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 چکیده:
پردازي است. اين عنصر متناسب با موضوع و مطابق با اصول داستان از عناصر مهّم« شخصّيت»عنصر 

 -هاي شاهنامه حضور دارد. پردازش هر شخصّيت به گونهپردازي نوين درگسترة داستانهاي داستانو تکنيک

از دنياي  ها شخصّيتگردد تا جايي که تر ميان مخاطب و داستان مياي مؤّثر، سبب ايجاد ارتباط عميق

شوند و با تصويري زنده، ملموس و مطابق با عالم واقع، در برابر اي و حماسِي اغراق آميز خارج مياسطوره

پردازي فردوسي دادن هنر داستاننشانشوند. از آنجا که داستان سياوش بستر مناسبي براي مخاطب متصّور مي

هاي معّرفي شخصّيت، کنش و واکنش پردازي فردوسي، شيوهکوشد قدرت شخصّيتاست، اين پژوهش مي

هاي مختلف در موقعيت ها شخصّيترا مورد تحليل قراردهد؛ همچنين با واکاوي علل واکنش  ها شخصّيت

 يگذر به برداشتي روانکاوانه دست يابد. از تنة روانکاوژرف ساخت عميقي از داستان نشان دهد و از اين ره

بريم. يم يگرسيوز پ يبودن کاووس و شخصّيت پسيکوپات يارانويايسياوش، پ يگرايبه درون ها شخصّيت
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 مهمقدّ

و « افسهانه  » ، «قّصهه  » ترین نوع ادبی است کهه بهه لهک      ادبّیات داستانی قدیمی

لود. انسان حوادثی را که تجربه کرده یا براي او نق  لده اسهت، اهاه    میبیان « داستان»

کند و تجربّیات خود را بهه   به صورت واقعی و ااهی آمیخته با تخّی  در داستان ذکر می

هاي بیان داستان ارائة آن در قالب نظم است که دلهوارتر   دهد. از لیوه دیگران انتقال می

انتخاب الفاظ به جههت راایهت وزن، ردیهق، قافیهه و     ت در از نثر است؛ زیرا محدودّی

در اذلهته تقریاها    » نمایهد.   تر می الگوهاي موسیقی، کارداستان پرداز را به مراتب سخت

همة هنرهاي ادبی، به لعر یا به قول لااران به نظم بوده است. از دورة کالسیک ) اهد 

(  11)در انگلستان تا اوای  قرن باستان در یونان و روم قدیم( تا دورة نئوکالسیک اروپا 

 (   101ص ،1631)سلیمانی ، « دار صحنة ادبیات بوده است. نظم و زبان منظوم، تنها میدان

ههاي نوپهایی اسهت کهه امهروزه در ارصهة        بحث پیرامون اناصر داستانی از بحث

ون هاي ارسطو پیرامه  توان در نظریه داستان نویسی مطرح است. آثار این بحث را ابتدا می

تراژدي دید؛ بعدها نویسنداان بزرای طاق اصولی خاص به داستان پردازي پرداختنهد و  

به کارایري اناصر داستانی را از لوازم داستان نویسی دانستند. بررسهی اناصهر داسهتان    

اهردد. داسهتان از اناصهر     بااث فهم بیشتر اثر و پی بردن به قدرت داسهتان نهویم مهی   

  گو، کشمکش، بحران، صهحنه، سهاک و بیهان و... تشهکی      مختلفی از جمله پیرنگ، افت

 می اردد که هریک در جهت پیشارد داستان الزم و بایسته اند.

نهویم  معاصهر از اناصهر داسهتانی بهراي       فردوسی با آااهی و مهارت یک داستان

اي براي رسیدن  پردازي را وسیله ارفته است. او داستان هرچه زیااتر لدن اثر خود کمک

دههد.   به اهداف واالي خود یعنی زنده نگه دالتن زبان، تمّدن و فرهنگ ایرانی قرار مهی 

کنهد و بهه تمهامی     د، حّق ایهن لهیوة ادبهی را ادا مهی    هاي خو پردازي فردوسی با داستان

 اي دارد.  جوانب آن توّجه ویژه

پهردازي    انصر لخصهّیت و لخصهّیت   ،ترین اناصر داستان در این میان از اساسی

پردازي درارو پردازش مؤّثر یک لخصهّیت اسهت. نشهان دادن همهة      است. هنر داستان
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اهردد. در   یهان مخاطهب و داسهتان مهی    ابعاد وجودي یک لخصّیت بااث ارتااط بهتر م

کند کهه خودلهان حهرف     اي ارائه می را به اونه ها لخصّیتنویسنده » پردازي   لخصّیت

کهه   هها  لخصّیتات و انگیزة بزنند و رفتار کنند تا از این طریق خواننده لخصا  به خلقّی

بر افتهار  در پم رفتار و افتارلان وجود دارد، وقوف یابد. نویسنده ممکن است االوه 

ها، احساسات و واکنش او به وقایع را نیز به تصهویر   و اامال ظاهري لخصّیت، اندیشه

ههاي نویسهنده داراي    از نظر بیهان اندیشهه   ها لخصّیت( 11، ص1611)ایارمز، « بکشد. 

هاي اینی در داستان که اهّمّیت زیادي هستند. هر نویسنده از طریق الخاص و موقعّیت

هاي کّلی و انتزاای خود را بیان کند. )از  تواند اندیشه اردد، بهتر می میتوّسط آنها ایجاد 

 ( 111ص ،1631دست رمان نویم، ترجمة سلیمانی،  يرو

انصري است کهه اینّیت و هستی همهة اناصهر دیههگر وابسهته بهه آن       لخصّیت

است. در هر داستان به طور کّلی دو نوع لخصهّیت وجهود دارد: لخصهّیت اصهلی کهه      

ي فرای  که جهت پر رنگ کردن لخصهّیت  ها لخصّیتحوادث داستانی است و محور 

لخصهّیت محهوري    اام »دهند. لوند و پم زمینة داستان را تشکی  میاصلی وارد می

چرخد.  تمام اوامه  دیگهر اینّیهت، کمهال، معنها،       است که تمامّیت قصه بر مدار آن می

 ،1611براهنهی،  «)کنند. ت کسب میمفهوم و حّتی اّلت وجودي خود را از اام  لخصّی

اهّمّیهت دارد و بااهث   « لخصهّیت » ( در هر داستان لخصّیت پردازي بیشتر از 212ص

ي واقعی ها لخصّیتیی که لایه به ها لخصّیتاردد. وجود می ستانجان بخشیدن به دا

لخصهّیت پهردازي آفهرینش الهخاص بها      » زندای بالند، بااث تقویت داسهتان اسهت.  

)رضهایی،  « ص در داسهتان یها لهعر روایتهی اسهت.     القی و روحی مشهخّ هاي اخویژای

 (   31-1صص ،1612

داسهتان بهه دلیه      يلخصهّیت پهرداز   یچگهونگ  یاین پژوهش االوه بر بررس در

لخصهّیت   یبه ماحث روان لناس ها لخصّیت یدر بررس یروان لناس يوجود جناه ها

از دیهدااه   یلخصهّیت  ياز جناهه هها   ینیز پرداخته لده است و بنا به ضرورت به بعضه 

بنها بهه نهوع رفتهار      مچنهین از دیهدااه فرویهد و ه   یدفهاا  يیونگ ، انواع مکانیسم هها 
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از جملهه پسهیکوپات و    ياز اختالالت روانی هه رفتهار  یداستان به بعض يلخصّیت ها

 پارانویا نیز توّجه لده است.

ت وجهود دارد. در ایهن   در مورد لخصّی یمتفاوت يهادیدااه یمنظر روان لناس از

-توان به دیدااه یونگ الاره کرد. یونگ افراد را به دو دستة درون ارا و بهرون  یمیان م

( او لخصّیت را مرّکب از چندین سیسهتم  201ص ،1610کند. )پارسا،یم يارا طاقه بند

 معهی، جناخودآاهاه   ،ياز : مهن، ناخودآاهاه فهرد    نهد داند کهه ااارت یم ییا دستگاه روان

بها لهرایط    يسازاار ي( هر لخصّیت برا12، ص1611 ،یآنیما، سایه و...)سیاس ماسک،

زند. این مکانیسم ها از دیهدااه فرویهد   یدست م یمختلف یدفاا يمحیط به مکانیسم ها

لهده اسهت؛ از جملهه     الهاره از آن  یدارد که بنا به ضرورت در ادامهه بهه برخه    یانواا

   .یو فرافکن یجابه جای ،یاوتتف یب ،يمکانیسم رجعت )بازاشت(، پرخالگر

 

 پیشینة تحقیق

در زمینههة داسههتان پههردازي و هنههر فردوسههی آثههاري چنههد تهه لیق لههده اسههت .  

ضهمن ارائهة   ( 1616)« درآمهدي بهر اندیشهه و هنهر فردوسهی     »در کتاب  سعیدحمیدیان

هایی از دیدااهی ارزلمند دربارة جایگاه اسطوره در لرق و غرب و نیز بررسی ویژای

نویسهی در   داسهتان  اخصهاي سّنتی و بعضهی از اناصهر له   لاهنامه، به ساختار داستان

به بررسی اجمهالی بعضهی از اناصهر داسهتانی در دو      لاهنامه الاره دارد. مهدي محّاتی

 (1611)« پهلوان در بن بسهت »در کتاب « رستم و اسفندیار»و « رستم و سهراب» داستان

ضهمن  ( 1610)« ههاي نمایشهی لهاهنامه   قابلّیت»تاب محّمد حنیق نیز در ک می پردازد .

از اناصر داستان نویسی و تطایق آنها با متهون نمایشهی مهی پهردازد بهه       عضیاینکه به ب

الهاراتی دارد. اهالوه بهر آن    « رسهتم و اسهفندیار  » و «سیاوش» ،«زال»هایی مانند داستان

توان بهه مقالهه حتحلیه  لخصهّیت     لیق لده است كه می مقاالتی با رویكرد روانكاوانه ت

احمهد امهین و...، حتحلیهه     ةنولهت ( 1613)کهاوو،، ارسهیوز و سهیاوش در لههاهنامهح    

و... و همچنهین   سید كاظم موسوي ةنولت( 1612) لخصّیت در داستان رستم وسهرابح
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( 1612) مقاله حتحلی  میتو، هاي روایی لشكركشی كیكاوو، به مازندران در لاهنامهح

-ه به آثار فهوق پهژوهش حاضهر مهی    و...الاره نمود. با توّج ی ملك پاییننولته مصطف

روان لناسهانه مهورد    يرا در داستان سهیاوش بها رویکهرد    دازيکولد هنر لخصّیت پر

 بررسی قرار دهد.

 

  بحث و بررسي

لاهنامة فردوسی از آثاري است که در آن به انصر لخصّیت توّجه فهراوان لهده   

ت لناسی و توّجهه  دیگر داستان نویسان متمایز می کند موقعّی است. آنچه فردوسی را از

ها متناسب با موضهوع حماسهه اسهت. او بهدون     هاي روانی و کنشی لخصّیتبه ویژای

ت ها روي دهد متناسب بها وضهعیّ  آنکه در روند کّلی لاهنامه تناقضی در ارائة لخصیت

استان وارد صحنه می کنهد.  هاي خاّص آن دها و ویژایها را با حالتداستان، لخصّیت

ها از جهاتی با دیگهري متفهاوت و ههیک یهک لهایه      هر یک از لاهان و پهلوانان داستان

هاي اجتماای، روانی، هاي لاهنامه داراي ویژایهاي داستانلخصّیت» دیگري نیستند. 

هها و رفتارههایی   بالند که در برابر حهوادث، واکهنش   فکري ویژه و منحصر به فردي می

( حوادث داستان از تقاب  11ص ،1611 )دقیقیان،« دهند.  ق لخصّیت خود بروز میمطاب

اي ایرانی است. معمهوال    آید و داستان بیان حماسه دو اروه ایرانی و تورانی به وجود می

ها در همه جهاي داسهتان   اّما لخصّیت ؛ایرانیان نماد نیکی و تورانیان مظهر پلیدي هستند

هاي مثات لزوما ًً در میان ایرانیهان  کنند ؛ بدین معنی که لخصّیت از این اص  پیروي نمی

هاي منفی در میان تورانیان نیستند بلکه ااه لخصّیتی منفی در میان ایرانیان، و لخصّیت

تواند منش  حوادثی اردد که داستان را به فاجعه کشاند و ااهی لخصهّیتی مثاهت در    می

اخالقهی بالهد. از ایهن رو بایهدافت : بیشهتر       ههاي تواند سما  ارزش میان تورانیان می

محک و آزمون یک لخصهّیت  »هاي جامعی هستند. هاي این داستان لخصّیتلخصّیت

اي خههواننده را بههها    تواند بهه لیوة مقنهع و متقاادکننهده   جامع ایهن است کهه آیها مهی

 (  102ص ،1611)فورستر، « رو  سازد؟ لگفتی روبه
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هاي این داستان پختگی و همه بعدي بودن آنهاسهت.  لخصّیتویژای بارز بیشتر 

لهود. بیشهتر    هایی به نمهایش اذالهته مهی   قدرت داستان پرداز در خلق چنین لخصّیت

انهد.   هاي این داستان هم از جناة درونی و ههم از جناهة بیرونهی معّرفهی لهده     لخصّیت

لهوند، سهخن    مهی  ها با توّجه به نقش خود، در داسهتان حاضهر  هریک از این لخصّیت

لهوند.   دهند و سپم در صورت لهزوم از صهحنه خهاري مهی     اویند، املی انجام می می

ههاي قاه  بهه طهور     هاي داستان سیاوش به اّلت حضور در داسهتان بعضی از لخصّیت

اردند، مانند کاوو،، رستم، طو، و...برخی دیگر هم که نقش چندان  کام  معّرفی نمی

ههاي  ر و اذرا در حّد نشان دادن قدرت بدنی و یا ویژایپررنگی بر اهده ندارند مختص

 لوند. مانند : نستیهن،کلااد، فرلیدورد.... اخالقی معّرفی می

هاي داسهتانش  نویسنده به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم لخصّیت» در هر داستان

کند. در معّرفی مستقیم لخصّیت، نویسهنده ر  و صهریب بها لهرح یها بها        را معّرفی می

اوید که لخصّیت او چه جور آدمی است... در معّرفهی غیرمسهتقیم    زیه و تحلی  میتج

( فردوسی 11، ص1631 الرنم،«) کند. نویسنده با ام  داستانی لخصّیت را معّرفی می

 کند : هاي داستان به چند لیوه ام  میدر معّرفی لخصّیت

 ( معّرفی از زبان راوي 1

 ر داستانهاي دیگ( معّرفی از زبان لخصّیت2

 ( معّرفی از طریق کنش و رفتار لخصّیت6

 ( معّرفی از طریق قرار دادن لخصّیت در محیط1

 ( معّرفی از طریق افتگو1

اسهتوار اسهت اغلهب    « افتگهو  »از آنجا که لیوة بیان این داستان بیشهتر بهر پایهة    

دنهد.  ار هاي دیگر و یا با کنش و ام   خود معّرفی میها یا از طریق لخصّیتلخصّیت

ههاي درونهی نیهز مهورد توّجهه      ها و ویژای در بیشتر موارد االوه برجناة ظاهري، جناه 

هایی است کهه  اردد. داستان سیاوش از داستان ایرد و راوي، مترجم احوال او می قرارمی

اذار بیشتر حوادث داستان است  و توّجه بههه حههاالت   هاي درونی لخصّیت پایهجدال
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 -اهرایهی یا بهرون  صّیت پهردازي است و از ایهن طریهق درونات لخدرونی از ضرورّی

 لود. ارایی لخصّیت نشان داده می

تقسیم  یو فرا یاصل یکّل ةدستدو داستان را به  يلخصّیت ها یجمال میرصادق

  (10ص ،1610 ،یکند.)میرصادق یم

 

 انواع شخصّيت در داستان سياوش 

اردد. بخش  داستان سیاوش از دو بخش تشکی  می شخصّيتهاي اصلي داستان: -

تا پایان مرگ سیاوش که لخصّیت اصلی، سهیاوش اسهت و بههخش دوم از تههوّلد      اّول

 کیخسرو تا به سلطنت نشستن او که بایدکیخسرو را لخصّیت اصلی آن دانست.

ههاي فراهی بها توّجهه بهه نقهش و اهّمّیتشهان در        لخصّیت شخصّيتهاي فرعي: -

توانند به انواع مختلفی تقسیم اردند. بعضی بیشترین تعامه  را بها لخصهّیت     میداستان 

ایرنهد. ایهن    تهر قرارمهی   اي پهایین  تر هستند و در درجه اي نیز کم رنگ اصلی دارند. اّده

   لوند که ااارتند از : ها به چند دسته تقسیم میلخصّیت

ان و نمایشهنامه  لخصّیت فرای در داسهت » لخصّیت همراز  ( شخصّيت همراز:1

« اذارد. را در میان می« اسرارمگو » کند و با او  است که لخصّیت اصلی به او ااتماد می

داسهتان،   ی( مانند لخصّیت پیهران. سهیاوش لخصهّیت اصهل    10ص ،1610 )میرصادقی،

کند همهه سهخنانش    یکه به او م يدهد و به واسطة ااتماد یپیران را همدم خود قرار م

   ترین فرد به سیاوش است.ران نزدیکپذیرد. پییرا م

لهودکه   لخصّیت مخالق به لخص یا الخاصی افته مهی  ( شخصّيت مخالف:2

لهک   ی( ماننهد ارسهیوز کهه به    10ص ،ایرند. )همان در مقاب  لخصّیت اصلی قرار می

کهه منجهر    یمخالق در برابر سیاوش است تا جای یترین تهدید و همواره لخصّیتبزرگ

  اردد. یم به کشته لدن سیاوش

« لخصههّیت اصههلی» الههخاص دیگههري کههه در برابههر »( شخصييّيتهاي مقابييل: 3

دهنهد بهه لخصهّیت     تر نشان  را بهتر یا برجسته« هاي مخالقلخصّیت» ایرند تا  قرارمی
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( مانند لخصّیت پیران در برابر ارسهیوز کهه   10ص ،1610 میرصادقی،« )مقاب  معروفند.

بودن لخصّیت ارسهیوز را   یاو در داستان، منف یمقاب  است زیرا نیک خواه یلخصّیت

 و هر دو دلمن ایرانیان هستند. یکند. به ویژه این که هر دو تورانیبرجسته تر م

کنهد.   یلخصّیت را به لخصّیت پویا و ایستا تقسیم مه  ياز جناة دیگر یمیرصادق

 ینم یلخصّیت ایستا برخالف لخصّیت پویا در طول داستان دستخوش تغییر محسوس

( جهدا از  16ص ،همانلود و در پایان داستان همان خواهد بود که در آغاز بوده است.)

نیز وجود دارد؛ از جملهه لخصهّیت آینهه     تاز لخصّی يها انواع دیگرياین تقسیم بند

( در 31ص ،1611 دیگهر بالهد. )تهورودوف،    يهاتواند بازتاب لخصّیت یاردان که م

 لود. یآن در داستان پرداخته مادامه به این نوع لخصّیت و نمونة 

ههاي مقابه  قهرار دارد جهز       لخصّیت می تواند در این آنکه دراروه لخصهّیت 
توان مرزبندي مشّخصهی   هاي داستان نمیدستة مخالفان نیز بالد. براي بررسی لخصّیت

اي از خوبیهها و   اند کهه مجمواهه   هایی ارائه لدهانجام داد. در داستان سیاوش لخصّیت
تهرین   ترین است و لجاع ترین ااهی ضعیق قوي» را توأمان دارند. در این داستان بدیها 

هاسهت   ترین هم ممکن است خطا کنهد و همهین   هاي اادي، خردمندااهی داراي ضعق
کههه آنههان را بههه زنههدای و حههوزة در  و لمههم مهها تهها حههدود زیههادي نزدیههک        

ی بهراي لخصهّیت   (  فردوسی اصول و تکنیهک ههای  11ص ،1616 حمیدیان،«)سازد. می
  چههره » که مطابق با اصول و اناصر داستان نویسی امروز است.  ردپردازي به کارمی ای

ماننهد اسهت. پهم از     خانة لاهنامه از حیث غنا و وسهعت در ادبّیهات کههن جههان بهی      
« پردازي ظهور نکرده اسهت.   لاهنامه در ادبّیات کهن اثري با این استحکام در لخصّیت

 يهها جناهه  یو بررسه  ردازيپه  (با این توضیحات بهه لخصهّیت  13ص ،1611)دقیقیان، 
 لود.   ها در داستان سیاوش پرداخته میلخصّیت یمختلق روان لناس

 

 سياوش

هاي مستقیم و غیرمستقیم را فردوسی به دلی  پیچیدای لخصّیت سیاوش لیوه

براي معّرفی، ایرد. در لیوة مستقیم راوي ه نویسنده در معّرفی این لخصّیت به کار می
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اویی و تعمیم دادن، با کّلی کند و معموال لخصّیت را به طور مستقیم تعریق می

( زیاایی  111ص ،1611ت، کند. )اخّولخصّیت مورد نظر را به خواننده معّرفی می

هایی است که هاي او از نمونهسیاوش، الاره به هنرهاي رزمی و چگونگی مهارت

 بیان می کند.  راوي آن را به صورت مستقیم

 کزان اونه نهشنید کهم مهوي و روي           واوي اشت از آن خوب پرافت هانج

 (                                                                                      10، ص31) ب                       

 و: 

 بردالت و آمد به برهنرها بیاموختش سر به سر             بسی رنج 

 ( 11، ص16) ب                    

هاي جسمانی لخصّیت سیاوش از روش مستقیم فردوسی براي ت کید بر ویژای

ت تواند به نویسنده کمک کند تا ذهنّیهایی از این نوع میکند. توصیقاستفاده می

د. بیشاب خواننده را نسات به لخصّیت داستان، در مسیري که مای  است تغییر ده

( این  11ص ،1611حنیق، سازد.)معتقد است توصیق جسمانی از لخصّیت سایه می

کند خواننده ارتااط بیشتري با داستان و افراد آن برقرار کند. معّرفی امر کمک می

 سیاوش از زبان کاوو، از این نمونه است. 

 بدیدکه مهر آورد بر تو هرِکت         ان آفریدها  یزدان چنهرا پوهت

 (11ص ،110)ب                                           

هاي معّرفی غیرمستقیم است و در معّرفی معّرفی از طریق افتگو از دیگر روش

تواند به جاي معّرفی مستقیم لخصّیت و یا  نویسنده می»ت دارد. ها بسیار اهمّیلخصّیت

یز روش غیر مستقیم است براي معّرفی لخصّیت از زبان او از روش مکالمه که آن ن

( 112ص ،1611)وستلند ، « آلکار ساختن خصوصّیات درونی و بیرونی او استفاده کند.

تر معّرفی اي محسو، و واقعیها را به اونهپرداز به کمک انواع افتگو لخصّیتداستان

کند. این موضوع ساب تحریک خواننده در پیگیري سرنولت لخصّیت مورد نظر می

لود خود دارد و بااث مید. این نوع معّرفی خواننده را به تفّکر و اندیشه وا میلومی



 __________________________________________________________________  
 13(، شماره 3194انزدهم )شكاوش نامه، سال      08

 

به لناخت لخصّیت دست بزند و در نتیجه با او بهتر ارتااط برقرار کند. ااهی خواننده 

دهد تا جایی که ممکن است، خود را  قهرمان خود را در قالب آن لخصّیت قرارمی

ت ثیر داستان در خواننده است که بیانگر قدرت داستان  اصلی بداند و این اوي ارتااط و

پرداز و مهارت او در لخصّیت پردازي است. در اینجا از سخنان سیاوش بهها سودابهه 

هد و پهیمان توان به لخصّیت او پی برد. امتناع سیاوش از خیانت و وفاداري بهه اهمی

هاي دیگر او هرام و زنگه ویژایهاي اخالقی اوست. سخنان او با ب تهرین ویژایّماز مهه

 دهد.  را نشان می

 د لنید  هوهش باایهفراوان نک  همی سر ز یزدان نااید کشید  

 (31ص ،1061)ب                                                     

هاي کالم و نوع نگرلشان نسات به لخصّیت ةهاي داستان به وسیلااه لخصّیت

 اوید : لوند. براي نمونه سیاوش درمورد پیمان لکنی با افراسیاب، میدیگر، معّرفی می

 چون سزد به هر جاي بر من چنان  م به بدهایند هرکههبراش زبان

 (31ص ،1013)ب                        

    نگاه مثات اندیش سیاوش را با نگرش او نسات به افراسیاب نشان  فردوسی

 اوید: سخنان ارسیوز دربارة افراسیاب میدهد. سیاوش پم از لنیدن می

  هان آفرینهت با من جهکه یارس  بدوافت مندیش زین سیاوش

  منهراختی ز انجههبر نیف رمههس  ش در دل ز منههآزار بودی ار

 کنم  تیره اون ماه او شانهدرخ  اه اوهم به دراهبا تو آی ونههکن

 رد ما را امیدههن کهجزی دهسپها             برمن لب آرد به روز سپید که

 به من کشور و تاي و ااه ندادي  و بوم و فرزند وانج و سپاه بر

 (166ص ،2011-1)ب                    

معّرفی به وسیلة راوي روش دیگري است که غیرمستقیم به معّرفی لخصّیت      

و ضمنی  هاي او را پولیدهااه راوي درتوصیق و معّرفی لخصّیت، ویژای پردازد.می
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هاي لخصّیت دارد. براي نمونه کند. او با این لیوه ت کید بیشتري بر ویژای بیان می

 اوید : او می ارةراوي پم از ورود سیاوش به توران درب

 ران نیامدش یادههبه مستی ز ای  به ایوان خرامید لاد سیاوش

 (11ص ،1211)ب                          

توان دید. ظاهر این توصیق، توصیق این بیت میمعّرفی لخصّیت را در  هنر

لود.  پرستی سیاوش نیز بیان میمستی سیاوش است اّما درکنار این مستی لّدت میهن

تواند سیاوش را از یاد سرزمین خود دور سازد. این توصیق به این می «مستی»تنها 

آلکارا به  باقی است اارچه راوي سیاوشمعنی است که خاطرة ایران همیشه در درون 

هاي او کند. االقة او به ایران از طریق راوي بار دیگر با توصیق حالت آن الاره نمی

 لود.  نشان داده می

 شه آمد به خشمهد و ز اندیههبااری چو آن دید آب از دو چشم سیاوش

 ر سرد بادهید از جگهبر کش یههم ادهد به یههش آمههلهر ایران انهههم

  انهستههلهه کابههها بهت تهههاراسهیهب   تانهههوم زابلسههدش بههههیاد آم که  

 (10ص ،1261-1) ب                   

توان  معّرفی لخصّیت از طریق اامال و رفتار لیوة دیگر است. از این طریق می

تر جلوه داد. کنش، خوِد واقعی لخصّیت را به طور زنده و ملمو،  لخصّیت را واقعی

کند. کنش داستانی لخصّیت او را در ذهن خواننده تثایت می آورد وبه تصویر در می

و کنش غیر اادتی. کنش اادتی املی است  ادتیلود ؛ کنش ابه دو دسته تقسیم می

توان در رفتار سیاوش (این کنش را می111ص ،1611ت، )اخّو لود.ب تکرار میکه مرّت

میشگی از اامال و رفتار دید. سیاوش همواره محتاط، مطیع و پیرو است؛ این اطاات ه

و پذیرفتن  ودابهاو نمایان است. رفتن به نزد سودابه، میانجیگري او در مجازات س

 هاي این ویژای است. پیشنهاد ازدواي با جریره و فرنگیم از نمونه

آورد  نویسنده الخاص داستان را به جناش درمی»در لیوة توصیق به یاري ام ، 

 ،1611 )یونسی،« کند. خواننده را با خصوصیاتشان آلنا میو به یاري اامال و رفتارلان 
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تواند واکنشی در برابر اوام  ( از منظر روان لناسی بعضی از رفتارهاي فرد می601ص

اویند. مکانیسم هاي دفاای در نامطلوب بالد که به آن مکانیسم دفاای و سازااري می

آیند. فشار ااملی است که د میوجو ( بهstress) «فشار»پاسخ به اوام  ایجاد کنندة 

اردد. دراین داستان وجود سودابه و حمایت نشدن سیاوش ساب جلوایري از رفتار می

کنند. می« tension»تنیدای روانی جاداز سوي پدر اوام  فشار هستند که براي او ای

زند؛ جایی دست میسیاوش براي رفع این تنیدای روانی به مکانیسم دفاای جابه

تغییر جهت دادن یک کشش است از ( »Displacement) «جایی یا تعویضجابه»واکنش 

تري که دلهرة یا محیط مطلوب  لی ت ترسنا  ونامطلوب محیطی بهیاموقعّی  یک لی

سیاوش با رفتن به جنگ و پناه بردن  (11ص ،1631 ) لفیع آبادي و ...، «دارد. تريکم

تواند اوام  فشار روانی موجود را او نمیدهد. چون به توران این واکنش را انجام می

تفاوتی و فرار از کولد در خود سازااري ایجاد کند. بیکنترل نماید، با این تصمیم می

کند. آمیز استفاده میت مخاطرهفرد براي فرار از موقعّی هت روش دیگري است کموقعّی

ام  ایجاد ناکامی تواند فرار از او( بنابراین رفتن سیاوش می131ص ،1610ظیمی، ا)

 بالد. 

ها و  ها، رفتار، کشمکشاراست. این موضوع از دیالوگ سیاوش لخصّیتی درون

همراه و  منظوربهلخصّیت اهورایی او  پردازشژرف ساخت لخصّیت او نمایان است. 

همدل کردن مخاطب در سرنولت و اامالش بسیار اهّمّیت دارد. از این طریق 

ایري  مند پی داستان االقه از ابتداي  اردد ییابد که ساب م محاوبّیتی نزد مخاطب می

 زندای او اردد، از لادي او لاد و از غمگینی او اندوهگین لود. 

نسان باید به طور طایعی و معتدل نیازهاي روحی و جسمی ا» به نظر روان لناسان

تعادل انسان به هم خورده، موجب پیدایش  ،اار نیازهاي آدمی ارضا نشود .برآورده لود

هاي سیاوش دیالوگ (10ص ،1611 تهرانی، )رلیدپور اردد.ناآرامی می نگرانی و

 سازد. او را نمایان می تهاي لخصّیناامیدي، نگرانیها و ناآرامی

  دي برسرمهرگ آمههر زاد مههوا  کی  مادرمههکالرا ههم زاديههن
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           دد چشیهر بایهههمی زه یهههزایت دهد کشیههالها باایهن بههچندی که

 ( 31ص ،1011-2)ب                    

کردن این لخصّیت پردازي سیاوش مورد توّجه است، نزدیکآنچه در لخصّیت   

درونی و تردیدها به واقعی بودن لخصّیت  هاي کشمکش هاي واقعی است.به لخصّیت

کند. تردیدهایی که در وجود سیاوش نمایان است، تاییدي بر درون داستان کمک می

ارا و لناسی به درونروان دیدااهبندي لخصّیت از ارایی اوست. با توّجه به طاقه

اه   اراهاي درونتایرد. لخصّیمی ارایان قرارارا، سیاوش در زمرة درونبرون

، 1611 دهند. )سیاسی،تردیدند حّتی پم از تصمیم هم مّدتی از خود تردید نشان می

(  تردید سیاوش در رفتن به توران، انتخاب همسر و دودلی او هنگام بناي 31ص

کند. فردوسی  تر می از لحظاتی است که لخصّیت قهرمان داستان را ملمو، اردشسیاو

هاي اصلی حماسه دانست باید اغراق را از ویژای اراست. اارچهداستان پردازي واقع

  دهد این ویژای  نوع ادبی بر لخصّیت پردازي او و واقعی بودنا اجازه نمیاّم

 ها اثر اذارد. لخصّیت

کنند که با خواندن داستان آنها نااهان متوّجه  ارایان همواره کاري میبهترین واقع»

لوند تا ما هم در  ایم و به این ترتیب ساب می لویم که  این رفتارها را پیشتر هم دیده

هاي ( نمونه20ص ،1631)میرصادقی، « نحوة ادرا  آنان از رفتار انسانی سهیم لویم.

توان در لخصّیت سیاوش دید. فردوسی ااه در ارایانه را میاقعمختلق رفتارهاي و

به اطراف  یدوربینکند که در این بیان لخصّیت سیاوش او را نمونة افرادي معّرفی می

پرداز مرگ خود، سرنولت ندارند. سیاوش با توّجه به الارات داستان یخود توّجه

نزدیک به خود را دریابد. به  حقایقبیند اّما قادر نیست  کیخسرو و آیندة ایران را می

اي بدامانی نسات به او در دل  کند و ذّره ارسیوز بزراترین تهدید زندایش ااتماد می

هاي تارا بودن سیاوش است زیرا لخصّیدهد. این ویژای نیز مؤّید درون راه نمی

کشند و توّجهی به حال ندارند. ارا بیشتر با آینده درایرند و براي آینده نقشه میدرون

 ( 31ص ،1611 )سیاسی،
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   رستم

قرارارفتن این لخصّیت با پیشینة پهلوانی خود درکنار سیاوش کامال  متناسب، 

ایرد. رستم بیشتر به لیوة غیرمستقیم و از طریق اامال لده انجام میسابهماهنگ و ح

م هی غیرمستقیههی معّرفههاوش نواههاردد. پذیرش پرورش سی ّرفی مهیههرفتارش مع و

به خواننده است. ااتماد کاوو، به او و  ستمهاي ر ها و لایستگیلخصّیت، هنرمندي

ت بخش و توانمند اوست. لود اویاي وجود امنّی کسب می  آرامشی که از حضور رستم

 اوید : کاوو، می

 دمههاب آیههی لتههچو آرام یاب  بیدار بالی تو خواب آیدم چو

 ( 11ص ،301) ب                        

در اینجا لخصّیت رستم به کمک افتگو و از زبان لخصّیت دیگر داستان    

هاي داستان از فکر و احسا، آنها سرچشمه لود. ازآنجا که ام  لخصّیت معّرفی می

یعنی رستم را در  ؛پرداز حیثّیت پهلوانی لخصّیت داستانشایرد، زمانی که داستان می

ترین نقاِط داستان او را ازصحنه  بحرانی رزند و د بیند دست به انتخاب می خطر می

کند. رستم پم از بازاشتن از نزد سیاوش و تر  دربار کاوو، تا لنیدن  خاري می

خار مرگ سیاوش در داستان حضور ندارد. وجود رستم با همة قاطعّیتش در صحنة 

 شآید. در اینجا  رستم به وسیلة کن بیرون کشیدن سودابه از حرمسرا به تصویر درمی

تی لود و او را به لخصّیاردد. آنچه بااث اینی لدن لخصّیت رستم می معّرفی می

 ان راوي یکههزب ت. لخصّیت رستم ازههة ااطفی اوسههکند، جناتر میواقعی نزدیک

هاي لاهنامه، حضور لخصّیت محوري معّرفی می لود. پیوستگی موضوای داستان

است در اینجا به این لخصّیت دهساب ل هاي پیشین و معّرفی کام  اورستم در داستان

دهد این مطلب خألیی در لخصّیت چندان پرداخته نشود اّما فردوسی اجازه نمی

 -ت بهترین استفاده را میاهمّیایجاد کند؛ از اینرو از هر رویداد کوچک و بی پردازیش

 . براي نمونه راوي هنگام مرگ سیاوش، در معّرفی محوري بودن لخصّیت رستمبرد

 می اوید :
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 پر از درد نزدیک رستم لدند  لهر ایران به ماتم لدند همه

 (112ص ،2321) ب                     

روند.  در سواواري سیاوش، مردم به جاي رفتن نزد کاوو، به حضور رستم می

با این حادثة هر چند کوچک رستم براي خواننده به انوان یک فرد محوري در داستان 

 آید. به تصویردرمی 

اردد.  طریق اامالش معّرفی می  او پم از حرکت به سمت توران از لخصّیت

جنگ او با پیلسم و افراسیاب بیانگر قدرت و نیروي جسمانی و لّدت حملة او در 

دست دادن سیاوش است.  نشانة آلفتگی درونی رستم در از ویرانی سرزمین توران 

پردازي  بارز قدرت لخصّیت ةو نمونچگونگی ورود این لخصّیت به داستان و خروي ا

 پرداز است. داستان

تواند رهیافتی به لخصّیت او بالد. رستم در برابر خشم رفتار رستم می تحلی 

لود. او از مکانیزم پذیري سیاوش، به واکنشی دفاای متوّس  میکاوو، نسات به صلب

کوت کند و از تواند در برابر خشم کاوو، سایرد. چون نمیکمک می« جابه جایی»

موازین اخالقی و اجتماای اوست،  مخالقسوي دیگر اطاات نکردن از پادلاه نیز 

اونه محیط نامطلوبی راکه اردد و بدیندربار را تر  کرده وبه سرزمین خود باز می

      کند و به این دواانگی روانی پایان ساب ایجاد فشار روانی او لده است رها می

  می دهد.  

 

  کاووس

هایی با اامال و رفتاري دهد وجود لخصّیتآنچه داستان را ایراتر نشان می

لود و در پی این ها، بااث تنش در داستان میاونه لخصّیتمتفاوت است. وجود این

خوش زنند که داستان را دستتنش و تضاد، هریک به اامال و رفتاري دست می

فردوسی  ساز است.الخاص بحران ازکند. دراین داستان کاوو، داراونی و هیجان می

هاي او نشان دهد. از اینرو از هر هاي این لخصّیت را از طریق  کنشکولد ویژایمی
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اي هرچند کوچک براي معّرفی لخصّیت ایرد. او در مواردي از حادثهتی بهره میموقعّی

از ابیات  ستبازي که مشّخصة بارز کاوو، اکند. دراین داستان، هو،استفاده می

 لود. آغازین داستان، با تصاحب کنیز  تورانی بیان می

هاي درونی او از آید اّما ویژای ات ظاهري کاوو، سخنی به میان نمیاز خصوصّی

بینی کاوو، با اّتهاماتی که سودابه لود. دهن طریق اامالش یا از زبان دیگران بیان می

گو لیوة دیگر نمایش دادن لخصّیت لود. افتزند نشان داده مینسات به سیاوش می

. این ویژای از افتگوي او با سیاوش آلکار طلب کاوو، است. او مردي است ستایش

 اردد : می

 رینهان تا کنند آفههزمانی بم  پرده پولیداان را باین پم

 (11ص ،112) ب                           

هدایایی که براي سیاوش وسیلة توصیق طلای او از طریق راوي داستان و به جاه

کند.  اي غیرمستقیم بیان میاردد. راوي این ویژای را به لیوه فرستد مشّخص می می

فرستد اّما تاي تنها  کاوو، پم از بازاشت سیاوش از زابلستان هدایایی براي او می

 لود : چیزي است که در میان هدایا دیده نمی

 زتخت وکالهزمهر و ز تیغ و   هر چیز انجی بفرمود لاه ز

  و از اوهر بیش و کم زدیااي  هاي درم درهههو از ب ارههزدین

 وان و زخفتان جنگهبراست ز  گهاسپان تازي به زین پلن از

 کودکی تاي درخور ناود بدان  افسر که هنگام افسر ناود جز

 (16ص ،121-1)ب                       

هاي درونی فرد آمال و اندیشههاي ارائة لخصّیت است. اویی درونی از راهتک

هاي پیچیده و زیرین توان به الیهاونه میکند. بدینخود را در لرایط بحرانی نق  می

     طلای و کند تا جاهاویی درونی استفاده می ذهن او دست یافت. فردوسی از تک

هن هاي ذوسیله نهفتهدرآورد و بدین تصویر بهپرستی کاوو، را براي خواننده مقام
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اویی کاوو، هنگام لخصّیت را از زبان خود لخصّیت آلکار کند. براي نمونه تک

 کند. او را بیان می یایري براي اذلتن مّتهم از آتش، خودبین تصمیم

 از آن پم که خواند مرا لهریار  دو یکی ار لود نابکار کزین

 ( 61ص ،111)ب                                      

سزایی دارند. ام  و کنش، فکر کاوو، در معّرفی لخصّیت او نقش بههاي کنش

توان روش نمایشی در دهد. این روش را میو اندیشة درونی لخصّیت را نشان می

 هاي او را معّرفی اي از ویژایپرداخت لخصّیت دانست. هر حرکت لخصّیت جناه

جویی کاوو، را نشان  برتري ّمتواند ح کند. فرستادن سیاوش به جنگ توران میمی

دهد و سکوت او با توّجه به خطر وجود افراسیاب حرکتی است که خودمحوري و 

 آورد. میر طلای او را براي خواننده به تصویر د جاه

  که بندد برین کین سیاوش کمر  کار هم داستان لد پدر نههبدی

 ه ساختشههي یکی پایگّوههن به  و لادمان اشت و بنواختش از

 ( 11ص ،111 -3)ب                     

لوند و ها به وسیلة خواننده کشق میاغلب لخصّیت ،ابهاي جّذدر داستان

کند. فردوسی نیز در بسیاري از پرداز از معّرفی مستقیم لخصّیت خودداري میداستان

ش کند. خواننده با لنیدن واکنهاي داستان را به این لیوه معّرفی میموارد لخصّیت

صلب و لنیدن سخنان رستم  به کشق  برکاوو، پم از خواندن نامة سیاوش مانی 

آید.  می اونه جناة دیگري از لخصّیت کاوو، به تصویر درپردازد و بدینلخصّیت می

لود. رستم به سیاوش در مورد تندخویی او از طریق افتگوي رستم با سیاوش بیان می

 اوید : پیک حام  نامه می

  ن درکه یارد اشادن سخنهکزی  لتنهو پیههافت با اوا نههچنی

 دي نکاهد نخواهد فزودههتن ز  کاوو، کز پیش بود همانست

 (11ص ،111-1)ب                       
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لخصّیت کاوو، با همة ابعاد وجودیش در ایجاد حوادث بحرانی داستان نقش 

برد. سمت نقطة اوي پیش میبسزایی دارد و بدین وسیله داستان پرداز، حوادث را به 

خودکامگی و ساکسري کاوو، اام  بحران ساز در داستان است. این ویژای او بااث 

وسیلة واکنش لود. فردوسی به تههاي زیادي ریخاردد سیاوش کشته و خون می

افراسیاب از لنیدن نوع برخورد کاوو، با سیاوش این خودکامگی و بی خردي را 

     کنش و واکنش بیشترین نقش را در معّرفی لخصّیت ایفا  دهد. در اینجانشان می

 کنند:می

  که کاوو، تندست و اند  خرد پم به پیران چنین افت رد ازآن

 اال و چندین هنرهرز بههب نهیهچن یاد از روي چونین پسرههبشک که

 (16ص ،1211-2)ب                     

ها هم ادرا  نامد. این لخصّیتاردان میهایی را آینههنري جیمز لخصّیت

هاي الاات خود را در مورد لخصّیتکننده. خواننده بیشتر اّطاند و هم ادرا لونده

هاي دیگران را اردان کنشآورد. لخصّیت آینهاردان به دست میدیگر از لخصّیت آینه

داستان  (در این داستان، 31ص ،1611کند. )تودوروف، ادرا  و دربارة آنها داوري می

اردان جهت مرور لخصّیت کاوو، استفاده پرداز ازسیاوش به انوان لخصّیتی آینه

هاي سیاوش، بهرام و زنگه ایرد. دیالوگکند و در این راه از انصر افتگو کمک میمی

 اوید:می پدرکند. سیاوش دربارة  به لناخت و معّرفی هرچه بیشتر کاوو، کمک می

 سخن هاي ام کرده باز آرد او  د اوازارههم بیههوا ههر نههبه ز

 (10ص ،1011) ب                        

 اوو، ماند نهان ههم زکههکه نام  کشوري جویم اندر جهان یکی

 ان بغنومهک زمههگار او یههزپی  ن نشنومههوي بد او سخههزخ

 (11ص ،1011-2)ب                     

لخصّیت پویا، » رار دارد.هپویا ق هايتههروه لخصّیههاوو، دراههت کههلخصّی

اي  و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحّول بالد و جناه پیوستهلخصّیتی است که 
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ت لخصّیتی او داراون از لخصّیت او، اقاید و جهان بینی او یا خصلت و خصوصّی

داستان تغییر  حوادث( لخصّیت کاوو، درطول 11ص ،1610 )میرصادقی، «لود.

اي اابد و نیک خواه از  اونه که در پایان سلطنت چهرهاردد بدین تحّول مییابد و م می

 آید. او به نمایش درمی

ر، ناپایداري تی پارانویایی است. غرور و تکّااز منظر روان لناسی، لخصّی کاوو،

هاي لخصّیت پارانویایی است. هاي نادرست ازویژایت، خودلیفتگی و داوريلخصّی

هاي خود را سطحی و اجوالنه است و در مواردي کینه توزيهاي او بیشتر قضاوت

اري است. به محض اینکه احساساتش جریحه دهد. پارانویایی مناعی از سلطهنشان می

( نمونة ناداوري کاوو، در 211-2صص ،1612 کند. )انجی،توزي میلود کینهدار می

مانی بر تصاحب کنیز  لود. او هنگام اّدااي طو، و ایو ابتداي داستان دیده می

کند. نمونة دیگر، قضاوت میان سودابه و سیاوش تورانی، کنیز  را از آن   خود می

 درد تا وانمود کند سیاوش قصد او را دالته است.. آنگاه که سودابه جامه بر تن میستا

     زند. او اجازه فردوسی براي معّرفی لخصّیت دست به تشریب و تفسیر نمی

 -لناسی غرورده معّرفی کند. در رفتارت ام  کند و خود را به خواننمی دهد لخصّی

هاي مختلق هاي پارانویایی است که در قسمتهاي لخصیتورزي از دیگر ویژای

رسد کم به تفاهم نمیبا هیک یاییپارانو»رفتار کاوو، مشهود است. داستان سیاوش در

توان (  براي نمونه می211ص ،1612، )انجی« مگر زمانی که او را باالتر از همه بدانند.

پذیري سیاوش و خشمی که نسات به رستم هنگام به برخورد کاوو، هنگام صلب

اره کرد. هنگام رسیدن خار حملة ههدهد، الاوش از خود نشان میههب سیههلنیدن صل

آید.  به ایران خودبینی کاوو، از طریق افتگویش با موبدان به تصویر درمی بافراسیا

برد  حّتی پهلوانی  رستم را از یاد می»ایرد خود به میدان نارد رود.  ر ابتدا تصمیم میاو د

 (111ص ،1611 )رحیمی،« داند. تر می و خود را لایسته

 دو بر سیاه      ههن بههکنم روز رول  از من نشاید ورا کینه خواه جز

 (10ص ،111)ب                                      
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 اوید : کار برازین، میاویند پهلوانی را براي این پاسخ موبدان که می در

  ی را بدین انجمنههم کسههناین  داد پاسخ بدیشان که من چنین

 رفت باید چو کشتی بر آب                                 مرا  یابهدارد پی و تاب ا فراس که

 (10ص ،111-1)ب

 

  افراسياب

اویی از روي الگوي   او را از اغلب جهات»افراسیاب است. ضحا  پروتوتیپ 

فردوسی براي  توصیق لخصّیت او از  (212ص ،1616)حمیدیان،  «اند. ضحا  ساخته

کند. وجود استثنایی و ایرد و او را از زبان آنها معّرفی میهاي دیگر بهره میلخصّیت

 لود :اونه معّرفی میو، ایناز زبان کاو افراسیابمتفاوت افراسیاب نسات به دیگران 

    واه کیانهخ د نیکههی را که بههکس رانیانههرد از ایهن کهمهانج یههیک

 ا  و ز آبههش زخهاد و زآتهب ز  افراسیابهن افت کههچنی شانهبدی

  خود سپهرش داراونه کشت مگر زد نکردش سرلتهه ایهک اهانههم

 مان کندهپی به سواندن ههچندی که  رواان کندهوبی  اهرا به خ انههزب

  ند رويههمان و سواههز پی دههبتاب ويههنه جههآورد مردم کی ردهچوا

 (61-10صص ،112-1)ب                   

دهد. اینگونه ر ارائه میپویا و متغّیهاي داستان را پرداز بعضی از لخصّیتداستان

اذارد و آنها اثر مییابند، حوادث بر ل میها در مسیر حوادث داستان تحّولخصّیت

توانند تغییر ها میلخصّیت»وجود آید. ممکن است تغییرات اخالقی و روحی در آنها به

(  محّر  تغییر 11ص ،1631)زیلگر، « محّرکی در کار بالد. بایدکنند ولی براي تغییر 

لخصّیت افراسیاب وجود سیاوش در توران است. افراسیاب در داستان لخصّیتی 

هاي ارسیوز لخصّیتی  هنگام حضور سیاوش تا قا  از کارلکنیپویاست. از 

بیان او از  راحتاردد. ص لود و پم از مّدتی به خوي اصلی خود باز می اندیش می نیک

پولی از ظلم و ستم  لود. او بدون پرده طریق افتگوي او با بزراان توران نشان داده می
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لخصّیت او الزم است و بخوبی اوید. این حرکت براي تغییر  خود بر مردم سخن می

 هاي پویا قرار لخصّیت و ت. فردوسی لخصّیت افراسیاب را جزبه آن توّجه لده اس

لیوه از لخصّیت متحّول لدة او براي تحّر  بخشیدن به داستان بهره  ندهد و به ایمی

این تغییري در این لخصّیت ایجاد کند ؛ بنابرخواهد میایرد. او در بخشی از داستان می

دهد تا خواننده لاهد تضاّد یزمینه سازي این اقدام را دراین قسمت داستان انجام م

 لخصّیتی در داستان ناالد: 

  ارزارهره جز کهمی بهههم هههناین  چنین افت کز روزاار بدیشان

 گ اندرین انجمنهلد به جن ههتا             داران که بر دست منههنام بسا

  ان نیز لد خارستانههبوست یهبس   لارستان اشت بیمارستان بسی

 اه منستهها ان رزمههباغ ک اههبس             ان سپاه منستهشهو نههر س به

  در نهانهد انهوي بالههنیک ههههم             انهههار جههریهي لهرادههبی ز

 آب در چشمة خویش قیر... ودهل              یر لیرههان نخچههرَّد ز پستههنپ

 ورام در دلت اگههبه هن دههنزای              از را دیده کورهیی ب ههبّچ ودهل

 (12-6صص ،111-1)ب                    

 

 سودابه

هاي کوتاه متفاوت است. در داستانهاي بلند با داستانپردازي در داستانلخصّیت

این از خیاالت لود. االوه برها میلخصّیت خواننده بارها همسایه و همسفر» هاي بلند

 ،1611)ترابیان، « اردد.و توّهمات الخاص نیز به طور دقیق و استرده با خار می

خواننده را در لرایط مختلق با لخصّیت ،با آااهی بر این موضوع ی(  فردوس31ص

فردوسی نسات ترین لناخت  کند. امیقسازد و آنها را معّرفی میرو میهاي خود روبه

آید. در بسیاري از موارد توصیفات فردوسی  درمی تصویر به زن در لخصّیت سودابه به

امومی زنانه است. توّس  به  هاي هاز حاالت و افکار سودابه، بیانگر حاالت و اندیش

هاي ات بحرانی و الکهرپذیري در لحظههستایش براي رسیدن به هدف، قدرت خط
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اردد. از  انت و اّتهام راه سودابه از دیگر زنان لاهنامه جدا میفریاانه؛ اّما درلحظة خی

 اردد. طریق افتگوهاي او، اامال و اقداماتش توصیق می

تواند به درون لخصّیت نفوذ کند و به خواننده نشان دهد او به داستان نویم می

و، )تورک تواند رهیافتی به لخصّیت داستان دالته بالد.اندیشد. درواقع میچه می

ها و ت از این اص  درون سودابه را از طریق دیالوگ( فردوسی به تاعّی2ص ،1611

لود،  نافذ بودن کالم او را که از زبان سودابه بیان می یدهد. جمالترفتارش نشان می

لوحانة کاوو، نقش مؤّثري دارد.فردوسی  کردن لخصّیت سادهدهد زیرا درخامنشان می

دهد. زیرکی سودابه  از لخصّیت زیر  او را بهتر نشان میبا واکاوي درون سودابه 

از طرح کردن پیشنهاد خود  قا لود. او  ترتیب جمالت او در برابر کاوو، استنااط می

 اشاید: مانی بر رفتن سیاوش به حرمسرا زبان به ستایش کاوو، می

  که چون تو ندیدست خورلید و ماه پاهههار سهریهاي لههت کههاف دوهب

 وهم چو فرزند تهن کههدر زمیهان نه      وهههوند تههادا به پیهاد بههل انههجه

 ویشهتان خهسهو فغ رانهواهههرخهب  وي لاستان خویشهبه س شهفرست

 (11ص ،112-1)ب                       

پردازد. ت کید مکّرر سودابه  پم از ستایش کاوو،، به ستایش فرزند او می سودابه

بیانگر زیرکی و لناخت او از لخصّیت « خویش» و « تو»در آوردن ضمیرهاي لخصی 

ها تا حدودي لخصّیت کاوو، وسیلة این دیالوگکاوو، است. فردوسی به خودمحور

 کند. را  نیز ترسیم می

تواند تا حدود زیادي به ساختن لخصّیت ت میتوصیق فضاي پیرامون لخصّی

کمک کند. این فضا سازي و صحنه پردازي در معّرفی لخصّیت سودابه نقش به سزایی 

توان از منظرهاي متفاوتی تقسیم بندي کرد. سودابه هاي داستان را میدارد .لخصّیت

صورت بهی هستند که مفهوم خاّص نگرها بیااین لخصّیت»لخصّیتی استعاري است. 

(  فضاها و 12ص ،1611)ترابیان، « کنند.لوند و محورّیت پیدا مییک اسم بیان می

ایرد متناسب و هماهنگ با می هاي پررنگ و نگاري که سودابه در آن قرارمحیط
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لود. از سوي دیگر این رنگارنگی در جهت جلب لخصّیت تنّوع طلب او انتخاب می

ت ثیر هاي داستان بیدن داستان به سمت بحرانبه سودابه  و پیش بر یاوشتوّجه س

نیست و داستان پرداز در زمینة  توصیق بخوبی به آن پرداخته است. وجود لخصّیت 

هاي انوان لده نقطة مقاب  لخصّیت سیاوش است. تقاب  این دو سودابه با ویژای

زیرا هرچه اردد ؛  لخصّیت و ایجاد تضاد میان آن دو بااث جّذابّیت بیشتر داستان می

  تر ، داستان کشش بیشتري می یابد. سودابه لخصّیتیها قويو جدال تضادها بیشتر

کند.  او براي ق ام  میاره افکن است و فردوسی در پرورش این لخصّیت بسیار موّف

 هاانبحر  ایرد و او را منشامکان از این لخصّیت بهره می ستان تا حّداره افکنی در دا

دهد و اویی درونی سودابه افکار او را نشان می دهد. تکیاري قرار میهاي بس و تعلیق

وقتی لخصّیتی با خود حرف » استافتنی کند. قصد او را براي خواننده آلکار می

خواهد افکار خود را برون افکنی کند و  می آن است که لخصّیت ةزند این نشان می

( سخنان 231ص ،1611)براهنی،  «به انجام اامال بزند. ستتحت ت ثیر افکار خویش د

سودابه با خود پم از امتناع سیاوش از پیشنهاد او و دیدن هدایایی که کاوو، به 

 دهد : کند از اقدامی لوم خار می سیاوش اهدا می

  به اندیشه افسون فراوان بخواند ره بماندهه خیههودابهکرد س ههنگ

  هانههدر نهانکارا و ههآل دهنهکن کاندرجهان و نیک و هر چاره بد

 نهان مهسد جههدارم ار بگل روا          اید به فرمان منهر او نیههها ههک

 ر انجمنهان بر سههزو فغ مههکن         نههچد ز مهار او سر بپی ازمهبس

 (21ص ،611-11)ب                  

قاب  لناسی، رفتار سودابه پم از امتناع سیاوش از ارتااط با او  منظر رفتار از

(  projectionبررسی است. او در مقاب  ممانعت سیاوش به مکانیسم دفاای فرافکنی )

دهد. او زند. فرافکنی واکنشی است که فرِد دچار  اضطراب انجام میدست می

دهد. با این هدف که اواطق و افکار خود را به دیگران نسات می ،احساسات، تمایالت

( سودابه به این مکانیزم 121ص ،1613بماند.)سیاسی، ها درامان از فشارها و ناراحتی
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کند سیاوش قصد خیانت به پدر و ایجاد ارتااط با او را زند و اّداا میدفاای دست می

 رهاند. دالته است و اینگونه خود را از هر بدامانی و تهمتی می

هاي مختلق لخصّیت فردوسی براي نشان دادن اوي و فرود داستان از جناه

هاي روانی ایرد. لخصّیت سودابه مانند هر لخصّیت دیگري از دستگاهبه بهره میسودا

هاي در وجود او نسات به دستگاه« سایه»دي تشکی  لده است؛ اّما دستگاه روانی متعّد

هاي حیوانی طایعت او غالب و ساب بروز رفتارهاي اهیابد. از اینرو جندیگر برتري می

نامد. افکار، جناة حیوانی طایعت انسان را حسایهح می»ونگ لود. یناپسند در داستان می

احساسات نامناسب و ناپسندیدة نالی از سایه، ارایش دارند به اینکه در خودآااه و در 

( سودابه در پی ناکامی در 11، ص1631 لو،)لام« رفتار آدمی بروز و ظهور کنند.

ارهایش بر حول اص  لود و رفتیم یبرقراري ارتااط با سیاوش دچار سرخوردا

   اردد. یعنی مکانیزمی که یک فرد به کار( میCompensation) «جاران یا تالفی»

 درایرد تا الیه حقارت و کهتري خود ماارزه کند. سودابه به دناال تحقیر پیش آمده، می

آید. جاران فقط به معنی از بین بردن پی جاران است که ااه به صورت انتقام درمی

نیست زیرا ممکن است این احسا، که ظاهرا  از بین رفته است باز هم با فرد نارسایی 

که ااه آن را انتقامی  «جاران تهاجمی»باقی بماند. جاران انواع مختلفی دارد. از جمله 

( با این نگرش، اص  انتقام در لخصّیت سودابه 61ص ،1631نامند. )منصور، می

 کند. بسیاري از اامال او را توجیه پذیر می

 

  فرنگيس

هایی است که اواطق و احساسات نقش پررنگی در لک  از لخصّیت فرنگیم

آید، ایستاست. فرنگیم به همسري سیاوش درمی یایري لخصّیتش دارد. او لخصّیت

او به چند لیوه  ماند.پایدار میو لود و تا پایان براي لخصّیت وفادار با او همراه می

راوي داستان و از طریق رفتار و اامال خود.  انپیران، از زباردد؛ از زبان  معّرفی می

اذارد. او در نقطة بحرانی، جان فرنگیم با ام ، لخصّیت وفادار خود را به نمایش می
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اونه دهد و بدین می خود را به خاطر همسر و کمک به فرزند در معرض خطر قرار

ایی او به کمک انصر افتگو اذلتگی و بی پرو لود. ازجانلخصّیتی وفادار معّرفی می

 اوید:بیان می لود. او به سیاوش می

  ونه به ما در نگاههک اهن هیهمک        ند لاههت اي خردمهاف فرنگیم

 شینههام زن برنها ةارههب یههیکن        ک ایمن به توران زمیهای شههاما

 ر وکم را مپايهای شهرخویهس زنده خواهم که مانی به جاي راوت

 (110ص ،2116 -1)ب                  

 لود. در تهمام مهّدت حضور در داسهتان با اامال و رفتارش معّرفی می فهرنگیم

 

  گيو

ایرد. حضور او در ابتدا، حضوري کوتاه  هاي مقاب  قرار میایو دراروه لخصّیت

ن بخش است. اّما در بخش پایانی داستان با اامال خود ت ثیر بسزایی در نقطة اوي آ

هاي این لخصّیت کمک به معّرفی لخصّیت کنیز  تورانی است. دارد. از جمله نقش

کنیز  به سخن درآید و خود را معّرفی کند.  ااردد ت هاي خود موجب میاو با پرسش

توان در لناخت ایو از این افتگو استنااط کرد، ذهن جستجوار ایو  اي که می نکته

چنین سخنان او  نگر این ویژای لخصّیتی اوست. همهاي او از کنیز  بیااست. پرسش

 اوید: با طو، نشان دهندة منطق و خرد اوست. او در پاسخ تندخویی طو، می

 

 جوي نگرددجوانمرد پرخاش  رم اويههها ةبهر پرستند ز

 ( 1ص ،11)ب                            

یافتن کیخسرو نقش لود. نقش او در ظاهري او به طور مستقیم بیان نمی صفات

دهد. تنها رفتن او به  کلیدي داستان است. کنش ایو درایت و هولیاري او را نشان می

توران براي نالناخته ماندن، تسّلط او بر زبان تورانی و کشتن تورانیانی که از آنان نشان 

زیرکی، درایت و دانش او و بیان زمان اقامت او در  هاي  پرسد نمونه کیخسرو را می
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 ةهاي جسمی ایو از طریق اامال دالورانوران نشان دهندة ازم استوار اوست. تواناییت

لود. درمجموع او در جنگ با تورانیان براي اذراندن کیخسرو از جیحون نشان داده می

. از افتگوي او با کیخسرو، ددار بایدافت: لخصّیت ایو از تلفیق چند لیوه معّرفی می

 اردد : ن مشّخص میماهّیت وجودي او در داستا

  د نیازههام تو آمههان را به نهههج و اي له سرفرازههت ایههاف بدو

  لد چو نام تو اندر اذلت جهان ت هفتاد و هشتهرا هسهم رادرهب

 سر بودههد  افهور بالههتاج رهس وم کشته دیگر بودههمن ل رههاا

 پهلوانن هههست و ماپهلوان پدر ان و روانهم جهی نپیچیههلاه به

 اه اندکیههست و لالوانهپه بسی د یکیهدا ناالههد چو پیهبال چه

 (211ص ،6622-3)ب                    

 دیگر آمده است : درجایی

  که بیکار بد تخت لاهنشهان  ادر تو بودي مراد جهانهم ز

 کار بردل مکن هیک یاد ازین  ز مادر ز بهر تو زادهنی راههم

 ( 221، ص6110-1) ب               

 

  طوس

لخصّیت طو، مانند ایو تنها از طریق اامال و رفتارش به نمایش اذالته 

که  نمایدذکر این نکته ضروري میلود. راوي نیز در معّرفی او چندان دخالت ندارد.  می

جویی و خودمحوري او با رفتارش بر سر تصاحب کنیز  آلکار  از ابتداي داستان سلطه

لان برجسته  ، اویی نقش اصلی فرایعوقای هاي سّنتی، الخاص و در داستان»اردد.  می

 وطو، جز (61ص ،1616)حمیدیان،  «ونی است.هالخاص کان وادث وهدادن حجلوه

هاي فرای به داستان طو، همانند لخصّیتهاست. لخصّیت دسته از لخصّیتاین

تر که به رولن ات ظریقلود داستان با جزئّیبخشد و ساب میسیاوش رنگ بهتري می

کند، بیان لود. هنگام رویارویی با سرخه قادر به کشتن  کمک می وادثلدن وقایع و ح
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یدن سخنان لود. راوي او را پم از لن دلی او با این ام  نشان داده میاو نیست و کم

 کند : اونه توصیق میسرخه این

 ته بختهردار براشههبران ناما طو، بخشایش آورد سخت دل

 ( 110ص ،2111) ب                           

 آید : درمی حملة افراسیاب بار دیگر کم توانی و کم جرأتی او به تصویر هنگام

  کینه خواهو، لد داغ  دل هبرط ب توران سپاههخود از قل دههبیام

 لد دل طو، و بنمود پشت غمی شتهه را بکهران فراوان سپههای از

 ( 111ص ،2131-3) ب                  

اي در تحّر  داستان کنندهها نقش تعیینها ارتااط لخصّیتدر بسیاري از داستان 

هاي فرای چون طو، با لخصّیت اصلی، داستان دارد. فردوسی نیز با ارتااط لخصّیت

سري و نادانی طو، از طریق رفتار و مقاومت  آورد. خیرهرا از یکنواختی بیرون می

آید. او برخالف دیگر پهلوانان، میکردنش در برابر پادلاهی کیخسرو، به نمایش در

لناسد. افتگوي او با ایو ویژای  دیگري از این  پادلاهی کیخسرو را به رسمّیت نمی

 کند : لخصّیت را معّرفی می

 ر کم منم ز انجمنهرازتههافههرس م پیلتنههم از رستههران پههای به

 گ پلنگهه  و چنههدل پی دّرمههب جویم به جنگ لیر پرخاش همان

 غ اندر آورد زیرهی به تیههایت ههک        ر ههاه دلیهههر لههوچههمن رهههیهنا

 و کدخداي آورید                   هرا به ن انههجه  ن و راي آوریدهبی من آیی یهههم

 ( 263 -1صص ،6112 -1) ب  

جویی او نیز نشان  واو به جز تفاخر طو،  به نژاد و دالوري، سلطه این افت در

اند.  لود. از دالی  مخالفت او با کیخسرو آن است که بدون راي او ام  کرده داده می

داراونی لخصّیت او از »حرکت است.  و بی«ایستا » در مجموع  طو، لخصّیتی 

زمان و ثمرة کارکرد اوام  درونی نیست بلکه براشتی سریع  مشاهده و تجربه در طّی

( او در نهایت پادلاهی 222ص ،1611)مسکوب، « هاي بیرونی است. نالی از انگیزه و
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لود اّما پیامد این پذیرش  پذیرد و در ظاهر دچار تحّولی درونی می کیخسرو را می

 کند.   استان فرود نمود پیدا میاجااري در د

 

  گودرز

ی اار در داستان حّت .کندهایی محکم بنا میفردوسی داستان خود را بر لخصّیت

هاي یک اثر دانست و هر قدر ها را باید پایهلخصّیت»حضور کم رنگی دالته بالند. 

       «خواهد بود.تر و پایدارتر ها استحکام بیشتري دالته بالند بناي اثر محکماین پایه

رنگی است. اودرز در در این داستان نقش کم اودرز( نقش 11ص ،1611)دقیقیان، 

این داستان نقش  ابزاري را دارد تا کار پیرنگ با سهولت بیشتري انجام ایرد. خواب او 

و نداي سروش، تنها یک اام  براي فرستادن ایو و یافتن کیخسرو است و این، روابِط 

پیرنگ داستان  استحکامکند. حضور ایو بااث تر میلی پیرنگ را منسجماّلت و معلو

رین تکند. مهّمن حضور، رفتن ایو را به توران براي یافتن کیخسرو توجیه مییاست. ا

لناختی که از این لخصّیت داده لده است قدرتمندي و نفوذ او در دربار کاوو، 

ار است. او ایو را پیک است. قاطعّیت اودرز در سخنانش خطاب به طو، آلک

 :دده سخنان خود قرار می

 ادي بهانه مجويههکه هنگام ل  افت با طو، نوذر بگوي بدو

 ّر ایهان خدیوهی فههم نیههنای  و به فرمان دیوهسرکشی ت چرا

 رینهد آفهاه را خواندنههل همه            ردان ایران زمینههو ا انهبزرا

 با تو کین خیزد و رزمگاه راههم            چی ز فرمان لاهههتو بپی رههاا

 (263ص ،6111-1)ب                    

 

  پيران

هاي دیگر ااه داستان پرداز از لخصّیت براي ایجاد داراونی در لخصّیت

ایرد. از کند. فردوسی از لخصّیت پیران در متحّول کردن افراسیاب بهره میاستفاده می
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توان در  پردازي را میهمراز داستان است. اوي لخصّیتسوي دیگر پیران لخصّیت 

« آید.  تدبیري است که با تقدیر بر نمی مظهرپیران »لخصّیت همه جاناة پیران دید. 

ین حضور پیران نیز همراه با خردمندي و تدبیر است. اّول( 221ص ،1611)مسکوب، 

آید آیندة توران  میپم از لنیدن تصمیم سیاوش، با سخنان خردمندانة خود درصدد بر 

دانایی  صیقرا تضمین کند. اوي درایت او در سخنانش با افراسیاب نمایان است. با تو

ارداند. لروع سخن با  ذهن او را براي پذیرش پیشنهاد خود آماده می ،افراسیاب از آغاز

بیاِن دانایی افراسیاب، درحقیقت به معنی پایان سخن با پذیرش پیشنهاد از سوي اوست. 

است. کند که دانایی توست که مخاطب سخنان من قرار ارفته یران به او القا میپ

آمده را ابتدا، براي دیگر کشورها و لاهان و بعد  موقعّیت پیش حاسن درمرحلة بعد، م

 اونه حّم رقابت را در افراسیاب برانگیزد :کند، تا بدین براي توران ترسیم می

  انهکار و نهههود آلهها بهههانوههت هر کم که بر نیکوي درجهان که

 ج آنک  آید فرازههج و ز رنهههان ز ازهد بههزاده نگیرنههن لاهههای از

 (12ص ،1101-10)ب                

اوید و در نهایت امتیازات این  هاي سیاوش سخن می از لایستگی سپم
بدین (16-1، صص1111-21کند. )ب پناهندای را براي افراسیاب بخوبی تشریب می

اردد. هرجا سیاوش اندوهگین  ترتیب آرام آرام ذهن افراسیاب براي پذیرش آماده می
سیاوش بایسته و الزم است  ناراردد پیران حضور دارد. خلق چنین لخصّیتی در ک می

زیرا اوست که با سخنان امیدوارکنندة خود در لخصّیت سیاوش داراونی ایجاد می
کند. وفاداري پیران به اهد  ر سرزمین توران آماده میکند و مقّدمات اقامت سیاوش را د

هاي داستان نیز لود. دیگر لخصّیتو پیمان، هم در کالم و هم در اامال او دیده می
 نامد : اونه میکنند. سیاوش او را این این خصیصه الاره می به

  اوي که اي پیر پاکیزه و راست  داد پاسخ سیاوش بدوي نهچنی

 که پیمان من مشکنی مههلناس  ایدونک با من تو پیمان کنی ار

  تی به مهر و وفاههبه ای دهههخنی  طاهرمنی دور و دور از خهآه ز

 (11ص ،1211-1)ب                     
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موارد دیگري که در مورد لخصّیت پیران بیان اردیده است، لخصّیت درونی  از

یران بااث اردیده است تا کشمکش درونی هایش است. ثاات لخصّیتی پ او و نگرانی

وجودآید. او پم از آنکه سخنان م یوسانة سیاوش را  در کمترین حّد خود در او به

اردد اّما پم از لحظاتی  پشیمان می نلنود از ترغیب سیاوش براي ماندن در تورا می

 اوید : افکند و می بینانه به ماجرا می نگاهی خوش

 ار او راست اوید همی این سخن به من دههافت کز من بد آم چنین

 ردان سپهرههش و راز اهاهاز جن که پم چنین افت با دل به مهر وزان

 ار بهیهههدش  روزاههاد آمهههی به ت لاهنشهیههاوو، و ز تخههک ز

 ان تخم کین...هدر جههان دمههپراان        وران زمینههده به تهههمن کشی ورا

 ادهد به یههش آمهرانههز ای اههانههم        اشاددو رازها  کی  هد بهههدان چه

 ردهههد کههگ راي خردمنهههآهن نه         د کردهخویش زان افته خرسن دل

 (110ص ،1311-1100)ب            

لوند ؛ از طریق بسط و تکام  و ها به دو لک  نشان داده میداستان لخصّیت در

به لخصّیت خود در برابر  خواننده تکام  دهد  توانداز طریق  الهام و القا. نویسنده می

 (11ص ،1631)زیلگر،  و یا به مرور یک لخصّیت کام  و پرداخته لده را القا کند.

است. لخصّیتی کام  و پرداخته لده که این کمال در طول داستان  ومپیران از اروه د

     است. آید. پیران لخصّیتی مثات، کارآمد و مقتدرمی در به تدریج به تصویر

آید فاقد ارزش  هاي اجتماای پیش میهاي فردي پیران در هنگامی که کشمش ارایش»

 لخصّیتی پیران بااث  هاي متضاّد( ویژای101ص ،1611)سامانی،  «اردد. و ااتاار می

او لده است. او هم سعی درکمک به فرنگیم و کیخسرو  دادن لخصّیتواقعی جلوه

ایستد. لخصّیت او چنان  ارفتن توران مقاب  آنها میدارد و هم هنگام درخطر قرار

ها حضوردارد. اویی این لخصّیت دراالم واقع با همین ویژای پرداخته لده است که 

ایرد. دو جناة لخصّیتی او یعنی حّم  قرار می« ایستا» هايتپیران دراروه لخصّی

ست. با نگاهی در ژرف دوستی او از ابتدا تا پایان داستان باقی اپرستی و انسان میهن
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توان دریافت آنچه او را از نظر اناصر داستانی در قالب ساخت لخصّیت پیران می

. حم میهن پرستی پیران در دارددهد، زیر بنایی روان لناختی می لخصیتی ایستا قرار

 اردد. درحقیقت لخصّیت اجتماای او لخصّیت فردي را تحتحّد افراطی نمایان می

کند هاي اجتماای میاي که آرزوهاي فردي را فداي آرماندهد به اونهالشعاع قرار می

می یابد. لخصّیت پرسونا لخصیتی اجتماای « پرسونا»لناسی لخصّیت و از نظر روان

ایرد و پرتویی از . از این منظر لخصّیت خصوصی هرکم در زیر ماسک قرار میتاس

تواند دناال واقعی خود را نمی اردد و در نوع لدید خود اهداف و آمالاجتماع می

 ( 13ص ،1631کند.)لاملو، 

 

 گرسيوز 

هاي داستان به  رین اره افکنیاست. بزرات« مخالق»هاي لخصّیت وارسیوز جز

ایرد. از اینرو حضور او بااث ایجاد بحران و نقطة اوي  این لخصّیت انجام می دست

ین حضور او در اّولاردد. رفتن او به انوان پیک افراسیاب جهت صلب،  در داستان می

نیان به خواننده پم از آمدن سیاوش به  دربار تورا وداستان است اّما لخصّیت اصلی ا

هاي پسیکوپاتی تتواند نمونة لخصّیلناسی میرفتار ارسیوز از دیدااهاردد. معّرفی می

ایرد و به ااقات کار ااه قا  از انجام ام  تصمیم نمیهیک»بالد. چنین لخصیتی 

 -هتوّجآنها به صداقت و راست اویی بی اندیشد بلکه تصمیمات او آنی است.خود نمی

آنها نسات به هر چیز  هاي خود از دروغ اویی باکی ندارند.اند و براي رسیدن به هدف

  در رفتار ارسیوز ( با ت ّم10ص ،1611اشق و سنگدل هستند. )فرجی، و هرکم بی

هاي او در چینیها را می توان در سراسر داستان لاهد بود. از سخننمونة این ویژای

توز ارسیوز به   هنگام دیدار از سیاولگرد تا کشتن سیاوش در انتهاي داستان درون کینه

آید. در ابتداي ورود سیاوش به توران، نقطة مقاب  سیاوش است. هرجا میدر تصویر

اردد.  اي در دل ارسیوز ایجاد می اذارد، کینه هنري را به معرض نمایش میسیاوش 

کند، موقعّیت ارسیوز را بیشتر در می تر کفردوسی هرچه سیاوش را به افراسیاب نزدی
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به سمت نقطة اوي پیش رود. سخنان ارسیوز با اونه داستان دهد تا بدین خطر قرارمی

اراي اوست. پم از دیدار از سیاولگرد دربارة سیاوش  افراسیاب بیانگر لخصّیت منفی

 اوید : اینگونه می

  الههذارد کههان براهمههههمی ز آس   ش دید لاههست کا نه آن سیاوش

 جهان بی نیازست از ه ااویی لد تو    ازهدانی تو بهرا هم ن مههرنگیههف  

 (121ص ،1112-6)ب                   

از جهاتی نیز نقطة مقاب  پیران است. زمانی که پیران مشغول انتخاب  ارسیوز

همسر براي سیاوش و یاریگر او در ساختن لهر سیاوش است، از ارسیوز خاري 

نار لود فردوسی حضور ارسیوز را در ک نیست اّما زمانی که پیران از سیاوش دور می

اونه احسا، است که هیک یاتپسیکوپ یکند. ارسیوز لخصّیتتر میسیاوش پررنگ

هند و توّجیها نسات به دیگران بو ترّحم نسات به دیگران ندارد. پسیکوپات يهمدرد

ه به رفتار مایلند هر چیز را تصاحب کنند. آنها سنگدلند. توّج یرحمیبا نهایت ب

( آنچه ارسیوز را 21ص ،1613، .)امین و.. اوست. یارسیوز بیانگر لخصّیت پسیکوپات

هاي ارسیوز هاي درونی او در طول داستان است. نامهکند، کشمکش معّرفی می خوبیب

هایی از سوي او لده هایی چون پیران و سیاوش، ساب اکم العم تدر برابر لخصّی

انیزم هاي جسمانی و ااه به صورت مکاست که ااه به صورت پرخالگري و کشمکش

هایی از رسد ارسیوز در قسمتینظر میابد. بهت و رجعت نمود میفرار از موقعّی

زند و آنگاه که به رنگی دارد به واکنش دفاای رجعت دست میداستان که حضور کم

تري میایرد و حضور پررنگپردازد از واکنش دفاای پرخالگري کمک میتوطئه می

ایجاد  آند همواره در پاسخ به ناکامی و فشاري که در لناسان معتقدند که فریابد. روان

( بی6  ( رجعت 2( پرخالگري 1دهد. العم  از خود نشان میلود سه نوع اکممی

لود. ااهی رجعت، تفاوتی. آنها معتقدند پرخالگري همیشه به دناال ناکامی آلکار می

 ( 111-1صص ،1611)اظیمی،ای نیز از اوارض این ناکامی است.ایري و انزواطلاوله
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 فرعي کم حضور شخصّيتهاي

هاي دیگري نیز وجود دارند که یا سیاهی لشکرند و داستان سیاوش لخصّیت در

برند. از جمله مادر اذارند و آن را به پیش می یا لحظاتی کوتاه در داستان اثر می

 جریره، هومان، کلااد، اورازاد، فرهاد، لیدوش و...   سیاوش،

 

 گيري  نتيجه

خوب، داستانی است که همة اناصر داستان در یک پیوند اراانیک  داستان

هاي ها به روشپردازي و معّرفی لخصّیتقرارایرند. در داستان سیاوش لخصّیت

 دهد که فردوسی با دیدي آااهانه به این انصر پرداخته است.مختلق، نشان می

کنند و با فاصله نقش آفرینی می ها به طور زنده و ملمو، در برابر مخاطبلخصّیت

نمایند. ورود و خروي ارفتن از دنیاي اغراق آمیز حماسه، مخاطب را با خود همراه می

افتد. نکتة دیگر انتخاب ها نیز هدفمند و در پی جریانی منطقی اّتفاق میلخصّیت

ی لخصّیتیابد حّتهاست؛ هیک لخصّیتی بدون ت ثیر در داستان حضور نمیلخصّیت

اذارند و سپم از نیز در زمان حضور خود، بر حرکت داستان ت ثیر می رایهاي ف

     ها در داستان ساب کشش مخاطب لوند. واقعی بودن لخصّیتصحنه خاري می

لود و براي پیگیري سرنولت هریک از اردد تا جایی که مخاطب با آنها همدل میمی

هاي رفتاري رود. توّجه به جناهیها تا پایان داستان همراه راوي پیش ملخصّیت

هایی چون لناسی لخصّیت آنهاست. لخصّیتها راهاردي به سوي روانلخصّیت

هاي سودابه، رستم، ارسیوز و ...در برابر اوام  فشارهاي درونی و بیرونی به مکانیسم

   جایی، رجعت و پرخالگري دست و فرار، جابه یتفاوتدفاای از جمله فرافکنی، بی

سازااري در خود دارند. همچنین در این داستان لخصّیت  ادزنند و سعی در ایجمی

 به نمایش درآمده است. یارسیوز نیز به خوب یکاوو، و پسیکوپات یپارانویای
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