ستآنها ةاز جمل)102: 2003ايوِن، (

ـّ .1 - 3  جوييو انتقام رتنف

ر به صورت آشكار وجود تنّف. راستت شغاد و نوع رفتارهاي وي تنّفيكي از ويژگيهاي بارز در شخصي
شـود،  يك رويكرد انتقادي سربسته ظاهر مـي  ةافدهد؛ براي مثال در لّفندارد، بلكه خود را در لفّافه نشان مي

تنفر ممكن است آن قدر توسعه يابد كه باعث شود فرد تمام روابط احتمالي خود بـا ديگـران را از دسـت    
ـ  .)158 :1379 آدلـر، ( شـود ه روشن مـي ر فرد با يك جرّقاوقات ميزان تنّف ةگا. )15( بدهد ر مفـرط در  تنّف

داند رستم نه تنها حاضر به شغاد مي. ادري را بكشد كه دوستدار اوستشود او برت شغاد باعث ميشخصي
به شاه كابلستان كه ايستد؛ چنان، بلكه در برابر كساني كه بخواهند او را تحقير كنند مي)16( تحقير او نيست

  :گويدمي
 بيايد بر اين نامور شهر من      او را سر از بهر من برآشوبد

  )326: 6ج ،1374فردوسي، (              
ي خويش را از دست وابستگيهاي ملّي و خانوادگة شود او كلّينفرت شغاد به حدي است كه باعث مي

ـتان را سـرزمين     ،وگو با مهراب كـابلي كه او در همين بيت در گفتدهد؛ چنان مشـهور و  سـرزمين كابلس
نقشـه و عمـل   اجـراي  شته كه ه دقيقي به اين موضوع داو فردوسي توج! داند؛ نه ايران رامحبوب خود مي
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ي خويش را فراموش كرده باشد و ميان برادر و كه پيشتر هويت ملّي و خاندان آيدبرمياز كسي  برادر كشي
  . بيگانه تفاوتي قائل نباشد

ـتم    ؛نفرت شغاد محدود به رستم نيست بلكه او در پي انتقام از زال نيز هست و بر آن است با قتـل رس
ت زال پنـدارد در ايـن مـد   داند و مي؛ زيرا او زال را عامل تبعيد خود مي)17( ار سازدبديدگان زال را اشك

  .)18( چ يادي از او نكرده استهي
 كنـد بـر اثـر   آن را وادار مي ةنداست كه دار] يا حقارت[ي احساس كهتري نهاانتقام خود از جمله جبرا

فرد قدرت طلب هر رخداد كوچـك و   ةحافظدر « .)50 :1358 منصور،(عيوب خود از ديگران انتقام گيرد 
ـنش حـك   زي كه خاطر او را آزرده نمودهآميز بوده يا هر چي هينبزرگي كه از ديدگاه او به نوعي تو ، در ذه

ـيش   حس. برنداين افراد رنجيدگي را هرگز از ياد نمي. شده است انتقام جويي از حس آزردگي و رنجش ب
همـه   ةطلبي، بيماري افراد ضعيف و ناتواني است كه كينقدرت عطش اراده و. گيرداز حد ايشان نشأت مي

كنند كه در واقع ناشي از انزوا چ انساني رحم نميهياند و به خاطر ضعف و زبوني دروني به را به دل گرفته
شـغاد  . )58 :1379 ،اسپربر(» هجوم ترس و ناتواني اخالقي است اجتماعي و ةو عدم وجود رغبت و عالق

بلكـه بـه دليـل    ه ايشان است، كه متوجة نه به دليل گنا ؛است و زال كلّ داستان در پي انتقام از رستمنيز در 
بـه خـوبي    شـغاد را ورزي جويي و كينـه همين انتقامو فردوسي  ويشحقارتها و عيبهاي دروني و رواني خ

  ).19(كند توصيف مي

  خشم .2 - 3

ايـن  . آيـد طلبي و برتري جويي بـه شـمار مـي    ي جاوداني قدرتخشم انفعالي است كه مظهر و تجّل
هدفش از بين بردن سريع و با قدرت موانعي است كه بـر سـر راه فـرد     احساس به روشني نشان مي دهد

گيرد تا بر ديگران فرد خشمگين فردي است كه با جديت، نيرو و توان خود را به كار مي .عصباني قرار دارد
- اق ميوقتي اين اتّف. آيداسايي گاه به شكل قدرت طلبي جاوداني در ميتالش فرد براي بازشن. برتري يابد

ـ كه حس ترين محرّشويم كه به كمافتد با افرادي روبه رو مي كنـدـ  بـا    را تحريك مي آنها قدرتمندي  كها 
  ). 184: 1379آدلر، (دهند خشم زياد پاسخ مي
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شود با محـرّك ماليـات،   كه باعث ميخشم نيز يكي از ويژگيهاي شاخص شغاد نسبت به رستم است 
ـتم را مثـال    اين. عمل برسد ةمرحلدروني به ة جويي او از مرحلخشم و نفرت و انتقام كه شغاد هميشـه رس

خـود را نامـدار    ،شود نام او را از جهان بردارد و در مقابلبيند و بر آن ميهمتاي بزرگي و نيرومندي ميبي
توانند حقارت نمية سادت اوست؛ چراكه افراد خشمگين داراي عقد، ناشي از همين خشم و ح)20( سازد

ـند    سطح خود را تحمافراد باالتر يا هم در . ل كنند و تنها زماني خوشحالند كه خودشـان بـاالتر از همـه باش
نزديك شـود يـا قصـد     آنها نتيجه چشمانشان هميشه تيز است و حالت دفاعي دارند تا مبادا كسي زياد به 

ـثالً در      .)185: همان(را داشته باشد  ة  آنهاجويانهاي برتريارزش برابري با ـين خشـم وحسـادتي م نظير چن
ـ   ؛بوسهل زوزني نسبت به حسنك هم ديده مي شود د از مـرگ فاجعـه بـار    ي بعـ كينه و عقده اي كـه حّت

ـيها روا مـي دارد      حسنك به دسيسة قـي،  بيه(وي هم فروكش نكرده و نسبت سر بريده او انـواع كينـه كش
قدرت طلبي افراد خشمگين بر اساس احساس حقارت «: گويدمي آدلر ).189: 1386رضايي،  ؛199، 1383

كنـد، تحـت ضـرورت بـروز دادن ايـن حركـات و       هر انساني كه قدرت خود را شناسايي مي. بوده است
ـتره   در غليان)كه(هرگز نبايد اين حقيقت را ناديده گرفت،. رفتارهاي تهاجمي و خشن قرار دارد خشم، گس

ترفند مبتذل وپيش پا افتاده اين است كه فرد باال رفتن ارزش . شودو طيف حقارت به روشني تمام ديده مي
- ترين مانع برتـري بزرگرستم و نام او را شغاد نيز ). 186: همان(» داندخود را در گرو بدبختي ديگران مي

  :آور سازدا حذف نام رستم خود را نامتش اين است كه بنهايت هم داند، بنابراينجويي خود مي
  به گيتي بدين كار نام آوريم       بسازيم و او را به دام آوريم
  )325: 6، ج1374فردوسي، (        

ـنش  [است، زيرا در فرهنگ  مطلقباشد و خواهان قدرت شغاد دچار هراس پرخاشگرانه مي  و طرز بي
معني است و اگر صاحب تماميت قدرت نباشد خود را ن بيقي شده و تقسيم آقدرت، تقسيم ناپذير تّل] او

ـتان و   نفـوذ تحـت  ) كابلستان(تابد كه سرزمينش او برنمي. )55: 1379اسپربر، (بيند عاجز وناتوان مي سيس
 ازآنقدرت د، بينخود مي مقابلي كه در شخصيتخواهد در برابر رستم باشد و به او ماليات دهد بلكه او مي

  .خودش باشد



 لاوشمارة                                )ات و علوم انساني سابقدانشكدة ادبي (ة جستارهاي ادبيمجّل                                     72 

   و انعطاف موضعي تناقض رفتاري .3 - 3

هـر گونـه تحقيـر و    ، و تحقير او برتري بر رستم يعني ي است كه براي رسيدن به هدف،شخصيتشغاد 
كه بدترين دشنامها و سخنان  خواهد پادشاه كابلستان مي ازاش توطئهجريان او در . مي شود اپستي را پذير

  :تحقيرآميز را به او بگويد
  ندر مرا سرد گوي ميان كيان ناجوانمرد گويبه مي خوردن ا

  ستانــــلــاالر كابــم ز ســبنال       زخواري شوم سوي زابلستان   
  )326: 6، ج1374فردوسي، (   

  :)21( كند، بازگو ميمهراب كابلي هم سخناني را كه شغاد به او آموخته
  اياي خويش رستم نيبرادر ني       ايسام نيرم نية تخمتو از 

  رد نيز نامــــي بـــبرادر ز تو ك      نكردست ياد از تو دستان سام
  ادرش ـــواند تو را مــرادر نخــب      از چاكران كمتري بر درش تو

  )327: همان(    
. قدرت است ةاريكرسيدن به حقارت اگر سر به زير و فروتن است، فقط براي  ةفرد مستبد داراي عقد

دهـد كـه روزي از   بوسد و اين را به آن اميد انجام مـي افتد، زمين را ميببيند، به زانو ميدر اين راه اگر الزم 
گوييهـا بـه ماننـد عناصـري     باشد، تمام اين تناقض آنها زانو زدن ديگران و ناكامي  ناظرفراز تخت قدرت، 

دهند تأثير قرار مي را تحت دهند و در موقعيتي رفتار اومي واحد را تشكيل ةهستند كه در مجموع يك پيكر
  ).36: 1379اسپربر، (

دارد تا بتواند در پايان برتري از رستم بر خود روا مي را آميزيهر گونه ستايش و تمجيد مبالغهنيز  شغاد
  :خود بر رستم را نشان دهد

  به كابل نيابد كس آرام و خواب     م بر آبــو برنويســكه گر نام ت
  ازد درنگــو گر تو بجنبي كه س     ه پيش تو آيد به جنگكه يارد ك

 )326: 6، ج1374فردوسي، (    
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ـتم را     ةنمون ـته شـدن رس بارز تناقض رفتاري و گفتاري شغاد در پايان داستان است كه از يك سو كش
   :داندعدالت هستي مي ةنتيج

  كه گردون گردان تو را داد داد        چنين پاسخ آورد ناكس شغاد
 )331: همان(
  

  :داندقتل او را اهريمنان مي عامل سوي ديگر در همان سخنان خطاب به رستمو از 
  شوي كشته در دام آهرمنان         كه آمد بر تو سر آيد زمان

  )همان( 
گـذاري  شغاد باعـث شـده او نظـام ارزش    شخصيتگونه تناقضهاي رفتاري و فكري و نفرت در اين 

تواند ميان انسان فرزانه و اي كه او ني ارزشي شود به گونهونذهني خود را از دست دهد و دچار نوعي واژگ
 را بـراي ايـران   و يا دالوريها و از خودگذشتگيهاي رستم )22(ديوانه و يا برادر و بيگانه تمايزي قائل شود 

   .)23(بيند تاراج و غارت مي
مـي كـه از   رحنفـرت، خوفنـاكي، خشـم و بـي    : گونه سخنان شغاد ويژگيهاي ديگري همچوندر اين

اين موضوع با اين سخن آدلر كامالً مطابقت دارد . باشد نيز آشكار استحقارت مي ةپيامدهاي رفتاري عقد
كنند و از اين مبالغه و اغراق نيست كه بگوييم تمام صفات منش به صورت همزمان بروز مي«: گويدكه مي

ت اگر بگوييم ديگر صفات هم در آن بيني عجيبي نيسكند، پيشرو، وقتي فرد يكي از صفات را كشف مي
  ).156: 1379آدلر، (» شخص وجود دارد 

  حسادت .4 - 3

دهنـد يـا   ت نمـي يكه ديگران به او اهم كند كه فرد اين احساس را داشته باشدز ميحسادت زماني برو
ران ر منفي فرد نسبت به نـوع رفتـار ديگـ   حسادت از رهگذر تصو. مورد تبعيض قرار گرفته است فكر كند
عوامـل ايجـاد حسـادت در شـغاد      ةيكّل). 153: 1379آدلر، (كند تخريبي پيدا مي ةآيد و بيشتر جنبپديد مي

اي آميز است به گونـه كند رفتار زال نسبت به او و رستم تبعيضاو احساس مينسبت به رستم وجود دارد؛ 
كـه  همچنين اين. به ميان نمي آيدچ نام و يادي از او هيت كند و در اين مدكه به خاطر رستم او را تبعيد مي
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داند ريشه در همان تصور منفي وي نسبت به رفتار تحقير خود مي را از كابلستان شغاد ماليات گرفتن رستم
كـه خـود را بـا    ...) اي، جسمي، شـهرت، قـدرت و   خانواده(اي در مجموع شغاد در هر زمينه. ديگران دارد

ـ  بـر آن مـي   بيند؛ از اين رو،هاي و كمبودهاي خويش را مي، كاستيكندرستم مقايسه مي ا رويكـردي  شـود ب
    .كندتخريبي با رستم برخورد 

  ابزاري از ارزشها  ةاستفاد .5 - 3

ـتي و  ارزشي مي ةجنباو  شغاد پس از فرو انداختن رستم در چاه به علّت مرگ دهد و آن را عدالت هس
 : دهد نشان ميقتل و غارتهاي رستم  ةنتيج

  و را داد داد ــكه گردون گردان ت        غادـس شـــخ آورد ناكـچنين پاس
  ن ـاراج و آويختــه تـران بـبه اي        تو چندين چه نازي به خون ريختن

  )331: 6، ج1374فردوسي، ( 
  

حقـارت بـا رنـگ و بـوي اعتقـادي دادن بـه        ةاين سخن شغاد به آن دليل است كه فـرد داراي عقـد  
  ).72: 1379اسپربر، (دهد اي شريف و اصيل نشان مياسات خود، آن را پديدهاحس

ـتباه و قصـوري    ةعقد دارنده ي از ديگر اين است كه نكته ي ، ديگـران را  سـر بزنـد  حقارت هرگاه اش
نخسـت  شغاد پس از انجام اين جنايت از نظر روانـي  ). 102: 2003ايون، (داند مقصر و عامل آن اشتباه مي

  . داندكند و گردون را عامل قتل رستم ميمي فرافكني

  ترس و هراس .6 - 3

شـغاد نيـز در   ). 102: 2003ايـون،  (حقارت جـاي دارد   ةعقدة دارندي شخصيتترس و هراس در نهاد 
؛ تاكيدهاي او به شاه كابلستان مبني بر كـامالً محرمانـه   فراوان در بيم وهراس استسراسر داستان از رستم 

او آگاه شود كار  ةداند كه اگر رستم از نقشزيرا او مي .همين ترس است دهنده نشان) 24(ه نگاه داشتن نقش
كه  هم ـ  ي در پايان داستاناين موضوع اين است كه شغاد حّت ةدربارمهم  ةنكت. ايشان و كابلستان تمام است

در حال مرگ كمان  آلودخونخسته و  را از او هراس دارد؛ زيرا پس از آنكه رستمـ غلبه يافته   ويظاهراً بر 
  :كند فرار از برابر اوستل فكري كه به ذهنش خطور ميبيند، اوبه دست مي
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  بدان خستگي تيرش اندر كشيد           تهمتن به سختي كمان برگرفت
  ر كرد تن را درختــامد سپــبي       ختـد ســرش بترسيـبرادر ز تي

  )333: 6، ج1374فردوسي، (  
مي رستمتصميم به قتل  هشغاد گستاخان هاين كا امت حقيـر او دارد؛ زيـرا   گيرد ريشه در اعماق شخصي

ـتيزه جـو و     ] و او[خانه كند ] حقارت ةداراي عقد[ترس در اعماق ضمير فرد «هرگاه  از گـروه آدمهـاي س
خـويش   شخصيتباشد، در اين صورت براي رهايي از احساس ترس و حقارت و تحميل ) 25(متجاوز 

   ).14: 1362منوچهريان، (» دهدديگران، رفتاري جسارت آميز و تجاوزكارانه از خود نشان مي بر

ر .7 - 3 تكبـ  

 1379آدلـر،  (» مقابل احساس اجتماعي است و وجود يكي وابسته به نبود ديگـري اسـت   ةتكبر نقط«
ـ نهاانسارا تكبر، اين است كه افراد مغرور خودشان ] و پيامد[  ابتدايي ترين مشكل «). 145: ر  ي مهمي تصـو

منش فرد متكبـر  «). 147- 146: همان(» كنندخود احساس بزرگي و برتري مي ةشرمانكنند و با رفتار بيمي
شود كه با ترفندهاي خاصي، خود را به ديگران برتري بخشد و با انتقاد شديد، منش ديگران زماني ارضا مي

فـرد متكبـر    شخصيتبااحترام ارزش قائل باشيم، در واقع به  افراد شخصيتوقتي براي . را جريحه دار كند
يابيم كه چگونـه احسـاس ضـعف و    رسيم و درمياي ميتنها از همين نكته به نتايج گسترده. كنيمن ميةتو
   ).138: همان(» يك فرد به طور عميق ريشه دوانيده است شخصيتكفايتي در بي

- بيند كه از او تقاضاي كمان و دو تير مـي نيازمند به خود مي آلودشغاد رستم را در حالت خون اين كه

دانـد، ود ميت بيمار اوست؛ زيرا او فردي را كه هميشه و در همه جا برتر از خكند، نهايت ارضاي شخصي 
؛ رستم را اجابت كندة شود خواستدر اين حال او بر آن مي. بيندبار نيازمند به خود ميفاينك در حالي تاس

كند و از پس ارتعـاش زه كمـان،   گونه كه نيرومندانه كمان رستم را به زه و امتحان ميآن .مراه با تحقيراما ه
  .دهداي تحقيرآميز سر ميخنده

  به زه كرد و يكبارش اندر كشيد      د آمد آن چرخ را بركشيدشغا
  ادــود شـي بـبه مرگ برادر هم          هادـهمتن نبخنديد و پيش ت

  )333: 6، ج1374، فردوسي( 
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هـاي  شود تمام عقـده آلود ديدن رستم، بر آن مياي است كه با خسته و خونت تحقير شدهشخصي شغاد
- سخن مي اوكبر و تندي با ت بانسبت به گذشته، تغيير لحني آشكار  با بنابراين ؛خويش را نسبت به او بگشايد

  .ي در تحقير او داردسع) ريز و غارتگرخون(با دشنام دادن به رستم گويد و 
مشكل گـرفتن  شغاد در قتل رستم  ةتوان به اين اصل دست يافت كه انگيزاز برآورد مطالب ذكر شده، مي

ـ چنانكه در پوست  ـ بلكه ريشـه    شودظاهري داستان شغاد اين گونه وانمود مي ةماليات از كابلستان نبوده است 
  :را بر شمردتوان داليل زير ضوع مهم مياين موبراي اثبات . حقارت او دارد ةدر همان عقد

  داند؛آور شدن خود ميرستم را نامت قتل اعتراف صريح شغاد كه عّل )الف
ـتم از سـرزمين منسـوب بـه او،     شغاد براي از بين بردن تحقير ماليات گـرفتن  موضوع كه  اين )ب رس

  قابل قبول نيست؛ د،شوة به تحقير بيشتر خود او وستايش رستم منتاحي كند كه اي را طرّنقشه
  ؛)26(داند رستم دوستدار اوست و در پي تحقير او نيست شغاد خود مي )پ
  . ماليات گرفتن رستم از كابلستان و در نظر نگرفتن روابط خانوادگي عملي كامالً عادالنه است )ت

  گيرينتيجه -4 

ـنش ا  و هاي رفتـاري شـغاد و صـفات   ات و نشانهبا تحليل و شناسايي خصوصي ويژگيهـايي  ) 27(و م
آيد و دست ميه از ارزشها، ترس و تكبر ب ابزاريه استفادنفرت، خشم، تناقض رفتاري، حسادت، : همچون

كـه  رسيم يماين نتيجه به حقارت  ةعقد دارندگانها و حاالت رواني با نشانهاين ويژگيها ة از رهگذر مقايس
ويژگيهـاي رفتـاري و   تمام با هنرمندي و دقت  فردوسيدر اين ميان . استبوده  حقارت ةچار عقدد شغاد

ـ  را او  روان نژنـد امروز مي توانيم كه ده كرو توصيف نان به تصوير كشيده شغاد را آنچ يشخصيت  ةبـا نظري
   .قابل تطبيق بدانيم معاصر ةحقارت آدلر در دور ةعقد

 .كرده اسـت ن توصيف اي نماديت شغاد را به گونهتوان پنداشت فردوسي در پايان داستان، شخصيمي
است، ظاهر  فروريختهو ة شغاد به مانند همان درخت توخالي است كه ظاهرش زيبا و فريبنده اما درونش ت

    .دشو مي ةاو منت مرگ در پايان بهاست كه ت پس همين نوع عمل و شخصي ؛و باطنش يكي نيست
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  يادداشتها

توصيف صريح كه در اين گونـه  ) الف: كندصيف ميتوبه سه گونه  اي شاهنامه راشخصيتهفردوسي عموماً  .1
توصيف رفتاري كه در ايـن  ) كند؛ بدروني فرد را توصيف و قضاوت خود را بيان مي شخصيتفردوسي آشكارا 

) آورد؛ پدروني ايشان را فراهم مي شخصيتهاي رفتاري امكان شناخت نوع ويژگيها و نشانه ةگونه فردوسي با ارائ
  .پيشين است ةتركيبي از دو گون توصيف تركيبي كه

  .189: 1379هال، ؛ 528: 1373ديچز، : ك. اي ادبي، رشخصيتهشناسي بر اساس پردازي روانهنظري ةدربار .2
الكتراي او اشاره كرد كه هـر دو   ةاديپ و عقد ةهاي مربوط به عقدتوان به فرويد و نظريهبه عنوان نمونه مي .3 

  . ويس معروف يونان باستان ـ استنمعروف سوفوكل ـ نمايشنامه ةبرگرفته از دو نمايشنام
شناختي بسياري از آثار هنري از موازين روان«كه جانبه دانست چراالبتّه اين موضوع را نبايد امري مطلق و همه .4

ها نمايشنامه. هاي خيالي استهاي نامحتمل و انگيزهسروكار هنر با وضعيت. كنندهمعصر يا بعد از خود سرپيچي مي
ـا ملودرامهـايي   هـ اين كتابها درام. ها دانستنظريه ةصتوان به تمام معني تحقيقات رواني يا عررا نمي آنها و داست ا ي

   .)97 :1382ولك، (» هاي رواني واقعي بيشتر استج اهميتشان از انگيزههيتهاي موضعي آنها هستند كه در
ـاس كهتـري     آنها ا كردار كه عمل يا كنش مجموعه صفات رفتار ي :حقارت ةعقد .5 بر كنار ساختن يـك احس

. شناسي فردي براي نخستين بار توسط آدلر مطرح شداصطالح مشهور روان اين ).146: 1358منصور، (دردناك است
ودند اما قبل از آدلر آن را به كار گرفته ب ]فرويد[استاندهال،ژانه و : گرچه بسياري از دانشمندان علوم انساني همچون

ـيد و آن را     ةتنها آدلر بود كه با تشريح و توصيف دقيق و صحيح از عقد ـازه بخش حقارت، به آن عمق و مفهـومي ت
آدلر فردي را كه احساسهاي حقارت او به طـور   .)55: 1370 آدلر،( شناسي فردي قرار دادات رواننظرياساس تمام 

حقارت اغلـب بـه    ةحقارت توصيف مي كند و معتقد است عقد ةعقد دارنده ياي شديد باشد به عنوان بيمارگونه
ـ  ،»برتري جويي جبراني ةعقد«نوعي  ـارور،  (شـود  مـي  ةكه طي آن فرد مجبور است به هر قيمتي سرآمد شود، منت ك
   ).56: 1386: ناصحي؛ 16 - 10: 1358: منوچهريان؛ 460 :1375
فرايند آفرينش، يا  ةيسنده به عنوان نوع يا فرد، يا مطالعروان شناختي نو ةات مطالعشناسي ادبيمنظور از روان« .6
خوانندگان يك اثر ادبـي   تأثير ادبيات بر ةرانجام مطالعشناختي موجود در آثار ادبي، يا سها و قوانين روانسنخ ةمطالع
ولك، (»شته باشدبه مفهوم دقيق كلمه، شايد فقط موضوع سوم به تحقيق ادبي تعلّق دا). شناسي خوانندگانروان(است 
  .مطرح استسوم  معني آشكار است موضوع اين مقاله نيز در ارتباط با همين). 82: 1382
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؛ اگرچـه  انـد اي كردهحقارت در شغاد اشاره ةوجود عقد ةبه طرح مسأل نقد ادبيدكتر سيروس شميسا در كتاب  .7
  ).226 - 225: 1381شميسا، (اند آميخته  در حقارت آن را با احساس حقارت ةايشان در تعريف و تبيين خود از عقد

حتـي جبـران    اي از افراد را بـه جبـران و  كه پاره بنا به تعريف آدلر عبارت از تار وپودي رواني است: جبران .8 
ـا  . كندبرند، وادار ميمضاعف كهتريهاي بدني يا رواني كه از آن رنج مي اين افراد با كوشش خستگي ناپذير وظيفه ي

  .)145ـ 144: 1358منصور، ( دهنديي خود را توسعه و گسترش ميا رواني نارساكنش بدني ي
را سروده  دبه زيبايي تفاوت جايگاه رودابه و مادر شغا )1( خوان هشتم و آدمكمهدي اخوان ثالث در شعر  .9
زاده او را .../ رودابه  كشتگاه و رستگاهش نيست/ زالِ زر است، اما ةنطفه شايد نطف!/ اين دغل، اين بد برادندر«: است

  ).1354اخوان ثالث، ( »شوم، يك ناخوب مادندر ةيك نبهر
  : گويدشاه كابلستان به رستم ميشغاد در شكايت ظاهري از  .10

  ).327: 6، ج1374، فردوسي(پديدار كرد  گوهر بدهمان    مرا بر سر انجمن خوار كرد

ي در ستايش و زيبايي او شده است مه است كه توصيفهاي فراوانزادگان مهم شاهنارودابه يكي از زنان و شاه .11
  ).238 - 157: 1، جهمان

  :كنندبيني ميشغاد را اين گونه پيشة زده خطاب به زال آيندشناسان شگفتستاره. 12
  دـــردي رســبه گاه دليري و گ     چو اين خوب چهره به مردي رسد

  ن دستگاهــشكست اندر آرد بدي         اهـــبيرم تــام نـسة مــكند تخ 
  وشـد به جـهمه شهر ايران برآي       تان زو شود پر خروشـهمه سيس

  ي ـي نماند بسـس به گيتـاز آن پ      سيــر هر كـــشود تلخ ازو روز ب
  )324: 6ج: همان(        

نان اين عمـل را  چ م است؛ اماكنند كه شغاد قاتل رستبيني ميشماران از همان آغاز پيشتوان پنداشت ستارهمي
ـ كه نابودي سيستان و آشوب  را عملة گويند بلكه نتيجدانند كه آن را آشكارا به زال نميده مية دور از ذهن و يا نكو

  .كننددر ايران است ـ بيان مي
  :گويندفرزند زال و رودابه، رستم، مية آيندة دربار به سام شناسانستاره .13

  مهـراب و زال  تو را مژده از دخـت 
  از ايــن دو هنرمنــد پيلــي ژيــان   
ـاي انـدر آرد بـه تيـغ        جهان زيـر پ
ــد   ــان را اميـ ــد ايرانيـ ــدو باشـ   بـ

ــال     ـادي هم ــه شـ ــر دو ب ـند ه ــه باشـ   ك
  بيايـــد ببنـــدد بـــه مـــردي ميـــان    
ــغ   ــت مي ــر پش ـاه از ب ــت شـ ــد تخ   ...نه
ــد   ــرام و نويــ ــوان را خــ   ...از او پهلــ
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ــام او ةخنـــك پادشـــا ــه هنگـ   كـ
  

     جوان شد به بـاالي سـرو بلنـد    .14
ــد   ــدو بنگريـ ــل بـ ـپهدار كابـ   ســ
ــود شــاد  ــدار او ب ــه دي ــي ب ــه گيت   ب

  چه بد در خـورش ز گنج بزرگ آن
  سيب همي داشتش چون يكي تازه

  بزرگــــان ايــــران و هندوســــتان
  

ــا  ــه شــ ــه بــ ــام او ةزمانــ ــرد نــ   بــ
 ) 181 - 180: 1همان، ج(                    

ــد   ــرز و كمنـ ــه گـ ــواري دالور بـ   سـ
ــان    ــت كي ــاج و تخ ــي ت ــزيدهم   را س

ــر ز بهــــر نــــژاد    ــدو داد دختــ   بــ
ــرش    ــامور دختــ ـا نــ ـتاد بـــ   فرســـ

ــر نــ     ــر او ب ــودي ب ــر نب ــز اخت   بة ك
ـتان    ــي داســ ــدي همـ ـتم زدنـ   ز رســ

 )325: 6ج: همان(                          
  

كشاند كه از حقارت، او را به سوي رفتارهاي غير اجتماعي مي ةعقد دارنده يهاي رفتاري ويژگي ةموعمج. 15
  . گرددين نوع رفتارها وي به فردي غير اجتماعي و يا با روابط ناسالم تبديل مياة مجموع
ماليات گرفتن رستم از كابلستان براي تحقير شغاد نبوده بلكه عملي كامالً عادالنه است؛ زيرا پيوند خانوادگي  .16

  .سرزمين قائل شوداين اي براي باعث آن نشده كه رستم امتياز ويژه
  

ـيم   كه ما نا .17   م او از جهـان كـم كن
ـتان سـام   .18     نكردست ياد از تو دس
      همي رفت با كـابلي چنـد مـرد    .19

ــدر  ــرّخ پـ ــاه فـ ــه درگـ ــد بـ           بيامـ
ـيم    .20     كه ما نام او از جهـان كـم كن
  

ـيم  ة دل و ديد     )326: همـان (زال پر نم كن
  )327: همـان (برادر ز تو كي برد نيز نـام  

ــب  ــر زكــين ل ــي پ ــرد   دل ــر از بــاد س   پ
  دلــي پــر زچــاره پــر از كينــه ســر      

ــد ـيم ة دل و ديــ ــم كنـــ ــر نــ   زال پــ
ــي، (            )327: 6، ج1374فردوســـ

  
  :قتل رستم توسط شغاد طرّاحي شده و شاه كابلستان بازيگري بيش نيستة روشن است كه توطئ .21
  )326: همان(د ور كرـخرد سبه گفتار آن بي      ردــش دور كــاه و راي از منــد شــبش
  )325 :همان(ي آنها چه فرزانه مردي چه ديو     يآنها گــه بيــتر برادر چــچه مه .22
  )331: همان(ختن ـاراج و آويــبه ايران به ت      تو چندين چه نازي به خون ريختن .23
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  )326: انـهم(كن چاه و بر باد مگشاي راز ـب     سازرنگـيــبه جاي آر صد مرگ ن .24
افراد : كندرا بر اساس ميزان نيرو و انرژي درونيشان به سه گروه تقسيم مي )Neurosis(نژندآدلر افراد روان .25

بويري، ) (Avoiding Type(و افراد منزوي ) Leaning(، افراد وابسته )Ruling Type(جو پرخاشگر و ستيزه
1/9/2008،html.adler/cgboer/edu.ship.webspace://http   .(در اين ميان شغاد بر اساس نيروي دروني 

  .گيردو نوع رفتارهايش در گروه نخست جا مي
كـه پـس از    كنـد اي رفتار ميبرخوردار است، به گونهسالم و مهربان نسبت به شغاد  شخصيترستم كه از  .26
  : را از بين ببرد وينشاند تا اين احساس بلند مي ةدارد و در جايگااو را ارجمند و عزيز مي در كابلستان شغادتحقير 

  )328: همان( سپرده بدو جايگاه بلند     همي داشتش چند روز ارجمند
- منش انسان بازتابي است از يك حالت آميزش محكم و دائمي موجود بين احساس تعاون و تالش ارزش .27

صفات منش تنها تجلّي ظاهري سبك زندگي و الگوي رفتار هر فرد است، چنانكه ما را قادر ) 63: 1370آدلر،(جويي 
ـيم كـه او در     اي كه در آن زندگي ميسازد تا نگرش فرد را نسبت به محيط، همنوع و جامعهمي كنـد، دريـابيم و ببين

- براي يادگيري و مهم شدن به كار مي هايي كه هر فردصفات منش ابزار هستند، ترفند. كندزندگي چگونه تالش مي

  .)113: 1379آدلر، ( ستآنها فرد به معناي روش زندگي  شخصيتبندي صفات در برد، شكل
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