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Abstract
Due to the presence of human, literary works can be studied and criticized from the psychological
aspect. In fact, these works are the good subject for these researches. Some works show an image of
a self-actualized man. Some works show an image of a human being who has achieved selfactualization. Humanitarianism is one of the influential streams of thought in psychology in which
man and his achievement of self-actualization are important topics. Maslow, as one of the pioneers
of Humanitarianism, presents a model in which basic human needs are classified into five levels. This
model can be studied in some works such as Shahnameh which has a human-oriented nature. This
research has been done by descriptive-analytical method and its main purpose is, the study of love in
the personalities of Tahmineh and Soudabeh based on Abraham Maslow's theory, which can be a
good example in the study of other characters, to identify self-actualized man. Hence, these two
characters are studied according to the Maslow's hierarchy of needs. By studying these two characters,
we can say, Tahmineh is a woman who has achieved self- actualization and Soudabeh has failed in
this case. In addition this study show the reasons of Tahmineh's success and the reasons of Soudabeh's
defeat. The results of this study show that how much epic-national characters have achieved human
intellectual growth and how much they correspond to the developed human characters in psychology.
Among the characters of Shahnameh, Tahmineh is one of the lovers of epic-lyrical stories and one
can see the characteristics of self-actualized person in her behavior. Love, which is the common theme
of this lyrical story and Maslow's theory, causes tahmineh achieve self-actualization. The opposite
point of Tahmineh is Soodabeh. Studying Soudabeh personality shows her failure to meet her needs
and not to go beyond its lowest levels.
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چکيده
آثار ادبی ،از جهت حضور انسان ،موضوع نقد روانشناختی واقع میشوند و بستر مناسبی براي اين پژوهشها به شمار میآيند .ويژگی
برخی از آثار ،ارائة تصويري از انسان خودشکوفاست .انسانگرايی از جريانهاي تأثيرگذار در روانشناسی است که انسان و رسيدنش
به خودشکوفايی از مباحث مهم آن بهشمارمیآيد .مزلو ،از پيشگامان انسانگرايی ،الگويی ارائه میدهد که در آن نيازهاي اساسی را در
پنج سطح طبقهبندي میکند .اين الگو در بعضی از آثار مانند شاهنامه که ماهيتی انسانمحور دارد ،قابل بررسی است .هدف اين پژوهش
که به روش توصيفی -تحليلی انجام شده ،بررسی عشق در شخصيت تهمينه و سودابه ،براساس نظرية مزلو است که میتواند رهنمونی
در بررسی ديگر شخصيتها ،براي شناسايی انسان خودشکوفا باشد .از اينرو اين دو شخصيت ،براساس شاخصهاي هرم مزلو سنجيده
میشوند .با بررسی اين دو شخصيت ،تهمينه ،الگوي افراد خودشکوفا و سودابه نمونة ناشکوفايی شخصيت معرفی میگردد و داليل آن
مورد بررسی قرار میگيرد .نتايج اين تحقيق نشان میدهد ،شخصيتهاي حماسی تا چه حد به رشد انسانی دست يافته و چه اندازه با
الگوهاي شخصيت رشديافتة حوزۀ روانشناسی ،منطبق هستند .در ميان شخصيتهاي شاهنامه ،تهمينه از معاشيق داستانهاي حماسیـ-
غنايی است و میتوان شاهد ويژگیهاي افراد خودشکوفا در رفتار او بود .عشق ،موضوع مشترک داستانهاي غنايی و نيازهاي نظرية
مزلو ،تهمينه را تا خودشکوفايی پيش میبرد و باعث رشد او میشود .در تقابل با تهمينه ،سودابه را میتوان مورد توجه قرارداد؛ بررسی
شخصيت سودابه بيانگر ناکامی او در تأمين نيازها و گذر نکردن از پايينترين سطوح آن است.
کليدواژهها :شاهنامه ،تهمينه ،سودابه ،مزلو ،عشق ،هرم نياز ،خودشکوفايی.
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 .1مقدمه
نقد ادبی به بررسی و تحليل متون ادبی و تبيين معانی آن به کمك ديگر علوم انسانی از جمله روانشناسی میپردازد .در
ميان انوع نقد ،نقد روانشناختی از شاخههاي پويا و از پژوهشهاي ميان رشتهاي است که با توجه به نظريههاي متعدد
روانشناسی به وجود آمده است .آثار ادبی ،به دليل حضور انسان و بازنمايی رفتارهاي انسانی در آن میتوانند ،موضوع اين
نوع نقد واقع شوند .يکی از شاخههاي روانشناسی ،روانشناسی شخصيت است که در ارتباط با روان و رفتار شخصيتهاي
مختلف شکل گرفتهاست .اين شاخه از روان شناسی با ارائة نظريات متعدد سعی دارد ،با شناخت از چگونگی شکلگيري و
تحول شخصيت و مفاهيم انگيزشیِ رفتار انسان ،تصوي ري گويا ارائه دهد .به دليل حضور مشترک انسان در ادبيات و
روانشناسی می توان به کمك الگوهاي نظري شخصيت به شناخت انسان و بررسی رفتارهاي او در آثار ادبی پرداخت.
نويسندۀ اثر ادبی براي باورمند کردن شخصيتهاي داستان ،از جهان پيرامون ،الگوپذيري میکند؛ از اينرو در جهان استعاري
داستان ،براي تحليل هر شخصيت ،پرسونايی واقعی در نظر گرفته میشود و رفتار هريك بازنمايی رفتار شخصيتهاي واقعی
به شمار میرود.
شخصيت از اساسیترين موضوعات روانشناسی است .در اين حوزه ،نظريهپردازان تعاريف متعددي ارائه کردهاند؛ يکی از
آن تعاريف عبارت است از« :شخصيت دربردارندۀ اعمال ،هيجانها ،شناختها و انگيزههاي فرد است و از تعامل فاکتورهاي
محيطی و ژنتيکی حاصل میشود» (راس .)35 :1375 ،هر يك از نظريههاي شخصيت ،با بينشی خاص به طبيعت انسان
مینگرد و میکوشد به شناخت انسان دست يابد .در قرن بيستم ،سه شاخة اصلی در روانشناسی به وجود آمد که عبارتند از:
روانکاوي ،رفتارگرايی و انسانگرايی .در اين ميان رويکرد انسانگرايی ،با نگاهی مثبتانديش به ماهيت انسان مینگرد و او
را موجودي در حال رشد ،خالق و خودشکوفا توصيف میکند« .از ديدگاه انسانگرايان ،طبيعت انسان در اصل ،خوب و
قابل احترام است و در صورتی که محيط به او اجازه دهد به شکوفا ساختن و برآوردن استعدادها و گنجايشهاي درونی خود،
گرايش دارد» (شاملو .)139 :1388 ،انسانها در اين مکتب به صورت موجوداتی فعال و خالق تصوير میشوند که به دنبال
شکوفايی هستند.
اين پژوهش با محوريت مفهومِ عشق به بررسی عشق به عنوان يکی از نيازهاي اساسی نظرية مزلو ،در شاهنامه میپردازد
و با تحليل رفتار و ويژگی هاي تهمينه و سودابه از طريق مکانيزم مقايسه ،متعالی بودن يکی و ناسالم بودن ديگري و داليل
تعالی و ناسالمی هريك را تبيين میکند .يافتههاي اين پژوهش میتواند نشاندهد ،نظرية مزلو تا چه اندازه در شناخت
شخصيتهاي شاهنامه کمك میکند و رفتار شخصيتها تا چه حد منطبق بر سلسله مراتب نيازهاي ديدگاه اوست.
 .1.1بيان مسئله
 .1.2بيان مسئله
شاهنامه از آثار حماسی ـ داستانی است که نقش اصلی در حوادث به عهدۀ شخصيتهاي حماسی است .از آنجا که حماسه
ريشه در تاريخ يك ملت دارد ،شخصيتهاي شاهنامه میتوانند بازنماي شخصيتهاي حقيقی باشند« .فردوسی براي تبيين
حاالت شخصيتها يا جزئيات رويدادها و ايجاد فضاي داستانی با وصف جزئینگرانه و گويا ،چگونگی واقعه يا حالت روحی
و ظاهري اشخاص داستان را به دقت روشن میکند .در اين گونه توصيفات بسيار به محيط و روانشناسی افراد نزديك است»
(آيدنلو .)186 :1390 ،او در شخصيتآفرينی با الگوپذيري از انسانهاي واقعی باورمندي شخصيتهاي داستان را بيشتر
میکند؛ از اين رو شخصيتها براي بررسی و انطباق با مفاهيم حوزۀ شخصيتشناسی قابليت بيشتري میيابند .در شاهنامه
«شخصيتها به گونهاي ترسيم شدهاند که خواننده را از زمان خود رهايی میدهند و او را همپاي خود به حرکت وامیدارند.
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مهارت سراينده در شخصيتپردازي و قدرت او در شيوههاي پرورش شخصيت ،سبب باورپذير شدن آنها میشود» (ر.ک:
زارعی و همکاران) 67-102 :1394 ،؛ ازاينرو میتوان آنها را از جنبه هاي گوناگون مورد تحليل قرار داد .يکی از اين
جنبههاي قابل پژوهش در شاهنامه ،تحليل و بازشناسی شخصيتهاي اين مجموعه براساس نظريههاي مختلف روانشناسی
از جمله نظريههاي انسانمحور است که در ميان آنها ،الگوي پيشنهادي مزلو اهميت ويژهاي براي انسان قائل است .از داليل
انتخاب اين نظريه ،آنست که انسان از عوامل مؤثر در شکلگيري حماسه و از محوريترين موضوعات شاهنامه است .فردوسی،
متعالیترين حاالت انسانی را در اثر حماسی خود به تصوير کشيدهاست و آن را اثري ملی ـ انسانی مینماياند .انسان و محيط،
مفهوم مشترک در نظرية مزلو و شاهنامه است؛ در شاهنامه رفتار شخصيتها در تعامل با محيط شکل میگيرد .اين رفتارها در
نظرية مزلو که بر تعامل ميان وراثت و محيط تکيه دارد ،قابل بررسی است .از آنجا که قهرمانان حماسه ،فراتر از ديگرانند،
میتوانند نمونه هاي مناسبی براي بازنمايی اين نظريه باشند .از ديگر داليل انتخاب اين نظريه در تحليل شخصيت تهمينه و
سودابه ،نياز عشق در هرم مزلو و مفهوم آن در حوزۀ غنايی است که در شاهنامه تلفيق يافتهاست .میتوانگفت غنايیترين
بخش نظرية مزلو ،نياز به عشق است و داستانهاي غنايی به واسطة اين مفهوم در نظرية مزلو قابل بررسی هستند.
شاهنامه ،مجموعهاي از شخصيتها با مليت هاي مختلف و رفتار و منش متفاوت است .در اين مجموعه ،شخصيتهاي
ايرانی و انيرانی در تقابل با يکديگر نقشآفرينی میکنند و شاعر به ترسيم رفتار و بيان حاالت آنها میپردازد .تنوع رفتار
شخصيتها ،سبب میشود ،ذهن خواننده به واکاوي آنها معطوف شود و براي شناخت عميقتر آنها ،تالش کند .در اين
ميان ،روانشناسی وسيلهاي براي شناخت بهتر و علمیتر اين شخصيتها بهشمارمیآيد.
با توجه به هرم نيازهاي مزلو ،شخصيت هاي شاهنامه ،در سطوح مختلف قرار دارند؛ بعضی به باالترين سطح از نيازها
رسيدهاند و به ويژگی هاي افراد خودشکوفا متصف هستند؛ مانند رستم و فريدون .در ميان آنها بعضی ،ويژگیهاي افراد
خودشکوفا را به کمال دارند و عدهاي به بعضی از آن خصايص ،متصف شدهاند؛ ازاينرو از جهت انسانِ کامل بودن در رديف
پايينتري قرارمیگيرند .عدهاي ديگر در بعضی از مراحل نيازها ،تأمين نياز شدهاند؛ اما به داليل مختلف از جمله محيط و
دوران کودکی ،نتوانستند در مرحلة باالتر احساس نياز کنند؛ مانند سودابه و ضحاک .آنها در پايينترين سطح هرم قرار دارند
و در تأمين پايينترين نيازهاي حيات ،باقی ماندهاند؛ از اينرو جزو گروه رواننژندان به شمار میآيند .در تحليل شخصيت
هريك از اين اشخاص ،میتوان شاهد بود که مطابق با سلسله مراتب نياز مزلو در چه مرحله ،تأمين نياز نشدهاند و در پی عدم
کاميابی ،چه آسيبها و فراآسيبهايی متوجه رفتار و شخصيت آنها شده است.
بررسی تهمينه و سودابه که از معاشيق شاهنامه هستند ،نشانمی دهد عشق که از يك سو جزو سطوح نيازهاي هرم مزلوست
و از سوي ديگر از مفاهيم بنيادي حوزۀ ادبيات غنايی است ،چگونه در دو سوية متفاوت از يکديگر ،نمود میيابد؛ سويهاي
در جهت تعالی فرد و سوية ديگر در جهت بازگشت فرد به پايينترين سطح نيازها.
 .2.1روش پژوهش
روش اين پژوهش ،توصيفی-تحليلی است که با استفاده از منابع کتابخانهاي صورت گرفتهاست .در اين پژوهش ،نظرية
مزلو و سلسله مراتب نيازهاي اساسی که مهمترين بخش اين نظريه است ،مبناي کار قرار گرفته و تالش شدهاست با دقت در
رفتار و انديشه هاي دو شخصيت تأثيرگذار شاهنامه ،تهمينه و سودابه و به کارگيري مفاهيم اين نظريه ،به بررسی اين دو
شخصيت و تحليل يافتهها پرداخته شود .توجه به رفتار و عواملی که سبب شکلگيري آن میشود ،از ابزار کارآمد در اين
پژوهش به شمار میرود.
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 .3.1پيشينة پژوهش
آثار متعددي در زمينة روانشناسی شخصيتهاي شاهنامه انجام شدهاست .در ميان اين آثار پژوهشهايی وجود دارد که در
آن اشاراتی به نظرية انسانگرايی بهويژه نظرية مزلو شدهاست؛ از جمله کرمی شاهيوندي ( )1391در پاياننامة «تحليل شخصيت
گشتاسپ و اسفنديار در شاهنامه با رويکرد روانشناسی» با استفاده از مفاهيمی پراکنده از روانشناسی از جمله مکانيسمهاي
دفاعی فرويد ،مفاهيم خودشيفتگی و برخی مفاهيم نظرية مزلو که در حوزۀ انسانگرايی است ،به بررسی شخصيت گشتاسب
و اسفنديار پرداختهاست.
شيرخدا در پاياننامة «بررسی عزتنفس در شاهنامة فردوسی» ( )1397براساس ديدگاه مزلو ،براند و ديآنجليس به
فضيلتهاي شخصيتی ،روانی و نقاط اشتراک شخصيتهاي شاهنامه ،شامل عزت نفس يا احترام به خود ،پرداخته است.
در زمينة بررسی شخصيت در شاهنامه رضا ستاري و ديگران ( )1393در مقالة « شخصيت رستم بر اساس داستان رستم و
اسفنديار در شاهنامه و نظرية خودشکوفايی آبراهام مزلو» پس از بررسی شخصيت رستم در داستان رستم و اسفنديار براساس
شش ويژگی از ويژگیهاي اف راد خودشکوفا از جمله :درک بهتر واقعيت ،پذيرش خود و ديگران ،خودانگيختگی و طبيعیبودن،
مسئلهمداري ،بیتعصبی و تشخيص وسيله و هدف ،رستم را شخصيتی خودشکوفا و کامل معرفی میکنند.
نسرين داوودنيا و ديگران ( )1393در مقالة «نقد شخصيت کيخسرو براساس نظرية آبراهام مزلو» به شخصيت کيخسرو
می پردازند و پس از بررسی نيازهاي اساسی در طول زندگی ،از کودکی تا پايان عمر ،کيخسرو را در باالترين سطح نيازهاي
مزلو تأمين شده میدانند.
زارعی ،فخري و ديگران ( )1399در مقالة «بررسی روان شناختی شخصيت فريدون و ضحاک بر اساس نظرية شخصيت
آبراهام مزلو» به بررسی شخصيت فريدون يکی از محبوبترين چهرههاي اين اثر حماسی است که ويژگیهاي افراد خودشکوفا
در رفتار و گفتار او مشهود است ،پرداخته و در تقابل با فريدون ،شخصيت ضحاک را مورد توجه قرار داده و به اين نتيجه
دست يافتهاند که فريدون الگو و نمونة افراد خودشکوفا و ضحاک نمونة ناشکوفايی شخصيت است.
در ديگر متون ادبی میتوان به اين پژوهشها در قالب پاياننامه اشاره کرد؛ رضايی در رسالة «بررسی دگرگونی شخصيتهاي
داستانی در داستان کوتاه فارسی بر اساس نظرية مزلو» ( )1395به بررسی و مقايسة جايگاه شخصيتهاي داستانی بعضی از
آثار نويسندگان رئاليستی ،ناتوراليستی ،مدرنيستی و پستمدرنيستی ،از جمله جمالزاده ،چوبك و هدايت در هرم سلسله
مراتب نيازهاي مزلو میپردازد و اين نتيجه میرسد که شخصيتهاي داستانهاي رئاليستی جمالزاده ،با توجه به شرايط
اجتماعی ،بيشتر در مرحلة نيازهاي احترام و اغلب شخصيتهاي داستانهاي ناتوراليستی چوبك ،در مرحلة نيازهاي
فيزيولوژيکی (زيستی) و اغلب از نوع نيازهاي جنسی ،مستقر هستند و بيشتر انسانهاي داستانهاي هدايت نيز در مرحلة
نياز به محبت از نوع محبت  Dقرار دارند.
بهزادينژاد در پاياننامة «بررسی ت طبيقی پير در غزليات حافظ و شش دفتر مثنوي موالنا با تأکيد بر نظريات شخصيّت
آبراهام مزلو» ( )1395نويسنده با مقايسة ويژگی هاي انسان کامل از منظر عرفانی مولوي و حافظ و همچنين انسانهاي
خودشکوفا از منظر روانشناسی انسانگرايانه مزلو ،اين نتيجه را به دست میآورد که پير در ديوان حافظ نسبت به انسان کامل
در کالم مولوي با طبيعت واقعیِ انسانی ،تطبيق بيشتري دارد و انسانبودن تا مرحلة انسان شدن ،مطلوب نظر اوست و در
سيستم فکري پير حافظ ،تعادل و انعطاف بيشتري ديده میشود.
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محسنی در پاياننامة «تحليل شخصيّت ملكالشّعرا بهار بر اساس نظرية مزلو» ( ،)1396بهار را در جايگاه فردي سالم و
خودشکوفا در عصر مشروطه ،معرفی می کند .همچنين در مواردي به تأثير شرايط و مقتضيات جامعه در خودشکوفايی بهار و
نقش عمدۀ شاعر به عنوان فردي خودشکوفا در پيشرفت و تعالی جامعه ،میپردازد.
با اينکه به آراي مزلو در ادبيات توجه شده و کارهايی انجام گرفته است ،اما تاکنون پژوهشی دربارۀ شخصيت تهمينه و
سودابه براساس اين نظريه انجام نشده است .نگارندگان در پژوهشی دانشگاهی به طور مفصل به شخصيتهاي شاهنامه
پرداخته اند و در قالب چند مقاله به گزارش نتايج آن پرداختهاند  .لذا اين پژوهش نيز با توجه به اهميت اين دو شخيت در
روند روايت ،میتواند دريچة تازهاي در شناخت روانشناسانة آنها و زمينهاي براي شناخت ديگر شخصيتها از اين منظر باشد.
 .2بحث
 .1.2بررسي الگوی هرمي مزلو
در ميان پايهگذاران مکتب انسانگرايی ،هرم نيازهاي مزلو از مهمترين الگوهاي شناخت انسان است .انسانگرايی از مکاتب
تأثيرگذار در روانشناسی به شمار میآيد که ارزشها و توانمنديهاي انسان را در درجة اولِ اهميت قرارمیدهد .اين رويکرد
از دهة 1960و  1970آغاز شده و مورد توجه قرار گرفتهاست .روانشناسان انسانگرا از منتقدانِ روانکاوان و رفتارگرايان
هستند و بر اين باورند که اين دو جريان ،تصوير تحقيرآميزي از انسان ارائه میدهند .انسانگرايان در پی نشاندادن ويژگیهاي
مثبت انسان هستند و رفتار انسان را با هدف کشف استعدادها ،توانايیها و عاليق او مورد بررسی قرارمیدهند .مزلو ،از
پايهگذاران مکتب انسان گرايی ،طرحی براي بررسی شخصيت افراد ارائه کرد که به هرم نيازهاي اساسی مزلو شهرت يافت.
هرم نيازها ،از نازلترين نيازها؛ يعنی نيازهاي ف يزيولوژيکی آغاز و به باالترين سطح نيازها که همان نياز به خودشکوفايی
است ،منتهی میشود .وي معتقد بود روانکاوان بيشتر به جنبههاي تاريك شخصيت توجه دارند و از استعدادها ،توانمنديها و
بُعد متعالی انسان غافل شدهاند .همچنين معتقد بود «رفتارگرايان با انکار نيروهاي هشيار و ناهشيار در انسان و تمرکز بر
مشاهدۀ رفتارهاي عينی و ماشينی انگاشتن انسان ،در واقع نيروهاي بالقوه و توانايیهاي مهم بشر را ناديده میگيرند» (فيست
و فيست .) 586 :1390،هستة مرکزي نظرية مزلو ،انگيزش است؛ او همة نيازهاي انسان را انگيزشی میداند .در کنار انگيزش
به مفهوم فراانگيزش نيز اشاره دارد؛ اين مفهوم نوع متفاوتی از انگيزش است که براي افراد خودشکوفا مطرح میشود .گاهی
اين انگيزش ،انگيزش( Being) Bيا هستی ناميده میشود .در کنار انگيزش  Bبه انگيزش  )Deficiency( Dاشاره میشود.
مزلو انگيزش افرادي را که خودشکوفا نيستند ،به صورت وضعيت انگيزش  Dيا کمبود توصيف میکند .اين انگيزش ،تالش
کردن براي چيز خاصی است که در درون فرد وجود ندارد (ر.ک :شولتز و شولتز ،)400: 1398 ،مانند برآورده نشدن نيازهاي
حياتی که کمبودي را در بدن ايجاد میکند .وي معتقد است ،هر فرد داراي نيازهاي غريزي است که رفتاري را موجب میشود؛
اين رفتارها برخالف نيازها ،اکتسابی و آموختنیاند و هنگام شکلگيري ،بسيار تحت تأثير محيط قرار میگيرند؛ ازاينرو افراد
مختلف ،در نحوۀ تأمين انگيزهها ممکن است تفاوتهاي زيادي پيدا کنند« .در هرم پيشنهادي مزلو پنج نياز وجود دارد.1 :
نيازهاي فيزيولوژيکی؛  .2نيازهاي ايمنی؛  .3نياز به عشق؛  .4نياز به احترام؛  .5نياز به خودشکوفايی» (کريمی.)152 :1378 ،
مزلو مجموعة ديگري از نيازهاي فطري ،يعنی نيازهاي شناختی ( )Cognitive needsرا نيز مطرح میکند که به دانستن و
فهميدن مربوط می شود؛ دانستن و فهميدنِ مفهوم زندگی براي تعامل با محيط .دستة ديگري از نيازهاي مطرح شده ،نياز
هنرشناسی است .نيازهاي هنرشناسی و شناختی ،گاهی شرط الزم براي ارضا کردن نيازهاي اساسی هستند و ميان سلسله
مراتب نيازهاي هنرشناسی و شناختی و سلسله مراتب نيازهاي اساسی ،همپوشی و تعاملی ناگزير وجود دارد .مزلو در بررسی
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شخصيتهاي مختلف به مجموعة ديگري از نيازها پی بردهاست که مانع رشد روانی فرد میشوند؛ اين نيازها ،در افراد ناشکوفا
وجود دارند و نيازهاي روانرنجور ناميده میشوند.
نيازهاي کوششی يا اساسی ،داراي سلسله مراتبی است که از سطح پايين تا باالترين سطح براي تأمين ،داراي اولويتبندي
هستند .نيازهاي سطح پايين از جمله نيازهاي فيزيولوژيکی و امنيت به دليل ضرورتشان براي بقاي انسان از اهميت بيشتري
برخوردارند .نيازهاي رأس هرم ،مانند نياز به احترام و خودشکوفايی ،از نظر تأمين ،نيازهاي ضعيفتري هستند؛ زيرا برخالف
نيازهاي پايينتر هرم ،در صورت ناکامی در ارضا شدن ،ايجاد بحران نمیکنند .نقش نيازهاي باالتر در سالمت روان و احساس
رضايت از خود ،بسيار حياتی و به شکل آشکارتري انسانی هستند .باالترين سطح ،از سطوح نيازهاي اساسی ،نياز خودشکوفايی
است« .مزلو براي خودشکوفايی ،ارزشهايی قائل است به نام ارزشهاي هستی؛ مانند :حقيقت ،نيکی ،بیهمتايی ،کمال،
عدالت ،سادگی ،تماميت ،شوخطبعی و خودمختاري که در نهايت ،همة آنها يکی میشوند» (فيست و فيست)602 :1390 ،؛
البته ارزشهاي هستی در همة افراد به طور يکسان وجود ندارد و میتواند متغير باشد.
نظرية مزلو بر چند فرض اساسی در رابطه با انگيزش استوار است؛ «اولين فرض ،رويکرد کلنگر به انگيزش است؛ به اين
معنی که شخصِ کامل ،با انگيزه می شود .فرض دوم اينکه انگيزش ،معموالً پيچيده است؛ يعنی رفتار فرد میتواند از چند
انگيزۀ مجزا ناشی شود .سومين فرض آنکه افراد ،همواره به وسيلة يك نياز يا نياز ديگر برانگيخته میشوند؛ زمانی که نيازي
ارضا میشود ،نيروي انگيزشی خود را از دست میدهد و نياز ديگري جاي آن را میگيرد .فرض ديگر اين است که همة افراد
به وسيلة نيازهاي اساسی يکسانی برانگيخته می شوند و آخرين فرض در رابطه با انگيزش آن است که نيازها میتوانند به
صورت سلسله مراتبی ترتيب يابند» (شولتز و شولتز.)591 :1398 ،
 .1.1.2بررسي سلسله مراتب نيازهای اساسي تهمينه و سودابه
تهمينه به دليل ويژگیهاي خاصش ،در حوزۀ روانشناسی قابل بررسی و پژوهش است .شخصيت او در تقابل با سودابه
يکی از کاملترين الگوهاي شخصيتی براي پژوهش نظرية مزلو است و به اين وسيله میتوان نظرية شخصيت مزلو را به شکلی
وسيع بازنمايی کرد .در ميان شخصيت هاي شاهنامه ،تهمينه با توجه به طرحی که از او ارائه شدهاست ،نمونة انسانی در حال
رشد و خواستار تحققِ خود است .ويژگیهاي تهمينه که در قالب رفتار و منش او ارائه میشود ،او را شخصيتی متعالی و در
عين حال انسانی دستيافتنی معرفی میکند:
روانش خرد بود و تن جان پاک تو گفتی که بهره ندارد ز خاک
(فردوسی)174 :1382 ،
خواستهاش از رستم براي فرزندآوري و پهلوانپروري ،خردمندي او را نشان میدهد و پاکی تنش با گذشتن از غرايز جنسی
و اولويت عشق ،به تصوير درمیآيد .اين دو ويژگی سبب رشد و تعالی او میشود و بدينگونه در عين زمينی بودن ،او را جدا
و متفاوت از ديگران معرفی میکند.
در ميان عشاق شاهن امه از جمله سودابه ،منيژه ،رودابه و کتايون ،عشق براي تهمينه مفهومی متفاوت دارد .بررسی زندگی
اين شخصيت در بخش غنايی داستان رستم و سهراب نشان میدهد ،متعالیترين عشق ،متعلق به تهمينه است .او در عشق
مانند سودابه ،رودابه و منيژه دچار فراز و نشيبی نمیشود اما به دليل در ابهامبودن هدفش ،عميقترين چالش در عشق او به
رستم ديده میشود.
در تقابل با تهمينه میتوان به بررسی شخصيت سودابه پرداخت .سودابه نيز در زمرۀ زنان عاشقپيشة شاهنامه قرار دارد .در
ابتداي ورود او به داستان ،شاهد وفاداريش به کيکاووس ،مقاومت در برابر پدر و زندانی شدن به خاطر کاووس هستيم ،اما
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در رفتار با سياوش ،سياهترين چهره را به خود اختصاص میدهد« .اين زن نمونة برجستة يك زن نابکار است ،هم شهوتران
و هم حسابگر .در اظهار عشق خود به سياوش هم نظر سياسی دارد و هم قصد کامطلبی» (اسالمیندوشن .)22 :1370 ،در
اين پژوهش ،رواننژندي او را میتوان مورد تحليل قرار داد.
 .1.1.1.2نيازهای فيزيولوژيکي
بر اساس نظرية مزلو هر فرد داراي نيازهاي اساسی است که تأمين آنها براي داشتن روانی سالم ،ضروري است .اولين نياز
از نيازهاي اساسی ،نيازهاي فيزيولوژيکی است که براي بقا و هستی ضروري است .در جامعة اسطورهاي شاهنامه ،طبقة شاهان،
درباريان و پهلوانان از رفاه نسبی برخوردارند .البته اشاره به اين مطلب ضروري است« ،در جوامع مرفه به طور طبيعی نياز
گرسنگی افراد تأمين و ارضا میگردد .بنابراين در اين گونه موارد مشابه ،وقتی از گرسنگی سخن به ميان میآيد ،سخن از
چيزهاي اشتهاآور است نه گرسنگی به معنی حقيقی کلمه» (فيست و فيست .)592 :1390 ،در اينجا منظور از نيازهاي
فيزيولوژيکی ،رفاه نسبی اين دو شخصيت است .تهمينه و سودابه هر دو از زنان درباري هستند .تهمينه در معرفی خود میگويد:
يکی دخت شاه سمنگان منم ز پشت هژبر و پلنگان منم
(فردوسی،1382 ،ج )175 :2
در معرفی سودابه به کاووس نيز آمدهاست:
که از سرو بــاالش زيباتر است ز مشك سيه بر سرش افسر است
به باال بلند و بـه گيسـو کــمند زبانش چو خنجر لبانش چـو قند
بهــشتی ست آراستــه پر نگار

چو خورشيد تابان به خـرم بـهار

نشايد که باشد به جز جفت شاه چـه نيکو بـود شاه را جـفت ماه
(همان)131 :
شواهد نشان میدهد ،هر دو شخصيت از نظر نيازهاي فيزيولوژيکی به طور کامل تأمين شدهاند؛ از اينرو پرداختن به اين
بخش از نيازهاي آنها ضرورتی ندارد.
 .2.1.1.2نياز به امنيت
نياز به ايمنی دو جنبة وجود را در بر میگيرد؛ امنيت جسمانی و امنيت روانی« .نيازهاي ايمنی شامل امنيت ،ثبات ،وابستگی،
حمايت ،رهايی از ترس و اضطراب است» (مزلو .)74 :1367،تهمينه از هر دو جنبه تأمين شدهاست .ثبات شخصيتی و رفتاري،
برخورداري از حمايت پدر به عنوان قدرت اول سرزمين سمنگان و داشتن فلسفهاي قوي براي زندگی که همان پرورش و
تداوم نژاد پهلوانی است ،بيانگر تأمين نياز ايمنی اين شخصيت است .او هدف اصلی و فلسفة خود را از واردشدن به خوابگاه
رستم اينگونه بيان میکند:
و ديـگـر کـه از تـو مـگر کردگار نــشاند يکی پــورم انـدر کنار
مگر چون تو باشد به مردي و زور سپهرش دهد بهره کيوان و هور
(فردوسی ،1382 ،ج)51 :2
نياز امنيت براي سودابه به گونه اي ديگر است .او در عين شاهزادگی زندگی پر فراز و نشيبی دارد .پيش از حملة کاووس
به هاماوران ،در کاخ پدر ،در ايمنی کامل به سر میبرد ،اما آمدن کاووس و درخواست ازدواجش ،امنيت او را تهديد میکند.
پذيرش درخواست کاووس ،خشم پدر را برمیانگيزد و به همراه کاووس محبوس میشود.
به حصنش فرستاد نزديك شوي جگرخسته از غم به خون شسته روي
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نشست آن ستمديده با شهريـار

پرستنده او بـــود و هـــم غـمگسار
(همان ،ج )137 :3

آنچه قابل تأمل است ،انگيزۀ سودابه از پذيرش ازدواج با کاووس است .با توجه به نظرية مزلو ،سودابه در اين مقطع زمانی،
نياز به احترام را نسبت به امنيت در اولويت قرار میدهد .مقام ،يکی از عوامل کسب احترام است .سودابه براي تأمين اين نياز
و دستيابی به مقام ،پيشنهاد کاووس را میپذيرد .گفتگوي او با پدر جاهطلبی او را آشکار میکند:
بدو گفت سوابه زين چاره نيست ازو بهتر امروز غمخواره نيست
کسی کــو بـود شهريار جـــهان بر و بوم خواهد همی از مـهان
ز پـــيونــد بــا او چـرايی دژم

کسی نسپرد شادمـــانی به غم
(همان)133:

او میداند به تبع همسري کاووس میتواند مقام دوم دربار ايران باشد؛ از اينرو تبعات اين ازدواج را میپذيرد .مطلب
ديگري که در مورد نياز ايمنی سودابه قابل تحليل است ،امنيت روانی است .پس از تأمين امنيت جانی و رهايی از زندان
هاماوران ،با ديدار سياوش ،امنيت روانيش در هم میريزد .به همين دليل براي رسيدن به امنيت روانی به رفتارهايی
روانرنجورانه دست میزند .تحليل رفتارهاي سودابه تا اين بخش داستان ،نشان میدهد نياز به تعلق و احترام براي وي در
اولويت باالتري قرار دارد؛ نياز به تعلق را با عشق کاووس تأمين می کند و نياز به احترام را پس از رسيدن به دربار ايران .اما
اين هر دو ،روية سطحی تحليل است و با عميقتر شدن در رفتار او نتايج ديگري حاصل میشود.
 .3.1.1.2نياز به عشق
عشق ،غنايیترين بخش نظرية مزلو و از محوري ترين مسائل انسانی است .نياز به عشق پس از نيازهاي فيزيولوژيکی و
ايمنی ،مطرح میشود« .اين نياز میتواند از طريق معاشرت با ديگران ،از آن مهمتر ،پذيرفته شدن توسط ديگران بر آورده شود.
برخی روانشناسان نياز به تعلق داشتن را به اندازۀ نياز فيزيولوژيکی غذا و آب قدرتمند میدانند» (شولتز،شولتز.)413 :1398 ،
تهمينه ،ناديده عاشق رستم می شود .زيبايی ظاهري اساساً براي او مطرح نيست .در هنگام ديدار با رستم گفتگويی ميان آن
دو شکل میگيرد .گفتگو وسيلهاي براي روانکاوي اشخاص و توصيفی از ويژگیهاي روحی شخصيت است .اين گفتگو در
برگيرندۀ مطالبی مفيد براي شناخت تهمينه است .او در توصيف رستم تنها به نيروي پهلوانی و هنر جنگاوري او اشاره دارد:
بـــه کــردار افــسانه از هـر کسی شنــيدم هـمی داستانــت بسی
که از شير و ديو و نهنگ و پـلنگ

نترسی و هستی چنين تيز چنگ

شــب تــيره تنها به توران شــوي

بگردي بـر آن مرز و هم بغنوي

به تنها يکی گــور بــريــان کــنی هوا را بــه شمشير گـريان کنی
هر آن کس که گرز تو بيند به چنگ بــدرد دل شير و چنگ پــلنگ
بــرهــنه چــو تـيغ تو بيند عقاب

نــيارد بـه نخجير کردن شتاب

نــشان کـــمنــد تــو دارد هــزبر ز بيم سنان تــو خــون بارد ابر
(فردوسی ،1382،ج)175 :2
فحواي کالم نشان میدهد ،عشق تهمينه به رستم فراتر از مسائل جنسی و جسمی است .تهمينه «از کسانی است که ارزش
زندگی را در عرض و کيفيت آن میدانند» (حميديان .)214: 1383،او همسري يك شبة رستم را با آگاهی انتخاب میکند.
عشق برايش مفهومی عميق دارد .می داند رستم در سمنگان نخواهد ماند .تفاوت نژادي و دشمنی ميان سرزمين توران و ايران،
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از عواملی است که مانع ديدارهاي بعدي خواهد بود ،اما اين مسائل تهمينه را درگير خود نمیکند .او فردي خودشکوفا ،داراي
عشقی سالم و ايدهآل است .مزلو میگويد« :در رابطة عشقی ،افراد سالم میتوانند به شدت به يکديگر نزديك باشند و در عين
حال به هنگام ضرورت بدون جريحهدار شدن ،از هم جدا شوند .آنها به يکديگر تکيه نمیکنند ،داراي هيچ قالب و لنگري
نيستند و به طور وسيع از يکديگر لذت میبرند؛ اما از لحاظ فلسفی يك جدايی طوالنی يا مرگ را تقبل میکنند؛ يعنی قوي
باقی میمانند» (مزلو .)271 :1367 ،پس از جدايی از رستم ،تهمينه مستحکم به زندگی ادامه میدهد؛ اين مطلب را میتوان از
آنجا دريافت که گلهمندي او در طول داستان ديده نمیشود .او مانند عشاق معمولی به رستم وابسته نيست .خواهان همسري
رستم و داشتن فرزندي از تبار اوست .بر اين اساس پس از رفتن رستم ،با رسيدن به خواستة خود از نظر شخصيتی قوي و
استوار میماند .اهداف و آرمان هاي رستم براي تهمينه قابل احترام است ،بنابراين خود را مانع او قرار نمیدهد و با پذيرش
جدايی ،توانمندي خود را در عشق نشان می دهد .وي شرايط عشق به رستم را پيش از ديدار او پذيرفته است؛ به دنبال يکی
شدن کامل با رستم نيست ،بلکه با اين عشق ،فرديت و هويت خود را تحکيم و تقويت میکند و پس از جدايی از رستم با
هويتی مستقل به زندگی ادامه میدهد .در حقيقت عشق ،به تهمينه قدرت و هويت میبخشد .مزلو در مورد عشاق میگويد:
ما معموالً آنها را بر حسب يکی شدنِ کاملِ «من»ها و فقدان جدايی و کنار گذاشتن فرديت تعريف کردهايم؛ اگرچه درست
است ،اما حقيقت در اين لحظه ،اين است که [با عشق] فرديت مستحکم میشود و اين «من» به يك مفهوم با ديگري يکی
می شود ،ليکن در عين حال به مفهومی ديگر همچون گذشته جدا و قوي باقی میماند .اين دو گرايش يعنی منزه شدن از
فرديت و تحکيم و تقويت آن ،وجوهی مشترکند و بهترين شيوۀ منزهشدن از من ،داشتن هويتی قوي است (ر.ک :همان.)271 :
ويژگی ديگر عشق در افراد سالم ،آن است که «قايل به هيچ گونه تمايز قطعی بين نقشها و شخصيتهاي دو جنس مخالف
نبودند» (همان .) 259 :همان گونه که در تهمينه شاهد اين ويژگی هستيم .او آغازگر عشق است؛ زيرا باور دارد ،در عشق
تمايزي ميان زن و مرد ،وجود ندارد .در خوابگاه ،اينگونه پيشقدم میشود:
ترا ام کنون گر بخواهی مرا نبيند جزين مرغ و ماهی مرا
(فردوسی،1382 ،ج)175 :2
نکتة ديگر آن که عشق در وجود تهمينه مقولهاي جدا از غرايز جنسی است« .براي او نه کامجويی ،نه تشکيل خانواده ،هيچ
يك مطرح نيست؛ میخواهد مادر يك پهلوان بیهمال باشد» (اسالمیندوشن)104 :1396 ،؛ از اين رو عرضهکردن خود به
رستم ،رنگی از کامجويی و هوسرانی ندارد.
سودابه در نظرية يونگ ،بازنمود آنيماي منفی و ويرانگر است و گمراه کردن يك مرد و بازداشتن وي از کمال ،خويشکاري
اوست ( ر.ک :خسروي و طغيانی .) 9-27 :1386 ،عشق ،در شخصيت سودابه در دو مرحله شکل میگيرد؛ عشق او به کاووس
که در سرزمين هاماوران اتفاق میافتد و در سطح قرار دارد؛ زيرا «عشق او به پادشاهی است نه پادشاه» (مسکوب:1354 ،
 .) 137مرحلة دوم در سرزمين ايران و با ديدن سياوش است .عشق براي سودابه مفهوم عميقی ندارد .او از نام عشق براي
رسيدن به اهدافی نازل استفاده میکند .در عشق به کاووس انگيزۀ ايجاد عشق ،حس برتريجويی و مقامطلبی است که در
سخنانش با پدر ديده می شود .عشق به سياوش نيز آميخته با هوسرانی است و به واسطة زيبايی و جوانی سياوش رخ میدهد.
به ناگاه روي سياوش بديد پر انديشه گشت و دلش بردميد
(فردوسی،1382،ج)14: 3
زيبايی و جوانی از عوامل مؤثر در ارضاي نياز جنسی است .سودابه تا مرز خيانت به کاووس پيش میرود .به سياوش
میگويد:
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چو بيرون شود زين جهان شهريار

تو خواهی بُدن زو مرا يادگار

نـمانی که آيد به مــن بــر گــزند بداري مرا همچو او ارجمند
مــن ايــنك بــه پيش تو استادهام تن و جان شيرين تو را دادهام
ز مــن هـر چه خواهی همه کام تو بــرآرم نــپيچم سر از دام تو
(همان ،ج)22 :2
عشق سودابه به کاووس با خيانتکردن به او رنگ میبازد و عشق او به سياوش با متهمکردن شاهزادۀ جوان حقيقت واقعی
خود را نشان میدهد .بدينگونه اين شخصيت به سطح نيازهاي اوليه تنزل دارد.
عشق ،داليل متعددي دارد .آنچه عشق را مفهومی واال نشان می دهد ،هدف از عشق است .گاهی فردِ محروم از محبت به
اين دليل عاشق میشود که نيازمند محبتی است که فاقد آنست و مجبور است اين کمبود بيماريزا را جبران کند .از ديدگاه
مزلو عشق بر دو نوع است؛ عشق B؛ يعنی عشق به وجود ديگران که در سودابه ديده نمیشود و عشق  Dکه فرد براي رفع
محروميت خود از محبت ،عاشق میشود (ر.ک :مزلو .)270 :1367 ،سودابه درگير نوع دوم است .با مقايسة اهداف سودابه از
عشق که يکی با انگيزۀ مقامطلبی و برتريجويی همراه است و ديگري با انگيزۀ ارضاي نياز جنسی ،میتوانگفت هدف عشق
به کاووس از عشق به سياوش از ارزش بيشتري برخوردار است .مقامطلبی و برتريجويی میتواند نسبت به ارضاي غرايزۀ
جنسی هدفی انسانیتر باشد؛ زيرا حس برتريجويی نشأتگرفته از بلندطبعی فرد است؛ در حالی که ارضاي نياز جنسی در
پست ترين مراتب انسانی قرار دارد .سودابه اگرچه در ابتدا خواهان جايگاه واال در ايران است و با اين انديشه به همسري
کاووس درمیآيد ،با انتخاب هدف دوم يعنی ارضاي اميال جنسی و هوسبازانه که سياوش را وسيلة دستيابی به آن قرار میدهد،
به پايينترين سطوح نيازها برمیگردد و اين بازگشت ،او را در گروه افراد روانرنجور قرار میدهد.
رفتاري که سودابه در واکنش به بیتوجهی سياوش نشان میدهد ،رفتاري پرخاشگرانه و ديگرآزارانه است« .رفتار
ديگر آزارانه يا ظالمانه يا رذيالنه ،کيفيتی از پرخاشگري است که در افراد روان نژند يا ناباليده يافت میشود» (مزلو:1374 ،
 .)291سودابه با آزار سياوش ،سلطهگري خود را نشان می دهد .او از ارضاي غرايز جنسی محروم است و در واکنش به اين
محروميت به ويرانگري و رفتار رذيالنه دست می زند .پس از نااميد شدن از کاميابی سياوش ،در حضور کاووس میگويد:
چنين گفت کآمد سياوش به تخت برآراست چنگ و برآويخت سخت
کــه جز تو نخواهم کسی را ز بن جــز ايــنت هـمی راند بايد سخن
کــه از تست جان و دلم پر ز مهر چه پرهيزي از من تو اي خوبچهر
بينــداخــت افسر ز مشکين سرم چنين چاک شد جــامــه انـدر برم
(فردوسی ،1382 ،ج)26 :3
مزلو نشان دادهاست «ويرانگري ،رذالت يا شقاوت موجود در انسانها به احتمال زياد پيامد ناکام گذاري يا مورد تهديد
قرارگرفتن نيازهاي انسان است» (مزلو)183 :1367 ،؛ از اين رو رفتار پرخاشگرانة سودابه ،واکنشی در برابر ناکامی در ارضاي
غرايز جنسی است.
رفتار سودابه با سياوش پس از امتناع از درخواستش ،نشانگر رواننژندي است .پيشنهاد رابطه با سياوش ،تهمتزدن به او
و مطرحکردن جنين سقطشده از رفتارهاي ويرانگرانه يا خصمانه است که از علتی مشخص منتج میشود .او به دروغ خود را
باردار و سياوش را عامل سقط جنين خود معرفی میکند:
چنين گفت سودابه کاين نيست راست کــه او از بــتان جز تن من نخواســت
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بگــفتم هـــمه هــر چــه شاه جهان بـــدو داد خـــواست آشکــار و نهان
ز فـــرزنــد و ز تاج و ز خواستـــه

ز ديـــنــار و ز گـــنــج آراستـــــه

بگفتم که چـــندين بــريــن بـر نهم هــمه نـــيکويــیهــا به دختر دهــم
مـــرا گــفت بــا خواسته کار نيست

بــه دخــتر مــرا راه ديــدار نـــيست

تـــرا بـــايدم زين ميان گـــفت بس نه گنجم به کارســت بــی تـو نه کس
مرا خواست کــآرد به کاري به چنگ

دو دست اندر آويخت چون سنگ تنگ

نــکردمــش فرمان همی مـــوي من

بــکنــد و خـراشيده شــد روي مــن

يـــکی کـودکی دارم انـــدر نـــهان

ز پـــشت تـــو اي شـهريــار جــهان

ز بس رنـــج کــشتنش نــزديك بود جــهان پيش مــن تــنگ و تاريك بود
(فردوسی ،1382 ،ج)340-1 :3
رفتارها میتوانند انگيزههاي متعددي داشتهباشد .در حقيقت «رفتار با نيروهاي متعددي تعيين میشود که يکی از آنها،
انگيزش درونی است .رفتارها به دو دسته رفتارهاي سازشی و رفتارهاي بيانی دستهبندي میشوند .رفتارهاي سازشی جنبة
وسيلهاي دارند؛ يعنی هميشه وسيلهاي هستند براي رسيدن به هدفی برانگيخته ،اما شکلهاي مختلف رفتار بيانی ،ارتباطی با
وسيله يا هدف ندارند و خودِ هدف به شمار میآيند» (مزلو .)190 :1367،نياز جنسی سودابه ارضا نشده ،دچار محروميت
جنسی شدهاست؛ از اينرو پرخاشگري بيشتري نشان می دهد .رفتار سازشی همواره داراي هدف ،نيت و مقصد است .رفتارهاي
سودابه نيز از نوع رفتار سازشی است .او به سياوش عشق میورزد؛ زيرا در پی رفع نياز جنسی است و پس از ناکامی ،رفتارش
نوعی واکنش در برابر اين ناکامی است .غريزۀ جنسی جزو غرايز طبيعی است ،اما در مورد اين شخصيت چنان نهادينه
شدهاست که شاخصة اصلی شخصيت اوست .غرايز جنسی سبب سالمت روان است ،اما توجه بيش از حد به اين نياز موجب
آسيبهاي روانی و اختالالت شخصيتی میگردد .زمانیکه انديشه ،روان و هدف فرد محدود به نيازهاي جنسی شود ،حس
تعلق پذيري ،احترام ،عزت نفس و نياز به خودشکوفايی براي فرد مفهوم و موضوعيتی ندارد و اين به معنی ماندن در پايينترين
سطوح نيازها؛ يعنی نيازهاي فيزيولوژيکی از جمله نياز جنسی است .رفتار سودابه نشان میدهد ،براي اين شخصيت هدف،
ارضاي نياز جنسی است؛ از اينرو تنها به تأمين اين نياز میانديشد و در ازاي مورد توجه قرار نگرفتن و سرکوبشدن اين
نياز ،دست به حمله میزند .مزلو معتقد است اين افراد «برطبق اين اصل که يك حملة خوب ،بهترين دفاع به شمار میرود،
آمادهاند دست به حملة ناگهانی بزنند و خرابی به بار آورند و اين اقدام ،پيشدستی نسبت به حملة طرف مقابل است» (همان:
 .)185او در برابر سياوش مغلوب میشود و مطابق با ويژگی سلطهگريش ،پيش از هر اقدامی از سوي سياوش ،عمل میکند
و او را مورد اتهام قرار میدهد .عشق در مورد سودابه در نازلترين مفهوم ديده می شود .عشق براي او به معنی ارضاي نياز
جنسی است در حالی که در اين معنی ،براي افراد خودشکوفا بیارزشترين مقوله است.
 .4.1.1.2نياز به احترام
احترام از ديگر نيازهاي اساسی است که پس از تأمين نيازهاي پيشين ،ايجاد میشود .تهمينه نامآورترين پهلوان ايرانی را به
عنوان همسر برمیگزيند که می تواند نشان از نياز به احترام باشد .اگر تهمينه از سوي رستم انتخاب شود ،میتواند در ساية
اين انتخاب ،حرمت و تحسين کسب کند .نياز به احترام دو نوع تمايل را در بر میگيرد و میتوان آن را در دو مجموعه طبقه
بندي کرد« :اولين تمايل عبا رت است از تمايل به قدرت ،موفقيت ،کفايت ،سيادت ،شايستگی و اعتماد به نفس .تمايل دوم،
تمايل به اعتبار يا حيثيت است که آن احترام ديگران نسبت به خود تعريف میشود؛ از جمله تمايل به مقام ،شهرت ،افتخار،
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برتري ،معروفيت ،توجه ،حرمت و يا تحسين» (همان .)82 :نياز به احترام و اعتماد به نفس براي تهمينه با انتخابشدن از
سوي رستم تأمين می گردد .او برخالف سودابه که به دنبال قدرت و برتري است ،در پی شايستگی ،کفايت و اعتبار يافتن
است که با اين پيوند به هدف خود میرسد و با ارضاي نياز احترام ،به اعتماد به نفس و مفيد بودن دست میيابد.
احترام ،امري دوسويه است؛ احترامگذاشتن و مورد احترام واقعشدن .به عبارت ديگر احترام دو نياز را شامل میشود؛ وجهه
و عزت نفس« .وجهه عبارت است از ادراک مقام ،تأييد يا شهرتی که فرد در نظر ديگران کسب میکند .در حالی که عزت
نفس ،احساسی است که فرد از ارزش و شايستگی خودش دارد» (فيست و فيست .)595 :1390 ،سودابه خواهان کسب وجهه
است؛ از اينرو پيشنهاد ازدواج کاووس را بیدرنگ میپذيرد؛ اما براي تأمين اين نياز شيوهاي نادرست را برمیگزيند .نياز به
احترام در سودابه به شکلی منفی ديده میشود .سودابه از نوع دوم احترام يعنی عزت نفس غافل است .همه نياز دارند ،ديگران
به واسطة مقام ،تأييد يا موقعيت اجتماعی براي فرد احترام قايل باشند« .ارضاي نياز به عزت نفس ،امکان میدهد فرد از
توانمنديها ،ارزش ها و کفايت خود احساس اطمينان کند .در صورتی که عزت نفس نباشد ،فرد احساس حقارت ،عجز و
نااميدي میکند» (شولتز و شولتز .)396 :1398 ،سودابه به دنبال کسب احترام است .با همين هدف در نشستهايی که با
سياوش دارد ،خود را به بهترين شکل میآرايد تا مورد توجه قرار گيرد:
سياوش چو نزديك ايوان رسيد يکی تخت زرين درفشنده ديـد
بــرو بـر ز پيروزه کرده نــگار بــه ديــبا بــياراستــه شاهوار
بر آن تخت سودابة مــاه روي

بهسان بهشتی پر از رنگ و بوي

نشسته چو تابان سهيــل يمـن

سر جعد زلفش سراسر شــکن

يــکی تــاج بـر سر نهاده بلند فرو هشته تا پاي مشکين کمند
(فردوسی ،1382 ،ج )17 :3
اما پس از بیتوجهی سياوش ،احساس حقارت میکند و واکنش خود را با اتهام به سياوش نشان میدهد .راجرز روانشناس
آمريکايی میگويد« :ما میتوانيم فردي را تنها تا آن حد دوست بداريم که از طرف او در معرض تهديد نباشيم .میتوانيم تنها
در صورتی او را دوست بداريم که واکنشهاي او نسبت به ما و آن چيزهايی که در ما تأثير میگذارد ،براي ما قابل درک باشد.
بنابراين اگر فردي رفتار خصمانهاي با من داشته باشد و در آن لحظه نتوانم چيزي جز خصومت در او ببينم ،کامالً مطمئنم که
به اين خصومت به شيوۀ تدافعی واکنش نشان خواهم داد» (نقل از :مزلو .)254 :1367 ،سودابه عدم توجه سياوش را رفتار
خصمانه میداند و پيش از او ،ماجراي هوسرانی خود را در قالب اتهام نسبت میدهد .بر مبناي اين تحليل ،سودابه در سطح
نيازهاي جنسی باقی ماندهاست و در گروه افراد رواننژند قرار دارد.
 .5.1.1.2نياز به خودشکوفايي
باالترين سطح از سطوح نيازها ،نياز به «تحقق خود» است و از نظر انگيزشی ضعيفترين سطح به شمار میآيد .اين
نياز«کمال عالی و کاربرد همة توانايیها و محقق ساختن همة قابليتها است» (شولتس .)95 :1397 ،نياز به خودشکوفايی از
اين جهت ضعيفترين نياز انگيزشی است که همه در خود احساس نياز نمیکنند و در سطوح پايينتر قرار دارند .در حقيقت
اين سطح از نياز ،فراانگيزشی است .بررسیها نشان میدهد ،ممکن است همة نيازهاي اساسی فرد تأمين شدهباشد ولی احساس
خرسندي و شادي عميق نکند؛ زيرا نياز به خودشکوفايی در او تأمين نشدهاست .عدم تأمين اين نياز ،به دليل آمادهنبودن بستر
مناسب براي نشاندادن توانايیهاي فرد است .ارضاي نيازهاي ردههاي پايينتر شرايط الزم براي تأمين اين سطح از نيازهاست،
اما ارضاکردن نيازهاي سطوح باالتر ،بيشتر مستلزم شرايط بيرونی بهتر (اجتماعی ،اقتصادي و سياسی) است تا ارضاي نيازهاي
ردههاي پايينتر (کريمی.)158 :1378 ،
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تهمينه در گروه افراد خودشکوفا قرار دارد .حرکت عاشقانة او دريچهاي بر عمق شخصيت او میگشايد و نشان میدهد
براي او عشق نسبت به ديگر نيازها در اولويت است و به واسطة اين عشق ايدهآل به خودشکوفايی و تعالی میرسد« .تعالی
به معنی فقدان خودآگاهی و خويشتننگري از نوع خودفراموشی است که از مجذوبشدن ،شيفتهشدن و تمرکزيافتن ناشی
میشود .تعمق يا تمرکز بر چيزي خارج از خود می تواند ،خودفراموشی به وجود آورد و در نتيجه موجب فقدان خودآگاهی
میشود و به اين مفهوم خاص ،موجب تعالی خود يا خودِ هشيار میشود» (مزلو .)351 :1374 ،تعالی تهمينه در نتيجة عشق
صورت میگيرد .عشق به رستم ،عشق به فرد نيست .عشق به يك مفهوم است؛ مفهوم پهلوانی .تهمينه خواستار پهلوانپروري
است .او با بينش درست خود خواهان تداوم نسل افراد متعالی و خودشکوفا از جنس رستم است؛ از اينرو با تمرکز بر اين
هدف به خودفراموشی که موجب متعالیشدن است ،می رسد .او در گفتگوي کوتاه خود با رستم به اين خودفراموشی و اين
که در عشق ،خود و خردش را ناديده گرفتهاست ،اشاره دارد .او خواستة رستم را بر خواستة خود مقدم میداند:
بجستم همی کفت و يال و برت بدين شهر کرد ايزد آبشخورت
تــراام کــنون گـر بخواهی مرا

نبيند جز اين مـرغ و ماهی مرا

يکی آن که بر تو چنين گشتهام

خـــرد را ز بــهر هوا کشتهام
(فردوسی ،1382،ج )175 :2

 .1.5.1.1.2ويژگيهای خودشکوفايي در تهمينه
افراد خودشکوفا ويژگیهايی دارند که به وسيلة آن شناخته و از ديگر افراد متمايز میشوند .در اينجا به بعضی از ويژگیهاي
تهمينه به عنوان شخصيتی سالم و خودشکوفا پرداخته میشود .اين ويژگیها عبارتند از :خودانگيختگی و سادگی طبيعی ،درک
درست و پذيرش واقعيت ،استقالل و فرهنگناپذيري ،پذيرش خود و ديگران که در اينجا به آن پرداخته میشود.
 .1.1.5.1.1.2خودانگيختگي و سادگي طبيعي
طبيعیزيستی و طبيعیانديشی ،همساز با ذات انسان است و میتواند در بروز احساسات و تعقالت فرد مؤثر باشد .اين امر
باعث می شود در بسياري مواقع ،فرد برخالف معمول و ديگران عمل کند و نوعی خودانگيختگی در رفتار او مشاهده گردد.
خودانگيختگی به معنی غير ارادي عملکردن است و سادگی طبيعی يعنی مطابق با فطرت پاک کودکانه رفتارنمودن .در اين
حالت فرد خودِ واقعی خويشتن را نشان می دهد .بدون هر نقاب و پوششی درون ،افکار ،تمايالت و هيجان هاي خود را
آشکار میکند« .در لحظاتی شخص به شدت مجذوب چيزي شدهاست که به يکی از عاليقش نزديك است .در آن لحظه
می توان او را ديد که هر نوع قواعد رفتاري را که در اوقات ديگر از آن پيروي میکردهاست ،زير پا میگذارد» (مزلو:1367 ،
 .)222اين ويژگی افراد خودشکوفا از جهاتی مشابه با مفهوم نقاب در نظرية يونگ است .در کهن الگوي نقاب ،فرد میکوشد
به وسيلة نقاب با جامعه ارتباط برقرار کند .در حقيقت نقاب نقشی است که فرد براي مورد پذيرش قرارگرفتن از سوي ديگران
ايفا میکند .خطر نقاب به عنوان يك کهنالگو آنست که فرد ،خود را با نقشی که احراز کردهاست ،يکی بداند (ر.ک :فوردهام،
 .)52 :1374در نظرية مزلو و ويژگیهاي افراد خودشکوفا ،فرد نقاب فردي و اجتماعی خود را کنار میزند ،هر قانون رفتاري
را رها میکند و در نهايتِ خودانگيختگی و سادگی طبيعیِ خود عمل میکند.
تهمينه شيفتة منش رستم است بنابراين برخالف آنچه تا پيش از ديدار رستم بودهاست ،عمل میکند:
کس از پرده بيرون نديدي مرا نه هرگز کس آوا شنيدي مرا
فردوسی ،1382 ،ج)175 :2
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او وجودي را که از ديگران محفوظ بوده است ،بر پهلوان ايرانی عرضه میکند ،قواعد رفتاري خود را زير پا میگذارد و
در آن لحظه بیمحابا بدون انديشيدن به هر نوع مالحظهکاري وارد خوابگاه رستم میشود« .رفتار افراد خودشکوفا بی پرده،
رک و طبيعی است .آنها به ندرت احساسات و هيجانات خود را مخفی میکنند» (شولتز و شولتز .)402-3 :1398 ،تهمينه با
ايجاد رابطة عشقی سالم ،بدون انديشيدن به اينکه رستم خواهان او است يا نه ،خود را عرضه میکند .آنچه برايش مهم است،
هدفی متعالی است که در ذهن دارد و همين عشق سبب خودانگيختگی او میشود .مزلو معتقد است« :يك رابطة عشقی سالم
موجب حد اعالي خودانگيختگی ،حد اعالي طبيعی بودن و حد اعالي رهايی از تدافع و حفاظت در مقابل تهديد میشود .در
اين شرايط ضرورتی ندارد ،فرد سعی کند مراقب گفتهها و رفتارش باشد» (مزلو.)253 :1367 ،
 .2.1.5.1.1.2استقالل و فرهنگناپذيری
افراد خودشکوفا داراي استقالل عمل هستند و در شرايطی که فرهنگ جامعه مخالف جريان فکري آنها باشد ،خود را مقيد
به پيروي از فرهنگ جامعة خود نمیدانند .مستقلبودن باعث میشود ،در برابر فشارها و ناکامیها مقاوم باشند و نيرويی درونی
آن ها را استحکام بخشد .تهمينه داراي اين ويژگی است .در برابر فرهنگ جامعه خود عصيان میکند .با شنيدن خبر آمدن رستم
براي ازدواج پيش قدم میشود .در حالی که عرف جامعه ،چيز ديگري است .او با «پيشقدمیاش در اظهار تمايل درونی
خالفآمد عادات جامعه است» (حميديان .)214 :1383 ،وي به عنوان فردي خودشکوفا بين نقش مرد و زن تفاوتی قائل
نيست .حرکت عصيان گرايانة ديگر تهمينه انتخاب همسر از نژاد ايرانی است .پيوند ميان دو نژاد ايرانی و تورانی که دشمن
يکديگر نيز هستند ،امري فرهنگستيزانه است که تهمينه با اين انتخاب انجاممیدهد.
 3.1.5.1.1.2پذيرش خود و ديگران
از ويژگی هاي بارز افراد خودشکوفا ،پذيرش خود ،ديگران و هستی به همان صورتی که هست .آنها به دنبال کمال نيستند.
میپذيرند که همه داراي معايب ی هستند ،بنابراين توقع ندارند که خود يا ديگران دچار خطا نشوند .مزلو میگويد« :کسی از
خيس بودن آب ،از سختی صخره يا از سبزي درخت شکايت نمیکند .نظم طبيعی اين چيزها اينست و طبيعت خواستاران
تحققِ خود نيز چنين است .آنها با خودشان در صلح بهسرمیبرند و اين پذيرش همة سطوح وجود را در بر میگيرد .تمايالت
نفسانی خويش را بدون حالت دفاعی و شرمساري و حدود محبت و تعلق و احترام و ارزشمندي خود را میپذيرند» (شولتس،
 .)103-4: 1397تهمينه میداند عشق به رستم وصال دائم به همراه ندارد .میداند رستم خود را محدود به روزمرگی نمیکند.
با وجود اين طبيعت مهارنشدنی رستم را همان گونه که هست میپذيرد.
تنهايی ،آيندهاي است که تهمينه با اين انتخاب براي خود برمیگزيند و چون هدف وااليی دارد به آسانی میپذيرد .پس از
رفتن رستم نيز در طول داستان شکايتی از سوي تهمينه نسبت به رستم ديده نمیشود .حتی هنگام مرگ سهراب نيز در
مويه هايی که بر پيکر سهراب دارد ،از تنهايی و نبود رستم سخنی بر زبان نمیآورد .اين شواهد نشان میدهد ،او هم خود و
هم طبيعت رستم را به عنوان فردي رها از قيد و بندهاي روزمرگی پذيرفتهاست.
 .4.1.5.1.1.2درک درست واقعيت
درک درست واقعيت سبب آيندهنگري فرد میشود که در نهايت به فهم حقيقت ،نتيجهگيري منطقی و شناختی کارآمد
منتهی میشود .اين ويژگی موجب میشود افراد خودشکوفا آمادگی بيشتري براي مشاهدۀ واقعيتها داشته باشند تا اينکه
تحت تأثير آرزوها ،اميدها ،ترسها و نگرانیهاي خودشان يا گروه فرهنگیشان قرار داشته باشند (مزلو .)218 :1367 ،تهمينه
به واسطة اين ويژگی می داند همسري با رستم ،پيوندي کوتاه خواهدبود با وجود اين جسورانه از ناشناختههاي اين پيوند
استقبال میکند و از آيندۀ نامعلوم ،نامطمئن و مبهم خود نمیهراسد .در حقيقت آگاه است که نتيجة اين پيوند تنهاييش خواهد
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بود؛ اما آنچه ارزش محسوب می شود ،داشتن فرزندي از تبار رستم است .فرزندي که بتواند نژاد پهلوانی رستم را تداوم بخشد.
با تحقق اين ارزش ،تهمينه وجود خود را تعالی بخشيدهاست .در اينجا ميان حقيقت و ارزش همجوشی ايجاد میشود و هدف
تهمينه؛ يعنی عشق به رستم و پيوند با او به هدفی ارزشی تبديل میشود« .هر فعاليتِ وسيله (يك ارزش وسيله) میتواند به
فعاليتی هدف (يك ارزش هدف) تبديل شود .براي نمونه شغلی که به خاطر کسب معيشت به آن اشتغال داريم ،میتواند به
خاطرِ خود آن مورد عالقه باشد .در اينجا بين حقيقت و ارزش ،همجوشی اتفاق میافتد و انسان میتواند حقيقت را ارزشی
هدفی ببيند» (همان.)166 :1374 ،
مزلو ارزشهاي هستی مانند؛ نيکی ،عدالت ،حقيقت ،کمال ،و ...را ارزشهاي (Bبودن) ناميده است« .براي عاشقانی که به
يکديگر بر حسب ارزشهاي  Bو نيز ارضاي نياز مینگرند ،آميزش جنسی به صورت مراسمی مقدس درمیآيد» (همان:
 .)264پيوند يك شبة تهمينه با رستم نه براي هوسرانی و ارضاي نياز جنسی ،بلکه پيوندي براي جاودانگی نژاد پهلوانی است
و در ساية اين هدف متعالی ،اين آميزش يكشبه ،با حضور موبد ،امري مقدس جلوه میکند و هيچ گاه از آن به پليدي و
ناپاکیِ تهمينه ياد نمیشود.
تهمينه با آمدن رستم ميان دو خواسته در تعارض قرارمیگيرد« .وجود تعارض ميان دو خواسته امري طبيعی است .راه سالم
حل تعارض ،اين است که فرد تمامی گزينهها را به منطقیترين نحو ممکن بررسی کند و آنچه را در سيستم ارزشهايش
جايگاه واالتري دارد ،انتخاب کند ،براساس آن عمل کند و تمام پيامدهايش را بپذيرد» (جرارد .)97 :1386،تهمينه دو گزينه
پيش رو دارد؛ يکی پيوند با رستم و پهلوانپروري و ديگر چشمپوشی از اين پيوند و انتخاب زندگیاي همراه با آرامش .او
دست به انتخاب میزند و گزينهاي را انتخاب میکند که ارزشی بيش از آنچه از دست میدهد ،دارد .يعنی داشتن فرزندي از
نسل نامآورترين پهلوان جهان عصر خود .تهمينه درگير مسائل روزمره نيست .او درگير چيزي بيرون از خود است؛ چيزي که
با وجود فرزند از نسل رستم ،میتواند محقق شود؛ پرورش نژاد پهلوانی« .افراد خودشکوفا درگير اموري غير از مسائل شخصی
خود هستند .آنها خود را وقف کاري میکنند که برايشان بسيار ارزشمند است .وقف ارزشهاي غايی غريزي که نمیتواند
به چيز غايیتري تنزل يابد» (مزلو .) 86 :1381 ،تهمينه با انتخاب رستم حرکت رو به جلو و رشدکردن را انتخاب میکند و
در جهت خودشکوفايی پيش میرود .خودشکوفايی با عدول از فرمان سنتها و صداهايی محقق میشود که همواره از بيرون
به فرد تحميل می شود .تهمينه در زمان انتخاب ،فقط به صداي درون خويش گوش میدهد ،سنتشکنی میکند ،وارد خوابگاه
رستم میشود .او شهامت خواستة مشروع خود را دارد؛ خواسته اي که داراي هدفی فرافردي است .از اين جهت در تاريخ
حماسی ايران ،شخصيتی بیبديل است .عشق شخصيت تهمينه را تا مرز خودشکوفايی باال میبرد و او را فردي خودشکوفا
معرفی میکند.
 .3نتيجهگيری
شاهنامه به عنوان اثري داستانی ـ حماسی به بازنمايی رفتارهاي انسانی میپردازد و میتواند بستر مناسبی براي انواع نقد از
جمله نقد روانشناختی قرار گيرد .در ميان نظريههاي شخصيت ،در مدل پيشنهادي مزلو انسان اهميت ويژهاي دارد .پژوهش
حاضر با بررسی شخصيت تهمينه و سودابه ،قابليت تحليل الگوي هرمی مزلو را در داستانهاي غنايی و شخصيتهاي شاهنامه
نشان میدهد .بررسی انجامشده بيانگر آن است که تهمينه می تواند ،نمونة انسان خودشکوفا در اين اثر حماسی باشد .وي از
سطوح پايين هرم نيازهاي اساسی از جمله نياز به خوراک و امنيت میگذرد و به کمك نيروي عشق ،به سطوح باالتر؛ يعنی
احترام و خودشکوفايی ،دست میيابد .بر اساس هرم مزلو تهمينه ،انسانی سالم به شمارمیرود و بعضی از ويژگیهاي افراد
خودشکوفا در رفتار او يافت میشود .از ويژگی هاي او خودانگيختگی و سادگی طبيعی است که سبب ابراز عشق به رستم و
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پيشقدم شدن در بيان آن میشود .او به دور از پنهانکاري با شنيدن حضور رستم در کاخ پدر ،مانع هيجانات خود نمیشود،
وارد خوابگاه او میگردد ،صادقانه احساسات خود را نشان می دهد .همچنين به واسطة درک درست خود از واقعيت ،پس از
جدايی از رستم هويت فردي خود را حفظ میکند .او در ساية اين ويژگی از پيامدهاي اين پيوند آگاه است و آگاهانه به اين
انتخاب دست میزند .تهمينه با وارد شدن به خوابگاه رستم و ابراز عشق به او ،به عصيانگري دست میزند و برخالف عرف
و فرهنگ جامعه عملمیکند و با اين حرکت عصيانگرانه ،بدعتی بنا می نهد .او از پيش ،طبيعت سرکش و ناآرام رستم را
میشناسد و میداند که رستم مرد روزمرگیها نيست؛ بنابراين رفتن رستم و تنهايی خود را به آسانی میپذيرد .آنچه قابل تأمل
است ،آن است که نياز به عشق در تهمينه هويتساز و تعالیبخش او میشود و او را در سطح خودشکوفايی قرار میدهد .در
مقابل ،بررسی رفتار سودابه نشان میدهد ،به عنوان شخصيتی روانرنجور در پايينترين سطح از سطوح هرم نيازها قرار دارد.
در ابتدا با عشق به کاووس و با هدف دستيابی به برتري مقام ،از تأمين امنيت چشمپوشی میکند و عشق را در اولويت
قرارمی دهد؛ اما از آنجا که عشق در مفهوم حقيقی برايش مطرح نيست و وسيلهاي براي ارضاي جاهطلبی قرار میگيرد ،پس
از ديدن سياوش اولويتبنديش تغيير میکند و در پی ارضاي غرايز جنسی برمیآيد .بدينترتيب به پايينترين سطح نيازها
يعنی نيازهاي فيزيولوژيکی بازمیگردد .سودابه در تأمين غرايز جنسی ناکام میماند و در واکنش به اين ناکامی در برابر سياوش
به رفتارهاي رذيالنه و پرخاشگرانه دست میزند .او در تقابل تهمينه ،به عنوان شخصيتی رواننژند نمايانده میشود.
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