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 شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی سبک

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
اند كه نظامهای فلسفی و مذهب همواره در پی پاسخگویی به این سؤال بوده زمینه و هدف:

انسان چگونه میتواند به هماهنگی روانی، آرامش و شادكامی دست یابد؟ مطالعات حاكی از آن 

است كه عبور از بحرانهای روانی بشر امروز و بهبود وضعیت او، بدون تغییر نگرش و سبک زنددی 

و در این راستا استفاده از ظرفیتهای علوم مختلف در كمک به دانش  وی، غیرممکن مینماید

روانشناسی ضروری است. در این میان، ادبیات بواسطج دسترۀ نفوذ خود، ازجمله دانشهایی است 

كه قابلیت كمک به تغییر و اصالح دیدداه آدمی را دارد. متون حماسی بجهت ارزشهای پهلوانی 

ویژدیهای مثبت اخالقی، از این حیث دزینج مناسبی برای واكاوی و ای و بسامد باالی و اسطوره

شناسی ساختاردرا، سعی بر آن دارد كه به چگونگی تحلیل است. جستار حاضر، با رویکرد اسطوره

نامه، برزونامه، تأثیردذاری فضایل پربسامد در نُه منظومج پهلوانی پس از شاهنامه )بانودشسپ

نامه( بر نامه، شهریارنامه، فرامرزنامه، كک كوهزادنامه و درشاسپسامنامه، جهانگیرنامه، بهمن

 نگرش و سبک زنددی بپردازد. 

ها نیز ای بوده و تحلیل دادهروش دردآوری اطالعات در این پژوهش، كتابخانهروش مطالعه: 

 عمدتاً بصورت كیفی و بعضاً كمّی صورت درفته است و روش استدالل، استقرایی میباشد. 

طی این جستار، در شخصیت پهلوانان منتخب، در نُه منظومج پهلوانی پساشاهنامه،  ها:افتهی

بسامد زیاد فضایل شخصیتی )خرد و دانش؛ انسانیت و عشق؛ شجاعت؛ عدالت؛ اعتدال؛ تعالی( 

ای كه شخصیت این پهلوانان مصداق شکوفایی موردنظر روانشناسی مثبت در مشاهده شد؛ بگونه

 ت. عصر حاضر اس

نتایجی كه پس از سنجش قابلیتهای این آثار در امکان افزایش میزان درایش به  گیری:نتیجه

دست آمد بیانگر آن است كه روایات این متون با حضور پهلوانان  بهباشی و نیل به رضامندی به

ی معای هستند و سایر عناصر اساطیری كه برخاسته از ناخودآداه جیافتج ایزدان اسطورهكه تجسم

-های مذكور، با بهرهاست، توانایی تأثیردذاری بر ضمیر ناخودآداه انسان را دارد؛ بنابراین منظومه

ی االگوها، دارای ظرفیتهای بالقوهمندی از بسامد زیاد صفات مثبت شخصیتی و بکاردیری كهن

 را دارند. است كه توجه اندیشمندانی را میطلبد كه دغدغج بحرانهای روانی و مصائب حاصل از آن
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Philosophical and religious systems have always 
sought to answer the question, how can a person achieve psychological harmony, 
peace and happiness? Studies indicate that it is impossible to overcome the 
psychological crises plaguing mankind today and improve his condition without 
changing his attitude and lifestyle, and in this regard, it is necessary to use of the 
capacities of various sciences in helping the knowledge of psychology. In between, 
literature is one of the knowledge that can help to change and modify a person's 
point of view due to its wide influence. Epic poems are a suitable option for analysis 
due to their heroic and mythological values and the high frequency of positive moral 
characteristics. The present essay, with a mythological approach, tries to find out 
how the high-frequency virtues influence nine heroic poems after the Shahnameh 
(Banooghoshaspnameh, Borzoonameh, Bahmannameh, Jahangirnameh, 
Samnameh, Shahryarnameh, Faramarznameh, Kok -e- Koohzadnameh, and 
Garshasp-nameh) deals with the attitude and lifestyle of man. 
METHODOLOGY: The method of collecting information in this research is a library, 
and the data analysis is mainly qualitative and sometimes quantitative, and the 
reasoning method is inductive. 
FINDINGS: In the character of the chosen heroes, in the nine heroic poems after the 
Shahnameh, high frequency of character virtues (wisdom and knowledge, humanity 
and love, courage, justice, moderation, spirituality) have been observed, in such a 
way that the character of these heroes is an example of flourish desired by positive 
psychology, in the present age. 
CONCLUSION:  The results obtained after measuring the capabilities of these texts 
in the possibility of increasing the tendency towards improvement and achieving 
satisfaction indicate that the narratives of these texts with the presence of wrestlers 
who are the embodiment of mythological gods and other elements Mythology, 
which originates from the collective unconscious, has the ability to affect the human 
subconscious mind. Therefore, the mentioned poems, benefiting from the high 
frequency of personality virtues and the use of archetypes, have potential capacities 
that require the attention of thinkers who are concerned about mental crises and 
sufferings resulting from them. 
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 مقدمه
روزافزون روانی است كه با توجه حلهایی برای مهار بحرانهای یکی از مهمترین چالشهای امروزی، دستیابی به راه

 ای كه قرنها پیش، در دین زرتشتهای جدی جسمانی نیز هستند. نکتهبه پیوستگی جسم و روان، داه منشأ بیمار

انسان از پنج عنصر، اما بصورت واحدی، تشکیل شده است: روان، جان )اساس زنددی(، »به آن اشاره شده كه 

: 4345)هینلز، « تن. بنابراین سالمت روانی و جسمی همراه هم هستند آسمانی او(، وجدان و« خود)»فروشی 

مندی از زنددی مطلوب و متعادل، باید روشهایی خای در تفکر و رفتار پرورش داد و در رو برای بهره (. از این446

دستیابی  ، امکاناین راستا توجه به فضیلتهایی كه تقریباً در میان تمامی فرهنگها و مذاهب، باارزش تلقی میشوند

به موفقیت را افزایش میدهند. در این راستا، با توجه به اندیشج هرف ایرانیان باستان كه در حوزۀ ادبیات نیز بازتاب 

-یافته، پیدا كردن ظرفیتهای بالقوه و پنهان بعضی متون ادبی بویژه در حیطج حماسه، با تکیه بر رویکرد اسطوره

ی اانشناسی مثبت، برای اصالح نگرش و سبک زنددی انسان از اهمیت ویژهشناسی و توجه به دستاوردهای رو

های ادبیات و روانشناسی را به شکل ورزان، بخصوی رشتهبرخوردار است؛ كه این امر، همکاری و مشاركت اندیشه

ای با رهسطومندی از بنیاد ارزشمند اای میطلبد. در این میان، بخشی از متون حماسی بسبب بهرهپروهۀ بینارشته

تأثیر بر ضمیر ناخودآداه جمعی، در تغییر نگاه و سبک زنددی افراد، در مسیر دستیابی به بهزیستی، فاكتور 

امه، ننامه، برزونامه، بهمنهای حماسی پساشاهنامه )بانودشسپای خواهند بود. لذا تحلیل منظومهكنندهتعیین

نامه( نیز برای درک باورهای دیرینج ه، كک كوهزادنامه، و درشاسپنامه، شهریارنامه، فرامرزنامجهانگیرنامه، سام

از  دیریایرانیان در باب راه و رسم زنددی سالم و معنادار، به زعم نگارنددان، بسیار مفید است. البته در بهره

 و های منتخب، باید توجه داشت كه بعضی اعمال چون كینخواهی، غارت و ویرانگری،ظرفیتهای مثبت منظومه

پذیری، با اهداف روانشناسی مثبت در تضاد است. لذا در این پژوهش كه از رویکرد انتقادی در بررسی اجبار به دین

شناسی مثبت است، نیز غفلت نشده های روانمتون موردنظر بهره میبرد، از نقد رفتارهایی كه در تضاد با یافته

 است.  

 ل درفته است:تحقیق حاضر، در پی پاسخ به پرسشهای زیر، شک

شاخصهای برجستج مثبت و فضایل شخصیتی پهلوانان در نُه منظومج منتخب، چگونه بر روان و سبک زنددی افراد 

 تأثیر میگذارند؟ 

های موردبحث، برای دذار از بحرانهای روانی عصر مدرنیته بهره بر چه اساسی میتوان از فضایل پهلوانی در منظومه

 برد؟ 

 های زیر مطرح است:یادین، دمانهدر پی این سؤاالت بن

الگویی، با محتویات ضمیر ناخودآداه جمعی های منتخب بسبب ارزش كهنشخصیت برجستج پهلوانان در منظومه

 انسان، هماهنگ است و توانایی نفوذ بر روان و تأثیر بر سبک زنددی او را دارد. 

روانشناسی  هایبردزیده، زیاد است و با توجه به یافتههای بسامد فضائل شخصیتی در كنش و منش پهلوانان منظومه

مثبتگرا، میتوان از آنها برای تغییر دیدداه و سبک زنددی بشر در راستای عبور از بحرانهای روانی پیش رو سود 

 جست. 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
 ده كه بعنوان نمونه میتوانهای مرتبط با موضوع این جستار، آثار ارزشمند بسیاری به رشتج تحریر درآمدر زمینه

 به موارد ذیل اشاره نمود: 
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به بررسی روان انسان پرداخته « های ایرانیروان انسانی در حماسه»( در بخش نخست كتاب 4391اكبری مفاخر )

-های ایرانی را با هدف برقراری پیوند میان ادبیات ایران باستان و حماسهو در بخش دوم، روان پهلوانان در حماسه

های آرمانی و اساطیری حماسه مورد تحقیق قرار داده است. شفیعی سروستانی ای فارسی و نیز شناخت ریشهه

به شرح تحوالت تاریخی و فرهنگی تربیت بدنی از دوران كهن تا عصر حاضر « تربیت پهلوانی»( در كتاب 4395)

اند پرداخته شرافت جوانمردی كوشیده و آمدنها و رفتنهای جوانمردان و پهلوانانی كه برای اعتالی دین و حفظ

با نگاهی به سردذشت رستم، پوریای ولی و تختی به « میراث پهلوانی»( در كتاب 4345است. مختاری و صابر )

زاده . اشرفانددسیختگی شکل سنت پهلوانی را در سدۀ اخیر شرح دادهتحلیل محتوایی پهلوانی پرداخته و علل ازهم

-نامه و درشاسبنامه، كوشنامه، فرامرزهای حماسی بهمنبررسی شخصیتهای منظومه»لج ( در مقا4347و عباسی )

های مذكور با آرا و نظریات دو به تطبیق منظومه« شناسی كارل راجرز و آبراهام مزلونامه براساس نظریات انسان

نشناختی ای و روانقد اسطوره» ( به همراهی دو نویسندۀ دیگر در مقالج4341اند. ستاری )اندیشمند یادشده پرداخته

الگوی آنیموس در روان بانودشسپ از دیدداه به تحلیل تأثیرات القایی كهن« نامهجایگاه زن در بانودشسب

رستم و جستجوی فردیت »ای با عنوان ( در مقاله4345روانشناسی تحلیلی یونگ مبادرت ورزیده است. خسروی )

 الگوهای این منظومه و تحقق دوبارۀ، كهن«دیت در روانشناسی تحلیلی یونگنامه بر مبنای فرایند فردر جهانگیر

( 4344آبادی )فرایند فردیت در شخصیت رستم را با همراهی دو نویسندۀ دیگر مورد بررسی قرار داده است. اسحاق

 ررسی هویتبه ب« های شفاهی پس از شاهنامهنامه و حماسهبررسی شخصیت جهانگیر در جهانگیر»نیز در مقالج 

( با عنوان 4343نامج تکتم رحیمی )و كاركرد جهانگیر پسر رستم پرداخته است و بر این دونه میتوان از پایان

كردارشناسی درشاسب در اساطیر ( »4345نامج حمید طبسی )و پایان« های ایرانیكردارشناسی فرامرز در حماسه»

 نیز نام برد. « های ملی ایرانو حماسه

ج این آثار وزین، لزوم انجام تحقیقی كه بعنوان پل پیوند باورها و اندیشج هرف و پرمغز ایرانیان باستان در میان هم

نشناسی مثبت، عمل كرده و سند توجه ایرانیان به فضیلتهای اخالقی در كنار تعالیم اسالم با اصول و اركان روا

 است، بوضوح احساس میگردد. 

 

 بحث و بررسی
بحث، كه براساس پیوند میان بُعد اساطیری ادب حماسی و فضیلتهای اخالقی مورد تأكید برای ورود به این 

شناسی ساختاردرا، شکل درفته است، پرداختن به این مضامین، ضروری روانشناسی مثبت، بر پایج رویکرد اسطوره

 مینماید. لذا ابتدا توضیح مختصری در این باب ارائه میشود. 

( نیازهای حیاتی و جسمانی سبب بازتابهایی 4155یف هیلبر دوران )به نقل از نامورمطلق،به تعراسطوره و حماسه: 

در انسان میشود كه برای ادامج بقای او ضروری است. انسان این بازتابها را پیوسته میکند و با انباشتگی آنها نیرویی 

یری در ذهن انسان تبدیل میشود كه آورد. سپس این نیرو یا شم به تصاو)شم( برای چگونگی انجامشان فراهم می

تأثیر شرایط فرهنگی قرار الگوها ثابت هستند و تحت الگو نامیده شده و جنبج جهانی و سرمدی دارند. كهنكهن

الگوها مصداق پیدا كرده و فرهنگی میشوند، نماد شکل میگیرد. بنابراین نمادها دارای نمیگیرند. زمانی كه كهن

خای و بعضاً قوم یا زمان خاصی محدود میشوند. بعبارتی نماد موجب تمایز میان فرهنگها  ثبات نبوده و به فرهنگ

ار در دمیشود. هنگامی كه نماد روایتمند شد، به اسطوره تبدیل میشود. اسطوره، الگویی است تکرارشونده و روایت

ی اآدمیان است بگونه اسطوره تجسّم احساسات»یک فرهنگ كه مهمترین تجلی تخیل در زبان محسوب میشود. 
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ناخودآداه برای تقلیل درفتاریها یا اعتراض به اموری كه برای ایشان نامطلوب و غیرعادالنه است و چون آن را تکرار 

میکنند، آرامشی به آنها دست میدهد. از سوی دیگر تکرار این داستانها كه در قالب نوعی آیین دینی بردزار میشود 

( و آنگاه كه تاریخ و اساطیر، حقیقت و خیال به هم آمیخته 5: 4345)آموزدار، « میبخشدبه آنها حقانیت و واقعیت 

ها و فرهنگ جمعی است كه هویت مضامین شود، حماسه شکل میگیرد. بنابراین تکرار الگوهای برآمده از اسطوره

 حماسی را تشکیل میدهد.             

( اسطوره، جستجو برای یافتن تغییرناپذیرها در 4344)مخبر،  به باور لوی استراوسشناسی ساختارگرا: اسطوره

ای مغزی مشترک در میان همج افراد بشر، به تفکر میان تفاوتهای سطحی است. به عقیدۀ او، زیرساخت شالوده

/ ای از قبیل خدا/ شیطان؛ زنددیدیالکتیکی و دوتایی بودن عقل سلیم داللت دارد. تعارضات و تقابلهای دودانه

ای نیز از آداهی به همین تقابلها و تضادها آغاز میشود و بسمت حل گ؛ فرهنگ/ طبیعت و... . اندیشج اسطورهمر

ها، ساختارهای جهانی معین و ثابتی وجود دارد آنها حركت میکند. به این ترتیب در شالودۀ تنوع بیشمار اسطوره

ه در فعالیتهای مختلف بشری پرداخت و به ای اندیشكه برای درک آنها باید به جستجوی الگوهای شالوده

با وجود تفاوتهای فرهنگی بین دروههای مختلف، ذهن انسان در »ساختارهای بنیادین ذهن انسان رسید؛ چراكه 

(. به عبارتی در تبیین ساختاری از 64: 4155)لوی استراوس،« همه جا یکسان است و توانایی مشابهی دارد

شدۀ ای در جوامع شناختهشباهتهای بنیادین موجود در روایات بسیار متنوع اسطوره ها، باید در پی شناختاسطوره

 جهان بود. 

شکل درفت.  4445ای نوپا در روانشناسی است كه در اواخر دهج روانشناسی مثبتگرا شاخهروانشناسی مثبتگرا: 

اد میکند؟ زنددی خوب چیست و این علم برای نخستین بار تالش كرده تا به سؤالهایی مانند چه چیزی ما را ش»

(. این شاخه از دانش 4: 4347ماهن، )لیمن و مک« چگونه میتوان رضایت از زنددانی را افزایش داد؟ پاسخ دهد

روانشناسی با هدف پیشرفت و شکوفایی فرد، خانواده و جامعه، به مطالعه و بررسی علمی نقاط قوت و تواناییهایی 

ست؛ درا بهزیستی اموضوع روانشناسی مثبت»الی انسان میگردد. به عبارت بهتر میپردازد كه منجر به رشد و تع

کوفایی درا افزایش میزان شدیری بهزیستی، میزان شکوفایی و هدف روانشناسی مثبتاستاندارد طالیی برای اندازه

 (. 43: 4347)سلیگمن، « است

ناسی شهای موردنظر، با رویکرد اسطورهدر منظومهبرای تحلیل ویژدیهای مثبت و برجسته در منش و رفتار پهلوانی 

داه های برجستج این متون آساختاردرا، در وهلج اول باید از میزان و چگونگی تأثیرپذیری مخاطب براثر نفوذ مؤلفه

ا در هها و تبیین آنها، الزم است جایگاه این شاخصهشد. بنابراین پیش از ارائج مستندات و شواهد از این منظومه

هدایت روان و شیوۀ زنددی افراد، مشخص شود. پیش از ورود به بحث باید یادآور شد كه چون در هرفساخت 

ی امندی از زیربناهای اسطورههای پهلوانی، عمدتاً الگوهای اساطیری مستتر است؛ لذا این متون بلحاظ بهرهحماسه

كیفیت  عملکرد این روایات بر ذهن و فرهنگ  شناسانه را نیز دارا هستند. بعبارتی درکقابلیت تحلیل اسطوره

شناسی و تبیین جایگاه اسطوره در ذهن انسان، كامل نخواهد بود. انداز اسطورهدیری از چشمبشری، بدون بهره

ها تا حدودی به هنتیک و تواناییهای بالقوۀ هرچند میزان موفقیت و رشد انسان بواسطج تأثیرپذیری از این مؤلفه

به رغم این واقعیت كه اسطوره و اجزای آن در میان كلیج افراد جامعه و اساساً »وابسته است. یونگ وجود او نیز 

ها (. بعبارتی با وجود اینکه اسطوره94: 4344)مخبر،« نوع بشر مشترک است، كاركرد آنها را اكیداً شخصی میداند

ا هبه افراد هستند نه به دروهها. اسطورهبا همج اشخای به یک شیوه سخن میگویند، اما در عمل حاوی پیامهایی 

الگوها به باور یونگ همان محتویات دنگ و الگوها هستند و این كهناز آن حیث دارای اهمیتند كه حاوی كهن
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اره بمبهم نهفته در ناخودآداه جمعی بشر است كه در تخیالت و تراوشهای ذهنی انسان تجلی مییابند. او دراین

از یک تجلی ذهنی كه دارای اصلی است اولیه و پیشینی. تجلیات ذهنی خود »ارت است الگو عبمیگوید: كهن

(. در 64:  4345)یونگ،« موروثی نیستند؛ بلکه قالبها موروثیند و در این وجه از هر حیث با غرایز مطابقت دارند

-شناسی و روانچون قوم( دانشهایی 4349این راستا، هیلبر دوران، بر اهمیت تخیّل تأكید دارد. به دفتج وی )

های مختلف توسط درمانگری، اهمیت تخیّل و نمادپردازی برآمده از آن و رابطج بخشی از بازنمایی علمی از پدیده

منتخب  هایاند. به این ترتیب منظومهالگویی را دیگرباره به ما یادآوری نمودهانسان امروزی با تصاویر نمادین كهن

الگوهای مشترک میان همج انسانها سرچشمه ا ریشج اساطیری است و نمادهای آن از كهننیز كه مشتمل بر روایاتی ب

میگیرد و بدلیل تأثیرپذیری از مختصات فرهنگی و زمانی ی مکانی نگارش، همسو و متأثر از اندیشه و فرهنگ ایرانی 

 این مطلب زمانی بیشتر احساس مندان ایرانی، ناخودآداه، داشته و دارد. اهمیتاست، نقش تربیتی مؤثری بر عالقه

ی بیشتر و الگویی، بسمیشود كه بدانیم برپایج مطالعات، تأثیر محتویات این الیج هرف ناخودآداهِ حاوی تصاویر كهن

این »خودآداه ذهن انسان است. پِروین در این رابطه، چنین نگاشته است: بنیادینتر از قسمتهای خودآداه و نیمه

شناسی[ بدون انتخاب هشیار صورت میگیرد و برخی رفتارهای ما برخالف یشتر عملکرد ]روانروزها درمورد اینکه ب

 (.  446: 4154)شولتز و شولتز، « نظر وجود داردمیل هشیار روی میدهند، اتفاق

 ها شکل درفته و پادشاهان و پهلوانانحال با در نظر داشتن این واقعیت كه حماسه براثر تحول و ددردیسی اسطوره

مندی وی از العاده بودن پهلوان و بهرهبانوان اساطیریند و خارقحماسی، نمود زمینی و باورپذیرتر ایزدان و ایزد

ای حاوی نمادهایی این روایت اسطوره بر ارزشهای مثبت اخالقی، ریشه در همین سرشت و نهاد ایزدی او دارد، عالوه

الگوها كه از شم انسان سرچشمه میگیرند در ایش میگذارند و كهنالگوها از طریق آنها، خود را به نماست كه كهن

میان نوع بشر مشتركند، باید دفت حماسه بعلت همسویی با محتویات ضمیر ناخودآداه جمعی، طبیعتاً تا حدودی 

 قدرت تغییر و هدایت دیدداه انسان به زنددی را دارد.     

 

           الگویی نُه منظومۀ پهلوانی پساشاهنامهروایات كهنتغییر شیوۀ نگرش و سبک زندگی با تکیه بر 

 اساسیتر و بنیادیتر از -ارزشهای شما-آنچه شما برای آنها اهمیت قائل هستید »به تجربه ثابت شده كه غالباً 

اد میگیریم آنچه ما ی»اخالقیات هستند ... اما بیشتر چیزهایی كه ما برای آنها اهمیت قائلیم، اكتسابی هستند. فروید 

-(. بنابراین سرمایه673: 4347)سلیگمن، « دذاری یا نیرودذاری روانی نامیدرا سرمایه« برایش اهمیت قایل شویم

تالش كنیم جامعه را درجهت یاددیری و حفظ ارزشهای مثبتی سوق دهیم كه  دذاری ارزشمندی است ادر

موردتأیید تقریباً تمامی سنتهای مذهبی و فلسفی برای شکلگیری منش خوب قرار دارند. فضیلتهایی مانند دانش 

یست و ( كه از طریق ب476: 4344روی؛ معنویت و تعالی )سلیگمن، و خرد؛ رأفت و عشق؛ شجاعت؛ عدالت؛ میانه

چهار قابلیت منش میتوان به آنها دست یافت و شادی اصیل و خشنودیها كه برخالف لذتها، پایدار هستند ازطریق 

بکاردیری همین قابلیتها و فضیلتهای اخالقی حاصل میشوند. انسان درمورد به دست آوردن این قابلیتها، از همان 

رو وقتی اِعمال اراده در کاردیری و تداوم تقویت آنها. از این ابتدا حق انتخاب دارد و همچنین در رابطه با زمان ب

یک كار بافضیلت به اوج میرسد، شخص احساس شعف و الهام پیدا میکند. بعبارتی فضیلت وابستگی قاطعی به 

 (.                         474-477اراده و انتخاب دارد )همان: 

پهلوانان كامالً برجسته و مشهود است و باید توجه ده، در رفتار جهانهای بردزیقابلیتهای منش در روایات منظومه

دیری از ارزشها و باورهای موردقبول اكثر اقوام جهان، از ظرفیتی دسترده برای تغییر ها با بهرهداشت این دزاره
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د، دآداه جمعی هستنكنندۀ ضمیر ناخوهای نماینده و اقناعنگاه و سبک زنددی برخوردارند و چون دربردارندۀ مؤلفه

حس مشاركت افزونتری را ایجاد میکنند. بعبارتی محتویات این متون با اثردذاری بر ناخودآداه جمعی، بعنوان 

دشاترین عامل در تغییر نگرش انسان، بدون ایجاد تنش و تقابل روانی، منجر به تغییراتی بنیادین كلیدیترین و راه

 ها از ظرفیتهای الزم. مندی این دزارهند. البته به شرط بهرهدر دیدداه و شیوۀ زیست میتوانند باش

 

های منتخب، در پیوند با روانشناسی مثبت، بر پایۀ رویکرد های برجستۀ منظومهبررسی و تحلیل مؤلفه

 شناسی ساختارگرا اسطوره
سبز و كوههای پربرف، های سرایران سرزمینی مملو از تضادهای بزرگ است؛ سرزمینی با جنگلها و بیابانها، دره

اقلیم، از نظر تاریخی و جغرافیایی نیز بمثابج پلی میان های سر به فلک كشیده و كویرهای سوزان. این كهنقله

ای هشرق و غرب بوده است و جای شگفتی نیست كه در این تنوع جغرافیایی و تاریخی، فرهنگها و بتبع آن، اسطوره

 ای از سرودهای باستانی ایرانین كه در ایران و هند سکنی دزیدند، در مجموعهدونادون بالیده باشند. هندوایرانیا

، دینی را كه بازتابی از روش زنددی آنان است كه چادرنشین وداریگو سرودهای باستانی هندی به نام  یشتهابه نام 

د نند نظم، راستی و پیماننای از آرمانهایی مایافتهو جنگجو بودند حفظ نمودند. خدایان آنها یا صورتهای شخصیت

های طبیعی نظیر خورشید، باران، طوفان و آتش یا قهرمانانی مانند جم، هوشنگ، فریدون و درشاسپ كه یا پدیده

اهدهایان و دیوهای تهدیدكنندۀ بشر را نابود میکنند. با وجود تغییراتی كه در باورهای این اقوام براثر تحوالت 

نفوذ این میراث بر اساطیر و مناسک این مردمان دیده میشود. در دین كهن سپسین صورت درفته است، هنوز 

مزدا كه سرچشمج همج خوبیهاست، منبع زنددی، تندرستی، زیبایی و شادی است. ایرانی )آیین مزدیسنا(، اهوره

كه به خدا  در روزی از ماه»چنین آمده است:  اندرز آذربادبرداشت این دین از زنددی برداشتی شادمانه است. در 

اختصای دارد، به مؤمنان اندرز میدهند كه می خور و خرم باش و روزی كه به رشن، ایزد داوری، اختصای دارد، 

(. باید توجه 443: 4345)هینلز، « روزی خوش است: در این روز هر كاری كه میخواهی بکنی به پارسایی انجام ده

ال اعتد»مذموم دانسته شده است، زیراكه همواره باید به داشت كه به همان نسبت نیز عیاشی، هرزدی و كاهلی 

را تباه میکند و « آفرینش خوب»توجه شود. در این دین، رنج بردن، بد دانسته شده است، زیرا رنج « آرمانی

بالعکس، لذت، شادكامی و خرسندی، باعث دریز نیروهای پلید اهریمنی میگردد. در اندیشج ایران باستان، شادمانی 

پهلوان، این است كه شادمانی لیات آرزوهای خدا برای انسان است و از وظایف شاه خوب و بتبع آن، جهاناز تج

های موردبحث كه از هر فرصتی برای شادمانی و رعیت را دسترش دهد. این باور ایرانی، در رفتار پهلوانان منظومه

ن رزم نیز از بزم غفلت نمیورزند، انعکاس یافته ای كه حتی در میادیافزایش روحیه و قوا استفاده میکنند، بگونه

 است: 

 سبک سام دُرد آمد از پیل زیر

 نریمان فرخنده را همچنین

 شدند اندر ایوان به هم شاد و مست

 ز كف پهلوان نیز ننهاد جام

 (154نامه: )درشاسپ                             

 چو آمد به تنگی سپهدار شیر 

 زیندرفتش به بر پهلوان د

 همه راه بودند با می به دست

 بیاسود هر كس ز شادی و كام
 

 ز كوی و ز برزن شدند انجمن

 وز آن شهر پرمایه بیرون شدند

 سپهبد بفرمود تا مرد و زن 

 به هامون شدندسراسر به رامش 
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 جهان بود یکباردی پرخروش

 چنان رامشی در جهان كس ندید

 (645)فرامرزنامه:                                   

 ز آواز رامشگر و نای و نوش

 دو هفته بدینگونه رامش دزید

 

 ز نخجیر و از مرغ پرواز و تک

 به پیکان فکندی دل دورخر

 چو بادش درفتی به تگ، درم درم ...

 تهمتن همی راند لشکر به راه

 (613)همان،                                          

 یوز و سگهمه راه با باز و با  

 دهی پهلوانزادۀ پرهنر

 دهی یوز بود و ده از كوه غرم

 بدین شادمانی فزون از دو ماه

 

 شه و لشکر و مهتر نامدار

 كشیدند باده ز جام بلور

 لب جوی پر الله و نسترن ...

 روان باد بر یاد كاووس كی

 (454)همان،                                        

 شداربرفتند در خانج نو 

 یکی هفته دلشاد در نیک نور

 همه بانگ خنیادران در چمن

 دف و چنگ و رامشگر و رود و می

 

 درفته شب و روز باده به دست

 ز شادی دل لشکر آمد به جوش

 (557نامه: )بهمن                                 

 سپهبد به شادی و رامش نشست 

 چو یک هفته بگذشت با نای و نوش

 

بخشهای مختلف متون موردنظر، با ابیاتی مواجه میشویم كه از طریق تجلی فضایل اخالقی در شخصیت در 

االمکان به ای پیش رود كه حتیالگویی خود در تالش است كه ماجرا بگونهپهلوان، با تمام ظرفیت كهنجهان

ه خرسندی و رضامندی در زنددی تغییراتی مثبت و عمیق در نگاه و تمایالت مخاطب بینجامد كه این امر، نیل ب

 را به دنبال دارد. 

پهلوان با كاركرد و نیروی زنددی جوشانِ خود، دسترۀ پهناور توانمندیهای انسان و شکوه هستی او را به وی نشان 

میدهد و حس دلپذیر زیستن را در مخاطب، قوّتی بیشتر میبخشد. انسان از هرفای ضمیر خود ستایشگر كارهای 

ای كه حتی ادر او را به تقلید نیز واندارد، حداقل خشنودی و خرسندیش آل پهلوانی است؛ بگونهن ایدهبزرگ و جها

را در پی دارد. پهلوانان الگوی شایستج تالش انسان برای سپری كردن مرزهای ضعف و ناتوانی و حركت با حداكثر 

ها، كاركردها خود سخن تند.  در این منظومهتوان در پدید آوردن سرشت كامل انسانی و زنددی معنادار و پویا هس

ها قرار دارد؛ انسانی كه میگویند و از این راه، ناخودآداه بر روان مخاطب اثر میگذارند. انسان در مركز این حماسه

د، آل خوآوری و دفاع از حیثیت خود و دوری از ننگ از هیچ تهوری رویگردان نیست و برای رسیدن به ایدهبرای نام

 بازی میکند. جان

های منتخب چنین دریافت میشود كه ارضای اند، از منظومه( نگاشته4154با استناد به آنچه شولتز و شولتز )

در این پژوهش، به همراه تمركز بر انگیزش درونی، با عزت نفس زیاد و شکوفایی  نیازهای ذیل، در پهلوانان بردزیده

 آنان همبستگی مثبت دارد. 

 ساس توانایی غلبه بر تکالیف دشوار(: . شایستگی )اح4
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 بدین رزمگه زو برآرم دمار

 به درز دران پشت و پهلوش خرد

 دوباره نجوید دلش كارزار

 (649نامه: )بهمن                                    

 ادر یار باشد مرا كرددار 

 نمایم من او را یکی دستبرد

 

 كنم تا بداند كه چونست كار
 

 بدین كار غمگین مدارتو دل را 

 ببندم مر این زابلی را دو چنگ

 (41)برزونامه:                                            

 چنین دفت برزوی كه ای شهریار 

 كه فردا درآیم به میدان جنگ

 

 برون آرم از چاه ارهنگ شاه

 به ایران سپاه آورم من دلیر

 نمایم به ایشان ره جنگ را

 (445)شهریارنامه:                                       

 كه من زی سراندیب رانم سپاه 

 نشانمش بر تخت ز آن پس چو شیر

 نه ارجاسب مانم نه ارهنگ را

 

 برآرم، نخواهم ز كس یاوری

 (93نامه: )درشاسپ                                  

 كه من هرچه تو كام و رای آوری 

 

 عمل طبق تمایالت، نیازها و ارزشهای شخصی(:. استقالل )آزادی 6

 با او مکوش تاس منهراسكه او 

 به یک دم همه زور بفتالدت ...

 به خورشید بریان كند پس خورد ...

 پیاده برون رفت و كس را نبرد

 (694نامه: )درشاسپ                                

 
 

 درفتند لشکر به یک ره خروش

 آغالدتكه به خشم چشم ار بر

 ز دریا نهنگ او به خشکی برد

 بسی البه كردند و نشنید درد

 

 ز شاه از چه پذرفتی این جنگ سخت

 فراوان دروغ است كان به ز راست ...

 ز پندش به دل درنیفتاد بند ...

 بسی البه كردند و نشنود چیز

 (56-59)همان،                                        

 اثرط ای شوربختبه درشاسب دفت  

 نه هر جایگه راست دفتن سزاست

 پدر چندش از مهر دل داد پند

 همان ده دالور ز خویشانش نیز

 

 مرا چرخ دردان نگوید كه درد ...

 نه ز ایدر كسی دستیار آیدم

 (444)همان،                                            

 سپهبد برآشفت و دفت از نبرد 

 كار آیدمنه بهر نبردی به 

 

 . ارتباط )نیاز به احساس كردن ارتباط نزدیک با دیگران(:3

 كه نامش درانمایه قلواد بود

 به میدان بهم كرده آهنگ تیر

 (51: 4نامه، ج)سام                                    

 یکی دُرد بر سام همراه بود 

 ز یک دایه با یکددر خورده شیر
 

 فرامرز چون سرو آزاد شد

 به یک جایشان منزل و خواب و خور

 (37)فرامرزنامه:                                         

 دل بانو از پهلوان شاد شد 

 به هم شاد بودند چون ماه و خور
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 سوی رستم تور و دیگر سپاه

 دل رستم از رنج و غم پیر شد ...

 فرستاد و آداه كردش ازین

 ز بر زین دمگشته دلخسته بود

 (567نامه: )بهمن                                      

 نوندی برافکند بر زین به راه 

 كه تا او سوی دشت نخجیر شد

 یکی سوی بانودشسب دزین

 كجا بر ره بلخ  بنشسته بود

 

مواجهه با نظر از كارهای عادی ایمن و رفتارها و نگرشهای آشنا، همواره خود را در درنتیجه این پهلوانان با صرف

 آزمایند:                          چالشها و موقعیتهای غیرمعمول درجهت سودرسانی به همنوعان می

 نهان از پدر همچو نراهدها

 همه شب همی رفت تا بامداد

 (449)كک كوهزادنامه:                                 

 بپوشید رستم سلیح نیا 

 به جنگ كک بددهر سرنهاد
 

 جهانجوی چون دخمج ریگ دید

 خدای جهان را به یاری بخواند

 (4ی  7)شهریارنامه:                                      

 
 

 یکی خانه تاریک آمد پدید

 تکاور بدان خانج ریگ راند

 

 بلرزید و رخ كرد چون شنبلید

 مکن رای آهنگ دیو چنین ...

 بگفتا به دارندۀ آب و خاک

 رش زیر بند ...بدان تا نیارم س

 مرا بر سر دیو بدخواه بر

 (47)همان،                                             

 
 

 چو جمهور بشنید آهی كشید

 سپهدار را دفت بگذر ازین

 سپهبد چو بشنید شد خشمناک

 كه زین برنگیرم ز پشت سمند

 كنون راه بنما و شو راهبر

 

ر است اجزای عاطفی و رفتاری ترس را از یکدیگر جدا كند و در مقابل واكنش قاد»قهرمان این داستانها، دالورانه 

رفتاری فرار، مقاومت نماید و با وجود زحمتها و سختیهایی كه توسط واكنشهای ذهنی و جسمی ایجاد خواهد شد، 

-راسد. جهان(. او از سختی، درد، تهدید و چالش نمیه644: 4347)سلیگمن، « آور مواجه شودبا موقعیتهای هراس

ن دروغ ناپذیر، دشم، ایزد بزرگ نگاهبان پیمان، راستی و نظم، جنگاوری شکست«میتره«/»مهر»پهلوان در پیوند با 

شکنان و نگهبان همیشه بیدار و هشیار مرزهای آریایی است. صفات پهلوان ایرانی، یادآور شکنندۀ پیمانو درهم

كه  های ستبرای سیمین، زرهی زرین و شانهبا نیزه« نیرومند جنگجوی توانای»است:  مهریشتتصویر میتره در 

بدخواه « خشم»سرْخدایان شریر )= دیوان( و مردمان شریر را درهم میکوبد و از پیش او روح مخرب )= اهریمن( ...، 

: 4345الطبیعه )= مینوی( ترسان به پس میگریزند )هینلز، درازدست ... همج خدایان شریر مافوق« كاهلی»...، 

464 .) 

صفاتی كه در هماهنگی با محتویات الیج پنهان ذهن خواننده، تمایالت واالی دالوری، حقجویی، صداقت و شرافت  

 در روان وی را ارضا میکنند. 

ایزدی هستند. مهرداد بهار، درمورد رستم، ابرپهلوان ایران بر ها دارای شخصیتی نیمهپهلوانان این منظومهجهان

های سکایی و ایرانی به پهلوانی رستم هم در اصل ایزدی هند و ایرانی است كه در حماسه»است كه این عقیده 

 «بزرگ تبدیل میشود. ... شخصیت رستم دقیقاً شبیه ایندره یا بهرامِ كهنِ هند و ایرانی است، كه ایزد جنگ است

 (. 634: 4345)بهار، 
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آیند و العاده بر شرارت آدمیان و دیوان غالب مینیروی خارقاین پهلوانان بعنوان تجسم بهرام )ایزد جنگ(، با 

مند و پیروز هر میدان هستند. با حضور آنان، سپاه دشمن را یارای ورود به مرزهای آریایی نیست و از آنجا كه فره

، شرارتی هست، ( دربرابر هر ایزد، یک دیو وجود دارد و دربرابر هر كار نیک4346نگری ایرانی )وارنر،بر مبنای دوبُن

ناپذیر در تقابل با یاوران اهریمن و محافظان پلیدی در جهان مانند پهلوانان در این تضاد خیر و شر، خستگیجهان

 الخلقه، جادودران یا حریف زورمند قرار دارند: غول، دیو، اهدها، حیوانات عجیب

 بدانسان كزو كس نیابد رها ...

 جویكمان كرد بیرون دو كینه

 ن كه بر غرم تازد پلنگبدانسا

 (347)فرامرزنامه:                                      

 شد از جادوی چون یکی اهدها 

 بترسید از او پهلو رزمجوی

 برآمد بر اهدها با خدنگ

 

 بلرزید برسان برگ درخت

 كه این بد به دیتی نشاید نهفت

 هم انگشت بیدادی افراخته

 من اندر جهان و كک اندر جهان

 برآرم از او كام زابل دروه ...

 جهان را كنم پاک از آن بدنژاد

 (445ی  444)كک كوهزادنامه:                     

 چو بشنید رستم برآشفت سخت 

 بتندی به رهام و بهرام دفت

 كه دزدی به كوهی وطن ساخته

 چرا داری از من سخن در نهان

 هم امشب من و خنجر و راه كوه

 كوهزادشتابم به جنگ كک 

 

 كز آن اهدها مه ددر كس ندید ...

 ببندم بر اهریمن تیره، راه

 به پیشم چه نراهدها و چه شیر

 (56نامه: )درشاسپ                               

 كنون آمدست اهدهایی پدید 

 چنین دفت درشاسب كز فرُّ شاه

 مرا چون به كف درز و شبرنگ زیر

 

های مردم جهان نقل شده است، مضمونی تکراری به كرات در اساطیر و حماسههای دور اهدهاكشی كه از دذشته

 نبرد میان قهرمان و»است كه محتوای آیینی داشته و با اساطیر مربوط به آفرینش و رستاخیز در ارتباط است. 

نی شرُّ، ی كیهااهدها، درواقع تعبیر دیگری است از كشمکش انسان ابتدایی برای نیل به خودآداهی. در اینجا نیروها

 (.                         455: 4341)یاحقی، « بصورت اهدها و سایر عفریتها نمودار میشوند

 یکی اهدها دید مانند قیر

 بهانباشد بجز جادویی بی

 (61)شهریارنامه:                                      

 ز دربند ده چون درآمد دلیر 

 سپهدار دانست كان اهدها
 

های روانش كه حاصل غلبج فراخود بر الگوی سایهلحظاتی كه پهلوان با عبور از خانهای خطیر و هولناک، بر كهن

نهاد است چیره میگردد، به تعادل درونی شخصیت انسان كمک میشود. این روش كه صرفاً توأم با نصیحتگری و 

ه انسان را دردیر كرده و هرفترین الیج الگوهای ضمیر ناخودآداپندآوری نیست، تمام ساختار شخصیت و كهن

الگوهای مفید در پیوند با ناخودآداه را به عرصج روایتهای نمادین فرامیخواند و با فراهم آوردن زمینج توفیق كهن

 تأثیر قرار میدهد:                      فضیلت شجاعت، ذهن و نگاه مخاطب را تحت

 چو دود از نفس زهر دشته روان

 او كه كر دشت دهر ... وزان غرش

 بیامد بکردار شیر هیان 

 ور بترسید از آن دود و زهردال
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 ثنا خواند بر كرددار جهان

 كمان اندر آمد و تیر خدنگ ...

 همی سوخت روی هوا را به دم

 بترسید ازو پهلوان سوار

 یکی نیزه بگرفت پرخاشخر ...

 بزد تیغ و انداختش سرنگون

 (143)فرامرزنامه:                                     

 چو نزدیکتر شد ازو پهلوان

 وز آن پس سوی تركش آورد چنگ

 دشاده دهان اهدهای دهم

 همان تیغ بربود از نامدار

 فرود آمد و چاک زد بر كمر

 كشید از میان خنجر آبگون
 

 ورا دید در هرف غاری به خشم ...

 بکردار میشان همه تنش موی ...

 جنبیدنش ...همی شد نوان كه ز 

 به یزدان پناهید و زو خواست زور

 زدش بر قفا برد بیرون ز چشم

 (696نامه: )درشاسپ                              

 بناده بدان دیوش افتاد چشم 

 چو شیرانش چنگال و چون غول روی

 همی ریخت غار از غرنبیدنش

 دل شیر جنگی برآورد شور

 دشاد از خم چرخ تیری به خشم

 

، نماد خورشید «564: 4346وارنر، »هایی مانند شیر )صفت ویژۀ ایزدان و ایزدبانوان ر در این راستا از اسطورهشاع

روی و ، نهنگ )مظهر قدرت جسمانی(، پیل دمان )نماد خرد، قدرت و استحکام، میانه«(455: 4345هینلز، »

طول روایت شاهد رویارویی و جدال او با برای نام بردن از پهلوان، سود میبرد و در «( 514همان،»دلسوزی، 

الگوهایی مانند سایه هستیم كه یادآور تقابل نیروهای اهورایی با دستیاران نمادهای شر یا اهریمن، برآمده از كهن

اهریمن است و به این ترتیب تضادهای روان انسان فرا روی او آورده میشود؛ تقابل میان خیر/ شر؛ زنددی/ مرگ؛ 

و نظایر آن، كه از مفاهیم بنیادین آیین مزدیسناست. درواقع ثنویت و اعتقاد به وجود دو نیروی اساساً نور/ تاریکی 

ای كه آیین زرتشتی از اعتقاد آریاهای باستان اندركار عالمند، مشخصج دین زرتشتی است. اندیشهمتضاد كه دست

دسترش داده است. در باور زرتشتی، از  ذ كرده وبه دو نیروی متضاد اَشَه )راستی و نظم( و دروغ یا بینظمی، اتخا

ابتدای آفرینش تقابل اورمزد و اهریمن، نیروهای ایزدی و دیوی وجود داشته و از آنجا كه از ویژدیهای عمدۀ شر، 

مزدا ندارد و در رسانی است، هدفی جز ویرانی و تخریب جهان آفریدۀ اهورهنادانی، ناهماهنگی، بینظمی و زیان

هزارسالج چهارم، پیروزی فرجامین خیر بر شر، سبب بازدشت نظم به جهان میشود. این دوره یا سهچهارمین 

تضادهای نهفته در ضمیر ناخودآداه ایرانیان، در نبرد پهلوانان با دشمنان سرزمینهای آریایی و نیز موجودات 

وق میدهد كه هوشیارانه در اهریمنی در متون حماسی نمود یافته است و درنهایت ذهن آدمی را بدان جهت س

 راستای به دست آوردن اهداف ارزشمند در زنددی، دام بردارد.
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جهان پهلوان 

 و پهلوان بانو

 اندیشخردمند و نیک

دارای عمر طوالنی و سییرشییت  

 افالكی –خاكی 

 شاه نشان یا به جای خود نشان

 بردبار و صادق

 فرمانبردار شاه خوب

های         مه فضییییلت ند از ه بهرم

 اخالقی

 نیک(وَهومَنه )اندیشه 

 هَوروتات )كمال(

 اَمِرِتات )جاودانگی(

 خشترهوبریه )شهریاری مطلوب(

 اخالی( –اَرمَیتی )بردباری 

 انضباط( –سروشَه )اطاعت 

 –راسیییتی  –اَشیییَه )نظم اخالقی 

 زیبایی(

ن
دا

پن
س

شا
ام

 

یر
 خ

ی
ها

رو
نی

 

ده
ری

)آف
دا(

مز
ره 

هو
ی ا

ها
 

 ایزدان و ایزدبانوان

 (خدایان باستان)

 وای خوب )نگهبان آفرینش اورمزد(

 مهر / میتره )ایزدپیمان و راستی(

 نیروی پیروزی( –بهرام )ایزد جنگ 

رَپیثوین )پیروزی نهایی و همیشیییگی 

 آفرینش نیک(

 اردوی سورااناهیتا

 )ایزد بانوی حیات( 

 تیشتریَه )آبادانی و بركت(

 نیرومند جنگاور      

 حامی –و پیروز        

 ایران       

دارای زیبایی و 

 محبوبیت

 آباد كننده
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 شکنابا جانستان تیغ دشمن

 یکی حمله آورد بر هندوان

 (644)فرامرزنامه: 

 لشکرشکنسپهبد فرامرز  

 خروشان و جوشان چو پیل دمان
 

 
 همی سوخت روی هوا را به دم

 بترسید ازو پهلوان سوار

 یکی نیزه بگرفت پرخاشخر ...

 بزد تیغ و انداختش سرنگون

 (143)همان،                                           

 دشاده دهان اهدهای دهم 

 همان تیغ بربود از نامدار

 فرود آمد و چاک زد بر كمر

 كشید از میان خنجر آبگون

 

 نزدیک او شیركردار شد ...به 

 ز دیوان دوصد دیو جنگی فکند ...

 نهادند یکسر سر اندر دریز

 (439ی 415)شهریارنامه:                           

 چه آده از آن پیر سگسار شد 

 سپهبد به درز و به تیغ و كمند

 چه دیوان بدیدند آن رستخیز

 

فریب میخورد و نه میفریبد. وهومنه )بهمن( مزدا )سرور دانا( صاحب علم مطلق است. او نه در بینش مزدیسنا، اهوره

 هاینیز مظهر خرد اورمزد است كه در وجود انسانها فعال است. این اعتقاد كهن ایرانی، سبب شده قهرمان منظومه

 پردازی شود كه خردمند، دوستدار دانایان و تشنج یاددیری دانش است:  ای شخصیتبردزیده، بگونه

 نیروهای شر

 های)آفریده

 اهریمنی( 

 دروغ و پیمان شکنی – دیو دروغ

  –دیو هرج و مرج و مستی 

 حمایت از حکونت بد

 مَنهَ )دیو اندیشه بد(اَكه 

 كج اندیشی –              

 غارتگری -دیو آز 

 دیو

 اژدها

 حریف زورمند

 غول
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 فتكه هر جا كه دانید چیزی شگ

 مگر دل به چیزی بیارایدم

 (649نامه: )درشاسپ                              

 چو پردخت از آن هر دو پرسش درفت 

 بگویید تا دانش افزایدم
 

 كه ای بسته بر اسپ فرهنگ زین

 چه چیزست جان نیز جایش كجاست؟

 (347)همان،                                          

 پرسید درد دزینددرباره  

 خور جان بگفتی كنون دوی راست
 

 رایافروز فرخندهیل دانش

 به عقل و به دانش كیامورثی

 (79: 4نامه، ج)سام                               

 دشایسر سركشان سام دیتی 

 نشستی ابر تخت طهمورثی

 

 سر رشتج پاسخش كس نیافت

 درفتند بسیار كس كیش اوی

 (156نامه: )درشاسپ                             

 عنان سخن هر كسی كو بتافت 

 دل از پیش اویبماندند خیره

 

ای بر یک لوح، جن یا پری مثبت، در الگوی پیر خرد نیز، به هیئت برهمن پیر، یک دوست خیرخواه، نوشتهكهن

یک روان را روشنا بخشد. از آنجا كه به نظر كمبل )نقل های تاراین روایات نمود مییابد و سعی بر آن دارد كه جنبه

 الگوی پیر فرزانه سبب میشودروانی است، كهن-شناسانه و مركزی عصبیالگو مفهومی زیست( كهن4344از مخبر،

شده، به محركهای مربوط كه در این روایات به شکلی نمادین ظاهر شده پاسخ مثبت ریزیای برنامهانسان به شیوه

 دهد. 

 خرد را بکن چشم دانش فراز

 كه زینگونه آمد به نزدیک ما

 ودرنه به ما غول آرد شکست

 (464)شهریارنامه:                                     

 بدو دفت جمهور كای سرفراز 

 همانا كه غولست این ناسزا

 ورا در توانی بیاور به دست
 

 كه از روشنی همچو مه می بتافت

 رسم دذارچنین است آیین 

 (9)همان،                                              

 یکی لوح زرین در آن قلعه یافت 

 نوشته بدان لوح كای نامدار
 

بینی ایران باستان، اورمزد، سرور بخشنده و خیر و نیکی مطلق است. این دیدداه، با تجلی فضیلت رأفت در جهان

تار پذیری و بخشایش در رفنوعدوستی و مهربانی، سخاوت، صمیمیت و معاشرتو نیکی، از طریق قابلیتهایی چون 

 پهلوان تجلی یافته است: جهان

 خروشی برآمد ز درد از مهان

 همی هر كس از درد دل یاد كرد

 بدیشان كه بودند از غم دهم

 هم اندر زمان كرد ساز نبرد

 (331)فرامرزنامه:                                      

 چو دیدند روی جهان پهلوان 

 بنالید هر كس ز تیمار و درد

 سپهبد بپیچید از آن درد و غم

 به دلش اندر آمد از آن كار درد
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 كه ای از رخت مهر و مه شرمسار...

 سراسر بدی زیر پای آورد

 (63و  61)شهریارنامه:                               

 چنین داد پاسخ بدو شهریار 

 آن كس كه رای آورد ز نیکی هر

 

 دلش ز آتش مهر دشته كباب

 (417)برزونامه:                                        

 همی راند برزوی از دیده آب 

 

 كه جم درد كردش بسی سالها 

 غنی دشت از آن دنج پیر و جوان

 (644)جهانگیرنامه:                                  

 مالهابه هشتم جهانگیر آن  

 ببخشید یکسر به ایرانیان
 

 نشست و دزیدش می و جام را

 همه دوستان را ز می كام داد

 نشسته ابا دوستان سر به سر

 دهی خلوت عیش و داهی شکار

 (394: 6نامه، ج)سام                               

 خوش آمد همی این سخن سام را 

 ز تن جامه از مجلس جام داد

 ابا یکددرشب و روز شادان 

 دهی دوی و ده بزمشان بود كار
 

 ببخشید و از دل ببخشودشان

 وز آنجا كشیدند لشکر به شهر

 (465نامه: )درشاسپ                               

 سپهبد دناهی كجا بودشان 

 ددر دادشان از هر امید بهر

 

 برآورد رای دل مستمند

 (396: 6نامه، ج)سام                                

 رها كرد زندانیان را ز بند 

 

 رها شد ز بندش سیاه نژند...

 همی دید از بیم یل پشت پای...

 به یزدان كزو هست روشن روان

 امبه پیش تو سر پیش افگنده

 منت در جلو بود خواهم چو شیر

 (431)شهریارنامه:                                    

 ش ز بندبگفت این و بگشاد دست 

 بایستاد زنجان همانجا به جای

 چنین دفت كای پهلوان جهان

 امام چاكر و بندهكه تا زنده

 به هر جا كه رخ آوری ای دلیر

 

الگوی آنیما كه به شکل دختر جوان در نقش همسر یا محبوب پهلوان و یا به شکل مادر وی یا در این میان، كهن

الهگان و ایزدبانوان اساطیری( ظاهر میشود و با عواطف هرف و نیروی زنددی پری سودرسان )با ویژدیهای مشابه 

دره خورده است، در ایجاد ارتباط و تماس مخاطب با ناخودآداه جمعی بسیار مؤثر است. دفتنی است آنیما با 

 ه جلو دررسان ظاهر میشود كه غلبج قهرمان بر او دامی رو بكاركرد منفی، در هیئت ساحره یا جن و پری آسیب

 راستای رسیدن به خود )تعادل( است:  

 وزو دور دردید آرام و كام

 توزز افسون شدی نزد آن كینه

 وزو دم به دم كام دل خواستی

 همی دفت از من نیابی تو كام

 (655ی  654: 4نامه، ج)سام                    

 
 

 به بند اندرون بود شش ماه سام

 به هر ماه یک بار عالمفروز

 ان را به البه برآراستیزب

 نگشتی بدو سام فرخنده رام
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 كننده است:  رسانیهای آنیمای مثبت در پیمودن این مسیر، كمکكه یاریهمچنان 

 ز دردش شب و روز در آذر است

 جهانجوی این بچج اهدها

 (463)برزونامه:                                      

 جهانجوی برزوی را مادر است 

 نیرنگ و افسون او شد رهابه 
 

 به دردنده دردون و مهر روان

 تنم در كف شیر غران بود

 به هر نیک و بد باشم انباز تو

 (444)همان،                                         

 چو بشنید زن دفت كه ای پهلوان 

 كه در بر سرم تیغ برُّان بود

 نگویم كسی را من این راز تو
 

های وجودش كه در قالب دیو یا اهدها ورودی ناخودآداه پهلوان را در تقابل با سایهنیز، داه جهان فضیلت انسانیت

الگوها بنیاد روان انسان را میسازند، برای سالمت جمعی را مسدود كرده است، قرار میدهد و با توجه به اینکه كهن

 میکند، مفید است.ای با قهرمان داستان را تجربه و سعادت مخاطب نیز كه حس یگانه

 فکنده سپر دید خروارها ...

 همی بود و بنهاد در پیش پای

 كه پیش دمش جانور بی بهاست ...

 بغرید و كرد آتش از دم رها ...

 كمان را به زه كرد پردل سوار

 چو آن اهدها اندرآمد به تنگ ...

 ز درد اهدها خویشتن كرد كاست ...

 ( 565ی  561مه: نا)بهمن                           

 همی راند اسب اندر آن غارها 

 بترسید برزین از آن هول جای

 همی دفت كاین از تن اهدهاست

 درین بود كز كوه در اهدها

 بدیدش برون تاخت و آمد ز غار

 بپیوست بر شست تیر خدنگ

 ز پرتاب بر دیده آمدش راست

 

 به پیکار آن تیره دین ابرها

 سیاه...جهان كرد در پیش چشمم 

 كه جان من اندر دم اهدهاست

 (464: 6نامه، ج)سام                               

 شتابم از ایدر به كوه فنا 

 كه از من ربود او پریدخت ماه

 ادر جان فشانم درین ره رواست

 

 به من دوی اكنون یکی جای دیو

 (44)شهریارنامه:                                     

 م را برد مضراب ریودالرا 

 

ربودن دیو، دختران را كه در داستانهای عامیانه هم بارها تکرار شده است میتواند صورت دیگری از درفتاری »

دختران در دست اهدها یا تجسم حماسی او باشد كه خود تغییریافتج مضمون حبس آبها از سوی اهدها در اساطیر 

یرانیان باستان، ایزد تیشتر، دیو خشکسالی )اپوش( را در نبردی سخت، (. به باور ا491: 4393)آیدنلو، « میباشد

پهلوان شکست داد و آبها را به مزارع و چراداهها جاری كرد كه در تحول اسطوره به حماسه این كردار به جهان

 خشد. وادذار شده تا با نابودی دیو یا اهدها، شاهدختی را كه نماد زنددی و رویش و زاینددی است، رهایی ب

 ببینم به فرمان كیهان خدیو

 پریدخت را سازم ایدر رها

 كه او بیکسان را به دیتی كس است

 (355 – 354نامه: )سام                          

 كه رفتم من ایدر به پیکار دیو 

 چگونه به دست آورم ابرَها

 مرا یار دادار همره بس است
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 به فرمان واالی كیهان خدیو

 (457)فرامرزنامه:                                    

 سراپای دختت رها شد ز دیو 
 

باشد كه قانون ایزدی و نظم اخالقی را در جهان جاری میکند. نبرد او با « اَشَه»پهلوان میتواند نمود دیتیانج جهان

پرورش و رشد فضیلت عدالت و راستی در طلبیهای نفسانی، به بر خودخواهیها و منفعت سپاهیان اهریمن و غلبه

الگوها تأثیرات تکرارشوندۀ برخاسته از واكنشهای ذهنی هستند، لذا بدون شخصیت وی مینجامد و چون كهن

آداهی مخاطب، رفتارش بسمت انصاف و مدارا سوق داده میشود. بعبارتی شم ایرانیان بدلیل احساس خطر از رواج 

های مهای منظوالگوهایی پناه برده كه در نمادهای اسطورهدریزیها، به كهنی و قانوننابرابریها و تبعیضهای اجتماع

 در فرهنگ و سنت سیاسی ایران، قانون»حماسی تجلی یافته است. مستندات تاریخی نیز دواه بر این ادعاست كه 

 (.  44: 4396)كاظمی،« داه موردعالقج كسی نبوده استهیچ

 به پیش نهنکال دیو دمان

 ما سیر باشیم از هر طعام كه

 ز ما دیده چندان بال و دزند

 بر بندیان خاصه از پیش سام

 (315: 4نامه، ج)سام                              

 ببر خوردنی بندیان را روان 

 نباشد روا از مروت مدام

 مر ایشان همه درسنه زیر بند

 پس آنگه ببردند از هر طعام
 

 چو آوازه عدل او دوش كرد

 (79)همان،                                           

 جهان عدل و دادش فراموش كرد 
 

 كه كارت همه راه دین باد و داد

 (134نامه: )درشاسپ                             

 به فرخ نریمان چنین كرد یاد 
 

 تن از خوف لرزان دل از درد ریش

 رود یا بماند سر و مالشان

 شیرمردان شمشیرزنكه ای 

 به ما و شما هرچه باشد حرام

 بفرمود كآرند پیش سپاه

 شگفتند چون دل در آن انجمن

 ز غم جمله آزاد و بیغم شدند

 (364)جهانگیرنامه:                                  

 بزردان شامی سرافکنده پیش 

 كه آیا چه سان دردد احوالشان

 جهانگیر یل دفت با انجمن

 ال سقالب در شهر شامجز از م

 بگفت این و سامان سقالب شاه

 شنیدند چون شامیان این سخن

 ز احسان او شاد و خرُّم شدند
 

اسطوره قهرمان ویژدی بسیار مهم دیگری نیز دارد كه درواقع كلید دستیابی به درک آن است. در »به نظر یونگ 

ناتوانی اولیه قهرمان را جبران میکنند و وی را قادر میسازند ها قدرتهای پشتیبان یا نگاهبان، بسیاری از این افسانه

(. در 441: 4394)یونگ،« تا عملیات خود را كه بدون یاری درفتن از آنها نمیتواند انجام دهد به انجام برساند

ی کپهلوان به یزدان، بوسیلج نیروهای پشتیبان متافیزیهای موردبحث نیز، در راستای ایمان محکم جهانمنظومه

بینیها، رؤیاها، راهنماییها و حمایتها نمود مییابد و چون یکی حمایت میشود. این نیروها در قالب غیبگوییها، پیش

از كاركردهای اسطوره، به دست دادن الگوهای مناسب رفتاری است، خواننده نیز ناخودآداه همراه قهرمان در مسیر 

 باط با منشأ هستی، به تعادل روانی دست یابد: معناجویی و هدفمندی قدم میگذارد تا از طریق ارت
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 بدو دفت كز دردش خاک و آب ...

 دو ره پیشت آید ازین كه سران

 كه ماند ز تو سالها داستان

 (46)جهانگیرنامه:                                    

 یکی پیر مردی بدیدش به خواب 

 چو بیدار دردی ز خواب دران

 انره راست پیمای چون راست
 

 ز سرما نپرداخت با خود كسی

 همان داه شد تازه روی سپهر

 ببرد از رخ آسمان ابر كند

 (159)فرامرزنامه:                                     

 چو كردند از این دونه زاری بسی 

 ببخشود بخشنده داد و مهر

 همانگه بیامد یکی باد تند
 

 یکی دوری آمد در آن مرغزار

 (43)جهانگیرنامه:                                     

 تهمتن خورش خواست از كرددار 

 

 فروغ از دل نرُّه غوالن ببرد

 دریزنده از نام یزدان شدند

 (435)شهریارنامه:                                     

 سپهدار چون نام یزدان ببرد 

 در اندیشه آن نره غوالن شدند
 

 نامور رستم زابلیكه ای 

 روان زین بیابان به پایان بری

 كه در وی نبینی بجز درد و غم

 (75ی  74)جهانگیرنامه:                              

 نوشته بر آن لوح خط جلی 

 چو خواهی كه جان زین بیابان بری

 منه روز در وادی او قدم

 

 آیند:در این راه، جن و پریان مفید نیز به یاری قهرمان می

 ندانست تا صبج او شد چو شام

 خبر داد از پهلو و لشکرش

 (431: 6نامه، ج)سام                              

 به ره بود چشم سپهدار سام 

 كه فرهنگ جنی درآمد برش
 

 كه ای دوش نیمه مکن داوری ...

 برِ من فرستش به مانند باد

 تن تو نیابد ز بندش دزند

 كشور كشمچه لشکر كه كشور به 

 (74ی  95)همان،                                    

 نوشته بدو شاه دیو و پری 

 همان تنبل آن جادوی بدنهاد

 كه تا سام را وارهاند ز بند

 ودرنه به جنگ تو لشکر كشم

 

« گویندن میقهرمان با خدایان مربوط است و با او سخ»ایزدی پهلوان، در این متون میبینیم كه بدلیل سرشت نیمه

 (.77: 4341)شمیسا، 

 كه از دست دادی دل و عقل و هوش ...

 ز ماه رخش مهرت افزون شود

 (14ی  55: 4نامه، ج)سام                          

 به دوشش فرودفت فرخ سروش 

 به چین رو كه فالت همایون شود
 

 بنالید بر داور بینیاز ...

 كه ای سام فرخنده بگشای دوش

 دالور بیامد به جای نماز 

 به دوش آمدش نادهان از سروش
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 دادیمت فیروزی كارزاركه 

 (441ی445: 6)همان، ج                             

 چنین دفت یزدان پرورددار

 

( ارائه شد، پنج مؤلفج معنویت، كار، 4446در مدل تحول بهینه با تأكید بر معنویت كه توسط ویتمر و سونی )

ای پویا در تعامل با یکدیگر، بهزیستی و تحول بهینه را در پی دارند. ی، روابط دوستانه و عشق بگونهبخشخودنظم

( نیز معنویت 4447در این بین معنویت بعنوان منبع انرهی و نیروزایی در انجام سایر شاخصها عمل میکند. ویلبر )

فادن، ؛ مک4445؛ دونهو و بنسون، 6557یلر، را مركز اصلی چرخهای تحول انسان دانسته است. تحقیقات )كلی و م

( از ارتباط و تعامل معنویت و دینداری 4397؛ كوثری، 4394؛ محمدی، 4391فرد، ؛ هادیان6557؛ ویلس، 4445

های حاصل از بررسیها پیوسته نشان میدهند كه افراد داده»با بهزیستی ذهنی و رضامندی حکایت دارند. بعبارتی 

دتر بوده و رضایت از زنددی باالتری دارند. ... مذاهب امید به آینده را القا كرده و در زنددی مذهبی تا حدودی شا

 (. 96-93: 4344)سلیگمن، « معنا ایجاد میکنند

 یکی جایگاه پرستش بجست

 چنین دفت كای داور دستگیر ...

 بدان كام از دردش ماه و هور

 نبینم به دیتی همه سر به سر

 شودز فرُّت پشیزی سپهری 

 (335)فرامرزنامه:                                     

 ز بهر نیایش سر و تن بشست 

 بیامد بغلطید بر خاک دیر

 توانایی و دردی و فرُّ و زور

 تو بخشیدی ارنه به خود خوارتر

 ز داد تو یک ذره مهری شود
 

 به یزدان فرستاد چندین درود

 (454: 6نامه، ج)سام                                

 سپهبد همان جای آمد فرود 

 

 نهادش رخ خود به خاک نیاز

 كه دیدم امان زین بد بددمان

 (44)جهانگیرنامه:                                    

 چو فارغ شد از دیو آن سرفراز 

 بگفتا سپاس از خدای جهان

 

د است و شامل تركیبی مذهبی، اجتماعی و روانی بهزیستی معنوی كه زنددی مملو از یقین در ارتباط با خداون

ندیشی، ااست، سبب میشود فرد با دستیابی به هویتی یکپارچه با نظام خلقت و یافتن جهت در زنددی، مثبت

 شادكامی، رضایت، آرامش درونی، عشق و احترام را تجربه كند. 

 ز دل دفت با داور پاک راز

 ز تو داد یابد زمان و زمین ...

 كه از تن برانداختم بسا سر

 كه بستم طلسم درِ كافری

 (447نامه: )بانودشسپ                          

 
 

 نخستین بیامد به جای نماز

 كه ای آفرینندۀ داد و دین

 به نیروی تو دست افراختم

 تو كردی مرا خود درین رهبری
 

 به آب اندرون آمد و تن بشست

 همی دفت كای داور داد و راز

 به هر جای فریادرس تو باشی

 (565نامه: )بهمن                                   

 فرود آمد و چشمج آب جست 

 وز آنجا بیامد به جای نماز

 تو دادی مر این بنده را دسترس

 



 444/ تحلیل نقش نُه منظومج پهلوانی پس از شاهنامه در دسترش فضیلتهای اخالقی

 

اند كه افراد مذهبیتر سطوح باالتری از رضامندی و خرسندی در زنددی را دزارش ( دریافته4445پولما و پندلتون )

 اند و درواقع دینداری، راهبردی مؤثر در مقابله با پریشانی و آشفتگیهای روانی میتواند باشد.    ردهك

 سرافراز شیران و مردان من

 بدان كار خیره مگردان زبان

 به دیتی سوی من همی دار دوش

 نیفتد یکی برگ سبز از درخت

 (645)فرامرزنامه:                                    

 ین نامداران دردان منوز 

 نمیرد كسی تا نیاید زمان

 تو ای پیر مالح پاكیزه هوش

 كه بی كام و امر خداوند بخت
 

 به دیتی نماندست جاوید كس ...

 شوم كشته بر دشت آوردداه

 بود هدیج ایزدی بینیاز

 (437)برزونامه:                                      

 به مادر چنین دفت برزوی پس 

 كنون آن به آید بدین جایگاه

 ودر زنده بردردم از جنگ باز
 

ی شناسی روانی همبستگی منفهایی كه معنویت سبب افزایش و ارتقای آنها میشود و با شاخصهای آسیباز مؤلفه

سالمت جسمی و روانی را آنگونه كه با انواع شاخصها ازجمله سالمت »بینی و امیدواری است كه دارند، خوش

اند، خوددزارشی، بهزیستی ذهنی، رضامندی زنددی، كنار آمدن مؤثر و رفتار ارتقادهندۀ سالمت مشخص شده

 (. 31: 4341)نجفی و دیگران، « بینی میکندپیش

 سرانجامشان است احوال نیک

 سرانجامشان نیکبختی بود

 (99)فرامرزنامه:                                         

 رستم كه شد فال نیکچنین دفت  

 چو در اولش بند سختی بود
 

 كه با ماست توفیق پرورددار

 جهان را كنم روشن از بخت شاه

 همه هندیان در پناهت كنم

 (41)شهریارنامه:                                       

 
 

 سپهبد بدو دفت انده مدار

 چو یاریم بخشد خداوند ماه

 سراندیب را تختگاهت كنم
 

 بگیرم همه ملک بربر دیار ...

 از این جای آهنگ دریا كنم

 (676)جهانگیرنامه:                                   

 ولیکن به توفیق پرورددار 

 ره دین حق آشکارا كنم

 

 

 های نُه منظومۀ منتخب بر پایۀ رویکرد روانشناسی مثبتنقد بعضی مؤلفه
ا، ههای برجسته در منش و رفتار پهلوانی در این منظومهاست كه آیا مؤلفه یکی از سؤاالت مطرح در این تحقیق این

یده های نقدپذیری نیز در این آثار دهای روانشناسی مثبتگرا است یا دزارهتماماً مروّج فضیلتها و در پیوند با یافته

ت، درایی و بهباشی استمیشود. واقعیت این است كه درچه فضای حاكم بر داستانهای این متون همجهت با فضیل

ضعفها و نقصهای انسان را نیز دارند. داهی »با توجه با اینکه افراد خودشکوفا با وجود عالی و كامل به نظر رسیدن، 

(، اعمالی 155: 4154)شولتز و شولتز، « میتوانند دستاخ، حتی بیرحم باشند و دچار تردیدها، تعارضها و تنش شوند

پهلوان به دستور پادشاه یا به كینخواهی انجام شده، ادرچه دریهایی كه بوسیلج جهاناننظیر كشتارها، غارت و ویر
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با منطق مردمان آن روزدار قابل درک و بعضاً پسندیده است، با دستاوردهای روانشناسی مثبت همسویی و همخوانی 

 ندارد و مانعی برای رسیدن انسان به تعادل و شکوفایی محسوب میشود. 
 ریش كهبد به مشت درفت آنگهی

 همه ده به تاراج و آتش سپرد

 (651ی  655نامه: )درشاسپ                       

 بزد بر دو تن هر سه تن را بکشت 

 سرش كند و در زیر پی كرد خرد
 

 بکندند و با خون سرشتند خاک

 (145)همان،                                           

 دیدند پاکده و شهر و دز هرچه  

 

 پذیری اجباری اشاره نمود: همچنین میتوان به دین

 نکردند با همرهان همرهی

 ببردند بسته به دردن طناب

 جهان را از ایشان بپرداختند

 (639)جهانگیرنامه:                                  

 
 

 دروهی بماندند در دمرهی

 بفرمود تا جمله را سوی آب

 نداختندنگونشان به آب اندر ا
 

( استفاده از زور در زمان جنگ برای تغییر 734)دینکرد مدن، ی دینکردبنا بر نظر دهاال، متنی از كتاب هشتم »

 (. 454: 4155)هینیو،« دین بیگانگان مجاز است

 

 اند:های این پژوهش استخراج شدهنمودارهای زیر از میانگین یافته

 

 

 
 

 

 

 

ابیات نشان دهندة 
فضیلت ها

سایر ابیات

بسامد ابیات نشان دهندة فضیلت ها در شخصیت پهلوانان منتخب
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درک (، قابل4345سراینده به فضیلت اعتدال، با توجه به مقتضیات سبک حماسی )صفا،در نمودار فوق، توجه كمتر 

 است.

 

 گیرینتیجه
دقت در نُه منظومج بردزیده، روشن میسازد كه این آثار به دالیل ذیل، قابلیت ایجاد تغییرات مطلوب در نگاه انسان 

 ی را دارند: جهت حركت در مسیر تعادل و بتبع آن، رضامندی و خرسندی در زندد

 ای برخوردارند. بخشی، از حوزۀ نفوذ دستردهای و كاركرد الهام. متون مذكور، با دارا بودن ارزش و ریشج اسطوره4

الگوهایی است كه به شکل نماد در روایات . بدلیل اینکه حماسه حاصل ددردیسی اسطوره و اسطوره حاوی كهن6

 ی انسان، در هدایت رفتار او نقش بسزایی دارد. حضور مییابند، با تأثیر بر ناخودآداه جمع

ها در بستر فرهنگ و اندیشج ایرانی نمود یافته است و از این حیث، درک . قابلیتهای نمادین روایات این منظومه3

 آن برای مخاطب آسانتر و دلپذیرتر و درنتیجه قدرت نفوذ آن بر روان بیشتر است. 

شاخصهای روانشناسی مثبت در این آثار، میتواند بعنوان ظرفیتی بالقوه مورد  . بسامد زیاد مضامین در پیوند با1

 توجه و دقت اندیشمندان قرار دیرد. 

دیری از ظرفیتهای این اشعار، داشتن رویکرد انتقادی امری ضروری است و باید توجه داشت كه بعضی . در بهره5

 نشناسی مثبت در تضاد است. خواهیها، غارت و ویرانگری با اهداف روااعمال چون كین

 

  نویسندگان مشاركت

حکیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی علی تسنیمیآقای دكتر   است.شده استخراج سبزواری

خوشة خرد و دانش

خوشة انسانیت و 
عشق

خوشة شجاعت

خوشة عدالت

خوشة اعتدال

خوشة تعالی

نسبت فراوانی میانگین فضیلت ها در شخصیت پهلوانان منتخب
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نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم فهیمه میری اند. بوده مطالعه

نیز در تجزیه و تحلیل  انبه عنوان مشاور مهیار علوی مقدم و سركار خانم زهرا جمشیدیاند. آقای دكتر داشته

 مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهداده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر 

 

  قدردانی و تشکر

 علوم انسانیادبیات و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاریپژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه حکیم سبزواریدانشگاه 
 

  منافع تعارض

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

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

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

 میگیرند.
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