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 چكيده
تـوان آن را از    هاي شاهنامه اسـت كـه مـي     ترين داستان داستان سياوش يكي از مهم

. و سياسي بررسي كـرد    شناختي روانهاي مختلف داستاني، اخالقي، عاشقانه،   جنبه
خواهي در اين داستان، با   هدف از نگارش اين مقاله، بررسي نقش سياست و قدرت

. اسـت شخصيت است و روش تحقيق نيز تحليلي و توصيفي  شناسي روانتكيه بر 
،   شـناختي  رواندر بخـش نخسـت، از نظـر    : اين پژوهش شـامل دو بخـش اسـت   

اند و   شخصيت سودابه و سياوش به عنوان دو شخصيت اصلي داستان بررسي شده
هاي   خواهي در پيرنگ و كشمكش  هاي سياسي و قدرت  در بخش دوم، نقش انگيزه

هاي داستان به   ن، مورد واكاوي قرارگرفته و علّت رفتارهاي سياسي شخصيتداستا
 شناسـي  روانها و مسـائل    خصوص سياوش و سودابه بر اساس تيپ شخصيتي آن

كند كه   كاري ميـ  پرشورـ  اش  سودابه با توجه به تيپ شخصيتي. تحليل شده است
 ــ  يتي محتـاط و بـدگمان  سياوش نيز شخصـ . سياوش از دربار كاووس بيرون رود

شود كه وي نيز نتوانـد چنـدان بـا كـاووس و       اين موضوع سبب مي. دارد ـ مراقب
. سودابه رابطة درستي برقرار كنـد و رفتـار سياسـي مناسـب از خـود نشـان دهـد       

دهـد و گرسـيوز بـه سـبب       افراسياب به دليل سوءظن دستور به كشتن سياوش مي
  .كند از او انتقام بگيرد  سياوش، سعي مي عقدة حقارت و تحقير شدن از جانب
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  مقدمه. 1
ت   ها يا نهادهاي گوناگوني شكل مي  جامعه از شخصيت هـا از خـود     گيرد كه فراخور موقعيـ

ها و رفتارها در سرنوشت تك   گذارند و اين روش  هاي مختلفي به نمايش مي  رفتارها و منش
بدون شك آبشخور ايـن رفتارهـا و   . شود  واقع ميثر ؤمتك افراد جامعه و درنهايت كلّ آن 

ايـن   أمنشـ تـوان بـه     ها متفاوت است كه براي تحليل و بررسي سرنوشت جوامع مـي   منش
هـاي برجسـته و همچنـين نهادهـاي       در تحوالت اجتمـاعي، شخصـيت  . رفتارها توجه كرد

تـوان بـراي شـناخت جامعـه، رفتارهـا و        قدرت، نقش بسيار مهمي به عهده دارند كـه مـي  
هـاي مهـم در ايـن نـوع       يكي از جنبـه . هاي گوناگون تحليل كرد  آنان را از جهتهاي  منش

در چنـد دهـة اخيـر روانشناسـي سياسـي      . سياسي است شناسي روانهاي   ها، تحليل  بررسي
در ايـن حـوزة   . سياسي تا حد قابل توجهي تثبيت كرده اسـت جايگاه خود را در مطالعات 

زاده،  نقيـب (شود   پژوهشي، بيشتر به تحليل مسائل سياسي از ديدگاه روانشناسي پرداخته مي
ها در مورد رفتارهاي سياسي پاسـخ    ترين سؤال  همچنين به برخي از ضروري). 115: 1385

آموزد؟ چگونه افكار او   هاي سياسي اوليه را مي  اين كه چگونه انسان گرايش«. شود  گفته مي
فتحـي  (» گيرنـد؟   تواند تغيير كند؟ چگونه افراد تصميم مي  پذيرد؟ چگونه افكار مي  شكل مي
هاي   سياسي، براي ارزشيابي شخصيت اشخاص، از راه شناسي رواندر ). 14: 1381آشياني، 

پردازي در متون مختلـف ازجملـه     شخصيت نويسي و  نامه  زندگي. شود  گوناگوني استفاده مي
ويژه آثار روايي، حوادث  بهآثار ادبي، . هاي اين نوع پردازش است  آثار حماسي، يكي از شيوه

پـردازي مناسـب، افـراد و      گذارند و با شخصـيت   و تحوالت مهم اجتماعي را به نمايش مي
دهنـد كـه شايسـته اسـت       مي ها را در گذشته و حال نشان  نهادهاي مؤثر در سرنوشت ملت

براي شناخت بهتر و گشايش رموز تحوالت سياسي و اجتماعي تاريخ گذشـتة ايـن مـرز و    
سياسي توجه  شناسي روانخصوص از جهت  بههاي گوناگون،   بوم، به اين آثار ادبي از جهت

 شناسـي  روانتـوان بـه بررسـي      شاهنامة فردوسي، يكي از آثار روايـي اسـت كـه مـي    . شود
هـاي    هاي مهم و قابل بررسـي داسـتان    يكي از جنبه. هاي آن پرداخت  هاي داستان  شخصيت

. خـواهي اسـت    هاي آن، از جنبـة سياسـي و قـدرت     هاي داستان  شاهنامه، واكاوي شخصيت
قدرت به ويژه با رويكرد به موضوع و محتـواي ويـژة شـاهنامه، يكـي از مهمتـرين      لة ئمس«

ي در اين منظومه است كه برايند فراگير مفروض آن، بـا تمـام تـاريخ،    هاي قابل بررس  لهئمس
تواند گره   فرهنگ و ساختار اجتماعي جامعه ايران از آغاز تا امروز، پيوند تنگاتنگ دارد و مي

شاهنامه جايگاه ). 363: 1380دوستخواه، (» ما را بگشايد هاي حيات قومي  بسياري از رازواره
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در شاهنامه هم از سياست سخن رفتـه و  . ون سياست و قدرت استهاي گوناگ  تقابل شيوه
كنـد،    چنان كه خود فردوسـي بيـان مـي   . هم داليل سياسي در سرايش آن نقش داشته است

داري و كشـورداري بـوده     دادن راه و رسم درسـت جهـان   نشانهدفش از سرودن شاهنامه، 
ك و تركان در تنة تورانيـان  حضور اعراب در تنة شخصيت ضحا). 52: 1373 پرهام،(است 

گردد و هم يـك حقيقـت تـاريخي از      هم به سلطة تركان و اعراب در زمان فردوسي بر مي
شاهنامه شورشي آگاهانه بـر سـلطة   «. ناهمگون بودن قوم ايراني با اقوام ترك و عرب است

دن فردوسي از آفرينش اين كتاب، از زنده كـر . سياسي تركان و سلطة فرهنگي تازيان است
ايـن اثـر   ة ئارااو، با . فرهنگ در حال زوال ايران باستان، مراد و مقصود واالتري داشته است

: 1388سـرّامي،  (» خواسته است، آيين درست شهرياري را به معاصران و آينـدگان بنمايانـد  
فردوسي عالوه بر ميراث معنوي حكومت گذشته، اصول فكري خود را نيز در تدوين ). 88

از اين جهت، نظرية حكومـت شـاهنامه تركيبـي اسـت از     . يان كرده استنظرية حكومت ب
 محبتـي، (تجربة حكومت در گذشتة تاريخي ايران و تجربة عقلي فردوسي از عصر خويش 

خواهانة خود را كه سرنوشـت    او در اشعارش، سعي كرده است تا فرياد عدالت). 46: 1381
لي را كه مربوط بـه  ئبدون رودربايستي مسا ملتش نيز بوده، به گوش فرماندة زمان برساند و

ه كـرد كـه     ). 254: 1363 رنجبر،(خواهي است، بيان كند   عدالت البته به اين نكته بايـد توجـ
بيان كرده است نه سرا  حماسهكشورداري را از ديد خود به عنوان يك شاعر ل ئمسافردوسي 
البته بيشـتر  . ه ده قرن قبل استچه در شاهنامه بيان شده مربوط ب  و آنمدار  سياستديد يك 

مورد نظر وي، مربوط به تأمين بهبود وضع اجتماعي مردم جامعه و اجراي عدالت و ل ئمسا
انصاف در بين تودة ملّت و رفع تبعيض نژادي و طبقاتي است كه بدون ترديد در هـر دوره  

  ). 266: همان(باشد ساز  آيندهتواند قابل توجه و   و زماني مي
   شناختي روانهاي مناسبي براي تحقيقات   ازجمله آثاري است كه زمينه همچنين شاهنامه

شـاهنامه بـه   « .هاسـت   انسـان  ةهمجمعي   روان ةدهند ها نشان اسطورهاز يك نگاه كلي،  .دارد
هـا و آرزوهـاي     اي از اساطير ايراني كه بخش قابل توجهي از باورها، انديشه  عنوان مجموعه
 »اسـت    شـناختي  روانهـاي    هشوخود جاي داده است، بستر مناسبي براي پـژ ايرانيان را در 

هاي مدرن با عناصـر داسـتان     تطابق همة عناصر داستان بر اساس نظريه ).70: 1386 اقبالي،(
هاي رواني و شخصيتي داستان   كنندة نگرش پنهان فردوسي به حالت  موجود در شاهنامه بيان

فردوسـي در توصـيف   . شاهنامه به بهترين نحو ارائه شده اسـت پردازي در   شخصيت. است
   شـناختي  روانهاي   اي تصويرپردازي كرده است كه با تحليل  هاي شاهنامه به گونه  شخصيت
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در اين ). 65: 1388 ياحقي،(هاي پنهان رواني و شخصيتي ايشان دست يافت   توان به اليه  مي
پيرنگ داستان سياوش، علل برخـي از رفتارهـاي   مقاله ضمن پرداختن به نقش سياست در 

به همين منظور، ابتـدا شخصـيت   . شود  بررسي مي شناسي روانهاي داستان از نظر   شخصيت
سياوش و سودابه از نظر روانكاوي واكاوي و در ادامه به نقش سياست و رفتارهاي سياسي 

  .گردد  ته ميو تأثير عوامل رواني در اين زمينه پرداخ   در پيرنگ داستان
  

  تحقيق ةپيشين. 2
هـاي    تاكنون پژوهشي با اين رويكرد دربارة داستان سياوش نوشـته نشـده و در تحقيـق   

ه شـده اسـت     بـراي نمونـه   . انجام گرفته، بيشتر به نقش مباحث اخالقي و عشـقي توجـ
شكني و از جهت اسطوره بـه    بيشتر به اخالق، پيمان» سوگ سياوش«مسكوب در كتاب 

هـاي    سرّامي اين داستان را جزء داستان). 30: 1351 مسكوب،(آن پرداخته است بررسي 
و يــاحقي و رســتگار ) 92 و 84: 1388 ســرّامي،(عاشــقانه و اخالقــي برشــمرده اســت 

: 1369 يـاحقي، (انـد    فسايي، رابطة سياوش و سودابه را يك ماجراي عاشقانه بيان كـرده 
» حماســه ســرايي در ايــران«بــاره در كتــاب   صــفا در ايــن). 577: 1369 ؛ رســتگار،258
. هاي بـزرگ اسـت    نويسد عشق زنان در شاهنامه اغلب مقدمة وقايع سياسي يا جنگ  مي

عشق كاووس به سودابه، مقدمة جنگ بزرگ رستم با شاه هاماوران و عشق سـودابه بـه   
نت هـاي ايرانيـان و تورانيـان و بـر افتـادن سـلط        كشـي   ها و كينـه   سياوش، اساس جنگ

هاي زير نيز از جهت عناصـر داسـتاني بـه      در مقاله). 246: 1384صفا، (افراسياب است 
سـاختار پيرنـگ داسـتان سـياوش از اسـداهللا جعفـري،       : انـد   بررسي اين داستان پرداخته

بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش از فخري زارعي و بررسي عنصر كشـمكش در  
تحليل داستان سياوش بر پايه «مقالة هيم اقبالي نيز در ابرا. داستان سياوش از كاظم موسوي

رحـيم  . الگوهاي اين داسـتان اشـاره كـرده اسـت      به بررسي كهن) 1386(» نظريات يونگ
شـراكت سـودابه در قـدرت    «و ) 1377(» قـدرت وسوسة سودابه و «هاي   چراغي در مقاله

رودابـه و سـودابه   «كتـاب  در . به نقش سياست در اين داستان توجه كرده است» كيكاوس
نيـز در كنـار مسـائل اخالقـي،     ) 1388(پاك نيـا  » اخالقي زن در شاهنامهـ  سيماي سياسي

شود كمتـر بـه     بنابراين ديده مي. اي به موضوع مشاركت زنان در سياست كرده است  اشاره
ه شـده اسـت؛ در حـالي كـه در        شناسي رواننقش سياست و مسائل  در اين داسـتان توجـ

هاي شاهنامه و به خصوص اين داستان، موضـوع سياسـت و     ها و پيرنگ داستان  كشمكش
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خواهي نقش مهمي دارد و نقش اين عوامل اگر بيشتر از مسائل اخالقـي و عشـقي     قدرت
  .نباشد، كمتر نيز نيست

  
  )شخصيت مراقب(تيپ شخصيتي سياوش . 3

طرافيان و حوادث اطراف خـود  اند كه همواره گوش به زنگ ا  هاي مراقب، افرادي  شخصيت
. شـوند   گيرند؛ ولـي مرعـوب نمـي     آنها انتقاد را جدي مي. كنند  هستند و از خود مراقبت مي

سياوش ). 244: 1385 الدهام،(همچنين براي صداقت و وفاداري ارزش زيادي قايل هستند 
خصـوص   بـه توان رفتار او   هاي مشترك بسياري با اين تيپ شخصيتي دارد و مي  نيز ويژگي

هـاي    ازجملـه ويژگـي  . اش را بر اساس اين تيپ شخصيتي تحليل كـرد   هاي سياسي  تصميم
  :اشاره كرد ذيلتوان به موارد   مشترك اين تيپ شخصيتي و سياوش مي

  
  بودن بدگمان 1.3

تشـديد   ‘مراقـب ’وقتـي شخصـيت  «. هاي اشخاص مراقب، سوءظن داشتن است  از ويژگي
). 249 :همـان (» گذارد  كند و بر روابط او با ديگران تأثير سوء مي  سوءظن ايجاد مي ،شود مي

هاي شخصيت سـياوش، بـدگمان بـودنش نسـبت بـه كـاووس و         يكي از مهمترين ويژگي
گـردد، نسـبت بـه      او از همان آغاز كه به دربار كـاووس بـاز مـي   . خصوص سودابه است به

خواهـد بـه شبسـتان      هنگامي كه كاووس از وي مي. سودابه و همچنين كاووس ظنين است
  :برود، سياوش نسبت به اين درخواست و رفتن به پيش سودابه بدگمان است

 ز سودابه يابم بسي گفـت و گـوي     كه گر مـن شـوم در شبسـتان اوي
  )15: 1384فردوسي، (

بـه  اش نيز نسبت   كه بين او و كاووس صورت گرفته، اين بدگماني ذيلگوي و در گفت
  :سودابه به تصوير كشيده شده است
 ام افـكـنـدهبــه فـرمـان و رايـش سـر    امبـــندهبـــــدو گفـــت مــن شـــاه را

 دگرگـونـه گـويـد بــديــن نـگــرود   نـبايــــد كــه سـودابـــه ايـــن بـــشنود
ــت     بـه سـودابه زيـن گونـه گفتـار نيسـت ــار نيسـ ــتان او كـ ــرا در شبسـ  مـ

  )20 :همان(
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بـد را از   ةانديشـ خواهد كه سوءظن و   برد و از او مي  كاووس به اين بدگماني او پي مي
  :دل بيرون كند

 همــه شــادي آراي و غــم برگســل   مــدار ايــچ انديشــة بــد بــه دل
  )16: همان(

خواهـد كـه بـه خـواهش       كـاووس از او مـي  «. سياوش به خود كاووس نيز ظنين است
بيني اسـت،    سياوش كه عادتاً مرد بدگمان و باريك. شبستان برودسودابه گردن بگذارد، و به 

   .»خواهد او را بيازمايد  كند كه پدر مي  تصور مي
شاه بايد مرا همنشين موبدان و بخـردان  : گويد  سياوش به او مي). 176: 1349اسالمي، (

كـه كـاووس    هنگامي. كند نه اين كه از من بخواهد به شبستان روم و با زنان همنشين شوم
خواهد به   دهد ازدواج كند، او به سبب همين بدگمان بودن از كاووس مي  به وي پيشنهاد مي

  :سودابه دربارة اين موضوع چيزي نگويد
 مــرا در شبســتان او كــار نيســت   به سودابه زين گونه گفتار نيست

  )20: 1384 فردوسي،(
  
  بودن مراقب 2.3

در رابطه با ديگـران  . است »مراقب«هاي اشخاص   ويژگيمحتاط و مراقب بودن از مهمترين 
ه  شـان نشـود و قبـل از برقـراري ارتبـاط بـا         مواظب هستند كه خطري از ناحية آنها متوجـ

سياوش نيز در اكثر مواقـع  ). 246 -  245: 1385الدهام، (سنجند   اشخاص همه جوانب را مي
. دارد  جانب احتياط را نگه مـي در كارهاي خود به خصوص هنگام بودن در درگاه كاووس، 

اسـالمي،  (» ترسـد   ماند و از سـودابه مـي    كند، دو دل مي  سياوش، محتاط است، حساب مي«
پذيرد به شبستان برود تا آسيبي از   سياوش به سبب رعايت جانب احتياط، نمي). 199: 1349

گي مراقـب بـودن،   رود به دليل ويژ  هنگامي هم كه به شبستان مي. جانب سودابه به او نرسد
  :رود  ماند و به نزد خواهرانش مي  چندان نزد سودابه نمي

ــد زود ــواهر خرامي ــك خ ــه نزدي  بـود جـــايگه كـار نـــاساز   آنكه   ب
ــاز    بـــر خـــواهران بـــد زمـــاني دراز ــان بيامــد ســوي تخــت ب  خرام

  )18: 1384فردوسي، (
سياوش براي رهايي از شرّ سودابه، مراقب است تا كاري نكند كه موجب خشم او شود؛ 
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كنـد و بـه     داند در صورت خشمگين شدن سودابه، او كاووس را با خود همراه مـي   زيرا مي
  :رساند  وي آسيب مي

 بجوشد دلـش گرم گـردد ز خــشم     و گر سرد گويم بدين شـوخ چشـم
ــان ــدر نه ــازد ان ــادوي س ــي ج ـــهان    يك ــهريار جـ ــرود شـ ــدو بگـ  بـ
ــرم ــه آواز ن ــا او ب ــه ب ــه ك ــان ب  سـخن گويم و دارمش چرب و گرم   هم

  )23: همان(
سياوش به سبب همين ويژگي محتاط بودن است كـه بـه عشـق سـودابه پاسـخ منفـي       

  :ترسد با پاسخ مثبت دادن به سودابه، جان خود را از دست بدهد  ؛ زيرا او ميدهد مي
ــدو گفــت ــادســياوش ب  كه از بهر دل سر دهم مـن بـه بـاد      هرگــز مب

  )25 :همان(
آيد، او جانب احتيـاط    همچنين هنگامي كه گرسيوز براي اعالم صلح به نزد سياوش مي

  :گويد  گذارد و مي  را فرو نمي
 كـه ايــن راز بـيـرون كـنيـد از نـهـفت   سـيـــاوش ز رسـتـــم بپرســيد و گفــت

 نــگه كـن كه تريـاك اين زهر چيسـت    بهـر چيسـتكه ايـن آشـتي جسـتن از
 همــي طبــل ســازد بــه زيــر گلــيم        نـبايـــد كــه از مـــا غـــمي شـــد ز بــيم

  )56: همان(
گويـد اگـر تصـور      شدن به افراسياب، به پيران مـي  پناهندهو بنابر رعايت احتياط، هنگام 

  :بگويد تا به جاي ديگري برودرسد، به او   كه از جانب افراسياب به وي آسيبي ميرود  مي
 برين كـردة خـود نبايـد گريســت       گر از بـودن ايـدر مـرا نيكويسـت
 نمـــــايي ره كشـــــور ديگـــــرم   و گر نيســت فرمـاي تـا بــگذرم

  )81: همان(
خواهد با هم مسابقه بدهنـد، احتيـاط     همچنين سياوش در پاسخ به گرسيوز كه از او مي

هستي كه با من مسـابقه دهـي، يكـي از پهلوانـان خـود را       گويد اگر در پي آن  و ميكند  مي
انتخاب كن تا با من مبارزه كند، تو برادر شاه هستي و شايسته نيست كه من بـا تـو رقابـت    

داند اگر گرسيوز مسـابقه را ببـازد، عواقـب وخيمـي       ؛ چرا كه سياوش مي)122: همان(كنم 
  .براي او به دنبال خواهد داشت
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 قتوفاداري و صدا 3.3
شخصـيت مراقـب بـه صـداقت و     «. هاي مراقب، افرادي وفادار و صادق هسـتند   شخصيت

سـياوش نيـز در شـاهنامه بـه ايـن دو      ). 244: 1385 الدهام،(» دهد  وفاداري بهاي فراوان مي
زاده و   كاووس بعد از هفت سال آزمـودن او، وي را شخصـي پـاك   . خصلت معروف است

  :يابد  كار مي  درست
ــار جــز     سـالش همـي آزمـودچنين هفـت ــر ك ــه ه ــاكب ــود پ  زاده نب

  )13: 1384فردوسي، (
  :كند كه اهل حيله و ناراستي نيست  گوي با سودابه بيان ميو سياوش نيز در گفت

ــيم ــتان ن ــرد شبس ــت م ــدو گف  مجــويم كــه بــا بنــد و دســتان نــيم   ب
  )14: همان(

دهـد، ايـن اسـت كـه       از داليل ديگري كه سياوش به عشـق سـودابه پاسـخ منفـي مـي     
  :كندوفايي  بيبه پدرش خواهد  نمي

ــي ــدر ب ــا پ ــه مــن ب ــنمن ــايي ك ــنم    وف ــنايي كـ ــا اهـــرمن آشـ  نـــه بـ
  )23: همان(

نشكسـتن  . دهـد   گفتاري او را نشـان مـي    گويي و راست  گذر سياوش از آتش نيز راست
بـودن خـود را   پيمان با افراسياب نيز يكي ديگر از مواردي است كه سياوش ويژگي وفادار 

  :دهد  نشان مي
 ام  بـه يـزدان و سـوگـندهـا خـورده   امبدين گونه پيمان كـه مــن كـرده

ــتي     اگــــر سـربـگردانــــم از راســـتي ــوي كاس ــر س ــد از ه ــراز آي  ف
  )68: همان(

گـو بـا وي، بـه    و هاي خاص سـياوش در گفـت    پيران ويسه نيز هنگام برشمردن ويژگي
  :كند ميويژگي راستي او اشاره 

 كـسـي را نـبـاشد ز تـخــم مهـان     سه چيزست بر تو كه انـدر جهـان
ـــيقباد ـــمة ك ـــك از تخ ـــي آن  هـمـي از تـو گـيـرند گـويي نـژاد    يك
 بــــه گفتــــار نيكــــو بياراســــتي   و ديـگـر زبـاني بديــــن راســتي

  )81: همان(
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  بودن تصور تحت مراقبت 4.3
: 1385الـدهام،  (افراد مراقب، در اين فكر هستند كه از جانب ديگران تحت مراقبت هستند 

از جانـب پـدر تحـت    كنـد   مـي سياوش نيز هنگامي كه در دربار كاووس است، فكر ). 249
به شبستان نزد سودابه و خـواهران بـرود؛ امـا    خواهد  ميكاووس از سياوش . مراقبت است

ست كه كاووس مراقبش خواهد بود و با اين پيشنهاد قصد آزمـودن  سياوش، بر اين گمان ا
  :وي را دارد

 پژوهد همي تا چه دارد به سـر   گماني چنـان بـرد كـو را پـدر
  )15: 1384فردوسي، (

چنان كه شاه، . تحت مراقب بودن از جانب پدر، درست است ةدربارالبته گمان سياوش 
  :فرستد  او ميهيربد را هنگام رفتن به شبستان همراه 

ـــت ـــرزانه گف ـــه ف ـــران ب ـــدار اي  كـه چـون بـركـشـد تـيـغ هـور از نهفت   سپه
ــه پــيش ســياوش همــي ــه هــوشب  نگــر تــا چــه فرمايــد آن دار گــوش       رو ب

  )16: همان(
  
 بيني خطر و حوادث پيش 5.3

بينـي    هـا، خطـر را پـيش     هاي مراقب، خبرهاي غيرمترقبه را دوسـت ندارنـد و آن    شخصيت
سياوش نيز از اين توانايي برخـوردار اسـت كـه بسـياري از     ). 258: 1385الدهام، (كنند  مي

گويـد اگـر     چنان كه از همان آغاز مي. كندبيني  پيش، افتد ميخطرهايي را كه در آينده اتفاق 
  :د، دچار حوادث ناگواري خواهد شدبه شبستان به نزد سودابه برو

 ز سودابه يابم بسي گفـت و گـوي     اويكه گر مـن شـوم در شبسـتان
  )15: 1384فردوسي، (

بردن به مقصـود او،   پيسياوش بعد از خواندن نامة كاووس دربارة جنگ با افراسياب و 
كند كه در صورت بازگشت به درگاه كاووس، دوباره از جانب سودابه و پدر به   ميبيني  پيش

  :وي بد خواهد رسيد
 سـپــارم سـپــاه   بـه طـوس سـپـهـبـد  شــاهوگـــر بـــازگردم بــه نزديــك
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 چــپ و راســت بـد بـيـنـم و پيش بد  ازو نـيز هــم بــر تنــم بـد رسـد
ــدي ــد ز ســودابه خــود جــز ب  نـــدانم چـــه خواهـــد رســـيد ايـــزدي   نياي

  )66: همان(

اش، در   گوي با پيران، خطرات و حوادثي را كه براي او و خانوادهو همچنين او در گفت
  :كند  ميبيني  پيشآينده رخ خواهد داد، 

ــي ــدر بس ـــودن اي ـــرا ب ـــاشد م  كـسـينـشـيـنـد بـريـن جـاي ديـگر   نـب
ــن ــد م ــه فرزن ــن شــاد باشــم ن ــه م  پـيـونـد مـــن گُـردي ز نـه پـرمـايـه    ن
 گنــه مــرگ بــر مــن شــتاببــيكنـــد   شــود تخــت مــن گــاه افراســياب

  )108: همان(

هاي درست سياوش، زماني است كـه بـا فـرنگيس دربـارة       بيني  از اين پيش نمونة ديگر
خواهـد  رو  روبـه گويد و خطراتي را كه فرنگيس بـا آن    خواهي از مرگ خود سخن مي  كين

  :كند  شد، بيان مي
ــان شــاه ــرا روزبان ـــه خـــواري ت ــه راه    ب ــه برنــدت ب  ســر و تــن برهن
ــه در ــران ب ـــدار اي ـــد سـپه  خواهش بـخواهـد تــرا از پـدر  به   بيـاي

ــزلشـــكرابســا ــيك ــينپ ــنك ــند   م ــنبپوش ــه جوش ــين ب ــ آي  نم
ــند ــنبپوش ــهجوش ــينب ــنآي  جــوش بـه  آيـد  كيخسـرو ززمانـه   م

  )142: همان(
  
  ها  ديگران در سوء استفاده از آني ناتوان 6.3

). 248: 1385الـدهام،  (ها همواره مواظب هستند كه مورد سوءاستفاده قـرار نگيرنـد     مراقب
سـودابه بـه او   . توانند از او سـوء اسـتفاده كننـد     سياوش نيز شخصيتي است كه ديگران نمي

دهد كه بعد از مـرگ كـاووس، وي را همچنـان ارجمنـد بـدارد و از او پيمـان         پيشنهاد مي
افراسـياب  . شـود   استفاده واقع نمـي  سوءخورد و مورد   بش را نميخواهد؛ اما سياوش فري  مي

دهد كه بعداً از طريق وي بتواند به حكومت ايـران    نيز بيشتر به اين دليل به سياوش پناه مي
گذارد و به همين سـبب، افراسـياب پـس از نااميـد شـدن،        سياوش او را نيز ناكام مي. رسد

  .دهد  دستور به كشتنش مي
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  )پرشور(خصيتي سودابه ش تيپ. 4
خواهنـد كـه در رأس     افرادي هستند كه به دنبال كسـب قدرتنـد، مـي    ،هاي پرشور  شخصيت

پرشورها از اين كـه زيـر    .ها باشند  آنپذير  فرمانقدرت قرار بگيرند و افراد ديگر زيردست و 
ايـن تيـپ شخصـيتي تنهـا بـه هـدف خـود        . كننـد   دست ديگران باشند، احساس تحقير مي

هاي اخالقي   ها مهم نيست و چه بسا كه ارزش  و وسايل رسيدن به هدف براي آنانديشند  مي
اهانـت بـه ديگـران، اسـتفاده از      ).481 -  489 :همان( را براي رسيدن به هدف رعايت نكنند

بـودن   خشـمگين ترساندن افراد براي رسيدن به اهـداف خـود و    خشونت براي ايجاد سلطه،
از ). 501 -  499 :همـان (افراد دچار اختالل شخصيتي پورشـور هسـت   هاي   جمله ويژگي از

  :اشاره كردذيل توان به موارد   هاي مشترك بين سودابه و اين تيپ شخصيتي مي  ويژگي
  
  خواهي و در رأس قدرت ماندن قدرت 1.4

هــاي پرشــور، توجــه ويــژه بــه   هــاي مشــترك بــين ســودابه و شخصــيت  يكــي از ويژگــي
ها و مراودات با اشـخاص هميشـه بـه      هاي پرشور در تبادل  شخصيت«. استخواهي  قدرت

سـودابه نيـز    ).483 :همـان ( »خواهنـد در رأس قـرار بگيرنـد     صف مقدم توجه دارند و مي
گـذارد    هنگامي كه شاه هاماوران خواستگاري كاووس را با او در ميان مي. خواه است  قدرت

شود؛ بلكـه بسـيار خوشـحال      ابه نه تنها نگران نميو خود از اين موضوع نگران است، سود
خـواه و    پـرواز و زيـاده    كنـد؟ چـون بلنـد     چرا سودابه موافقت مي«. كند و موافقت مي. است
هاي افـراد اقتدارگراسـت كـه      اين موضوع از ويژگي). 117: 1388نيا،  پاك(» استطلب  جاه

  ):73 :1381فتحي، (ها هستند   مطيع، منقاد و وفادار قدرت
 تسـ ينواره غـمخ روزامـازو بـهتر   بدو گفت سودابه ز ين چاره نيست
ــان ــهريار جه ــود ش ــو ب ــي ك  مهـان ي از ـواهد هــم بر و بوم خـ    كس

ــي ــا او چرايــ ــد بــ  ماني بـه غـ  رد شـادمــ ي نــشم كس   دژمز پيونــ
ــاوران ــاالر هامــ ــت ســ  كــه ســودابه را آن نيامــد گــران      بدانســ

  )133: 1384فردوسي، (

او از ميـان پـدر و   . گيـرد كـه قدرتمنـدتر هسـتند      سودابه همواره طرف گروهي را مـي 
گيـرد و هنگـام گرفتارشـدن كـاووس توسـط پـدرش، بـه          كاووس، جانب كاووس را مـي 

خـواهي    گوي با سياوش به ايـن قـدرت  و سودابه در گفت. پردازد  از كاووس ميداري  طرف
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داند كه بعد از كاووس، سياوش قدرت را به   مي او. خود و ماندن در رأس قدرت اشاره دارد
خواهد همچنـان شـهبانوي     گيرد؛ بنابراين با پيشنهاد ازدواج و عشق به سياوش مي  دست مي

  :ايران باقي بماند
 بداري مـرا همچـو او ارجمنـد   نماني كه آيد به مـن بـر گزنـد

  )22: 1384فردوسي، (

توجه مبالغه آميز نسبت به مسائل جنسي «طلب   هاي افراد قدرت  همچنين يكي از ويژگي
اي   هاي مهم شخصيت سودابه است؛ بـه گونـه    اين نيز از ويژگي). 73: 1381فتحي، (» است

  :پذيرد  دهد؛ اما سياوش نمي  كه او به سياوش پيشنهاد رابطة جنسي مي
 امـرا دادهتــ شــيرينجــان تــن و   اماسـتادهمــن اينك بـه پيش تو

ــو   هر چه خواهي همه كام توز من ــر از دام ت ــيچم س ــرآرم نپ  ب
  )22: 1384 ي،فردوس(

  
  گويي دروغ 2.4

الدهام، (گويند   افراد دچار اختالل شخصيتي پرشور، معموال براي آزار دادن ديگران دروغ مي
دهد، براي رنجانـدن وي    سودابه، پس از اين كه سياوش به او پاسخ منفي مي). 499: 1385
سياوش قصـد تعـرّض   : گويد  رود و به دروغ مي  چنان كه به نزد كاووس مي. گويد  مي دروغ

  :به وي داشته است
 بر آراست چنگ و برآويخت سـخت    چنين گفت كه آمد سياوش به تخت

  )26: 1384فردوسي، (

  :برد كه سودابه دروغ گفته است  اما بعد از آزمودن سودابه و سياوش، كاووس پي مي
ــر و ــاالي اوبـ ــرو بـ ــازو و سـ ــاي او    بـ ــد هرجــ ــر ببوييــ  سراســ

 وي گالببهـمـي يافـت كـاووس    ز سودابه بوي مـي و مشـك نـاب
ــودن نبـــود انـــدروي    نـديد از سياوش بـدان گونـه بـوي  نشـــان بسـ

  )27: همان(

گويي او پـي بـرده اسـت، دروغـي ديگـر را پـي         بيند كاووس به دروغ  وقتي سودابه مي
او كـاري  . گويد سياوش با آسيب رسـاندن بـه او فرزنـدانش را كشـته اسـت       ميو ريزد  مي
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گفتار، سـياوش از آتـش بگـذرد و      گو و راست  تا براي مشخص شدن شخص دروغكند  مي
حتي بعد از گذشتن سياوش از آتش دوباره . شود  گويي وي ثابت   پس از گذر از آتش، دورغ

  :پردازد  براي توجيه كار خود به دروغ گويي مي
 ـو آتــش بــديـن تـارك من ببـارت   بــدو گفــت ســودابه كــاي شــهريار
ــدرين ـــرد ان  نخواهم كه داري دل از من بـه كـين     همــه جـــادوي زال ك

  )39: همان(

  :گويد شود و به او مي به نحوي كه كاووس ناراحت مي
ــوز ــگ داري هن ــت نيرن ــدو گف  نگردد همي پشـت شـوخيت كـوز      ب

  )38: همان(

  ترساندن اشخاص 3.4
افراد دچار اخـتالل شخصـيتي   . ترساند  هاي خود افراد را مي  سودابه براي رسيدن به خواسته

» شـان عمـل كننـد     كنند مطابق خواسـته   با ترسانيدن اشخاص، آنها را مجبور مي«پرشور نيز 
پاسـخ مثبـت   سودابه براي اين كه سياوش را وادار كند به خواستة او ). 499: 1385الدهام، (

كنـد اگـر مطـابق      ترساند و بيان مـي   وي سياوش را مي. كند  دهد، از شيوة تهديد استفاده مي
  :ميلش عمل نكند، پادشاهي را بر او تباه خواهد كرد

ــن ــان م ــر بپيچــي ز فرم ــر س  ـايد دلـت سوي پــيـمان مـــن يـن   و گ
ــاه ــر پادشــاهي تب ـــر تــو ب  اهشود تيره بـر روي تـو چشـم شـ       كـــنم ب

  )25 /3 ج: 1384 فردوسي،(
  
  عدم توجه به اخالقيات 4.4

كننـد    هايشـان رعايـت نمـي     هاي اخالقي را براي رسيدن بـه هـدف    افراد پرشور، ارزش
سودابه نيز براي رسيدن به اهداف خود از هـيچ كوششـي دريـغ    ). 484: 1385الدهام، (

افراد پرشـور بـراي   . پردازد  زدن ميگويي و تهمت   ورزد و در اين راه حتّي به دروغ  نمي
سودابه نيز چنـين  ). 482: همان(دهند   تحقّق اهدافشان هر كاري كه الزم باشد، انجام مي

چنـان كـه   . زند تا به هدف خـود برسـد    به هر كاري دست مي. گيرد  اي را پيش مي  شيوه
  :كند  خود به اين موضوع، اين گونه اشاره مي
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 بـه انـيـشه افـسون فراوان بـخوانـد   ـره بـماندنـگــه كرد سـودابـه خـي
 ـنمــ  روا دارم ار بــگــسـلد جان   كــه گــر او نـيــايد بـه فرمان من
 نـــهـــان  درانـ آشـكارا وـنـدكـن   بد و نيك و هر چاره كه اندر جهان
ــن      بـســازم گر او سر بـپيـچد ز مــن ــر انجم ــر س ــان ب ــنم زو فغ  ك

  )24: 1384فردوسي، (

سـرّامي،  (ورزد  مـي همچنين او با اظهار عشق به سياوش به شوي خود نيـز خيانـت   
  .توجهي او به مباحث اخالقي است بياي ديگر از   كه اين موضوع نمونه) 512: 1388
  
  بودن خشمگينخشن و  5.4

چـه اشخاصـي كـه در      چنـان افـرادي خشـمگين هسـتند و     هاي پرشور معموالً  شخصيت
نظرشان بايد از آنها پيروي كننـد، چنـين نكننـد، نسـبت بـه آنهـا بـه شـدت خشـمگين و          

سياوش، با توجه به همين ويژگيِ سودابه، ). 501: 1385الدهام، ( شوند  كننده مي  مجازات
سودابه نيز بر آن اسـت كـه سـياوش    . مراقب است كاري نكند كه موجب خشم او شود

اگر سياوش از وي پيروي نكند اين گونه وي را : گويد  او عمل كند و مي ةخواستمطابق 
  :مجازات خواهد كرد

ــن ــر او ســر بپيچــد ز م ــن      بســازم گ ــر انجم ــر س ــان ب ــنم زو فغ  ك
  )24: 1384فردوسي، (

با سودابه بايد به نرمي سخن گفت و : گويد  گويي دروني مي  سياوش نيز در يك تك
شدن سودابه، ممكن اسـت عواقـب وخيمـي     خشمگين او را خشمگين نساخت؛ چرا كه

  )23: همان ←(براي او در پي داشته باشد 
هــا از نظــر   هــاي اســتفاده از خشــونت در سياســت و ديگــر حــوزه  يكــي از تبيــين

: داند  سياوش هم مي). 80: 1379دوورژه، (هاي فردي است   روانشناسي، جبران شكست
بنـابراين  . زنـد   اين شكست دست به انتقام مـي اگر سودابه شكست بخورد، براي جبران 

اكنون كه تيپ شخصـيتي سـياوش و سـودابه    . كند كه او را بر سر خشم آورد  كاري نمي
هـاي داسـتان از منظـر      ها با هم و با ديگـر شخصـيت   مشخّص شد، به تحليل روابط آن

  .پردازيم سياسي مي
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  اوشسياسي روابط سودابه و سيـ    شناختي روانتحليل . 5
اي او را نامادري سـياوش    عده. هاي مهم داستان سياوش است  سودابه يكي از شخصيت

تر اين داستان مادر سياوش همان سـودابه    در ساخت كهن«دانند و برخي نيز معتقدند   مي
تر چون عشق مادر و پسـر را نپسـنديده بودنـد، سـودابه را مـادر        بوده است؛ ولي سپس

انـد   سـاخته افسانه براي سياوش مادر ديگري بـدون نـام   وسيلة ناتني سياوش كرده و به 
هاي مهم اين شخصيت، توجه به قـدرت و    يكي از ويژگي). 325: 1381خالقي مطلق، (

تارهاي او را در اين ويژگي بايـد  اي كه علّت بسياري از رف  خواهي است؛ به گونه  قدرت
اگـر در داسـتان رسـتم و اسـفنديار و رسـتم و سـهراب، اسـفنديار و سـهراب         . جست
طلـب واقعـي     ، در داسـتان سـياوش، قـدرت   )236: 1376رحيمـي،  (طلب هستند   قدرت

او در . سودابه، از نظر سياسي از گروه نـوادر روزگـار خـود بـوده اسـت     «. سودابه است
حتـي بـا    ــ  تـوان از او   نمـي . هـاي پشـت پـرده حضـور دارد      گذاري  ستبسياري از سيا

او گفتـه شـده   دربـارة  ). 622: 1377چراغـي،  (» انتظار وفاي به عهد داشتـ  بيني خوش
درخشد و آن همان ابتداي   فقط يك جا چهرة او به صورت همسري با وفا مي«است كه 

ران دوشيزگي باشد كه هنوز كار است كه شايد شوي دوستي وي ناشي از پوشيدگي دو
؛ البته بايد افزود اين وفاداري او بيشـتر بـه   )6: 1349يوسفي، (» آثارش در او باقي است

داند و به سبب تحصـيل منـافع     اين دليل بوده است كه كاووس را قدرتمندتر از پدر مي
. خـواه دارد   او شخصـيتي پرشـور و قـدرت   . ايسـتد   فردي است كه در مقابـل پـدر مـي   

فتحـي،  (» شـوند   ها به سوي پيكار سياسـي و قـدرت جـذب مـي      پرشورها و خشمگين«
خواهي خـود را    خواهد حس قدرت  سودابه با نزديك شدن به كاووس مي). 100: 1381

خواسـته    ارضاء كند و يكي از علل عاشق شدنش نيز به سياوش، اين بوده است كه مـي 
. و در مقام شهبانو بودن بـاقي بمانـد   به سياوش نزديك شود تا هم چنان در هرم قدرت

كند به افرادي نزديك شـود    سعي ميـ  همان طور كه در ازدواج با كاووس نشان دادـ  او
داند سياوش دير يا زود جانشين كـاووس    سودابه مي. كه در اوج هرم قدرت قرار دارند

اووس بـه بهتـرين   گوي بين او و كو گفت. كند  شود؛ بنابراين خود را به او نزديك مي  مي
  :دهد  سياوش نشان ميدربارة صورت، نظر وي را 

ــت ـــاه گف ــودابه را ش ــده س  فتهبايـد نــ  ن نكه اين رازت از مـ   پژوهن
ــوي ــياوش بگ ــگ و راي س  ز بــــاال و ديــــدار و گفتــــار اوي  ز فرهن
ــاه ــاي ش ــودابه همت ــت س ــدو گف  د و مـاه خــورشي نديدست بـر گـاه     ب
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ــان    جهـانچو فرزند تـو كيسـت انـدر ــد ســخن در نه  چــرا گفــت باي
  )19 -  18: 1384فردوسي، (

او همواره نسبت به اطرافيان خود بدگمان اسـت  . در مقابل سياوش شخصيتي مراقب دارد
نزديك شود و يكي ديگر از عواملي كه سبب ـ  كاووس و سودابهـ  ها تواند چندان به آن  و نمي

. پاسخ مثبت دهد، همـين ويژگـي شخصـيتي اوسـت    شده تا سياوش نتواند به عشق سودابه 
اشـخاص و حتـي   خواهند  ميهاست، همواره  هاي پرشور كه سودابه نيز يكي از آن  شخصيت

هـاي مراقـب،     ؛ اما شخصيت)486: 1385الدهام، (همسر خود را تحت كنترل خود در آورند 
كساني كه در روابط زناشـويي   از برقراري رابطه با معموالً«دهند و   تن به زير سلطه بودن نمي

بنـابراين  . كنند  هاي باالتر قرار گيرند، خودداري مي  خواهند در پله  كنند و مي  طلبي مي  سلطه
: همـان ( »هاي شخصيتي پرشور و يا با اعتماد به نفـس همخـواني ندارنـد     ها با گونه  مراقب

هـاي    سياوش با توجه به اين كـه جـزء شخصـيت      شناختي روانبنابراين از نظر ). 252 -  251
  .صيتي پرشور است، پاسخ مثبت دهدتواند به عشق سودابه كه شخ  مراقب است، نمي

  
  سياسي روابط رستم و سياوشـ    شناختي روانتحليل  .6

يكـي از جهـت   : گيري شخصيت سياسـي سـياوش نقـش دارد     رستم از دو جهت در شكل
در . داري از او در دربار كـاووس   پذيري سياسي او و ديگر، طرف  پرورش سياوش و جامعه

هـا    و رسـانه  ،خانواده، مدرسه، فرهنـگ : پذيري سياسي افراد، عوامل مختلفي ازجمله  جامعه
گيري شخصـيت سياسـي سـياوش، رسـتم و       در شكل). 59 -  56: 1381فتحي، (نقش دارد 

آيـد و    سياوش، رستم به درگاه كاووس ميپس از به دنيا آمدن . خاندانش نقش مهمي دارند
تربيت سـياوش  مسئوليت علّت سپردن . خواهد كه تربيت سياوش را به وي بسپارد  از او مي

تا رستم به طور منطقي وارد داستان گردد و بتواند پـس از  «به رستم، اين دانسته شده است 
خواه سياوش در صحنة   كينرخ دادن فاجعه و رسيدن به نقطة اوج، به طور طبيعي به عنوان 

» داستان قرار گيرد و داستان جذابيت خود را با مرگ شخصيت اصلي داستان از دست ندهد
كنـد كـه درباريـان      رستم علّت درخواست خود را اين گونه بيـان مـي  ). 88: 1387زارعي، (

  :كاووس شايستگي پرورش سياوش را ندارند
 پرورانــيد بايــد بــه كـش مـــرا   چنين گفت كه اين كودك شير فش
 مر او را به گيتي چو من دايه نيست   چـو دارنــدگان تـو را مايــه نيســت

  )10: 1384فردوسي، (
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خواهد سياوش را به عنوان شاه البتّه آن گونه كه خود   شايد هدف رستم اين است كه مي
در صـورت اليـق    يكي از وظايف پهلوانان در شاهنامه، انتخـاب شـاه و  . خواهد، بپرورد  مي

ميـان رسـتم آزاده و كـاووس ديوانـة خودكامـه، همـواره       «. هاسـت  نبودن بر كنار كردن آن
شناسد، تـا    داند و دربار او را فاسد مي  رستم كاووس را اليق شهرياري نمي. كمشكش است

در ). 181: 1360جوانشير، (» گيرد تا خود پرورش دهد  جايي كه پسرش سياوش را از او مي
اي نشده است؛ اما در ادامة داستان و در رفتار بين سياوش   داستان به اين موضوع اشارهآغاز 

گونه كه در داستان سهراب نيز نشان  همانرستم . شود  خوبي ديده مي بهو رستم اين موضوع 
در مقابـل همـواره از   . كنـد و بـه او بـدبين اسـت      داد، چندان مطابق ميل كاووس عمل نمي

شـكافم و بـدين     گويد اگر تو فرمان دهي، زمـين را مـي    كند و به او مي  سياوش حمايت مي
  :دهد  پذيري خود را به سياوش نشان مي  صورت فرمان

ــي      ببــرّم زمــين گــر تــو فرمــان دهــي ــز به ــي ج ــنم هم ــتن نبي  ز رف
  )59: 1384فردوسي، (

است كه  كند؛ اما در مقابل كاووس بر سر آن  رستم در برابر سياوش اظهار كهتري مي
  :شنوي داشته باشد  كاووس از او حرف

 پس آن گه جهان زير فرمـان توسـت     سخن بشنو از من تو اي شه نخسـت
  )62: همان(

رود، آشكارا به دفاع از سـياوش    هنگامي كه او به عنوان پيك سياوش به نزد كاووس مي
او از . گيـرد   شـكل مـي  پردازد و بر سر دفاع از سياوش بين او و كاووس دوباره درگيري   مي

سياوش بـر اسـاس   : گويد  شكني واندارد و به وي مي  خواهد پسرش را به پيمان  كاووس مي
  :دستور تو عمل نخواهد كرد و پيمان خود را با افراسياب نخواهد شكست

 مــكــن آنــچ نه انـدر خورد با كاله   ز فرزنــد پيمــان شكســتن مخـــواه
 سيــاوش ز پــيمــان نـگــردد ز بن   نهـــاني چـــرا گفـــت بايـــد ســـخن
 بـــر آشـــوبد ايـــن نـــامور پيشـــگاه   وزين كار كـه انديشـه كردسـت شـاه

  )63: همان(

اگـر شـاه از   : كنـد   رستم در مصرع دوم بيت اول، به صـورت غيرمسـتقيم بيـان مـي    
گوي بـين  و بر اساس همين گفت. شكني بخواهد، اليق شاهي كردن نيست  سياوش پيمان
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. بـرد  پـي توان به دو دستگي سياسي به وجود آمده در دربار كاووس   رستم ميكاووس و 
شناسـد و بـه سـياوش      رستم با بودن سياوش ديگر كاووس را به عنوان شاه اليـق نمـي  

پـس از مـرگ سـياوش، ايـن     . پذير اوست و از او دفاع خواهد كـرد   كند فرمان  اعالم مي
شود، چنـان كـه بـا وجـود زنـده بـودن         ر ميت  نااليق بودن كاووس از نظر رستم پر رنگ

  .آورند  شود و او را به عنوان شاه به ايران مي  كاووس، به دنبال كيخسرو فرستاده مي
را بـه   ذيـل پردازد و هنرهاي   رستم پس از بردن سياوش به زابلستان به تربيت او مي

  :آموزد  او مي
ـــلستان ــه زاب ــردش ب ـــن بب  گلسـتان  نشـستنگـهـش سـاخت در    تهـمـت
ــد ـــمان و كمن ــر و ك ــواري و تي  عنان و ركيب و چه و چـون و چنـد    س
 هـمـان بـاز و شـاهيـن و كار شـكار    نشـسـتــــنگه مجلـــس و ميگســـار

 ســخــن گـفتن رزم و راندن سپــاه    ز بيـــداد و تخـــت و كـــالهز داد و
ـــا بيـامـــوختش ســرب  د ببربـسـي رنــج بــرداشــت و آم   ســرههـنـرهـ

  )11 -  10: 1384فردوسي، (

هاي حكومـت كـردن     رسد رستم به آموختن آيين رزم و بزم بيش از شيوه به نظر مي
سياوش در آيين رزم و بزم همان گونه كـه در جنـگ بـا تورانيـان و     . تأكيد داشته است

چوگان بازي كردن با آنها نشان داده است، دست كمي از رسـتم نـدارد؛ امـا در روابـط     
. داند  سياسي خود همواره دچار ضعف بوده است و از آيين پادشاهي چندان چيزي نمي

: كنـد، سـياوش از رسـتم خـوي پهلـواني را آموختـه اسـت         چنان كه يوسفي اشاره مـي 
پروردة رستم است و دليري و خـوي و مـنش پهلوانـان را از او آموختـه      دستسياوش «

» بينـيم   گـر مـي    حـوي در او جلـوه  است و درحقيقت شخصيت محبـوب رسـتم را بـه ن   
  ).3: 1349يوسفي، (

رستم در پرورش سياوش هدف نيكي داشته است؛ اما سرنوشت سياوش بدين گونه 
رسد و بر اين اساس رستم يكي از نيكاني اسـت    بود كه از نيكان و بدان به او آسيب مي

  :رساند  كه به صورت ناخواسته به سياوش آسيب مي
ــه آ ــر آن بچ ــتاره ب ــدس ــفته دي  ت چون بخت او خفته ديدغمي گش   ش

ــك آزار او ــد و نيــ ــد از بــ ــار او      بديــ ــد از كـ ــزدان پناهيـ ــه يـ  بـ
  )10 :1384فردوسي، (
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اي   و به سبب اين كه وي جزء گروه نيكان است، به نقـش او در مـرگ سـياوش اشـاره    
بدگمان بوده و اين سياوش از همان زمان ورود به درگاه كاووس، به او و سودابه . شود  نمي

كند، اين بدگماني او به   چنان كه خود سياوش بيان مي. بدگماني او، نتيجة تربيت رستم است
  :سودابه بنابر گفتة نامور مهتران يعني رستم در او شكل گرفته است

 هاي هــامــاوران  ـانتهـمه داســـ   شـنـيـدســتـم از نــامـور مهتـران
 ز گـردان ايـران بــــرآورد گـــرد   ايران چه كـردكــه از پيش بـا شاه

 نخواهد همي دوده را مغز و پوست   پر از بند سودابه كو دخـت اوسـت
  )22: همان(

نمونـة آن  . كنـد   سياوش بر اين گمان است كه كاووس بيشتر سخنان سودابه را اجرا مي
دانـد كـه ايـن      سياوش ميخواهد به شبستان برود،   هنگامي است كه كاووس از سياوش مي

  :سخن كاووس نيست؛ بلكه خواستة سودابه است
 همي زو بدريـد بـر تـنش پوسـت       بدانســت كــان نيــز گفتــار اوســت

  )20: همان(

پذير بودن   گو با كاووس به اين فرمانو شدن سياوش، در گفت كشتهرستم نيز پس از 
  :كند او و قدرت بيشتر سودابه اشاره مي
ــان زن     انجمــنكســي كــو بــود مهتــر ــر او را ز فرمـ ــن بهتـ  كفـ

  )171: همان(

و دهد  ميبودن انديشة رستم و سياوش را در يك موضوع واحد نشان  يكياين موضوع 
شخصـيت سـياوش   . شود سرچشمه انديشة سياوش، همان سخنان رستم است  مشخص مي

در روابـط بـين   چه را رستم بـه او آموختـه     تحت تأثير تربيت رستم شكل گرفته است و آن
رسـد سـياوش بـه دليـل همـين تربيـت رسـتم و          به نظر مي. دهد  خود و كاووس نشان مي

خصـوص سـودابه، رابطـة درسـتي      بـه تواند با درباريان كاووس   هاي اوست كه نمي  آموخته
برد؛  مي سر بهها  گيرد و در ترس از آن  ها فاصله مي او بر اثر همين بدگماني، از آن. برقرار كند

  :شود  نان كه هنگام رفتن به شبستان سودابه به اين ترس او اشاره ميچ
ــد ــرده ز در هيرب ــت پ ــو برداش  ســياوش همــي بــود ترســان ز بــد   چ

  )17: 1384فردوسي، (
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گو با رستم علّت اين نوع رفتارهاي سياوش را بـه رسـتم نسـبت    و كاووس در گفت
  :اي  افكندهگويد كه اين شيوة تفكر را در سر او تو  و ميدهد  مي

 ن در نهـانـانـد سخكـه ايدون نـم   به رستم چنـين گفـت شـاه جهـان
 ايچنين بـيخ كـين از دلـش كنـده   ايكــه ايــن در ســر او تــو افگنــده

  )63: همان(
رسـتم بـا   . توان گفت رستم در سرنوشت و مرگ سياوش نقش داشته اسـت   بنابراين مي

نتواند با كاووس و سودابه رابطة درستي برقـرار  بدگمان بار آوردن سياوش، سبب شد تا وي 
كند و با پادشاه دانستن او به طور غيرمستقيم، در دربار كـاووس ايجـاد دوگـانگي كـرد؛ بـه      

ايـن  . شود  گيرد و به كام مرگ فرستاده مي  نحوي كه سياوش از كاووس و درباريان فاصله مي
در داسـتان مـذكور، كـاووس بـا نـدادن      . هايي با داستان رسـتم و سـهراب دارد    داستان رابطه

شود؛ امـا در ايـن داسـتان رسـتم بـه        نوشدارو با خواسته و ميل خود سبب مرگ سهراب مي
رستم در پي انتقام از كـاووس بـوده   . نوعي ديگر و ناخودآگاه در مرگ سياوش دخالت دارد

قام سهراب را خواست كه با بركناري او و نشاندن سياوش به جايش، به نحوي انت  است و مي
  .شود  گيري كشته مي  بگيرد؛ اما سرنوشت چيز ديگري را رقم زده بود و سياوش در اين انتقام

  
  و سياوش ،سياسي روابط رستم، سودابه ـ   شناختي روانتحليل  .7

در داستان سياوش، كشمكش بين رستم و سودابه نقشي محوري در حـوادث داسـتان دارد؛   
به اين تعارض و تقابـل، فهـم درسـت داسـتان را دچـار مشـكل        اي كه عدم توجه  به گونه

از بعد فلسفي، كشمكش اين داستان در بين نيروهاي اهورايي سـياوش و اهريمنـي   . كند  مي
رسـد كشـمكش اصـلي ميـان       ؛ اما به نظر مـي )75: 1371كرمي، (سودابه دانسته شده است 
باره، كمتر  اين  درهاي صورت گرفته   افتد؛ موضوعي كه در تحقيق  رستم و سودابه اتفاق مي
براي نمونـه مـرادي كـوچي، كشـمكش اصـلي داسـتان را در بـين        . به آن توجه شده است

داند و به تقابل   مي) 5: 1390(» هاي اصلي سياوش، گرسيوز، كاووس و افراسياب  شخصيت«
ايـن بـوده    توجهي به اين كشـمكش نيـز   كمعلّت . اي نشده است  بين سودابه و رستم اشاره

دهد تا در روساخت   ساخت داستان خود را نشان مي  است كه اين كشمكش بيشتر در ژرف
آن؛ به همين سبب اين كشمكش از نظرها مخفي مانده و با توجه به گفتارهـا و كردارهـاي   

سـياوش از همـان زمـان    . برد پيتوان به وجود اين كشمكش   اين دو شخصيت است كه مي
سـياوش در پاسـخ بـه    «. ووس، به همة افراد ازجمله سودابه بدگمان استورود به درگاه كا
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اند كه نامـادري    نگرد و همانند كسي كه از پيش به او تلقين كرده  پدر، نخست خيره بدو مي
كوشـد تـا غبـار      رود و مـي   هـاي نـاخوش ديـده اسـت، بـه فكـر فـرو مـي          براي او خواب

: 1387سـرّامي،  (» يابـد  نميد؛ اما بدين كار توفيقي ها را از اندرون خويش بزداي  داوري  پيش
كند، به سـياوش تلقـين شـده      طور كه سرّامي به ظرافت به اين موضوع اشاره مي همان). 95

. هاي رستم بـوده اسـت    است كه به سودابه بدگمان باشد و اين بدگماني تنها به خاطر تلقين
هايي وجود   بي ندارد و بين آنها كشمكشدهد رستم چندان با سودابه رابطة خو  اين نشان مي

بـراي نمونـه   . درمقابل، سودابه نيز اين دشمني خود را نسبت به رستم نشان داده است. دارد
انـد آن دو كـودك از او نيسـت؛      شناسان گفتـه   گويد ستاره  هنگامي كه كاووس به سودابه مي

در گفتـار سـودابه بـه    . اند  كردهها از ترس رستم چنين بيان  گويد كه آن  سودابه در پاسخ مي
  :شود  داري رستم از سياوش و دشمني با خود به صراحت اشاره مي  جانب

ــتن ــو پيل ـــپهبد گ ـــيم س  بلــرزد همــي شــير در انـــجمن   ز بـ
 بـبـندد چو خواهد ره آب نيـل   كجــا زور دارد بــه هشــتاد پيــل
ــود  مگر ديده همواره پر خـون بـود   مــرا نيــز پايــاب او چــون ب

  )32 :همان(

دانـد و بـدين     گذرد، آن را جادوي زال مـي   سودابه حتي هنگامي كه سياوش از آتش مي
  :دهد  نحو دشمني خود را با خاندان زال نشان مي
ــدرين ــرد ان ــادوي زال ك ــه ج  نخواهم كه داري دل از من به كـين    هم

  )37: همان(

و دهد  ميشدن سياوش اين دشمني بين سودابه و رستم بيشتر خود را نشان  كشتههنگام 
  :داند  رستم، عامل اصلي كشته شدن سياوش را سودابه مي

ــزاد     سياوش به گفتـار زن شـد بـه بـاد ــادر ن ــو ز م ــي ك ــته زن  خجس
  )171: همان(

بـراي  سـودابه  . هـاي سياسـي آن دو جسـتجو كـرد      علّت اين دشمني را بايد در انديشه
طلبي خود با كاووس ازدواج نمود و با اظهار عشق نسبت به سياوش، با   ارضاي حس قدرت

طلبش، هـدفي جـز مانـدن در مقـام شـهبانوي ايـران و         توجه به شخصيت پرشور و قدرت
  :ارجمند ماندن بعد از مرگ كاووس نداشت
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 يادگار تــو خــواهـي بـدن زو مـرا   چو بيرون شود زين جهـان شـهريار
 بــداري مــرا همچــو او ارجمنــد      نـمـانـي كـه آيد بـه مــن برگــزند

  )22: همان(

خواهد سياوش مانند كاووس وي را ارجمنـد بـدارد و درحقيقـت سـياوش       سودابه مي
در مقابل وظيفة رستم به عنـوان  . پذير او باشد كه اين رسمي نو است  هچون كاووس فرمان

وي . حفظ و حراست از مقام شاهي و جلوگيري از ايجاد راه و رسم نو استجهان پهلوان، 
همان گونه كه در داستان رستم و سهراب نشان داد، حتي به پسر خود اجازة ايجـاد بـدعت   

او كاووس را تحت انقياد خـود درآورده و  . دهد؛ اما سودابه رسمي نو در انداخته است  نمي
جراي بين سودابه و سياوش، تحت تأثير وي اسـت؛  كاووس در كارهاي خود حداقل در ما

  :گويد انسان بايد جانب فرزند خود را بگيرد نه زن را  اي كه فردوسي با اعتراض مي  به گونه
ــد   چو فرزند شايسـته آمـد پديـد ــد بري ــان دل بباي ــر زن  ز مه

  )39: همان(

سرّامي، (كند   بيان ميستيزي و نظام پدرساالري   سرّامي علّت اين دشمني با سودابه را زن
او زني رسم نو در اندازد؛ اما سودابه رسمي نو دورة پذيرد كه در   رستم نيز نمي). 96: 1387

كاووس، بر اساس آيـين،  . در انداخته و به عبارتي رقيب رستم در درگاه كاووس شده است
ا او بيشـتر  پهلوان خود در انجام كارها مشورت كند و از او سـخن بشـنود؛ امـ    جهانبايد با 

خوبي نشان داده  بهتحت تأثير سودابه قرار گرفته و در داستان، اين تأثيرپذيري وي از سودابه 
گفتـة  كاووس هـر چنـد كـه بـر اسـاس شـواهدي ماننـد آزمـايش خـودش و          . شده است

ماند يا ايـن گونـه وانمـود      گناه است، باز دلبستة سودابه مي بيداند سياوش   شناسان مي  ستاره
  :كار باشد، بايد كه سرش را از تن جدا كرد  گويد اگر سياوش گناه  وي مي. كند  مي

 بدينسان بـود بنـد بـد را كليـد   ســياووش را ســر ببايــد بريــد
  )26: 1384فردوسي، (

گـذرد و    شود، خيلي ساده از كنار موضوع مي  كاري سودابه مشخص مي  اما وقتي كه گناه
  :اين باره سخن مگوگويد با كسي در   به سياوش مي

 نبايد كه گيرد سخن رنـگ و بـوي     مكن ياد ازين هيچ و با كس مگوي
  )28: همان(
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كار است و سـياوش   گناهگويند كه سودابه   شناسان به او مي  حتي بعد از اين كه ستاره
  :پردازد  كند و با وي به گريه مي  گناه، باز او با سودابه همدلي مي بي

 همــي زار بگريســت بــا او بــه هــم   شــــد دژمســــپهبد ز گفتــــار او
  )32: همان(

اين تأثيرپذيري براي رستم خوشايند نيست و دشمني او با سودابه نيـز بـدين علّـت    
وي سـياوش را نسـبت بـه سـودابه     . نگرد  رستم به چشم يك رقيب به سودابه مي. است

خواهد سياوش را   ابه ميكند تا به نحوي سودابه را از ميدان به در كند؛ اما سود  بدبين مي
طلبـي خـود را     مانند كاووس به عشق خود گرفتار سازد تا بدين صورت حـس قـدرت  

 ،گيـرد   تنها با كشتن سودابه انتقـام سـياوش را از او مـي    نهدر پايان نيز رستم . ارضاء كند
عشـق وارد شـده    ةحرببرد كه در دربار كاووس به   بلكه يك رقيب سياسي را از بين مي

اگر رستم براي كشتن سودابه تـا  . خواهد در رأس قدرت بماند  و از اين طريق مياست 
. اي بـراي ايـن كـار نداشـت      اين زمان اقدامي نكرده بود؛ به اين سبب اسـت كـه بهانـه   

شدن سياوش اين فرصت را براي او ايجاد كرد تا در اولـين زمـان ممكـن و حتـي      كشته
  .و درحقيقت رقيب خود را از ميان بردارد پيش از رفتن به پيش كاووس او را بكشد

  
  تحليل سياسي روابط سياوش و كاووس .8

سـبب آن  . كند با سياوش مهرباني كند و از ديدار او شاد باشد  كاووس در آغاز سعي مي
رسـد، پـس سـعي      شمر شنيده كه از نيك و بد به سياوش آسيب مي  است كه او از ستاره

  :باشدكند كه حداقل جزء نيكان   مي
 بيزدان پناهيـد از كـار او     بديد از بد و نيك آزار او

  )10: همان(
 ةگفتـ پذيرد، كاووس به سـبب همـين     مي را اگر رستم به ميل خود پرورش سياوش

سياوش بعـد  . كند تا از جانبش به او آسيبي نرسد  منجمان است كه او را از خود دور مي
سودابه و كاووس بـدگمان اسـت و در جـاي    از بازگشتش به درگاه كاووس، همواره به 
كـاووس در آغـاز سـعي    . ها را نشان داده است جاي داستان اين تعارض بين خود و آن

گيرد، هر چند خيلي   نرمي رفتار كند؛ اما برخي مواقع بر او خشم مي بهكند با سياوش   مي
  :شود  زود آرام مي
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 زشــتي نجويــد همــيوزيـــن گونــه    به دل گفت ار اين راست گويد همي
 بدينســان بــود بنــد بــد را كليــد       ســياوش را ســر بــه بايــد بريــد

  )26: همان(
شود و در هنگام پيمـان بسـتن بـا      در ادامه، دشمني بين سياوش و كاووس شديدتر مي

اگر چه سياوش فرزند كاووس اسـت، تفكّـرات آن دو در   . رسد  افراسياب به اوج خود مي
شود؛ مثالً هنگامي كه كاووس از   ها اختالفاتي ديده مي ر ميان آنتضاد با يكديگر است و د

گويـد خواهـان رزم و     كند و مـي   خواهد به حرمسرا برود؛ سياوش مخالفت مي  سياوش مي
كاووس در فرستادن سياوش به جنـگ افراسـياب،   ). 17: 1371كرمي، (ميدان جنگ است 

وش را تحريك كند تا به جنگ افراسياب كند سيا  او سعي مي. كند  خيلي با زيركي عمل مي
اگر در داستان رستم و اسفنديار، اسفنديار بنابر درخواست گشتاسـب بـراي بـه بنـد     . برود

شود، در اين داستان، كاووس به صـورت غيرمسـتقيم بـه چنـين       كشيدن رستم فرستاده مي
وي در . بگـذارد كند تا به چنين ميداني گـام    او سياوش را تحريك مي. زند  كاري دست مي

كسـي را  : گويـد   جواب موبدان، مبني بر اين كه كاووس نبايد به جنگ افراسياب برود، مي
بـه   ورزد بايـد شخصـاً   مـي بيند كه بتواند با افراسياب بجنگد و اصـرار    در اين انجمن نمي

  :جنگ افراسياب برود
 سـزاوار جـنـگ و سـزاوار كـين   كنون پهلواني نگـه كــن گـزين
 نـبـيـنـم كـسي را بدين انجمـن   چنين داد پاسخ بديشان كـه مـن
 مرا رفت بايد چو كشتي بـر آب   كه دارد پــي و تـاب افراسـياب

  )40: 1384فردوسي، (
رود؛ البته   شود و به جنگ افراسياب مي  با اين گونه سخنان است كه سياوش تحريك مي

  :تأثير نبوده است بيتمايل او به دور شدن از درگاه كاووس و سودابه در اين تصميم او 
 خــوبي بـگـويــم بخـواهم ز شاهبــه   بــه دل گفــت مــن ســازم ايــن رزمگــاه
ــر ــد دادگ ـــايي ده ـــم ره ـــگر كـ ــدر    مـ ــوي پـ ــت و گـ ــودابه و گفـ  ز سـ

  )40: همان(
» كنـد  مـي نمايد و پسر را با رستم روانـه    كار موافقت ميكاووس بي هيچ درنگي با اين «

پـس از خـواب   . شـود   بدين گونه است كه سياوش از دربار دور مـي ). 17: 1349يوسفي، (
پذيرد با او پيمان ببندد؛ اما اين موضـوع بـر     ديدن افراسياب و درخواست صلح، سياوش مي
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در اين قسمت تضـاد  . خواهد به جنگ افراسياب برود  آيد و از سياوش مي  كاووس گران مي
كنـد؛ امـا   شـكني   پيمانخواهد   سياوش نمي. دهد  روشني خود را نشان مي بهبين پدر و پسر 
  :خواهد پيمان را ناديده بگيرد، به جنگ افراسياب برود و اگر چنين نكند  كاووس از او مي

ــپاه ــپارد س ــپهبد س ــوس س ــه ط ــازگردد     ب ــان ب ــود و ويژگ ــه راهخ  ب
  )63: 1384فردوسي، (

، بـدين  كنـد  مـي خطاب  »جوان«شود، او را  ميآزرده  دلكاووس چون از دست سياوش 
شايسـتة  گويـد تـو     دهد و به صورت غيرمستقيم، به وي مي  گونه ناراحتي خود را نشان مي

  :داند  كردن سياوش را براي خود آبروريزي مي صلحكاووس . ميدان كارزار نيستي
 بـــرين بارگـــه بـــر مبـــر آبـــروي   خيــره آزرم دشــمن مجــويكنــون

  )65: همان(

شده براي ادامة جنگ از جانب كـاووس، همـين حفـظ آبـروي      ذكرهاي   از جمله هدف
به نظر . است؛ اما سياوش پيمان نشكستن را بهانه قرار داده است تا به جنگ افراسياب نرود

بايد براي رفتار ايـن دو شخصـيت، بـه دنبـال     كننده نباشد و  قانعرسد اين داليل چندان   مي
آيـا  . كند  كاووس در آغاز جنگ با افراسياب با موبدان مشورت مي. هاي ديگري نيز بود  دليل

اند كه مرگ سياوش به دست افراسياب اسـت؟ اگـر چنـين      در اين هنگام موبدان به او گفته
آورد   سياوش به وجود مـي باشد كه ممكن است چنين باشد، كاووس همان مشكلي را براي 

داند اگـر سـياوش بـه جنـگ       كاووس مي. كه اسفنديار از جانب گشتاسب به آن گرفتار شد
كند كه سـياوش از تصـميم     بنابراين او كاري مي. افراسياب نرود، به درگاه باز خواهد گشت

صلح منصرف شود و به جنگ افراسياب برود تا همچنان از درگـاه دور بمانـد و يـا حتـي     
خواهد كه در صورت نپذيرفتن جنـگ بـه درگـاه بيايـد، ايـن        او از سياوش مي. كشته شود

شود   شكني به نوعي خوارداشت سياوش محسوب مي  بازگشت بدون موفقيت و همراه پيمان
و با بازگشتش بدين گونه، به عنوان يك پيمان شكن نسبت به شاه ايران و ايرانيان شـناخته  

در مـورد  . واند تهديدي براي كاووس و حكومتش به حسـاب بيايـد  ت  گردد و ديگر نمي  مي
سـياوش اگـر   . شكني نيست كه سبب شده تا وي با افراسياب نجنگد  سياوش نيز تنها پيمان

حاضر نيست كه پيمان خود را با افراسياب بشكند، چگونه است كه به تعهد و پيمـان خـود   
علّت سرپيچي سياوش از دسـتور كـاووس    بنابراين. كند  نسبت به پدر و شاه ايران پشت مي

داند؛ چنان كه در توصيفش از  او كاووس را شاه اليق ايران نمي. نيز تنها پيمان شكني نيست
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خواهد با اين كـار، نافرمـاني از پـدر را      بنابراين او مي. داند  خرد مي بيكاووس وي را فردي 
  :گويد  ود ميگوي با سرداران خو او در اين زمينه در گفت. آشكار كند

 امم ز كـاووس مانـد نهـاننكه   شوم كشوري جويم اندر جهان
 نـــه از بتّـــري بازدانـــد بهـــي   سري كش نباشد ز مغز آگهـي
 ورا نيز هـم رفتـه بايـد شـمرد   قباد آمد و رفت و گيتي سـپرد

  )68: همان(
داشته باشد تا به اي در دست   نشكستن با افراسياب، بهانه   خواهد كه با پيمان  سياوش مي

گويد همان گونه كه قباد مرد و جهان را بـه ديگـري سـپرد،      او مي. درگاه كاووس بازنگردد
  .خواهد مرد و تخت به ديگري كه مسلماً خود سياوش است، خواهد داد  كاووس هم

داند كه دير يا زود بايد تاج و تخت را به سياوش واگذار كند، به نحـوي    كاووس نيز مي
كند هر طـوري شـده او را از تـاج و      داند و سعي مي  را رقيب تاج و تخت خود ميسياوش 

شايد بتوان گفت كه نكشتن سودابه در هنگام خيانت كردن به او، بـا  . تخت خود دور سازد
در كنار داليل ذكر شـده بـراي نكشـتن سـودابه، ايـن را هـم       . ارتباط نباشد بياين موضوع 

؛ )25: همان(» كنم بر تو بر پادشاهي تباه«كند   طور كه بيان مي همانتوان افزود كه سودابه   مي
. چيزي كه كاووس به آن تمايل دارد. سبب شده بود تا سياوش از تخت شاهي فاصله گيرد

چيزي كه اين انديشه را . كند تا سياوش از درگاه رانده شود  او در آغاز با سودابه همراهي مي
آيد و سـودابه    شدن سياوش، رستم به دربار مي كشتهكه بعد از  كند، اين است  باورپذيرتر مي

رسد كه كاووس سودابه   به نظر مي. دهد  كشد؛ اما كاووس هيچ گونه واكنشي نشان نمي  را مي
جو و خودسري همچون او، بعيد به   دانسته است و از شاه كينه  را مستحق مجازات شدن مي

هاي سـودابه بگـذرد؛ امـا چـون سـودابه را        ن و خيانتسادگي از كنار گناها بهرسد   نظر مي
پس از . دانست براي دوركردن سياوش از تاج و تخت خود، با او كاري نداشت  اي مي  وسيله

كشته شدن سياوش و رفع خطر از جانب او، كاووس به مجازات شدن سودابه نيـز راضـي   
پس اين . واكنشي نشان نداد است و وقتي ديد رستم چنين كاري را انجام داد، ديگر از خود

كاووس پايان داستان، به هيچ وجه درخور عشق خونين «: كه درباره كاووس گفته شده است
آلودة خويش را به   هراس از او، دستان بيباختة ترسويي كه رستم  غيرتبا مرد . سودابه نيست

. ند چندان درست باشدتوا  ، با اين نگاه نمي)88: 1387 سرّامي،(» پااليد  خون پاك سودابه مي
اي به دل نداشت، بـه هـيچ     كاووس چندان با رستم رابطة خوبي ندارد و اگر از سودابه كينه

  .داد رستم به او آسيبي برساند  وجه اجازه نمي
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  و گرسيوز ،سياوش با پيران، افراسياب سياسي روابط ـ   شناختي روانتحليل  .9
شـود، بـا سـه شخصـيت تـوراني يعنـي پيـران،          هنگامي كه سياوش به تورانيان پناهنده مي

اين دربار كه سياوش بـه آن پناهنـده شـده    . افراسياب و گرسيوز بيش از ديگران رابطه دارد
دانست با يك چنين درباري   رسد اگر سياوش مي  تفاوتي با دربار كاووس ندارد و به نظر مي

اووس ابتدا با سياوش با خوبي و افراسياب همچون ك. رفت  رو خواهد شد، به آنجا نمي  روبه
شود تا اين كـه دسـتور بـه كشـتنش       كم با او بد مي  كند و پس از آن كم  مهرباني برخورد مي

گونـه كـه رسـتم او را هنگـام      همانپيران همچون رستم راهنماي سياوش است و . دهد  مي
. شـود   ب مـي كند، پيران نيز زمان كشته شـدن سـياوش غايـ     پناهنده شدن به توران ترك مي

چينـي    تفاوت اين دو شخصيت در اين است كه رستم سياوش را از وجود شخص دسيسـه 
. گويـد   گرسيوز چيـزي بـه سـياوش نمـي    دربارة همچون سودابه با خبر كرده بود؛ اما پيران 

  . چيني تالي سودابه است  گرسيوز نيز در دسيسه
در پنـاه دادن بـه سـياوش، بـه     . پيران راهنماي افراسياب به كارهاي مثبت و نيك اسـت 

گويد كاووس پير است و سياوش جانشين او خواهد شد، پـس پنـاه دادن بـه      افراسياب مي
  :تواند براي آنها مهم باشد  سياوش از نظر سياسي مي

 بدو ماند آئين و تــخـت مـهي   سياوش جــوانـست بـا فرهـي
ــد ــه راي بلن ــد ب ــة     اگـــر شــاه بين ــي نام ــد يك ـــودمندنويس  س
ــورش   يكي جاي سازد بدين كشورش ــدر خ ــزاوار ان ــدارد س  ب

  )73: 1384فردوسي، (
كند نتيجة سياسي پناهندگي سـياوش    صراحت اشاره مي بهگوي ديگري و پيران در گفت

اگر كاووس شاه كه بـه  «پس اين سخن كه . آميز ايران نيست صلحبه آنها چيزي جز تصرّف 
برود، سياوش بر تخت شاهي ايران خواهد نشسـت و حرمـت   پيري رسيده است از جهان 

) 30: 1378دبيرسـياقي،  (» نوازي ما را خواهد داشت و دو كشور يكي خواهند گشت  مهمان
  .چندان درست نيست

 و ديرينه گشت او بـبايد گذشـت چ   نبيني كـه كـاووس ديرينـه گشـت
ــراخ ــان ف ـــگيرد جه ـــياوش ب  خي گنج بي رنج و ايـوان و كـاـسب   س
 چنين خود كه يابد مگر نيك بخت   دو كشور ترا باشد و تـاج و تخـت

  )74 :1384فردوسي، (
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توان به حكومـت ايـران رسـيد، افراسـياب را       پيران به اميد اين كه از طريق سياوش مي
افراسـياب نيـز در آغـاز بـا او بـه      . كند به سياوش پناه دهد و به او آسيبي نرساند  راضي مي
سياوش بـا  «اند كه   سبب خوب بودن افراسياب با سياوش، اين دانسته. كند  رفتار ميمهرباني 

» فروغ راستي روزني به دل افراسياب دروغ گشود و او با عمل به نيكـي در بـدي اثـر كـرد    
او . سـازي بـوده اسـت     ؛ اما بايد گفت كه رفتار نيك افراسياب ظـاهر )56: 1351مسكوب، (

دادن بـه   پنـاه افراسياب از همان زمان . به حكومت ايران برسدخواست از طريق سياوش   مي
وي معتقد است از جانب سياوش به او . سياوش، نسبت به او بدگمان و از او هراسان است

  :بدي خواهد رسيد
ــه چــون ـــروريةبچــك ــيرنر پ  چــو دنــدان كنــد تيــز كيفــر بــري    ش

ــدر    چو با زور و بـا چنـگ برخيـزد او ــار انـ ــزد اوبـــه پروردگـ  آويـ
  )73: 1384فردوسي، (

كند تا سياوش را به ياد تاج و تخت ايران بياندازد تا بـا    افراسياب از همان آغاز سعي مي
درحقيقت نقشـة او همـان اسـت كـه در برابـر      . بازگشتش به ايران، به حكومت ايران برسد

ايـن  خواهـد   مي. سهراب اجرا كرد و علّت نيكو رفتار كردنش را بايد در همين نكته جست
او بر اين است كه سياوش را وسوسه كنـد  . خود برسدخواستة بار از طريق سياوش به اين 

  :تا همچون سهراب راهي ايران شود
ــر      چــو رأي آيـدت آشـتـي بـا پـدر ــن كم ــاج و زري ــرا ت ــپارم ت  س
ــر ــدر جـــنگ دي ــا پ ــرا ب ــد ت  كهن شد سرش گردد از جنگ سير   نمان

 رسد آتـش از بـاد پيـري بـه رنـج        و پـنجگر آتش ببينـد پـي شصـت
  )75: همان(

گاهي خود  گهاما اين بدگماني نسبت به سياوش و ترسش از او، همواره همراه اوست و 
نخستين چرخش مهم در رفتار و انديشة افراسياب نسبت به سياوش وقتي «. دهد  را نشان مي
خود را به سـياوش دهـد، افراسـياب از    كند دختر   شود كه پيران به وي توصيه مي  نمايان مي

  ):180: 1369عباديان، (» آيندة چنين خويشاوندي هراسناك است
 چنين گفت بـا ديـده كـرده پـر آب      پــر انديشــه شــد جـــان افراســياب

ــتان    ام پـيش از ايـن داسـتانكه من گفته ــم داس ــه ه ــر آن گفت ــودي ب  نب
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ــر ــير نـ ــة شـ ــة بچـ ــه اي دايـ  نياري به برچـه رنجي كه جـان هم    كـ
  )97 -  96: 1384فردوسي، (

كنـد؛   مـي پس از بازگشت پيران از سياوش گرد و توصيف شهر، افراسياب اظهار شادي 
ايـن نشـان   . جا چه خبر است  گويد برو به پيش سياوش و ببين آن  اما پنهاني به گرسيوز مي

  :دانسته است  خود مي دهد افراسياب همواره از سياوش ترسان بوده و او را تهديدي عليه  مي
ــار     ز گـفتـار او شـاد شــد شـهـريــار ــد بب ــدش آم ــت برومن ــه دخ  ك

ـــفت     گفـتپس آن گه به گرسيوز آهسته ــاد از نـه ــه برگش ــه هم  نهفت
 ببين تا چه جاي است بر گـرد گـرد     بــدو گـفـت رو تـا سـياوش گـرد

  )116: همان(

دليل به سياوش پناه داد تا از طريق او بـه تـاج و   طور كه بيان شد افراسياب به اين  همان
گويد ببين آيـا    فرستد، مي  هنگامي كه گرسيوز را به نزد او مي. تخت و حكومت ايران برسد

  :سياوش قصد بازگشت به ايران را دارد يا اين كه آمده است در توران بماند
ــاد      سياوش بـه تـوران زمـين دل نهـاد ــيچ ي ــر ه ــرد دگ ــران نگي  از اي

  )116: همان(

بدين دليـل تـاكنون بـا سـياوش كـاري      : گويد  گوي ديگري به گرسيوز ميو او در گفت
اي به دستش نبوده اسـت و علّـت نكشـتن سـياوش را بـدنامي حاصـل از         نداشته كه بهانه
  :كند  كشتنش بيان مي

ــد ــه ب ـــدارم ب ـــهانه ن ــر ب ـــدو ب  گر از من بـدو انـــدكي بـد رسـد       ب
ــر ــايند ب ــان برگش ــانزب ــن مه  درفشــي شــوم در ميــان جهــان      م

  )126 :همان(

زنـد و بـه كشـتن      انگيزي گرسيوز، افراسياب دست بـه خـودفريبي مـي     سرانجام با فتنه
افراسياب درصدد بوده است كه سياوش را بكشد و گرسيوز ايـن  . دهد  سياوش رضايت مي

هاي گرسيوز   به اين دليل گفتهگفته شده است كه افراسياب . كند  شرايط را براي او فراهم مي
] سياوش و گرسيوز[فكر كرده است، رابطة نزديك خويشاوندي ميان ايشان «را پذيرفت كه 
دبيران، (» دهد  تن خويش را جزء در صورت بروز خيانت به كشتن نميپارة هست و كسي 

زده ؛ اما افراسياب بيشتر به خاطر ترس دروني خود از سياوش بدين كـار دسـت   )6: 1371
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دانـد كـه     اي به دست او داده است، حتي خود افراسياب نيـز مـي    است و گرسيوز تنها بهانه
  .زند  هاي گرسيوز، خواستة او نيز هست به چنين كاري دست مي  دروغ است؛ اما چون گفته

شايد علّت دشـمني بـين ايـن دو    . شود  هاي گرسيوز كشته مي  سياوش، به سبب دسيسه
  :ر سياوش است كه در آغاز داستان به آن اشاره شده استمرتبط با جريان ماد

 به شاه آفريـدون كشـد پـروزم   بدو گفت من خويش گرسيوزم
  )8: 1384فردوسي، (

شود، بـه    تر اين است كه گرسيوز در چند مورد از سوي سياوش تحقير مي  اما علّت مهم
  .كند  سياوش اقدام ميتوان گفت به سبب عقدة حقارت به دسيسه عليه   كه مياي  گونه

شدن سياوش به تورانيـان نقـش گرسـيوز در داسـتان      پناهندههنگام صلح با افراسياب و 
شود و او به عنوان پيك افراسياب براي انجام صلح به نزد ايرانيـان و سـياوش     تر مي  پررنگ

سـياوش  . كنـد   پس از اين است كه در چند جاي، سـياوش گرسـيوز را تحقيـر مـي    . آيد  مي
خواهد بنابر درخواست افراسياب چوگان بازي كند، افراد نـام بـرده شـده از      نگامي كه ميه

  :پذيرد  هاست، نمي جانب افراسياب را كه گرسيوز نيز يكي از آن
ــاد را ــرد كلبـ ــزين كـ ـــهبد گـ  چو گرسـيــوز و جهـن و پـوالد را      سپـ
 چــو رويــين و چــون شــيدة نامــدار   بـــه نـــزد ســـياوش فرســـتاد يـــار
 از ايـشـان كـه يارد شدن پيش گوي   سياوش چنين گفت كـاي نـامجوي
ــنم ــا م ـــاهند و تنه ــار ش ــه ي  نگهبــان چوگــان يــك تــا مــنم       هم

  )86: همان(

رسد گرسيوز نيز بايد يكي از يـاران تـوراني باشـد كـه بـا        در اين مسابقه كه به نظر مي
در ادامـة همـين مسـابقه،    . خورنـد   دهند، تورانيان شكسـت سـختي مـي     سياوش مسابقه مي

تواند و ايـن موضـوع     خواهد كمان سياوش را به زه كند؛ اما او نمي  افراسياب از گرسيوز مي
  :شود  نيز سبب خوارشدن گرسيوز نزد افراسياب و تورانيان مي

 بـــسي آفــرين كيـــاني بخوانــد   كمان را نگه كرد و خيره بمانـد
ـــرسيوز ــه گ ــغب ــهتي ــه   زن داد م ــزهك ــال و درآور ب ــه بم  خان

ــا بــر زه آرد كـــمان  نيامد برو خيـره شـد بـد گمـان   بكوشــيد ت
  )89: همان(
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شود كمان را از گرسيوز بگيرد و خود براي حفظ آبرو البته بـا لبـي     افراسياب مجبور مي
رسـد ايـن موضـوع، بـراي       به نظر مـي . خندان، براي زه كردن كمان سياوش به زانو بنشيند

. كه از شمشير زنان برتر تـوراني بـوده، حاصـلي جـز سـرافكندگي نداشـته اسـت        گرسيوز
  :شود  شود و از پايگاه گرسيوز كاسته مي  سياوش هر روز نزد افراسياب ارجمندتر مي
 به جز بـا سـيـاوش نـبـودي بـه هـم     سپـهـبد چه شـادان چـه بــودي دژم
ــه كــس راز نگشــاد   ز جهن و ز گرسـيوز و هـر كـه بـود ــود ب  و شــادان نب

  )91: همان(

شود گرسيوز به سبب سياوش پايگاه خود را در نزد افراسـياب    در اينجا نيز ديده مي
در ادامه، پيـران از  . توزي او از سياوش افزوده است  از دست داده و اين موضوع بر كينه

و خواهد ازدواج كند و چند دختر ازجمله دختـر خـود و افراسـياب را بـه ا      سياوش مي
گويد گرسيوز نيز سه دختر دارد؛ اما سـياوش بـا دختـر      كند و در اين بين، مي  معرفي مي

ايـن  . شـود   كند و سخني از ازدواج با دختران گرسيوز نمي  پيران و افراسياب ازدواج مي
  :بر كينه گرسيوز نسبت به سياوش افزوده باشد تواند  موضوع نيز مي

 مــام و ز بــاب بـــا پـــروزندكــه از   ســه انــدر شبســتان گرســيوزند
 كه هم جاه دارند و هم تـاج و گـاه     نــــبيره فريـــدون و فرزنـــد شـــاه

  )92: همان(

رود، بـه كـاخ فـرنگيس      گرسيوز هنگامي كه از جانب افراسياب به سياوش گرد مـي 
بـرد؛    شود و بر او رشك مي  رفته و با ديدن فرنگيس و كاخش دوباره برغمش افزوده مي

گويد تا چند صباحي ديگر سياوش كسي را به چيزي حسـاب    اي كه با خود مي  به گونه
  :نخواهد گرفت

 بـديـد آن بـزرگــي و فــرخ نــژاد      بــــه كـــاخ فـرنـــگيس رفتنــد شــاد
 دگرگـونـه تـر شد بـه آييـن و هوش   دل و مغز گرسـيوز آمـد بـه جـوش
 نشــمردســياوش كســي را بــه كــس    بــه دل گـــفت ســالي چنــين بگــذرد

  )119: همان(

شـود، تورانيـان و گرسـيوز      بازي كه دوباره در سياوش گرد انجام مي  چوگانمسابقة در 
  :بازند  بازي را به سياوش مي
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 بـه بـازي هـمي گرد ميــدان بــگشت     سـيـاوش ز ايـوان بـه ميـدان گذشـت
 رويســپـهــبــد پـس گـوي بــنهـاد    چــو گـرسـيوز آمـد بينـداخت گـوي
 هـــم آورد او خـــاك ميـــدان گرفـــت   چو او گوي در زخـم چوگـان گرفـت

  )120 -  119: همان(

هنگـامي كـه گرسـيوز از    . كشد  سياوش در ادامه هنر تيراندازي خود را به رخ تركان مي
خواهد همچون دو جنگجـوي كمـر همـديگر را بگيرنـد و زورآزمـايي كننـد،         سياوش مي
در . شود با دو پهلوان توراني گروي و دمور زورآزمايي كند  مي پذيرد؛ اما حاضر  سياوش نمي

دهد و اين رفتار جز ايجـاد    راحتي دو پهلوان توراني را شكست مي بهاين ميدان نيز سياوش 
  :آورد  حقارت و غم چيزي در گرسيوز به وجود نمي

ــار اوي ــيوز از ك ــفت گرس ــر آش  پر از غم شدش دل پر از رنـگ روي    ب
  )123: همان(

نكتة غيرطبيعي و نابهنجار تبديل احساس حقارت به عقدة حقارت است؛ بدين معنا كه «
هـا    ها و كاهش احساس حقارتش به جستجوي جبران ناتواني  ها، ضعف  فرد براي رفع نقص

» گزيند  مي ضد اجتماعي را بر هاي غيرسالم و بعضاً  هايش برآيد كه در اكثر موارد راه  و نقص
گرسيوز نيز چنين است و براي تسكين احسـاس حقـارتش در برابـر    ). 13: 1379اسپربر، (

افراد داراي عقدة حقارت، افرادي حسود . زند  سياوش، به شيوة نابهنجار دست به دسيسه مي
گرسيوز نيز نسبت به سياوش حسود است و اصرار و لجاجـت  ). 154: 1379آدلر، (هستند 

وي هنگام رفتن بـه كـاخ   . ريشه در حسادت او دارداو در كشتن سياوش در نزد افراسياب 
  :دهد  فرنگيس، اين گونه حسادت آميخته با ترس خود را نسبت به سياوش نشان مي

ـــژاد    بـــه كـاخ فـــرگيس رفتنـد شـاد ــرخ ن ـــزرگي و ف ـــديد آن ب  ب
 دگرگـونـه تر شد به آيين و هـوش   دل و مغز گرسيوز آمـد بـه جـوش

 سياوش كسي را بـه كـس نشـمرد      چنـين بگـذردبه دل گفـت سـالي
  )119: 1384فردوسي، (

جويي، تناقض رفتاري، ظاهرسازي،   هاي افراد داراي عقدة حقارت، انتقام  از ديگر ويژگي
ايـن  ). 136 -  113: 1379اسـپربر،  (هراس، خوفناكي و انعطـاف و نـرمش موضـعي اسـت     

هـاي    او درحقيقت براي جبـران شكسـت   .شود  ها نيز در شخصيت گرسيوز ديده مي  ويژگي
  :زند  خود است كه دست به انتقام مي
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 ز بـيهودگي يار مـردم كـشـــان   هـمـي بـود گرسـيوز بـد نشـان
 كــزو داشــت درد دل انــدر نبــرد   كه خون سياوش بريـزد بـه درد

  )146: همان(
ظاهرسـازي   او با. هاي شخصيت گرسيوز است  ظاهرسازي و تناقض رفتاري از ويژگي

گويـد    دهد و به او مي  آيد، خود را به عنوان دوست به او نشان مي  است كه نزد سياوش مي
گويـد    كنـد و بـه او مـي     در نزد افراسياب نيز چنـين مـي  . افراسياب قصد كشتن تو را دارد
هنگامي كه افراسياب براي كشتن سياوش به سـياوش گـرد   . سياوش دشمن تورانيان است

سـياوش بـه سـوء نيـت     . شـود   ها و تناقض رفتاري او آشـكار مـي    ين ظاهرسازيآيد، ا  مي
ي ا داند اين اظهار دوستي گرسـيوز ظاهرسـازي   گردد و مي  گرسيوز نسبت به خود آگاه مي

  :بيش نبوده است
ــازار اوســت   سياوش بدانست كان كار اوست  برآشــفتن شــه ز ب

  )144: همان(
عقدة حقارت از خود انعطـاف و نـرمش موضـعي نشـان     گرسيوز نيز مانند افراد داراي 

وي . آيـد   نمونة آن هنگامي است كه او براي ديدار سياوش به شهر سياوش گرد مي. دهد  مي
گويد مقام تو از من باالتر است و مـن از    فرستد و به سياوش مي  پيكي را به نزد سياوش مي

بدين طريق گرسيوز . به استقبال من بياييتر؛ بنابراين نيازي نيست كه براي پذيره،   تو كوچك
دهد و حتي براي اين منظـور بـه خوارداشـت      براي رسيدن به هدف خود انعطاف نشان مي

  :زند  خود دست مي
 بــه فــرّ و بـه ديـهـيـم كـاووس شاه   بــه جـان و ســر شــاه تـوران سـپاه
 پــذيــره بـه راهنـه پـيـش مـن آيـي    كـــه از بـهــر مـــن برنخيـزي ز گــاه
 بـه فـرّ و نــژاد و بــه تـاج و به تخت   كه تو زان فزوني بـه فرهنـگ و بخـت
 تهـــي كـــردن آن جايگـــاه كيـــان      كــه هــر بــاد را بســت بايـد ميـان

  )130 :همان(
فرد داراي عقدة حقارت اگر سر به زير و فروتن اسـت فقـط بـراي رسـيدن بـه اريكـة       

بوسد و ايـن را بـه ايـن      افتد، زمين را مي  اه اگر الزم ببيند، به زانو ميدر اين ر. قدرت است
ها باشد   دهد كه روزي از فراز تخت قدرت ناظر زانو زدن ديگران و ناكامي آن  اميد انجام مي

، گرسيوز خورند ميهنگامي كه دمور و گروي زره از سياوش شكست  ).36: 1379اسپربر، (
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پـردازد؛ امـا از     مـي گساري  ميدهد و با سياوش به شادي و   نشان ميدوباره از خود انعطاف 
  ).123: 1384فردوسي، (» پر از غم شدش دل، پر از رنگ روي«درون 

گرسـيوز نيـز از   . هاي افراد دچار عقدة حقارت، تـرس و هـراس اسـت     از ديگر ويژگي
  :گويد  سياوش ترسان است؛ چنان كه به دل مي

 سياوش كسي را به كس نشمرد   بگذردبه دل گفت سالي چنين
  )119: همان(

كند اين ترس كه در درون خود اوست، به افراسياب نيز منتقل كند تـا بـدين     او سعي مي
گويد اگر دير اقدام كني، هر آينه سياوش تاج   به افراسياب مي. صورت سياوش را از بين ببرد

است كه افراسياب را به كشتن سياوش بر و تخت تورانيان را غارت خواهد كرد و اين گونه 
گويد اگر سياوش را نكشي مـن از تـرس او تـرا      براي تحريك افراسياب به او مي. انگيزد  مي

  :زندگي خود پيدا خواهم كرد تا مرگم فرا برسدادامة ترك خواهم كرد و كنجي را براي 
ــار ــان زينه ــدونك او را بج ــر اي ـــارباشــدهــي مــن ن   گ ـــر شـهري  م ب

ــه ــانب ــيم ج ــزم از ب ــة خي  مگر خـود بـزودي سـر آيـد زمـان        بيغول
  )148: همان(

توان گفت كه گرسيوز به دليل عقدة حقـارت و احسـاس كهتـري در برابـر       بنابراين مي
  .انگيزد تا او را بكشد  سياوش است كه افراسياب را بر مي

  
  گيري نتيجه. 10

هـاي    سياسـت در پيرنـگ و كشـمكش   در اين مقاله كوشيده شده است تا به بررسي نقـش  
هاي داستان بر اسـاس    داستان سياوش پرداخته شود و برخي از رفتارهاي سياسي شخصيت

هاي سياسـي نقـش مهمـي در كنـار       در اين داستان انگيزه. تحليل گردد   شناختي روانعوامل 
ت سـبب  هاي داستان داشته است و اين علّ  عوامل اخالقي و عاشقانه در پيرنگ و كشمكش

اي كه توجه نكردن به آن سبب ضـعف    تر شدن پيرنگ اين داستان شده است؛ به گونه  قوي
هـاي داسـتان را     هـاي شخصـيت    شود و علّت بسـياري از كشـمكش    پيرنگ اين داستان مي

  . درستي فهميد بهتوان   نمي
امـا بـه    اند؛  هاي اين داستان به نحوي در كشته شدن سياوش نقش داشته  شخصيتهمة 

شـدن او بـر    كشتهاند،   اي به گروه بدي تعلق داشته  سبب اين كه برخي به گروه نيكي و عده
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گروه نيكان رستم و پيران هستند و گروه بدان سـودابه  . گردن گروه بدان انداخته شده است
كند و او را نسبت به كاووس و سودابه بـدگمان بـار     رستم سياوش را تربيت مي. و گرسيوز

پيـران  . شـود   اي كه به سبب همين بدگماني، وي از دربار كاووس رانده مي  آورد؛ به گونه  مي
خواهد ايران را به تصرف توران درآورد، افراسياب   نيز به دليل اين كه از طريق سياوش، مي

شـدن سـياوش سـهيم     كشـته دارد تا به سياوش پناه دهد و بدين نحو نيـز او در    را بر آن مي
گيرند و با سياوش بـه نرمـي     ووس و افراسياب در آغاز راه نيكان را در پيش ميكا. شود  مي

گيرنـد و    ورزند؛ اما در ادامه تحت تأثير سودابه و گرسيوز قرار مي  كنند و نيكي مي  رفتار مي
  .شوند  جزء گروه بدان مي

سـتان  هاي ايـن دا   در اين مقاله همچنين علل رواني برخي از رفتارهاي سياسي شخصيت
هاي مراقب اسـت؛ بـه همـين سـبب همـواره        سياوش جزء شخصيت. نشان داده شده است

همين خصوصيت رواني سبب شده است تا نتوانـد در  . باشد  مراقب و به ديگران بدگمان مي
اتفاقات حادث شده تصميم سياسي مناسبي بگيرد و بدين گونه سرنوشت رقت باري را براي 

كند   يتي پرشور دارد و به همين دليل به سياوش اظهار عشقي ميشخص سودابه. خود رقم بزند
ساخت آن، رسيدن به مقام و قدرت نهفته اسـت و پـس از پاسـخ منفـي سـعي        كه در ژرف

كند براي رسيدن به هدف خود هر كاري را انجام دهد و موجبات آزار و تهديد و تحقيـر    مي
به نام سودابه، كاووس را زيـر فرمـان خـود    رستم كه در زمان او زني . سياوش را فراهم كند

پـردازد و سـياوش را     بگيرد و رسمي نو در اندازد؛ به همين سبب به دشمني بـا سـودابه مـي   
گرسيوز نيز همواره از جانب سياوش تحقيـر شـده و بـه سـبب     . سازد  نسبت به او بدبين مي

كند   سياوش را طراحي مياي ناجوانمردانه نقشة قتل   همين احساس حقارت است كه به گونه
  .دهد  و افراسياب كه خود نيز نسبت به سياوش بدبين و ترسان است، به كشتن او دستور مي
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  .سمت: تهران، چاپ پنجم، شناسي سياسي درآمدي بر جامعه). 1381(زاده، احمد  نقيب
  .سروش: ، چاپ اول، تهرانفرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي). 1369(ياحقي، محمد جعفر 
، 42، سال جستارهاي ادبي، »شناسي شغاد در شاهنامه شخصيت«). 1388(قبولي، احسان  ياحقي، محمد جعفر،

  .81 -  65 صص ،164 ةشمار
دانشكده ادبيات و علوم انسـاني   ةمجل، »اي معصوم و روشن در شاهنامه چهره«). 1349(يوسفي، غالمحسين 

  .24 -  1 ، صص21 ة، سال ششم، شمارمشهد
  



 

  


