
 

 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 یپژوهش -یعلم

 41ی اپیپ شماره -1397 پاییز -سوم شماره -یازدهم سال

 بررسی روانشناسی  رفتار قهرمانان در شاهنامه

 (161 -141)ص 

 3یعقوبیدکتر علی سرور  -2قریبازینب   -1(نویسنده مسئول)علی داودآبادیمحمد دکتر

 1396تاریخ دریافت مقاله:تابستان

 1396تاریخ پذیرش قطعی مقاله:تابستان

 چکیده

شته شاهنامۀ فردوسی از بسیاری جهات اثری منحصر به فرد است و به سبک و سیاقی نو

ر عظیم شده است که کمتر کتابی را میتوان با این اثر شگفت انگیز مقایسه کرد. این اث

ا ت که در آن با دقت به عنصر شخصیت پرداخته شده است. بنخستین کتاب داستانی اس

هنامه با نگری، اشخاص داستانی شاهای برونگرایی و کلیوجود نگارش این متن در در دوره

 به صورترا  نسانیا روحیاتت و فردیّ عناصر تاببازمعرفی میشوند و میتوان  خوانندهبه جزئیات روحی و درونی 

وصیف شخصیّتهای فردوسی در ت .داستان دریافت  قهرمانانکامالً مشخص و متمایزی در تمام شخصیّتها به ویژه 

های پنهان به الیه نمیتوا شناسانهروانکه با تحلیل  استبه تصویرپردازی پرداخته  ایگونهبه شاهنامهمهّم 

آن،  پردازانداستان و یا شاعر ۀویژو توجّه دقیق  نگاه از ناشی امراین یافت. و شخصیّتی آنان دست  روانی

 اشخاصرفتار  ، روحیات وعواطفو بیان  اثرو دقّت نظر به شخصیّتهای  اشراف است.آدمی  روانبه سرشت و 

 شده است.  شاهنامه، باعث شکوه بیشتر داستان، کردار و موقعیّتهای اقوالدر  داستانی

 نشناسی.روا پردازی، قهرمان داستانی،شاهنامه، داستان، شخصیت : واژگان کلیدی

                                                           
 (arak.ac.ir-davoodabadi@iau-m)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراک -1
 (bagheri@gmial.com93Z. .فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی اراک)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات  -2

 (raaymand92@gmail.com) ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراکعضو هیئ -3
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 مقدمه -1

اندیشه و آرمان نیاکان ما در طی قرون  ۀفردوسی بزرگترین اثر ملّی و عصار ۀشاهنام

متمادی است که مفاهیم ارزشمند این کتاب در صورت و ساختار رمزی و چند الیه، شکل 

ابعاد وجودی  ۀبا هم« انسان» ترین مساله در این اثر ارزشمندیافته است. مهّمترین و بنیادی

فردوسی، به این اثر، جالی  ۀشناساننگاه عمیق، خرد بارور و دانش انسان عالوه بر این،اوست، 

اند و بازتاب خاصی بخشیده است. داستانهای شاهنامه با دقّت و ظرافت خاصی پردازش شده

ر تمام شخصیّتها به کامالً مشخص و متمایزی د ت و روحیات انسانی به صورتعناصر فردیّ

 ۀویژه قهرمانان به چشم میخورد و همین دقّت و بصیرت نسبت به قهرمانان داستان، زمین

 را به خوبی مهیا نموده است.1سانهنگاه روانشنا

وانین و مطالعۀ دقیق برخی متون کهن نشان میدهد، نویسندگان و شاعران در آثار خود، ق

وان علوم نوین همان اصول در شکل و عناوینی جدید به عناند که اخیراً اصولی را به کار برده

ن اتریش اند. علم روانشناسی از آن علوم جدید است که خاستگاه آن ویبه جهان عرضه شده

اشت، دای که به متون ادبی است و فروید همان اتریشی معروف است که اتفاقا با عالقه

 ناسی را پایه گذاری کرد. بسیاری از اصول و قوانین نوین مربوط به علم روانش

د، داستان این مقاله قصد دارد با تکیه بر متن کهن و ارزشمندی چون شاهنامه اثبات نمای

ناسی انسان پردازان این کتاب قرنها قبل از نظریات علمی فروید، نکات جزیی اما مهم روانش

یل لتحاند. فتهبکار گراند و  در شخصیت پردازی داستانهای شاهنامه، آنها را را در نظر داشته

ارزش بر  نوین، عالوه بر این کهی سروانشنا نظریاتبر اساس داستانی شاهنامه  شخصیّتهای

خصوصاً  پردازان ونظیر داستاندلیلی محکم است، بر مهارت بی ،افزایدمیاین اثر عظیم 

 پردازی داستانهای شاهنامه.فردوسی بزرگ در ژرف اندیشی و دقّت در شخصیّت

 پیشینۀ تحقیق -2

ای که دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران خارجی و العادهبه خاطر اهمیت فوق ۀامهنشا

داخلی بوده است و در مورد آن تحقیقات ارزشمندی صورت گرفته است. اما از دیدگاه نقد 

 ها ونامهروانشناسی، تاکنون کتابی در مورد این اثر  تالیف نشده و تنها تعدادی از پایان

 تحلّیل» ای با عنواننامهپایان عصاریان، جواد محمدآقای اند. ها به این مهم پرداختهمقاله

-پیرسون نظریه اساس بر فردوسی نامۀشاه در کیخسرو و فرود سیاوش، شخصیّت الگوییکهن

. است پرداخته هنامهشا قهرمانان از تن سه شخصیّت تحلیل نگاشته است و در آن به «مارکی
                                                           

1- Psychology 
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 نماد پنج تحلیل و بررسی» عنوان با را خود ارشد کارشناسی نامۀپایان آقاجانی حمید آقای

 خانم است. نگاشته «یونگ روانکاوی مکتب براساس فردوسی یشاهنامه در الگویی کهن

نامۀ خود روانشناسی در پایان و شناسی اسطوره ادبی، نقد علم سه ترکیب با جنگلی عاطفه

 است.  پرداخته شاهنامه اساطیری –پهلوانی هایشخصیت نقد و تحلیل به

 توضیح چند اصطالح -3

 نهاد، من و فرامن -3-1

اعتقاد داشت: شخصیّت هر فرد از سه بخش تشکیل یافته است؛ نهاد، من و فرامن.  1فروید

؛  86نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، کُری: ؛  5فروید:  روانی، دفاع هایمکانیزم)

 رشد و شخصیّت کودک، هنری ماسن و؛ 94: و همکاران  اتکینسون، روانشناسیزمینه 

  (421ران: همکا
آید و اصلی شخصیّت افراد است. انسان با نهاد به دنیا می ۀزندگی و پایۀ مای 2«نهاد( »1

در تمام مدّت عمر این نهاد است که باعث تداوم زندگی فرد میگردد. نهاد بر اساس دریافت 

بخش غریزی شخصیّت . در پی ارضای کامل و فوری استعمل میکند و  ری از رنجلذّت و دو

عمل میکند و بدون توجّه به باورها و  3«اصل لذّت»هر فرد نهاد است. نهاد هر فردی طبق 

 روانشناسی، یمقدمه)یا موانع اجتماعی در جستجوی لذّت است و از درد اجتناب میکند. 

در کمال آزادی و در »نهاد ( 2/266شولتز:  نوین، روانشناسی و تاریخ 136: بناب الدین محی

صورت لزوم با کمال شدت و خشونت در جستجوی برآوردن خواهشهای خود و کسب لذّت 

 (17سیاسی:  ،های شخصیّت، یا مکاتب روانشناسینظریه)« و خوشی است.

به سوی کمال  مننمودار درونی ارزشهای اخالقی و اجتماعی است. فرا4« فرامن( »2

بیانگر بخش فرامن گرایش دارد و نه به سوی لذّت. از این جهت درست مخالف نهاد است. 

                                                           
( پایه گذار علم روانشناسی نوین است. او در ابتدا یک متخصص اعصاب 1856-1939زیگموند فروید ) -1

که بسیاری از رفتارهای انسان به ویژه بود، اما پس از مدتی به مطالعات روانشناسی پرداخت. او معتقد بود 

های ضمیر ناخودآگاه میباشند، اما رفتارهای پرخاشگرانه که ریشه در اختالالت روانی دارند، تحت تاثیر انگیزه

فروید:  روانی، دفاع میتوانند با انتقال به بخش خودآگاه و از طریق معالجات روانکاوانه درمان شوند. )مکانیزمهای

5) 

 
2- Id 
3- Pleasure Principle 

4- Super Ego 



 145/بررسی روانشناسی  رفتار قهرمانان در شاهنامه

 

 منفرا»اخالقی است. این ساختار برای کنترل رفتار بر اساس قوانین اجتماعی عمل میکند. 

ها ها و نظریه)مکتب« .های فرهنگی، اجتماعی و اخالقی استدرونی ارزش ۀدر واقع نمایند

استفاده ». استاخالقی در واقع همان وجدان  منفرا (30: شاملو  روانشناسی شخصیّت، در

« سختگیر است. منیاغلب بیانگر فرا ،از کلماتی چون خوب و بد، قضاوت و محاکمه

. فرامن گاه میتواند بسیار خشک و دیکتاتور باشد و (108 پِروین: شخصیّت، روانشناسی)

انین برعکس از لطف و مهربانی دورشده و اصول انسانی را زیر کورکورانه به تبع پیروی از قو

 پا بگذارد بنابراین همیشه نمیتواند کارکردی درست و صحیح داشته باشد.

با واقعیّت سروکار دارد؛ واقعگراست  مناست.  1«من » هشیار انسان،بخش دیگری از نا( 3

ای است برای وسیله من»ارضا میکند.  منو تمایالت نهاد را بر اساس واقعیّت و خواستهای فرا

رشد )« .است های متضاد شخص، وجدان او و واقعیات جهان بیرونیبرقراری تعادل بین نیاز

گشای شخصیّت است مسئله منبخش  (421ران: همکاو شخصیّت کودک، هنری ماسن و 

 از روشهای منطقی و مورد پذیرش در جستجوی منکه طبق اصل واقعیّت عمل میکند. 

: بناب الدین محی مقدمۀ روانشناسی،)« ات و نهایتاً دوری گزیدن از درد استبرآوردن لذّ

136) 

آید که قهرمانان شاهنامه به سه از بررسی روحیات افراد شاهنامه این نتیجه به دست می

گروه تقسیم میشوند گروهی همچون ضحاک، افراسیاب، کاوس، گشتاسب، سودابه، گرسیوز 

های درونیشان تحت تسلط نهاد منند. این گروه به برآورده نمودن غرایز و خواستهو ... کامالً 

می اندیشند و توجهی به جامعه و قوانین آن ندارند. آنها اغلب فاقد وجدان و احساس 

پشیمانیند. گروه دوم اشخاصی هستند که فرامن در آنها بر رفتار و اعمالشان حاکم است.. 

راد جامعه جز صفات بارز این گروه است. رستم، کیخسرو، سیاوش، نوع دوستی و ارزش برای اف

پیران، اغریرث سیندخت و ... نمایندگان این گروهند. و اما گروه سوم کسانی هستند که گاه 

در خدمت نهاد و گاه از فرامین فرامن تبعیت میکنند. این گروه در همان حال که به فکر 

نهاد هستند به قوانین جامعه، بایدها و نبایدهای  هایها و تکانهبرآورده نمودن خواسته

اجتماعی نیز  اهمیت میدهند. و هیچ عنادی با جامعه ندارند قضاوت در مورد این گروه از 

افراد که اغلب جز قهرمانان اصلی داستان نیستند، به خاطر محدودیتهای داستان به روشنی 

                                                           
1 Ego 
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، سام، منیژه و ... نام طوسب، گرگین، پذیر نیست. از این گروه میتوان جمشید، سهراامکان

 برد.

 ضحاک -3-1-1

ترین فردی که در گروه اول قرار دارد ضحاک است. آنچه فردوسی از سرگذشت مشخص

عمر ضحاک در برآورده کردن غرایز سپری ضحاک و کارهای او بیان میکند این است که 

 ،احب دختران جمشیدطلبی افراطی او، تصمیشود. در شرح سرگذشت او ابتدا از قدرت

 کشی برای به دست آوردن آرامش نسبیقتل و آدم خارج از عرف، خوردن غذاهای لذیذ

ها همگی از شهوات و و  این خواسته( 1/50 )شاهنامه، فردوسی:سخن به میان آمده است 

یا وجدان زیاد رشد نیافته است. به همین دلیل  منغرایز سرچشمه میگیرند. در ضحاک فرا

او کامالً تحت سیطرۀ  های نهاد در درون او وجود ندارد.مانعی برای برآورده نمودن خواسته

  نهاد است.

 بدش آرزوی     ون میـــد که چــنان بــچ      وی      ــه خـاک وارونــن ضحــآیی س ــپ

 استی          ـــرخـو بـــو با دیـــتی چـــبکش     تی       واســی خـــی یکـــردان جنگـــز م

 ویـگتـــگفود بیـــرده درون بـــبه پ             وبرویـــتری خـــور دخـــا نامــــکج

 ن و نه بر رسم کیشـــم دیــــنه بر رس    ویش        ــش خـردیش بر پیـتنده کـــپرس

 (3743-3740، ب1/57 )شاهنامه، فردوسی:

 کیکاوس -3-1-2

، میتوان این او با توجّه به بررسی رفتاررشد فرامن در کیکاوس هم تردید برانگیز است. 

را مجبور به رعایت ارزشهای  کیکاوس ،نیروی درونی ،گونه دریافت کرد که به نظر نمیرسد

بیشتر تمایل به ارضا اش، اجتماعی کند. او در مهّمترین بخشهای زندگیاخالقی و  ۀپسندید

 رستم او را اینگونه سرزنش میکند:های نهاد دارد. خواسته

 ور استـــریاری نه اندرخـــو را شهـــت            گر بتّر استـــارت از یکدیــــه کـــهم

 (351، ب 2/146شاهنامه، فردوسی: )
د. در شخواهد  پذیرنکامالً امکابا شناختن نهاد، توجیه برخی صفات و ویژگیهای کاوس

 ان دیده میشود.در دیگر خصوصیات، وجود دارد که کمتر امثال آن صفاتیکاوس کی

 به رستم چنین گفت، گودرز پیر 

 همی بینم اندر جهان تاج و تخت 

 چو کــــاوس نشـــنیدم اندر جهــــان 

 که تا کرد مادر مرا شیر سیر  

 کیان و بزرگان بیدار بخت 

 از کهـــان و مهــان ندیـــدم کــــسی 
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 (402-400، ب 2/97)شاهنامه، فردوسی:

آزمندی، پندناپذیری،  طلبی، تندخویی، بدخلقی،خواهی، قدرتصفاتی چون زیاده

منفی  بارگی و بسیاری صفاتزن تدبیری، خودکامگی، قدرناشناسی،خردی، بیبدخویی، کم

 ،شخصیت کاووس در شاهنامهروانشناسی )دیگر در رفتار و کردار او به چشم میخورد 

کاوس کی. رفتار دهستنهای نهاد نشات گرفته از تکانه متاثر یا که (15-11کالهچیان و پناهی: 

هر  و در پی کسب مداوم لذّتهاست. حاکی از آن است که او اسیر دست غرایز خویش است

بین بردن  ازتنها در اندیشۀ  نمایند،ایجاد تنیدگی  او درونی و بیرونی در کهایمحرّگاه 

 درونی است.  خواست نمودنتنیدگی و برآورده 

 یکی شاه را بر دل اندیشه خاست؛ 

     به رنج نیاکانش از باستان               

  

 بپیچیدش آهرمن از راه راست  

 داستانـــهم  ودــی بـــهم  واهدـــنخ 

 (68-67، ب2/7 )شاهنامه، فردوسی:       

و مشورت نکردن با  (2/12)شاهنمامه، فردوسی:  رفتن به مازندرانکارهای او، من جمله: 

ی زال، توجّهی به اندرزهای خیرخواهانهبی (2/12)همان: پیشگاه،  سرداران و پهلوانان نامدار

)همان: بدون توجّه به هشدارهای سودابه،  رفتن به مهمانی شاه هاماوران (2/17)همان: 

رفتار تند  (2/95)همان: آسمان بدون مشورت و دقّت و تفحص در این امر،  در پرواز (2/57

-نفرستادن نوش (2/141)همان:  با رستم به دلیل تأخیر در آمدن به بارگاه،  و قدرناشناسانه

و  57 /2)همان:  بارگی زن (2/185)همان: دارو برای سهراب از ترس قدرت گرفتن رستم، 

او با پیشنهاد  ۀرفتار مستبدان و (2/233)همان:  فقط برای سیاوش 1و انجام آزمون ور (202

کارهای  های منفی شخصیّت کیکاوس است.از بارزترین جنبه (2/266)همان: صلح سیاوش 

 کاوس چنان دور از خرد شاهانه است که گفتن شاه دیوانه به او چیز عجیبی نیست.کی

  به نزدیک این شاه دیوانه شو            

 

 وـو به نـن نـن یاد کــخـن در ســز ای و  

 (32، ب 48 /2:)شاهنامه، فردوسی        

 شتاسپگ -3-1-3

اخالقیات بود و نسبت به  نهادهای و تکانههای خواستهبه شدت تحت تاثیر نیز گشتاسپ 

نهاد  هاییا تکانهدر خدمت برآورده کردن سائقها  تمام اندیشۀ او. اعتناحاکم بر جامعه بی

                                                           
گویی یکی معلوم اند تا راستآزمایشی بوده است که در محاکم ایران قدیم از دو طرف دعوی می کرده ور  -1

ها نوشانیدن آب آمیخته به گوگرد این آزمایش یدانستند. از جملهشد او را محق میشود و هر کسی موفق می

 نامۀ، دهخدا: ذیل واژۀ ور(. )لغتبودو گذشتن از میان آتش 
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 ،طلبی و فرمانرواییقدرت ۀ. عقدبود کار انداخته؛ عشق به قدرت، عقل و منطق او را از بود

، دست به اعمالی غیرمنطقی میزد. بود و برای به دست آوردن قدرت گرفته فراناخودآگاهش 

طلبی خود نماید. او به آسانی توانست موهبت الهی عشق به فرزند و پدر را قربانی قدرت

 ان به سبب مرگ اسفندیار او را این گونه سرزنش نمودند.اطرافی

 از ایدر به زابل فرستادیش؛   

 که تا از پی تاج بی جان شود،     

 نه سیمرغ کشتش نه رستم نه زال؛    

 تو را شرم بادا ز ریش سپید،    

 جهاندار پیش از تو بسیار بود    

 را؛      دــرزنــف  دـدادنـن  نـتـــکش  هــب

 بسی پند و اندرزها دادیش؛ 

 جهانی بر او زار و پیچان شود.

 تو کشتی مر او را  چو کشتی منال.

 که فرزند کشتی ز بهر امید.

 که بر تخت شاهی سزاوار بود؛

 «وند را.ــش و پیـویـــی خه از دودهــن

 (1599-1594، ب5/431 )شاهنامه، فردوسی:

ها و بیان توصیف حرکات و سکنات، دیالوگ ای سخت هنرمندانه از طریقفردوسی به گونه

های گشتاسپ با دیگران پرده از دنیای درون و اغراض و انگیزه گشتاسپدقایق روابط 

دلیل بتواند تا بدین شیوه  (335حمیدیان: درآمدی بر هنر و اندیشۀ فردوسی، ). برمیدارد

 های به دور از منطق او را آشکار سازد.رفتار

 شگفت؟دیداینهرگزکه گفت:چنین

 نخورد ایچ می نیز و شادی نکرد؛

 وابـــش خــد آن شبــاز اندیشگان، نآم

 دژم گشت و از پور کینه گرفت.  

 ابی بزم بنشست، ابا باد سرد 

 تابـــش رفته ـــگ ارش ـندیـــفـاس از  

 (892-890، ب159/5فردوسی: )شاهنامه، 

 اسفندیار -3-1-4

عواطف ما را نسبت با این وجود، آنچه نیز فرزند خلف پدر قدرت طلب خود است. اسفندیار 

پدر است و خبث طینت پدر در  ۀ، این است که او همواره مورد سلطانگیزدبه اسفندیار برمی

جوان، اسفندیار  انگیزد و بر قضاوتمان نسبت به او تاثیر میگذارد.حقّ او، ترحم ما را برمی

، شاهزاده و دارای مقامی اهورایی است. این صفات او را جذاب نشان تننیرومند، رویین

میدهد، امّا وقتی رفتارش با دقّت مورد بررسی قرار میگیرد، برخالف این ظاهر فریبنده، 

های نهاد است. در تمامی ماموریتهایش . رفتارش برخاسته از تکانهدرخور تامل داردشخصیّتی 

ه و چه برای غلبه بر دشمن و حتی در نجات خواهرانش، چه آنها که برای ترویج دین بود

 ای به انجام رسانیده و این کار، خلوص نیت او را زیر سوال میبرد. همه را در قبال وعده
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 همی گفتی: ار باز بینم ترا

 سپارم ترا افسر و تخت عاج

 مرا از بزرگان بدین شرم خاست

 امبهانه  کنون  چیسـت؟ مــن  بر چـی

 روان برگزینم تراز روشن  

 که هستی به مردی سزاوار تاج

 که گویند گنج و سپاهت کجاست

 ام؟پـس  از  رنــج  پویان  ز بهــر  کـی

 (114-111، ب5/301)شاهنامه، فردوسی: 

، نیز برخاسته از شاهیاصرار او برای رسیدن به تاج و تخت و به دست گرفتن قدرت 

توجّهی ورزید، بیو نبرد با رستم که هر فرد خردمندی با آن مخالفت می بودهای نهاد تکانه

زورمندی و مقام واالی پهلوانی از  ۀاصوالً اسفندیار با هم»د. انشان مید مناو را به اوامر فرا

 (373اسالمی ندوشن: زندگی و مرگ پهلوانان، )« ضعف نفس و سبکسری خالی نیست.
یابند: ر پاکی است صفات بد یک یک مجال ظهور میبرای اسفندیار که یکی از مظاه»

رویی، های بزرگوار، دوجاهجویی، طلب میراث از پدر، پایمال کردن حق، هتک حرمت انسان

  (357حمیدیان: درآمدی بر هنر و اندیشۀ فردوسی، )« شکنی.تذبذب، دروغگویی و پیمان
 بدو گفت رستم: که آرام گیر

 دلت پیش کژی ببالد همی

 گـوی  کز پادشــاهـان  سزاسـت  تو آن

 چه گویی سخنهای نادلپذیر 

 روانت ز دیوان بنالد همی

 نگوید  سخن  پادشــاه  جز  کـه  راست

 (648-646، ب5/346)شاهنامه، فردوسی: 

 رستم -3-1-5

رستم فرد آرمانی دنیای شاهنامه است و فرد آرمانی  نامدارترین فرد گروه دوم رستم است.

که از احترام جمع برخوردار است و میداند جهان به انسانهایی نیاز دارد که  فردی برتر است

های برای دیگران اهمیت قائل باشند. زیرا انسان موجودی اجتماعی است. هدف او از خواسته

تماع ندارد. ارزشهای اجتماعی را سد راه اش فراتر است. هیچ عناد و ستیزی با اجشخصی

، انگارد و انرژی خود را در مقابله و تضاد با افراد جامعه هدر نمیدهد. رستم به خوبیخود نمی

 .رستم بر نهاد او غالب است من وفق داده است. در این موارد فراجامعه خود را با  قوانین 

پندارد. حداکثر قدرت و توانایی خود را یآمیخته مسرنوشت خود را با افراد جامعه در»رستم 

به کار میبرد تا در گام نخست برای آنها و سپس برای خود، نماد خدمت و فعالیت و در یک 

 (6پور: قربانی ،شخصیت رستم نقد و بررسی روانکاوانه)« روزگار و جامعه باشد. ۀکالم یگان

 دو بهره سوی زاولستان شدند

 پناهکه ما را ز بدها تو هستی 

 به خواهش بر پور دستان شدند 

 چو کم شد سرو تاج کاوس شاه
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 دریغست که ایران ویران شود

 چنین داد  پاســخ  که  مــن  با  سپـاه

 کنام پلنگان و شیران شود

 میان  بسـته ام  جنــگ  را  کـینه خواه

 (196-193، ب5/81)شاهنامه، فردوسی: 

باور دارد، جهان سرای سپنجی  یزدان اعتقاد دارد.به یاری بارزترین صفات او این است که 

به بزرگترها احترام میگذارد.  است. وفادار به اصول اخالقی اعتقاد به قضا و قدر دارد. است.

را میپذیرد. توصیه بخردان را  سخن حق به وفاداری ایمان دارد. گریزان از پیمانشکنی است.

به درویشان بخشش رفع میشود،  شکلیوقتی م احساسات شریف انسانی دارد. میپذیرد.

نام و شرف را برتر میداند.  پذیرد.یخواری و تحقّیر را نم .میخواندمردم را به دادگری  میکند.

با این وجود دارای اعتماد به نفسی  (478-476متینی:  ،ملی ایرانۀ رستم قهرمان حماس)

 نظیر است بی

 چه نازی بدین تاج لهراسبی

 رستم ببندکه گفتت برو دست 

 که گر چــرخ  گوید  مـرا  این  نیــوش

 بدین تازه آیین گشتاسبی؟ 

 نبندد مرا دست چرخ بلند

 به  گــرز  گــرانش  بمــالم  دو  گـوش

 (752-750، ب5/354) شاهنامه، فردوسی:

 با این وجود عاری از خودخواهی است و نیروی خود را از یزدان دادگر میداند.

 گفت:کای دادگربه یزدان چنین 

 

 وش و هنرـو ه وش ـرا تــم دادی  و ـت 

 (65، 2/24 )شاهنامه، فردوسی:      

و با این حال هنگام نبرد با سهراب حیله میکند تحت تاثیر همان فرامن سختگیر که فقط 

به پیروزی میاندیشید حال ا/نکه سهراب دوبار او را میبخشد و رستم اگر از یک من قوی 

بود به سهراب رحم میکرد ولی تحت سلطه وجدان اخالقی سخنگیر از رحم و برخوردار 

شفقت دور میگردد. به ظاهر عمل وی اخالقی و برای حفظ ایران است اما در ذهن خواننده 

 چای سوال و شک و تردید میگذارد.

 کیخسرو -3-1-6

-آرمانی بی گمان بعد از رستم، کیخسرو محبوبترین شخصیت داستانی شاهنامه است. او

های اجتماعی از خود، فردی به دلیل برآورده کردن خواستهترین پادشاه ایرانی است و 

هرکسی باید انتقام پدر یا اجداد خود را »شاهنامه  ۀپذیر و اجتماعی است. در جامعجامعه

 (245صفا: حماسه سرایی در ایران، )« بگیرد اگرچه چند نسل بر کشتن آنان گذشته باشد.

ایرانی از او  ۀ. کاری که جامعشدبیشتر عمر کیخسرو در گرفتن انتقام سپری بدین خاطر 
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از رنگ گل تا رنج خار، ). بود انتقام خون سیاوشانتظار داشت. روزگار او روزگار نبرد و 

من ها و نبایدهای اجتماعی است، همانهایی که فرارفتار او پیروی از باید (743-742سرامی: 

در کیخسرو رشد کافی یافته و رفتار او را کنترل میکند  من کارها فرا میخواند. فرا او را به آن

های ی برآورده نمودن خواستهکیخسرو را هرگز در اندیشه« من»او مسلّط است.  «نهاد» و بر

ی نهاد هادرونی و خواسته هایسائق و دیگربینیم. او به دنیا، جاه، مقام و ثروت نهاد نمی

 .استاعتنا بی

 به گودرز فرمود پس شهریار

 نگر تا نیازی به بیداد دست

 کسی کو نبندد به جنگت میان

 که نپسندد از ما بدی دادگر

 

 رفتی، کمربسته کارزار»که:  

 نگردانی ایوان آباد پست

 چنان کن که از تو نیابد زیان

 سپنج است گیتی و ما بر گذر

 ( 128/4-125، ب11: فردوسیشاهنامه، )

سالمی ندوشن: اسرو سایه فکن، ) .تر نداریمآراسته کیخسروکیانی، پادشاهی از  ۀدوردر 

 ۀدارای چهار جوهر کامل کنند انسانی آرمانی است که کیخسرواز دیدگاه فردوسی،  (98

 . سرشت آدمی، هنر، نژاد، گوهر و خرد است

 هنر با نژادست و با گوهرست

 چو هر سه بیابی خرد بایدت                          ...

 چو این چار با یک تن آید به هم                     

 

 سه چیزست و هر سه به بند اندرست 

 نیک و بد بایدت ۀشناسند

 برآساید از آز وز رنج و غم

 (11و  10و  4، ب  4و 3/3: فردوسیشاهنامه، )

 سهراب -3-1-7

قضاوت در مورد  میتوان سهراب را نام برد. مطالعۀ رفتار سهراب نوجوان، از میان گروه سوم

 ۀکه به آسانی نمیتوان در مورد ویژگیها و صفات او به نتیج او را مشکل ساخته است؛ چرا

او نیرومند،  تنها خود و پدرش بر جهان حکمرانی کنند بودمطمئن رسید. سهراب مایل 

وجود چنین صفاتی در سهراب باعث گردد  تهر چند ممکن اس شجاع، گستاخ و جسور بود.

هایش توجه کنیم گروهی آرزوهای او را تحسین برانگیز بدانند، اما وقتی به دقت به خواسته

هایی که های نهادند. تکانهاند که برخاسته از تکانهیابیم اینها در حقیقت امیالی کودکانهدرمی

سهراب های درونی و تکانهها . خواستهداندل، ناپسند نمیجامعه ارضای آنها را در حد معمو

. من در سهراب قوی به خود گیرندو مذموم  ناپسندای اند که چهرهبه صورت عقده درنیامده

است با وجود آنکه بر پدر ظفر یافته و توانایی کشتن او را دارد ولی از این کار خودداری 
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از دید روانشناسی البته این انسان سالم تر و رشد میکند و بر سخت گیری فرامن مهار میزند. 

 یافته تر است انسانی که من در او قوی تر است و کنترل شخصیت را به دست گرفته است. 

 اضطراب -3-2

تحمّل کرد. احساس  دراز مدتتوان آن را در یاضطراب هیجان بسیار ناگواری است. نم

ی از یک منبع نامشخص موجب اضطراب های رنج آور یا انتظار خطرقریب الوقوع تجربه

باعث استیصال فرد  ،مزمن و مداوم یابند ۀاضطرابها اگر بیش از حد شود و جنب میگردد.

ها در مکتبها و نظریه) «های روانی است.یاضطراب زیر بنای تمام ناهنجار». دنگردمی

اوامر فرامن  های غیرقابل قبول نهاد وهرگاه بین تکانه (35شاملو: روانشناسی شخصیت، 

را تحت فشار قرار میدهد که باعث استرس « من»تعارض پیش آید، پیامد ناشی از این حالت 

  یا اضطراب در فرد میگردد.

یکی دیگر از علل اضطراب سختگیری های بیش از حد فرامن است که به نظر میآید علت 

 اضطراب در سیاوش میباشد. 

وش فردی درستکار، صلح طلب، خردمند، سیاترین فرد شاهنامه سیاوش است. مضطرب

زیرا که به عنوان یک شاهزاده، حمایت بود مستعد نگرانی و اضطراب اما بخشنده و پاکدامن 

. دربار کاوس با آن پرورندگان ناالیق عامل جدایی او از بوددریافت نکرده را کافی از محیط 

آور غیرطبیعی سودابه، برایش اضطراب. در درگاه شاه نیز رفتار بودندکانون خانواده شده 

با را نگرانی و اضطراب او فردوسی  بود. های زندگی مانده. او مستأصل در میان ناگزیرگشت

  میدهد.های درونی نشان منولوگ و اندیشه

 ادرمــــم ی ـکـاشــک  راـــم زادی ـــن

 

 زمـــانی  همـی  بـــا دل انـدیشـه کرد

 

                  پـ  از  اندیشه کردسـیاوش  از  آن  دل  

 رمـس رـدی بــــرگ آمــــر زاد مــگ و 
 (1041، ب2/270)شاهنامه، فردوسی:      

 بکـــوشـید   تـا   دل  بشـــوید  ز گرد  

 (150، ب2/213)شاهنامه، فردوسی:        

 روان  را  از انـدیشــه چـون بیـشـه کرد  

 (580، ب 2/241)شاهنامه، فردوسی:       
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یاد کرد. رفتار نسنجیده و تکانشورانۀ  طوساز دیگر افراد مضطرب در شاهنامه میتوان از 

احساس او برخاسته از تعارضی  یش نشان از اضطراب مزمن داشت.خشم و تندخویاو توام با 

شخص دیگری  ستو میخوا بودراضی ن بود،. به عبارت دیگر از آن که نهاد و فرامن بودبین 

 و جای دیگری باشد. 

 ی نوذرماز تخمه»همی گوید: 

                 

 «جهان رابه شاهی، خود اندرخورم. 

 (209، ب3/40)شاهنامه، فردوسی:        

 . بود، ناشایستگی و ضعف شخصی برایش اضطراب آور یکفایتیب پذیرش

   سپهبد، ز پیکار، دیوانه گشت              

 

 با خرد همچو بیگانه گشت.دلش   

 (321، ب3/45)شاهنامه، فردوسی:         

ناشی از  ،واندتدر برابر فرود کوتاه نیامد و با او وارد نبرد شد می طوسکه  یکی از دالیلی

درت قکه  ،اش باشدیاضطراب پیوستن فرود به سپاه ایران و توهّم کم رنگ شدن فرمانده

 فرماندهیِ د. هراس از دست دادن موقعیّت و مقاماداندیشیدن را به صورت منطقی به او نمی

 کرد. سپاه  برایش از دست دادن پادشاهی را تداعی می

 گر او شهریار است پس من کیم؟

 

 بر آن دز چه گوید ز بهر چیم؟ 

 (229، ب3/41)شاهنامه، فردوسی:        

 ناکامی -3-3

حالتی است  1«ناکامی»مهمترین مباحث در روانشناسی افراد، بحث ناکامی است.  یکی از

هایش شده، به وجود که در فرد بر اثر این که کسی یا چیزی مانع رسیدن او به خواسته

آید. اگر افراد با وجود آرزوی داشتن چیزی در مسیر تالش برای دستیابی به آن با موانعی می

)روانشناسی اجتماعی با نگرش میشوند.  عبور کنند، دچار ناکامی هاز آنمواجه شوند و نتوانند ا

در واقع ناکامی عبارت است از حالتی که در » (306 و همکاران: به منابع اسالمی، آذربایجانی

 یمحتشمروانشناسی فردی و اجتماعی، ۀدرسنام.« )آیدنتیجه ارضا نشدن احتیاج، پدید می

هنگامی که راه دستیابی به یک هدف خواستنی بسته شود یا دستیابی به » (151: و همکاران

 (138اتکینسون و همکاران: ی، زمینه روانشناس)« دهد.افتد، ناکامی روی میآن به تاخیر 

است. چرا که به خاطر گریز شبانۀ او و برادرش آن هم به  طوسناکامترین فرد شاهنامه 

از حلقۀ محاصرۀ دشمن، پادشاهی او برای همیشه منتفی پیشنهاد نوذر پادشاه ایران زمین، 

                                                           
1- frustration 
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و گستهم را به دور از  طوسکفایت ایران، دو پسر خود  شد. نوذر فرزند منوچهر، پادشاه بی

دید سپاهیان از مهلکۀ نبرد و محاصره فراری داد تا به خیال خود، یکی از این دو خسرو نژاد 

همین گریز شبانه، باعث شد لیاقت آن دو برای در آینده، پادشاه ایران زمین گردند. اما 

 پادشاهی بر ایران زمین زیر سوال رود و برای همیشه از حکومت بر ایران ناکام بمانند.
 و گستهم فر    طوس داردی اگر

 نزیبد برایشان همی تاج و تخت   

 که باشد بر او فره ایزدی     

 

 سپاهست و گردان بسیار مر 

 بختبباید یکی شاه پیروز 

 بتابد ز گفتار او بخردی

 (553-551، ب1/323)شاهنامه، فردوسی:    

ناکامی از رسیدن به تخت شاهی توس را پرخاشگر و مضطرب ساخته بود. این ناکامی در 

این گونه به فرود بهرام گودرز او را رفتار او با مکانیزم پرخاشگری و عناد خود را نشان میداد. 

 معرفی نمود.

 طوسگفتی به  هرچه بگویم من این

 ولیکن سپهبد خردمند نیست

 

 به خواهش، دهم نیز بر دست بوس 

 سر و مغز او از در پند نیست

 (206-205، ب3/40 )شاهنامه، فردوسی:

در برابر کوششهای سودابه برای کام یکی دیگر از افراد ناکام در شاهنامه سودابه است. 

 شاهزادۀ جوان به ناکامی سودابه منتهی شد. سیاوشاین  ۀیافتن از سیاوش، مخالفت قاطعان

 خیانت کند و کاری غیراخالقی انجام دهد.خود به پدر  بودحاضر ن

 هرگز مباد»سیاوش بدو گفت:  

 چنین، با پدر بیوفایی کنم 

 تو بانوی شاهی و خورشید گاه 

 

 که از بهر دل، دهم دین به باد  

 ز مردی و دانش، جدایی کنم 

 «ناید بدین سان گناه.سزد کز تو  

 (322-320، ب2/223)شاهنامه، فردوسی:    

این پاسخ منفی باعث فشار عصبی  .سودابه انتظار چنین برخوردی را از سیاوش نداشت

ریزی خشم تنیدگی حاصل از این فشار عصبی را با برونسودابه  شد. اوناپذیری در تحمّل

 شان داد.ن

 جنگ زآن تخت برخاست، با خشم و و

 

 بدوی اندر آویخت سوداوه چنگ 

 (323، ب2/223)شاهنامه، فردوسی:      
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جواب منفی سیاوش او را ویران ساخت. عنان خویشتنداری خود را از دست داد. فشار 

 1،«فرافکنی»او با مکانیزم  عصبی او را به جامه دریدن و چنگ به صورت انداختن واداشت.

 اندیشۀ پلید کامخواهی خود را به سیاوش نسبت داد.

 بزد دست و جامه بدرید، پاک 

 برآمد خروش از شبستان اوی 

 یکی غلغل از کاخ و ایوان بخاست 

 

 به ناخن، دو رخ را همی کرد چاک   

 فغانشان ز ایوان برآمد به کوی  

 که گفتی شب رستخیز است، راست  

 (327-325ب، 2/223)شاهنامه، فردوسی: 

  :را نداردپاسخ رد سیاوش سودابه خود واقف بود که تحمّل 

      نگه کرد سودابه خیره بماند             

      گر او نیاید به فرمان من           »که 

       بد و نیک و هر چاره کاندر جهان         

 بسازم گر او سر بپیچد ز من؛

 

 به اندیشه افسون فراوان بخواند 

 روا دارم، ار بگسلد جان من

 کنند آشکارا و اندر نهان

 «کنم زو فغان بر سر انجمن.

 (306-303، ب2/223)شاهنامه، فردوسی:   

ا به وسیله در ابتدا خود رنیز آنها از دیگر افراد ناکام در شاهنامه سلم و تور هستند، 

دریافتند ا وقتی امّ میدانستند،کامیاب  یی که پدر به آنها بخشیده بود،هافرمانروایی بر سرزمین

این ند. ه است، بسیار اندوهگین شدبخشیدبرادر کوچکتر  «ایرج»ایران را به پدر سرزمین 

ر شرایط جدید د .نداحساس اندوه توام با ناکامی داشت آنها .عادالنه نبود آنها ، از دیدبخشش

 با احساس خشم بروز کرد. شان به وجود آمده، ناکامی

 بجنبید مر سلم را دل زجای    

 دلش گشت غرقه به آز اندرون 

 نبودش پسندیده بخش پدر  

 

 سزد گر بمانیم هر دو دژم

 

 تر شد به آیین و رایدگرگونه 

 به اندیشه بنشست با رهنمون

 که داد او به کهتر پسر تخت زر

 (290-288، ب1/108)شاهنامه، فردوسی:   

 کزین سان پدر کرد بر ما ستم

 (303، ب1/109)شاهنامه، فردوسی:     
                                                           

 های نامطلوب و غیرقابل پذیرش خود به دیگران است.فرافکنی نسبت دادن افکار و آرزوها و تکانه -1

های دفاعی در روانشناسی فروید است که توسط آن، تحریکات غیر قابل قبول فرد به فرافکنی یکی از روش»

روانشناسی )« گیرد.های دفاعی، ناخودآگاه صورت میشود. فرافکنی همانند سایر روشدیگران نسبت داده می

 (83-82راس: شخصیت، 
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جویی لطهجوان و نیرومند تحت س ۀشاهزادهای خود بود. این اسفندیار نیز مقهور ناکامی

 ای. وعدهدمیداپادشاهی  ۀ، به اسفندیار وعدهایجاد انگیز پی در پی برای گشتاسپ. بودپدر 

اش عمل که بتواند به وعدهکسی نبود  طلبگشتاسپ قدرتامّا  ش؛انگیز باعثبسیار قوی و 

فندیار اس.  ، مسبب ناکامی اسفندیار شدهمین آرزوی رسیدن زودهنگام به تخت شاهیو کند 

در مورد ، قاطعیت و صراحت بیشتری میخواستو ست دانیپادشاهی را حقّ مسلم خود م

 . شتابه خرج دهد امّا چنین برخورد واضع و آشکاری با پدر ندهای فریبندۀ پدر وعده

 کنون چون برآرد سپهر آفتاب»...

 ها که گفتبگویم بدو آن سخن

 و گر هیچ تاب اندر آرد به چهر

 کام او، تاج بر سر نهمکه بی

 

 سر شاه بیدار گردد ز خواب 

 من، راستیها نیارد نهفت ز

 به یزدان که بر پای دارد سپهر

 همه کشور ایرانیان را دهم

 (27-24، ب5/292 )شاهنامه، فردوسی: 

از ناکامی  افراسیاب نیز از افراد ناکام در شاهنامه است او نیز اغلب خشم و پرخاش ناشی

و ناکام به  خود را به دیگران معطوف می نمود. در اولین نبرد با ایرانیان وقتی شکست خورد

 نزد پدرش برگشت، تقصیر این شکست و ناکامی خود را به پدر فرافکنی نمود.

 گ،برفت از لب رود پیش پشن

 کای نامبردار شاه»بدو گفت: 

 یکی آن که پیمان شکستن ز شاه

 نه از تخم ایرج جهان پاک شد؛  

 یکی کم شود، دیگر آید به جای،

 

 زبان پر ز گفتار و کوتاه چنگ. 

 تو را بود از این کینه جستن، گناه:

 بزرگان پیشین ندیدند راه

 نه زهر گزاینده تریاک شد

 جهان را نمانند بی کدخدای 

 (61-57، ب1/349 )شاهنامه، فردوسی: 

افراسیاب قدرت کنترل خشم ناشی از ناکامی خود را نداشت. بدترین شکل این عدم تسلط 

مانند برادر مهربان و خردمند خود اغریرث را با مکانیزم بر خویشتن زمانی بود که با قساوت بی

کشت تا بدین وسیله خشم ناشی از شکست خود را در جبهۀ قارن و  2«جاییجابه» 1دفاعی

 جبهۀ زال تعدیل نماید. 

                                                           
1 Defernce mechanism 

2 displacemnt 
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 پرخاشگری  -3-4

رفتاری است که قصد آن، صدمه رساندن جسمانی یا کالمی به فرد دیگر و  1پرخاشگری»

و  یمحتشمدرسنامۀ روانشناسی فردی و اجتماعی، )« یا نابود کردن دارایی افراد باشد.

شخصی، روحی،  ۀشود که به صدمیپرخاشگری به عنوان رفتاری تعریف م» (126 همکاران:

« فیزیکی یا تخریب اموال منجر شود، اگرچه این امر به قضاوت اجتماعی موکول است.

در گروهی از روانشناسان معتقدند پرخاشگری  (100: )روانشناسی رزم و درگیری، شالیت

پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته گاه در پی ناکامی که  به طوریذات هر انسانی هست. 

 این دیدگاهطرفداران . به تدریج در شخص متراکم و فشرده میشود و نیاز به تخلیه پیدا میکند

پرخاشگری همواره در پی ناکامی خواهد آمد و تنها عامل پرخاشگری ناکامی »معتقدند: 

 ۀدر مکتب روانکاوی، فرضی» (3نریمانی:  اختالالت رفتاری کودکان و نوجونان،)« است.

باشد که هرگاه کسی یپرخاشگری مطرح شده است و مضمون آن به این صورت م -ناکامی

 ۀبرای دستیابی به هدفی ناکام بماند، سائق پرخاشگری فعال میشود و این به نوب در تالش

ینه روانشناسی ، زم)« انگیزد.خود رفتاری را برای صدمه زدن با شیِ منبع ناکامی برمی

قرار و ناخشنود میشود و با در شرایط ناکام کننده، افراد بی (294:  و همکاران اتکینسون

کسی که باعث ناکامی شده، پرخاشگری میکنند. پرخاشگری و تهاجم پاسخ طبیعی نهاد به 

 (265 :منصورروانشناسی ژنتیک، ). منشاء ناکامی است

 پرخاشگری غیرفیزیکی -3-4-1

ست پرخاشگری ممکن است به صورت فیزیکی، فعال و مستقیم نمایان گردد و یا ممکن ا

قّیر و خود را به صورت لفظی، منفعل و غیرمستقیم نشان دهد، با این دیدگاه میتوان تح

د نهادن بر توهینهای اسفندیار نسبت به رستم و خاندان او را توجیه نمود. اسفندیار در بن

ه رستم مردی کاین حکم ظالمانه را به او بقبوالند؛ چرا  ستا نمیتوانامّ بودر دست رستم مصّ

ه نام گشتاسپ نماید. مگر نه این ک ۀهوس یک شب ۀی خود را مضحککه نام و آوازه بودن

 تابوی پهلوانان شاهنامه است. 

 ز گفتار تو، رامش جان کنم

 مگر بند؛ کز بندعاری بود

 ز من هر چه خواهی تو فرمان کنم 

 شکستی بود؛ زشت کاری بود

                                                           
1Aggressive Instinct  
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 نبیند مرا زنده با بند کس

 

 گر آواز بند»رستم: بدو گفت 

 مرا کشتن آسانتر آید ز ننگ

 

 که روشن روانم براین است و بس

 (525-523، ب5/335 )شاهنامه، فردوسی:  

 نبودی، دل من نگشتی نژند.

 «وگر باز مانم به جایی ز جنگ.

 (1275-1274ب، 5/401:)شاهنامه،فردوسی   

اسفندیار و رستم وقتی نمیتوانند با گفتگو یکدیگر را قانع نمایند که از مواضع خود کوتاه 

سرو تهاجم بی ۀای جدید و کارساز غرق میگردند. اسفندیار از شیوبیایند، هرکدام در اندیشه

آرام  ۀاو با تحقّیر رستم، در یک فرآیند آزار روانی در قالب یک مشاجر .صدا استفاده میکند

رستم است امّا باید  ۀبه رستم توهین میکند و هدفش از این تهاجم کالمی، تضعیف روحی

احساسات ناخوشایندی که در  فرد ضعیف است، پوششی است روی ۀتحقّیر اسلح»دانست 

« پشت نقاب طعنه و شوخی پنهان شده است. نژندمیجوشد. روان  نژند  درون فرد روان

 ۀد در مبادلراسفندیار سعی میک (149 :خشونت ایذایی در زندگی روزمره، فرانس ایریگوین)

ممکن است، این برخوردهای تهاجمی  ستدانیکالمی دست باال را داشته باشد زیرا به خوبی م

د. بنابراین با نکوهیدن نژاد رستم تعادل نمایبیاو را غیرمستقیم، طرف مقابل را درهم بریزد و 

 پذیری را به او تلقین نماید. ، او را ضعیف جلوه دهد و شکستشتسعی دا

 چنین گفت با رستم اسفندیار             

 من ایدون شنیدستم از بخردان                  

 که دستان بدگوهر دیوزاد                  

                 فراوان ز سامش نهان داشتند       

 تنش تیره بد موی و رویش سپید                     

 بفرمود تا پیش دریا برند 

                 

 ای نیک دل مهتر نامدار»که:  

 بزرگان و بیداردل موبدان

 به گیتی فزونی ندارد نژاد

 همی رستخیز جهان داشتند

 چو دیدش دل سام شد ناامید

 ند مگر مرغ و ماهی ورا بشکر

 (632-627، ب5/340 )شاهنامه، فردوسی:  

و غیر نمودی از تهاجم و پرخاشگری کالمی  ،این تحقّیر و توهین اسفندیار نسبت به رستم

وقتی سخنان دو طرف به اوج تندی میرسد چنین مینماید که نبردی پیش »است. فیزیکی 

حمیدیان: درآمدی بر هنر و اندیشۀ فردوسی، )« گرفته که فقط سالح کم دارد. هنگام در

359) 
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 پرخاشگری فیزیکی -3-4-2

ی مستقیم نمودی فیزیکی از پرخاشگری میان انسانهاست. انسانهایی که در برابر مبارزه

 اند.سد نموده ،خواهندیاند و آنچه را که آنها مهای دیگران ایستادهخواسته

 سلیحت همی، جنگ را ساز کن

 جنگ، چاره مساز پگاه آی و در

 تو فردا ببینی، به آوردگاه

 بدانی که پیکار مردان مرد

             

 و زاین پس، مپیمای با من سخن 

 مکن، زاین سپس، کار بر ما دراز

 که گیتی شود،پیش چشمت سیاه

 چگونه بود ، روز ننگ و نبرد

 (868-865، ب5/343 )شاهنامه، فردوسی:   

بروز آن به خوبی در رفتار اسفندیار نمایان است. او از فشار امل پرخاشگری هرچه باشد ع

ناکامی پا در مسیر سیستان نهاده است و قصد دارد قدرت خود را برای بند زدن بر دست 

. اسفندیار بودشده  اشرستم به نمایش بگذارد. تاثیر فشارآور شرایط، باعث بروز پرخاشگری

گرنه او را از درون  یل نیاز به تخلیه داشت ودارای پتانسیل پرخاشگری بود و این پتانس

که تقدیر دگرگونه شود و این دو از پرخاشگری  امیدواریمبیهوده  ...در این تراژدی»آزرد. می

  (328)فردوسی استاد تراژدی، صناعی: « باز ایستند.
  ز دل دور کن شهریارا تو کین

            

 مکن دیو را با خرد همنشین 

 (1363، ب5/410فردوسی: )شاهنامه،    

 ستتوانو نمی بوددر برخورد با دیگران اغلب متخاصم، پرخاشگر، سرد و ناخوشایند  طوس

. در رفتار میکردبدبین، بسیار حسّاس، خودرای و یک دنده او با مسائل به راحتی کنار بیاید. 

 بود.سماجت عجیبی مخالف پادشاه شدن کیخسرو و سری خیرهبا داستان کیخسرو 

 نباشم بدین کار همداستان

 جهاندار کز تخم افراسیاب

 نخواهیم شاه از نژاد پشنگ

        

 ز خسرو مزن پیش من داستان 

 نشانیم، بخت اندر آید به خواب

 فسیله نه خرم بود با پلنگ

 (527-525، ب 2/457 )شاهنامه، فردوسی:  

امّا پیامد این پذیرش اجباری در داستان  پذیرفترچند در نهایت پادشاهی کیخسرو را ه

او در برابر فرود، نشان داد که او فاقد احساس و دلسوزی است  نۀ. رفتار ناشیایافتفرود، نمود 

خردی و لجاجت تمام و میتواند بدون اندیشه دست به رفتارهایی خشونت آمیز بزند. او با بی

 دستور کشتن فرود را صادر کرد. 
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 طوسمکاره چنین داد پاسخ ست

 یکی نامور خواهم و نامجوی

 سرش را به خنجر ببرد ز تن

             

 که:من دارم این لشکروبوق وکوس 

 کز ایدر نهد سوی آن ترک روی.

 به پیش من آرد، بدین انجمن

 (231-229،ب3/41)شاهنامه، فردوسی: 

سلطه غریزه دیده میشو و وی کامال تحت جویی و خودمحوری نوعی سلطه طوس در رفتار

 پرخاشگری که نماینده غریزه مرگ میباشد هست. گیو او را از پرخاشگری بیهوده باز میدارد.

 ای سپهدار شاه     »بدو گفت گیو: 

 ز بهر پرستنده ای کژ مگوی

 

 نه با من برابر بدی بی سپاه؟  

 «    نگردد جوانمرد پرخاشجوی.

 (43-42، ب2/204 شاهنامه، فردوسی:) 

 پرخاشگری واالیش یافته -3-4-3

 بوددر دنیای حماسه که سراسر نبرد، خونریزی و پرخاشگری است. سیاوش مرد آرامی 

از رستم او فنون رزمی و نبرد را به خوبی  بود.که محیط خشن اطراف بر او تاثیر نگذاشته 

نمایش کین، انتقام  ۀبا وجود این که شاهنامه صحن بودمرد پرخاش نسیاوش امّا  آموخته بود

را نیازارد  کسیمیکوشد تا او همواره . شتو جنگ طلبی است او به دنیای دیگری تعلق دا

« چون مرد در دنیای کرداری حماسه باشد، رهائی  از خطر با چنین نرمکاریها محال است.و »

سیاوش خشم، خشونت و پرخاشگری را در خود  (64مسکوب: سوگ سیاوش، )

 د. او آنها را به صورت هنرهای رزمی و بزمی بروز مید دبوداده «واالیش»

 گیرینتیجه -4

ی به شخصیّتها پرداخته شده شاهنامه نخستین کتاب داستانی است در آن که به طور جدّ

اند و بدین گویی و پردازش داستان آگاه بودهاست. آفرینندگان این داستانها به تکنیک داستان

فردوسی کوشیده است،  اند.دهنمووجه پردازش بهترین به را منظور شخصیّتهای داستانی آن 

های داستانی نیز بپردازد. او با استمداد از عالوه بر توصیف ظاهری افراد، به درون شخصیّت

 ای ملموس به نمود گذاشتهعنصر گفتار و پردازش رفتار، شخصیّتهای شاهنامه را با چهره

ها را به اشخاص واقعی خارج از های شخصیّتی آناست. تا از این رهگذر بتواند، ویژگی

ها نزدیک نماید و همین امر باعث شده که بتوان به سهولت به روانشناسی رفتار داستان

پردازان به روان و ای از توجه داستانقهرمانان شاهنامه پرداخت. در این مقاله به عنوان نمونه

اشخاص داستانی، رفتار برخی از قهرمانان شاهنامه از دیدگاه روانشناسی )با تکیه بر روحیات 

نظریات فروید( مورد بازبینی قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از این مطلب بود که میتوان با 
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استفاده از علم روانشناسی دالیل برخی رفتارها را در شخصیتهای داستانی توجیه و تبیین 

ترین ون نهاد، من، فرامن، اضطراب، ناکامی و پرخاشگری به عنوان مطرحنمود. مباحثی چ

 نظریات فروید در بررسی روانشناسی قهرمانان داستانی شاهنامه قابل بحث و بررسی بود.
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