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 چکیده
ارس شاهنامه یکی از ارزشمندترین آثار ملی ایران است که خوانندد  را ادا شیّدهای اس ا ده    

کدام اه نوعی اهانگر حاالت و کنش و واکنش ان ان جامعه امروزس اسدت  کند که هررو مهروا
دهد. از اینرو شاهنامه ا یر مناسبی اراس مه که در اراار وقایع و حوادث روزمر  از خود نشان

پژوهشگر نهز ار آن ت  .ند اه نقد روانشناسی شیّهای ا اپردازنددپژوهش ایی است که درصد
شیّهات افراسهاب را که نقش طوالنی و تأثهرگذارس ار روند ا هارس از داسیان اس شداهنامه  

اس از روان و شیّدهات ان دان   دارد، مورد نقد روانشناسی قرار دهد تا از ایدن رهگدذر گوشده   
اس درادار  شیّدهات و اخدی      . در ایدن پدژوهش اایددا، مقدمده    کنندد امروزس را شناسایی 

شیّهات ضد اجیماعی اهان مهشود و سپس رفیار و کدردار افراسدهاب ادا شیّدهای اس ضدد      
 اجیماعی سنجهد  مهشود.           
اس شیّهای اس ضد اجیمداعی  آید که افراسهاب اا کدام ویژگه حا  این پرسش پهش می

همیوانی دارد؟ مشاهد  رفیارهاس افراسدهاب در شداهنامه اهدانگر شیّدهات ضدد اجیمداعی       
اندد، ادا   پردازان اراس شیّهای اس ضد اجیمداعی ارشدمرد   اوست؛ زیرا از م ک ایی که نظریه

و  پدذیرس، تکانشدگرس   موارد زیادس چون عدم وفادارس اده ع دد و مهقاق دا و افدراد، ت رید      
تراشی سریع و فرافکنی کارهداس  پرخاشگرس، عدم تجراه از اعما  گذشیه خود، توانایی دلهل
گددرس و فریبکددارس، چرازاددانی و نادرسددت خددود ادده دیگددران، ادددگمانی و سددنگدلی، حهلدده 

 ریزس و تأمال اراس انجام کارها همیوانی دارد.اردارس از دیگران و عدم ارنامها ر 
 كلمات كلیدي

 افراسهاب، شیّهات، اخی   شیّهات، اخی   شیّهات ضد اجیماعی  شاهنامه، 

                                                 
 راهنماس او (.عضو ههأت علمی دانشگا  آزاد اس می  واحد علوم و ت قهقات ت ران، ایران )اسیاد .  1

 عضو ههأت علمی دانشگا  آزاد اس می  واحد دزفو ، ایران )اسیاد راهنماس دوم(..  2

 و ت قهقات ت ران، ایران )نوی ند دانشجوس دور  دکیرس زاان و اداهات فارسی دانشگا  آزاد اس می واحد علوم .  3

 n.davoudnia@yahoo.comم ئو (.
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 مقدمه
ندو  حماسده اسدت.     رانی و ازشاهنامه اثر ارزشمند ملی و دسیاورد ناخودآگا  جمعی اقوام ای

ی ژرف و  اس اسداطهرس و حماسدی نمدادین و داراس معدان    یّدو  در ایشد  داسیان اس آن ا
مورد مطالعه و پژوهش در شاهنامه ااشد و آثدار و   یواندمههایی که عمهق است. یکی از جنبه

هداس رواندی،   هدا و گدر   شناسدی عقدد   شمند و مفهدس ادست دهد، زمهنة نقدد روان نیایج ارز
ملت ایران را پهش روس ما  مکانه م اس دفاعی و اخی التِ شیّهای اس آن است که گذشیة

گرایانده اسدت،   راماتهد  و واقدع  شاهنامه، دنهدایی د جایی که دنهاس مج م مهکند، البیه از آن
یه ملدت  عبدارتی گذشد  مروزس را هم اه نمایش اگدذارد، ا هاس روانی و ... ان ان اند عقد یوامه

 زند.ایران را اه حا  پهوند مه
از ایراندی یدا انهراندی    فدار    -)طهف( پ لوان هملی ایرانهان اا دو دسی در شاهنامه؛ حماسة

 شیّهتهفی که خوس مقبت ارخوردار اود  و طوخلق اس که ازرو ه یهم؛ دسیهرواه -اودن
 دهند.منفی از خود اروز مه

 
 شناسي تحقیقروش

اس است. اایدا ااید در حوزة روانشناسی و نقد روانشناسدی  شهوة مطالعاتی این مقاله کیاایانه 
مطالعاتی انجام گهرد. سپس مطالعة شاهنامه و اسییراج شیّهات و زندگی افراسهاب در آن 

در پایان تطبهق و ت لهل شیّهات وس اا توجاه اه نظریه فروید و اخدی   شیّدهات ضدد    و 
 اجیماعی.

 
 تعریف شخصیت

مجموعه ویژگه اس است کده رفیدار، افکدار و اح اسدات فدرد را در موقعهی داس       »شیّهات، 
همیایی فرد اشار  دارد و در واقع ویژگه ایی مییلف اجیماعی تعههن مهکند. شیّهات اه ای

ست که ااعث تمایز فرد از دیگران مهشود. شیّهات این امکان را نهز فراهم مهکند تا ن دوة  ا
اهنی کرد. عوامدل زیدادس   کنش و واکنش فرد در موقعهی اس مییلف اجیماعی را ایوان پهش

«. مانند فرهنگ و وراثت که از خانواد  گرفیه مهشود، روس ساخت شیّهات تدأثهر مهگدذارد  
 (023اور ، اسیوارت:  المعارف مش)دایر 

تدر اهشدیر   خ ف رویکردهاس ان دانگرا کده ادا دیددس خوشدبهنانه     پویشی اررویکردهاس روان
اند، در اررسه اس خود اده  ان ان اس سالم را م ور و مرکز مطالعات و ت قهقات خود قرار داد 

آن اود  تدا ادا   ان ان ناسالم و انوا  اخی الت ناا نجاری اس شیّاهت ان ان توجاه داشیه و ار 
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اندس انوا  اخی الت روانی اه شناخت اهشیر و درمان این مدوارد اپدردازد. از   شناخت و طبقه
 اندس آن مهپردازیم.جمله این موارد اخی   شیّهات مهباشد. در زیر اه تعریف و طبقه

اس از اخی ل دا رفیدارس گفیده    دسدیه ا: اخی ل داس شیّدهات   تعریف اختالل شخصیّت
پریشدی تفداوت   رنجدورس و روان اا الگوهاس دیگر اخی ل داس رواندی، مانندد روان   » مهشود که

دارند. اصط ح اخی ل اس شیّهات اراس توصهف الگوس رفیدارس خاصدی کده ادراس دیگدران      
آور ه یند یا منبع لذت و پاداش دهندة آن الگوس رفیدارس از نظر اجیمدداعی مضدری یدا    زیان

 (242)روانشناسی شیّهات، کریمی:   « کار مهرود.ا غهر قانونی شناخیه شد  است،
هاس نامناسبی اراس حل م أله و کنار آمدن اا فشار اینگونه اخی ل ا که در حقهقت شهو 

روانی شمرد  مهشوند، غالباً در اوان نوجوانی اروز کدرد  و در سرتاسدر زنددگی ادامده دارندد.      
ی یان اخی   عاطفی یا اضطراای، رنج یدا  مبی یان اه اخی   شیّهات ار خ ف مب»معموالً 

اضطراب ندارند و انگهزشی اراس تغههر رفیار از خویش نشان نمهدهند؛ تماس اا واقعهدت را از  
)روانشناسدی ههلگدارد،   « سامانی چشدمگهرس در رفیدار آندان مشداهد  نمهشدود.     کف نمهدهند و نااه

 (845اتکهن ون و همکاران:   

 
 انواع اختالل شخصیّت

         در کیدداب راهنمددایی تشیهّددی و آمددارس اخیددد الت روانددی  جمددن روانپزشددکی آمریکدداان
(DSM IV      خدود م دور )ب( گدرو   1(، یازد  نو  اخی   شیّهت را اده سده گدرو : الدف ،

 (184)مّاحبه تشیهّی، هرسن و ترنر:  تق هم کرد  است.  0، ج( مضطرب و ترسو2نمایشی

است. اینگونده   2و اسکهزوتایپا 8، اسکهزویهد4الت پارانویهدخود م ور: شامل اخی  الف( گرو 
افراد اه سبب داشین اشیغاالت ذهنی خا  معموالً کارهایی از آنان سدر مهزندد کده از نظدر     

 آیند.دیگران عجهب و غریب می
)خودشهفیه( و ضدد  5 ، نارسه  7ب( گرو  نمایشی: اخی التی چون شیّهات هه یریونه 

مهگهرند. مبی یان اه ایدن اخدی الت غالبداً     در این دسیه قرار 13مرزس و شیّهات 9اجیماعی
 آیند.       شمدار میثبات اما، میلون، اازیگدر و ایافرادس ههجانی، خودن

                                                 
1  .Eccentric Group 

2  .Dramatic group 
3  .Anxious-fearful group 

4  .Paranoid 

5  .Schizoid 
6  .Schizotypal 

7  .Histrionic Personality 

8  Narcissistic 
9  .Antisocial 

10  .Borderline Personality 
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)واا دیه(،  2 ، اتکدالی 1گزینگهر یا دورسج( گرو  مضطرب و ترسو: اخی الت شیّهات گوشه
ار مهگهرد. اینگونه افدراد  پرخاشگر( را در -)نافعا 4 پذیر و پرخاشگر، شیّهات فعل0وسواسی

 (IV: 1001-DSM)اند. معموالً افرادس پریشان و وحشت زد 
 

 بحث و بررسي
ه مییّدرس از سرگذشدت افراسدهاب اده تجزیده و ت لهدل       ید در این ایش در آغاز اعد از ارا

 :شیّهایی او مهپردازیم

ند پشنگ و از نوادگان تدور اسدت.   افراسهاب از ازرگیرین پ لوانان و پادشاهان تورانی، فرز
اس کده از ایرانهدان   هاس شریر شاهنامه و ازرگیرین دشمن ایران که اده خداطر کهنده   از چ ر 

وجود آمدن جنگ اس ویرانگرس مهشود کده در آن ا دهارس از ازرگدان ایدران و     دارد، موجب ا
 ات گدویی او را  از اغلب ج»توران ار سر آن جان مهبازند و چه ش رهایی که ویران مهشوند. 

اند. اما این دو در عدهن اشدیراک تفاوت دایی هدم در مهدزان یدا       از روس الگوس ض اک ساخیه
لهددس و تبداهی در خدویش کشدی     کهفهت ویژگه ا اا هدم دارندد.اراس مقدا  ایدن دو نمداد پ     

 (282  )درآمدس ار هنر و اندیشه فردوسی، حمهدیان:« ند، آن پدر را مهکشد و این ارادر را.هم ان

مهآید و حضور او در شداهنامه  در شاهنامه از دوران کودکی و االندگی وس سین اه مهان 
اراس اولهن اار در داسیان پادشاهی نوذر است که پدرش پشنگ او را فرامهیواندد تدا خدود را    
اراس انیقام خون نهاس خود، تدور آمداد  کندد. از جملده فرزنددان وس دو دخیدر اده نام داس         

ارد که هر دو اا پ لوانان و شاهدزادگان ازرگ ایددرانی، سهدداوش و اهدژن    فرنگهس و منهژ  د
 ازدواج مهکنند.  

 
 ویژگیهاي تشخیصي شخصیّت ضد اجتماعي

اعینایی و تجاوز اه حقوق دیگدران  ی  الگوس فراگهر از ای»ویژگی اصلی افراد ضد اجیماعی، 
 (IV-DSM  :1322)« ادامه مههاادد. است که از کودکی یا اوایل نوجوانی آغاز شد  و تا ازرگ الی 

( 1322)همدان:   « از هنجارهاس اجیماعی و رفیارهداس قدانونی پهدروس نمهکنندد.     »اینگونه افراد 

اراس آرزوها، حقوق یا عواطف دیگدران احیرامدی قایدل    »همچنهن افراد مبی  اه این اخی   
)همدان:    « یا تقلدب  نه یند. آن ا اغلب اراس ک ب منفعت شیّی یا لذت دست اه فریبکارس

ریدزس قبلدی اسدت،    و اددون ارنامده  مهزنند. تّمهمات این گرو  از افراد اه صورت آندی  ( 1322
                                                 

1  .Avoidant Personality 

2  .Dependent 
3  .Compulsive 

4 . Passive- Aggressive personality 
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 ت ادراس خدود شدی  و دیگدران رد دهدد،      یی اه پهامدهاس ناگوارس که ممکنطوریکه حا
 انجامد.توجاه ه یند که گا  منجر اه تغههر ناگ انی شغل، م ل اقامت یا تهرگی روااط میای

طور مکدرر  ن است اپذیر و پرخاشگر اود  و ممکاهشیر ت ری »همچنهن افراد ضد اجیماعی 
 (1322)همان:   « درگهر منازعات فهزیکی شد  و مرتکب اعما  خشونت آمهز ج مانی شوند.

در زیدر  یّهت ضد اجیمداعی اهدان کدرد  اسدت،     اراس ش 1هایی که کُلمناز جمله نشانه
 آید:می

خودمدارس، تکانشورس اودن و نداشین م دئولهت و ت مادل کدم در     رشد ناکافی وجدان،
جویی همرا  اا هدف اس غهر واقعی، نداشدین  اراار ناکامی و ناتدوانی در قضداوت درست، لذت

اضطراب یا اح اس گنا ، ناتوانی در درس گرفین از اشیباهات، تواندایی در اده وجدود آوردن    
اردارس از دیگران، عدم توانایی اده ارقدرارس   و ا ر ظاهرس مطلوب اراس ت ت تأثهر قراردادن 

تراشدی  روااط اجیماعی درست، طرد قدرت و انضباط م یقر شد  در جامعده، تواندایی دلهدل   
کنندد  و  سریع و فرافکنی تقّهرات اراس رفیارهاس نادرست خود اه دیگران، رنجانند ، ناامهد

 (284)روانشناسی، کریمی:   آزاردهند  اراس دیگران. 

 
 هاي شخصیّت ضد اجتماعي در افراسیابنشانه

آمد  که اراس تشیه  شیّهات ضد اجیماعی در افدراد کدافی اسدت     DSM-IVدر کیاب 
که شی  مورد نظر اا پدنج مدورد از مدوارد ذکدر شدد ، همیدوانی داشدیه ااشدد و چندهن          

 ویژگه اس رفیارس در وس وجود داشیه ااشد.   
هشدت مدورد از   هنامه نشدانگر ایدن اسدت کده وس     ر شدا مشاهدة رفیارهداس افراسدهاب د  

ویژگه اس رفیارس شیّهای اس ضدد اجیمداعی را داراسدت کده هدر ویژگدی ادا شدواهدس از         
 آید:شاهنامه در زیر می

 
 عدم وفاداري و پایبندي به افراد، ارزشها و میثاقها. 2
افدرادس  مداعی یداد مهشدود، اده     یعنوان شیّهات ضد اجاکنش اجیماعی، که اکنون از آن او

اندد و قدادر اده وفدادار مانددن اده افدراد، ارزشد ا و         که اساساً اجیماعی نشدد  »گفیه مهشود 
مهقاق اس اجیماعی نه دیند و رفیارهداس آن دا مکدرراً آن دا را اده کشدمکش ادا جامعده وادار          

 (284)همان:   « مهکند.

                                                 
1  .coleman 
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 دد و پهمان داس   افراسهاب از شیّهای اس پ هکوپاتی است که ههچگونه پایبندس اه افراد و ع
خود ندارد. در زمان پادشاهی زو که نبرد مهان ایران و توران اده درازا مهکشدد و خشک دالی    
مردم را در تنگنا قرار مهدهد، هدر دو کشدور چدار  را در صدلآ و آشدیی مهبهنندد و میع ادد        

اندس منوچ ر رضایت دهند، اما در زمان پادشاهی گرشاسپ، افراسهاب مهشوند که اه تق هم
قادر اه وفادار ماندن اه افراد، ارزشد ا  » د و پهمان مهشکند؛ زیرا شیّهات ضد اجیماعی او ع

 نه ت. (284)همان:   « و مهقاق ا
همچنهن ت ش افراسهاب اراس جبدران خطاهداس گذشدیه و عمدل ارادرکشدی از طریدق       
لشکرکشددی ادده ایددران شدداهدس اددر اسددیفادة افراسددهاب از مکانه ددم جبددران و اددروز رفیددار  

رنجورانه مهباشد. فرد زمانی از این مکانه م اسیفاد  مهکند کده از را  معهندی قدادر اده     روان
و آرزوهداس خدود   ارضاء تمای ت خود نباشد، انااراین را  دیگرس را اراس رسهدن اده اهدداف   

عبارتی دیگر کوششی افراطی کده شدی    ارمهگزیند و آن اکارگهرس مکانه م جبران است. ا
هداس مشداور  و   )نظریده فقهت و غلبه ار اح اس حقارت و ضعف خود اه کار مهبدرد.  اراس نهل اه مو

 ( 07درمانی، رحهمهان:   روان

 ادددر آن ادددر ن ددددادند یک ددددر سیددددن               

 ابیشدددند گهیددددی اددده رسدددم و اددده داد              

 چدددو زینگونددده آمدددد سدددین در مهدددان               

              نش دددیند ادددا صدددلآ و گفیندددد ادددداز       

 

 کدددده در د  ندارنددددد کددددهن کددددد ن   

 ز کدددددار گذشددددیه نهدددددارند یدددددداد   
 ازرگدددددددان ایدددددددران و تدورانهدددددددان
 کددده از کهنددده اددداهم نگهدددریم سددداز     

 (02 -00: ب 298/ 1)شاهنامه، اه کوشش داهرسهاقی، ج
مدتی افراسهاب ار این ع د و مهقاق پایبند است تا اینکه گرشاسدپ از ج دان رخدت ادر     

شدا   پس از مرگ گرشاسپ پشنگ اه افراسهاب پهغام مهدهد کده ایدران دوادار  ادی    مهبندد. 
است، تو اراس اینکه خطاهاس گذشیه و ارادرکشی را جبران کنی، ااید اده ایدران لشکرکشدی    
کنی و آن را ویران سازس. افراسهاب اا وجودیکه اا ایران پهمان صلآ و آشیی ا یه است، اده  

 کت مهکند.دسیور پدر اه سوس ایران حر
 

 اددددان سدددا  گرشاسدددپ زو در گذشدددت
 پددر آواز شدددد گددوش از ایدددن آگددد ی                    
 پهدامدددی اهدامدددد اددده کددددردار سندددگ                 

 کدده اگددذار جه ددون و ارکدددش سپدددا    
 یکددددی لشدددکر آراسدددت افدراسهددددداب     

 

 ز گهیددددی همدددان ادددد هویددددا اگشدددت  
 کددده اهکدددار شدددد تیدددت شداهنش ددددی 

 اب از دالور پدشنددددددگاددددده افراسددددده
 ممددان تددا ک ددی ارنشددهند اددده گدددا      
 ز دشدددددت سدددددپهجاب تدددددددا رود آب 

 (19 -18: ب295/ 1)همان: ج
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و ارزش ا و تع ادها را زیر پا مهگدذارد، گدویی ادراس     مهشکندپهمان یکبار دیگر افراسهاب 
شیّهات ضدا اجیماعی این عادت است که اه راحیی ع دشدکنی کندد. افراسدهاب در زمدان     

دشاهی کهقباد، پدس از اینکده در مبدارز  ادا رسدیم شک دت مهیدورد و از مهددان جندگ          پا
مهگریزد، نزد پدرش مهرود و مهگوید ااید صلآ کنهم و پهمان ابندیم و اه مرزاندس مندوچ ر  

 قناعت کنهم:
 ادده پددهش پدددر رفدددت پدددور پشندددگ    
 جدددز از آشدددیی جر دددینت راس نه دددت  

                 ج دددانجوس و پشدددت و پناهدددت مدددنم               
 نماندسدددت ادددا او مددددرا تددداب هددده     

 

 زادددان پدددر ز گفیدددار و د  پدددر درندددگ   

 کدده ادددا او سپدددا  تددددرا پددداس نه دددت   

 اددده دشدددوارس اندددددر پندددداهت منددددم  

 ادددددرو راس زن آشیدددددددی را ا هدددددد  

 (177 -148: ب024 -1/022)همان: ج

ا  نافرمانی پددر  شکنی و هم از گنو همچنهن زمانی که سهاوش اراس اینکه از ننگ پهمان
و هم از کهن نامادرس در امان اماند، اه افراسهاب پنا  مهبدرد و حیدی افراسدهاب سدهاوش را     
فرزند و خود را پدر او مهداند، اما پس از مدتی اه ت رید  حاسددان و تدرس از دسدت دادن     
ز او قدرت پهمان مهشکند و سهاوش را که از جور پدر اه او پنا  آورد  اود و م بدت پدرانده ا  

مهطلبهد، اه طرز فجهعی مهکشد. افراسهاب در این تراژدس ع و  ار اینکده پهمدان مهشدکند،    
 نوازس را نهز زیر پا مهگذارد.ارزش اس اجیماعی چون م مان

 اددده تددددو رام گددددردد زمداندددده کنددددون                           
 کندددون ش دددر تددوران تدددرا انددد  انددد    
 مددرا چهددز اددا جددان همدده پددهش ت ددت   
 پدددددروار پهددددش تدددددو م دددددر آورم    

 

 ارآسددداید از جندددگ وز جدددوش خدددون   
 همددده د  ادده م دددر تدددو آگنددد  اندددد    

 سددپ دار پهددران ادده تددن خددویش ت ددت   

 همددددهشه پددددر از خندددد  چددددد ر آورم             

 (1059 -1052: ب218/ 2)همان، ج 

د اسدت کده آندان،    شکنه اس اارز افراسهاب در نبرد مهان رسیم و فوالدوند یکی دیگر از پهمان
پهمان مهبندند که ک ی اه یارس ههچه  از آنان نهاید. کُشیی آغاز مهگردد، دو حریدف اده   »

زور آزمایی مهپردازند. افراسهاب اه شهد  مهگوید نزد فوالدوند رو و اه ترکدی او را راهنمدایی   
  (142گونه شاهنامه، داهرسهاقی:   ارگردان روایت« )کن.

 فراسهدددابچنددهن گفدددت اددا شهدددد  ا   
 ادددرو تدددا ابهنددددی کدددده پدوالدانددددد    
 ادده ترکددی اهامددددوز و راهددش نمددددداس   
 اگدددویش کددده چدددون او اددده زیدددر آورس 

 

 که شد مغدز مدن زیدن سدین پدر شدیاب       
 اه کشدیی همدی چدون کنددد دسیبندددد     

 مدگددددر پهدلیددددن را در آرد ز پددددددداس  

 اددده شمشهدددر کدددن زان سددپس داورس   

 (1455 -1472: ب1342/ 2)شاهنامه، ج
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افراسدهاب ادر پ در اددگمان     »شهد  این کار پدر را خ ف ع د و مهقاق مهداند و نمهپدذیرد.  
مهشود و خود اه جایگا  کُشیی مهرود و اه ترکی فوالدوند را آموزش مهدهد و مهگوید چدون  

 (147  گونه شاهنامه، داهرسهاقی: )ارگردان روایت«درنگ اا خنجر کارش را ا از.رسیم را اه زیر آوردس، ای

 اددده دشنددددام اگشدددداد خ ددددرو زاددددان
 عندددان ارگددددرایهد و آمددددد چدددو شهددددر  
 اددده پدددوالد گفدددت اس سرافددددراز شهددددر
 ادددده خنجددددر جگرگددددا  او ادرشکددددداف

 

 ارآشدددفت و شدددد ادددر پ دددر ادگمددددان  

 ادددده آوردگدددددا  دو مددددددرد دلهددددددر  
 ادده کشددیی گددر آرس مددر او را ادده زیددر    
 هنددددر اایددددد از کدارکددددرد  نددددده الف 

 (1495 -1459: ب 1347/ 2مه، ج)شاهنا
 پذیري سریع، تکانشي بودن و  پرخاشگريتحریك .2

پذیرس سریع و پرخاشدگرس و تکانشدورس   ویژگی دیگر افراد مبی  اه اینگونه اخی   ت ری 
طور مکرر درگهر منازعات فهزیکی شدد  و مرتکدب اعمدا     ممکن است ا»اس که ، اگونهاست

 (IV-DSM  :1327)« خشونت آمهز ج مانی شوند.

راحیی در مقاال ت ریکات دیگدران  ی که شیّهایی ضد اجیماعی دارد اافراسهاب از آنجای
واکنش نشان مهدهد و سریع وارد عمل مهشود. افرادس که پرخاشدگر ه دیند، غالبداً خهلدی     

پذیرس ااال سبب پرخاشگرس سریع ت ت تأثهر سینان دیگران قرار مهگهرند و همهن ت ری 
 د.آنان مهشو

راحیی از سینان پدرش، پشنگ ت ری  مهشدود و اده   نگا  که منوچ ر شا  درمهگذرد، اآ
پدر اع م مهدارد که این تن ا من ه یم کده مهیدوانم کهنده و انیقدام نهداس خدود، تدور را از        

 ایرانهان اگهرم و آماد  نبرد اا ایرانهان مهشود.
 ز گفددددت پدددددددر مغدددددز افراسهددددداب 
 دانادده پدددهش پدددددر شدددد گشددداد  زاددد 

 کددده شای دددیة جندددگ شدددهران مدددنم   
 

 اجوشدددهد و آمدددد سدددرش پردددر شدددیاب   
 د  آگندددد  از کهددددن، کمدددر ادددر مهدددان  
 همدددددآورد سدددددداالر ایدددددران منددددددم

 (135 -132: ب 223/ 1)شاهنامه، ج

طلبدی و نگدرفین انیقدام از ایرانهدان     افراسهاب حیی زادشم نهاس خود را اده خداطر صدلآ   
 سرزنش مهکند:

 رداشیدددددی                 اگددددر زادشدددددم تهددددد  اد 
 مهددددان را اب ددددیی ادددده کهدددددن آورس   

 کندددون هرچددده مانهدددد  ادددود از نهدددا                     
 گشدددادنش ادددر تهددد  تهددددز من دددت                     

 

 ج دددان را چنهددددن خددددوار نگذاشیددددی  

 ادده ایدددران نکددردس ک دددی سدددرورس     

 ز کدددهن جر دددین و جندددگ و از کهمهدددا 

 گدددده شددددورش و رسییهددددز مندددد ت 

 (112 -139: ب 1/223همان، ج)
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آمهز، آن هنگدامی اسدت کده    اس دیگر از واکنش اس افراسهاب ن بت اه سینان ت ری نمونه
و ناگوار این کار   آید و سرانجام وخهمدسیور قیل سهاوش را صادر مهکند. پهل م نزد وس می

ین سدهاوش صدرف   را اه او گوشزد مهکند و ار حذر مهدارد. افراسهاب آرام  مهگهرد و از کشد 
گرسهوز ادن اد اار دیگر او را اه کشین سهاوش ت ریض و از شکو  و قددرت  »نظر مهکند، اما 

اس تا گزندس نرساند  است، سرش را و حشمت سهاوش اهم داد و گفت مار در آسیهن پرورد 
گونده  وایت)ارگردان ر« اکوب. گفیار گرسهوز در شا  توران تأثهر کرد و دسیور داد سهاوش را اکُشند.

 (97شاهنامه، داهرسهاقی:  

یکی از دالیل دیگرس که افراد را اه واکنش ضدد اجیمداعی و عددو  از هنجارهداس ضدد      
مهدارد، ناکامی در رسهدن اده آمدا  و آرزوهدا و خواسدی اس هدر ان دان اسدت.         اجیماعی وا

ه هددفی  ناکامی عبارت است از سد شدن را  ی  موجود زندة داراس انگهز  که مهیواهدد اد  »
مقبت ارسد یا از هدفی منفی اجیناب کند. یا ناکامی اح اسی است که از پهدا شدن چندهن  

 (223)فرهنگ توصهفی روانشناسی، ارونو:  « مانعی اه موجود زند  دست مهدهد.
رو مهشود که منجر اه ناکامی او ن بت اده رسدهدن   اس روایی فرد اا شرایط سد کنند وق

رفیار پرخاشگرانه وقیدی ادروز مهکندد کده ید       »رس مهکند زیرا اه اهدافش مهشود، پرخاشگ
)همدان:  « موجود زند  اه ی  چهز یا موجود زند  دیگر حمله ج مانی یا لفظی خّمانه اکندد. 

 187) 

کنند  زیرا عوامل ناکام»افراد در مقاال ناکامی واکنش اس میفاوتی از خود نشان مهدهند؛ 
اس دارند. در مجمو ، مهیدوان گفدت کده پاسد      گ یرد  شوند  دامنه ا هارو شیّهات ناکام

ناکامی پرخاش است و پرخاش یعنی رفیدار دشدمنانه و تندد اده هنگدام عددم سدازگارس ادا         
)روانشناسدی عمدومی، گنجدی:    « موقعهات. پرخاش در زندگی روزمر ، ارتباط نزدیکدی ادا ناکدامی دارد.   

اثر خشم اخم مهکند یا پاهداس خدود را   مق ً کودکی که از اازس کردن منع مهشود، در  (102 
احیهاطی ی  رانند  کقهدف مهشدود، ف دش    ار زمهن مهکواد؛ عاارس که لباس ایش در اثر ای

کمی مهگهرد، در اثر خشدم، ورقده خدود را پدار  مهکندد، ایدن        آموزس که نمر مهدهد؛ دانش
 ایش مهدهد.رفیارهاس پرخاشگرانه همه نیهجه ناکامی است؛ زیرا ناکامی پرخاش را افز

اس است که م یقهماً خود مدانع را مدورد هددف قدرار مهدهدد، مدق ً       گونهگاهی پرخاش ا
کودکی که از اازس کردن منع شد  است، م یقهماً خشم خود را اه مادر نشان مهدهد و سدر  
و کلة او را سهلی مهزند یا موهاس او را مهکشد. یا پرخاش ممکدن اسدت، م دهرش را تغههدر     

گرس را مورد هدف قرار دهد یا اه طرف خود فرد ارگردد، مق ً کودک اسدباب  دهد و چهز دی
 (102)همان:  اازی اس خود را اه اطراف پرتاب کند یا خود را کی  ازند. 
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ت چهرگدی ادا سدپا     در جنگ اا نوذر، در اایدا که زا  مشغو  خاک پارس پدرش، سدام، اسد  
ارس از ازرگان ایران را اه اسارت مهگهرند. طوریکه سپا  افراسهاب نوذر و ا هافراسهاب است ا

اما وقیی زا  اا خبر مهشود و اا شیاب خود را اه مهدان جندگ مهرسداند و خدزروان و گلبداد     
پ لوانان تورانی را مهکشد و لشکر آنان را درهم مهکواد، افراسهاب که از رسهدن اده اهددفش   

ر دسدت او اسدهر اسدت، اده قیدل      ناکام مهماند، ا هار خشمگهن مهشود و شا  ندوذر را کده د  
مهرساند. افراسهاب که هدفش درهم کواهدن سپا  ایران و تّرف تاج و تیدت ندوذر اسدت و    
اکنون خود را در آسیانة شک ت مهبهند و از آنجایی که افراسهاب ت مادل شک دت را نددارد،    

قدرار  پرخاشگرس او که نیهجه ناکامی اوست تغههر م هر مهدهد و شا  ندوذر را مدورد هددف    
 مهدهد، چون افراسهاب توانایی از مهان ارداشین زا  را که موجب این ناکامی شد ، ندارد.   

 1جدایی در ت لهل این ااهات، ع و  ار اخی   شیّهات مهیوان اه مکانه م دفداعی جااده  
نهز اشار  کرد که افراسهاب اراس اینکه ایواند تنش و اضطراب حاصدل از ناکدامی را در خدود    

د، از آنجایهکه توانایی رویارویی و مبارز  اا زا  را ندارد، خشدم خدود را ادا کشدین     کاهش ده
و  موضد »جدایی  هن مهدهدد. در مکانه دم دفداعی جاا   نوذر که در دست او اسهر است، ت دک 
هدا  )مکیب ا و نظریه« خطر اه موضو  کم خطرترس منیقل مهشود.تمای ت غریزس از ی  موضو  پر

افراسهاب نهز که مقااله اا زا  اراس او خطدر جدانی دارد، رهدا مهکندد و      (41در روانشناسی، شداملو:   
خشم خود را اه نوذر که خطر کمیرس اراس او دارد منیقل مهکند و او را از مهان اده دو ندهم   

 مهکند.
 

 سددوس شدددا  ترکدددان رسهدددد آگ دددی    
 چنددهن گفدددت کدداین ندددوذر تاجدددددار    
 ارآشدددفت و گفیدددا کددده ندددوذر کجاسدددت

 فدرمددددود کددددو را اهددددار   ادددده درژخهددددم
 اب ددیند ادددازوش ادددر سدددان سنددددگ   
 ااددددر شدددددا  نددددوذر رد افدراسهددددداب  
 ادددو گفددت هددر اددد کدده آیددد رواسددت     
 ادددددزد گددددددردن نددددوذر ش دریددددار   

 

 کده از ندامدداران ج دان شدددد ت ددی   
 اددده زنددددان و یددداران مدددن کشددیه خددوار
 کدزو وی ده خواهدد همدی کهنده خواسدت      

 دامددوزمدددش کددددارزار ادددددان تددددا اهد 
 کشهددددندش از جددداس پهدددش ند نددددگ 
 ادرافدکندددد دیدددد  دلدددی پدددر شیددددداب 
 اگفددت و ارآشددفت و شمشددهر خواسددت   
 تنش را اده خدداک اندددر افکنددد خدددوار     

 (885 -844: ب 254/ 1)ج 

         

                                                 
1  .displacement 
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ندد.  اینگونه افراد آسیانة ت ملشان در اراار ناکامه ا کم است و سریع واکنش نشدان مهده 
خشمگهن مهشوند و دست اه کارهایی مهزنند که ممکن است پشدهمانی اده ادار آورد. البیده     
شیّهات ضد اجیماعی ههچگا  اح اس پشهمانی نمهکند، زیدرا معمدوالً اشدیباهات خدود را     

 فرافکنی مهکند.
گروهی از سرداران اسهر ایران را نهز اکشدد.  »افراسهاب پس از کشین نوذر، قّد دارد که 

رش اغریرث او را از این کشین منع مهکند و از او مهیواهد که آندان را همچندان در اندد    اراد
)ارگدردان  « نگا  دارد و مراقبت ایشان را اه وس ا پارد، افراسهاب اا نظر ادرادر موافقدت مهکندد.   

نشهنی مهکند و اسرا را در اما آنگا  که اغریرث اا آمدن زا  عقب  (80گونه شاهنامه، داهرسدهاقی:   روایت
چنان خشمگهن مهشود که شمشدهر مهکشدد و ادرادر را از    »آنجا رها مهکند تا زا  آزاد کند، 

در اینجا هم پرخاشگرس افراسهاب نیهجه ناکامی اوست، امدا   (80)همان:  « مهان دو نهم مهکند.
 د الکه دقهقاً مانع، یعنی اغریرث را مورد هدف قرار مهدهد.پرخاشگرس او تغههر م هر نمهده

 چدددو اشنهدددد افراسددهاب ایددن سیدددن  
 سددپ بد ادددرآشفت چددون پهدددل م ددت 
 مهدددان اددددرادر ادددده دو نهددددم کددددرد 

 

 ندده سددر دیددد پددداس  مددر آن را ندده اددن     
 اددده پاسددد  اددده شددددمشهر یازیدددد دسدددت
 چنددددان اددددی وفدددددا نداسددددزاوار مدددرد   

 (   792 -220: ب 291/ 1)ج
 تراشي سریع و فرافکني تقصیرات براي توجیه رفتارهاي نادرست خودتوانایي دلیل .0

روس  2تراشدی دلهل 1فرد ضد اجیماعی گا  اراس توجهه اعما  ناپ ند خود اه مکانه م دفاعی
ان ان خود را موجودس عق یی مهشناسد، وقیی عمل نادرسدیی از او  »آورد و از آنجایهکه می

قبو  اینکه او مرتکب کار غهر عاق نه شد  است، ارایش دشوار است. انااراین، اده  سر مهزند، 
تراشی مهپردازد تا عمل خود را موجاه جلو  دهد. همچنهن وقیی ک دی پدس از تد ش    دلهل

اراس رسهدن اه هدفی موفق نمهشود، این ناکامی را اینگونه ممکدن اسدت توجهده کندد کده      
است و اراس او زیان داشدت و چده خدوب شدد کده اده آن        ت قق آن هدف اه ص ح او نبود 

همچنهن اینگونه افراد گا  اراس موجاه جلدو  دادن خدود از    (70)روانشناسی عمومی، کریمی:  « نرسهد.
 یا ارون فکنی اسیفاد  مهکنند.   0مکانه م دفاعی فرافکنی

واقع اا این توجهده  هدف افراسهاب از حمله کردن اه ایران، انیقام خون سلم و تور است و در 
طلبی خود را در پشت این دالیل سط ی پن دان کندد. او حیدی    غهر منطقی مهیواهد قدرت

                                                 
1  .defense mechanism 
2  .rationalization 

3  .projection 
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طلب اود ، سرزنش و خود اه جبران کوتاهی زادشم اه این کدار   زادشم نهاس خود را که صلآ
 اقدام مهکند:

 اگدددددر زادشددددم تهددددد  ادرداشیدددددی  
 مهددددان را اب ددددیی ادددده کددددهن آورس 

 

 ار نگذاشدددییج ددددان را چندددهن خدددو   
 ادددده ایدددران نکدددردس ک دددی سدددرورس    

 (113-139: ب 1/223)ج 

افراسهاب هرگا  اه دیگران صدمه مهزند، پرخاشگرس مهکندد و سدبب مدرگ اطرافهدان و     
تراشی سط ی و فرافکندی، دیگدران را در ایدن امدر مقّادر جلدو        سپاههانش مهشود، اا دلهل

اقدع افراسدهاب از مکانه دم فرافکندی اسدیفاد       گنا  مهداند. در اینجا در ومهدهد و خود را ای
را  دیگدر دفدا  از خدویش در اراادر     »عبدارتی  ادین طریدق خدود را توجهده کندد، ا     مهکند تا
در  (22هداس شیّدهات، شدولیز:     )نظریده « کنند ، ن بت دادن آن ا اه دیگدران اسدت.  هاس پریشانتکانه

هاس ناپدذیرفینی در دیگدران دیدد     هتمای ت هوس آلود، پرخاشگرانه یا سایر تکان»اینّورت 
 (22)همان:  « مهشوند، نه در خودمان.

اس جدز  نبرد چدار   که افراسهاب اراس اولهن اار در مقاال رسیم قرار مهگهرد و در اینهنگامی
شکنی پدرش و قددرت رسدیم   ماند نه تن ا اح اس گنا  نمهکند، الکه پهمانگریز ارایش نمه

در واقع اا فرافکنی گنا  خدود اده پددرش و رسدیم مهیواهدد،       را دلهل این شک ت مهداند و
 رفیار نادرست خود را توجهه کند:

 وزان سددددو کدددده اگرییددددت افراسددددهاب 

 ادددده پدددهش پدددددر رفدددت پددددور پشدددنگ

 ادددددو گفددددت کدددداس نامبرددددردار شددددا   

 یکدددی آن کددده پهمدددان شک دددین ز شدددا                         

 شکددددنندانددددی کدددده مددددردان پهمددددان 

 پدیددددد آمدددد از پشدددت سددددام  سدددوارس 

 اهددامددددددد ا دددددددان ند نددددددگ درژم  

 

 همدددی تازیددددان تددددا اددددددان روس آب 

 زاددان پردددر ز گفیدددار و د  پرددر درندددگ  

 تددرا ادددود ازیددن جندددگ ج ددین گندددا  

 ادزرگددددان پهشهدددددن نددیددندددددد را  

 سیدددددود  نبداشدددددد در انجدمددددددن  

 سددت نددام کدده دسددیانش  رسددیم ن دداد  

 ا ددوزد ادده دم    کدده گفیددی ج دددان را   

 (180 -140: ب 1/022)ج

و یا در واپ هن ل ظدات عمر سهداوش، آنگا  که گرسهدوز و گروس و دمددور شددا  را اده    
کشیدن سهداوش ت دریض مهکنند؛ افراسهاب سعی دارد ادا دالیدل سدط ی و فرافکندی اده      

گدران را هدم   تقدیر و سرنوشت و آسمان خود را اهگنا  جلو  دهد، نه تن دا خدود را الکده دی   
 مقّر نمهداند؛ نه خردمند و نه ادگمان را:
 ادیشدددان چندددهن پداسدددد  آورد شددددا  

 ولهکددددن ادددده گفددددت سیددددار  شمددددر                       
 کدددزو مددن اددده دیدددد  نددیددددم گنددا     

 ادده فرجددام ازو سددییی آیددد ادده سدددر     
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 ور ایدونکددده خدددونش اریدددزم اددده کدددهن  
 کددده خورشدددهد ازان گردددرد تهدددر  شددددود

 سدددتادده تدددوران گدددزند  مدددرا آمددد    
 رهددددا کددددردنش ادتددددر از کشین دددت  

 دد و هدددم مددددردم ادگمددددان خدردمنددد
 

 یکددی گرددرد خهددزد ادده تددوران زمهددددن    
 هشهدددددوار ازان روز خهدددددر  شددددددود  

 سدددتغدددم و رندددج و اندددد مددددرا  آمددددد
 همدددان کشدددینش رندددج و درد من دددت 

 آسمددددددان    ةنددانددددد ک ددددی چدددددار 
 (2889 -2880: ب 274/ 2)ج

کار خدود را  خردس مهکشد، این در جاس دیگر وقیی افراسهاب، اغریرث ارادرش را اا ای و
تراشدی  مهداند و ادینگونه مهیواهدد کدار ندامقبو  خدود را ادا دلهدل      از جوانی و خامی خود 

 فرافکنی کند.
 
 سنگدلي و قساوت قلب و بدگماني .4

افدراد مبدی  اده    »قلدب اسدت.   یکی دیگر از ویژگه اس افراد ضد اجیماعی سنگدلی و ق اوت 
غالباً  فاقدد همددلی ادود  و ن دبت اده اح اسد ا، حقدوق و         اخی   شیّهات ضدا اجیماعی

 (IV-DSM  :1327)« عاطفه و ادگمان ه یند.رنج اس دیگران ای
سیت سنگد  است، چنانکه ارادرش اغریرث را م مت مهکند، ادینکده چدرا اده    »افراسهاب 

آن ا را مقارن اا حملة زا  اه آمل و سارس اه قّد آزاد کدردن اده   جاس کشین اسهران ایرانی 
 (: 280)درآمدس ار هنر و اندیشه فردوسی، حمهدیان،  « دست زا  رها کرد  است

و » ( 224: ب293/ب1)جافرمودمت کاس ارادر اکش!/  کده جداس خدرد نه دت و هنگدام هردش       
ی شدرم و  اد هم مهکند، زیرا افراسهاب را جا اا ق اوت هرچه تمامیر ارادر را اا ته  اه دو نهمان

 (280)درآمدس ار هنر و اندیشه فردوسی، حمهدیان،  « دیوسهرت خواند  است
 سددپ بد ارآشددفت چددون پهددل م ددت   
 مهددددان اددددرادر اددده دو نهدددم کدددرد   

 

 اددده پاسددد  اددده شمشدددهر یازیدددد دسدددت  
 چندددددان سنگدددددد  نداهشهدددددوار مددددرد

 (279-275: ب 292/ 1)ج

)درآمدس ار هنر و اندیشده فردوسدی، حمهددیان،    « این جنایت هولناک اه زا  مهرسد وقیی خبر»چنانکه 

 مهگوید: (280 
 (251: ب292/ 1)جچنهن گفت کاکنون سر ایت اوس         شود تار و ویران شود تیت اوس 

مندد اسدت و   پدرش پشنگ هم اه سبب قیل پ ر، سدیت از افراسدهاب کهنده   »همچنهن 
« ا در  اسدت.  آگاهی ادی اندیشی و د ابهند، چون افراسهاب از پهشروس او را هم نمهیواهد 

 (280)درآمدس ار هنر و اندیشه فردوسی، حمهدیان،  
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در داسیان سهاوش، افراسهاب اا وجودیکه ادعا دارد کده سدهاوش را دوسدت دارد، امدا ادا      
هاوش گرست و خود را اه تقدیر مه پارد و دسیور قیل سد سنگدلی و ق اوت قلب فقط نظار 

 را صادر مهکند:
 سدددتاددده تدددوران گزنددددد مدددرا  آمدددد

 رهدددا کدددردنش اددددتر از کشین دددت     
 خردمندددد و هددددم مدددردم ادددددگمان                       

 

 سدددتآمددددغددددم و رندددج و انددددد مدددرا    

 همدددان کشدددینش رندددج و  درد من دددت  

 آسمدددددانندداندددددد ک دددددی چدددددارة   

 (2889 -2887: ب2/274)ج

ت اه سهاوش از موارد دیگرس اسدت کده نشدان مهدهدد     ادگمانی و اداهنی افراسهاب ن ب
افراسهاب شیّهات ضدا اجیماعی دارد. یکی از مدوارد اددگمانی و ادداهنی افراسدهاب زمدانی      

هاس سودااه اه سدرزمهنی  است که سهاوش قّد دارد اا گذر از توران از جور پدر و از دسه ه
است که سهاوش از کداووس رویگدردان   دور ارود. پهران اه افراسهاب مهگوید: ایت اا شا  یار 

شد  و قّد آمدن اه سرزمهن ما دارد. ااید او را راضی کرد کده در اینجدا اقامدت کندد؛ چده      
این کار فوایدس دارد؛ یکی آنکه مهان دو کشور دیگر جنگی در نیواهد گرفدت. دیگدر آنکده    »

ی ایران خواهد اگر کاووس شا  که اه پهرس رسهد  است از ج ان ارود، سهاوش ار تیت شاه
نوازس ما را خواهد داشت و دو کشور یکی خواهند گشت و لشکرس و نش ت و حرمت م مان

رعهت خواهند آسود. افراسهاب گفت: سینان تو خردمندانه و نویدایش است، اما اایدد دیدد   
ارزد یدا  که اچة شهر پروردن چون ابالد و ازرگ و نهرومند شود، اه خطر کهفر ادردن ازو مدی  

 (91گونه شاهنامه، داهرسهاقی:  )ارگردان روایت «خهر؟
 چنهدددن داد پاسددد   اددده  پهدددران پهدددر  
 ولهکددددن شنهدددددم  یکددددی  داسیددددان  

 شهدددر نددر  پدددرورس   ة کدده چددون اچادد   
 چدددو ادددا زور و ادددا چندددگ ارخهدددزد اوس

 

 کدده ه ددت ایددن سددین هددا همدده دلپددذیر 
 کدددده اداشددددد اددددر آن راس همداسدددیان

 ادددرسچدددو دنددددان کندددد تهدددز کهفدددر  
 ادددده  پروردگددددار  اندددددر  آویدددزد اوس     

 (1225 -1224: ب 237/ 2)ج

یکی دیگر از اداهنه اس افراسهاب ن بت اده سدهاوش زمدانی اسدت کده پهدران مهگویدد:        
مهیواهم که فرنگهس دخیر خود را اه سهاوش دهدی و از ایدن را  پهوندد دوسدیی ایدران و      »

ذکیر شدد کده ایدن کدار در حکدم اچدة گدرگ        توران را ت کهم ایشی. افراسهاب اار دیگر مید 
 (94گونه شاهنامه، داهرسهاقی:  )ارگردان روایت« پروردن است و سرانجام کهفر آن اردن.

 ام  پددهش ازیددن داسیدددانکدده مددن رانددد 
 چنددهن گفددت اددا مددن یکددی هوشمنددددد  
 کددده اس دایددددة اچاددددة شهددددر ندددددر    

 نبدددودس ادریدددن گفیددده همدداسیدددان   
 کدده جددانش خدددرد اددود و رایددش الندددد 
 چه رنجی، کده هدم جدان نهدارس اده ادر      



 211/اجتماعي افراسیاب در شاهنامه فردوسيشخصیّت ضد 

 

 

 ادکدوشدددددی و او را کنددددی پددددر هنددددر 
 وس جندددگنی یهدددن کدده آیدددش نهدددر 

 

 تو ای ادر شدوس، چدون وس آیدد اده ادر      
 همدددان پدرورانندددد  آرد ادددده چندددگ    

 (1225 -1220: ب 227/ 2)ج

خواهدد ادود    شناسان گفیه اودند که از پشت سهاوش فرزندساه آنچه سیار »و همچنهن 
شناسدان  که اه دست خود نها را تبا  کند، اشار  کرد و افزود که حدا  مهبهندد آنچده سدیار     

گونده  )ارگدردان روایدت  « اند، جامة عمل مهپوشد. ا یر است درخیی که اار آن تل  است، نکارم.گفیه

 (94شاهنامه، داهرسهاقی:  

    شمدددار سیدددار  ادددده پهدددش  پدددددر                        
 تدددددور وز کهقبددددددادة کددده از تیمدددد 

 مدددرا ادددا نبهدددر  شگفیددددی ا ددددی    
 سددر و گددنج و تیددت و سددپا  مددددرا     
 شدددددود از نبهدددددر  سدراسددددر تبدددددا 
 اگهددرد همدده سدددر ادده سدددر کشدددورم  
 کنددون ادداورم شددد کدده او ایددن اگفددت   
 چددرا کشددت اایددد درخیددی ادده دسددت   

 

 ازیدددن راندددد  ادددودند  سددر تددا  ادده سددر    
 زنددددد پدددددر  ز داد درسدددیکددددی  شدددددا  

 ک ددددی نمددددودس همددددی کداردیددددد    

 همددددان کشدددور و   اددددوم و گددددا  مددددرا 

 پندددددا یددددی ز دسیددددش نهدددداام ادددده گه
 ز کددارش اددد آیدددد  همددی ادددر  سدددرم     
 کددده گدددردون گدددردان چددده  دارد  ن فدددت
 کدده اددارش اددود زهددر و اددرگش کب ددت    

 (1209 -1203: ب 225 -227/ 2)ج
افراسهاب گرسدهوز را اده سهاوشدگِرد    »س زمانی است که یکی دیگر از موارد اداهنه اس و

اس آنجدا اماندد و در وضدع شد ر و     فرسیاد، اا هدایاس ا دهار و سدفارش کدرد کده دو هفیده     
ش رنشهنان دقت کند و فرنگهس و کاد او را ابهند و خرسندس خداطر او را از آسدایش آندان    

 (98 گونه شاهنامه، داهرسهاقی: )ارگردان روایت« ااراز دارد.
 ت که افراسهاب در درون خود هنوز هم ن بت اه سهاوش ادداهن و  این ااهات اهانگر این

ادگمان است و نگران است که گرسهوز را اه آنجا مهفرسید تا اوضا  آنجا را در کنیر  داشیه 
 ااشد.

دسیور قیل فدرنگهس و جندهن او و   مهیوان اه  هاس سنگدلی و ق اوت افراسهاب، از نمونه
 اخراج منهژ  از کاد پادشاهی اشار  کرد.اه نهز 
 

 برداري از دیگرانزباني و بهرهچرب. 1
زادانی مهیوانندد شدرایطی را    یکی دیگر از ویژگه اس افراد ضدا اجیماعی این است که اا چرب

فراهم کنند تا دیگران را ت ت تأثهر قرار دهند تا ایوانند از آنان اراس پهشدبرد اهدداف خدود    
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توانایی اه ایجاد ظاهرس مطلوب ادراس ت دت تدأثهر قدرار     »ا اینگونه شیّهای ا سود ارند. زیر
 را دارند. (288)روانشناسی عمومی، کریمی:  « اردارس از دیگراندادن و ا ر 

در اه اازس گرفین دیگران اسیادند و اه راحیی مهیوانندد دیگدران را ادراس    »اینگونه افراد 
آوردن پو  و شد رت نزدیکیدرین را    اراس اه دست شرکت در طرح اس غهرقانونی و ان رافی

س اجیمداعی یدا هدر دو آن دا     شمرد  مهشوند، راغب سازند که غالباً خ ارت مادس و شرم ار
 (22)اخی الت شیّهات، ح هنی:  « گرددمنجر مه

در جنگ هاماوران، افراسهاب از فرصت اسیفاد  مهکند و سرزمهن ایی از ایدران را تّدرف   
آید، چهرگدی  اینکه رسیم کاووس شا  را نجات مهدهد، اه جنگ افراسهاب میمهکند. پس از 

زاانی سران سپاهش را اده جندگ ترغهدب مهکندد و ادا      اا سپا  ایران است، افراسهاب اا چرب
وعد  دادن اف ر، ما  و اه افییار دامادس رسهدن، آنان را ت ت تأثهر قدرار مهدهدد تدا اددین     

 اه هدفش سود ابرد. طریق از وجود آنان اراس رسهدن
 

 سدددپ دار چدددون کدددار زانگوندددده دیددددد 
 ادددده آواز گفدددت اس دلهدددددران مدددددن  
 شمدددددا را ز ا دددددر چنهدددددن روزگدددددار  
 اکوشدددهد و همپشدددت جندددگ آوریدددد   
 یددد ن را اددده ژوادددهن و خنجدددر زنهددددد 

 

 آتدددش اجوشدددهد همچدددون نبهدددد  ادددی 
 گدزیددددد  ادزرگددددان و شدددهران مدددن   
 همددددی پدرورانهددددددم اندددددر کنددددار   

 ا اددده کددداووس تندددگ آوریدددد ج دددان ر
 سدددر سرکشدددان را ز تددددن ادددر کنهددددد 

 (882 -845: ب 1/403)ج
کس در مهدان نبرد ایواند رسیم را نااود کند، دخیرم را و حیی اه سپاههانش مهگوید: هر

 اه او خواهم داد و اه افییار دامادس من خواهد رسهد:
 همددددان سگددددزس اددددد رگ شهددددر د  
 هددر آنکددس کدده او را ادده دشددت نبددرد    
 ادددددو پدادشداهددددی و دخیددددر دهدددددم 

 همدددددان ش ددددر ایددددران سپدددددارم وررا                      
 چددددو تدرکددددان شنهدنددددد گفیددددار اوس

 

 کددده از تهددد  او گشدددت گدددردون خجدددل 
 ز زیددددن پلنددددگ اندددددر آرد ادددده گردددرد
 همدددش ندددام اسپ بدددددس ادددر ن دددم    
 ادددده گددددردون گدددددردان ادددددرآرم وررا  

 دنددددد روس  سدراسدددددر سدددددوس رزم کر 
 (889 -884: ب 401/ 1)ج

کده فدرد ادراس     1کدش ارید  فدروم   گهرس ا ر همچنهن اینگونه رفیارهاس افراسهاب اا ج ت
هدایش را از دیگدران ادا    دسیهاای اه آنچه مهیواهد اه سوس دیگران هدایت مهشود و خواسیه

                                                 
1  .E. Fromm 
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جدو در هدر   راد سدلطه گرس و زیرکی مهگهرد، اشار  دارد. این نو  رفیار در تمام افزور و حهله
 (213هاس شیّهات، شولیز:  )نظریهاس دید  مهشود. زمهنه
 

 گريفریبکاري و حیله .2
فریبکدارس و تقلدب اسدت کده از ویژگه داس م دورس       »یکی دیگر از ویژگه اس اینگونه افراد، 
در توصهف رونددهاس   1کارن هورناس (IV-DSM  :1322)« اخی   شیّهات ضدا اجیماعی است.

)سن  پرخاشگر( اشار  دارد که اه خّوصدهات رفیدارس ایدن    « حرکت علهه مردم»س اه رفیار
نو  سن  ادین صورت اشار  دارد: دنها در نظر ایدن افدراد دنهدایی مییاصدم اسدت کده تن دا        

گرترین مردم در آن زند  مهمانند. چندهن شیّدهایی نده تن دا اهمدی از      ترین و حهلهشای یه
لکه اه دیگران توجا ی ندارد، آن ا از ارقرارس رااطه ادا دیگدران   طردشدن توسط افراد ندارد، ا

ناخشنودند و اراس دسیهاای اه قدرت و حفظ ارترس خود جر و ا ث، انیقاد، اصرار و تقلدب و  
 (152هاس شیّهات، شولیز:  )نظریههرکارس الزم ااشد، انجام مهدهند. 

ااشد اراس رسهدن اه اهددافش از  افراسهاب هم از این قاعد  م یقنی نه ت و هرگا  الزم 
آوازة سد راب و  »اس رویگردان نه ت. در داسیان رسیم و س راب آنگا  که هه  فریب و حهله

نهرومندس و پ لوانی او و اینکه قّد تاخین اه ایران دارد اه سرزمهن اس دور و نزدی  رسدهد  
مدان اده سدمنگان    درنگ لشکرس اده سدردارس هومدان و اار   و افراسهاب از آن آگا  گشت. ای

گونده شداهنامه، داهرسدهاقی:    )ارگدردان روایدت  « فرسیاد تا س راب را در این لشکرکشی اه ایران یارس دهند

 .و اه آنان سفارش مهکند که ت ش کنند تا پدر و پ ر همدیگر را نشناسند ( 73 
لده  افراسهاب در جنگ ازرگ اا کهی رو هم، آنگا  که خود را ناتوان مهبهند، دست اه حه

مهزند و سعی مهکند که اح اسات کهی رو را ارانگهییه کند تا ایواند اهداف خود را عملدی  
که حاضر است اده کلدی تدوران را تدرک گویدد و از ج دان ناپدیدد        »سازد و اه وس مهگوید: 

اما در واقع هددف او فریدب دادن کهی روسدت و    ( 172گونه شاهنامه، داهرسدهاقی:   )ارگردان روایت« گردد.
 م هم اه شا  گوشزد مهکند که سینان افراسهاب فریبی اهش نه ت.رسی

 ادده فرمددان یددزدان ادده هنگددام خددواب 
 ادده دریددداس کهمددداک ادددر اگدددذرم   
 تددددرا گنگدددددژ اداشددددد آرامدگددددا  

 
 

 شدددددوم چدددددون سدددددیار  ادددددر آفیددددداب 
 سددددددپارم تددددددرا کشددددددور و اف دددددددرم
 نبهنددددد مددددرا نهددددز ش دددددر و سپدددددا    

          (           1230 -1231: ب 1044/ 0)ج

                                                 
1  .K.Horney 
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 گرفتن و پشیماني از اعمال نادرست خودعدم توانایي به درس .7
 دت کده اینگونده افدراد از کارهدا و رفیارهداس       یگر شیّهای اس ضددا اجیمداعی، این  ویژگی د

هاس خود پشهمان هم نمهشوند و هموار  نادرست خود درس عبرت نمهگهرند و حیی از کرد 
 آورند. ادس را اراس خود و دیگران اه اار میمرتکب اعمالی مهشوند که ضررهاس زی

افراسهاب هر اار که در اراار سپا  ایران قرار مهگهرد، افراد زیدادس از سدپاههان خدود را از    
دست مهدهد و سرزمهن اس ا هارس غارت مهشدوند و افدرادس از نزدیکدان خدود را از دسدت      

را از م لکده اده در ابدرد تدا       ت کده خدود  اه تن ا چهزس که فکر مهکند این مهدهد و هر اار
دواار  فرصت یااد و سپاههانی گرد آورد و اه ایران یدورش ابدرد. وس هنگامهکده خدود را در     

طوریکده سدپاهش پدس از آن شک دت سدییی      د سوار ار اسبی تهزرو مهگریدزد ا خطر مهبهن
از جایی دیگر آورد و جویی سپا  گرد میمهیورند و تار و مار مهشوند. و هر اار اه ا انة انیقام

 آورد.سر در می
 سپ دددددار تددددوران ارندددده اددددر ن دددداد  
 چندددهن گفدددت ادددا لشدددکر افراسدددهاب   
 درمددددادرم شمدددددا از پذ ذدددددم اگذریدددددد 
 شدددب تهدددر  ادددا لشکددددر افراسهدددداب     
 سدددپهد  چدددو از کوه دددر اددددر دمهدددد  
 همدددده روس کشددددور ادددده اهددددرا  و را  

 

 سددپه را همدده تدددرگ و جوشددن ادددداد     
 د آبکدده چددون مددن گددذر یددداام از رو    

 اددده جه دددون و روز و شدددبان مشدددمرید 
 گدددذر کدددرد از آمدددوس و اگذاشدددت آب  
 ط یددده سپددده را اددده هدامدددون ندیددد    
 سراپدددرد  و خهمددده ادددد ادددی سپدددا       

 (549 -540: ب 1028/ 0)ج 

جدو فدرار را ادر    در جنگ اس توران و ایران در زمان افراسهاب، چندین اار افراسهاب کهنده 
چگا  دست از این گریز و فرار ار نمهدارد و اازهم اه ایدران حملده   قرار ترجهآ مهدهد، اما هه

 مهکند و هرگز ا ز نیایج هولناک این نبردها عبرت نمهگهرد.   
او حیی زمانی که در اراار کهی رو قرار مهگهرد نه تن ا از کشین سهاوش اظ دار نددامت   

کشیه نشد  اسدت، الکده    سهاوش اهگنا »نمهکند، الکه سهاوش را گناهکار مهداند و مهگوید: 
گونده شداهنامه،   )ارگدردان روایدت  « اه سزاس سوداس طغهان و سرکشی که در سر داشت، رسهد  اسدت. 

 (171داهرسهاقی:  

 ریزي و تأمل براي انجام كارهاعدم برنامه .5
ریزس و ادون توجاده  یکی دیگر از ویژگه اس دیگر اینگونه افراد، تّمهمات آنی و ادون ارنامه

مدهاس آن اراس خود و دیگران است که منجر اه تغههر ناگ انی م ل اقامدت یدا رواادط    اه پها
 انجامد.آنان اا دیگران می
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اس کده  گونده د غضب پدرش، پشدنگ قدرار مهگهدرد ا    ت که مورگا  رفیار افراسهاب چنان
ه یشد سال ا روااط او و پدرش تهر  است و اجازة ورود اه پایییت پدر را ندارد، چون اددون اند 

 .قبلی ارادرش اغریرث را مهکشد
 خروشددهد و افکندددد کشیدددی ادددر آب   
 نهدددداورد یدددد  تددددن درودِ پشندددگ  
 دلددش خددود ز تیددت و کُلردده گشددیه اددود
 اددددو روس ننمدددود هدرگدددز پشنددددگ  
 مدرا اددا تددو تددا جددادوان کدار نه دت      

 

 اهددامدددددد ادددده خددددوارا رس افدراسهدددداب  
 سددرش پرددر ز کددهن اددود و د  پرددر ز جنددگ 
 اددده تهمددددار اغددریددددرث آشفیددده ادددود   
 شددد آن تهدد  روشدددن پدددر از تهدددر  زنددگ  
 ادددده نددددزد مذنردددت را  دیدددددار نه دددت     

 (10 -8: ب 297/ 1)ج

درپی افراسهاب در مقاال سپا  ایران و گریز و فرارهاس وس وقیدی  همچنهن شک ی اس پی
ه او دارد، چرا که هدر ادار اددون    اهم جان او مهرود، همه و همه نشان از کارهاس ادون اندیش

اس است که ادا  اینکه اه فکر سپا  خود ااشد، فقط و فقط اه فکر نجات خویش از آن میمّه
 فکرس اراس خویش و کشور و سپاهش اه وجود آورد  است.ای
 

 نتیجه
هاس منفی و شرور شاهنامه است که اا حضور طوالنی خدود نقشدی   افراسهاب، از جمله چ ر 

خواهی دارد. در تمام این ر ار روند داسیان اس سهاوش، اهژن و منهژ  و جنگ اس کهنتأثهرگذا
گهری اس ناایردانه، غهر منطقی، آنی مبینی داسیان ا وس اا داشین رفیارهایی از قبهل تّمهم

ار خشم و پرخاشگرس، عدم پایبندس و تع اد اده قراردادهداس اجیمداعی و اخ قدی، داشدین      
کورکورانه و اصرار در نهل اه اهداف م یبدانه، نداشین اح داس نددامت و   الزامات و تعّبات 

پشهمانی از خطاهاس خود و ... اا شیّهات ضد اجیماعی که ویژگه اس آن، ادا رشدد ناکدافی    
وجدان، خودمدارس، تکانشورس اودن و نداشین م دئولهت و ت مادل کدم در اراادر ناکدامی و      

ا  اا هددف اس غهدر واقعدی، نداشدین اضدطراب یدا       جویی همرناتوانی در قضاوت درست، لذت
گرفین از اشدیباهات و ... مشدی  مهشدود، منطبدق مه دازد.      اح اس گنا ، ناتوانی در درس

گر آدلر است که آگاهی و ع قة اجیماعی کمی همچنهن شیّهات وس نمایانگر نگرش سلطه
ارآوردن مقاصد خدویش  دارد و ادون توجاه اه اح اسات، آرزوها و تمای ت دیگران سعی در 

 دارد.     
 
 



                                                                             31تابستان   – 12شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 292

                   

  

 منابع
(، ح هنی، سهد رضا، ماهنامه اصد ح و تراهدت، شدمار  سدهزدهم.     1اخی الت شیّهات ) .1

## 
 ## ، ت ران: انیشارات علمی و فرهنگی.1055از رنگ گل تا رنج خار، سرامی، قدمعلی،  .2
، نشر قطدر ،  1057م مد، گونه شاهنامه فردوسی اه نقر، داهرسهاقی، سهد ارگردان روایت .0

      ##ت ران، چاپ هشیم.   
، میرجم: نواای نژاد شکو ، نشر علم: ت ران، 1052المعارف مشاور ، اسیوارت، ویلهام، دایر  .4

 ## چ او .
، ت دران: انیشدارات ناههدد،    1057درآمدس ار اندیشه و هنر فردوسی، حمهدیان، سدعهد،   .8 

 ## چاپ سوم.
 ، ت ران: مؤس ه نشر ویرایش، چداپ هفدیم.  1053، کریمی، یوسف، روانشناسی شیّهات .2

## 
 ##، نشر ساواالن، ت ران، چ اه ت و پنجم. 1052روانشناسی عمومی، گنجی، حمز ،  .7
، میرجمان: م مددجعفر جدوادس و پدروین    1072روانشناسی شیّهات، پروین، الرنس اِ،  .5

 ## کدیور، ت ران: انیشارات فرهنگی رسا، چ او .
، ت دران: انیشدارات   DSM-IV-TR ،1059راهنماس تشیهّی آمارس اخدی الت رواندی    .9

 ## سین، چاپ پنجم.
، میرجمان م مد نقدی  1093زمهنه روانشناسی ههلگارد، رییا، ا . اتکهن ون و دیگران،  .13

 ##، ت ران: رشد، چاپ پانزدهم.  1093اراهنی و دیگران، 
 ،نشر قطر ، ت ران، چ دوم.1055هرسهاقی،سهد م مد،، دا0و 1،2شاهنامه فردوسی،جلد  .11

## 
 ## ، انیشارات ناههد، ت ران، چ سوم.1054فرهنگ توصهفی روانشناسی، ارونو، فران ،  .12
ترنر، سامویل ام، میرجمان: سعهد شاملو، م مدرضا  -مّاحبه تشیهّی، هرسن، مایکل .10

 ##، ت ران، انیشارات رشد، چاپ چ ارم. 1055م مدس، 
، ت ران: انیشارات رشد.  1093ها در روانشناسی شیّهت، شاملو، سعهد، مکیب ا و نظریه .14
##            
، ت دران، مرکدز نشدر    1058درمدانی، شدفهع آادادس، عبددا ،     هاس مشاور  و رواننظریه .18

 ## دانشگاهی، چاپ دوازدهم.



 292/اجتماعي افراسیاب در شاهنامه فردوسيشخصیّت ضد 

 

 

کریمدی، فرهداد جم درس،    ، میرجمان: یوسف 1050هاس شیّهات، شولیز، دوان، نظریه .12
سهام  نقشبندس، ا زاد گودرزس، هادس ا هرایی و م مدرضا نهکیو، ت ران: نشر ارسدباران،  

 ## چ چ ارم.
، ت دران، انیشدارات   1051درمدانی، رحهمهدان، حوریده ادانو،     هداس مشداور  و روان  نظریه .17

 ## م رداد، چاپ دوم.
 


