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 چکیده:
آلفرد آدلر، بنیانگذار مکتب روانشناسی فردی است و این مکتب بر مفاهیمی  زمینه و هدف:

دیدداه آدلر، رفتارهای  حقارت، عقدۀ حقارت، و سازوكار جبران استوار است. از چون احساس

انسان را عوامل اجتماعی تعیین میکنند. این دیدداه در ادبیات برای بررسی شخصیتهای داستانی 

عقدۀ »های این دیدداه بنام به كار رفته است. در این نوشتار به یکی از باارزشترین درونمایه

 ، پرداخته شده است.كوشنامهدر منظومج حماسی « دندانكوش پیل»شخصیت در « حقارت

ای های آن كتابخانهداده تحلیلی است و روش دردآوری– روش تحقیق توصیفی روش مطالعه:

 است.

 حقارت عقدۀ آمدنِ به وجود اصلی عوامل از مادر، و پدر سوی از رهاشددی و روییزشت ها:یافته

 میگیرد شدت وی در حقارت عقدۀ اطرافیان، نادرست تعامل با كه است بوده دندانپیل كوش در

 عقدۀ جبران برای سالم، ایهراه از نتوانسته هنگامی كه بنابراین میزند؛ بهم را او روانی تعادل و

 هایشیوه به خود، رنجوریروان تعادلبخشی برای كند، كسب توفیقی و جوید بهره خویش حقارت

 .میشود متوسل ناسالم

 طردشددی و عضوی حقارت عقدۀ با رابطه در دندانپیل كوش جبران مکانیسمهای گیری:نتیجه

آوردن به روی شاهدبازی، دویی،مبالغه دروغگویی، بدبینی، دیگران، با بدرفتاری: از عبارتند

 ینیبخودبزرگ خودكامگی، انتقادناپذی، و زودرنجی رفتار، دری، دودانگیكامیابیهای فوری، حیله

 عامل یک میتواند فقط غیرعادی، رفتارهای چنین بروز آدلر، نظریج با مطابق. خودشیفتگی و

 .است یافته نمود دندانپیل كوش در كه است حقارت عقدۀ آن و باشد داشته واقعی
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Alfred Adler is the founder of the school of 
individual psychology and this school is based on concepts such as feelings of 
inferiority, inferiority complex, compensation mechanism, etc. According to 
Adler, human behavior is determined by social factors. This view has been used 
in the literature to examine fictional characters. In this article, an attempt has 
been made to address one of the most valuable themes of this view called the 
"inferiority complex" in the character of "Kush Pildandan" in the epic poem of 
Koushanameh. 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical and its data is 
library. 
FINDINGS: ugliness and abandonment by parents have been the main factors 
in the formation of inferiority complex in the Kush Pildandan; That with the 
wrong interaction of those around him, the bond of inferiority intensifies in him 
and disturbs his mental balance; So when he has not been able to use healthy 
ways to compensate for his inferiority complex and succeed, he uses unhealthy 
methods to balance his psychosis. 
CONCLUSION: The mechanisms of compensating for stubbornness in relation 
to membership inferiority and rejection are: mistreatment of others, 
pessimism, lying, exaggeration, witnessing, resorting to immediate success, 
cunning, dual behavior, selfishness, selfishness, and self-criticism. And 
narcissism. According to Adler's theory, the occurrence of such abnormal 
behaviors can only have one real factor, and that is the bond of inferiority that 
is manifested in the Kush Pildandan. 
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 مقدمه
 سبتنا اشتراک و علوم انسانی همچون روانشناسی، هایرشته دیگر با اش،دسترده حوزۀ ادبیات بدلیل ماهیت و

در این میان رابطج ادبیات و دانش »یر است. پذای در آن امکانرشتهانجام پژوهشهای بین دارد؛ ازاینرو موضوعی

 معاصر از روانشناسان بسیاری(. »96: 4396)ولک، « روانشناسی، از اهمیت و عمق بسیاری زیادی برخوردار است

قارت ح دربارۀ عقدۀ را خود نظریج آدلر، آلفرد اند. ازجملهنموده ارائه ادبی آثار پایج را بر دیدداههای روانشناسی خود

(. ادبیات از جمله دانشهایی است كه 55: 4375)آدلر، « است شکس یر، استاندال و داستایوسکی بردرفته ارآث از

بمثابج یکی از ابزارهای باارزش اطالعاتی  میتواند بینشهای ارزشمندی از رفتار آدمی را ارائه نماید؛ ازاینرو همواره

توجیه و اثبات نظریات خود به بررسی آثار جاودان تاریخ  برای روانکاوی مورد استفاده قرار درفته است. آدلر برای

 انددهبر مهم روانشناسی پی هاینکته از بسیاری به ادب، جهان بزرگ سراینددان»ادبیات می رداخت. از نظر آدلر 

 شاهدهم قابل اند،بخشیده خود آثار فعال و شخصیتهای زنده آنها به كه اصیلی و خالص تركیب در هانکته این و

 (.667)همان:  «رسید انسان مسائل مجموعج آنها به برآورد از میتوان است؛ آنگونه كه

شناخت هرف نویسنددان و شاعران بزرگ از انسان، به شخصیتهای آثارشان روح و زنددی جاودان بخشیده و چنان 

اسی دربارۀ آنها وجود دارد. كه در هر زمانی امکان انجام پژوهشهای روانشن ای به آنان داده استروح و روان پیچیده

دبیات ای در اهای برجسته و كهن ادبی است كه از جایگاه ویژیکی از حماسه الخیربن ابیایرانشاه كوشنامهمنظومج 

بررسی است. قهرمان اول و شخصیت اصلی های دونادون از جمله روانشناسی قابل و از جنبه فارسی برخوردار است

دندان در این منظومج حماسی با توجه به حضور پویا و است. شخصیت كوش پیل« اندندكوش پیل»این منظومه 

ای پرداخت شده است كه میتوان آن را با توجه به دیدداه آدلر ازلحاظ درفتاری به عقدۀ حقارت پررنگش بگونه

 تحلیل كرد.

ن را نقد روانکاوانه نام نهاد، ناقدان ادبی از سدۀ دذشته بررسیهای علمی خود را بر آن شکل از نقد كه میتوان آ

هرچند پردازش انگیزه و آرزوهای پنهان شخصیت بطور ویژه در داستانهای امروزی بروز بیشتری » اند.متمركز كرده

ای از روان و آرزوهای انسانهای روزدار خویش بوده و همچنین تصویر ذهنی مییابد، ازآنجاكه متون كهن بمثابج آینه

انی خود بروشنی هرچه تمامتر آشکار مینماید، میتواند جایگاه مناسبی برای پردازش روانکاوانه بشر را از انسان آرم

در  و باشد. در اینباره یونگ نیز معتقد است داستانهایی بیشتر ارزش تحلیل دارند كه بعنوان اثری غیرروانشناسی

 (.96: 4395)صنعتی، « قالب شاهکار هنری مطرح شده باشند

ترین اصول یکی از برجسته پایج رویکرد روانشناسی، محور و برآن است تا با درنظر درفتن نظریج متن این نوشتار بر

های شخصیت یعنی عوامل بروز عقدۀ حقارت را در چارچوب نظریج روانشناسی فردنگر آلفرد مطرح در حوزۀ نظریه

براین بنا سی و تحلیل قرار دهد؛تحلیلی مورد برر -آدلر، در شخصیت اصلی داستان كوشنامه به روش توصیفی

های جبران این عقده، با دقت در دندان و راهبررسی و شناسایی عوامل ایجاد عقدۀ حقارت در وجود كوش پیل

 آن است كه نشان پایج روانشناسانج آلفرد آدلر هدف اصلی این پژوهش است. نگارنده بر رویدادهای زنددی او، بر

رویی رنج میبرد و برای كاهش احساس حقارتش به جستجوی از زشت ارت برآمدهدندان از عقدۀ حقدهد كوش پیل

های غیرسالم متوسل میشود. ازآنجاكه انجام چنین كه در بیشتر موارد به راه جبران كمبودهایش برمیآید

اهی رساز پژوهشهای نوین و ای بشمار میرود، میتواند زمینهرشتهپژوهشهایی در راستای دسترش پژوهشهای بین

همچنین با بررسی این آثار میتوان قدرت درک  بخشی به علم و دانش در بخش علوم انسانی باشد.در وحدت
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، به وخوی انسانخُلق اند با شناختهنرمند را از ویژدیهای فردی شخصیتهای آثارشان دریافت كه چگونه توانسته

 خَلق شخصیتهای جاودان نائل بشوند.
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

پایج نظریج عقدۀ حقارت آلفرد آدلر، صورت درفته است؛ از  روانشناسی برنون پژوهشهای فراوانی در زمینج نقد تاك

و  )قوام« بررسی عقدۀ حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی»آن جمله مقاالتی تحت عنوان 

 فر،)مجیدی و غفوری« حقارت آلفرد آدلررومی براساس نظریج عقدۀ بررسی و تحلیل شخصیت ابن»(، 4394قبول، 

)صاعدی،  «سعداوی نوال اثر الصفر نقطه عِندَ اِمرأه داستان قهرمان شخصیت در حقارت عقدۀ بازنمایی» (،4341

اشاره  (4344شهریاری:  )فارسی و «آدلر آلفرد نظریج بر تکیه با الریاح تذروه ال ما رمان در حقارت عقدۀ»و  (4344

بصورت مقاله ارائه شده است. از جمله میتوان  نامه پژوهشهایی صورت درفته وربارۀ منظومج كوشكرد. همچنین د

 به مقاالت زیر اشاره كرد: 

)حدادی  «نامه از هانر حماسی به هانر عرفانیرویی كوش با تغییر پیرنگ دفتمان روایی كوشسفر به جهان زشت»

 پردازی روایی هرمنیل سفر به جهان كوشنامه با نظریج جهان( كه نویسنددان به بررسی و تحل4343 و نجفدری،

اند كه مخاطب در این سفر همراه كوش با تغییر چهره و خصایل او به جهان پایدار و به این نتیجه رسیده پرداخته

 تاس تنها جهان او و بلکه جهان روایی داستان و مخاطب را تغییر دادهزیرا تغییر چهرۀ كوش نه و منسجم میرسد؛

 والدت و دمندخر پیر الگوهایبه كهن رویکرد با دندانپیل كوش شخصیت الگوییكهن تحلیل» و مقالج دیگری با نام

دندان دچار تحوالت اند كه كوش پیلكه نگارنددان به این نتیجه رسیده (4347 زاده:زاده و اشرف)بدیع« دوباره

مدار و پایبند به امور فرزانه و روشنگریهای او به فردی اخالقای دردیده و براثر رهنمودهای پیر معنوی دسترده

ای را تجربه كرده است. همچنین در مقالج دیگری روحانی بدل شده، بطوریکه دویی از نو، زنده شده و زنددی دوباره

ویسنده ن (،4344 )مهراد:« بازنمایی بدن و تحلیل كنشهای بدنی ضدقهرمان در منظومج حماسی كوشنامه»با عنوان 

روی ی زشتدندان فردبه تبیین و تحلیل كنشهای بدنی در كوشنامه پرداخته و به این نتیجه رسیده كه كوش پیل

 رویی خویش بوده است.بوده و دائم در حال مبارزه با زشت

ت. سدر پژوهشهای یادشده، منظومج حماسی كوشنامه از دید عقدۀ حقارت آدلر، مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته ا

بنابراین در این پژوهش كوشش شده است  خأل تحقیقاتی در این مورد، ضرورت انجام پژوهش را به اثبات میرساند؛

دیری از نظریج آدلر، كه در محدودۀ رویکرد روانشناسی شخصیت جای میگیرد، تحلیل نوینی از شخصیت با بهره

 دندان ارائه دردد.كوش پیل

 

 بحث و بررسی

در آغاز سدۀ »حماسی است كه  هایكوشنامه یکی از منظومهداستان:  نامه و خالصۀمعرفی منظومۀ كوش

بیت به نظم درآورده است. این منظومج  45464 فردوسی در شاهنامج از تقلید به الخیر آن رابن ابیایرانشاه ششم،

 یسالهای طوالن كه ضحاک است برادرزادۀ كوش، فرزند دندان،پیل كوش هزاروپانصدسالج زنددی حماسی، داستان

 پرستی پیشهیزدان و ای، داددریكرده، سرانجام به دست پیر فرزانه فرمانروایی ستمگری و قدرت چین، با در

 (.39: 4399آیدنلو، )« میکند



 453/ پایج نظریج عقدۀ حقارت آلفرد آدلر دندان بربررسی و تحلیل شخصیت كوش پیل

 

ای رها میکند. آبتین او را پیدا میکند و با خواهش همسرش چهره در بیشه دندان، او را بخاطر زشتیپدرِ كوش پیل 

سرانجام به آبتین خیانت  از چهل سال در جنگ با پدر،دندان پس ت تربیت خویش قرار میدهد. كوش پیلاو را تح

خونریزی و قتل و غارت زنددی  دندان، هشتصد سال با جنگ،كوش پیل برمیگردد. نزد پدر و ضحاک میکند و به

 شه به قصر پیری از نسل جمشیدیانای دم میشود؛ در آن بییک روز بدنبال شکار آهو، در بیشه تا اینکه میکند

را درمان میکند و كوش  دچار ددردونی معنوی میشود، و از شخصیت  دندانمیرسد و پیر، چهرۀ زشتِ كوش پیل

 و بعنوان شاه داددر بازمیگردد دیار خود وشش سال بهمدار تبدیل میشود. او پس از چهلكار به فردی اخالقبزه

 میکند. دعوت خداپرستی به را مردمان

 Individual) فردیبنیانگذار مکتب روانشناسی ، (Alfred Adler) آلفرد آدلر»او:  نظریۀ آلفرد آدلر و معرفی

Psychology )سیاسی، « نخستین كسی است كه جنبج اجتماعی بودن آدمی را خاطرنشان ساخت است. وی(

ه جهان میگشاید و در كودكی سختیهای دیده ب كشور اتریش وینِ شهر در میالدی 4975 سال در او(. »96: 4341

ادرش م فراوانی میبیند. او به نرمی استخوان دچار بوده كه به او اجازه نمیداده با كودكان دیگر بازی بکند، از اینروی

دذاشته میشود. درواقع  ای دیگر كناردنیا آمدن بچه آورد اما در دوسالگی با بهاو را بخاطر بیماریش لوس بار می

سالگی برادر كوچکترش در تخت كنار او میمیرد. در چهارسالگی براثر سه میکند. در او را از خود دورمادرش 

ی بنیه و تندرست بود و میتوانست به فعالیت بدنآدلر به برادر بزردترش كه قوی ...الریه نزدیک به مرگ میشودذات

دند، بنظر میرسی دیگر محله كه همگی تندرست ب ردازد حسادت میکند. آدلر دربرابر برادرش و كودكان و ورزشی

ناتوانیهای جسمانی خود را جبران نماید. آدلر برای تحقق بخشیدن  احساس حقارت میکند. سرانجام تصمیم میگیرد

میالدی انجمن  4446وی در سال  به آرزوهای كودكی خود به تحصیل پزشکی در دانشگاه وین می ردازد.

 در و ودمیش آمریکا عازم و میکند ترک را وطن اتریش، نازیها بر تسلط از میکند. پسروانشناسی فردنگر را دایر 

ملج اسکاتلند دچار ح میرود، در انگلستان به سخنرانی ایراد بعد برای سال پزشکی می ردازد. دو تدریس به آنجا

 نمود، احساس حقارت یکی از مفاهیم اولیج كه آدلر ارائه(. »445: 4346)شولتز،  «قلبی میشود و فوت میکند

(Inferiority Feeling ).آدلر معتقد . داریم خودمان به كه است تحقیرآمیزی و ذهنی نگرش حقارت احساس بود

 «كردن طردشددی و لوس عضوی، حقارت: سرچشمه بگیرد منبع سه از حقارت میتواند در كودكی بود احساس

های راه ادر راستا این جبران متوسل میشود. در شخص برای كاهش احساس حقارت به سازوكار»(. 414همان: )

پذیرش احساس  و درک از میکند؛ اما ادر تبدیل برتری به را خود حقارت احساس دیرد، درپیش سازنده و سالم

 اعماق در را آن و بداند ناتوان احساس این با پیکار از را خود و بهراسد آن با رویارویی از و كند خودداری حقارت

 او در احساس این كند، جبران غیرمعقول و واكنشهای نادرست راه از را آن كند سعی و كند پنهان خود وجود

 .(45: 4376منوچهریان، )« میشود حقارت عقدۀ به تبدیل
 

 دندانبررسی علل بروز عقدۀ حقارت در شخصیت كوش پیل

یندی است كه باعث عقدۀ حقارت از جمله احساسات ناخوشادندان و احساس حقارت جسمانی: كوش پیل

ی قرار دارد. داه میشود فرد در مقایسج خود با دیگر افراد پیرامون خویش، دمان كند در جایگاه پایینتری از آنها

دندان نیز از این قاعده جدا كمبودهای ظاهری مانند زشتی چهره در به وجود آمدن این عقده مؤثرند. كوش پیل

روی بوده كه از پدر و مادر رانده میشود و ت میکرده، او آنچنان زشترویی بشدت احساس حقارنبوده و از زشت
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آبتین در پرورش او تردید میکند، چهرۀ او را اهریمنی توصیف میکند و در میدان جنگ، همه از دیدن چهرۀ او 

 رویی او بازدو شده است.جای كوشنامه زشتفرار میکنند. در جای

 صرفت را ماچین و كوش به چین میرود، چین حاک بر ایران چیره میگردد،ازآنکه ضپایج داستان كوشنامه، پس بر

ان دوشان، كه به چهره آدمیمیکشد و در آنجا با دختر زیبا از دودمان پیل لشگر دوشانپیل میکند، س س بسوی

 انگیز میشود، بدین شکل و چهره:حاصل این ازدواج پسری شگفت بوده، ازدواج میکند.

 دوش آنِ پیل دو دندان خوک و دو

 میان دو كتفش نشانی سیاه

 

 سر و موی سرخ و دو دیده چو نیل 

 دناهسیه چون تن مردم پر

 (656 )كوشنامه: ی                                    

 دندان اشاره شده است.رویی كوش پیلهمچنین در جای دیگر این منظومه، بازهم به زشت

 خوک دارد تن دیوزوش سر

 

 نش ماند دو دندان و دوشبه پیال 

 (641 )همان: ی                                        

رویی نابهنجار، از او چیزی همانند موجود دندان، چهرۀ زشت اوست؛ این زشتویژدی آشکار ظاهری كوش پیل

 دندان:رویی كوش پیلاهریمنی ساخته است. نمونج دیگری از زشت

 و سخت جز آن نیست كش روی زشت است

 دو دوشش همانند دو دوشِ پیل

 

 دو دندان پیشین بسان درخت 

 درازا و پهنا و دیده چو نیل

 (645)همان:                                            

 كنند. ازاینروی این برخورد مسخره دندان باعث شده است دیگران او رانابهنجار در كوش پیل صفات از ایپاره وجود

ی دندان بجاكه كوش پدر فوت میکند، كوش پیلحقارت در وی شده است. هنگامی  عقدۀ وجب پدیدار شدنم با او

المقدس برود. هنگامیکه به حضور ضحاک میرسد، پیش ضحاک در بیت او بر تخت مینشیند و تصمیم میگیرد به

 زده میشود.دندان شگفتفرزند ضحاک با دیدن چهرۀ زشتِ كوش پیل

 یره فرزند شاهز دیدار او خ

 همی دفت كز شهریاران چین

 نیک نامد ز كوشجوان را همی 

 

 همی هر زمان كرد در وی نگاه 

 كرا بچه آمد به روی زمین؟

 از آن روی نازیب و دندان و دوش

 (355)همان:                                             

ز كه فریدون او را میبیند، اوقتی حقارت در وی میباشد.همچنین نگاههای تحقیرآمیز نزدیکان باعث تشدید عقدۀ 

 زده میشود:چهرۀ زشتش شگفت

 تلیمان چو مر كوش را برد پیش

 رویبدان سركشان دفت كان زشت

 

 فریدون نگه كرد از اندازه بیش 

 خویشگفت آمدی در بدی نیک

 (533)همان:                                             

ندان، بابت زشتی چهرۀ خود همیشه در رنج بوده، نقصی كه پیامدهای منفی آن با وجود اینکه یک دكوش پیل

آزرده است؛ چراكه یک بار در پایان پهلوان برجسته شده بود، باز در دل او بجا مانده و سنگینی آن همیشه او را می

و میخواهد زشتی از روی او پاک كند  ه استكه همواره از زشتی خود در رنج بود كتاب به پیر فرزانه اعتراف میکند

 از حقارت عضوی است. و این بیت دلیلی بر نظریج آدلر مبنی بر احساس حقارت برآمده
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 روا دارمی در نبودیم دنج

 ادر زشتی از روی من بستری

 

 وز این زشتیم دل نبودی به رنج 

 كنم جاودانه تو را كهتری

 (449)همان:                                             

 تبدیل و فرد در حقارت حس درمورد آدلر، نظریج بنابرناشی از طردشدگی:  حقارت دندان و عقدۀكوش پیل

 هم طردشددی عقدۀ عنوان دندان دچار عقدۀ دیگری تحتكوش پیل كرد ادعا حقارت، میتوان عقدۀ به آن شدن

 تدف عبارتی میتوان به است، بوده وی زشت چهرۀ بسبب مادر و پدر سوی از دندانكوش پیل طردشددی. بود

 است. شده عضوی و طردشددی عقدۀ نوع دو آمدن به وجود سبب دندانكوش پیل زشت چهرۀ

ین كه چرا كودكی بد هنگامیکه كوشِ پدر، چشمش بر كودک خویش میفتد، بر زن بیگناهش خشمگین میگردد

 و به خانه بازمیگردد. ای رها میکندبیشه چهره زاده است. پس زن خود را میکشد و كودک را در

 نهانی پس آن بچه را بردرفت

 بینداخت او را و خود دشت باز

 

 سوی بیشج چین ره اندر درفت 

 چند رازز مردم نهان ماند یک

 (656)همان:                                             

 

 عضوی و طردشدگی حقارت عقدۀ با رابطه در دندانكوش پیل مکانیسمهای جبران
 است عواطفی جمله از حقارت احساس»قرار داد.  خود نظریج اساس را حقارت احساس آدلر، آلفرد دذشت چنانچه

 كه است ارزشمند زمانی تا و برسد تکامل به تا انگیزدبرمی را آدمی احساس، این میکند. تجربه را فرد آن هر كه

 ویرانگری داشته نقش میتواند دیگر سوی از احساس حقارت همین ولی. شود مهتری به كهتری از حركت موجب

ادر فرد برای غلبه بر احساس حقارت خود اظهار ناتوانی كرده و از راههای  ناپسند دردد. رفتارهای باعث و باشد

ت به بناهنجار استفاده كند، این ناتوانی منجر به تعمیق عقدۀ حقارت میگردد. افراد دارای عقدۀ حقارت، نگرش مث

(؛ از 433: 4374)آدلر، « زنددی احساس درمانددی و ناتوانی میکنند خود ندارند و در كنار آمدن با درخواستهای

ارت، حق نخستین واكنش به احساس درمانددی و»ای جز پرخاشگری برای جبران ندارند. به باور آدلر این روی چاره

ی، )ناصح« دهندۀ تركیبی از سائقهاستاكم و شکلسائق پرخاشگری است. سائق پرخاشگری، نیروی غالب، ح

 دری، دودانگیدویی، حیله(. در وجود چنین اشخاصی اغلب صفاتی همچون بدرفتاری، بدبینی، دروغ54:  4394

دندان یلبنابراین هنگامی كه كوش پ بینی و خودشیفتگی بروز مییابد؛رفتار، انتقادناپذیری، خودكامگی، خودبزرگ

ناخواه به بروز صفاتی در وجود های سالم برای جبران احساس حقارت خویش بهره جوید، خواهاهنتوانسته از ر

 دارای بار« احساس حقارت»با این توضیح،  خویش می ردازد كه آدلر آنها را صفات منبعث از عقدۀ حقارت میداند.

 است.« قارتعقدۀ ح»مثبت و منفی است. مقصود ما در این مقاله بررسی بُعد منفی آن یعنی 

 تاریرف ریشخند میگرفتند، به را وی چهرۀ نقص كه كسانی دربرابر دندانكوش پیلبدرفتاری با دیگران: 

 درپیش وی كه بود مکانیسمی پرخاشگری و بدرفتاری راه از جبران دیگر، عبارت به انجام میداد؛ پرخاشگرانه

را به استاد میس ارد، دو سال میگذرد و چیزی یاد سالگی میرسد، آبتین او از آنکه كوش، به هفت میگرفت. پس

كوش بخاطر این رفتار احساس حقارت میکند،  .نمیگیرد. همکالسیهایش او را بخاطر چهرۀ زشتش مسخره میکنند

آزارد و رفتاری نابهنجار برای جبران ناتوانی و كاهش احساس حقارتش، راه ناسازداری را انتخاب میکند، آنها را می

 شان میدهد.از خود ن
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 یکی خویشکامی برآمد درشت

 كس همی خواند دیومر او را همه

 سوی آبتین رفت استاد او

 

 همی زد همه كودكان را به مشت 

 از او دشت فرهنگدان با غریو

 بنالید از آن رنج و بیداد او

 (651)كوشنامه:                                         

 درفته كار به دیگران تمسخر با مقابله در خود زشترویی دربرابر را كتمان انیسممک دندانكوش پیل دفت میتوان

ر اطرافیان می ردازد. با تأمل د با بدرفتاری و پرخاشگری به آید،خود برنمی مشکل رفع درصدد زمانی كه وی است.

آسیب خورده است،  فردی كه از عقدۀ حقارت»دیدداه روانشناسی آدلر،  دندان میبینیم كه اززنددی كوش پیل

خود را بر دیگران برتری بخشد و با انتقاد تند، منش دیگران را  ای،زمانی خشنود میشود كه با ترفندهای ویژه

 «دار كند. درایش به حقیر شمردن، روشی است برای خلق احساس برتری، بواسطج خفیف كردن دیگرانجریحه

 دیگران تخریب به باارزشتر سازند، را خود هنگامی كه نتوانند به عقدۀ حقارت، مبتال (. افراد439: 4374)آدلر، 

دندان است كه از رفتارهای او برداشت میشود. او بزرگ شدن خود می ردازند. این همان شالودۀ شخصیت كوش پیل

 هنگامی كه لشگر ایرانیان و چینیان روبروی هم قرار را در خرد نمودن بزردان و ازمیان برداشتن آنان میجوید.

و به آنها توهین میکند و با خطاب قرار دادن آنها كه شما مرد  میگیرند، به س اهیان ایران فرمان حمله میدهد

 میدان نیستید، همچون زنان دشنام میدهید، به تحقیرشان می ردازد.

 به ایرانیان دفت چندین سخن

 به شمشیر كوشید با دشمنان

 

 چه باید همی خیره افگند بن؟ 

 نام همچون زناننه خیره به دش

 (666)كوشنامه:                                         

 رانجامس میدهند، میزنند، دشنام ناپسند و نابهنجار كارهای به دست» آن جبران برای عقدۀ حقارت به مبتال افراد 

ا این تحلیل هنگامی ب (؛455: 4399)طاهری، « نمایند مطرح را خود خالفشان انجام مناسبتی میخواهند با هر در

 به لشگریان دشنام میدهد. دندان بر نستوه شبیخون میزند، جنگ میان آنها رخ میدهد، وكه كوش پیل

 چو كوش آنچنان دید چون پیل مست

 برآشفت و با سركشان جنگ كرد

 

 درآمد یکی خشت پرَّان به دست 

 س ه را به دشنام دلتنگ كرد

 (143 )كوشنامه:                                        

ین، كسی فرد بدب یکی دیگر از صفاتی كه آدلر برای فرد دارای عقدۀ حقارت برمیشمارد، بدبینی است.»بدبینی: 

است كه با دیدی منفی به دزارش رویدادها می ردازد. همواره احتماالت منفی را واقعی و احتماالت مثبت را دور از 

ن را محتملترین میداند و هیچگاه نمیتواند با دیدی مثبت به رویدادها نگاه ذهن میداند. او بدترین احتمال ممک

كند؛ بنابراین امکان اعتماد كردن از او سلب میشود و نگرانی از بروز دشواریها و رویدادهای ناخوشایند تمام افکارش 

 (.446: 4374)آدلر، « را فرامیگیرد

 نند؛ك امتناع وی پرورش و نگهداری والدینش از شد سبب دندانرویی كوش پیلزشت شد، دفته همانگونه كه 

 «مردبه» نام به خویش فرستادۀ دست به و مینویسد نامه دندانپیل كوش چین بهزمانی كه شاه  امر همین بسبب

 درپ نزد به آمدن از كوش بیاید، چین كشور به كه میخواهد او از و است فرزندش كوش كه آور میشودیاد و میدهد

 انتقام هب پدرش شاید و است كشته را «نیواسب» برادرش نشناخته و ندانسته كه آوردمی بهانه میکند و اریخودد

 دندان در این بیت نمود یافته است.صفت بدبینی كوش پیل. را بکشد او نیواسب،



 457/ پایج نظریج عقدۀ حقارت آلفرد آدلر دندان بربررسی و تحلیل شخصیت كوش پیل

 

 نباشم من ایمن ز پاداش شاه

 بترسم كز آن كشته یاد آیدش

 به پادافره از من برآرد دمار

 

 بر دست من شد برادر تباهكه   

 روان من از خشم باد آیدش

 كس آداه نه از دل شهریار

 (634)كوشنامه:                                         

 و ندك اطمینان پدرش به نتواند باعث میشود است، كرده رها را او كه پدری به فرزند، كوشِ و بددمانی بدبینی 

 دندانیلكوش پ روی زشتی زیرا می روراند؛ سر در را وی كشتن سودای پدر كه میکندتقویت  وی در را بددمانی این

 یاهریمن چهرۀ درفتن درنظر بدون پدرش ب ذیرد داشت و نمیتوانست وجود هم هنوز بود، شده وی طرد سبب كه

 و واكنش ره به پیوسته دندان،كوش پیل بود شده سبب عوامل، این مجموع. اوست بازدشت خواهان وی، زشت و

 دندانوش پیلك برای بود جبرانی مکانیسم بددمانی و بدبینی این. باشد بدبین و بددمان پدر، كوش سوی از پیغامی

 باشد دریز در دائماً بود، وی وجود در كه عقدۀ حقارتی از روش بدین و كند مقاومت های پدرخواسته درمقابل تا

 .پدر میشود كوش استجخو پذیرش به مجاب «مردبه»اینکه بوسیلج  تا

دادن شایستگی خویش و جلودیری از آشکار شدن حقارتشان در روابط  برخی افراد برای نشاندروغگویی: 

« مردبه»هنگامی كه  .اجتماعی به دروغ ردازی متوسل میشوند و خود را غیر آن چیزی كه هستند، معرفی میکنند

 ینا پایان در كوش و مردكوش قبول میکند. به وندد،را مجاب میکند كه به لشگر پدرش ب ی دندانكوش پیل

نشود  آداه ت،اس دذشته از آنچه س اه دو از كسی تا می ردازند جنگ به یکدیگر با شمشیر با به دروغ دراز، دفتگوی

 و او انمی و آبتین از آنچه به نزد آبتین برمیگردد زمانی كه میگردند. جدا هم از جنگجویان رسم به روز پایان در و

 نیروی زا نمیگوید؛ تنها آبتین به چیزی دروغ متوسل میشود؛دندان به است می رسد، كوش پیل دذشته مردبه

 .داد خواهم ادامه نبرد به وی با فردا كه میفزاید و آوردمی میان به سخن خود هماورد

 مرد چنین پاسخ آورد كان شیر

 ددرباره آمد به آوردداه 

 تمروزه با او برآویخهمه

 بر پیم كای سوار همی بانگ زد

 چو روز آید، آید چو شیر دهم

 

 كه با من برابر همی رزم كرد 

 مرا خواست زین بیکرانه س اه

 خوی و خاک و خون برهم آمیختم

 ناورد فردا برآرای كاربه

 بگردیم تا بر كه آید ستم

 (634)همان:                                             

 ای كهبود؛ بگونه عقده این جبران و رفع درصدد خود، پهلوانی نیروی از استفاده با دندانكوش پیلویی: گمبالغه

 هك بود امتیازی و ویژدی دندانكوش پیل جنگی نیروی و قدرت. است شده بیان امر این كوشنامه، جای جای در

 از. دریغ نمیکرد اغراق بزردنمایی و از ینب این در و میکرد استفاده آن از دیگران بهنسبت خود برتری برای وی

دربارۀ تواناییها و  برای متقاعد كردن دیگران به برتری و قدرت خویش، فردِ دارای عقدۀ حقارت،»نیز  آدلر نظر

(؛ افراد دارای عقدۀ 454: 4374)آدلر، « دویی كنددویی و دزافهخودنمایی، مبالغه هایش كوشش میکندداشته

 نما به خودقوی ایچهره افراد آورند. اینگونهمی روی ازاندازهبیش جبران به خویش حقارت بر غلبه برای حقارت

 هب آن جبران برای و بوده حقارت دچار عقدۀ داشته، زشت چهرۀ كه هم دندان،پیل كوش توضیح، این با. میگیرند

 میشود. نخشمگی است، رفته بسیال ینسرزم به آبتین میشود، مطلع هنگامی كه ازاینروی. آوردمی روی طلبیقدرت

جنگ  محاصرۀ سرزمین طیهور، اجازۀ جهت وی از و میرود پدر پیش خویش هیجانی تعارضات با برخورد در

 است. برخوردار ویژه توانایی از اینکه دویی. میخواهد
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 پیش پدربرآشفت آمد به 

 از اینس ه ده مرا تا شوم پیش 

 بسیال ادر ز آسمان برتر است

 آن كوه را همچو هامون كنممن 

 

 پدر را چنین دفت كای تاجور 

 كجا راه دریا ببندد جز این

 و در كوه و دریا پر از لشکر است

 به رنگ آب دریا طبرخون كنم

 (694)كوشنامه:                                          

ت؛ هنگامی كه كوش پدر میخواهد، جلوِ كوش دندان، در ابیات زیر پیدا اسدویی كوش پیلنمونج دیگری از مبالغه 

 یرد.تا آبتین را نکشد آرام نمیگ دندان اعالم میکنددندان را بگیرد تا نگذارد با آبتین روبرو شود، كوش پیلپیل

 چنین داد پاسخ به دارای چین

 دلم كمتر آرام دیرد همی

 

 كه من تا ن ردازم از آبتین 

 نه رامش روانم پذیرد همی

 (696)همان:                                             

فرد براثر احساس حقارت خود به حركت  .انسان در میل به اثبات خود، به راههای مختلفِ جبران متوسل میشود»

آید و ارزشمندسازی خود را داه در فعالیت اجتماعی سودمند و داه در رفتاری غیراجتماعی جستجو میکند. درمی

-آزردهمیل به پیروزی و غلبه بر دیگران، به نظر آدلر یک ویژدی رایج در روان طلبی،ارهای وی قدرتدر میان رفت

)منصور، « دهندۀ حركت جبرانی است كه احساس اجتماعی از آن رخت بربسته استطلبی نشانهاست. قدرت

 وی در این ابیات به خودستایی دندان نمایان است؛ زیرادوییهای كوش پیل(؛ در این ابیات نیز مبالغه435: 4346

 خویش می ردازد.

 نه فرزند كوشم بدو دفت ادر

 فرستم سوی چین از این مرز خاک

 

 دشایم میان را به بند كمر... 

 زنان را كنم بیوه و برده پاک

 (134)همان:                                              

 یکند.م دعوت تنبهتن جنگ به را كوش قباد، قرار میگیرند. هم ودررویر قباد و دندانكوش پیل جنگها، از یکی در 

 ار قباد با جنگ كارش این با كوش. میرود قباد جنگ به پیاده و میزند پی را اسبش میشود، خشمگین كوش

 و بر عقدۀ حقارت خویش غلبه قباد بکشد نمایی، برتری خود را به رخو سعی میکند با قدرت میشمارد اهمیتبی

 میگوید شخوی س اهیان به و میدهد ترتیب بزمی مجلس برمیگردد، قباد با تنبهتن جنگ هنگامی كه از كند. حتی

 بود. بزم مجلس مانندبرایم  جنگ میدان

 جهان تو از برهانم امروز من

 قباد از شنیدسخنها  آن كوش چو

 آذردشسبکردار ب درآمد

 شد دور تن ز چون باردی سر

 كرد هنگآ دشمن سوی پیاده

 آمدند كوش پیش سركشان همه

 رزم كامروز دفت چنین بدیشان

 

  مهان فرَّ و دلیران زخم به 

 داد چرخ را شبرنگ و برآشفت

 اسب یال رب آمدش و تیغ بزد

 شد رنجورسخت  دل به س هبد

 كرد... جنگ دران درز به زمانی

 آمدند نوش خورشهای و خوان به

 بزم جای چون بود چنان چشمم به

 (195)همان:                                              

 ار اخالقی دردیده، اصول بینیخودبزرگ و خودخواهی بیماری حقارت دچار عقدۀ به ابتال براثر انسانشاهدبازی: 

ت دندان در این بیاین صفت در رفتار كوش پیل .میزند ناروایی عمل هر به میکند و دست تجاوز نمیکند، رعایت
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بر آزار جنسی دختران زیباروی، از آمیزش با امردان و شاهدان نیز ابایی  دندان، افزونكوش پیل ود یافته است.نم

 دندان اشاره شده است.نداشته است. در منظومج كوشنامه دو بار به این عمل زشتِ كوش پیل

 روینشان جست و روزی از آن خوب

 ز ره كودک خوب را بردرفت

 

 خویش بردزنان را سوی بستر 

 

 شب آمد ستم كرد و بستد ز شوی 

 دالرای هم ماده هم نر درفت

 (364)همان:                                             

 همان كودكان را بر خویش برد

 (156)همان:                                             

 جدندان بوسیلكوش پیل كه داشت تواند این از شانن مؤنث، و جنسهای مذكر با بسترینگارنددان، هم نظر در

 هالبت و است بوده خود مخالف جنسهای و از همجنس انتقام نوعی درفتن درصدد خویش، مادر و پدر از طردشددی

 .باشد دندانكوش پیل حقارت عقدۀ حدت و شدت نشان رفتار میتواند این بروز

ها، های دونادونی نمایان میشود. یکی از این شیوهاز شیوه سازوكار جبران»روی آوردن به كامیابیهای فوری: 

روی آوردن به لذتها موقتاً (. »41: 4371)احمدوند، « راه كامیابیهای فوری، مانند لذتهای جنسی است جبران از

مشکالت را از ذهن بشر خارج میسازد. افراد مبتال به عقدۀ حقارت، احساس میکنند باید از هر راه ممکن سطح 

 جوییهای دذرا پناه میبرند. همچون نوشیدن مشروبات الکلی، لذتهایرزشی خود را باال ببرند؛ از این روی به كاما

 اخالقی اصول بود، وجودش در كه حقارتی عقدۀ سركوب برای دندان(؛ كوش پیل11: 4346)منصور، .« جنسی و... 

 و زنان و مردان با رابطه در وی جنسی اذیت و آزار هب میتوان موارد این جملج از میگذاشت. پا زیر را انسانی و

 كرد. اشاره زیباروی دختران

جنگجویی است نیرومند، سنگدل و ستمگر كه از كامجویی از زنان و پسران و حتی زنان شوهردار »دندان كوش پیل

كه  صلح آن است نیز سیر نمیشود. از جمله هنگامی كه با فاروق شاه پیمان صلح منعقد میکند، یکی از شرایط

از رویدادهای فراوانی به چین حمله میکند و  (؛ وی پس15)ر.ک. كوشنامه: « هزار كنیزک برای وی فرستاده شود

را میکُشد. چون از دشمن ایمنی مییابد، از راه دین و آیین روی برمیتابد و خونریز میشود و دست تجاوز « بهک»

اندازه او را آزرده میسازد كه با دیدن چهرۀ  ند میسازد. زشت بودنش آنبه زنان دراز میکند و همه را از خود ناخرس

 خوبرویان فرافکنی میکند و هرلحظه خواهان وصال آنان میشود.

 به هر مرزبانی یکی نامه كرد

 كه باید كه رنجی به تن برنهید

 بار سیصد بت و شصت ماهیکبه 

 

 و ز آن غم ستم بر سر خامه كرد 

 دهید...مرا هركسی ماهچهری 

 فرمان رسیدند نزدیک شاه به

 (154)كوشنامه:                                          

ری ددری است. از جبرانهای دیگری كه در راستای حیلهیکی از جبرانهای افراطی عقدۀ حقارت، حیلهگری: حیله

ای یار است و این دروغگویی وسیلهعمیقاً به دروغگویی خود هش»فرد دروغگو  پدیدار میشود، دروغگویی است.

« ماهچهر»دندان، هنگامی كه از دخترش كوش پیل ؛(47: 4346)منصور، « منشی و خودنمایی استبرای بزرگ

ا ت خواستگاری میکند، دخترش تن به این ازدواج نمیدهد و كوش كه عقدۀ حقارت دارد، از درِ ترفند وارد میشود

 از زیر زبان دخترش حرف بکشد.

 دفت كای ماه با فرَّ و زیب  بدو

 كنون از دلم دور دشت آن هوس

 بسی بودم از مهر تو ناشکیب 

 نگویمت نادفتنی زین س س
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 از آن آتش اكنون دلم دشت سرد

 پشیمان شدستم ز كردار خویش

 روا خود ندارم كه من شادكام

 مرا بازدو تا بسازمت كار 

 

 ام من به دردها ماندهوزان دفته

 ر دفتار خویشوز آن ناسزاوا

 تو باشی به رنج دل اندر مدام

 دهم مر تو را من بدان نامدار

 (159)كوشنامه:                                          

ماهچهر میشود و با  نام به دومش دختر عاشق اولش، دختر مرگ از دندان، پسكوش پیلدوگانگی رفتار: 

و بدین كار تن نمیدهد. كوش از  نداشت پدرش دلبستگی به اهچهر هیچم. تسلیم فرامیخواند زبانی، او را بهچرب

و از وی میخواهد كه برای خود شوهری بردزیند. ماهچهر در پاسخ پدر  راهی دیگر، مسیر دفتگو را با او بازمیکند

با  دنخست میگوید كه نمیخواهد شوهر كند، ولی هنگامیکه پدر پافشاری میکند، بناچار میگوید ادر اجازه بده

كنیاش، ازدواج كند. الزم به توضیح است كه ماهچهر، پنهان از پدر با كنیاش ازدواج كرده و صاحب فرزند نیز شده 

 رفته و تردخ نزد و آوردنمی خود روی به بسته، زناشویی پیوند كنیاش با دخترش میببیند كه هنگامی كوش، بود.

 كه چیزی آن عکس آمیزیاغراق را بطور خودش نیّت و هد؛انجام مید اششدهمیل و آرزوی سركوب خالف رفتاری

 میدهد. نشان بوده

 از یکی آمیزخشونت رفتارهای. برخورد میکنند شدن تحقیر و حقارت احساس با روشهای متفاوت به افراد

 جامدندان انانگیزی كه كوش پیلاز جنایتهای هراس. برخیزد تحقیرشده فرد از است ممکن كه واكنشهایی است

است. كوش تا این سخن دخترش را میشنود،  میدهد، واقعج به قتل رسانیدن كنیاش، همسرِ دخترش ماهچهر،

آورند. در كمال ناباوری سر او را میبرد و از دردن دخترش آشفته میگردد و فرمان میدهد كنیاش را به حضورش می

هر دو سال ند، چنین و چنان میکند. ماهآویزان میکند و سودند میخورد ادر سر كنیاش را از دردن خود دور ك

 درحالیکه سرِ كنیاش به دردنش آویخته بوده است، زنده میماند تا جان میس ارد.

 فرستاد و كنیاش را پیش خواند

 سرش همچنان چون سر دوسفند 

 چهردرآویخت از دردن ماه

 ادر سر برون آید از دردنت

 

 برآشفت وز خون او جوی راند 

 خت بلندبریدند در پیش ت

 بوس دفت این لبان را به مهر همی

 جز آنکه كه یابند مرده تنت

 (154)همان:                                              

 میکند و به دست زاری و دریه كوش در سوگ دخترش پدر فوت میکند، دیریهایماهچهر براثر سخت هنگامیکه 

 ار تندیس آن و كنند درست را دخترش تندیسِ میدهد حتی فرمان و خود او را كفن میکند و به خاک میس ارد

 بیارایند. این نشان از دودانگی رفتار كوش دارد. زیورآالت به

 چو آداهی آمد ز مردش به كوش

 به روی و به موی بدید آن نگارین

 یکی بت سرشتند مانند او

 پیشگاه در روز شب نهادش

 

 خروش رفت با دریه و با برون 

 رنهاد از دو دیده دو جویبه رخ ب

 او )؟(  چه دویند بود چون كند

 شاه خرسند دشت او دیدار به

 (144)همان:                                              



 444/ پایج نظریج عقدۀ حقارت آلفرد آدلر دندان بربررسی و تحلیل شخصیت كوش پیل

 

 د،میخواه دلش هرچه میخواهد نگارین هنگامیکه از دندان بار دیگر نیز دچار دودانگی رفتار میشود؛كوش پیل 

 او و آشوبدبرمی نگارین انتقاد و پرسش از كوش ولی میکند، انتقاد كوش از نمیخواهد و چیزهیچ نگارین اما بگوید

 .میکشد را

 این پاداش و است این پاسخ كنون

 تیغ به دل خرمن زد دونیم به

 

 كین تیغ سرش بر بزد و بگفت 

 دریغ نیامد چهرشخوب آن از

 (551: )همان                                             

 رایب اول وهلج در است. دندانشخصیت كوش پیل در ددردونی نوعی است، توجه مورد مبحث این در ای كهنکته

 زا بعد كه پشیمانی و وجدان عذاب نوعی وهلج دوم، دری می ردازد و درحیله و فریب به دومش دختر از كامجویی

دناهی كرده باشد میکُشد، روز بعد كه میفهمد چه  آنکهآن میشود؛ هنگامیکه نگارین را بی دچار دخترش كشتن

كنان دو بازوی خود را به دندان میکَند، كرده است، بر خاک مینشیند، میان خود را با موی نگارین میبندد، زاری

 نه چیزی میخورد و نه میتواند بخوابد.

 سرانجام كز كارش آداه شد

 پشیمان شد و دریه آغاز كرد

 

 ه شدب یچید و شادیش كوتا 

 درِ درد بر خویشتن باز كرد...

 (555)همان:                                              

 كارهای هب دندانپیل كوش و وی نمیشود شخصیت در اساسی تغییر و تحول باعث و بوده دذرا پشیمانی این البته

 نوانع تحت دندان، میتوانكوش پیل وجدان عذاب حس و پشیمانی این از دیگر عبارت به خود می ردازد؛ همیشگی

 .كرد یاد نیز رفتاری دودانگی

كه دچار عقدۀ حقارت هستند، ادر مورد انتقاد قرار بگیرند، زود خشمگین  كسانیزودرنجی و انتقادناپذیری: 

 یهاینای را دشمنی برداشت میکنند و دوست ندارند كسی ناتوامیشوند. آنها هردونه انتقاد سازنده یا ناسازدارانه

چیز دندان از نگارین میخواهد هرچه دلش میخواهد بگوید، اما نگارین هیچآنان را دوشزد كند. هنگامیکه كوش پیل

 آشوبد و او را میکشد.فقط از كوش انتقاد میکند، كوش از پرسش و انتقاد نگارین برمی نمیخواهد و

 باره كوشز پرسش برآشفت یک

 ركاتو را با چنین داستان خود چه 

 كنون پاسخ این است و پاداش این

 به دونیم زد خرمن دل به تیغ

 

 هوشبدو دفت كای بدرگ خیره  

 پسودن به بیهوده دنبال مار

 بگفت و بزد بر سرش تیغ كین

 نیامد دریغ چهرشاز آن خوب

 (551)همان:                                              

كه هنگامی كه بر  دارای عقدۀ حقارت است، خویشتن تحقیرشده است فرد خودكامه كه طبیعتاً»خودكامگی: 

تخت قدرت مینشیند، ادرچه قدرت بیرونی را در اختیار دارد، در درون خود شخصیتی حقیر و ناچیز را احساس 

ر یمیکند. او برای اینکه خود را در جایگاه مثبت و برتر احساس كند، الزم میبیند دیگران دربرابر او كوچک و حق

(. یکی از رفتارهای تحقیرآمیزی كه افرادِ خودكامه به 41: 4374)آدلر،  «باشند و مهتری و توفق او را تأیید كنند

سد، نامه مینوی« طیهورشاه»كه به  دندان نیز وقتیهمنوعان خویش به آن متوسل میشود، تهدید است. كوش پیل

 رف است.او را تهدید میکند ادر آبتین را تحویل ندهد، با او ط

 نبشته به طیهور كز راه داد

 فزونتر مکش پای خویش از دلیم

 یاد یکی پند من كرد بایدت 

 باره بیمكه باشد ز سرمات یک
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 و در سر ب یچی ز فرمان من 

 

 دل تو ب یچد از آزار من 

 (693)كوشنامه:                                          

و درخواست نیروی كمکی میکند و  از قباد، به شاه مکران نامه مینویسددندان، پس از شکست خوردن كوش پیل

 و این رفتار نشان از مستبد بودن وی است. در نامه آمرانه فرمان میدهد

 كه داری س اهتو باید كه چندان

 بدین كار ادر تو درنگ آوری

 چو پردخته باشم از ایرانیان

 مگر داد بستانم از تو به كین

 

 بدین رزمگاهفرستی  سوی ما 

 جهان بر دل خویش تنگ آوری

 به یزدان ادر من دشایم میان

 به آتش بسوزم تو را بر زمین

 (177)همان:                                             

 گاوریجن مهارتش در و قدرت بسبب كه دانست وی نفس به اعتماد از ناشی را میتوان دندانكوش پیل خودكامگی 

 همواره خود، روی زشتی كتمان و دذاشتن سرپوش برای و دارد كه حقارتی عقدۀ وجود بدلیل است. آورده بدست

 نشان هك دندانكوش پیل خودرأیی دیگر تعبیر به .برآید آن جبران درصدد خودكامگی طلبی وقدرت با دارد سعی

 سخنان بر را خود ظرن هم میخورد، شکست كه مواقعی در حتی وی است شده سبب دارد، وی خودشیفتگی از

 دشدی عقدۀ به كه را خود طردشددی و خود روی زشتی كوش میشود باعث موارد این مجموع. بداند برتر دیگران

 .دبیاب آن جبران برای راهی است، میسّر و ممکن كه اصولی و شیوه هر با و كند اند، كتمانشده تبدیل حقارت

 واناییت چنین هنگامیکه است؛ برتر آرزوهای به رسیدن و پیشرفت و كمال خواهان طبعاً انسان»بینی: خودبزرگ

 درونی حقارت بزردی، اظهار با و می وشاند را خود ضعف و نقص و عیب تکبر، و خودنمایی با نبیند، خود در را

: 4376منوچهریان، « )آنهاست حقارت از واهدونی برتریشان بازتاب بر اینان اعتقاد زیرا میسازد؛ جبران را خویش

 یو جنگجویی قدرت مهارت و دربارۀ وی خودشیفتگی از نشان دندان،كوش پیل شخصیت در بینیخودبزرگ (.14

كوش  و دندان را به جنگ با چینیان تحریک میکنددارد. وقتی شاه چین به ایران حمله میکند، آبتین، كوش پیل

و این سخنان و رفتار كوش  را متالشی خواهد كردمیدارد كه ادر شاه اجازه بدهد، تمام لشگر چین  دندان اعالمپیل

 بینی و تکبر اوست.دندان، نشان از خودبزرگپیل

 ادر شاه لشگر س ارد به من

 بر ایشان من امشب شبیخون كنم

 

 دزیده سواران این انجمن 

 ز دشمن در و دشت پرخون كنم

 (659)كوشنامه:                                          

متکبرانج خود، احساس بزردی و برتری  د خودخواه خودشان را انسانهای باارزشی تصور میکنند و با رفتارافرا» 

 مینویسد، اول نام خودش را در نامه مینویسد. نامه« طیهورشاه»(؛ هنگامیکه به 417: 4377)آدلر، « میکنند

 یکی نامه فرمود با مهر و داد

 ز دارای خاور شه شیردیر

 

 نام خود كرد یاد نخست از همه 

 به شاه بسیال هوشمند و پیر

 (146)كوشنامه:                                          

دندان بر تمام دشمنانش چیره میشود، مغرور میگردد و به مردم ظلم و ستم میکند. افراد از آنکه كوش پیلپس 

 و جان مردم دراز میکنند.دچار عقدۀ حقارت هر زمان فرصت پیدا كنند، دست تعرض به مال 

 ز دشمن چو ایمن شد و كام یافت

 نهادند دردن به فرمانبری 

 شب و روز آرام و شادی بیافت 

 ددردونه شد كوش از آن داوری
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 بگشت از ره دین و آیین و داد

 سر از چنبر مهر بیرون كشید

 

 به بیداد دست و زبان بردشاد

 بستد از مردمان هر چه دید...همی

 (364)همان:                                             

ر دندان كه براثكردن است. كوش پیل كاری مجبور دادن انجام به را تحقیرآمیز، دیگران رفتارهای یکی دیگر از

بین و متکبر تبدیل شده بود، برای جبران ناتوانی و از حقارت جسمانی، به فردی خودبزرگ عقدۀ حقارت برآمده

 دونه رفتار تحقیرآمیز از خود بروز میدهد. او مردم را بزور به پرستش خویش فرامیخواند.همهضعف خویش 

 پس از ما همین راه دارید و كیش

 

 همان صورت ما نگارید پیش 

 (151)همان:                                              

 د بار خود را خدا میخواند.ای كه داشت، چنالعادهوی بسبب پیروزی در جنگها و قدرت فوق

 چو دیتی چنان دید دردن كشید

 سر از چنبر بنددی دور كرد

 چنین دفت با مردم بدسگال

 

 یکی چادر از كبر بر تن كشید 

 زبان را به بیهوده رنجور كرد

 كه من خویشتن را ندانم همال

 (559)همان:                                             

 ارب سوی دشمن آسوده میگردد، از دندان خیالشاره در ابیات زیر تکرار میشود؛ هنگامیکه كوش پیلاین ادعا دوب 

 ردمم شما زنددی نمیدانم، خود همال جهان در را كسی میگوید: كه بدانجا میرسد تا كارش و میکند منیّت دیگر

 چه كسی هستم؟ من می رسد مردم از. میسازم آبادان بخواهم را هرجا و ویران بخواهم را هرجا است، من دست به

 خدا را وا همه پس. میکشت را آنان پادشاه،: ادر میگفتند ولی میبردند، به سالمت جان ده،روزی: میدادند پاسخ ادر

 میخواندند.

 هوشهمی دفت با مردم تیره

 كه پرورددار این جهان را منم

 همه زنددانی به دست من است

 

 ستمکار و بیدادجوینده كوش 

 آباد ویران چو خواهم كنم كه

 همه مرگ در تیغ و شست من است

 (547)همان:                                             

 هب سرزمینها را این و میگذرد مکران و ماوراءالنهر میگردد، از آداه ایران قباد به بازدشتِ از چون دندان،كوش پیل

 آنجا در. میرود میکند، او بدانجا راهنمایی آبادان ایجزیره به را وا شخصی هنگام، این در. آوردمی خود تصرف

 نیایش به وامیدارد را مردم و میکند برپا شهر آن در را خود مجسمج و مینهد نام كوشان را آن كه شهری میسازد

 ب ردازند. وی تندیس

 رخامین یکی سنگ برپای كرد

 كه این پیکر كوش دردنکش است

 

 ای كردسر پیکر خویش را ج 

 كه هنگام پیکار چون آتش است

 (144)همان:                                             

 ،دست میگیرد در را حکومت هنگامیکه به دندانهمچنین این صفت در ابیات زیر نیز آشکار است؛ كوش پیل 

 زنددی بهسازی برای ،دیگر كوشش بیشماری تعداد تا درفته كاخ ساخت از ساختن شهرها میکند. به شروع

 دندانكوش پیل تکبّر ریشج. بود ایران در غمیبی یکصدوبیست سال آن دستاورد كه تالشی. ایران در اجتماعی

 و دانسته جدا بشر نوع از را خود خود، كردن معرفی خدا با كه میخواست باشد بینیعقدۀ خودبزرگ همین شاید

 .كند نگاه آنها به حقیرانه
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 د مرا شاه كسنخواهم كه خوان

 سان پدیدجهان از من آمد بدین

 منم تا جهان بود خواهد خدای

 

 مرا آفریننده خوانند و بس 

 سر از چنبر من كه یارد كشید

 پایچو خواهم درآرم جهان را به

 (446)همان:                                              

 برای ودشیفتهخ افراد. باشد بیماردونه یا بهنجار ندمیتوا كه است شخصیتی صفتی خودشیفتگیخودشیفتگی: 

دروهی  .كنند جبران بنوعی را خود حقارت هایعقده و ناكام امیال میخواهند چراكه هستند؛ زنندهآسیب جامعه

دارند بیشتر افراد خودشیفته احساس حقارت دارند و برای كاهش احساس حقارت، دست به جبران  باور روانکاوها از

آمیز میخواهند به دیگران تفهیم ی میزنند. افراد خودشیفته احساس ارزشمندی واقعی ندارند و بصورت اغراقافراط

 دندان، خود را برتر از مردمان میداند و بارها دعوی خدایی میکنداندازه ارزشمند هستند. كوش پیل كنند كه چه

برانِ ج م نمیشود، بلکه یکی از كارهایی كه برایبینی به دعوی ختاما این خودبزرگ كه پرورددار این جهان منم؛

اش را بسازند و در شهرهای مختلف نصب فرمان میدهد مجسمه احساس حقارتش انجام میدهد، این است كه 

 فرزانه خداپرست میشود، بازهم بتی به چهرۀ خود میسازد. از آنکه براثر تعلیمات و راهنماییهای پیركنند. حتی پس 

 بر چهر خویشبتی ساخت بلور 

 

 نهاد اندر آن دنبد از مهر خویش 

 (493)همان:                                              

 

 گیرینتیجه

پایج نظریج عقدۀ حقارت آدلر، بررسی و تحلیل شده است.  بر نامه،اصلی منظومج كوش در این نوشتار، شخصیت 

مان دندان، مؤید هوشنامه نظر كنیم، درمییابیم رفتار كوش پیلادر از دیدداه نظریج آدلر، به منظومج حماسی ك

پدر و  رویی و رهاشددی از سویهای پژوهش نشان میدهد زشتمفاهیمی است كه آدلر بیان داشته است. یافته

كه با تعامل نادرست اطرافیان،  دندان بوده استمادر، از عوامل اصلی به وجود آمدن عقدۀ حقارت در كوش پیل

 برای مسال هایراه از نتوانسته هنگامیکه بنابراین را بهم میزند؛ حقارت در وی شدت میگیرد و تعادل روانی او عقدۀ

 هایشیوهرنجوری خود، به برای تعادلبخشی روان كند، كسب توفیقی و جوید بهره خویش حقارت عقدۀ جبران

د عضوی و طردشددی عبارتن حقارت عقدۀ با هرابط در دندانكوش پیل مکانیسمهای جبران متوسل میشود. ناسالم

دری، روی آوردن به كامیابیهای فوری، حیله شاهدبازی، دویی،مبالغه بدبینی، دروغگویی، بدرفتاری با دیگران،: از

 بروز لر،آد نظریج با بینی و خودشیفتگی. مطابقخودكامگی، خودبزرگ و انتقادناپذی، دودانگی رفتار، زودرنجی

 دندانكوش پیل در كه است حقارت عقدۀ آن و باشد داشته واقعی عامل یک میتواند فقط غیرعادی یرفتارها چنین

 است. یافته نمود
 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی آرش مشفقیتر آقای دك .استشده استخراج بناب

 .اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب پورآقای ستار عبداهلل. اندبوده

نماییهای تخصصی این پژوهش ها و راهنیز در تجزیه و تحلیل داده ربه عنوان مشاو غالمحسین جوانمردآقای دكتر 

  .استبوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته
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  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه بنابدانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند ترضای و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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