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و سهراب  تحليل شخصيت در داستان رستم

 ∗∗∗ابراهيم ظاهري ∗∗جهانگير صفري∗سيدكاظم موسوي

 دانشگاه شهركرد
 چكيده

كه در بررسي متون ادبي از آن بهره گرفته كاوي، از نقدهاي مهمي است نقد روان

و. شودمي در اين مقاله براساس اين نقد، بـه تحليـل شخصـيت سـهراب، رسـتم

و سهراب«كاووس در داستان  ابتدا شخصيت سـهراب. پرداخته شده است» رستم

شد»پرشور«بر اساس تيپ شخصيتي  و ارايه هـاي باتوجه بـه ويژگـي.، واكاوي

طلبي، شجاعت، اهميت قدرت:و اين تيپ شخصيتي، از جملهمشترك بين سهراب 

و  دادن به اهداف خود، روابط عاشقانه، لذت بردن از درگير شدن در جنگ قدرت

و جدي بودن، بيان گرديد كه شخصيت سهراب جزو شخصيت هاي پرشور اسـت

در ادامـه، ديـدگاه فرويـد. رفتار او با توجه به اين تيپ شخصـيتي، تحليـل شـد 

و سـهراب، درباره و فراخود، بيان شـد و ساختار آن يعني نهاد، خود ي شخصيت

و كاووس نمادي از آن سه جزو شخصيت دانسته شـدند در ايـن تحليـل،. رستم

و خود، تعبيـر  و رستم به تعارض بين نهاد، فراخود تعارض بين سهراب، كاووس

.شده است

و فراخود، داستان، شخصيت: هاي كليدي واژه  كاوي هاي پرشور، نهاد، نقد روانخود

 مقدمه.1

و پديد آمدن قسمتي از انواع ادبي ماهيت ادبيات را مي  توان بازيافت انسان كامل دانست
و ويژگيتوان حاصل نشان دادن خصلترا نيز مي . هاي ابعاد وجودي انسان برشمردها

و ادبيات فارسي∗  mousavikazem@yahoo.comدانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  safari_706@yahoo.comدانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗∗ )ي مسئول نويسنده( zaheri_1388@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان
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ـ ادبيات، در ماهيت خـود بـا دانـش و ب از راي مطالعـه هـاي متعـددي رابطـه دارد ي آن،
مي روش و دست. شودهاي مختلفي استفاده و حقيقـت آن، براي واكاوي يابي به واقعيت

از جمله. الزم است علوم مختلفي كه با ادبيات در رابطه هستند، مورد بررسي قرارگيرند
ميعلومي كه در مطالعه ي دربـاره. كـاوي اسـت توان از آن بهره جست، رواني ادبيات

و روانطهراب ميي ادبيات هر متن ادبي كه رفتار انسان را بـه درسـتي«: توان گفتكاوي
كه ما تمام آثار خالقانه را تـا(كند، محصول ضمير ناخودآگاه نويسنده است توصيف مي

مياندازه كـاوي را نيـز در برخواهـد گرفـت؛ چـهو اصـول روان) دانيماي از اين دست
و چـه نباشـد نويسنده هنگام نگارش اثر به كـاوي، از نظـر روان. آن اصول، واقف باشد

و در واقع تمام اقسام هنر، عمدتا محصول نيـروي ناخودآگـاهي هسـتند كـه در  ادبيات
و به زعم برخي منتقدان ادبي روان كاو معاصر، حتي در كل جامعـه نويسنده، در خواننده

 شناسي، در ادبيـات از رواننقد)L.Tyson(،1387 :69( تايسن(».در حال فعاليت است
ي شـعري رابطه كوب در زمينهاي كه دكتر زريناي برخوردار است؛ به گونهجايگاه ويژه

و اهميـت ايـن نـوع نقـد، گفتـه اسـتو ادب با روان و ادب مسـأله«: شناسي اي شـعر
 شناسي را منتقدان در فهم آثار ادبي بسيار شناسي است؛ از اين جهت، توجه به روان روان

به مهم مي و اقسام نقد و آن را مفتاح ساير شقوق  كـوب، زريـن(».آورندشمارمي شمارند
و خواننـده را در اين نوع نقد، قادر است كه جنبه)82: 1374 هاي مختلف اثر را تفسـير

و ابعاد اثـري نقد روان«. تر اثر ياري كند فهم بيش شناسي قادر است تا بعضي از جوانب
گ : 1378امـامي،(».ذشته مورد غفلت قرارداده است، براي ما تفسير كنـد را كه نقد ادبي

كه هاي نقد روانيكي از جنبه) 130 در نقد روانـي آثـار«شناسي در آثار ادبي، اين است
و نامتعـارف اشـخاص داسـتان، انگيــزه  هـاي اعمـال آنــان، بايـد بـه شخصـيت درونــي

آن فعاليت را هاي دروني و ارتباط اين مسايل و تحليل كـرد ها ».با مسايل بيروني بررسي
تـوان شناسي ادبيات، مـي از جمله مسايل ديگر در رويكرد روان)25: 1381 ذوالفقاري،(

و انگيـزه  و تحليل رواني متن اثـر، توجـه بـه شخصـيت نويسـنده هـاي او در به تجزيه
.آفرينش اثر اشاره كرد

شناسـي بـراي تحقيقـات روان هاي مناسـبي، از جمله آثاري است كه زمينهشاهنامه
تـوجهي از باورهـا، اي از اساطير ايراني كه بخش قابـل به عنوان مجموعهشاهنامه«. دارد

ــراي انديشــه ــان را در خــود جــاي داده اســت، بســتر مناســبي ب و آرزوهــاي ايراني هــا
و)70: 1386اقبالي،(».شناختي است هاي روان پژوهش در ايـن مقالـه نيـز بـه بررسـي
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و سـهراب در شخصيتتحليل و سهراب يعني كاووس، رسـتم هاي اصلي داستان رستم

و رفتـار پرداخته ميشاهنامه  و خصـلت شود هـاي ايـن اشـخاص، بـر اسـاس علـم هـا
شناسان، شخصـيت انسـاني روان بر اساس نظريه. گيردكاوي مورد بررسي قرارمي روان

و فراخـود اسـت  (داراي سه بعد نهاد، خود در ايـن مقالـه،)314: 1378 گنجـي،:ك.ر.
و سهراب، هر يـك از شخصـيت  هـاي ضمن تصور شخصيتي واحد براي داستان رستم

و سهراب(اصلي آن  . انـد نماد يكي از ابعاد اين شخصيت، فـرض شـده) كاووس، رستم
و كاووس، نماد فراخود است كه در اين شخصيت، سهراب، نماد نهاد؛ رستم، نماد خود

و تحليل قرارميهاي به تناسب ويژگي . گيرند اين سه بعد شخصيتي، مورد تجزيه

ي تحقيق پيشينه.2

و سهراب يكـي از زيبـاترين داسـتان از شـاهنامه هـاي داستان رستم اسـت كـه تـاكنون
در هاي مختلـف از جملـه روان جنبه و بررسـي قرارگرفتـه؛ امـا شناسـانه مـورد كـاوش
اييك از اين نوشته هيچ .ن مقاله بيان شده، ارائه نگرديده استها، تحليلي كه در

مي هاي رواناز جمله اين تحقيق و سهراب، توان به كتـاب شناسانه بر داستان رستم
و پنهان اشاره كرد كه نويسنده در اين كتاب، كوشـيده اسـت) 1384(مظفر احمدي پيدا

و مكانيزم و روانـي را كـه رسـتم به تحليل شخصيت رستم بپردازد در ايـن هاي دفـاعي
و سـهراب، فاجعـه«ي در مقالـه. داستان استفاده كرده است، بيان كند ي برخـورد رسـتم

و عاطفه از نظـر. نويسنده سعي كرده است بر كشمكش دروني رستم تأكيد كنـد» آرمان
و مهـر بـه نيروي شگرف عاطفـه. پهلوان، غوغايي برپاست در درون جهان«او  ي پـدري

و شـور عظـيم آرمـان ايـران مـي فرزند، او را بر جاي نگـه و قـدرت را دارد خـواهي او
ــيش ــي پ ــرار دارد م ــروي متضــاد، ق ــن دو ني و كشــاكش اي ــي و رســتم در تالق ــد ».ران

صناعي نيز داستان را حسادت نسل پير به نسـل جـوان، تعبيـر) 162: 1353دوستخواه،(
ا از گره«. كرده است و هاي بزرگ رواني آدمي، حسادت نسل پير بـه نسـل جـوان سـت

جز.امي رستم خواندهچيزي است كه من عقده و سهراب، چيزي موضوع داستان رستم
ي از نظـر يـاحقي در مقالـه) 179: 1348 صـناعي،(».ي روانـي نيسـت بيان ايـن عقـده 

و سهراب« و يگانگي در داستان رستم ، جنگ سهراب براي رسـيدن بـه صـلح»بيگانگي
و فرزندكشـي بــه معنـاي گذشــتن از و اسـت و پاگذاشــتن بـر روي عواطــف خـويش

(نموداري از وااليي هدف است ي مهـدي قريـب نيـز در مقالـه)30-29: 1366ياحقي،.
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و سهراب نامهغم« و حماسه:ي رستم خـواهي را مطـرحي قـدرت، مسـأله»تضاد عشق
(كرده است )496: 1369قريب،.

ش.3 و عوامل مؤثر در  شخصيت گيريلكشخصيت

شناسـي در حقيقـت بلكـه روان شناسـي نيسـت؛ي جداگانـه از رواناحيطـه،شخصيت
و هدف نهايي يافتهشخصيت يـابي بـه شخصـيت دسـت شناسان، هاي روانشناسي است

و نظريه،شخصيتي درباره. است هاي مختلفي وجود دارد كه بـراي نمونـه بـه تعريف
و نسبتا پايـداري شخصيت«:مورد اشاره مي شود يك كـه فـرد را از اسـت سازمان پويا

و امكان پـيش  فـراهم،هـاي معـين بينـي رفتـار فـرد را در موقعيـت ديگران متمايز كرده
و عوامل محيطي،)37: 1386 پور، علي(».كند مي هـاي مـؤثر در شـاخص عوامل وراثتي

ژن. هستندگيري شخصيت افراد شكل و مـادر بـه فـرد عوامل وراثتي از طريق ها از پدر
و منظور از عوامل محيطي، محيط طبيعي،يابن انتقال مي و خانواده،د در. است... اجتماع

يك تري دارد،كننده اين زمينه كه كداميك از عوامل مذكور نقش تعيين سـاني وجـود نظر
و غيرقابل« گاردنر مورفي.ندارد و عوامل اجتماعي معتقد به آميختگي كامل عوامل ارثي

ــوع از عوامــل  ــودن ايــن دو ن ــروين،(».اســت تفكيــك ب از ديگــر،كاتــل)12: 1381پ
مي نظريه جز«كند كه پردازان در اين زمينه، بيان بـه،يات عمل ايـن دو عامـليما هنوز از
)329: 1356سياسي،(».ايمكافي اطالع به دست نياورده قدر

و.4  در داستان پردازي شخصيتشخصيت

و اشخاص شخصيت،«:در تعريف شخصيت آمده است د كـهنو يا قهرمانان داستانافراد
از ارزش هنري فراواني برخوردار،به خاطر اهميتي كه در ساختار آفرينش داستان دارند

و اشخاص داستان؛باشندمي شبه شخصي است تقليد شـده،به طوري كه هريك از افراد
مي از اجتماع كه بينش و تشخص : 1368 براهنـي،(».بخشد جهاني نويسنده بدان فرديت

مي از مهم،شخصيت)249 ترين مهم،زيرا شخصيت شود؛ترين عناصر داستاني برشمرده
ترين عامل طـرح داسـتان مهمو كندعنصري است كه تم داستان را به خواننده منتقل مي

را،نويسندگان)331: 1369 يونسي،:ك.ر(. است به اغلب شخصيت داستان به دو شيوه
و غيرمستقيميهبه شيو:شناسانندخوانندگان مي يا،مستقيمي در شيوه. مستقيم نويسنده

و بـه كمـك توضـيح شـرح مـي،هاي داستانخود در مورد شخصيت،راوي هـاي دهـد



و سهراب 155 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل شخصيت در داستان رستم
ميمستقيم نويسنده است كه شخصيت ،غيرمستقيمي در شيوه.شوندهاي داستان شناخته

و گفـت نويسنده از يـرد،گ هـا صـورت مـي گوهـايي كـه بـين شخصـيتو طريق اعمال
ميشخصيت مقـام، گفتـار، پردازي غيرمستقيم از كنش،براي شخصيت«.كندها را معرفي

و محـيط  و)1371:41اخـوت،(».شـود اسـتفاده مـي،وضعيت ظاهر در داسـتان رسـتم
و هم به سهراب، شخصيت هاي مختلفي وجود دارند كه فردوسي هم به صورت مستقيم

و ايـن مسـأله پردازي صورت غيرمستقيم به شخصيت اشخاص داسـتان پرداختـه اسـت
ها بپردازد؛ بـراي مثـال شناسي اين شخصيت سبب شده تا خواننده بتواند به تحليل روان

گيري شخصيت افراد، خواننـده از هاي زير، ضمن اشاره به تأثير وراثت در شكلدر بيت
جسـماني هـاي هاي مستقيم فردوسي از دوران كودكي سهراب، با ويژگيطريق توصيف

:شوداو آشنا مي
و گر نيرم تو گفتي گو پيلتــــن رستم ست ســـت وگر سام شيرست

يك چو يك ماه شد هم  سال بود برش چون بر رستــــم زال بود چو
)2:177ج،1384فردوسي،(

و در گفت هم وگوهاي بين اشـخاص داسـتان، گـاهي چنين به صورت غيرمستقيم
ميرخي از ويژگيب در شـود؛ همـان هاي شخصيتي اشخاص داستان، مشخص گونـه كـه

و وگوي زير بين سهراب با مادرش، خواننده به ويژگي گفت هاي سهراب، ماننـد غـرور
پي سلطه :بردمي جويي،

ز ايـران بـبرم پــي طـوس را بـرانگيـزم از گـاه كـاووس را
و گرز وكاله نشانمش بر گاه كــــاوس شاه به رستم دهم تخت

)179همان،(

و شخصيت.5  هاي پرشورسهراب

ميآن. هاي پرشور، افرادي هستند كه به دنبال كسب قدرتندشخصيت خواهند كه در ها،
و افراد ديگر، زيردستشان باشند قـانون وضـع كـردن از ديگـر. رأس قدرت قراربگيرند

آنويژگي مي. هاست هاي . كنندپرشورها، از بودن در زيردست ديگران، احساس حقارت
مياين نوع شخصيت آن. انديشندها، تنها به هدف خود ها وسايل رسيدن به هدف، براي

و چه بسا از. هاي اخالقي را براي رسيدن به هدف، رعايت نكننـد كه ارزش مهم نيست
آنديگر ويژگي آنهاست كه هرگز به سختي هاي اين افراد، شجاعت ها روي هايي كه به

و هميشه دوست دارند كه در رقابتآورد، پشت نميمي (ها شـركت جوينـد كنند :ك.ر.
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و مــوريس ــدهام از)Oldham & Morris(،1385 :481-489( اول ســهراب نيــز
و خصوصـيات او بـا ايـن نـوع هـاي شخصـيت ژگيوي هـاي پرشـور برخـوردار اسـت

:شخصيت، متناسب است؛ خصوصياتي مانند

 اهميت دادن به هدف خود.5.1

هـايي از پـردازد، ويژگـي وگوي با مادرش مـي هايي كه سهراب به گفتدر نخستين بيت
ر، نـام پـدر را جويـا گرانـه از مـاد او با لحني پرخـاش. دهدشخصيت خود را نشان مي

مي مي و مادرش را تهديد چه نام پدر را به او نگويد، او را زنده نخواهـد كند، چنانشود
:گذاشت

چه گويم چو پرسد كسي از پدرام وز كدامين گهر؟ز تخم كي
 گر اين پرسش از من بماند نهان نمانــم تو را زنـــده اندر جهان

)2:178،ج1384فردوسي،(
تر زن نسبت ها، نشان از جايگاه پاييني برخورد او با مادرش در اين بيتاين شيوه

ي آن روزگار نيست؛ بلكه ويژگـي شخصـيتي خـود سـهراب را نشـان به مرد در جامعه
به. دهد مي ميسهراب تنها و خواستههدف خود هـاي خـود اهميـت انديشد؛ به آرزوها
و ديدگاه ديگران نيز برايش اهميتي ندارد؛ بـه همـين سـبب اسـت كـه در ايـن مي دهد

و منزلت او، احترام نمي و جايگاه در بسياري مـوارد«. گذاردداستان، به نظرهاي مادرش
».كننـدن رعايـت نمـي هايشـا هاي اخالقي را بـراي رسـيدن بـه هـدف پرشورها، ارزش

و موريس( )484: 1385،اولدهام

 طلبي قدرت.5.2

ي خواهـد پـدر را بيابـد؛ امـا در ادامـه در آغاز تصور بر اين است كه سهراب تنهـا مـي
ميشود كه او از يافتن پدر، هدفي بزرگداستان، مشخص مي وي، بـه. پروانـد تر در سر
ميدنبال كسب قدرت  و در اين بين نيز است؛ قدرتي كه خواهد خود، در رأس آن باشد

:رستم را حاكم ايران بگرداند
و گرز وكاله نشانمش بر گاه كاووس شاهبه رستم دهم تخت

)2:179،ج1384فردوسي،(
و مـي اين خواهـد خـود در رأس هـرم كه سهراب به دنبـال كسـب قـدرت اسـت

» پرشور«هاي مشترك سهراب با تيپ شخصيتي ترين ويژگي حكومتي قرار بگيرد، از مهم



و سهراب 157 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل شخصيت در داستان رستم
و مراودات با اشخاص، هميشه به صـف مقـدم هاي پرشور در تبادلشخصيت«. است ها

و مي ازآن. خواهند در رأس، قرار بگيرندتوجه دارند اي ذاتـي بـراي رهبـري غريـزه ها
و مـوريس،(».ها زياد است برخوردارند، ميل به تسلط بر ديگران، در آن : 1385اولدهام

را) 483 سهراب نيز چنين شخصـيتي دارد؛ او قصـد دارد كـه افـراد در رأس حكومـت
و پدر را  و خود در رأس قدرت قرار گيرد تـرين فـردي اسـت كـه كـه قـوي-براندازد

وو داراي عنوان جهان-مانع كار او شودتواند مي پهلواني اسـت، بـه پادشـاهي برسـاند
و پنهـان را بـه خـود، اختصـاص خود، جهان و از اين طريق، قدرت واقعي پهلوان شود

اوي حكومتي ديكتاتوري زمان خود نيست؛ بلكه انگيزه قصد او، براندازي شيوه. دهد ي
به اين است كه خود، اداره و توران را به يك كشـوري حكومت را و ايران دست بگيرد

و همـان نظـام حكـومتي چنين مسند حكومـت را بـراي خـود نگـههم. تبديل كند دارد
ي اشخاص پرشـور اين تمايل به ديكتاتوري، در شخصيت همه. ديكتاتوري را ادامه دهد

(ي پرشورها به ديكتـاتوري گـرايش دارنـد همه«. شودديده مي  اشـخاص) 484 همـان،.
هاست، تسـليم شـدن بـه يـك قـدرت پرشور كه سهراب نيز يكي از اين تيپ شخصيت

ميباالتر را براي خود، تحقير مي و به طور ناخودآگاه، احساس كنند تـا زمـاني كـه دانند
ميكنترل را به دست نگرفته (دهنداند، قدرتشان را از دست بنـابراين) 491 همان،:ك.ر.

سه توان گفت كه انگيزهمي وي و برانـداختن كـاووس راب در به دست گـرفتن قـدرت
و برطرفافراسياب، ارضاي حس برتري كردن احساس حقارتي است كه بـه جويي خود

.شدسبب زير دست ديگران بودن، در او ايجاد مي
و قدرتهاي حس برترياز ديگر نشانه طلبي در سهراب، اين اسـت كـه در جويي

مي«هايي مانند جملهجا هنگام صحبت از خود، از همه چه«،»كنممن چه » كاره هستممن
مي» من رقيبي ندارم«و كنـد، كند؛ حتي هنگامي كه رستم را به خود، ماننـد مـي استفاده

و به نـوعي، برتـر شدهبا توجه به اين كه مشبه به از مشبه، شناخته-به نوعي، خود را تر
چنـين ايـن مسـأله نشـانهم. داندميهاي مشترك با رستم، بر او برتر در ويژگي-است
چهمي هاي اشخاص قدر او به دنبال ابراز وجود خويشتن بوده كه اين، از ويژگيدهد كه

(پرشور است )483 همان،.
گردد انـدر نـبرديــكه با من هـمبه هومان چنين گفت كين شيرمرد
ن دل نــدارد دژمبـه رزم انــدروز باالي من نيسـت باالش كـــم

و كت و يـالش هـمانند مـنـبر  تو گويــــي كه داننده برزد رسنف
ج1384فردوسي،( ،2:232(



)16پياپي(92تابستان،2يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 158

ميي هدف خود گفت سهراب هنگامي كه با مادرش درباره گونـه بـه كنـد، آن وگو
و او پيروز شدن خودش  و افراسـياب هـيچ نيسـتند اميدوار اسـت كـه گـويي كـاووس

آن مي و خود به جاي آنان تكيه بزند تواند . ها را به راحتي، از مسند قدرت به زير بكشد
و مردان پرشور، به توانمندي« و بـه دسـت گـرفتن زنان هاي خـود بـراي پيـروز شـدن

و مـوريس،(».رهبري، اطمينـان فـراوان دارنـد  ايـن اطمينـان بـه) 491: 1385اولـدهام
ميتوانمندي :شودهاي خود در گفتار سهراب، به وضوح ديده
گـانگيبر ز ايـران ببــزم از رم پـي طــوس راـاه كاووس را

بگــبگيرم سرِ تخ  ذارم از آفتابـت افراسـياب ســـر نيــزِه
)2:179ج،1384فردوسي،(

ميهنگامي كه افراسياب از نيت را گونه نقشه شود، اينسهراب آگاه ي قتل سهراب
:كشد مي

م سهراب را ببنديم يك شب برو خواب راــوزان پس بسازي
)181همان،(

پـذيرد، در جانب افراسياب را مـي كه سهراب، لشكر فرستاده شده از اما اين نكته
شايد يكي. حالي كه يكي از اهداف سهراب، براندازي حكومت اوست، قابل تأمل است

و وسـايل رسـيدن بـه از داليل آن، اين است كه سهراب تنها به هدف خود مي انديشيده
آن تر از وسيله هدف، مهم«در افراد پرشور. هدف براي او مهم نبوده است ي رسيدن بـه

و مـوريس،(».شـود مي سـهراب لشـكر فرسـتاده شـده از سـوي) 484: 1385اولـدهام
مي افراسياب را وسيله خواهـد بـا كمـك آن او مـي. دانـد اي براي رسيدن به هدف خود

اي تر، اين است كه او اين لشـكر را وسـيله دليل مهم. لشكر، سپاه كاووس را از بين ببرد
دمي تن.هدداند تا قدرتمندي خود را نشان و بارمان به عنوان دو اين لشكري كه هومان

و ايـن به عنوان زيردستان خود مـي را از پهلوانان نامي توران، جزيي از آن هستند،   بينـد
و مسأله، حس قدرت و برتر بودن را كه در شخصيت سهراب وجود دارد، تقويـت طلبي

او اي كه سهراب در هيچ كند؛ به گونهارضا مي و تـن بـه تـن كـه بـا يك از نبردهاي ليـه
و ايـن نشـان مـي كند، از اين نيروها بهره نميايرانيان مي دهـد كـه نيـت سـهراب، گيرد

رسـد، دليـل به نظر مـي. استفاده از قدرت اين نيروها براي شركت در جنگ نبوده است
هاي پرشـور شخصيت. اصلي پذيرش نيروهاي افراسياب از جانب او، همين مسأله است

هـاآن. مند هستند كه خود در رأس آن قرارداشته باشندشكل عالقه اي هرميبه ساختاره«
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و قانون وضع كردن را دوست دارند از) 484 همـان،(».دستور دادن توصـيف فردوسـي

آيـد، ايـن ويژگـي را در شخصـيت سهراب، در شبي كه رستم به لشكرگاه تورانيان مـي 
در. دهـد سهراب، به خـوبي نشـان مـي  رأس فرمانـدهي لشـكر تركـان سـهراب، خـود

و خـدمتكاراني نيـز  قراردارد؛ پهلوانان ترك، در جايگاه زيردستان او، در كنارش هسـتند
:انددر پيش او، به پاي ايستاده

رزمچو سهـراب را ديد بر تخت بزم نشستـه به يـك دست او ژنـده
يك تو گفتـي همه تخت سهراب بود بـه  داب بـودي سـرو شــاـسـان

چ و ســرافراز  شير ون نرّهـبه تركان به گرد اندرش صد دلير جـــوان
دل پرستــار پنـجاه بــا دسـت  افـــــروز تخت بلنـد بـنـد به پيــش

ج1384فردوسي،( ،2:208(
در چنـين. طلبي خود بوده اسـت سهراب، در هر حالتي در پي ارضاي حس قدرت

و انديشهشبي كه او بايد  مي در پي نقشه كشيدن شود كـهي جنگ با ايرانيان باشد، ديده
و تمام جنگ جويان ترك را به دور خود جمع كـرده اسـت؛ خـود، در رأس قرارگرفتـه

ميپرستاراني نيز در خدمتش به پاي خاسته و وي نيز از مـدح اند؛ او را مدح گـويي كنند
مي آن ميكها كه حس برتر بودن را به او القا .برَد ند، لذت

ب و نگينـــهمي يك به يك خواندند آفرين و تيغ ر آن برز باال
)208همان،(

 روابط عاشقانه.5.3

ميدر جنگ با گردآفريد، برخي ديگر از ويژگي . شودهاي شخصيت سهراب، نشان داده
:شودسهراب پس از مقابله با گردآفريد، عاشقش مي

و كنج بال شد دلشـــز گفت ار او مبتال شد دلـــش برافروخت
)187همان،(

و گردآفريـد، اين عاشق شدن سهراب به گردآفريـد پـس از شكسـت دادن هجيـر
مياتفاق مي آنافتد؛ اين پديده نشان ها احسـاس خطـري دهد كه سهراب ديگر از سوي

اسـت كـه هنگـام احسـاس امنيـت، هاي اشخاص پرشور اين از ويژگي. كرده است نمي
(توانند در روابط خود، بسيار عاشقانه ظاهر شوند مي و مـوريس،:ك.ر. : 1385اولـدهام

492(
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و قـدرت گردآفريد نه تنها از زيبايي جسمي برخـوردار اسـت، بلكـه عـزت نفـس
و به جنگ آمدنش نشان از شهامت اوست و سهراب. فراواني نيز دارد داستان گردآفريد

و نظاير اين اسـت تأكي« و خصلت زن ايراني و شهامت ايرانيان مرتضـوي،(»د شجاعت
1369 :34:(

و مـوي او از در افسرسبدانست سهـراب كـ تــــاو دخترست سـر
د به آوردگاهـــشگفت آمدش گفت از ايران سپاه چنيــن دختـــر آي

)2:186،ج1384فردوسي،(
آنمياشخاص پرشور عاشق چنين زناني و ها را بهترين همسران براي خـود شوند

دو چشـمش«هاي جسمي گردآفريـد در عاشق شدن سهراب، جداي از ويژگي. دانند مي
و دو ابرو كمان و مـردان پرشـور،«. ها نيـز مـؤثر بـوده اسـت، اين ويژگي»گوزن زنـان

و بـا عـزت نفـس هسـت  ».ندخواهان همسراني قابل اطمينان، پذيرنده، قدرتمند، مسـتقل
و موريس،:ك.ر( )486: 1385اولدهام

و خودبيني شجاعت.5.4

و تورانيان به نزديكـي دژي مـي رسـند كـه هنگامي كه سپاه ايران براي جنگ با سهراب
و هومـان از جاست، سهراب، لشكر ايرانيان را به هومـان نشـان مـي سهراب در آن دهـد

:تعداد زياد لشكر ايران، دچار ترس مي شود
و دم دركشيد ز دور آن سپه را بديد دلش گشت پر بيم چو هومان

)2:207،ج1384فردوسي،(
:گويداما سهراب با هومان، چنين شجاعانه سخن مي

و گرزي گـرانيكران يـكر بيــن لشكـنبيني تو زي مرد جنگي
پيــك و ماهگرش من آيد به آوردگـاهـه  ايدونك ياري دهد هور

)207همان،(
و شـجاعت سـهراب بـه در اين گفت و هومان، ويژگي نترسي وگوي بين سهراب

نه. روشني مشخص است دهد، نميتنها از تعداد زياد لشكر ايرانيان ترسي به خود راه او
و اين، از خصوصيتبلكه ايرانيان را مرد جنگ با خود نمي هـاي اشـخاص پرشـور بيند

و بي كه از چيزي ترسي داشته باشند، دسـتآن است كه در شرايط خطرناك، با شجاعت
(زنندبه عمل مي و موريس،:ك.ر. هرگـز«هـاي پرشـور شخصيت) 483: 1385اولدهام
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».كننـد ها با اعتماد به نفس عالي، قهرمانانـه رقابـت مـينآ. نمايندبه درگيري پشت نمي

ميسهراب، اين ويژگي را در تمام صحنه)480همان،( شـود، هايي كه وارد ميدان مبارزه
مي. دهد از خود نشان مي ميهركجا كه سهراب پا زمـاني. كندگذارد، لشكر ايرانيان فرار

ميكه رستم، سهراب را به مبارزه در بيرون از لشك نهرگاه دعوت تنها پيشـنهاد او را كند،
و شجاعانه، ايـن مي و از آن ترسي ندارد؛ بلكه با اعتماد به نفس گونـه از پيـروزي پذيرد

: آوردخود سخن بر زبان مي
مـسو شويـدو لشكر به يكرو تا رويم از اين هر:به رستم چنين گفت

مز لشكر نخواهيـــم ما يار كـس و بـســـكه و تو درآورد ن بـاشـم
 نيست مشت من پاي بـــه آوردگه بر مرا جاي نيست تو را خود به يك

)2:223،ج1384فردوسي،(

و مجازات كردن خطاكنندگان.5.5  جدي بودن

و زيـر دستانشـان و در ارتباط خود با ديگران افراد پرشور، معموال افرادي جدي هستند
و صميمي باشند انتظار دارند كه آن و عـدم ها، اشتباهات، خطاها، اتالفآن. ها وفادار هـا

و در مجـازات كـردن متخلفـان، بـا كـم صميميت را به هيچ وجه تحمل نمي تـرين كنند
هم مشكلي روبه آن رو نيستند؛ و راسـت باشـند، چنـين بـا كسـاني كـه بـا هـا صـميمي

(كنندسخاوتمندانه برخورد مي و موريس،:ك.ر. سهراب هنگـامي) 490: 1385اولدهام
گونـه سـخن آغـاز خواند، بـا او ايـن كه هجير را براي معرفي كردن لشكر ايرانيان فرامي

و به پرسشكند كه اگر راست مي هايش درست پاسـخ گويـد، او را خواهـد گوي باشد
و با رفتاري سخاوتمندانه، راست كرد؛ امـا اگـر هجيـر گويي او را جبران خواهد بخشيد

و بي :وفايي نمايد، در مجازات او تعلل نخواهد كرددروغ گويد
ز تـيرـبـــدو گــفت كــژّي نيايبفرمود تا رفــت پـيشش هـجـيـر د

و چاره مجوي راست سخن هرچه پرسم همه  گوي بـه كژي مكـن راي
مچه از ايران هر آن  ـتـاب از ره راستــي هيــچ رويت بپرسم بگـوي

تو ور ايدونـك كــژي بـود راي تـو و زندان بـــود جاي  همــه بند
ج1384فردوسي،( ،2:211(
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 عمل از روي خشم.5.6

از وگوي با هجير درباره كه در گفتسهراب، پس از اين و نيـافتن نشـاني ي لشكر ايـران
ميشود، به لشكر رستم، خشمگين مي و كـاووس را ايـن ايران چنـين تحقيرآميـز، تـازد

:دهدمخطاب قرارمي
كي كه در جنگ نه تاو داري نه پي؟اي نـام كاووسچرا كرده

 ستــاره بديــن كار گريان كنممـتنت را برين نيزه بريان كن
)220همان،(

و هـاي شخصـيت اين رفتار سهراب، يكي ديگـر از خصوصـيات مشـترك بـين او
دهند؛ مگـر هاي خود، واكنش نشان نميافراد پرشور معموال از روي تكانه. پرشور است

مي. كه خشمگين شوند آن و برخوردي همراه در اين زمان، كنترل خود را از دست دهند
آن. دهند خشونت از خود نشان مي مي خشم همها و چون سـالحي تواند كه شديد باشد
د (يگران، از آن اسـتفاده كننـد زورمند براي سركوب و مـوريس،:ك.ر. : 1385اولـدهام

آن) 493 مي سهراب نيز پس از خشمگين شدن، دهـد، بـر گاه كه كنترل خود را از دست
آنكند؛ پهلوانان ايراني را به فرار واميمي لشكر ايران حمله و گونـه كـه بيـان شـد، دارد

.نمايدكاووس را تحقير مي

 از درگيرشدن در جنگ قدرتلذت بردن.5.7

سـهراب. هاي مهيج داستان، قسمت كشتي گرفتن سهراب با رسـتم اسـت يكي از صحنه
مي. زندرستم را بر زمين مي خواهد او را بكشـد؛ هنگام به زمين خوردن رستم، سهراب

مي. يابداما رستم با فريب دادن سهراب، از مرگ رهايي مي توانست درخواسـت سهراب
و او را بكشد؛ اما چنين كاري را انجام نميرستم را نپ رسـد كـه به نظـر نمـي. دهدذيرد

گـويي به فرض راست-گرفتن در ايران سهراب چنين كاري را براي رعايت قانون كشتي
رعايت كرده باشد؛ زيرا هدف اصلي او از جنگ با ايرانيان، برانـداختن كـاووس-رستم

او در پي آن، قوانين حاكم بر جامعه آني يران بوده كه اين قانون كشـتي نيـز جزيـي از
بنـد باشـد؛ بنـابراين بايـد بـه توانسته كه به اين قوانين پاياست؛ در نتيجه، سهراب نمي

توانـد باشـد كـه سـهراب ترين داليل، اين مـي يكي از ساده. هاي ديگري بوددنبال دليل
تـر ايـن اسـت كـهل مهـم رسد؛ امـا دليـ معتقد بود در نوبت بعد نيز خود به پيروزي مي

و از اين آن سهراب شخصيتي پرشور دارد و توانسـته بـر كـه حريـف قدرتمنـدي يافتـه
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مي. برتري يابد، سرخوش است داند كـه دوبـاره بايـد بـا ايـن پهلـوان، مبـارزه كنـد؛ او

ميبه طور كلّي از درگير شدن در جنگ«اشخاص پرشور  هـاآن. برنـد هاي قدرت، لذت
و استرسدر اثر رقابتكه به جاي اين ».كننـد زده شوند، احسـاس نشـاط مـي ها فرسوده

و موريس،( جـويي در جنـگ بـا ايـن سـهراب نيـز در پـي لـذت) 487: 1385اولدهام
و نشان دادن برتري خود بـر رسـتم احسـاس لـذت. جوي است جنگ او از پيروز شدن

ميمي و از اين نشاط چنان سرمست كه پـس از برد؛ چنانميشود كه رستم را از ياد كند
و شكست رستم، به شكار مي :پردازدكشتي گرفتن

و آمد به دشت چو شيري كه بر پيشش آهو گذشت رها  كرد از او دست
و يادش نبـود ـــكـرد نخجي همي آنر  كـــس كـــه با او نبرد آزمود از

)2:235،ج1384فردوسي،(
كه رستم در اولين نبـرد بـه دسـت سـهراب كشـته اينتوان گفت دليل بنابراين مي

خواسته دوباره لذت پيـروز شـدن بـر ايـن حريـف نشده، آن بوده است كه سهراب مي
.قدرتمند را بچشد

 ساختار شخصيت بر اساس ديدگاه فرويد.6

هاي مربوط به ساختار ترين نظريه ديدگاه فرويد در مورد ساختار شخصيت، يكي از مهم
و من برتر) Ego(من،)Id(دنها سه قسمت،براي شخصيت،فرويد.شخصيت است

)Super – ego (است كه از مجموعه غرايز اوليه تشكيلينيروي» نهاد«.ل استيقا
پي؛ شود مي مي از اصل لذت و نمايندهروي و حاالت غيرارادي،ي همهي كند ناآگاه

مي» نهاد«،به نظر فرويد، هركس به هنگام تولد.غريزي است در؛آوردرا با خود به دنيا
مي،تمام عمر مي با آن به سر و آن را اساس شخصيت را»نهاد«ي وظيفهاو.داندبرد

نياز تشنگي، زندگي از قبيل گرسنگي،ي هاي اوليه براي رفع احتياج ها،برانگيختن انسان
و و» نهاد«در اثر برخورد،»من«. داندمي ... جنسي به وجود،دنياي خارجبا واقعيت

و مصلحت شخص،وظيفه»من«.آيدمي  اش اين است كه با در نظر گرفتن امكانات
اوخواسته و بقاي » برترمن«پذير شود؛ اما امكان،هاي نهاد را عملي سازد تا سعادت فرد

از» فرامن«يا و ممانعتاست كه در برخورد با محدوديت»من«قسمتي هاي اجتماعي ها
و نمودار ارزشتغيير  دري حربه هاي مطلوب اجتماعي، شكل يافته و اخالق شخصيت
از»من«ي وظيفه در ميان اين سه سطح از شخصيت،. همان وجدان اخالقي است،واقع



)16پياپي(92تابستان،2يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 164

و خواسته،همه دشوارتر است؛ چرا كه بايد ميان دو سطح ديگر هاي تعادل ايجاد كند
و)316-314: 1378 گنجي،:ك.ر(. ها را برآورده سازد آن هرچند سهراب، رستم

آنكاووس در اين داستان سه شخصيت متفاوت هستند؛ مي كه ها را با توجه به اينتوان
و هرچه در عالم صغير وجود دارد، و جهان بيرون، عالم كبير است انسان، عالم صغير

و بر عكس  ، يك شخصيت فرض)107: 1381نسفي،:ك.ر(در عالم كبير نيز هست
آنو با توجه به ويژگيكرده و تعارض هايشان، و فراخود دانست ها را مظهر نهاد، خود

و فراخود تعبير كرد .بينشان را به تعارض بين نهاد، خود

)نهاد(سهراب.6.1

هاي خود است؛ بدون انديشـه او تنها به فكر ارضاي خواسته. است» نهاد«سهراب، نماد
و گاهي قدم در راه مي هاي نهـاد، يكي از ويژگي. كنداخالقيات را نيز رعايت نميگذارد
مي«اين است كه  ».هـاي روان يـا شخصـيت، مسـلط شـود كوشد بـر سـاير جنبـه دائما

مي. سهراب نيز چنين قصدي دارد) 569: 1354نژاد، شعاري( چيز را زيـر خواهد همهاو
و كاووس است.ي خود درآورد سلطه :هدف وي، براندازي افراسياب

گــبر انگي ران ببـرم پي طـوس راــز اياه كاووس راـزم از
تخــبگي سـرم سرِ ر نيزِه بگذارم از آفتــابــت افراسيـاب

)2:179ج،1384فردوسي،(
مي هم و او را زيـر سـلطه چنين سهراب ي خـود خواهد رستم را جانشين كاووس كنـد

:قراردهد
و كالهبه رستم و گرز شاهش بر گاه كاووســنشانمدهم تخت

)179همان،(
همويژگي و هاي غيرمنطقـي، لـذت چون داشتن خواسته هايي جـويي، عـدم تعقـل

و عدم پاي هـاي نهـاد بندي به اخالقيات، از جملـه ويژگـي تفكر در كارها، خودخواهي
هاي نهاد، اين است كـه از ويژگييكي. هستند كه در شخصيت سهراب نيز وجود دارند

و خواسته نهاد، جنبه« و هاي نامعقول دارد؛ اما در اين زمينه هاي منفي ها، نهاد غالبا با من
و عمدتا تحت كنترل آن در داستان)75: 1384كريمي،(».هاست من برتر در تعامل است

و سهراب، خواسته ناي اصلي سهراب نيز خواسته رستم و مقبول است؛ بـه اي غيرمعقول
خواهـد سـهراب مـي. پـردازد همين سبب نيز رستم به فرمان كاووس بـه كنتـرل او مـي 
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و پـدرش بـه جـاي آن و خـود و افراسياب را از حكومت بركنـار كنـد هـا بـه كاووس

:حكومت برسند
و كاله نـشانمش بـر گاه كـاووس و گرز  شاه به رستم دهم تخت

 جوي ابا شاه روي اندرآرم به روي از ايران به توران شوم جنگ
) 2:179،ج1384فردوسي،(

و حكومـت غيرمقبول بودن اين انديشه از آن جاسـت كـه سـهراب پهلـوان اسـت
و از جمله وظيفه. هاي او نيست كردن، جزو خويشكاري هاي پهلوانـان، دفـاع از كشـور

و بخشيدن مال است پهلوانـان در عصـر حماسـي، بايد يـادآور شـد،. پادشاه، آباد كردن
؛ امـا سـهراب،)37: 1389 حنيـف،(خواهنـد گاه مقـام شـاهي را بـراي خـود نمـي هيچ

مي.ي ديگري دارد انديشه و پدر فقط در جايگاه پادشـاه او خواهد خود به قدرت برسد
انديشد كه براي حكومت كردن عالوه بر قـدرت، وي به اين نمي. بر ايران حكومت كند

و نژاد شاهانه نيز نياز داردبه چيزهاي بس . ياري مانند فرّ
هـاي حيـواني اسـت؛ نهـاد، شـامل انگيـزه. جويي، ويژگـي مهـم نهـاد اسـت لذت

كه انگيزه )33: 1388شاملو،(».كننداز هيچ اصلي به غير از اصل لذت پيروي نمي«هايي
مي اين لذت در ميدان جنگ بـا.دهدجويي نيز خود را در رفتار سهراب، به خوبي نشان

آنگردآفريد، عاشق او مي و در و جا در پي ارضاي غريزهشود ي جنسـي، كسـب لـذت
: دوري از رنج است

دلـار او مبتــــز گفت و كنج بال شد دلشــش برافروخـــال شد ت
)2:187،ج1384فردوسي،(

با رسـتم، بـه او پس از جنگ اول. سهراب در هر شرايط به دنبال لذت بردن است
بـه-كنـد كه رستم چنين مـي چنان-كه در پي تدارك جنگ فردا با رستم باشد جاي اين

و درصدد كاستن از غمي است كه سبب ايجاد دردهاي  و مجلس بزم است فكر جام مي
:شودروحي در انسان مي

ش جـــبه ميـب غـــبايد آراستن بباي ام ز دل كاســد به مي تنم
)228همان،(

عالوه بر ارضاي قدرت، به دليل همين لذت بردن است كه پـس از بـه زمـين زدن
مي. كندرستم از كشتن او خودداري مي شـود كـه سـهراب بـه در همين صحنه نيز ديده

و تفريح مي و دوري از رنج استشكار و خوشي و در پي كسب لذت : پردازد
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و آمد به دشت  چو شيري كه بر پيش آهو گذشت رها كرد از او دست
آن همي و يـــادش نبـود از ك كرد نخجير ه با او نبرد آزمـــودــكس

)235 همان،(
تنهـا غمـي بـه دل راه رزم بـه دسـت رسـتم، سـهراب نـه پس از كشته شدن ژنـده

مي دهد؛ بلكه اين نمي و شادخواري نشان :دهدگونه ميل خود را به مجلس بزم
 مايگان را همه خوانـد پـيش مد نشست از بر گـاه خويـش گرانبيا

ز بزم كه گر كم شد از تخت من ژنده  رزم نيامد همـــي سير جانـــم
)210 همان،(

و برپاداشتن بزم در ميانـهي قابل ذكر، اين است كه اين لذت نكته از جويي ي رزم،
نهاد، تنهـا بـه فكـر. جا مالك شخص سهراب استاما در اينهاي ايرانيان است؛ ويژگي

تواند فكر كند، فقـط نهاد نمي«. تواند فكر بكندهاي خود است؛ اما نميبرآوردن خواسته
و عـدم انديشـه نيـز در رفتارهـاي)73: 1388دارابي،(».تواند بخواهدمي اين خواسـتن

و خورد؛ مانند پذيرش لشكر افراسياسهراب به چشم مي ب، فريب خوردن از گردآفريـد
ي اصلي سهراب، از بين بردن افراسـياب اسـت؛ امـا گـويي نيـت خواسته. نكشتن رستم

خود را در براندازي افراسياب، از ياد برده؛ او بـدون تعمـق، لشـكر فرسـتاده از جانـب
و هيچ به اين نمي افراسياب را مي اي در كـار باشـد؛ انديشد كه ممكن است توطئهپذيرد

:كه افراسياب نيز چنين نيتي در سر داردچنان
پ س بسازيد سهراب را ببنديد يك شب بر او خواب را ــــاز آن

ج1384فردوسي،( ،2:181(
(نهــاد، مربــوط بــه بخــش ناهشــيار شخصــيت انســان اســت  .C(هــافمن:ك.ر.

Hoffmann(،1379 :121 (مي كشد؛ بنـابراين سهراب نيز از شهر سمنگان به ايران لشكر
ويم و ايـران توان سمنگان را در اين داستان، به بخش ناهشيار شخصـيت تأويـل كـرد

و نيمه هشيار دانست كه كاووس  در) خود(و رستم) فراخود(سيستان را بخش هوشيار
. جا سكونت دارند آن

)خود(رستم.6.2

ي تـوان قـدرت عاقلـه خـود را مـي«. است» خود«از ديگر ساختارهاي ذهني شخصيت،
و اجرايي شخصيت تصميم و واقع گيرنده بيني، بر هر نـوع واكـنش دانست؛ زيرا با تعقل
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آن. كندانسان نظارت مي مي خود ضمن گيرد كه چه اعمالي بايد انجـام شـود، كه تصميم

و غرايز را هم كه بايد ارضا شوند يا از ارضاي آن ها جلوگيري كند، تعيـين نوع خواسته
تدر حقيقت، خود قاضي واقع. كندمي و امكانات محيطـي بيني است كه بين مايالت نهاد

مي موجود براي برآوردن آن از نظر فرويـد، خـود)34: 1388 شاملو،(».كندها، قضاوت
و قوه (ي اجرايي شخصيت استمنطقي، عقاليي رسـتم نيـز)70: 1381پـروين،:ك.ر.

و بـر اسـاس منطـق عمـل كـردن. هايي داردچنين ويژگي بـر خـالف-خردمند بودن
رستم نه تنها پهلوان پهلوانان«. هاي اوستاز ويژگي-تر احساسي استشسهراب كه بي

و جنگنده با ستم و دادگر و فرزانه و بيدادهاسـت كه بخرد -212: 1376رحيمـي،(».ها
هم) 213 و منطـق عمـل مـي رستم، مظهر خود است؛ و چون خود، بر اساس خرد كنـد
ني همان سبب.ز تحت فرمان كاووس استگونه كه خود در خدمت فراخود است، رستم
مياين گردد، اين است كه سهراب براي رسيدن به اميال خـود كه سهراب به دنبال رستم

عمل خـود ايـن«. شوندبه رستم نياز دارد؛ چرا كه اميال نهاد از طريق خود، برآورده مي
و خواسته و ارضـا كنـ است كه تمايالت نهاد را بر اساس واقعيت ».دهاي فراخـود بيـان

هاي خود در مسيرشان به سوي ارضـا بايـد از ميـان سـرزمين تكانه)70: 1381پروين،(
(عبور نمايند»من«خود   هـاي چـه خواسـته چنان)A. Freud(،1382 :11( فرويد:ك.ر.

مي نهاد، غيرمنطقي باشد، خود از برآوردن آن و جلوگيري و ايـن عامـل، ها اجتناب كنـد
و خود مي ي سـهراب، رسـتم نيـز در برابـر خواسـته. شودسبب ايجاد تعارض بين نهاد

. ايسـتد هاي غيرمنطقـي نهـاد مـي گونه كه خود، در مقابل خواسته شود؛ همانتسليم نمي
و انرژي خاص خود به دنبال كردن اهدافشان ادامـه داده تكانه« هاي غريزي با سرسختي

مني غافلكه با يك حملهو به اميد اين نـد، خصـمانه بـه را تسليم نماي] خود[گيركننده
و بـه حملـه من هم به نوبه. برند درون من هجوم مي وي خود بدگمان شـده ي متقابـل

ي اقـدامات دفـاعي هدف من اين است كه به وسيله. زندهجوم به سرزمين او دست مي
مناسبي كه براي حفظ امنيت مرزهاي خود طراحي كرده، غرايز را بـراي هميشـه از كـار

مي همان)12 همان،(».بيندازد شود، سهراب به لشكرگاه كاووس كه رستم گونه كه ديده
مي. آورددر آن است، هجوم مي و رستم او را دعوت كند كه از لشكرگاه به دشت بروند

گيـرد، درمـي) نهـاد(و سهراب) خود(در جنگي كه بين رستم. جا با هم بجنگند در آن
:خوردابتدا رستم شكست مي
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و بنهاد پست راب چون پيل مست بزد دست سه  برآوردش از جاي
)2:234ج،1384 فردوسي،(

هـايي كـه سـهراب بر اساس اين ديدگاه، يكي از علـت. كشداما سهراب او را نمي
) خـود(بر رستم) نهاد(كشد، اين است كه سهراب هنگام مغلوب كردن رستم، او را نمي

ن و نهاد، قصد كشتن خود را مي. داردغالب شده است خواهد كه بر خود چيره شـود او
چنـين خـودهم. سهراب نيز به چنين هدفي رسيده است. هايش برآورده شودتا خواسته

بـه«. رسـدي جنون مـي نبايد كشته شود؛ چراكه با كشته شدن خود، شخصيت به مرحله
 رسـد؛ زيـرا مـن،ي جنـون مـي متالشي شود، فرد به مرحله] خود[زعم فرويد، اگر من 

و با از بين رفتن آن، انسان با دنيـاي واقعـي، قطـع ارتبـاط محور هستي شخصيت است
بي)40: 1388دارابي،(».كندمي و نظمـي مـي با كشته شدن رستم نيز جامعه دچار شـود

گودرز نيز در سخنان خود با كاووس، بـه موضـوع نـابود شـدن. گردند ايرانيان نابود مي
ميايرانيان، در صورت نبودن رست :كندم اشاره

امــبه كاووس كي گفت رستم چه كرد كز اي  روز گردـــران برآوردي
)2:202،ج1384فردوسي،(

و همواره بين درخواستخود به ارباب، خدمت مي و فراخود، كند هاي متضاد نهاد
ميميانجي و سازش ايجـاد مـي گري (نمايـد كند )Schultz(،1389 :61( شـولتز:ك.ر.

د و بـه دسـتور» خود«ر جايگاه رستم نيز در خدمت كاووس است؛ تحت فرمان اوست
:ايستداو، در مقابل سهراب مي

گشـــوزين ناسگالي نوـــده بدخـــواه نو دلم ت باريك چون ماه
ر آمدي تندي آراستمـــبدين چاره جستن تو را خواستم چــو دي

)2:205،ج1384فردوسي،(
و فراخود است، اگر خواسـته وظيفههرچند هـايي خود، ايجاد سازگاري بين نهاد

ايسـتد؛ رسـتم نيـز نهاد، غيرمنطقي باشد، خود به جانبداري فراخود در مقابـل نهـاد مـي 
مي. چنين است خود با مبنا«. كنداو به حمايت از كاووس، در برابر سهراب، لشكرآرايي

بيقراردادن اصل واقعيت، سعي مي و فراخود، توازن برقراركنـد؛ ولـي اغلـب، كند ن نهاد
و در واقع، بيشنمي )29: 1381پاينـده،(».كنـد هاي نهاد را سركوب مـي تر خواسته تواند

و گاهي نيز بـه سـبب عـدم البته خود در برابر دستورهاي فراخود، هميشه تسليم نيست
مي پي حد«. آيد روي از فراخود، بين آن دو تعارض به وجود گيـرد؛ نـه وسط را مـي من
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مياجازه و نه اجازهي عنان گسيختگي به نهاد  محمـدي،(».ي زورگويي بـه فـرامن دهد
مي هنگامي كه رستم، نامه)45: 1389 كند، مدتي در اجراي دستوري كاووس را دريافت

و در حقيقت ،درخواست كاووس را به تعويـق مـي كاووس، تأخير مي ايـن. انـدازد كند
مي مسأله، موجب و كاووس كاووس خشم خود را به رسـتم،. شودكشمكش بين رستم

مي اين :دهدگونه نشان
ز پيمان من و پيچد  كه رستم كه باشد كه فرمان من كند سست

)2:199،ج1384فردوسي،(
ميو نهايت خشم رستم، اين :شودچنين به تصوير كشيده
ا دست يازد به من؟ طوس كيست؟چر كاووس كيست؟ چه خشم آورد؟ شاه

)200 همان،(
، تسـليم مطلـق)فراخـود(در برابر كـاووس) خود(شود كه رستم بنابراين ديده مي

مي. نيست و فراخود، دچار اضطراب از. شودخود به دليل فشار از جانب نهاد رستم نيز
مي زماني كه نامه و اضـطراب مـيي كاووس را از.شـود خوانـد، دچـار بحـران روحـي

و از سوي ديگـر، رسـتم) فراخود(جانبي، از كاووس دستور دارد كه با سهراب، بجنگد
هاي سـهراب نيـز تـن تواند به خواستهچنين نميهم. خواهد به جنگ سهراب برودنمي

و او را به هدفش برساند؛ در نتيجه، دچار كشمكش روحي مي در. شوددردهد خود نيـز
و فراخود، چنين وضع بي«. يتي داردبين نهاد چاره، وضعيت دشـواري دارد؛ از سـه خود

و سه خطر، آن را تهديـد مـي  و فراخـود: كنـد طرف، تحت فشار است . نهـاد، واقعيـت
(ي گريزناپذير اين برخورد، اضطراب استنتيجه سه)62: 1389 شولتز،:ك.ر. فرويد به

و اخالقي، معتقد استواقعي، روان: نوع اضطراب داراي اضطراب اخالقي رستم. رنجور
و اضطرابي كه او بدان دچار شده، به دليل تعارض بـين  است؛ چرا كه اين بحران روحي

و اضطراب اخالقي نيز  و كاووس است و فراخـود ناشـي«سهراب از تعارض بين نهـاد
كه)64همان،(».شودمي و«اضطراب در فرد نيز نشان اين است خود تهديد شده اسـت

مي. نشود، امكان دارد، خود ساقط شوداگر دست به كار  توانـد از خـودش خود چگونه
از: محافظت كند؟ چند گزينه وجود دارد گريختن از موقعيـت تهديدكننـده؛ جلـوگيري

).64همـان،(» نيازهاي تكانشي كه علت خطر است يا اطاعت كـردن از احكـام وجـدان 
مي) فراخود(رستم در جايگاه خود، در اولين تهديدي كه از جانب كاووس :كند احساس



)16پياپي(92تابستان،2يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 170

ببـــبگي و زنـر بــدر ب داررــه مــكن وز او نيز ن مگردان سخنــا
)2:199،ج1384فردوسي،(

مي) فراخود(از درگاه كاووس ميبيرون و :گريزدرود
و تاج-گفـت-منم در شد به خشم اندرآمد به رخش به  بخش شيراوژن

 شمـــا را زميـــن پـر كركس مرا به ايـران نبينــد ازيـــن پـس مـرا
)201-200 همان،(

او از اين واقعيت كه در درونـش. شوداما اضطراب رستم با اين فراركردن، كم نمي
و از زبان گودرز مي و رنج استاست :شنود، نيز دچار اضطراب

ت  گويد اين گفته هركس به رازهمي رك ترسنده شد سرفرازــكزين
)204 همان،(

او به درگـاه كـاووس. گيردرستم براي رهايي از اضطراب، راه ديگري در پيش مي
:گردد بازمي

و پويــان به نزديك شـــاه و آمد به راه گرازان  از اين ننگ برگشت
)205 همان،(

و در برابر نياز تكانشـي كـه از جانـب دهد تن درمي) فراخود(به دستور كاووس
مي) نهاد(سهراب وهم. ايستداست، چنين خود براي رهايي از اضطراب كه در اثر نهـاد

ميشود، از مكانيسمفراخود در او ايجاد مي ي فرويـد، در نظريـه«. گيردهاي دفاعي بهره
و وسـايلي مجهـز اسـت كـه بـه»خود« و بقاي شخصيت، به ابزارهـا هـاآن براي حفظ
و غيـرارادي بـراي ها شيوهاين مكانيسم. گويندمي»هاي دفاعيمكانيسم« هاي ناخودآگاه

و بـه مسـخ واقعيـت  و توجيهنـد و در واقع، نوعي خودبيني هـا كاهش اضطراب هستند
و هـا، روش به همين دليـل ايـن روش. پردازند مي ».نامناسـب هسـتند هـايي غيرمعقـول

ز بـراي رفـع اضـطراب درونـي خـود از برخـي از ايـن رسـتم نيـ)80: 1384 كريمي،(
اي كه از جانب كاووس به دست وي پس از خواندن نامه. ها استفاده كرده است مكانيسم

مي«او رسيده،  هـاي كند؛ اما به دسـتاويز يكـي از مكانيسـم بي درنگ سهراب را مجسم
مي»انكار«دفاعي رواني به نام  خ)31: 1384احمدي،(» زند، چنگ ميو فريبـد كـه ود را

و مرد جنگ نيست :سهراب هنوز كودك است
و ننگ  هنوز آن گرامي نداند كه جنگ توان كرد بايد گه نام

)2:197،ج1384فردوسي،(
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مييكي ديگر از مكانيسم فرافكنـي«. اسـت» فرافكنـي«كنـد، هايي كه رستم استفاده

شود كه تحريكات غيرقابـل قبـول فـرد بـهميكاربرده زماني به عنوان مكانيسم دفاعي به
(ديگران نسبت داده شود  رستم كه از زمان رويارويي بـا)A. Ross(،1375 :82( راس.

و در گفتن رسم كشتي گرفتن، به سهراب دروغ گفته اسـت، سهراب هميشه او را فريفته
(دهدصفت فريب دادن را به سهراب نسبت مي ):56: 1384احمدي،:ك.ر.

 وگوي جوي نـبوديم هرگز بدين گفت كه اي نام بدو گفت رستم
ز كستي گرفتن سخن بود دوش نگيرم فريب تو زين در مكوش

)2:233،ج1384فردوسي،(
مي» فكني درون«چنين از مكانيسم رستم هم فكني حالتي است كه درون«. گيردبهره
د ها يا موفقيتشخص، خوبي هـا را از خـود اده يـا آن هاي ديگـران را بـه خـود نسـبت

مي. داند مي ».امجـا رسـانده زند كه فالني را مـن بـه ايـن حالت فردي كه مدام دم از اين
رود، بـه رستم هنگامي كه از درگاه كـاووس بـا خشـم بيـرون مـي)81: 1384 كريمي،(

و به صورت غيرصريح به پادشاهي رسيدن كاووس را از جانب  تخت نشستن پادشاهان
ميدانخود مي و به خود نسبت :دهدد
به در شد به خشم اندربه و تاج-تــگف–منم رخش آمد  بخـش شيراوژن

 چرا دست يازد به من؟ طوس كيست؟ كاووس كيست؟ چه خشم آورد؟ شاه
)2:200،ج1384فردوسي،(

)فراخود(كاووس.6.3

نيروهـاي سـومي هـم وجـود«. سومين ساختار شخصيت است» فراخود«از نظر فرويد،
 كـه در كـودكي فـرا-دارند؛ احكام يا عقايد قدرتمنـدي كـه عمـدتا ناهوشـيار هسـتند 

ما: گيريم مي و غلط فرويـد. نـاميم ما اين اخالقيات دروني را وجدان مـي. عقايد درست
و فراخود نيز ويژگي)61: 1389 شولتز،(».آن را فراخود هـاي مشـتركي در بين كاووس

ميديده مي هـدف اصـلي. توان كاووس را نماد اين جنبه از شخصـيت دانسـت شود كه
آن«فراخود  و بازداري تمايالت نهاد است؛ به ويـژه هـايي كـه بـه شـدت بـا جلوگيري

هـاي نيز در مقابل خواسته كاووس)34: 1388شاملو،(».معيارهاي اجتماعي در تضادند
ميي كسب لذت نمي ايستد؛ به او اجازهسهراب مي و به هر شيوه خواهد كـه اميـال دهد

آن. او را سركوب نمايد ي فرويـد، بـه عقيـده. شـود ها مـي اين عامل، سبب تعارض بين
و فراخود هميشه وجود دارد؛ زيرا غرايز براي ارضا، فشار مي و تعارض بين نهاد آورنـد
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(كنـد هاي جامعه، چنين ارضايي را محدود مـي فراخود در جايگاه تحريم شـولتز،:ك.ر.
مي)64: 1389 هـاي نهـاد خواهـد كـه از ارضـاي خواسـته كاووس، در جايگاه فراخود،

هاي نهاد، به نيـروي جلوگيري كند؛ اما براي ممانعت از برآورده شدن خواسته) سهراب(
و خود بايد تعارض بين درخواست«. نياز دارد) رستم(ديگر يعني خود  و قيـد هاي نهاد

به همين سبب است كه كـاووس)64 همان،(».بندهاي جامعه يا فراخود را كاهش دهد
و از او نامـه مـي) خـود(، بـه رسـتم)نهـاد(براي مقابلـه بـا سـهراب) فراخود( نويسـد

:، به درگاه او بيايد)نهاد(خواهد كه براي جنگ با سهراب مي
مكچو نا و به شب را-نـــمه بخواني به روز لب-داستـان  گشاده دو

ز زابـمگ  ي، برآري خـــروشــــل برانـر با سـواران بــسيارهــوش
)2:195،ج1384فردوسي،(

گونه به ناتواني كاووس در جنگ تازد، بدينهنگامي كه سهراب به لشكرگاه كاووس مي
:كندبا خود اشاره مي

 كه چون است كارت به دشت نبرد؟ردــگفت با شــــاه آزادم چنين
 كه با جنگ نه تاو داري نه پــــي؟ اي نام كــــاووس كي چرا كرده

)220 همان،(
و بـراي مقابلـه بـا او از رسـتم كمـك اما كاووس خود با سهراب درگير نمي شود

:خواهد مي
تـــكزيد آگهيـــي نزد رستم بريـــيك  رك شد مغز گردان تهيـن

)221 همان،(
و از جمله ويژگيفراخود دنباله دلي، ظـالم هاي او، سنگرو اصول اخالقيات است

و اصـرار بـر اطاعـت اسـت  (بودن، شدت عمل، غيرمنطقي بـودن )61: 1385 شـولتز،.
بي«: گونه استكاووس نيز اين و كشور را از هجوم گانگان حفـظ در بلخ سكونت داشت

و سختمي ».گير بـود كرد؛ اما بسي از بزرگان را به قتل آورده بود؛ چه، مردي تندخوي
بر) 510: 1384صفا،( هنگـامي كـه. تابـد نميكاووس، اطاعت نشدن از طرف ديگران را

و براي جنگ با سـهراب ديـر بـه نـزد كـاووس رستم بر اساس دستور او عمل نمي كند
او مي مي آيد، كاووس بر در فردوسي نيز اين. گيردخشم گونه شـدت عمـل كـاووس را

: دهدبرخورد با رستم نشان مي



و سهراب 173 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل شخصيت در داستان رستم
و ببر زن بــبگير ني داررـــده ز با من مگردان سخنــكن وز او

)2:199،ج1384فردوسي،(
و علت اين است كه كاووس، با اين شدت عمل با رستم برخورد مي فراخـود«كند

)64: 1389 شولتز،(».طلبدعقوبت سختي را براي تخلف از اصول خود مي
و در كارهاي خود خرد را مالك عمل قرارنمي كـه دهد؛ چنـان كاووس، غيرمنطقي است

بي گودرز اين مي چنين به :كندخرد بودن او اشاره
خـــبيم بودـكسي را كه جنگي چو رست  رد كم بودـــازارد او را

)2:200،ج1384فردوسي،(
بي گودرز در گفت بي مغزي را كه نتيجهوگو با رستم، صفت منطقـي اسـت، بـرايي آن

:بردكارمي كاووس به
 به تيزي سخن گفتنش نغز نيستتو داني كه كاووس را مغز نيست

)204-203 همان،(
و سنگ و هدف آن، بـرخالف خـود، بـه تعويـق فراخود، ظالم انـداختن دل است

مي خواسته هاي نهاد، بـه صـورت خواهد از برآورده شدن خواستههاي نهاد نيست؛ بلكه
(كامل جلوگيري شود خواهـد نمـي) خـود(در پايان نيز رستم)62: 1389شولتز،:ك.ر.

دارو كه براي جلوگيري از مرگ سهراب به دنبـال نـوش كشته شود؛ چنان) نهاد(سهراب 
:فرستدمي

تندا از آن نوش  درست رو كه درگنج توست كجا خــستگان را كند
ج همـــبه نزديك من با يكي  اكنون به پي؟ ام مـي سزد گر فرستي

)2:242ج،1384فردوسي،(
و خواهان كشته شدن سـهراب اسـت دارو سر بازمي اما كاووس از دادن نوش . زند

. هاي اوسـت برآورده شدن خواسته اين كشته شدن سهراب، نمادي از جلوگيري كامل از
و اين موضوع نيز از سـنگ چيزي كه فراخود مي و شـدت عمـل كـاووس، خواهد دلـي

.حكايت دارد
و از سوي ديگر مي خواهد كه فراخود از يك جانب با تظاهرات نهاد مخالف است

و به عبارت ديگر، كمـال  طلبـي معيارهاي اخالقي را جانشين معيارهاي منطقي خود كند
(بيني ترجيح دهدرا بر واقع اين تعارض نيز در بـين كـاووس،)35: 1388 شاملو،:ك.ر.

و سهراب وجود دارد هنگـامي كـه. هاي سهراب مخالف استكاووس با خواسته. رستم
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كه هدف او، سركوب بيند سهراب به دست رستم سركوب شده است، با توجه به اينمي
در عين حال در اين صحنه، تعـارض. فرستدنميدارو كامل سهراب است، براي او نوش

مياو با رستم نشان داده مي اش از جانـب رسـتم بـا كه كمال طلبـي ترسد از اين شود؛ او
دارو كمك سهراب مورد تعرض قرارگيرد؛ بنابراين ايـن مسـأله نيـز در نفرسـتادن نـوش 

:تأثير نبود بي
 گـمـانــــي مــراك آورد بـيشــود پــشت رستم به نيروترا هـــال

 شنيدي كه او گفت كاوس كيست گر او شهريارست پس طوس كيست؟
)2:242،ج1384فردوسي،(

 گيري نتيجه.7

بيبا توجه به اين مانند خـود بـه توصـيف رفتارهـاي اشـخاص كه فردوسي با هنرمندي
آن شاهنامهمختلف در  و عالوه بر توصيف ظاهر افراد، درونيـات هـا را نيـز بـه پرداخته

 شـاهنامه هـايي شخصـيت كاوانـه توان به تحليـل روان تصوير كشيده است؛ بنابراين مي
و با توجه به خصوصيات او مانند قـدرت با تحليل ويژگي. پرداخت  لبـي،ط هاي سهراب

جـدي لذت بردن از درگيرشدن در جنگ قدرت، عمل از روي خشم، روابـط عاشـقانه،
و خودبيني، مي توان گفت كـه او جـزو اشـخاص بودن، مجازات خطاكنندگان، شجاعت

مي» پرشور« و رفتار او را توان بر اساس ايـن تيـپ شخصـيتي مـورد تحليـل بوده است
سه.قرارداد و فراخـود در نظـر فرويد براي شخصيت انسان ساختار ذهنـيِ نهـاد، خـود

و از نظر او، در يك فرد سالم اين سه ساختار بايد به گونه متحد با هم عمـل  گرفته بود
در ايـن. شـود تري بيابد، اين نظام دچار آسيب مـي چه يك نظام، قدرت بيشكنند؛ چنان

و كاووس، نمادي از اين سه ساختار شخصـيت  در نظـر گرفتـه مقاله نيز سهراب، رستم
و تعارض بين آن و فراخود تأويل گرديد شدند .ها به تعارض بين نهاد، خود

 فهرست منابع

(مظفر، احمدي و پنهان، تحليلي روا.)1384. و سـهرابن پيدا . شناختي بر داستان رسـتم
.مهرافروز: اصفهان

(داحم، اخوت .فردا:اصفهان.دستور زبان داستان.)1371.



و سهراب 175 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل شخصيت در داستان رستم
و همكاراناقبالي، ابرا (هيم .»ي نظريـات يونـگ تحليل داستان سياوش بر پايه«). 1386.

و ادبيات فارسي صص8ي، شماره4، سالپژوهش زبان ،69-85.
و موريس، لوئيزدولا (هام، جان و تلخـيص.ي جديد شخصـيت چهره.)1385. ترجمـه

.علمي: داغي، تهران مهدي قراچه
(نصراهللا امامي، و روش). 1378. .ديبا: تهران. هاي نقد ادبي مباني

(پاينده، حسين و نقد ادبي بيگانه آشنا روان«). 1381. و فلسـفه،.»كاوي  كتاب ماه ادبيات
صص59ي شماره ،26-37.

و ديگران پروين، (الرنس و پـروينجمحمـدي ترجمه. شخصيت.)1381. عفر جـوادي
.آييژ: تهران كديور،

(تايسن، لوئيس وي مازيـار حسـين ترجمـه . ادبـي معاصـر هاي نقـد نظريه.)1387. زاده
. نگاه امروز: ديگران، تهران

(حنيف، محمد .روش: تهران. هاي نمايشي شاهنامه قابليت). 1389.
(دارابي، جعفر : تهـران.اي رويكردي مقايسـه: شناسي شخصيت هاي روان نظريه.)1388.
. روش

(دوستخواه، جليل و سهراب فاجعه«). 1353. بر رستم و عاطفهي فرهنـگ.»خورد آرمان
صص28ي شماره.و زندگي ،159-167.

(محسن ذوالفقاري، نقـد( هاي نقد ادبي در ايـرانهشيو:زهره تا بامداد خماراز.)1381.
و نقد عملي .دانشگاه اراك:اراك.)نظري

(راس، آلن و فراينـدها نظريـه(شناسي شخصيت روان.)1375. ي سـياوش ترجمـه).هـا
.روان: ر، تهرانجمالف

(رحيمي، مصطفي .نيلوفر: تهران. تراژدي قدرت در شاهنامه.)1376.
(عبدالحسين كوب، زرين .سخن:تهران.آشنايي با نقد ادبي).1374.

(اكبر سياسي، علي .سيمرغ: تهران. شناسي شخصيت روان). 1356.
(شاملو، سعيد و نظريه مكتب). 1388. .رشد: تهران. شناسي شخصيت ها در روان ها

(اكبر نژاد، علي شعاري دانشـگاه سـپاهيان انقـالب: تهـران . شناسي عمومي روان.)1354.
.ايران

(و شولتز، سيدني النپي شولتز، دوان ي يحيـي ترجمـه . هـاي شخصـيت نظريه). 1389.
. ويراش: سيدمحمدي، تهران
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(اهللاصفا، ذبيح .يراميركب: تهران. سرايي در ايران حماسه.)1384.
(صناعي، محمود صص4ي، شمارهيغما.»فردوسي استاد تراژدي«). 1348. ،149-186.

و همكاران عليپور، (احمد .دانشگاه پيام نور:تهران. شناسي عمومي روان.)1386.
(فردوسي، ابوالقاسم .قطره:، تهران1به كوشش سعيد حميديان، جلد. شاهنامه). 1384.

(فرويد، آنا و ). 1382. .مركز: خواه، تهراني محمد علي ترجمه. سازكارهاي دفاعيمن
(قريــب، مهــدي و ســهراب نامــه غــم«). 1369. ،75و74ي، شــمارهچيســتا.»ي رســتم

.514-496صص
(كريمي، يوسف .دانشگاه پيام نور: تهران. شناسي شخصيت روان). 1384.

(حمزه گنجي، .بعثت: تهران. شناسي عمومي روان.)1378.
(عليمحمدي، و اسرار خاموشي.)1389. .سخن: تهران. مولوي

(مرتضوي، منوچهر و شاهنامه.)1369. و تحقيقـات: تهران. فردوسي موسسـه مطالعـات
.ادبي

(نسفي، عزالدين حق. زبده الحقايق). 1381. . طهوري: وردي ناصري، تهران تصحيح
و همكاران (هافمن، كارل و سيامك نقشي ترجمه. شناسي عمومي روان.)1379.  بنـدي

. ارسباران: ديگران، تهران
(ياحقي، محمدجعفر و سـهراب«). 1366. و يگانگي در داستان رسـتم كيهـان.»بيگانگي

صص44ي، شمارهفرهنگي ،29-30.
(ابراهيم، ونسيي .نگاه:تهران.هنر داستان نويسي.)1369.


