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 *سوسن سهامي

 دة مسؤول(نویسنت، ایران )واحد مرودش، گاه آزاد اسالميدانششناسي، گروه جامعه
 **بابک حيدری
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 9/8/5998تاریخ دریافت: 

 7/9/5999تاریخ پذیرش: 

 چکيده

، ای که برایِ بسياریگونهرخوردار است؛ بهـملي، از ارزشي بسيار باال ب شخصيت

 مند است. اما به شان شده و بسيار ارزشیابي به الگوهاِی ملي، هدف اصلي زندگيدست

راستي چه الگو یا تيپ شخصيتي مناسب جامعة ما است؟ آیا در فرهنگ کهن ایراني، 

های شخصيتي مناسب برای ارائه به نسل امروز وجود دارد یا باید دست به الگوها یا تيپ

نامة ملي جامعة ایراني، عنوان شناس فردوسي به شاهنامةد؟  های دیگر شدامان فرهنگ

دهندة بخشي عمده از ميراث کهن فرهنگي، هایش، انتقالها است که از طریق اسطورهقرن

هویتي، دیني و ملي ایرانيان تا به امروز بوده است. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا 

نامان های شخصيتِي خوشویژگيشناسي شخصيت، شناسي و رواناز منظر جامعه

، مورد مطالعه و واکاوی قرار گيرد. پژوهنده در ابتدا با استفاده از روش تحليل شاهنامه

 شاهنامةهای شخصيتِي شش شخصيت اصلي داستان زال و رودابه را از روایت، ویژگي

 518ابي، باز، محوری و انتخ رمزگذاریِ ةاز سه مرحل کارگيریبهبا فردوسي تعيين کرده و 

ساخته  آشکار را شخصيت 8 ،محور 1 بر اساساصلي و مقولة  7و  مقولة فرعي 28مفهوم، 

را ( ضدِِّ خردو  خردمندانهیک مفهوم اصلي )دو نوع شخصيت به نام نوع چنين هم ت.اس

 پيش کشيده است.

شخصيت ملي، ادبيات حماسي، داستان زال و رودابه، تيپ شخصيتي، ها: کليدواژه

      ای.مينهنظریة ز
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  مقدِّمه

های شخصيت ملي از موضوعات شناسِي فرهنگي، مسألة ویژگيدر حوزة جامعه 

های فرهنگ ملي، در ارائه چالشي است که ادبيات حماسي ایران، به عنوان یکي از ميراث

یي کيفي، بر الگوی شخصيت هاپاسخ به این مسأله مناسب است. پيش از این، پژوهش

که چندین مورد مان، ایران، انجام شده است؛ چنانای ادبي سرزمينهایراني در گنجينه

شناسي وجود فردوسي از منظر روان شاهنامةهای تحقيق کيفي برای واکاوی شخصيت

گاهي نوین در این شناختي، جایکرد جامعهمند و رویدارد؛ اما مقالة حاضر با مطالعة نظام

های کهن ایراني است و بر بسياری از اندیشهميراثدانيم که ادبياتِ حماسي، باره دارد. مي

های پي در پي ایراني بهاترین اندیشة ایرانيان برای نسل، حاوی گرانشاهنامهدر این ميان 

گر اوج کوشش فرهنگي ایرانيان، بيان شاهنامه. افزون بر این، (529:5995)صدیقي،بوده است 

)حاجياني، نسل آینده بوده است  برای حفظ و انتقال کهن ميراث رفتاری آنان به

مندی در قرن چهارم هجری کار حماسي بزرگ و ارزشبه عنوان شاه شاهنامه. (528:5988

. ادبيات (29:5912)براون،قمری است که به دست ابوالقاسم فردوسي سروده شده است 

ای و های اسطوره، فرهنگ ایران را در قالب نبرد شخصيتشاهنامهحماسي از جمله 

از زمان سروده شدنش  شاهنامه. (21: 5981)دیلم،زمين به تصویر کشيده است ریخي ایرانتا

گران، مورد توجه بوده است و با تحقيق دربارة آن، تا همين امروز، همواره از سوی پژوهش

شناسي پدیدار شناسي و فرهنگشناسي، روانشناسي، جامعههای مردمصدها اثر در زمينه

 .(5982)امرایي،شده است 

واکاوی شخصيت ملي ایراني در فرهنگ و رو، هدف نگارنده از پژوهشِ پيشِ  

 شاهنامةهای داستان زال و رودابه از شخصيتفردوسي است. در این مطالعه، شاهنامة 

  شود تا الگوی شخصيت ایراني را در آن بيابيم.فردوسي بررسي مي

سخن بگویيم. « يت مليشخص»در این پژوهش، پيش از هر بحثي باید دربارة  

پذیری و شود که در فرایندِ جامعهشخصيت ملي به ویژگي بنيادین یک ملت اطالق مي

. (19:5991)کوهن،های بعدی منتقل شده و ظهور یافته است کنش متقابلِ نمادی، به نسل

ترین پایه و رکن مهمهایي بلند است و البته که عموماً داستان شاهنامههای در داستان

 جامعه و وقایع ها به واسطةقهرمانانِ اصليِ داستان شخصيتِ ،شخصيت است ،بلند استاند

، شاهنامههای به عبارتي دیگر، قهرمانان اصلي داستان است؛ آن شکل گرفته موجود در

ها، از طریق همواره نمایي از شخصيت ملت ایران بوده و هستند. خوانندگان این داستان
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گيرند ها فرا ميکنند. آنو فرهنِگ آنان را بازتوليد مي شخصيتهمانندسازی و آموزش، 

شان را از خود بروز دهند و این های رفتاریِ قهرمانانهای مشابه، کنشکه در موقعيت

یابد؛ شود و از نسلي به نسل دیگر انتقال ميفرایند، در خرد جمعي ملت حفظ مي

در  شاهنامه،ادب فارسي، به ویژه در بنابراین، شناخت شخصيت ملي در آیينة فرهنگ و 

 ظهور شخصيت ملي بسيار اهميت دارد.

ه در پيوند با ـتوان گفت هدف از انجامِ این پژوهش )کچه گذشت، ميبنا بر آن

شناسيِ ادبيات است(، واکاوی شخصيت ملي ایرانيان در داستان زال و رودابة جامعه

 است.  شاهنامه

در پژوهشي تحت عنوان  (5989) ایشنبهدر پيشينة پژوهش باید گفت که  

نشان داده است که « گلستانپردازی سعدی در  شخصيت و شگردهای شخصيت»

مردم به  به این معنا که است. آن ردِبُترین عنصر در پيشمهم ،هشخصيت قهرمان قصِّ

و  اندشدهميها متنفِّر یا از آن اندبستهميها دل آن به ،هااین شخصيت هایکنشسبب 

ها، این شخصيتگيری کنند. هرچه که آنان، داستان را پي ده استشاین امر باعث مي

. هر چه آنان، در بدی و خوبي اندهنشستوانندگان ميتر به دل خ، بيشاندبودهتر واقعي

تر احساس خویشي ، مردم با آنان بيشاندبوده بد هخوب و گا همطلق نبودند، یعني گا

تر خورده است، بيشجا که داستان با زندگي مردم گره ميچنين، آنهم .اندهکردمي

 شده است.جذِّاب و شنيدني مي

( 5992) سراج خرمي وداودنيا در ادامة پيشينة پژوهش باید به این آثار اشاره کرد:  

نامادری سياوش و  ،اختالل شخصيِّت مرزی در شخصيِّت سودابهبه بررسي  يپژوهش در

هایي که برای تشخيص از مالک ند. بر اساس این پژوهش،اپرداخته ،کاووسسر کيهم

خواني دارد که آمده، سودابه با پنج مورد هم DSM-IVاختالل شخصيِّت مرزی در کتاب 

های مهارگسسته برای اجتناب از طرد یا رهاشدگي واقعي یا عبارت است از: کوشش

ثبات و شدید ، روابط بيمکرر زنيِآسيبگر تهدید و خودشوری، حرکات بيانخيالي، تکان

، تهمت یراگویي، مکهایي چون دروغها، ویژگيجویي. البته سودابه جز این مالکو انتقام

و پليدی نيز دارد که همة این کردارها به دنبال تغييری است که در خودانگارة او رخ  نيز

 .داده است

الگوها در کهنه اند کدر پژوهشي نشان داده (5997زاده )زاده و اشرفشاه بدیع 

و به صورت پيدا و  هستندو جمعي  یدهندة ناخودآگاه فردادبيات )حماسي( انعکاس

، نگاهي به شخصيت در این پژوهش شوند.دیده مي پنهان در همة شؤونات زندگي انساني

http://jpnfa.riau.ac.ir/?_action=article&au=9436&_au=%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87++%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://jpnfa.riau.ac.ir/?_action=article&au=5649&_au=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7++%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://jpnfa.riau.ac.ir/?_action=article&au=5651&_au=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1++%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%AE%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://jpnfa.riau.ac.ir/?_action=article&au=5651&_au=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1++%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%AE%D8%B1%D9%85%DB%8C
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از جمله پير خردمند و والدت  ونگیمورد نظر  یالگوهادندان بر اساس کهنکوش پيل

را در نظر گرفته که  يیهاالگو، مؤلفه دو کهن نیا یبرا ونگی. ده استانداخته شدوباره 

تحقيق حاضر که به  جینتا نیترآن در زندگي کوش بازتاب داشته  است. مهم ینمودها

با  ونگ،ی یسو با آرادهد که همنشان مي ،صورت گرفته است تحليلي -روش توصيفي

دندان، دچار کوش پيل عنيین پير خردمند، شخصيت اصلي داستا یالگوظهور کهن

او، به  یهایگرپير فرزانه و روشن ینمودهاو در اثر ره شده گسترده یييتحوالت معنو

از نو زنده  يیکه گو یبه امور روحاني بدل شده است، به طور بندیمدار و پااخالق یفرد

ن مجدد را تجربه کرده است. اگرچه کوش در ابتدا شخصيتي ضدقهرما يشده و حيات

دروني خود غلبه کرده و پادشاه و قهرماني  یهاکيیبوده، تحت تأثير تعاليم پير دانـا، بر تار

  .مردمي شده است

( ساختار داستان حماسي شخصيت زال را مورد تحليل قرارداده 5919مختاری ) 

شناسي کاوانة شخصيت زال از نگاه روان( به نقد و بررسي روان5988است و هوشنگي )

رسد که عقدة حقارت در وجود زال )که آلفرد آدلر پرداخته و به این نتيجه مي اجتماعي

دارد تا به سبب رانده شدنش از جامعه در او شکل گرفته است( ناخودآگاه زال را بر آن مي

خواني با نظریة آدلر ها به بلندی و برتری دست یابد. محقق از این همدر تمامي عرصه

پردازی داستانش، اشراف کامل داشته ، به همة ابعاد شخصيتگيرد که فردوسينتيجه مي

 است. 

( در تحليل شخصيت سام اذعان کرده است که در شخصيت سام به 5995صدیقي ) 

های سال با او گيرد که سالدليل به دنيا آمدن فرزندی عيبناک، عقدة حقارتي شکل مي

هایش، سام از این حالت یابيو کامهای فرزند شود و حتا با وجود ابراز لياقتراه ميهم

هد تا حقير خودش نيز هست، ادامه ميـچنان به تحقير زال که تشود و همخارج  نمي

سازد و با ای شبيه رستم ميشود. در این هنگام زال عروسکي پارچهکه رستم متولد ميآن

ت خود رهایي فرستد. با این روش درماني، سام از عقدة حقارشکوه تمام به نزد سام مي

درماني در رسد. محقق این واقعه را آغاز نمایشیابد و به رؤیای داشتن فرزند سالم ميمي

 شمرد.شناختي ميپندارد و آن را دليلي بر اطالع داشتن فردوسي از مباحث روانایران مي

شناسانه به تحليل کمِّي مقولة هویت و ( با دیدی جامعه5995کاران )یوسفي و هم 

، معنای هویت ایراني را با استفاده پژوهشاین نویسندگان در ایراني پرداخته است. هویت 

جو کرده و به این وفردوسي جست ةشاهناماز روش تحليل محتوا در داستان سياوش از 
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شود. در مي ختهانيراني بازشنا هویت نتيجه دست یافته است که هویت ایراني در مقابل

های بعدی هویت ایراني جای رهنگي و تبار مشترک در الیههای فلفهؤاین داستان سایر م

 گيرند.مي

تحليل گفتمان انتقادی » ( در پژوهشي دیگر تحت عنوان5991کاران )یوسفي و هم 

ة شاهناماند که دریافته «داستان سياوش( )مورد مطالعه فردوسي ةشاهنامهویت ایراني در 
از عناصر هویت ایراني را به زمان حال  بسيار يبخش ،ایرانيان ةفردوسي با روایت گذشت

یراني گفتمان هویت ا که دهد. نتایج واکاوی متن داستان سياوش نشان مياندانتقال داده

عد سياسي تقابل با گفتمان هویت انيراني شکل گرفته و در هر دو گفتمان، بُ ةبه واسط

بان آزادی و استقالل تر برخوردار است. فردوسي نهاد سياسي را نگهبيش يهویت از اهميت

ها بر ایران، عرب ةداند. درواقع، او با توجه به شرایط زمان خویش و غلبایران زمين مي

 های فرِِّي خود را در قالب شاه آرماني بيان کرده است. شاه آرماني با ویژگيسياس ةاید

مقابل، از شاه انيراني  مرکزی گفتمان هویت ایراني بوده است و در داِلِّ  ،ایزدی، داد و خرد

زدایي داد و خرد است، مشروعيت ،ایزدی هِمرکزی هویت انيراني که فاقد فرِّ به عنوان دالِِّ

 شده است.

گيری انتخاب شده، در این پژوهش، داستان زال و رودابه، به عنوان واحد نمونهاما  

بيت، با هنرمندی  5111فردوسي است که در حدود  شاهنامةهای زیبای یکي از داستان

تمام سروده شده است. در این داستان، خبری از نبردهای مادی خير و شر نيست. هرچه 

دیگر، در معنوی است که با وجود تضاد با یکهست شرح ستيز و برخوردهای نيروهای 

. در این داستان، از زال، سيندخت و (11: 5919)مختاری، رسند نهایت به یگانگي مي

آیند و به شمار مي شاهنامهخردمندان منوچهر نام برده شده است که همگي از بزرگ

خرد، رای و  رودابه نيز به سبب داشتن های داستان، سام، مهراب  و حتايتدیگر شخص

دستي تقریبي، شوند. این یکمحسوب مي شاهنامهنامان از خوش اندیشه و دلي پاک،

حاکم بر داستان و اميد پيدا کردن، نظمي جدید را در فضای داستان  فضای شخصيتي

يل کيفي )از منظرِ ـوان با استفاده از روش تحلـتکند و ميدهد و ایجاد ميارائه مي

 های شخصيتي قهرمانان داستان بپردازیم. فهم ویژگي شناختي(، بهجامعه

های مختلف ، در طي ساليان طوالني و دورهشاهنامهبه این نکته هم اشاره کنيم که  

های تاریخي، اگر مورد توجه مردم ایران بوده است، به دليل نوعي قرابت بين ویژگي

ست و الگوی شخصيتي ملي های این اثر بوده افرهنگي و شخصيتي ملِت ایران با اسطوره

 توان بر این اساس ترسيم کرد.را مي
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 های شخصينظریه 

افالطون معتقد بود که شخصيت از سه جزء شهوت، غيرت و عقل تشکيل شده است  

. افالطون شهوت را که (591: 5988)شجاعي، است  مراتبي مرتب شدهکه به صورت سلسله

ترین سطح قرار کند، در ابتدایي، کمک ميهابه ميل گرسنگي و ميل جنسي و دیگر ميل

داند کند. او غيرت را قسمتي از شخصيت ميدهد و در سطح دوم به غيرت اشاره ميمي

هنگام  شود تا فرد بهشود. یعني قسمتي که باعث ميکه به معيارهای اجتماعي مربوط مي

کارهای ناپسند، هنگام انجام  انجام یک کار درست احساس سربلندی و غرور کند و به

نظر احساس شرمندگي و گناه داشته باشد. عقل در باالترین سطح شخصيت از نقطه

. آلپورت در طي تحقيقي برای مشخص کردن (95: 5912)استونس، گيرد افالطون قرار مي

کلمة توصيفي را از فرهنگ لغت وبستر، ردیابي کرد که  58111صفات شخصيت، حدود 

رنجوری و ...، طلبي، روانپذیری، قدرتگری، سلطهمانند: سلطهه ها، بچهارم آنحدود یک

. کتل و آیزنگ، به بررسي (25: 5981)فيست، کردند های شخصيت را توصيف ميویژگي

صورت الگویي از شخصيت از طریق صفات پرداختند. کتل نيز شخصيت یک فرد را به 

ی به واقعي بودن صفات در درون هر گيرد. اما برخالف آلپورت، اعتقادها در نظر ميصفت

داند که از مشاهدة عيني رفتار آشکار فرد، هایي فرضي ميفرد ندارد. کتل، صفات را سازه

ناخودآگاه پردازاني است که اصطالح یونگ از نظریه. (71: 5982)شاملو،شود استنباط مي

ي مربوط به ترین ویژگرجستهالگوها بکند و معتقد است که کهنرا مطرح مي جمعي

ور ـرمان ظهـکل قهـه شـها بای جمعي و اسطورهـهستند که در رؤی ناخودآگاه جمعي

گرا. گرا هستند یا برونکارل گوستاو یونگ بر این باور بود که مردم یا درون کنند.مي

دانست که به بيرون خود توجه دارند و گرا را پُررو و معاشرتي ميیونگ اشخاص برون

. در (91: 5917)سياسي،گزین هستند گراها، خجالتي و تودار و خلوته دروناعتقاد داشت ک

 بندیهای گوناگوني معرفي و طبقهچنان ادامه دارد(، تيپها کوشش )که همطي سال

کری و کری و گوستا است. مکبندی مکها، طبقهترین آنترین و پراقبالاند که رایجشده

طراحي کردند که  NEO نامة نئورا با عنوان پرسش اینامه، پرسش5981گوستا در سال

گرایي، نژندی )روان رنجورخویي(، برونپنج عامل یا حيطة اصلي شخصيت یعني: روان

پذیری را تـپذیری( و مسؤوليودن )توافقـپذیر بپذیری(، دلهـذیری )تجربـاف پـانعط

 .(91: 5981)گروسي فرشي، سنجيد مي
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 شناسي پژوهشروش 

/شاعری )از جمله فردوسي(، همة کوشش خود را در هي است که هر نویسندهبدی 

بندد. او برای این کار، های اثرش به مخاطب، به کار ميجهت شناساندن کامل شخصيت

توان با تأمل در افراد درون داستان در اختيار ندارد. پس مي جز گفتار و کنشابزاری 

ها های شخصيتي آنواکاوی و شناسایي ویژگيبههای داستان های شخصيتو کنش گفتار

های شخصيت ملي، از دو فنِِّ متفاوت پي برد. در پژوهش حاضر، جهت شناسایي ویژگي

 -2روایتي؛  تحليل -روایت شناسي -5برای تحليل کيفي مورد نظر استفاده شده است: 

این  پرسش  به کمک روش تحليل روایتي، محقق به دنبال پاسخ به ای. نظریة زمينه

های ملي محوری است که این روایت، چگونه به ما در فهم زندگي و فرهنگِ شخصيت

 کند؟ کمک مي

در تحليل روایتي، محقق با تيزبيني، مفاهيم نهفته، الگوی خاص رفتاری یا نگرش  

:  5991)هومن،کند کنندة آن است، شناسایي ميای را که داستانْ روایتغالب در جامعه

بُردهای استقرایي مند شدن پژوهش، از راهای، در راستای نظامر روش نظریة زمينه. د(922

شود. کُدها در سه مرحلة کدگذاریِ آزاد، محوری و گزینشي استفاده مي سازیبرای نظریه

شود الگوی نهایيِ شود و در مرحلة سوم، بر اساس نظریة شخصيت سعي مياستخراج مي

 گردد. شخصيت ملي ایرانيان ارائه 

      و نمونه جامعه آماری 

ای مستقل در گيری کمِّي(، مرحلهگيری در تحليل کيفي )برخالف انواع نمونهنمونه 

: 5991)محمدپور،تواند باشد ای نيست و فرآیندی خطي یا الگومند هم نمينظریة زمينه

فاهيمِ در پذیر، غيرِخطي و شناور که بر مبنای م. آن رهيافتي است بسيار انعطاف(921

پذیرد و هدف عمدة آن، تشریح و پاالیش ها صورت ميحال ظهور و برگرفته از داده

ای ریة زمينهـالعه در نظـ. ميدان مط(921)همان: دهنده به نظریه است های شکلمقوله

تواند هر چيزی باشد: یک سازمان، یک مدرسه، یک فرد، یک کتاب و یا هر چيز دیگر. مي

چي، بازگشتي و ـهای کيفي، ماهيت مارپية روشـمانند هم هـهم بای تحقيق زمينه

  ناشُده دارد. بينيپيش

گيری، داستان زال واحد نمونه است. شاهنامهدر پژوهش حاضر، واحد جامعه، کتاب  

ها و ( است. واحد ثبت، شامل مضمون، حاوی نشانه5981فردوسي ) شاهنامةو رودابه در 

است. گفتني  شاهنامههای موجود در های شخصيتيِ شخصيتژگيهای واقعي بر ویداللت
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ها، با چندین بندی مفهومي آناست برای اطمينان از دقت انتخاب واحدهای ثبت و دسته

 شناسي مشورت شده است. متخصص در زمينة ادب فارسي و روان

 یافته های پژوهش 

 ل و رودابههایِ داستان زابازِ ابياتِ مرتبط با شخصيت گذاریِ کد 

نوعي در ارتباط بيت از ابيات داستان زال و رودابه را به  255گر در مجموع، پژوهش 

مفهوم پدیدار شد  11گذاری آزاد این ابيات، با شخصيت رودابه تشخيص داد. سپس با کد

چنين بندی گشت. هممحور منفي، مقوله 1محور مثبت و  7و در نهایت این مفاهيم در 

نوعي در ارتباط با شخصيت زال بيت از ابيات داستان زال و رودابه را به  171نگارنده 

مفهوم پدیدار شد و در نهایت این  19گذاری آزاد این ابيات، تشخيص داد. سپس با کد

بيت از ابيات  227بندی شد. پژوهنده، محور منفي، مقوله 9محور مثبت و  7مفاهيم در 

ر ارتباط با شخصيت سيندخت تشخيص داد. سپس با نوعي دداستان زال و رودابه را به 

محور  7مفهوم را پدیدار کرد و در نهایت این مفاهيم را در  19گذاری آزاد این ابيات، کد

بيت از ابيات داستان  517گر در خالل تحقيق، محور منفي آشکار کرد. پژوهش 2مثبت و 

گذاری ناسایي کرد. سپس با کدنوعي در ارتباط با شخصيت منوچهر شزال و رودابه را به 

 1محور مثبت و  7مفهوم را نمایان کرد و در نهایت، این مفاهيم را در  91آزاد این ابيات، 

 بندی کرد. محور منفي مقوله

 کدگذاری محوری 

مفهوم از کدگذاریِ باز، از هر شش شخصيت اصلي  518بر اساس هدف پژوهش،  

ام، سيندخت، منوچهر و مهراب( شخصيت ملي داستان زال و رودابه )رودابه، زال، س

و مقایسة این مفاهيم، در  ایرانيان به دست آمده است که پس از استخراج  و مشاهده

مقولة  28زیر مقوله به دست آمد که با واکاوی زیر مقوله در سطح دوم،  97سطح نخست 

اصلي داستان های هر شش شخصيت های حاصل از کدگذاریشود. از یافتهاصلي ارائه مي

های یابيم که در کدگذاری محوری، هشت مقوله با شدت و ضعفزال و رودابه، درمي

ها )مفهوم های شخصيتي آنمقولة مشترک مثبت، در ابيات مرتبط با ویژگي 7متفاوت، و 

 شخصيت( پدیدار گشته است: 

-5151شمارة ابيات مربوط به این مقوله:  برای مردم ارزش قائل شدن: -5

. مفاهيم 5159/5151/5155-5152/151/111/781/795/5159/191-191/111-119

 به دست آمده از این ابيات، در کدبندی مرحلة اول عبارت است از:
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 ؛بيان محبت یا عشق )مستقيم و غير مستقيم( -5

 توجه داشتن به احساسات دیگران؛ -2

 زیستي کسي کردن؛دعا برای سالمتي و به -9

 ان بودن؛مورد عالقة دیگر -1

 نگران سالمتي کسي بودن؛ -1

-119شمارة ابيات مربوط به این مقوله: رعایت آداب معاشرت:  -2

199/115/979/978/111/781/159/151/121/119-111/112/175/125-121 .

 مفاهيم به دست آمده از این ابيات در کدبندی مرحلة اول عبارت است از: 

 استقبال گرم کردن؛ -5

 يد کردن؛   تعریف و تمج -2

 رو بودن؛گشاده -9

 دعوت کردن؛ -1

 قدرداني کردن؛ -1

 دیگران را مؤدبانه خطاب کردن؛ -1

 نوازی کردن؛مهمان -7

 هدیه دادن؛ -8

 با کسان محترمانه رفتار کردن؛ -9

-971/111-977مقوله: شمارة ابيات مربوط به این  داشتن: شجاعت -9

 این ابيات در کدبندی مرحلة اول عبارت است از:دست آمده از . مفاهيم به999/791/871

 برخالف عرف جامعه نظر داشتن؛ -5

 به مقابلة خطر رفتن؛ -2

 ثبات قدم داشتن؛ -9

 حرف خود را شجاعانه گفتن؛ -1

     /155/125/127/111/152مارة ابيات مربوط به این مقوله: ش وَر بودن:اندیشه -1

 کدبندی مرحلة اول عبارت است از:ات دراین ابي . مفاهيم به دست آمده از122/979/981

 ریزی کردن؛برنامه -5

 جویي کردن برای حل مشکل؛چاره -2

 دوراندیش بودن؛ -9

 مشورت کردن؛ -1
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 /971/115/112/5151/915/917/992/112/111/118/195 خسروپرستي: -1

128/111/118/171-171/179/189/157/125/171/5559/ 

5511/5911/5115/5111. 

 دعا و نيایش کردن؛ -5

 ستودن پروردگار؛ -2

 جای آوردن؛شکر نعمت را به -9

 یاد خدا کردن؛ -1

         789-5151/998/111/185/791-889/5159-782/781/881 ها:مراعاتِ سُنت -1

/5151/5199-5111/185/789/ 175/    

 احترام به والدین گذاشتن؛ -5

 های نادرست؛انجام ندادن سُنت -2

 سرگُزیني و فرزندآوری؛توجه به سنت هم -9

 توجه داشتن به سنت سوگند؛ -1

 توجه داشتن به نام نيک؛ -1

 /981 /911/919 /917/918/ 911شمارة ابيات مربوط به این مقوله:  برازندگي: -7

991/197/182/198/111/719/555/5119/5151/911/911/918/919/951/955/911/

911/912/989/981/981/981/995/992/991/111/118/5121/5111/172/878- 

877/5598/5178/5179/5119/ 5151/952/959/951/951/915/ 911/ 991/182/ 

189/181/181/187/188/191/129/111/117/119/119/151/121/191/198/199/

111/115/112/111/182/181/119/152/121/191/198/111/111/111/115/112/

119/111/111/111/118/119/172/181/711/711/717/811/881/5555/172. 

 مفاهيم به دست آمده از این ابيات در کدبندی مرحلة اول عبارت است از:

 اندام متناسب و زیبا داشتن؛ -5

 چهرة زیبا داشتن؛ -2

 ظاهر آراسته و مرتب داشتن؛ -9
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 کدگذاری گزینشي 

 «شاهنامهانقياد شخصيت در »مقولة هسته  

تحليل شخصيت داستان در اند، فرایند طور که کوربين و اشتراوس تصریح کردههمان 

تر منتهي شود. این خط داستان در تواند به یک خط داستان بزرگیک مطالعة کيفي مي

های گوناگون و ای از شخصيتسازی و ارائة شرحي انتزاعي و چکيدهواقع ماحصل مفهوم

 شاهنامةها است. واکاوی شخصيت داستان زال و رودابه در ها در داستانهای آنکنش

ها الگویي ملي نهفته است. در این الگو، سه دهد که در تمامي شخصيتي نشان ميفردوس

گرایي. پذیری و جامعهمداری، مسؤوليتمردممقولة در انقيادِ شخصيتِ ملي عبارت است از 

انقياد شخصيت عبارت است از: رعایت آداب معاشرت؛ برای مردم ارزش  شرایط ملي در

ها؛ رای و اندیشه بودن؛ خسروپرستي؛ مراعاِت سنت قائل شدن؛ شجاعت داشتن؛ داری

های مؤثر در شخصيت ظاهری زیبا داشتن؛ درشت هيکل بودن و آراستگي ظاهری. زمينه

وراثتِ ضحاکي،  و فرِّهِ ایزدی داشتن و جنسيِّت. تأثير تربيت دوران کودکيعبارت است از: 

رامادِّی، شرایط ـهای فروـاجتماعي داشتن و ني ، موقعيتشناس بودنموبد و ستاره

بُرد، محورهای اصلي کند که این چهار راهبُرد کنش را ایجاد ميگر هستند. چهار راهمداخله

بُردها دارای  محور دوقطبي هستند: دهد. راهبندی شخصيت در داستان را شکل مينوع

، ودنپرست بپرست یا اهریمنخسروبودن،  گراشجاع یا ترسو بودن، خودخواه یا جامعه

 سازد:ورز یا بي رای و اندیشه بودن، هشت تيپ شخصيت مياندیشه

 ورز است؛شخصيت خردمند که خسروپرست و اندیشه -5

 گرا و شجاع است؛ شخصيت پهلواني که جامعه -2

 گرا و خسروپرست است؛ شخصيت کاریزماتيک که جامعه -9

 ورز و ترسو است؛شخصيت زنانه که اندیشه -1

 ک که شجاع و بي رای و اندیشه است؛شخصيت سفا -1

 پرست است؛، بي رای و اندیشه و اهریمنشخصيت جادوگر -1

 پرست و خودخواه است؛اهریمن شخصيت ضحاکي، -7

 شخصيت چاپلوس، ترسو و خودخواه است. -8
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 شاهنامهالگوی پارادایمي پدیدار گشته در شخصيت ملي ایراني با تکيه بر 

 

 

 

 

شرایط 
 گرمداخله

 .وراثت ضحاکي   5

-موبد و ستاره .2
 بودن شناس

. موقعيت 9

 اجتماعي

. نيروهای فرا 1

   مادی

 شرایط علِّي

. رعایت آداب 5
 معاشرت.

.بــرای مــردم 2

ارزش قائــــــل 

 شدن.

.شـــــــجاعت 9

 داشتن

.دارای رای و 1

 اندیشه بودن

ــتي   1 .خسروپرس

-.رعایت سنت1

 ها را کردن.

. ظــاهر زیبـــا 7

 شتندا

.درشت هيکـل 8

ـــــــــودن و  ب

آراســــــــتگي 

 ظاهری داشتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 زمينه
تربيت  تأثير -5

 کودکي دوران

 فره ایزدی -2

 جنسيت -9

 پيامدها
شخصــــيت  -5

 خردمند
ــــيت  -2 شخص

 پهلواني
شخصـــــيت -9

 کاریزماتيک
ــــيت  -1 شخص

 زنانه
ــــيت  -1 شخص

 سفاک

ــــيت  -1 شخص

 جادوگر

ــــيت  -7 شخص

 ضحاکي
ـــــيت  -8 شخص

 چاپلوس

 پدیده

نقياد ا
شخصيت 

مردم مداری، 
مسؤوليت 

پذیر، جامعه 
 گرا بودن

 

 

 بُردهاراه
.شجاع یا ترسو 5

   بودن.

.خودخواه یا 2  

 گرا بودنجامعه

.خسرو پرست 9

بودن یا اهریمن 

 پرست بودن

ورز بودن . اندیشه1

یا بي رای و اندیشه 

 بودن
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 شاهنامهبرد کنشي، هشت تيپ شخصيتي را در پارادیمي، چهار راهبر اساس مدل 

در  بودن پسندگيری اجتماعي و جامعهجهت دهندةنشان گرایيجامعه پدیدار کرده است.

است و شجاعت نشان از قاطعيت دیگران خودخواهي است که مستقل دیدن خود از مقابل 

بندگي است که در یک جهت   برد خسروپرست بودن، محوردر گفتن حقيقت است. راه

ورزی خردمحور است. سه برد اندیشهتا است و در جهت دیگر اهریمن است. راهخداوند یک

ورز هستند گرا، خسروپرست و اندیشههای جامعهشخصيت شاهنامهشخصيت ممدوح در 

ها به سمت خداوند، خلق، حق و خرد است و در مقابل، چهار شخصيت گيری آنکه جهت

خرد، برد، در قطب مقابل، شامل بيجادوگر، ضحاکي و چاپلوس، در چهار راهسفاک، 

پرست، خودمحور، بيمناک از گفتن حق است. شخصيت زنانه که یک شخصيت اهریمن

 بينابيني است که اندیشه دارد، اما ترسو است.  

 گرا بودنجامعه

پرسـت خسرو
 بودن

 خود خواهي

 پرستياهریمن

 شجاعت   ترس

اریزماتيک    شخصيت ک
 ایزدی داشتن( )فرهِ

 شخصيت پهلواني

 ورزاندیشه
شخصيت 
 خردمند

 بي رای و اندیشه
 بودن

    شخصيت
 ضحاکي

 شخصيت چاپلوس

 شخصيت
 جادوگر

 شخصيت سفاک

 زنانه شخصيت
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 گيرینتيجه      

بوده است.  شاهنامهدر های شخصيت ملي ایرانيان ياین مطالعه به دنبال تحليل ویژگ      

همواره به  توجه ایناست و  رایج بوده ایران ، از قدیم در ميان مردمشاهنامههای داستان

. قهرمانان اصلي داستان شته است، نقش داهانسلدر تهذیب و تربيت های گوناگون صورت

 تيشخصيویژگي قرار گرفت و زال و رودابه در این مقاله به روش کيفي مورد بررسي 

با تحليل مفاهيم شخصيت، این داستان در سه مرحله کدگذاری انجام شده و قهرمانان 

 گراجامعه» و« پذیریمسؤوليت»و  «مداریمردم»سه مقولة اصلي انقياد شخصيت ایرانيان 

درکدگذاریِ محوری هفت مقوله و بر اساس چهار محور در  پدیدار گردید.« بودن

( 5997زاده )زاده و اشرفبه دست آمد. شاه بدیعری محوری، هشت تيپ شخصيت کدگذا

در ابتدا شخصيتي ضدقهرمان بوده، اما  ،نامهکوشدر  کوشدر پژوهشي نشان دادند که 

غلبه کرده و پادشاه و قهرماني  خوددروني  یهاکيیتحت تأثير تعاليم پير دانـا، بر تار

پردازی در شيوة شخصيت»( در پژوهش 5999اني )ورز و احمدینيکمردمي شده است. 

، توصيف ظاهر و چهره و شاهنامههای دریافتند که ارتباط کالمي در داستان« شاهنامه

هستند که فردوسي در شناساندن شخصيت قهرمانان هایي شيوهموقعيت اجتماعي، 

اعي و داستان از آن استفاده کرده است. در این پژوهش نيز دو مقولة موقعيت اجتم

 برازندگي در واکاویِ شخصيت ملي ایرانيان پدیدار گشته است.

آید که سان به وجود ميبرد یکشخصيت پهلواني و شخصيت چاپلوس از دو راه  

گرایي و شخصيت برد شجاع بودن و جامعهقطب مثبت از راه درشخصيت پهلواني، 

رفته است  که ـگل ـب منفي ترس و خود خواهي شکـچاپلوس در مقابل، از دو قط

طلبي، انـجهيودن، ـاد بـشال بودن، قاطعيت داشتن، ـشامل فع های پهلوانيویژگي

دوست داشتن مردم، عالقه به شرکت  ،عالوه بر آنو  مندی به مردم و پرحرف بودنهعالق

این شخصيت است.  پهلوانانبودن نيز از صفات  شجاعها، های بزرگ و گردهمایيدر گروه

گرایي برونسو است. هم (5999جان و سریواستاوا ) گرا از نگاهتي برونبا تيپ شخصي

آميزی، هایي چون مردمکه ویژگي استبه جهان  کوشای فردی،کرد گر وجود رویبيان

هشت تيپ شخصيتي پدیدار شده را شود. را شامل مي شجاع بودنفعال بودن، قاطع و 

پذیر که مورد های دلسته شخصيتتر مشاهده کرد. یک دتوان در دو دستة کليمي

 حِسِّ  ت به دیگرانـو نسباند تدوساً نوعـپذیر اساسدل هایستایش هستند. شخصيت

هستند. در نوعان به همکننده د که دیگران نيز متقابالً کمکنو باور داردارند دردی هم
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جو و رقابتجو، خودمدار و شکاک نسبت به دیگران بوده پذیر ستيزهدل فرد غيرِ ،مقابل

نام، در مورد دو تمایل نوروتيک بِ هورنای یکي از روانشناسانِ .کاری کنندهاست تا هم

همان است که این دو  کردهبحث « حرکت به طرف مردم»و « حرکت بر عليه مردم»

مدار، در انقياِد شخصيِت مردم است. یيجوستيزه در مقابلش، و یپذیردل صفت

گرا بودن، در نزد توان نتيجه گرفت که حتمًا ویژگي جمعميگرا پذیر و جامعهمسؤوليت

فردوسي )یا مردمي که فردوسي برای آنان شعر گفته است( ارزشي بسيار باال داشته است 

های تمام  قهرمانان مثبت داستان زال و رودابه قرار داده که او، این صفت را از ویژگي

پذیر بودن، دهد ویژگي دله نشان ميمداری، شواهدی بسيار دارد کمردم ویژگي است.

ویژگي بسيار مهمي از دید شاعر بوده است؛ چراکه از واکاوی ابعاد شخصيتي شش 

بينيم که شخصيت  اصلي این داستان، دربارة پنج شخصيت )جز رودابه(، ابياتي بسيار مي

ید فردوسي آنظر مياند. به دهد این اشخاص به داشتن رای و اندیشه ستوده شدهمي نشان

پذیری، محدودیتي در عين ارزش قائل بودن برای دارا بودن خصوصيات مرتبط با انعطاف

پذیری بسيار را عاملي مزاحم برای برای آن در نظر داشته است. یعني فردوسي، انعطاف

ذیر بودن ـپپذیری و دلتـ)از دید خود( یعني مسؤولي و مهم تـهای مثبدیگر ویژگي

 . دانسته استمي
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 فهرست منابع

 ( .5912استونس، لسلي .)پور، رجمة بهرام محسنـ، تهفت نظریه دربارة طبيعت انسان

 تهران: رشد.

 ( .5982امرایي، مجيد .)تهران:  ،های شاهنامه از کيومرث تا شغادشناخت شخصيت

 آنزان.

 ( .5912براون، ادوارد .)اهلل رجمة فتحـت سعدی، تاریخ ادبيات ایران از فردوسي تا

 مجتبایي، تهران: بنياد فرهنگ ایران.

 رضا فاضل وعباس توسلي غالم، ترجمة شناسيمباني جامعه(. 5991) .بروس کوئن ،

 تهران: سمت.

 ( .5971بورمان، کارل .)ترجمة محمدحسن لطفي، تهران: طرح نو.افالطون ، 

 ( .5988حاجياني، ابراهيم .)کدة تحقيقات ، تهران: پژوهشيشناسي هویت ایرانجامعه

 استراتژیک.

 ةشاهنامسودابه در  یمرز تيِّشخص» (5992)ي. سراج خرم ، نسرین و ناصرايداودن 
 -77 ص، ص5992و زمستان  زیي، پا51 ة، شمار9 ةدور ،ادب حماسي ةنامپژوهش ،«يفردوس

98. 

 ( .5981دیلم صالحي، بهروز« .)سال  ،نامة مطالعات مليفصل، «اسطوره و حماسه

 .21-9، صص 9هفتم، شمارة 

 گاه تهران.تهران: دانش ،های شخصيتنظریه(. 5917اکبر. )سياسي، علي 

 ( .5982شاملو، سعيد .)تهران: رشد. شناسي شخصيت،ها در روانها و نظریهمکتب 

 تيشخص یيالگوکهن ليتحل» (.5997. )زادهاشرف و رضا مهدخت، زادهشاه بدیع 

ادب  ةنامپژوهش، «خردمند و والدت دوباره ريپ یالگوهابه کهن کردیوبا ر دندانليکوش پ
 .579 -511 ص، ص5997و زمستان  زیي، پا2 ة، شمار51 ةدور، حماسي

 ( .5988شجاعي، محمدصادق« .)های نظریة صفات شخصيت در نگاهي به ریشه

، بهار و 1، شمارة2، سالشناسيتخصصي مطالعات اسالم و روان -نامة علميفصل ،«اخالق

 .519-529، صص5988تابستان 

 گلستاندر  یسعد یپردازتيشخص یو شگردها تيشخص. »(5989)ی، رقيه. اشنبه» 

، 5989و زمستان  زیي، پا51 ة، شمار1 ة، دور59شمارة، نامه فرهنگ و ادبژوهشپ

 .919-925صص
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 ( .5978شولتز، دوان .)کاران، تهران: ، ترجمة کریمي و همهای شخصيتنظریه

 ارسباران.

 ( .5995صدیقي، مصطفي« .) تحليل شخصيت سام بر پایة نظریة آدلر و نمایش

کدة علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال سوم، پژوهش ،نامة ادب پارسيکهن، «درماني

 .89-17شمارة دوم، صص

 تهران: مرکز  ،مطلق ي. به کوشش جالل خالقشاهنامه(. 5981)ابوالقاسم.  ،يفردوس

 .عارف بزرگ اسالميالمدایره

 ( .5981فيست، جس و گگریگوری فيست .)ترجمة یحيا ، های شخصيتنظریه

 سيدمحمدی، تهران: روان.

 نقد و تحليل دیدگاه مستشرقان غربي دربارة حماسة (. »5988علي. )زاده، سيدقاسم

 .251-595، صص517شمارةجستارهای ادبي، ، «ملي ایران

 ( .5981گروسي فرشي، م.ت .)ردی نوین در ارزیابي شخصيت )کاربرد تحليل کروی
 پژوه.تبریز: دانيال و جامعه عاملي در مطالعات شخصيت(.

 ( .5991محمدپور، احمد .)شناسان.تهران: جامعه ،روش تحقيق کيفي ضد روش 

 ( .5919مختاری، محمد .)تهران: آگاه.، اسطورة زال 

 ( .5995مرادی، انوش .)«نامة فصل، «م و اسفندیارالگویي داستان رستتحليل کهن
  . 519-91سال اول، شمارة دوم، صص  ،تخصصي مطالعات داستاني

 ( .5988هوشنگي، مجيد« .)کاوانة شخصيت زال از نگاه آلفرد آدلرنقد و بررسي روان» .

 .559 -95، صص7، شمارة 2سال ،نامة نقد ادبيفصل

 ( .5991هومن، حيدرعلي .)ن: سمت. ، تهرانمای عملي پژوهش کيفيراه 

 ،تحليل گفتمان » (5995)  .بستان و زهرا محمدرضا هاشمي، سيد  لي؛ع یوسفي

-ة جامعهـمجل، اوش(ـداستان سي لعه)مورد مطا فردوسي ةشاهنامراني در ـقادی هویت ایـانت

 .572 -511 صص ،2ة شمار ،چهارم ة، دور5995پایيز و زمستان  شناسي تاریخي،

 (. 5995. )بستان، زهرا؛ رضاصدیق اورعي، غالم ؛هاشمي، سيد محمدرضا؛ یوسفي، علي

بهار  ، مطالعات ملي ، «يفردوس ةشاهنامليل محتوای هویت ایراني در داستان سياوش تح»

 .551 - 87  صص ،19 ةشمار، 5995
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