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چکیده
ادبيات به دليل ماهيت و حوزة گستردهاش با ديگر رشتههاي علوم انساني از جمله روانشناسي
تناسب موضوعي دارد و قابليت انجام پژوهشهاي بينرشتهاي را داراست .شاهنامه از آثار مهم
ادبيات فارسي است كه آفريدگارش ،فردوسي در توصيف شخصيتهاي كليدي آن به گونهاي تصوير -
پردازي كرده كه با تحليلهاي روانشناسي ميتوان به اليههاي پنهان رواني و شخصيتي ايشان دست
يافت .اين امر حاكي از نگاه دقيق شاعر به سرشت و روان آدمي و توصيف موشکافانة حاالت نفساني
شخصيتهاست  .از جمله اين شخصيتها ميتوان به گرسيوز اشاره كرد كه فردوسي به ارائة نشانهها،
توصيف رفتار و علل انگيزشي وي ميپردازد .با بررسي اين توصيفها و نشانهها و مقايسة آنها ،ميتوان
نتيجه گرفت اختالل رواني گرسيوز منجر به قتل سياوش ميشود .در ميان شخصيتهاي داستان
سياوش ،گرسيوز ضد قهرمان است كه در اين مقاله علّت روانشناسانة رفتار وي در « عقدة
حقارت» فرض شده است .بنابر گزارش فردوسي ميتوان علل پيدايش اختالل رواني را در گرسيوز
نسبت به سياوش در اين موارد دانست :حسادت گرسيوز از فرّ و دستگاه سياوش و حسادت به
پيروزي سياوش در كشيدن «كمان كي»  .همچنين برخي از ويژگيهاي رفتاري در گرسيوز هست
كه منجر به كشتن سياوش ميشود :خشم ،نفرت ،رشک و حسادت ،هراس و. ...
کلمات کلیدی :شاهنامه ،فردوسي ،گرسيوز ،شخصيتشناسي ،عقدة حقارت.
 .1دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول)
masomemohamadnejad@yahoo.com
 .2دانش یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور (استاد راهنما)
 .3استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور (استاد مشاور)
 .4دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور (استاد مشاور)
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پیشینة تحقیق
فرويد اولين پژوهشگري بود كه با نگاه روانکاوانه ،شخصيتهاي داستاني را در آثار شکسپير بررسي
كرد .چيزي نگذشت كه شاگردش ارنست جونز  1شخصيت هملت را با توجه به
تکگويي(مونولوگ )هايش روانکاوي نمود .بعدها مري بناپارت  2يکي از ديگر شاگردان فرويد ،به
تحليل روانکاوانة مؤلف و خالق اثر پرداخت .او كارش را با بررسي زندگي و آثار ادگار آلن پو آغاز
كرد.
در ايران نيز ،محمد صنعتي با صادق هدايت و هراس از مرگ و تحليلهاي روانشناسانه در هنر و
ادبيات؛ همچنين حورا ياوري با روانکاوي و ادبيات به تحليل روانکاوانة آثار ادبي پرداختهاند.
مقالههايي نيز با توج ه به ديدگاههاي مختلف روانشناسي نوشته شده است 3 .بر اساس ديدگاه
مکتب روانشناسي آدلر و نظرية « عقدة حقارت» چند مقاله در ايران نگاشته شده است 4 .در
پژوهش حاضر نيز ميکوشيم شخصيت گرسيوز با توجه به نظرية عقدة حقارت آلفرد آدلـر تحليل و
بررسي شود.
مقدمه
ادبيات با ديگر رشتههاي علوم انساني همچون روانشناسي ،زبانشناسي ،جامعهشناسي ،فلسفه،
عرفان ،تاريخ و ...اشتراك و تناسب موضوعي دارد و پژوهشهاي بينرشتهاي به نتايجي جالب
است5 .

ميانجامد .در اين ميان رابطة ادبيات و روانشناسي از اهميت و عمق بسيار زيادي برخوردار
بسياري از روانشناسان برجستة معاصر نظريههاي روانشناسي خود را بر پاية آثار ادبي ارائه

نمودهاند 6 .از جمله آلفرد آدلر نظرية خود را دربارة عقدة حقارت  7از آثار شکسپير و آثار نويسندگان
.Ernest Jones
.Manrie Bonaparte

1
2

 .3به عنوان مثال مقالة «شخصیت ضد اجتماعی افراسیاب در شاهنامة فردوسی»  ،مقالة« بررسی اختالل شخصیت
پارانویایی در بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی» و . ...
 .4به عنوان مثال مقالة « بررسي عقدة حقارت در شخصیت بوسهل زوزني بر اساس روایت بیهقي»  ،مقالة «شخصیت
شناسي شغاد در شاهنامه» و مقالة «تحلیل روانشناس ی اشعار صعالیک بر اساس مکتب آدلر»
 ← .5نظریة ادبیات؛ رنه ولك :ص89ـ.98
ّ
 .6به عنوان نمونه میتوان به فروید و نظریه هاي مربو ط به عقدة ادیپ و عقدة الکتراي او اشاره کرد که هر دو برگرفته از دو
نمایشنامة معروف سوفوکل ،نمایشنامه نویس معروف یونان باستان ،است.
 .7عقدة حقارت :مجموعة صفات ،رفتار یا کردار که عمل یا کنش آنها بر کنار ساختن یك احساس کهتري دردناك است(.
احساس كهتري ،منصور :ص )641این اصطالح مشهور روانشناسي فردي براي نخستین بار توسط آدلر مطرح شد.
گرچه بسیاري از دانشمندان علوم انساني همچون :استاندهال ،ژانه و ]فروید[ قبل از آدلر آن را به کار گرفته بودند اما
تنها آدلر بود که با تشریح و توصیف دقیق و صحیح از عقدة حقارت ،به آن عمق و مفهومي تازه بخشید و آن را اساس تمام
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متأثر از وي يعني استاندال و داستايوسکي برگرفته است ←( .تحليل روانشناختي استبداد و
خودكامگي ،اسپربر :ص ) 34
آلفرد آدلـر 1337 ( 1ـ 1771م ،).روانشناس مشهور اتريشي ،معتقد است:
«سرايندگان بزرگ جهان ادب به بسياري از نکات مهم روانشناسي عمقي پي بردهاند و اين نکتهها
در تركيب خالص و اصيلي كه آنها به شخصيتهاي زنده و فعال آثار خود بخشيدهاند ،قابل ديد
است آنطور كه ميتوان از برآورد آنها به مجموعة مسائل انسان رسيد( ».روانشناسيفردي ،آدلر:
ص ) 227
شناخت عميق و نگاه دقيق نويسندگان و شاعران بزرگ به انسان ،روح و زندگي جاودان را به
شخصيت هاي آثارشان بخشيـده و باعث شده اين شخصيتها از چنان روح و روان پيچيـدهاي
گيرند2 .

برخـوردار باشند كـه بتوانند امروز موضوع پژوهشهاي ميانرشتهاي قرار
شاهنامة فردوسي نيز از سويي جايگاه روايت فردوسي از تمدّ ن ،فرهنگ ،اساطير و تاريخ ايران
زمين است و از سوي ديگر پهنة بروز و نمود بينش تحليلي و نگاه شاعرا نة وي به رويدادها و
شخصيّتهاي گوناگون .در اين ميان ،نگاه ژرف كاوانة فردوسي به شخصيّتهاي اثرش به گونهاي است
كه ميتوان نبوغ اين شاعر را از رهگذر ايجاد تناسب ميان پندار ،گفتار و كردار شخصيّتها دريافت؛
بويژه هنگامي كه به توصيف و تبيين اليههاي دروني رفتار و روان ايشان ميپردازد 3 .توصيفها و
تصويرسازيهاي فردوسي از شخصيتهاي شاهنامه به گونهاي است كه با مقايسة آنها و نظريّههاي

نظریات روانشناسي فردي قرار داد( .روانشناسيفردي ،آدلر :ص  )55آدلر فردي را که احساس هاي حقارت او به طور
بیمارگونه اي شدید باشد به عنوان دارندة عقدة حقارت توصیف میکند و معتقد است عقدة حقارت اغلب به نوعي «عقدة
طي آن فرد مجبور است به هر قیمتي سرآمد شود ،منتهي میشودّ ( .
ّ
برتري جویي جبراني»  ،که ّ
شخصي ت،
نظريههاي
کارور :ص )410نیز ر.ک( :عقدة حقارت ،منوچهریان :صص )60 - 61و (مروري بر نظریات آدلر ،ناصحي :ص.)51
1

.Alfred Adler
ّ .8
البته این موضوع را نباید امري مطلق و همهجانبه دانست چراکه « بسیاري از آثار هنري از موازین روانشناس ي همعصر
ّ
وضعیتهاي نامحتمل و انگیزه هاي خیالي است .نمایشنامه ها و داستانها را
یا بعد از خود سرپیچي میکنند .سروکار هنر با
ّ
نمیتوان به تمام معني تحقیقات رواني یا عرصة نظریه ها دانست .این کتابها درامها یا ملودرامهایي هستند که در آنها

اهمیتشان از انگیزه هاي رواني واقعي بیشتر استّ ( ».
نظرية ّ
ّ
ادبيات ،ولك :ص)29
وضعیتهاي مه ّیج
ً
 .3فردوسي عموما شخصیتهاي شاهنامه را به سه گونه توصیف میکند :الف) توصیف صریح که در این گونه فردوسي
آشکارا شخصیت دروني فرد را توصیف و قضاوت خود را بیان میکند؛ ب) توصیف رفتاري که در این گونه فردوسي با ارائة
ویژگیها و نشانه هاي رفتاري امکان شناخت نوع شخصیت دروني ایشان را فراهم میآورد؛ پ) توصیف ترکیبي که ترکیبي از
دو گونة پیشین است.
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شخصيّتشناسي در دانش روانشناسي ميتوان به نوع شخصيت رواني ايشان پيبرد 1 .بديهي است
يکساني رفتار شخصيتهاي شاهنامه با نظريههاي شخصيتشناسي امروز به معناي آگاهي فردوسي
از اين گونه نظريه ها نيست؛ امّا ميتواند دليلي باشد بر نگاه دقيق و حکيمانة اين شاعر در شناخت
ژرفاي طبيعت و واكنشهاي رواني آدمي ،كه قرنها بعد توسط دانشمندان روانشناسي به صورت
نظريههاي مدوّن و قانونمند علمي درآمده است.
از جملة اين شخصيتها ميتوان به گرسيوز اشاره كرد .گرسيوز بر اثر غلبه ديو حسادت كمر به قتل
سياوش ميبندد و فردوسي آن چنان هنرمندانه و دقيق به توصيف و تبيين علّت انگيزشي اين قتل
ميپردازد كه با بررسي كلّيّة اين توصيفها و نشانهها و مقايسة آن با بيماريهاي رواني شناخته شدة
روانشناسي ميتوان نتيجه گرفت گرسيوز به اختالل رواني عقدة حقارت 2دچار بوده است .با مطالعة
رفتار گرسيوز در داستان سياوش به عنوان شخصيت منفي ،اين پرسش مطرح ميشود كه علّت
روانشناسناسانة رفتارهاي وي چيست .در اين مقاله بر اساس شواهد موجود در شاهنامه و تطبيق
ويژگيهاي گرسيوز با نظرية عقدة حقارت آدلر در تالشيم به اين پرسش پاسخ دهيم .حوزة پژوهش
در اين نوشتار مربوط به «روانشناسي ادبيّات»  3از نوع مطالعة سنخها و قوانين روانشناختي
موجود در آثار ادبي است4 .
معنی لغوی گرسیوز
معني لغوي گرسيوز دارندة استقامت و پايداري اندك است ( .فرهنگ نام و نام گزيني،
پارسامهر،ذيل واژه گرسيوز) در لغت نامه دهخدا آمده است« :گرسيوز  [.گ َ سي وَ ] (اِخ ) كرسيوز،
در اوستا كرسوزده (از دو جزء :كرسه ،الغر و اندك ،و زده ،قوت ،پايداري ) به معني استقامت و
پايداري كم دارنده».
گرسيوز حسود ،جاهطلب و فتنهانگيز است و اوست كه فتنهها و فجايع را پيريزي ميکند.
بطوري كه افراسياب با تحريک و توطئه گرسيوز خون سياوش را ميريزد.

 .1دربارة نظریهپردازي روانشناسي بر اساس شخصیتهاي ادبي ،ر .ك( :شيوههاي نقد ادبي ،دیچز :ص )525و
(تاريخچة نقد ادبي ،هال :ص.)652
 .8عقدة حقارت ) (Inferiority Complexمجموعه صفات رفتار یا کردار که عمل یا کنش آنها بر کنار ساختن یك احساس
کهتري دردناك است ( .احساس كهتري ،منصور :ص)641
3

.Psycho-literary
« .4منظور از روانشناسي ادبیات مطالعة روان شناختي نویسنده به عنوان نوع یا فرد ،یا مطالعة فرایند آفرینش ،یا مطالعة
سنخ ها و قوانین روانشناس ي موجود در آثار ادبي ،یا سرانجام مطالعة تأثیر ّ
ادبیات بر خوانندگان یك اثر ادبي است (روان -
ّ
ّ
ّ
شناسي خوانندگان) .به مفهوم دقیق کلمه ،شاید فقط موضوع سوم به تحقیق ادبي تعلق داشته باشد»( نظرية ادبيات،
ولك؛ ص .) 52واضح است موضوع این مقاله نیز در ارتبا ط با همین معني سوم مطرح است.
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کارکردهای گرسیوز
گرسيوز به افراسياب نزديک است و افراسياب با او رايزني و رازگويي ميکند .معاشرت نزديک
سياوش ،شاهزادة ايراني با افراسياب توراني ،رشک گرسيوز را بر ميانگيزد و او سرانجام موجب
كشته شدن سياوش ميشود .كيخسرو شاه ايران و پسر سياوش او را به كينخواهي پدرش ميکشد.
در شاهنامه گرسيوز در آغاز تصوير مثبت دارد ولي در ادامة داستان از او با عناويني چون«گرسيوز
دامساز»« ،گرسيوز فريبکار»« ،حيلهساز» و «كينهجوي» ياد ميشود .صفتهاي ديگر او در شاهنامه
عبارتند از تيغزن و شيرگير و در بانوگشسب نامه از او با صفات تيزچنگ و بدفعال ياد شده است1 .
در آغاز كتاب هفتم دينکرد دربارة او نوشته شده است« :آمد به كيخسرو سياوخشان كه با آن
افراسياب تور جادو و خويشاوند نابکار او گرسيوز وگيرگان و بسياري ديگر ميرانندگان بدتر جهان را
شکست داد و زد».
افراسياب در مرحلهاي براي اعالم آشتي به سياوش ،گ رسيوز را با اسبان و هداياي گرانبها به
همراهي دويست تن از نخبة سپاهيان نزد او فرستاد و پيشنهاد صلح كرد .سياوش و رستم پس از
يک هفته رايزني اين پيشنهاد را پذيرفتند.
در داستان بيژن و منيژه دستگيري بيژن به فرمان افراسياب و توسط گرسيوز انجام ميگيرد .اما
اصليترين نقش گرسيوز دسيسة وي در كشتن سياوش است.
علل اختالف گرسیوز با سیاوش را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
الف) حسادت گرسیوز از فرّ و دستگاه سیاوش و موفقیت او در ساختن شهر سیاوشگرد
که باشکوه ساخته

شده بود2 .

وقتي گرسيوز شکوه و جالل و بزرگي سياوش را ديد آتش حسادت در دلش شعلهور شد و كينه
سياوش را به دل گرفت.
 .1فردوسي بارها گرسیوز را با صفاتي در بردارندة کینه میخواند .در  21جاي از این دو داستان(سیاوش و بیژن و منیژه)
نام وي همراه با صفت آورده شده که شانزده مرتبة آن صفات منفي است .صفاتي چون :کینهجو ،بدگمان ،دامساز،
بدنژاد ،بد فریب و  ...و در بین این صفات منفي ،کینهجویي با هفت مرتبه تکرار باالترین بسامد را داراست .اما ده صفت
ً
مثبت هم ـ مثبت به معناي واقعي نیست ـ صفات جنگجویي است که تقریبا براي همه شخصیتهاي حماسة فردوسي
کاربرد دارد .از قبیل جنگجو ،نامجو ،نیکنام ،نامدار ،تیغزن و ...
 .8به کاخ فرنگیس رفتند شاد /بدید آن بزرگی ّ
فرخ نژاد
پرستار چندی به ز ّرین کاله /فرنگیس با تاج در پیشگاه
دل و مغز گرسیوز آمد به جوش /دگرگونهتر شد به آیین و هوش
به دل گفت :سالی چنین بگذرد /سیاو ش کسی را به کس نشمرد
همش پادشاهی ست هم تخت و گاه  /همش گنج و هم دانش و هم سپاه(شاهنامة فردوسی ،ص ،396ب 6525ـ)6523
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ب) شکست در زورآزمایی
عامل ديگر حسادت گرسيوز نسبت به سياوش آن بود كه سياوش در دالوري بين تركان همتا
نداشت ،و به آساني از پس كشيدن «كمان كي» بر ميآيد .نيز مبارزه خواستن گرسيوز از سياوش
براي زور آزمايي كه سياوش به سبب احترامي كه به او قايل بود آن را نپذيرفت؛ ولي در عوض
مبارزه خواستن سياوش از چند تن چون گروي زره و دمور به طور همزمان و فايق آمدن بر آنها
زمينة دشمني گرسيوز را چند برابر كرد به طوري كه بدگويي از سياوش را نزد افراسياب در پيش
گرفت تا جايي كه افراسياب در صدد كشتن داماد خود بر آمد و او را در كمال ناباوري ناجوانمردانه
به كام مرگ فرستاد1 .
ج) عالقة افراسیاب به سیاوش
در اين داستان افراسياب كسي است كه موجب شعلهور شدن آتش حقارت در گرسيوز ميگردد.
آنجا كه به سياوش نامه مينويسد و او را به توران دعوت ميکند و در متن آن اينگونه اظهار
ميکند:
همه شهر توران برندت نماز /مرا خود به مهر تو باشد نياز
تو فرزند باشي و من چون پدر /پدر پيش فرزند بسته كمر
.1
بدو گفت گرسیوز ای شهریار
بیا تا من و تو به آوردگاه
بگیریم هردو دوال کمر
ز ترکان مرا نیست همتا کسی
به میدان کسی نیست همتای تو
گر ایدونک بردارم از پشت زین
چنان دان که از تو دالورترم
و گر تو مرا برنهی بر زمین
سیاوش بدو گفت کین خود مگوی
جز از خود ز ترکان یکی برگزین
بدو گفت گرسیوز ای نامجوی
سیاوش بدو گفت کین رای نیست
ز یاران یکی شیر جنگی بخوان
بخندید گرسیوز نامجوی
به یاران چنین گفت کای سرکشان
نیوشنده بودند لب با گره
منم گفت شایستة کارکرد
سیاوش ز گفت گروی زره
یکی نامور بود نامش دمور
بیامد بران کار بسته میان
سیاوش بآورد بنهاد روی

به ایران و توران تو را نیست یار
بتازیم هر دو به پیش سپاه
به کردار جنگی دو پرخاشخر
چو اسپم نبینی ز اسپان بسی
هم آورد تو گ ر به باالی تو
تو را ناگهان برزنم بر زمین
به اسپ و به مردی ز تو برترم
نگردم بجایی که جویند کین
که تو مهتری شیر و پرخاشجوی...
که با من بگردد نه بر راه کین
ز بازی نشانی نیاید بروی
نبرد برادر کنی جای نیست...
برین تیزتگ بارگی برنشان...
همانا خوش آمدش گفتار اوی...
که خواهد که گردد به گیتی نشان...
به پاسخ بیامد گروی زره
اگر نیست او را کسی هم نبرد
برو کرد پرچین رخان پرگره...
که همتا نبودش به ترکان به زور
به نزد جهانجوی شاه کیان
برفتند پیچان دمور و گروی...

برآشفت گرسیوز از کار اوی /پر از غم شدش دل پر از رنگ روی (شاهنامة فردوسی ،ص394ـ ،392ب 6521ـ)6510
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[چنان دان كه كاووس بر تو به مهر /بران گونه يک روز نگشاد چهر]
كجا من گشايم در گنج بست /سپارم به تو تاج و تخت نشست
بدارمت بيرنج فرزندوار /به گيتي تو ماني زمن يادگار
(شاهنامة فردوسي ،ص 347ـ ،347ب 1157ـ) 1153
و نيز در زمان ورود سياوش به توران:
پياده به كوي آمد افراسياب /از ايوان ميان بسته و پرشتاب
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،351ب ) 1266
و پس از آن در مسابقة چوگان بازي كه افراسياب سياوش را مخاطب قرار داده ميگويد:
تو فرزند مايي و زيباي گاه /تو تاج كياني و پشت سپاه
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،353ب ) 1317
و كم كم وابستگي شديدي ميان وي و سياوش به وجود ميآيد كه:
ز هركش به توران زمين خويش بود /و را مهرباني برو بيش بود
[به خويشان چنين گفت كو را همه /شما خيل باشيد و همچون رمه]
(شاهنامة فردوسي ،ص ،356ب 1375ـ) 1374
بدو داد جان و دل افراسياب /همي بيسياوش نيامدش خواب
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،352ب ) 1235
و را هر زمان پيش افراسياب /فزونتر بدي حشمت و جاه و آب
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،357ب ) 1444
اوج عالق ة افراسياب به سياوش را فردوسي در ابيات زير آشکارا بيان ميدارد:
سپهبد چه شادان چه بودي دژم /بجز با سياوش نبودي به هم
ز جهن و ز گرسيوز و هرك بود /به كس راز نگشاد و شادان نبود
مگر با سياوش بدي روز و شب /ازو برگشادي به خنده دو لب
(شاهنامة فردوسي ،ص ،356ب 1414ـ) 1412
در اينجا گرسيوزي كه قبل از آمدن سياوش مشاور و رازدار برادرش بود حال«در وحشت
پايان ناپذير كنارزده شدن توسط رقيب است» (منصور ) 215 : 1357 ،همين عقده است كه باعث
ميشود وي براي اثبات برتري خويش به خود ،شاه و ديگران ،به رابطه و پيوندي كه ميان او و
سياوش است چشم بربندد 1 .گرسيوز احترام گذاشتن افراسياب به سياوش را توهيني به خود
 .1بعد از یافتن دختر جواني در مرغزار توسط طوس و گیو  -که بعدها مادر سیاوش میشود  -خود را اینگونه معرفي
میکند:
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ميداند .وقتي گرسيوز به درگاه افراسياب بازگشت شادي افراسياب را در پرس و جو از حال سياوش
ديد و باز هم كينهاش شديدتر شد .با دلي پر از درد و كينه رفت و صبح روز بعد دوباره پيش
افراسياب رفت و بدگويي از سياوش را شروع كرد.
نگه كرد گرسيوز كينهدار /بدان تازه رخسارة شهريار
هميرفت يک دل پر از كين و درد /بدانگه كه خورشيد شد الژورد
همه شب بپيچيد تا روز پاك /چو شب جامة قيرگون كرد چاك
سر مرد كين اندر آمد ز خواب /بيامد به نزديک افراسياب
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،374ب 1314ـ )1311
گرسيوز ،ذاتاً موجودي حقير است و شخص حقير ،توان ديدن بزرگي را ندارد .بخصوص كه آن
بزرگ سياوش باشد.
برِ شاه رفتي زمان تا زمان /بد انديشه گرسيوز بدگمان
ز هرگونه رنگ اندر آميختي /دل شاه تركان برانگيختي
چنين تا برآمد بر ين روزگار /پر از درد و كين شد دل شهريار
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،377ب 1377ـ) 1376
در شاهنامه ،شخصيت گرسيوز در پليدي و ناجوانمردي از افراسياب چيزي كم ندارد و حتي گاهي
نيز از او پيش ميافتد « .نيکي و بدي در سياوش و گرسيوز ذاتي است .هر دو در طلب نياز به
خويشتنند كه از آن يکي در هماهنگي با خدا و جهان است و از آن ديگري ،در نابودي رقيبي كه
ناچار چون آفتاب ميآيد و اين سايه را فرو ميشويد .اينان مرد سود و زيان نيستند .رفتارشان از
ذاتشان بر ميخيزد (».سوگ سياوش ،مسکوب :ص ) 124
د) عقدة حقارت
بحث مربوط به احساس حقارت از نظريههاي مهم آدلر و روانشناسي فردي است،
«كه مانند رشته نخ رنگيني در تمام حاالتِ اختالل رواني كشيده شده است .در افراد داراي عقدة
حقارت «تالشي رواني» آغاز به رشد ميکند تا آنها به آن وسيلة ترس و عدم كفايت خود را زير
سرپوش آن مخفي نگه دارند .آدلر اين تالش رواني را «ارزشطلبي» يا «آرزوي دستيابي به قدرت»
نام داده است و مطابق با منظور او وظيفة اين تالش ،در زندگي رواني سالم يا وضعيت بيمار آن

ورا گفت از مام خاتونیم /ز سوي پدر بر فریدونیم
نیایم سپهدار گرسیوزست /بران مرز خرگاه او مرکز است
و نیز ر .ك (زنان شاهنامه پژوهش و نقالي از آذر گشسب تا هماي ،حائري :ص( ،)644از رنگ گل تا رنج خار ،سرامی:
صص)215 ،539

/261سبکشناسی نظم و نثر فارسی  -شماره پی در پی  - 32تابستان 25

است كه بر ضعف و عدم كفايت احساس شده غالب شود و بدين وسيله تعالي مجدد ايجاد
نمايد(».روانشناسي فردي ،آدلر :ص ) 227
آدلر احساس حقارت را كامالً طبيعي مي داند و معتقد است كه انسان بودن يعني احساس«حقارت
داشتن» كه بطور ثابت و فعال فرد را به سوي كمال و «شدن» بر ميانگيزد ←(.موساك) 71 :1333
«نکتة غيرطبيعي و نابهنجار ،تبديل احساس حقارت به عقدة حقارت است ،بدين معنا كه فرد براي
رفع نقصها ،ضعفها و كاهش احساس حقارتش به جستجوي جبران ناتوانيها  1و نقصهايش برآيد كه

در اكثر موارد راههاي غير سالم و بعضاً ضد اجتماعي را بر ميگزيند( ».تحليل روانشناختي
استبداد و خودكامگي ،اسپربر :ص ) 13
احساس حقارت در آدمي مي تواند بر اثر عوامل بيروني و يا دروني ايجاد شده باشد .عوامل دروني
موارد ي مثل زشتي ظاهر و ناتواني عضوي و رنگ پوست ،و عوامل بيروني مسائلي نظير جايگاه
نامناسب طبقاتي فرد يا برخوردهاي تبعيض آميز است .احساس حقارت در اين شرايط به عنوان
عاملي زيربنايي و اس اسي در تحريک انگيزه وارد عمل ميشود؛ فرد در راه مبارزه با احساس كهتري
جبران 3

و رسيدن ب ه هدف و ايدهآلهايش ميتواند دو ح الت را تجربه كند ) 1 :عقدة حقارت 2؛ ) 2
پس از آنکه احساس حقارت موجب ا نگيختگي فرد شد ،وي در صدد بر ميآيد تا با كهتري و
احساس شکنجه آور ناشي از آن به مبارزه برخيزد و موجبات رهايي خويش را از اين تنگنا فراهم
آورد؛ ولي در صو رتي كه او به دليل ضعف زياد و يا بنا به هر دليل ديگري نتواند بر حقارت خويش
غلبه كند؛ آن احساس تلخ و جانکاه تشديد ميشود و سرانجام يک مکانيسم سازش رواني ناقص كه
موسوم به عقدة حقارت است به كار ميافتد (.عقدهها ،فرجي :ص) 66
نشانه های رفتاری عقدة حقارت در شخصیت گر سیوز
«آدلر تنفّـر ،خشم ،حسادت ،تکبّر ،جاه طلبي و طمع را به عنوان صفتهاي اصلي منش فرد

پرخاشگر كه از عقدة حقارت او نشأت ميگيرد بيان ميکند( ».شناخت طبيعت انسان از ديدگاه
روانشناسي ،آدلر :صص 157ـ  )133همچنين بر اساس ديدگاه آدلر صفات و ويژگيهاي ديگري براي
اين افراد ذكر شده است :انتقامجويي ،تناقض رفتاري ،ظاهرسازي ،خوفناكي ،انعطاف و نرمش
موضعي ،هراس ،استفادة ابزاري از دين و اعتقادات (تحليل روانشناختي استبداد و خودكامگي،
 .1جبران :بنا به تعریف آدلر عبارت از تار و پودي رواني است که پاره اي از افراد را به جبران و حتي جبران مضاعف
کهتري هاي بدني یا رواني که از آن رنج ميب رند ،وادار میکند .این افراد با کوشش خستگي ناپذیر وظیفه یا کنش بدني یا
رواني نارسایي خود را توسعه و گسترش میدهند ( احساس كهتري ،منصور :صص644ـ .)645
.Inferiority complex
.

2

3.Compensation
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اسپربر :صص 113ـ  ) 36دارندة اين عقده براي رسيدن به برتري و قدرت به هر حيلة پست و
بيارزشي دست م يزند ،كه تحميل نمودن كارها و وظايف ناخوشايند ،مطالبة خواستههاي غير
واق عي و توهمي ،توقع بي جا از ديگران داشتن ،مقصّر دانستن ديگران نسبت به اشتباهات و
قصورهاي خود ،تشويش و هراس داشتن و اصوالً هر راهکار ديگري را برگزيدن كه ظاهراً حقارت
وي را به صورت سود و منف عتي براي وي به دنبال داشته باشد( .ايوِن  ) 112 :2113از جمله
آنهاست .بر اساس گزارش و توصيف فردوسي زمينههاي پيدايش احساس گرسيوز در برابر سياوش
را ،ميتوان در علل زير جستجو كرد:
 )9تنفـر و انتقامجویی
يکي از ويژگيهاي بارز در شخصيت گرسيوز و نوع رفتار وي تنفر است .تنفر به صورت آشکار وجود
ندارد ،بلکه خود را در لفّافه نشان ميدهد؛ براي مثال در لفافة يک رويکرد انتقادي سربسته ظاهر
ميشود ،تنفر ممکن است آن قدر توسعه يابد كه باعث شود فرد تمام روابط احتمالي خود با ديگران

را از دست بدهد 1 .گاهي اوقات ميزان تنفر فرد با يک جرقه روشن ميشود( .شناخت طبيعت انسان
از ديدگاه روانشناسي ،آدلر :ص  ) 157تنفّر مفرط در شخصيت گرسيوز باعث ميشود وي افراسياب
را به كشتن سياوش برانگيزد.
انتقام خود از جمله جبرانهاي احساس كهتري است كه دارندة آن را وادار ميکند بر اثر عيوب خود
از ديگران انتقام گيرد( .احساس كهتري ،منصور :ص ) 51
« در حافظة فرد قدرت طلب هر رخداد كوچک و بزرگي كه از ديدگاه او به نوعي توهين آميز بوده
يا هر چيزي كه خاطر او را آزرده نموده ،در ذهنش حک شده است .اين افراد رنجيدگي را هرگز از
ياد نمي برند .حس انتقامجويي از حس آزردگي و رنجش بيش از حدّ ايشان نشأت ميگيرد .عطش
قدرت طلبي ،بيماري افراد ضعيف و ناتواني است كه كينة همه را به دل گرفتهاند و به خاطر ضعف
و زبوني دروني به هيچ انساني رحم نميکنند كه در واقع ناشي از انزوا و عدم وجود رغبت و عالقة
اجتماعي و هجوم ترس و ناتواني اخالقي است( ».تحليل روانشناختي استبداد و خودكامگي،
اسپربر :ص ) 57
 )3خشم
«به اعتقاد آدلر اولين واكنش به حس حقارت سائق (نياز) پرخاشگري است (».مروري بر نظريات
آدلر ،ناصحي :ص ) 56آدلر مسابقات رقابتي و حتي هنر را هم يکي از جنبههاي نظامي

 .1مجموعة ویژگیهاي رفتاري دارندة عقدة حقارت ،او را به سوي رفتارهاي غی ر اجتماعي میکشاند که از مجموعة این نوع
رفتارها وي به فردي غیر اجتماعي و یا با روابط ناسالم تبدیل میگردد.
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پرخاشگري بر ميشمارد (همان :ص  ) 57در تأييد همين نظريه است كه گرسيوز به سياوش اينگونه
ميگويد:
بدو گفت گرسيوز اي شهريار /هنرمند و ز خسروان يادگار
هنر بر گهر نيز كرده گذر /سزد گر نمايي به تركان هنر
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،372ب 1742ـ )1741
در واقع در پي نماياندن هنر خويش است و وقتي در اين هنرنمايي موفق نميشود و سياوش
دوباره پيروز ميدان است به او پيشنهاد مبارزه تن به تن ميدهد كه سياوش با زيركي تمام و
شناختي كه از كينهتوزي وي دارد از آن سرباز ميزند:
سياوش بدو گفت كين خود مگوي /كه تو مهتري شير و پرخاشجوي
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،373ب ) 1767
سياوش به گمان خويش از كينه او جسته است؛ اما نميداند كه حتي با مبارزه كردن با سرداران
سپاه وي ـ دمور و گروي زره ـ نيز از خشم وي در امان نخواهد ماند ،اين اقدامات عصبي،
خصوصيتي از اين افراد است كه اگرچه سعي در پنهان نمودن آن داشته باشند باز هم آشکارا به
چشم ميخورد .عکسالعمل گرسيوز پس از شکست سرداران وي دليل بر آن است:
برآشفت گرسيوز از كار وي  /پر از غم شدش دل ،پر از رنگ روي
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،374ب ) 1736
خشم انفعالي است كه مظهر و تجلّي جاودا ني قدرتطلبي و برتريجويي بهشمار ميآيد .اين
احساس به روشني نشان مي دهد كه هدفش از بين بردن سريع و با ق درت موانعي است كه بر سر
راه فرد عصباني قرار دارد .فرد خشمگين فردي است كه با جدّيّت ،نيرو و توان خود را به كار
ميگيرد تا بر ديگران برتري يابد .تالش فرد براي بازشناسايي گاه به شکل قدرت طلبي جاوداني در
ميآيد .وقتي اين اتفاق ميافتد با افرادي روبهرو ميشويم ك ه به كمترين محرّكها ـ كه حسّ
قدرتمندي آنها را تحريک ميکند ـ با خشم زياد پاسخ ميدهند( .شناخت طبيعت انسان از ديدگاه
روانشناسي ،آدلر :ص ) 174
خشم نيز يکي از ويژگيهاي شاخص گرسيوز نسبت به سياوش است كه باعث ميشود با محرّك
صلحجويي روحية سياوش ،خشم و نفرت و انتقام جويي او از مرحلة دروني به مرحلة عمل برسد.
اينكه گرسيوز ،با رفتار مهرآميز سپاهيان به سياوش وي را مثال بيهمتاي بزرگي ميبيند و بر آن
ميشود نام او را از جهان بردارد ،ناشي از همين خشم و حسادت است؛ چراكه افراد خشمگين حقير
نميتوانند افراد باالتر يا همسطح خود را تحمل كنند و تنها زماني خوشحالند كه خودشان باالتر از
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همه باشند .در نتيجه چشمانشان هميشه تيز است و حالت دفاعي دارند تا مبادا كسي زياد به آنها
نزديک شود يا قصد برابري با ارزشهاي برتريجويانة آنها را داشته باشد( .همان ) 175 :آدلر ميگويد:
«قدرت طلبي افر اد خشمگين بر اساس احساس حقارت بوده است .هر انساني كه قدرت خود را
شناسايي ميکند ،تحت ضرورت بروز دادن اين حركات و رفتارهاي تهاجمي و خشن قرار دارد .هرگز
نبايد اين حقيقت را ناديده گرفت،كه در غليان خشم ،گستره و طيف حقارت به روشني تمام ديده
ميشود .ترفند مبتذل و پيش پا افتاده اين است كه فرد باال رفتن ارزش خود را در گرو بدبختي
ديگران ميداند( ».همان) 176 :
گرسيوز نيز ،سياوش و نام او را بزرگترين مانع برتري جويي خود ميداند ،بنابراين نهايت همتش اين
است كه با حذف نام سياوش خود را نامآور سازد .او دچار هراس پرخاشگرانه و خواهان قدرت است
و برنميتابد كه سرزمين توران و گنگ دژ و سياوشگرد تحت نفوذ سياوش باشد بلکه ميخواهد
قدرت فقط از آن افراسياب و خودش باشد.
« عقدة حقارت وقتي به وجود ميآيد كه انسان در مقابل مشکلي قرار ميگيرد كه براي حل آن
آمادگي نداشته و بدين جهت تصور ميکند كه ق درت حل آن را ندارد و عصباني ميشود و غضب
اولين و بارزترين عالمت عقده حقارت است( ».مفهوم زندگي را دريابيد ،آدلر :ص « ) 57فرد مستبد
داراي عقدة حقارت اگر سر به زير و فروتن است ،فقط براي رسيدن به اريکة قدرت است .در اين
راه اگر الزم ببيند ،به زانو ميافتد ،زمين را ميبوسد و اين را به آن اميد انجام ميدهد كه روزي از
فراز تخت قدرت ،ناظر زانو زدن ديگران و ناكامي آنها باشد ،تمام اين تناقضگوييها به مانند
عناصري هستند كه در مجموع يک پيکرة واحد را تشکيل ميده ند و در موقعيتي رفتار او را
تحتتأثير قرار ميدهند ( ».تحليل روانشناختي استبداد و خودكامگي ،اسپربر :ص) 36
در گرسيوز ويژگيهاي همچون :نفرت ،حسد ،خشم و بيرحمي كه از پيامدهاي رفتاري عقدة
حقارت است نيز آشکار است .اين موضوع با اين سخن آدلر كامالً مطابقت دارد كه ميگويد:
« مبالغه و اغراق نيست كه بگوييم تمام صفات منش به صورت همزما ن بروز ميکنند و از اين رو،
وقتي فرد يکي از صفات را كشف ميکند ،پيش بيني عجيبي نيست اگر بگوييم ديگر صفات هم در
آن شخص وجود دارد( » .شناخت طبيعت انسان از ديدگاه روانشناسي ،آدلر :ص) 156
فردوسي در جاي جاي داستان سياوش و همچنين بيژن و منيژه نمودهاي پرخاشگري وي را ذكر
ميکند در مسير بازگشتن از سياوشگرد ،در دادن خنجر آبگون خويش به گروي زره براي بريدن
سر سياوش ،در قصد اجراي بيچون و چراي فرمان شاه خشمگين درمورد فرنگيس  ،1در برخورد
وي با بيژن در كاخ منيژه ،و سرانجام تنبيه منيژه به فرمان افراسياب 1 .
 .1به گرسیوز بد نشان شاه گفت /که او را به کوي آورید از نهفت
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با وجود اينکه فرنگيس و منيژه برادرزادههاي وي و همخونش بودند؟!  2آيا جز عقدة حقارت در
برابر افراسياب انگيزة ديگري ميتواند وي را به اين رفتار پليد وا دارد؟! در اين دو ماجرا اگر پيران
نبود هم بيژن و منيژه و هم فرنگيس و كيخسرو در آتش پرخاشگري گرسيوز و افراسياب به
همان سرنوشت شوم سياوش و اغريرث دچار ميشدند.
 )3حسادت
«حسادت زماني بروز مي كند كه فرد اين احساس را داشته باشد كه ديگران به او اهميت نميدهند
يا فکر كند مورد تبعيض قرار گرفته است .حسادت از رهگذر تصور منفي فرد نسبت به نوع رفتار

ديگران پديد ميآيد و بيشتر جنبة تخريبي پيدا ميکند( ».شناخت طبيعت انسان از ديدگاه روان -
شناسي ،آدلر :صص 154ـ  ) 153كلية عوامل ايجاد حسادت در گرسيوز نسبت به سياوش وجود
دارد؛ نخستين عاملي كه زمينة كينهجويي گرسيوز را در پي داشت حسادت او از فرّ و دستگاه
سياوش بود و موفقيت او در ساختن شهر سياوشگرد كه با شکوه ساخته شده بود .همچنين اينکه
سياوش در بين تورانيان محبوبيت دارد .در مجموع گرسيوز در هر زمينة قدرت و محبوبيت كه
خود را با سياوش مقايسه ميکند ،كاستيها خويش را ميبيند؛ از اين رو ،بر آن ميشود با رويکردي
تخريبي با سياوش برخورد كنند.
 )4ترس و هراس
«ترس و هراس در نهاد شخصيتي دارندة عقدة حقارت جاي دارد( ».ايون  ) 112 :2113گرسيوز نيز
از سياوش در بيم و هراس است؛ اينكه گرسيوز تصميم به قتل سياوش ميگيرد ريشه در اعماق
شخصيت حقير او دارد؛ زيرا هرگاه
«ترس در اعماق ضمير فرد[داراي عقدة حقارت] خانه كند[و او] از گروه آدمهاي ستيزهجو و
متجاوز  3باشد ،در اين صورت براي رهايي از احساس ترس و حقارت و تحميل شخصيت خويش بر
ز پرده به درگه بریدش کشان /بر روزبانان مردم کشان
بدان تا بگیرند موي سرشّ /
بدرند بر بر همه چادرش
زنندش همي چوب تا تخم کین /بریزد برین بوم توران زمین(شاهنامة فردوسی ،ص ، 320ب 2316ـ)2355
 .1و ز آن جا به ایوان آن دخترش /بیاورد گرسیوز آن لشکرش
همه گنج و گوهر به تاراج داد /از این بدره بستد بدان تاج داد
منیژه برهنه به یك چادرا /برهنه دو پاي و گشاده سرا...
بدو گفت اینك تو را خان و مان /زواري بدین بسته تا جاودان(شاهنامة فردوسی ،ص ،145ب 433ـ)422
 .8بدون در نظر گرفتن خویشاوندي و پیوند گرسیوز با سیاوش.
 .3آدلر افراد روان نژند( ) Neurosisرا بر اساس میزان نیروی درونیشان به سه گروه تقسیم میکند :افراد پرخاشگر و ستیزه -
جو( Ruling

،)Type

افراد

وابسته( )Leaning

و

افراد

منزوی(

Avoiding
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ديگران ،رفتاري جسارت آميز و تجاوزكارانه از خود نشان ميدهد ( ».عقدة حقارت ،منوچهريان؛
ص ) 14
آنهمه تعريفي كه از سياوش ميشود ،نتيجهاش چيست؟
در اين داستان گرسيوز از دشمني ،كينه و خونريزي كوتاه نميآيد و همواره افراسياب دهن بين را پر
مي ند تا نهايت دستور قتل سياوش صادر ميشود و ناجوانمردانه به قتل ميرسد  .سياوش ،اين نماد
پاكي و مظلوميت ،به تيغ قهر و كين گرسيوز گرفتار ميآيد و در نهايت قساوت سر از بدنش جدا
ميشود.
 )5تکبّـر

«تکبر ن قطة مقابل احساس اجتماعي است و وجود يکي وابسته به نبود ديگري است( ».شناخت
طبيعت انسان از ديدگاه روانشناسي ،آدلر :ص « ) 145ابتداييترين مشکل [و پيامد] تکبّر ،اين
است كه افراد مغرور خودشان را انسانهاي مهمي تصوّر ميکنند و با رفتار بيشرمانة خود احساس
بزرگي و برتري ميکنند(».همان:ص 147ـ« ) 146منش فرد متکبّر زماني ارضا ميشود كه با
ترفندهاي خاصّي ،خود را به ديگران برتري بخشد و با ا نتقاد شديد ،منش ديگران را جريحهدار
كند .وقتي براي شخصيّت افراد بااحترام ارزش قائل باشيم ،در واقع به شخصيّت فرد متکبّر توهين
ميکنيم .تنها از همين نکته به نتايج گستردهاي ميرسيم و درمي يابيم كه چ گونه احساس ضعف و
بي كفايتي در شخصيّت يک فرد به طور عميق ريشه دوانيده است( ».همان :ص  ) 137آوازة سياوش
در ميان سپاهيان ،منش گرسيوز را جريحهدار ميکند و او كه خودبيني در عمق وجودش ريشه
دواني ده دستش به خون سياوش آلوده ميشود.
گاهي فرد دچار عقدة حقارت ،حتي «اگر فرد مورد نظر هيچ عيبي هم نداشته باشد براي او
عيوبي ميتراشد»( احساس كهتري ،منصور :ص  ) 37و اينجاست كه به جبرانِ بدگويي و دروغ نيز
دست مييازد.
در مسير بازگشت از سياوشگرد:
برهشان سخن رفت يک با دگر /از آن پر هنر شاه و آن بوم و بر
چنين گفت گرسيوز كينهجوي /كه ما را ز ايران بد آمد بر وي
يکي مرد را شاه از ايران بخواند /كه از ننگ ما را به خوي در نشاند
دو شير ژيان چون دموري و گروي /كه بودند گردان پرخاشجوي
چنين زار و بيکار گشتند و خوار /به چنگالِ ناپاك تن يک سوار

()Typeبویری .) http://webspace.ship.edu/cgboer/adler.html،2005/2/6،در این میان گرسیوز بر اساس
نیروی درونی و نوع رفتارهایش در گروه نخست جا میگیرد.
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(شاهنامة فردوسي ،ص  ،374ب 1316ـ) 1312
و:
چهارم بيامد به درگاه شاه /پر از بد روان و زبان پرگناه
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،371ب ) 2121
«زبان پرگناه» اشارهاي به بدگويي است .گرسيوز نه تنها از سياوش نزد افراسياب دروغ ميگويد:
سياووش نکرد ايچ بر كس نگاه /پذيره نيامد مرا خود به راه
سخن نيز نشيند و نامه نخواند /مرا پيش تختش به زانو نشاند و ...
(شاهنامة فردوسي ،ص 372ـ ،371ب 2125ـ) 2124
بلکه براي رسيدن به هدف خود حاضر ميشود دربارة برادرش افراسياب هم نزد سياوش بدگويي
كند:
سپهدار تركان از آن بتّر است /كنون گاو پيسه به چرم اندر است
نداني تو خوي بدش بيگمان /بمان تا بيايد بدي را زمان
نخستين ز اغريرث اندازه گير /كه بر دست او كشته شد خيره خير
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،373ب 2141ـ )2133
و باز بر اين بدگويي با جزئيات بيشتري تأكيد ميکند  1و اين تأكيد دروغهاي وي را نيز شامل
ميشود:
برِ شاه رفتي زمان تا زمان /بد انديشه گرسيوز بدگمان
ز هر گونه رنگ اندر آميختي /دل شاه تركان برانگيختي
(شاهنامة فردوسي ،ص  ،377ب 1377ـ) 1376
نتیجهگیری
گرسيوز در داستان سياوش ،پليدي و پستي و تبهکاري و ناجوانمردي و دورويي خود را به اوج
ميرساند به گونهاي كه افراسياب را نسبت به سياوش و بالعکس بدبين ميسازد .وي موذيانه خود را
نيکخواه و پشتيبان هر دو نشان ميدهد و در نهايت افراسياب را وا ميدارد تا سياوش را بيگناه
بکشد .گرسيوز با دمدمه و افسوني كه بر افراسياب خواند و پيريزي توطئهاي كه باعث ايجاد

 .1بدو گفت گرسیوز اي مهربان /تو او را بدان سان که دیدي مدان
نخست آن که داماد کردت به دام /به خیره شدي زان سخن شادکام
و دیگر کت از خویشتن دور کرد /بروني بزرگان یکي سور کرد
بدان تا تو گستاخ باشي به اوي /فرو ماند اندر جهان گفتگوي
ترا هم ز اغریرث ارجمند /فزون نیست خویشي و پیوند و پند
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سوءظن در طرفين گرديد ،به هدف شوم خود ،كه همانا كشتن سياوش بود رسيد ،تا مرهمي بر
درد حقارت خود نهد .هر پنج ديو  1بر گرسيوز چيرهاست  .با تحليل و شناسايي خصوصيات و نشانه -
هاي رفتاري گرسيوز و صفات و منش وي  2ويژگيهايي همچون :آز و طمع ،نفرت ،خشم ،حسادت،
ترس و تکبّر به دست ميآيد و از رهگذر مق ايسة اين ويژگيها با نشانهها و حاالت رواني دارندگان
عقدة حقارت به اين نتيجه ميرسيم كه گرسيوز دچار عقدة حقارت بوده است .در اين ميان
فردوسي با هنرمندي و دقّت تمام ويژگيهاي رفتاري و شخصيتي گرسيوز را آنچنان به تصوير
كشيده و توصيف نموده كه امروز ميتوانيم روانِ نژند وي را با نظرية عقدة حقارت آدلر در دورة
معاصر قابل تطبيق بدانيم .گرسيوز با اعمالي كه مرتکب ميشود ثابت ميکند آدمي كه آزمند،
حسود ،خودكامه ،سلطهگر و كينهجو شد ،در ناآرامي ،نابهساماني و ويرانگري ،آرامش ميجويد و
چون به آن نميرسد ،وحشيتر و درندهخوتر ميشود .گرسيوز نشانههاي آشکار اين عصيانگري و
پليدي روح است و سياوش نقطة مقابل وي است و در اينجا اسطورة خير و شر تکرار ميشود.
گرسيوز از نگاه فردوسي ،نماد آشکاري از سقوط انسان در سياهچال گناه و تباهي است.
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Ferdowsi's characterization ability, one of his epic style
Case study: Garsivar'z character analysis
M. Mohamadnejad11 ; A.Poshtdar2 ; M.Hajimazdarani3 ;
A.Kakujuybari4
Abstract:
Literature, Because of its broad nature, has thematic analogy with
other humanities subjects like psychology and it has ability of
performing interdisciplinary research. Shahnameh is one of the most
important works of Persian literature which its creator, Ferdowsi,
describes its key characters in such a way that one can obtain their
Hidden psychological and personality aspects with psychological
analysis. This implies poet’s careful look at human psyche and nature.
Among these characters one can mention Garsivaz which Ferdowsi
describes his behavior and motivation. By considering this
descriptions and signs and comparison of them, one can conclude that
Garsivaz’s Neurosis leads to the death of Siavash. Among characters
of Siavash’s tale, Garsivaz is anti-hero which in this paper his
psychological motives of his behavior are supposed to be because of
“inferiority complex”. Based on Ferdowsi’s report, neurosis of
Garsivaz is because of: his jealousy to Siavash's power and his envy
to Siavash's victory in dragging "Kaman Key". In addition, some of
the Behavioral characteristics of Garsivaz which lead to killing of
Siavash are: anger, hatred, envy and jealousy, fear and ...
KeyWords: Shahnameh, Ferdowsi, Garsivaz, Characterology,
inferiority complex .
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