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  چکیده
هاي برجسته ادبی،   یکی از معیارهاي نظریه آبراهام مزلو، مسأله محوري است که در میان چهره            

مـدار  بنـا بـه بـاور مزلـو خودشـکوفایان مـسئله           . رودمدار به شمار می   فردوسی شخصیتی مسأله  
ه در زنـدگی  کنند کـ هستند تا خودمدار و در کل توجه زیادي به خودشان ندارند و احساس می    

اصـلی اش را  چنانچه فردوسی رسالت بزرگی در زندگی داشت که نیـروي   . خود مأموریتی دارند  
براي تحقق آن صرف کرد و خواسته هاي خود را فـداي هـدفی بـزرگ تـر مـی کنـد کـه مایـۀ             

 نگارنده در این پـژوهش سـعی   . شده است حتی براي نسل بعد از آن     پرافتخار جامعه و افراد آن    
 تحلیلی یکی از مهمتـرین شاخـصه هـاي نظریـۀ خودشـکوفایی      -رد تا با روش تطبیقی  بر آن دا  

له هـایی کـه در   أمزلو یعنی مسأله مداري را در شخصیت فردوسی بسنجد و به مهم تـرین مـس             
ق نشان داده  اندیشه و شخصیت شاعر نمود دارد در معرض دید خواننده قرار دهد تا از این طری               

ن حـال،   در قالب نظریۀ آبراهام مزلـو، فـردي خودشـکوفا و در عـی              توانشود که فردوسی را می    
و نتیجه اي که از این تطبیـق بـه دسـت مـی آیـد، مـی توانـد ادلـۀ          مسأله محور به شمار آورد      

  .فردوسی باشدشخصیت کمی جهت نشان دادن خودشکوفایی و برجستگی حم
   18/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 10/7/1399: تاریخ دریافت مقاله

  
  

  

  واژگان کلیدي
  آبراهام مزلو*
   فردوسی*
   شاهنامه*
  خودشکوفا *
 مسأله مداري *
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  مقدمه - 1
ادبیات فارسی سرشار از نمونه هاي بارزي است که نشان دهندة ارزش و اهمیت مفاهیم انسانی 

 رویکرد .در میان نحله هاي گوناگون روانشناسی، انسان گرایی از ویژه اي برخوردار است. است
رایی است که کوشید تا کل روانشناسی را انسان گرایی در شخصیت، بخشی از جنبش انسان گ

زیبا و خوش بینانه از ماهیت انسان به دست می دهد و مردم  این رویکرد تصویري. اصالح کند
شولتس، (را موجوداتی فعال و خالق می داند که به خودشکوفایی، رشد و پیشرفت توجه دارند 

دارد که با نام ) انسان گرایی نوینپدر (مایندة برجستۀ این مکتب آبراهام مزلو ن). 353: 1378
حوزة ادب در .  انسان برداشتارائه خودشکوفایی گامی مهم در شناخت ابعاد مثبت شخصیت

فارسی؛ فردوسی از جمله شخصیت هاي مهم ادبی است که بر اساس شاخصه هایی که مزلو از 
ان اندیشه و تووب نظریه مزلو قابل نقد و بررسی است که میچآن یاد کرده است، در چار

در این پژوهش . هاي آبراهام مزلو مورد سنجش و ارزیابی قرار دادشخصیت او را با مولفه
اندیشه و شخصیت فردوسی با رویکرد به یکی از مهم ترین شاخصه هاي نظریۀ خودشکوفایی 

فردوسی در زمرة خودشکوفاترین و واقع گراترین . مزلو یعنی مسآله مداري سنجیده خواهد شد
 توجه به انسان .فارسی ظهور کرده استکران ادبیات هایی قرار دارد که در گسترة بییتشخص

به این اعتبار، سعی . و ارزش مقام او در جهان هستی، همواره مورد توجه فردوسی بوده است
هاي نظریۀ  تحلیلی یکی از مهمترین شاخصه-نگارنده بر آن است تا با روش تطبیقی

سأله مداري را در شخصیت فردوسی بسنجد و در نهایت نتیجه اي که خودشکوفا مزلو یعنی م
کمی جهت نشان دادن خودشکوفایی و حآید، می تواند ادلۀ ماز این تطبیق به دست می

باورهاي فردوسی و جهان بینی او نسبت به تمامی پیرامون و درون .برجستگی فردوسی باشد
 در متن شاهنامه، به اندازه اي کامل، انسانی پیام هاي خفته«هچانچن. انسان، شگفت انگیز است

اسالمی ندوشن، (» .و حقیقی اند که هیچ کس را یاري انکار و مقابله با این اثر ارزشمند نیست
هد که در همان شرایط خاکی د  را نمایش می- رستم- انسانیفردوسی در اثر خود، )14: 1387

واالترین مساله محوري فردوسی که در واقع مهمترین و .خود به واالترین مرتبه انسانی می رسد
حفظ هویت تاریخی، انسان آرمانی، :حاصل جهان بینی و نگرش خاص فردوسی است عبارتند از

مسآله جامعه شناختی، آزادمنشی، محوري،ورزي، مسآله اخالقشناسی، مسآله خردحس وظیفه
  . شود که بدان پرداخته میحفظ از عظمت و فصاحت زبان فارسی
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  ف پژوهشاهد ا-1- 1
در این پژوهش، با نگاهی روانشناختی به جهان بینی و شیوه برداشت فردوسی در چهارچوب 
مساله مداري نطریۀ آبراهام مزلو، افکنده می شود تا نشان داده شود که تا چه انداره فردوسی 

خوان انسان گرایانه بر اساس هرم مزلو، ضمانت اجرایی الزم را براي فرادر رفع نیازهاي انسان
اي که پندار و عملکرد فردوسی، رنگی معنوي و کاربردي به گونه.  نمایدگرایانۀ خود ایجاد می

ها و اي استوار براي گرایش به آن خلق نموده است که با نمونهبه زندگانی او بخشیده و انگیزه
اي  رشتهها تحقیقات میاناینگونه پژوهش. هایی از مساله مداري مستند شده استمصداق

هاي به جا شوند که در دنیاي امروزي رونق فراوانی یافته است و نتایج مفید و ارزندهنامیده می
این پژوهش پیوندي است میان ادبیات و روانشناسی، هرچند ادبیات و . گذاشته است

ه اند و اگر ادبیات جزو علوم انسانی است به یک اعتبار بروانشناسی هیچگاه از هم مجزا نبوده
     سبب آن است که محصول ذهنی آدمی است و هیچ علمی براي مطالعۀ ذهن آدمی و 

هدف این مقاله این )275: 1391شمیسا، (تر از روانشناسی نیست هاي آن شایستهفرآورده
است که بدانیم صرف نظر از ظرایف و لطایف ادبی که در شاهنامه فردوسی وجود دارد، با در 

گرایی آبراهام مزلو و با تکیه بر محوریت مسآله مداري او، در واقع چه نر داشتن الگوي انساظن
  .خوردشم میچمباحثی و مسأله هایی در این راستا در اندیشه و شخصیت فردوسی به 

  پژوهشضرورت و روش  -2- 1
شناسـی در کـشورهاي مختلـف دنیـا،     شاهنامه فردوسی، در جامعه ایران و مراکز مختلف ایـران         

در نگارش و نشر مقاله ها و کتاب هاي بی شماري شده است، اما همچنان می تـوان      منبع الهام   
     به این نکته خاطرنشان کـرد کـه تـاکنون کـسی کـه در ایـن دانـشنامه ایرانـی کـه سرشـار از                          

تــودوآ، (کــه بایــد و شــاید، غــور و پــژوهش نکــرده اســتهــاي پــرارج گونــاگون، چنــانآگــاهی
 در پیوند اندیشۀ فردوسی با روانشناسی انـسان گـرا، در حـد              تاکنون حاصل تالش ها   .)1377:1

گران، نه به علل و زمینه هـاي  اشاره هایی به شخصیت خود شاعر، محدود مانده است و پژوهش        
ه در بیـان شـاهنامه بـروز       چـ خودشکوفایی و تجارب واالي فردوسی، بلکه تنها به محصولی از آن          

ن آثـار هنـري اش، سرشـار از    چـو  فردوسـی نیـز، هم  حال آنکه زندگی  . یافته است، پرداخته اند   
شگفتی است و چه بسا خود، هنري شگرف تر از اعجاب سـخن او باشـد کـه متاسـفانه در ایـن                

روانـشناسی بـه عنـوان    . بخش نسبت به دیگر مباحث فردوسی پژوهی، بیشتر غفلت شده اسـت  
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 ادبی دارد که دربارة تحلیل     هاي علوم انسانی، تأثیر بسزایی در فهم و تفسیر متون         یکی از شاخه  
 فردوسی در محوریت مساله مداري بر اساس الگوي انسانگرایانۀ مزلو هیچ       روانشناسانۀ شخصیت 

پژوهش مستقلی تاکنون آن چنانکه شایسته اثر ارزشـمند و گرانـسنگی چـون شـاهنامه اسـت،             
 داده هـا و  ایـن تحقیـق از حیـث ماهیـت، تحلیلـی و از نظـر اسـتفاده از              .پرداخته نشده اسـت   

  .شود کیفی محسوب می–معلومات، توصیفی

  طرح بیان مسأله -3- 1
توان بستري را آماده کرد که وجود ها و معیارهاي خودشکوفایی از دیدگاه مزلو میآیا با مالك

توان آیا میخصیت فردوسی تبیین عملی کنیم؟ و  معیارهاي خودشکوفایی را در شبرترین
 یک نمونۀ عملی از مزلو به عنوان یک صاحب نظر در رویکرد شخصیت فردوسی را به عنوان

هاي خودشکوفا ارائه داد و درجۀ صحت و اعتبار تجربی این روانشناختی انسان گرا براي انسان
 ؟نظریه را محک زد

  فرضیۀ پژوهش -4- 1
 است که ظرفیت بررسی از يا اثر گرانسنگش، شاهنامه، به گونهشخصیت فردوسی به استناد

ثر در فرایند وتوان از عوامل ملو را دارد که مسأله مداري را میاه روانشناسی انسانگراي مزدیدگ
  . خودشکوفایی یا تحقق شخصیت فردوسی به شمار آورد

  بحث و بررسی -2
  آبراهام مزلو -2-1

پرداز و نظریه) 1(گراشناسی انساناز پیشروان روان) 1908- 1970(آبراهام هارولـد مزلـو 
هاي انسانی مبنی بر اینکه در اي دربارة انگیزشاو نظریه. رود انسانی به شمار می)2(انگیزش

هاي خود وجود دارد و همه از  و تمایل براي تحقیق قابلیت )3( ها نیاز به خود شکوفاییانسان
توانند نیازهایشان را به شکل سلسله مراتب و هوشیارانه چنان انگیزش ذاتی برخوردارند که می

مهمترین مباحث مزلو در .)223: 1370برونو،. (زندگی تحقق و تعالی بخشند، ارائه داددر 
تدوین سلسله مراتب نیازها و بررسی خودشکوفایی خالصه شده است که انسان براي 

اي گانهمازلو سلسله مراتب پنج. خودشکوفایی، ابتدا باید سلسله مراتب نیازهایش برآورده شود



                                       1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال )  زبانی و ادبینقد(رخسار زبان           ... مسأله محوري در اندیشه و

 

9
 

     کند که این نیازها رفتار انسان را برانگیخته و هدایت  پیشنهاد می آدمی)3(براي نیازهاي
با توجه به هرم او، نیازهاي زیستی و جسمانی را در پایین و نیاز به خودشکوفایی را . کنندمی

باشد که در باالي آن جاي داده و مراتب میانی شامل نیاز به امنیت، تعلق، عشق و احترام می
 و تجارب واالي زندگی، و بقیه )4(از خودشکوفایی را در زمرة نیـازهاي بـودننیازهاي برخاسته 

، کشاند میخودهاي گوناگون ما را به توقف گاه که همواره به نسبت)5(را نیازهاي کمبود 
  ):83- 70: 1382مزلو، ( که در واقع این نیازها به قرار زیر است دانست

  

  
  
  

که . ي مختلفی براي تحقق تمام توانایی انسان ارائه کرده اندشناسان انسان گرا الگوهاالبته روان
گراي مشهوري است که از انسانی که موفق به در این میان مزلو از جمله روانشناس انسان

. کندهایی براي انسان خودشکوفا مطرح میگوید و ویژگیتحقق خود شده است، سخن می
هر ) به عینبت در آوردن(قق بخشیدن خودشکوفایی یعنی گرایش بنیادي هر شخص براي تح

       که براي افراد خودشکوفا )Maddi,1996: 102(خود) ذاتی(هاي بالقوه چه بیشتر توانی
تر درك بهتر واقعیت و برقراري رابطۀ سهل: ها عبارتند ازاین ویژگی. هایی را قائل استویژگی
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گیري یا نیاز له مداري، کیفت کناره، خودانگیختگی، مسأ)گران و طبیعتخود، دی(با آن، پذیزش
به خلوت و تنهایی، خودمختاري، تجربۀ عرفانی، استمرار تقدیر و تحسین، حس همدردي، 

گرا، تشخیص بین وسیله و هدف و بین نیک و بد، شوخ روابط بین فردي، ساختار منشی مردم
  ).238-216: 1372، مزلو(پذیريطبعی فلسفی و غیر خصمانه، خالقیت، مقاومت در برابر فرهنگ

  له مداري در اندیشه و شخصیت فردوسیامس -2-2
هاي انسانی تأکید فراوان داشت و توجه انسان به این ابعاد را فردوسی در ایدة خود بر ارزش

یکی از معیارهاي نظریه آبراهام مزلو، مسأله . دانستمعیار خودشکوفایی و رشد شخصیتی می
 برجسته ادبی، فردوسی شخصیتی مسأله مدار به شمار محوري است که در میان چهره هاي

فردوسی رسالت بزرگی در زندگی داشت که نیروي اصلی اش را براي تحقق آن صرف . می رود
هایی که در اندیشه و لهأترین مساین پژوهش سعی بر آن دارد به مهمنگارنده در . کرد

ق نشان داده شود که ا از این طریشخصیت شاعر نمود دارد در معرض دید خواننده قرار گیرد ت
 آبراهام مزلو، فردي خودشکوفا و در عین حال، مسأله يهتوان در قالب نظریفردوسی را می

توان از مسأله مداري در جهان بینی و منظومۀفکري  در مجموع می.محور به شمار آورد
  :به موارد زیر اشاره کردفردوسی در آیینۀ دیوانش 

  یت تاریخی حفظ هومسأله  -2-2-1
مزلو بر این . استداشت هویت تاریخی عر در حفظ و نگهیکی از محور اصلی فکر و اندیشۀ شا

توجه زیادي به مدار هستند تا خودمدار و در کل یشتر مسئله ب«خودشکوفایانباور است که 
کنند که در زندگی خود مأموریتی احساس می« و ). 224: 1372مزلو،  (»خودشان ندارند

پیش دارند که بیشتر انرژي خود را صرف آن  ؛ یعنی کاري بیرون از خود و وراي خود دردارند
و از آنجایی ). 162: 1374کریمی، (» دهندصاص میکنند و بیشتر تالش خود را به آن اختمی

هاي پیرامون خود، گذشته، که هویت ملی فرایند پاسخگوي آگاهانه یک ملت به پرسش
تگاه اصلی و دایمی، حوزة تمدن، جایگاه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی کیفیت، زمان، تعلق، خاس

فردوسی، توان گفت که  هاي مهم از هویت تاریخی خود است، با این وجود میو ارزش
به عبارت دیگر حلقه پیوند . اندیشمندي است که پرچمدار تفکر ایرانی و عهد اسالمی است

 هویت در بعگ و این نماینشودفردوسی ایجاد میسالمی، توسط اندیشه ایران باستان و ایران ا
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 طرز فکر، هاي تاریخی است کهها و فراز و نشیبتاریخی بر خاطرات، رخدادها، شخصیت
احساس، رشد اجتماعی، سطح فرهنگی، دلبستگی، طبقه اجتماعی، تمکن و تحول مالی و 

د که محرك و انگیزه ترین عواملی هستندغدغه از میان رفتن فرهنگ و تفکر ایرانی از مهم
به باور . دهندحکیم فردوسی را براي تالش در راه نجات گذشته و اندیشه ایرانی تشکیل می

فیست (» دهندافراد خودشکوفا چارچوب داوري خود را به فراتر از خویشتن گسترش می«مزلو 
: 1378پارسا، (» به مسائل بیرون از خود توجه دارند«و بیشتر). 605: 1391و فیست، 

در بیان داشت بعد تاریخی، چارچوب داوري خود را به فراتر از خویشتن فردوسی  ).476
به مسائل هویت ملی و تایخی و اجتماعی توجه داشته است تا آنجا  و بیشتر دهدگسترش می

 بالندگی و کمال بهد تا جامعه و افراد آن تر می کن خود را فداي هدفی بزرگهايخواسته که
خودپسندانه است شخصی و غیررا به باور مزلو این نوع افراد؛ اهداف آنان نیز غیرزی. دست یابند

ی، رفع فردوس براي).224: 1372مزلو،(شود و به خیر بشریت یا عموم یک ملت مربوط می
ا ب. دغدغه هاي اجتماعی و هویت تاریخی پیش از حل مسائل شخصی در اولویت قرار می گیرد

او سی . ی و اثر او، می توان بر این ویژگی او مهر تأیید زد فردوسمرور بر شرح حال زندگانی
 توانسته به کهسال از عمر عزیز خویش را صرف احیاي فرهنگ باستانی ایران زمین کرده است 

تفاوت باشد، از این رو خرد گرایی فردوسی جریان عظیم فکري و فرهنگی روزگار خویش بی
هارم نیز اثرپذیر بوده چ از خردگرایی حاکم بر ایران قرن جز اندیشۀ انسانی و کمال اخالقی وي

    .  در واقع مبناي سرودن مثنوي مساله مداري حفظ سند حیات ایرانی بوده است.است
تنها این . هیچ ملتی نظیر آن را ندارد: شناس آلمانی، گفته استرانینلدکه، ا«که آنچنان

 و شاهنامه گزارش و روایت سادة )9: 1387اسالمی ندوشن، (»موهبت نصیب ایرانی شده است
رویدادهاي دوره باستانی در خطی تارخ گونه نیست؛ بلکه باز آفرینی شاعرانۀ زندگانی و فرهنگ 
ایرانیان دیرینه است در گفتارها و کردارهاي انبوه نقش ورزان این حماسه از هر گروه و تیره و 

نامه هم تاریخ اسطوره اي و هم تاریخ مابعد  در شاه)108: 1384دوستخواه، (»....تبار و قومی 
در . د هویت قومی نیز داراي اهمیت استشود و در واقع به عنوان یک سناسطوره اي مطرح می

شان، واقعیت را بر اساس آرزوها و امیال«افراد خوشکوفایی است که  این راستا، فردوسی همانند
بلکه در حفظ و نگهداشت ) 17 : 1367، مزلو(» نمایندهایشان تبیین نمیها و اضطرابترس

  .هویت ملی، جغرافیایی، تاریخی، دینی و سیاسی سهم بسزایی داشته است
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  انسان آرمانیمسأله  - 2-2-2
هاي زبان فارسی، تنها شاهنامه است کـه دسـتورنامۀ یـک زنـدگی سـالم،           در میان همۀ کتاب   «

هاي آشفته تـاریخ  از آنجا که زائیده دورانآثار دیگر . دهدمثبت، همه جانبه و سربلند را ارائه می 
هـاي منفـی برکنـار      بعـضی آمـوزه    انـد از  هستند، بـا همـۀ ارزش واالیـی کـه دارنـد، نتوانـسته             

فردوسی به خوبی توانست انسان آرمانی را در یک آرمـان    ) 10: 1387اسالمی ندوشن،   (».بمانند
خـسرو، رسـتم  و انوشـیروان    هـایی چـون فریـدون، کی   وي به خلق انـسان . شهر به تصویر بکشد  

، انـسان  "رسـتم "در ایـن راسـتا  . هایی از کمال انسانی را عرضه دارنـد       پرداخت تا هر کدام جلوه    
گونه بـه تـصویر کـشیده کـه بتوانـد       است و شاعر او را آن      فردوسیکامل و آرمانی دنیاي ذهنی      

اهداف آنان نیـز غیـر     همچنان که به باور مزلو،      . تحول تدریجی انسان آرمانی خود را نشان دهد       
شـود  شخصی و غیر خودپـسندانه اسـت و بـه خیـر بـشریت یـا عمـوم یـک ملـت مربـوط مـی                

پرورش انسانی است که در طی حیـات خـویش،         فردوسی هدفآن چنانکه   ). 224: 1372مزلو،(
بـه مراتـب و درجـات    سیر تکاملی رشد روحی، روانی و عاطفی را به سالمت طی کنـد و بتوانـد     

و همچنان قهرمانی واال و آرمانی از اینرو تا به تعبیري خداگونه یا ربوبی برسد        . دکمال دست یاب  
مـداري از طریـق ایـن واقعیـت     این جهت است که جنبه مـسئله براي ملت خود باقی بماند و از        

 بلکـه  ،توجه زیادي به خودش ندارند  آید و   راي خود مشکل به شمار نمی     او ب . شودنشان داده می  
که در زندگی خود مأموریتی دارد؛ یعنـی کـاري بیـرون از خـود و وراي خـود                   کند  احساس می 

هـایی از   دهد کـه فراینـد کـشف جنبـه        درپیش دارد و بیشتر تالش خود را به آن اختصاص می          
        "رسـتم " است که او را از دیگـر افـراد متمـایز مـی کنـد و باعـث رشـد روانـیِ                      "رستم"وجود  

زمان با بلوغ و رشد خـود،  ایندي شناختی است؛ یعنی فرد باید هم   این فرایند اساسا فر   . گرددمی
: 1383ویلفـرد و همکـاران،      (هاي گوناگون خوشایند یا ناخوشایند خویشتن آگـاه شـود         بر جنبه 

195(.  
  حس وظیفه شناسیمسأله  - 2-2-3

. ها از محیط طبیعی و اجتماع استهاي افراد خودشکوفا استقالل نسبی آنیکی از ویژگی
جا که افراد خودشکوفا تحت کشش انگیزش رشد قرار دارند و نه انگیزش کمبود، در مورد نازآ

هاي عمدة خودشان متکی به دنیاي واقعی یا سایر افراد، فرهنگ یا وسایل رسیدن به رضامندي
هدف و به طورکلی متکی به رضامندي خارجی نیستند؛ بلکه آنها براي پیشرفت خودشان و 
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این عدم وابستگی به محیط . نایی بالقوه و منابع پنهان خودشان متکی هستندرشد مداوم به توا
ها و نظایر آن است ها، ناکامیها، محرومیتبه معناي استواري نسبی در برابر فشارها، ضربه

ها، از همچنین عوامل تعیین کنندة خشنودي و رضایت از زندگی براي آن). 227: 1372مزلو، (
شوند که به آنان به قدري نیرومند می. گیرد نه از اجتماعمه میشان سرچشدرون شخصیت

لذا براي آنها افتخارات، شأن و مقام، . خیر و خواهی و حتی محبت دیگران وابسته نیستند
ها و کسب و شهرت اجتماعی اهمیت کمتري از خودسازي و به کارگیري شهرت، پاداش

نجایی که فردوسی در سرودن شاهنامه  از آ).35: 1367مزلو،(استعدادهاي درونی دارد 
 از محیط طبیعی و اجتماع است استقالل نسبی اوک نیاز ملی است بنابراین بیانگر پاسخگوي ی

گذشته، تأثیر توانسته است از آنچه در سرزمین و میهن او میو روح کنجکاو و بیدار او نمی
نسبت به کارشان متعهد « مدار  باور است که افراد مسالهمزلو بر اینگونه که همان. نپذیرد
ویشان را در راه آن  آنان سرشار از حس وظیفه شناسی شدیدي بودند که بیشتر نیر.بودند

توانند فرانیازها را به چنگ این افراد با ایثار یا حس تعهد نسبت به کار می. صرف می کردند
ي انجام دادن دارند و داري رسالتی در زندگی هستند و وظیفه اي برا. آورند یا متحقق سازند

» تصاص می دهدخارج از خودشان مسأله اي دارند که بسیاري از نیروي آنها را به خود اخ
حس وظیفه شناسی در نتیجۀ تقاضاي اصل و هدفی است که آدمی «و ) 224: 1372مزلو، (

 ناسی را به میزان عاديانتخاب کرده و اگر ما میل داریم فداکاري کنیم تا آن حس وظیفه ش
رسو باشد تاست با میل و آزادي کامل فداکاري کنیم؛ چه اگر آدمی در کارها یم، بهتر برقرار ده

و یا خودخواهی کند و یا از کمک به اشخاص نیازمند سرباز زند، خجالت زده خواهد 
حفظ سند حیات براین اصل، فردوسی همۀ رنجها را براي بنا) 153: 1374هدفیلد، (»بود

 به جان خرید و با درك و دریافت درست مقولۀ وظیفه شناسی،  ایرانیهویت، تاریخ و زیان
بسی رنج بردم در این « .همۀ ظرفیت هاي جسمی و معنوي خویش را در این راه به کار گرفت

مزلو معتقد است که اگر همۀ نیازها ارضا شوند، »  عجم زنده کردم بدین پارسی/سی سال 
اي براي فرد به وجود خواهد ضایی و بی قراري تازهبدون ظهور خودشکوفایی اغلب بزودي نار

به همین ترتیب، یک فرد باید با سرشت خودش صادق باشد تا گرایش او در جهت شکوفا . آمد
فردوسی به سوي ).  83: 1372مزلو، (شدن آن چیزي که بالقوه در وي وجود دارد، باشد 

شاعر در ارتباط با حس وظیفه شناسی خود نسبت به جامعه و مردمی . رودترین نیاز میعالی
زلو بر این باور است که کارهاي افراد م. گماردمی همت بسیاري ه با آن ها سر و کار داردک
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بیش تر به خیر و غیر خودپسندانه هستند و در مجموع  غیر شخصی« مساله مدار معموال
  )224: 1372مزلو، (»لت می شوندبشریت یا عموم یک م

  خرد ورزيله أمس - 2-2-4
هاي بارزي که در هی محوري دارد و یکی از ویژگیخرد و خردورزي در باور فردوسی، جایگا

در . شود، توجه به مقولۀ خرد و به تبع آن، دانش اندوزي استآثار فردوسی به روشنی دیده می
یت، نیک فرجامی وجود جهان بینی وي پیوند ناگسستنی اي میان خرد، علم، کمال و در نها

 .بها و ارزش نداده است» فرهنگ«و » خرد« هیچ اندیشمند ایرانی همانند فردوسی به .دارد
ها به طرق آن. چنانچه افراد خودشکوفا در برابر فرهنگ مسلط و کامالً سازش یافته نیستند

ر فرهنگ پذیري توان گفت که در برابآیند، اما در مورد همۀ آنان میمختلف با فرهنگ کنار می
     اند، نوعی جدایی درونی احساس ور شدهکنند و از فرهنگی که در آن غوطهمقاومت می

در بیشتر موارد چنین به . احساس درونی کناره گیري از فرهنگ الزاماً آگاهانه نیست. کنندمی
آن تعلق ها قادرند طوري از فرهنگ مسلط فاصله بگیرند که گویی ابدا به رسد که آننظر می
کنند، بد پذیرند و آن چه را که فکر میآن چه را که از دید خودشان خوب است، می. اندنداشته

چشند و سپس تصمیم خود را زنند؛ میسنجند؛ محک میکنند، در یک کالم میاست، طرد می
به هیچ وجه تحت فشار تحمیل پذیري و تأثیر  فردوسی)241-238: 1372مزلو، . (گیرندمی

شود و از فرهنگی که در آن غوطه ور شده بود، در یک کالم به خوبی ي و تقلید واقع نمیپذیر
و آورد و به مقولۀ خرد زند و سپس تصمیم خود را قاطعانه بر زبان میسنجد؛ محک میمی

دهد تا آنجا که شاهنامه، گنجینه خرد و دانایی است و توجه خاصی از خود نشان میدانایی 
  . نسانیت و اخالق و فضیلت استسراسر آن درس ا

اگر  رو،  اینز ا.ۀ آن، ستایش خرد استچ است که دیبااياهمیت خرد در شاهنامه به گونه
ترین آن ارزش ها ارج نهادن هاي قوم ایرانی بنامیم، یکی از نمایانشاهنامه را آیینۀ تجلی ارزش

جاوید با  س که این حماسۀدر قدر خرد و منزلت خرد همین ب. به مقام خرد و خردمندي است
پس ازستایش خدا نخستین ابیات در ستایش هوش و «شود و نام خداوند جان و خرد آغاز می

کند چهار آغاز می بیت که 15فردوسی در آغاز کتاب در طی  )296: 1350ماسه، (» خرد است
کند که نشانگر  میچهار بار کلمه اندیشه و دو بار از کامه دانایی و دانش استفادهبار کلمه خرد، 

هاي اصلی توان گفت که یکی از بن مایهدر واقع می. گرایی در نظر فردوسی استاهمیت عقل
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؛ خرد نخستین آفریده و برترین نعمت خداوند  زیردر ابیات. شعر فردوسی ستایش خرد است
دة و جهان راهنما و دستگیر آدمی است که او خرد را برتر آفریشود که در هر دمعرفی می

خرد بهتر «:ظیفۀ خطیر راهنمایی و یاري رسان به انسان را برعهده داردداند که وپروردگار می
 خرد دست /خرد رهنماي و خرد دلگشاي// ستایش خرد را به از راه داد/ ه ایزدت بدادچاز هر 

هدف مهمی که فردوسی از طرح مسأله خردورزي در نظر دارد؛، این » گیرد به هر دو سراي
شان ترین اصول فلسفۀ وجوديهاي دربند جبر و تسلیم را با یکی از مهم بتواند انساناست که

 خرد در معنا .اي براي تعالی معنوي همۀ افراد جامعه فراهم نمایدآشنا کند و این گونه مقدمه
بخشیدن به این مجموعۀ عظیم نقش بسزایی دارد و رویدادها، سخنان بزرگان، توصیف 

 /بسی رنج بردم در این سال سی« .شاعر، همه و همه بر محور خرد می گرددپهلوانان، نصایح 
دو // بسی رنج بردم به امید گنج/ سی و پنج سال از سراي پنج// عجم زنده کردم بدین پارسی

 بنا بر اهمیت موضوع، فردوسی » همه عمر رنج اندر این شد مرا/ده سال و پنج اندرین شد مرا 
هاي سعادت انسان را به روشنگرياین مسأله بنیادي اشاره کرده است و بارها در دیوان خود به 

پستی ها و پلیدي ها  خرد باز می بندد خردي که همواره به سوي فضیلت ها فرا می خواند و از
نخستین نشان // ....جهان را به کردار بد نسپرد/هر آن کس که او شاد شد از خرد« :داردباز می

  .»همه ساله ترسان بود که از بد /خرد آن بود

  اخالق محوريله أمس -2-2-5
 اخالقی و مسئولیت لافراد خودشکوفا غالبا تحت تأثیر یک حس قوي از اصو«به اعتقاد مزلو 

آن ها از حل مسائل و مشکالت دنیاي واقعی لذت می برند و غالبا درگیر . شخصی قرار دارند
 افرادي معموال در وسیع ترین چارچوب چنین. شان هستندکمک به دیگران براي بهبود زندگی

داوري ممکن زندگی کرده و در درون چارچوبی از ارزش ها کار می کنند که کلی است نه 
 و )224: 1372مزلو، (» جزئی، جهانی است، نه محلی و با قرون سر و کار دارد، نه با لحظه ها

 نیت اصلی و غایی . )476: 1378پارسا، (» به مسائل بیرون از خود توجه دارند«بیشتر 
فردوسی، ابراز چارچوبی از ارزش هاشت که کلی است نه جزئی، جهانی است، نه محلی و با 

فردوسی گنجینه اي بی همتا و آکنده در حقیقت . هاي بعد از خویش هم مورد پسند استنسل
اي صاف و درخشان، هاي اخالقی و شایست و ناشایست ها هستند و همچون آینهاز آموزه

امور اخالقی و گزاره هاي . دهداقعیات، اوضاع و احوال و فرهنگ زمانۀ خویش را بازتاب میو
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و عمومی که  گیرد که هم شامل اخالقیات کلیمطرح شده در این اثر، طیف گسترده اي را می
در مورد تک تک افراد بشر در هر زمان و هر مکان و هر شرایطی صدق می کند و هم شامل 

 شاهنامه تنها نمایشگاه گفتار و کردار شریان و . و اصناف گوناگون می شوداخالقیات طبقات
پهلونان ایران باستان نیست و گنجینه اي بس گرانبها از اندرز و رهنمود اخالقی و حکمت ناب 
زندگانی نیز در تاالرها و غرفه هاي شکوهمند آن نگاهداري شده است که خواننده و پژوهنده 

ها و به روایت هاي اصلی و گزارش ها و وصف هاي رنگین و پرشور رزمرا در کنار پرداختن 
ها به خود فرا می خواند و با زبانی پدرانه و مهرورزانه؛ درس هایی واال در راستاي زندگانی، بزم

دوستخواه، . (نامجویی، خردورزي، دانش اندوزي، مهربانی، مردم دوستی و جز آن بدو می آموزد
دهد که اخالق، بر هر فردوسی به انسان در همه دوران ها پیام می در حقیقت) 109: 1384

یزي مقدم است و قوام هر تمدنی، به تدوام اخالق آن است و در این میان، قدرت بیش از هر چ
  . چیز می تواند در زوال اخالقی موثر باشد

  جامعه شناختیله أمس -2-2-6
کند؛  بلکه منشأ و نمی» خلق یا ابداع« انسانرا در» رشد و انسان بودن«بنا به باور مزلو جامعه
آن را بر عهده » مانع«ده یا است و جامعه نقش تقویت کنن» درون فرد«مرکز اصلی آن، در 

از دیدگاه جامعه شناختی عوامل گوناگون در ایجاد و تداوم، وحدت و  ) 211: 1968مزلو، (دارد
 نحو بسیار هنرمندانه آن ها را بازسازي و انسجام اجتماعی در جامعه نقش دارند که فردوسی به

       فردوسی با توسل به فرهنگ و سابقه تاریخی و با . و به نسل هاي بعد منتقل می کند
گیري از تمام دستاوردهاي اجتماعی، راه وفاق عمومی و یگانگی اجتماعی را هنرمندانه و بهره

ی که فرهنگ بدون  و از آنجای.)28: 1380ترابی،  (سازدایانه، به سهم خود هموار میخردگر
... جامعه مفهومی ندارد و نیز فرهنگ خود شامل آداب، رسوم، آیین، اخالق، سنن، ارزشها و 

    شناسانه ها در شاهنامه نگاهی جامعههاي جنگاست؛ بنابراین بازتاب آیین، علل و انگیزه
جنگ ها در شاهنامه، ریشه در هاي اب، سنن و آیین ها و نیز انگیزهدطلبد که نوع این آمی

ساختار اجتماعی ایران و زمان فردوسی دارد که مطالعۀ این موارد در چارچوب جامعه شناسی 
  .ادبیات جاي می گیرد و به وسیلۀ آن قابل تبیین است

گرایش به مشکالتی دارند که وراي نیازهاي آنان قرار دارد، «بنا به باور مزلو این اشخاص
) 502: 1372، مزلو(»شود سطۀ آن حس رسالت آنان در زندگی آشکار میمشکالتی که به وا
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تعصبات دینی و اعتقادي مسآله مهمی بود که فردوسی به شایستگی انسجام جامعه به دور از 
فردوسی همواره به دنبال یک وفاق اجتماعی به دور ) 25: 1385ترابی، (بدان پاسخ داده است

داند دین و اخالقیات و ارزش هاي آن، به شایستگی میوي به خوبی . از تعصبات دینی است
مایه پاسخگوي نیازهاي فردي و اجتماعی و جانمایه وحدت ملی است، اما اعنقادات نباید دست

پرهیزد و تفرق و جدایی مردمان قرار گیرد بنابراین از انتساب آشکار به دین خاص می
      درهم تنیده طناب ناگسستنی خلق  را همراه با پرستش خداوند یکتا "خرد"هوشمندانه 

 بلکه عصر او را با دوران قبل شودمیکند که نه تنها عامل پیومد مردمان زمان او با یکدیگر می
پیوستگی که از طلوع خورشید ایران زمین تا بی کران جاودانگی آن . و بعد از خود گره می زند

  .تداوم می یابد

   زبان فارسیحفظ از عظمت و فصاحتمسأله  -2-2-7
گروهی هستند که قادرند سریع تر و صحیح تر از دیگران واقعیت هاي «افراد خودشکوفا 

پنهانی یا مغشوش را در هنر و موسیقی، امور عقلی، موضوعات علمی و امور اجتماعی و سیاسی 
          دانند که بیشتر انرژي خود را صرف آن خود را داراي ماموریت یا رسالتی می و ببیند

 نظر از که. دارند خاص هنري یا حرفه یا کار به خود کردن وقف یا و تعهد احساس	.کنندمی
افراد مساله محور، و ) 216: 1372مزلو، (» .است ن آخودشکوفاي الزامات از مورد این مازلو

 در نتیجه براي استواري ساختار هویتی شان از. کردارشان را بخشی از هویت خود می دانند
کارهاي شان مستقل از پاداش بیرونی است که آن ها دریافت « فروگذار نمی کنند و يهیچ کار

فردوسی نه تنها در مسائل سیاسی و اجتماعی، بلکه نسبت به ) 98: 1382ال پتري، (».کنندمی
فردوسی با درك اهمیت زبان در . امور هنري نیز از درکی درست و منطقی برخوردار بوده است

بهاي رسازد تا زبان فارسی این گنج پی، سیسال رنج را بر جان هموار میحفظ انسجام فرهنگ
شاهنامه پرمایه ترین و مهم ترین سند عظمت و فصاحت زبان . فرهنگ ایران را زنده گرداند

اي ابهت شاهنامه بیشتر بر اثر زبان شکوهمند این اثر است؛ کلمات با قابلیت ذاتی. فارسی است
این . کنند فضاهاي موسیقایی، عاطفی، تصویري و فرهنگی ایجاد میکه دارند، در حاشیۀ خود

اثر به خاطر گنجینه بزرگ واژه هاي فارسی آن، براي موجودیت زبان فارسی اهمیت بسیاري 
شیوة بیان . داستان هاي ملی و تاریخی قوم ایرانی در آن به بهترین وجه بیان شده است. دارد

لغات عربی ابایی ندارد، اما در این کار مصر و افراط کار آن ساده و روشن است؛ از استعمال 
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      نیست، و در غالب موارد سخن کوتاه می گوید و از پیرایه سازي و عبارت پردازي اجتناب 
فردوسی با وجود گرد و خاك برخواسته در اثر گذشت زمان، ) 7-6: 1387حمیدیان، (کندمی

بیند، و از سفر به  گذشته را به روشنی میفرهنگی مردم ادوار-جامعه و حیات اجتماعی
وره هاي تاریخ سرزمین خود با دامنی پر از حماسه و ادب به جامعه و دترین دورترین و تاریک
آید، او به خواست جامعه و سفارش اجتماعی به عنوان یک پؤوهشگر ژرف نگر عصر خود باز می

که تأثیر بیانش در افکار و اذهان نسل ها، شاهکاري ماندگار از زبان، تاریخ و فرهنگ پدید آورد 
حافظه «مایۀ یگانگی اجتماعی و اعتالي فرهنگی در سده هاي متمادي گردید، و به حق نام 

 در حقیقت از دیدگاه زبانی ارزش و اهمیت شاهنامه )27- 25: 1385ترابی، (گرفت » ملی
 توانگر شدن زبان فارسی کمتر از جنبه هاي دیگر آن نیست و پایداري و پویایی و برومند و

ون منظومۀ فردوسی تکیه دارد چ اثر دیگري بر پشتوانه و گنجیۀ عظیمی همردري، پیش از ه
فردوسی را می توان حافظ و نگه به هرحال )108: 1384دوستخواه، (» .و از آن آب می خورد

رهنگ و زبان جایگاه او در ادبیات کشورهاي متاثر از ف. دارنده فرهنگ و زبان پارسیان دانست
پارسی، غیر قابل انکار است، چرا که فردوسی تنها یک شاعر نیست، او به معناي کامل خود 

  .است» حکیم«

  آزادمنشیمسأله  -2-2-8
افراد خودشکوفا در همۀ جنبه هاي زندگی، به شیوه اي بی تعصب و مستقیم « به نظر مازلو

     اطف یا احساس هاي خود نیستند، ناگزیر از پنهان ساختن عو. بدون تطاهر رفتار می کند
از آنجایی که فردوسی )  223: 1384شولتس، (» توانند صادقانه ان ها را نشان دهندمی

 زاده اي آزاده و سرفراز و پاي بند به ارزش هاي دینی و اخالقی و مدافع فرهنگ )4(دهقان
       باورهاي خویش آزاد در دینداري نیز آزادگی دارد و دیگران را در ایرانی بوده است، وي 

دین را بیشتر از جنبۀ فطري . کنداز بی حرمتی و تحقیر ادیان و مذاهب پرهیز می. داندمی
افراد «زیرا .خواندکند و همکان را به هدف نهایی دین، که کمال انسانی است، فرا میتبلیغ می

: 1391فیست، (» دهندخودشکوفا چارچوب داوري خود را به فراتر از خویشتن گسترش می
حماسه ملی «البته ) 476: 1378پارسا، (» رند توجه دابه مسائل بیرون از خود«و بیشتر ). 605

اي است که بر مبناي طرحی از پیش پرداخته و از روي ایران داراي ساخت اساطیري ویژه
پایانی تمهیدي آگاهانه و براي بیان اندیشه و قصد معینی به وجود آمده است و داراي آغاز و 
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گیرد است و همۀ اجزاي به ظاهر پراکنده و مستقل آن از آغاز تا پادشاهی کیخسرو را دربر می
و این بنیان جامع و منظم از روي برداشت ذهنی خاص ایرانیان باستان طرح ریزي شده است و 

همچنین ) 101: 1368مختاري، (» ستوار استبر اساس جهان بینی مذهبی و آیینی آنها ا
و ... ، چهره عدالت است دهداي که فردوسی به بسیاري از پادشاهان ایران می چهرهفردوسی

شوند محگوم به شکست شده و در شاهنامه هرکدام از پادشاهانی که از عدالت خارج می
به شیوه اي گیرند و این نشان از آن است که وي اي کریه و ناموزون به خود میفروسی چهره

  .کند تطاهر رفتار میبی تعصب و مستقیم بدون

  هاي تحقیقنتایج و یافته
      فردوسی در زمرة خودشکوفاترین و واقع گراترین شخصیت هایی قرار دارد که در گسترة 

مسآله مداري که فردوسی از آن ها یاد کرده، معموال .فارسی ظهور کرده استکران ادبیات بی
ت و این مسائل، مسائل خارج از خودش مند حل آن اسهدرباره مسایل مهمی است که وي عالق

باشد و حاکی از چیزي شبیه رسالت و مأموریت در زندگی است که او احساس می کند می
کند به آن ها چیزهایی هستند که فردوسی احساس می. باشدناگزیر به پایان رساندن آن می

وط به مسائلی هستند باشد و این تکالیف خودمدارانه نیست، بلکه مربانجام دادن آن موظف می
داند و براي فتارش را بخشی از هویت خود میرکردار و  وي. شودکه به خیر بشریت مربوط می

کند و کارهاي شان اگر چه مستقل از استواري ساختار هویتی خویش ازهیچ کاري فروگذار نمی
 ی است کهزادمنشآ فردوسی. کند که قابل ستودنی استپاداش بیرونی است که او  دریافت می

از بی حرمتی و . دانددر دینداري نیز آزادگی دارد و دیگران را در باورهاي خویش آزاد می
کند و همکان را دین را بیشتر از جنبۀ فطري تبلیغ می. کندتحقیر ادیان و مذاهب پرهیز می

 فردوسی یه طور کلی به مسایل .خواندبه هدف نهایی دین، که کمال انسانی است، فرا می
او داري رسالتی در . رو، بیشتر مساله مدار است تا خود مدارارج از خود توجه داشته از اینخ

کار دالیل خاص خود را داشته  آن دارد و براي این ه اي براي انجام دادنفزندگی است و وظی
. هدف هایی که بسیار فراتر از ذهن درون گرا یا اندیشۀ معاش آلود افراد عادي بود.است

      ا درك اهمیت زبان در حفظ انسجام فرهنگی، سی سال رنج را بر جان هموار ردوسی بف
خود را داراي رو، از این.  را زنده گرداندسازد تا زبان فارسی این گنج پربهاي فرهنگ ایرانمی

 احساس	زیرا فردوسی. کننددانند که بیشتر انرژي خود را صرف آن میماموریت یا رسالتی می
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 موارد این مازلو نظر از که داشته است خاص هنري یا حرفه یا کار به خود کردن فوق یا و تعهد
  .است ن آخودشکوفاي الزامات از

  هانوشتپی
 نظامی فکري است که در آن تمـایالت و ارزشـهاي انـسان          )Humanism(انسان گرایی  - 1

رویکرد انـسانگرایی بـه شخـصیت، بخـشی ازجنـبش        . در درجه اول اهمیت قرار دارند     
سان گرایی به شخصیت، یخشی از جنبش انسان گرایی در روان شناسی است که در           ان

ــه  ــد 1970 و 1960دهـــ ــکوفا شـــ ــسان  .  شـــ ــشناسی انـــ ــطالح روانـــ اصـــ
 بـه کـار   1930، ابتدا توسط گوردون آلپورت در سـال  ) HumanisticPsychology(گرا

  )95: 1996مدي، . (برده شد
انگیـزش به این معــنا تمـامی   . اره داردانگیزش در اصطالح به علت یا چرایی رفتار اش    - 2

   دود ن مفهـوم انگیـزش را بـه عـواملی محـ           اما روانـشناسا   گیرد،روانشناسی را در برمی   
اتکینــسون و (دهــدشد و بــه آن جهــت مــیبخــســازند کــه بــه رفتــار نیــرو مــی مــی

 )509: 1975همکاران،
3-Self actualization needs     

در تحلیل شخصیت و » دهقان«تعلق فردوسی به طبقه البته شایان عنایت است که  - 4
طبقه اي متمول و فرهیخته که . دباشی میکارکرد و ایده هاي او از مؤلفه هاي بسیار مهم

 .پیوند فکري و نژادي و فرهنگی شان را با تمدن ایران کهن حفظ کرده بودند
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