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چکیده:
عنصر «شخصيّت» از عناصر مهمّ داستان پردازي است .اين عنصر متناسب با موضوع و مطابق با اصول
و تکنيکهاي داستانپردازي نوين درگسترة داستان هاي شاهنامه حضور دارد .پردازش هر شخصيّت به گونه-
اي مؤثّر ،سبب ايجاد ارتباط عميقتر ميان مخاطب و داستان ميگردد تا جايي که شخصيّتها از دنياي
اسطورهاي و حماسيِ اغراق آميز خارج ميشوند و با تصويري زنده ،ملموس و مطابق با عالم واقع ،در برابر
مخاطب متصوّر ميشوند .از آنجا که داستان سياوش بستر مناسبي براي نشاندادن هنر داستانپردازي فردوسي
است ،اين پژوهش ميکوشد قدرت شخصيّتپردازي فردوسي ،شيوههاي معرّفي شخصيّت ،کنش و واکنش
شخصيّتها را مورد تحليل قراردهد؛ همچنين با واکاوي علل واکنش شخصيّتها در موقعيتهاي مختلف
ژرف ساخت عميقي از داستان نشان دهد و از اين رهگذر به برداشتي روانکاوانه دست يابد .از تنة روانکاوي
شخصيّتها به درونگرايي سياوش ،پارانويايي بودن کاووس و شخصيّت پسيکوپاتي گرسيوز پي ميبريم.
همچنين ميتوان شاهد بهکارگيري انواع مکانيسمهاي دفاعي بود  .از جمله مکانيسم جابه جايي توسط رستم
ي رجعت و پرخاشگري توسط گرسيوز و مکانيسم تالفي و فرافکني توسط سودابه.
و سياوش ،مکانيسم دفاع ِ
واژگان کليدي :فردوسي ،عناصر داستان ،شخصيّت پردازي ،داستان سياوش ،نقد روانشناختي.
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مقدّمه
ادبیّات داستانی قدیمیترین نوع ادبی است کهه بهه لهک « قصّهه » « ،افسهانه » و
«داستان» بیان می لود .انسان حوادثی را که تجربه کرده یا براي او نق لده اسهت ،اهاه
به صورت واقعی و ااهی آمیخته با تخیّ در داستان ذکر میکند و تجربیّات خود را بهه
دیگران انتقال میدهد .از لیوه هاي بیان داستان ارائة آن در قالب نظم است که دلهوارتر
از نثر است؛ زیرا محدودیّت در انتخاب الفاظ به جههت راایهت وزن ،ردیهق ،قافیهه و
الگوهاي موسیقی ،کارداستان پرداز را به مراتب سختتر مینمایهد « .در اذلهته تقریاها
همة هنرهاي ادبی ،به لعر یا به قول لااران به نظم بوده است .از دورة کالسیک ( اهد
باستان در یونان و روم قدیم) تا دورة نئوکالسیک اروپا (در انگلستان تا اوای قرن ) 11
نظم و زبان منظوم ،تنها میداندار صحنة ادبیات بوده است( ».سلیمانی  ،1631 ،ص)101
بحث پیرامون اناصر داستانی از بحثههاي نوپهایی اسهت کهه امهروزه در ارصهة
داستان نویسی مطرح است .آثار این بحث را ابتدا میتوان در نظریههاي ارسطو پیرامهون
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
بااث فهم بیشتر اثر و پی بردن به قدرت داسهتان نهویم مهیاهردد .داسهتان از اناصهر
مختلفی از جمله پیرنگ ،افتگو ،کشمکش ،بحران ،صهحنه ،سهاک و بیهان و ...تشهکی
می اردد که هریک در جهت پیشارد داستان الزم و بایسته اند.
فردوسی با آااهی و مهارت یک داستاننهویم معاصهر از اناصهر داسهتانی بهراي
هرچه زیااتر لدن اثر خود کمک ارفته است .او داستانپردازي را وسیلهاي براي رسیدن
به اهداف واالي خود یعنی زنده نگه دالتن زبان ،تمدّن و فرهنگ ایرانی قرار مهیدههد.
فردوسی با داستانپردازيهاي خود ،حقّ ایهن لهیوة ادبهی را ادا مهیکنهد و بهه تمهامی
جوانب آن توجّه ویژهاي دارد.
در این میان از اساسیترین اناصر داستان ،انصر لخصهیّت و لخصهیّت پهردازي
است .هنر داستان پردازي درارو پردازش مؤثّر یک لخصهیّت اسهت .نشهان دادن همهة
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ابعاد وجودي یک لخصیّت بااث ارتااط بهتر میهان مخاطهب و داسهتان مهیاهردد .در
لخصیّتپردازي « نویسنده لخصیّتها را به اونهاي ارائه میکند کهه خودلهان حهرف
بزنند و رفتار کنند تا از این طریق خواننده لخصا به خلقیّات و انگیزة لخصیّتهها کهه
در پم رفتار و افتارلان وجود دارد ،وقوف یابد .نویسنده ممکن است االوه بر افتهار
و اامال ظاهري لخصیّت ،اندیشه ها ،احساسات و واکنش او به وقایع را نیز به تصهویر
بکشد( » .ایارمز ،1611 ،ص) 11لخصیّتها از نظر بیهان اندیشههههاي نویسهنده داراي
اهمّیّت زیادي هستند .هر نویسنده از طریق الخاص و موقعیّتهاي اینی در داستان که
توسّط آنها ایجاد میاردد ،بهتر میتواند اندیشه هاي کلّی و انتزاای خود را بیان کند( .از
روي دست رمان نویم ،ترجمة سلیمانی ،1631 ،ص) 111
لخصیّت انصري است کهه اینیّت و هستی همهة اناصهر دیههگر وابسهته بهه آن
است .در هر داستان به طور کلّی دو نوع لخصهیّت وجهود دارد :لخصهیّت اصهلی کهه
محور حوادث داستانی است و لخصیّتهاي فرای که جهت پر رنگ کردن لخصهیّت
اصلی وارد میلوند و پم زمینة داستان را تشکی میدهند« .اام لخصهیّت محهوري
است که تمامیّت قصه بر مدار آن میچرخد .تمام اوامه دیگهر اینیّهت ،کمهال ،معنها،
مفهوم و حتّی الّت وجودي خود را از اام لخصیّت کسب میکنند(».براهنهی،1611 ،
ص )212در هر داستان لخصیّت پردازي بیشتر از « لخصهیّت» اهمّیّهت دارد و بااهث
جان بخشیدن به داستان میاردد .وجود لخصیّتهایی که لایه به لخصیّتهاي واقعی
زندای بالند ،بااث تقویت داسهتان اسهت «.لخصهیّت پهردازي آفهرینش الهخاص بها
ویژایهاي اخالقی و روحی مشهخّص در داسهتان یها لهعر روایتهی اسهت( ».رضهایی،
 ،1612صص) 31-1
در این پژوهش االوه بر بررسی چگهونگی لخصهیّت پهردازي داسهتان بهه دلیه
وجود جناه هاي روان لناسی در بررسی لخصیّتها به ماحث روان لناسی لخصهیّت
نیز پرداخته لده است و بنا به ضرورت به بعضهی از جناهه ههاي لخصهیّتی از دیهدااه
یونگ  ،انواع مکانیسم ههاي دفهاای از دیهدااه فرویهد و همچنهین بنها بهه نهوع رفتهار
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لخصیّت هاي داستان به بعضی از اختالالت روانی هه رفتهاري از جملهه پسهیکوپات و
پارانویا نیز توجّه لده است.
از منظر روان لناسی دیدااههاي متفاوتی در مورد لخصیّت وجهود دارد .در ایهن
میان می توان به دیدااه یونگ الاره کرد .یونگ افراد را به دو دستة درون ارا و بهرون-
ارا طاقه بندي میکند( .پارسا ،1610،ص )201او لخصیّت را مرکّب از چندین سیسهتم
یا دستگاه روانی میداند کهه ااارتنهد از  :مهن ،ناخودآاهاه فهردي ،ناخودآاهاه جمعهی،
ماسک ،آنیما ،سایه و(...سیاسی ،1611 ،ص )12هر لخصیّت براي سازااري بها لهرایط
محیط به مکانیسم هاي دفاای مختلفی دست میزند .این مکانیسم ها از دیهدااه فرویهد
انواای دارد که بنا به ضرورت در ادامهه بهه برخهی از آن الهاره لهده اسهت؛ از جملهه
مکانیسم رجعت (بازاشت) ،پرخالگري ،بی تفاوتی ،جابه جایی و فرافکنی.
پیشینة تحقیق
در زمینههة داسههتان پههردازي و هنههر فردوسههی آثههاري چنههد ت ه لیق لههده اسههت .
سعیدحمیدیان در کتاب «درآمهدي بهر اندیشهه و هنهر فردوسهی» ( )1616ضهمن ارائهة
دیدااهی ارزلمند دربارة جایگاه اسطوره در لرق و غرب و نیز بررسی ویژایهایی از
لاهنامه ،به ساختار داستانهاي سنّتی و بعضهی از اناصهر لهاخص داسهتاننویسهی در
لاهنامه الاره دارد .مهدي محاّتی به بررسی اجمهالی بعضهی از اناصهر داسهتانی در دو
داستان «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار» در کتاب «پهلوان در بن بسهت» ()1611
می پردازد  .محمّد حنیق نیز در کتاب «قابلیّتههاي نمایشهی لهاهنامه» ( )1610ضهمن
اینکه به بعضی از اناصر داستان نویسی و تطایق آنها با متهون نمایشهی مهی پهردازد بهه
داستانهایی مانند «زال»« ،سیاوش» و «رسهتم و اسهفندیار» الهاراتی دارد .اهالوه بهر آن
مقاالتی با رویكرد روانكاوانه ت لیق لده است كه میتوان بهه مقالهه حتحلیه لخصهیّت
کهاوو ،،ارسهیوز و سهیاوش در لههاهنامهح ( )1613نولهتة احمهد امهین و ،...حتحلیه
لخصیّت در داستان رستم وسهرابح ( )1612نولتة سید كاظم موسوي و ...و همچنهین
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مقاله حتحلی میتو ،هاي روایی لشكركشی كیكاوو ،به مازندران در لاهنامهح ()1612
نولته مصطفی ملك پایین و...الاره نمود .با توجّه به آثار فهوق پهژوهش حاضهر مهی-
کولد هنر لخصیّت پردازي را در داستان سهیاوش بها رویکهردي روان لناسهانه مهورد
بررسی قرار دهد.
بحث و بررسي
لاهنامة فردوسی از آثاري است که در آن به انصر لخصیّت توجّه فهراوان لهده
است .آنچه فردوسی را از دیگر داستان نویسان متمایز می کند موقعیّت لناسی و توجّهه
به ویژایهاي روانی و کنشی لخصیّتها متناسب با موضهوع حماسهه اسهت .او بهدون
آنکه در روند کلّی لاهنامه تناقضی در ارائة لخصیتها روي دهد متناسب بها وضهعیّت
داستان ،لخصیّتها را با حالتها و ویژایهاي خاصّ آن داستان وارد صحنه می کنهد.
هر یک از لاهان و پهلوانان داستانها از جهاتی با دیگهري متفهاوت و ههیک یهک لهایه
دیگري نیستند « .لخصیّتهاي داستانهاي لاهنامه داراي ویژایهاي اجتماای ،روانی،
فکري ویژه و منحصر به فردي می بالند که در برابر حهوادث ،واکهنشهها و رفتارههایی
مطابق لخصیّت خود بروز میدهند( » .دقیقیان ،1611 ،ص )11حوادث داستان از تقاب
دو اروه ایرانی و تورانی به وجود میآید و داستان بیان حماسهاي ایرانی است .معمهوال
ایرانیان نماد نیکی و تورانیان مظهر پلیدي هستند؛ امّا لخصیّتها در همه جهاي داسهتان
از این اص پیروي نمیکنند ؛ بدین معنی که لخصیّتهاي مثات لزوماًً در میان ایرانیهان
و لخصیّتهاي منفی در میان تورانیان نیستند بلکه ااه لخصیّتی منفی در میان ایرانیان،
می تواند منش حوادثی اردد که داستان را به فاجعه کشاند و ااهی لخصهیّتی مثاهت در
میان تورانیان میتواند سما ارزشههاي اخالقهی بالهد .از ایهن رو بایهدافت  :بیشهتر
لخصیّتهاي این داستان لخصیّتهاي جامعی هستند« .محک و آزمون یک لخصهیّت
جامع ایهن است کهه آیها مهیتواند بهه لیوة مقنهع و متقاادکننهدهاي خههواننده را بههها
لگفتی روبهرو سازد؟» (فورستر ،1611 ،ص)102
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ویژای بارز بیشتر لخصیّتهاي این داستان پختگی و همه بعدي بودن آنهاسهت.
قدرت داستان پرداز در خلق چنین لخصیّتهایی به نمهایش اذالهته مهیلهود .بیشهتر
لخصیّتهاي این داستان هم از جناة درونی و ههم از جناهة بیرونهی معرّفهی لهدهانهد.
هریک از این لخصیّتها با توجّه به نقش خود ،در داسهتان حاضهر مهیلهوند ،سهخن
میاویند ،املی انجام می دهند و سپم در صورت لهزوم از صهحنه خهاري مهیلهوند.
بعضی از لخصیّتهاي داستان سیاوش به الّت حضور در داسهتانههاي قاه بهه طهور
کام معرّفی نمی اردند ،مانند کاوو ،،رستم ،طو ،و...برخی دیگر هم که نقش چندان
پررنگی بر اهده ندارند مختصر و اذرا در ح ّد نشان دادن قدرت بدنی و یا ویژایههاي
اخالقی معرّفی میلوند .مانند  :نستیهن،کلااد ،فرلیدورد....
در هر داستان« نویسنده به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم لخصیّتهاي داسهتانش
را معرّفی میکند .در معرّفی مستقیم لخصیّت ،نویسهنده ر و صهریب بها لهرح یها بها
تجزیه و تحلی می اوید که لخصیّت او چه جور آدمی است ...در معرّفهی غیرمسهتقیم
نویسنده با ام داستانی لخصیّت را معرّفی میکند (».الرنم ،1631 ،ص )11فردوسی
در معرّفی لخصیّتهاي داستان به چند لیوه ام میکند :
 )1معرّفی از زبان راوي
 )2معرّفی از زبان لخصیّتهاي دیگر داستان
 )6معرّفی از طریق کنش و رفتار لخصیّت
 )1معرّفی از طریق قرار دادن لخصیّت در محیط
 )1معرّفی از طریق افتگو
از آنجا که لیوة بیان این داستان بیشهتر بهر پایهة «افتگهو » اسهتوار اسهت اغلهب
لخصیّتها یا از طریق لخصیّتهاي دیگر و یا با کنش و ام خود معرّفی میاردنهد.
در بیشتر موارد االوه برجناة ظاهري ،جناه ها و ویژایههاي درونهی نیهز مهورد توجّهه
قرارمیایرد و راوي ،مترجم احوال او میاردد .داستان سیاوش از داستانهایی است کهه
جدالهاي درونی لخصیّت پایهاذار بیشتر حوادث داستان است و توجّه بههه حههاالت
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درونی از ضروریّات لخصیّت پهردازي است و از ایهن طریهق دروناهرایهی یا بهرون-
ارایی لخصیّت نشان داده میلود.
جمال میرصادقی لخصیّت هاي داستان را به دو دستة کلّی اصلی و فرای تقسیم
می کند(.میرصادقی ،1610 ،ص)10
انواع شخصيّت در داستان سياوش
 شخصيّتهاي اصلي داستان :داستان سیاوش از دو بخش تشکی میاردد .بخشاوّل تا پایان مرگ سیاوش که لخصیّت اصلی ،سهیاوش اسهت و بههخش دوم از تههولّد
کیخسرو تا به سلطنت نشستن او که بایدکیخسرو را لخصیّت اصلی آن دانست.
 شخصيّتهاي فرعي :لخصیّت ههاي فراهی بها توجّهه بهه نقهش و اه ّمیّتشهان درداستان می توانند به انواع مختلفی تقسیم اردند .بعضی بیشترین تعامه را بها لخصهیّت
اصلی دارند .ادّهاي نیز کم رنگتر هستند و در درجهاي پهایینتهر قرارمهیایرنهد .ایهن
لخصیّتها به چند دسته تقسیم میلوند که ااارتند از :
 )1شخصيّت همراز :لخصیّت همراز « لخصیّت فرای در داسهتان و نمایشهنامه
است که لخصیّت اصلی به او ااتماد میکند و با او « اسرارمگو » را در میان میاذارد».
(میرصادقی ،1610 ،ص )10مانند لخصیّت پیهران .سهیاوش لخصهیّت اصهلی داسهتان،
پیران را همدم خود قرار می دهد و به واسطة ااتمادي که به او می کند همهه سهخنانش
را میپذیرد .پیران نزدیکترین فرد به سیاوش است.
 )2شخصيّت مخالف :لخصیّت مخالق به لخص یا الخاصی افته مهیلهودکه
در مقاب لخصیّت اصلی قرار میایرند( .همان ،ص )10ماننهد ارسهیوز کهه بهی لهک
بزرگترین تهدید و همواره لخصیّتی مخالق در برابر سیاوش است تا جایی کهه منجهر
به کشته لدن سیاوش می اردد.
 )3شخص ييّتهاي مقابييل« :الههخاص دیگههري کههه در برابههر « لخص هیّت اصههلی»
قرارمیایرند تا « لخصیّتهاي مخالق» را بهتر یا برجستهتر نشان دهنهد بهه لخصهیّت
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مقاب معروفند( ».میرصادقی ،1610 ،ص )10مانند لخصیّت پیران در برابر ارسهیوز کهه
لخصیّتی مقاب است زیرا نیک خواهی او در داستان ،منفی بودن لخصیّت ارسهیوز را
برجسته تر میکند .به ویژه این که هر دو تورانی و هر دو دلمن ایرانیان هستند.
میرصادقی از جناة دیگري لخصیّت را به لخصیّت پویا و ایستا تقسیم مهی کنهد.
لخصیّت ایستا برخالف لخصیّت پویا در طول داستان دستخوش تغییر محسوسی نمی
لود و در پایان داستان همان خواهد بود که در آغاز بوده است(.همان ،ص )16جهدا از
این تقسیم بنديها انواع دیگري از لخصیّت نیز وجود دارد؛ از جملهه لخصهیّت آینهه
اردان که می تواند بازتاب لخصیّتهاي دیگهر بالهد( .تهورودوف ،1611 ،ص )31در
ادامه به این نوع لخصیّت و نمونة آن در داستان پرداخته می لود.
لخصیّت می تواند در این آنکه دراروه لخصهیّتههاي مقابه قهرار دارد جهز
دستة مخالفان نیز بالد .براي بررسی لخصیّتهاي داستان نمیتوان مرزبندي مشخّصهی
انجام داد .در داستان سیاوش لخصیّتهایی ارائه لدهاند کهه مجمواههاي از خوبیهها و
بدیها را توأمان دارند .در این داستان « قويترین ااهی ضعیقترین است و لجاعتهرین
ااهی داراي ضعقهاي اادي ،خردمندترین هم ممکن است خطا کنهد و همهینهاسهت
کههه آنههان را بههه زنههدای و حههوزة در و لمههم مهها تهها حههدود زیههادي نزدیههک
میسازد(».حمیدیان ،1616 ،ص )11فردوسی اصول و تکنیهک ههایی بهراي لخصهیّت
پردازي به کارمی ایرد که مطابق با اصول و اناصر داستان نویسی امروز است « .چههره
خانة لاهنامه از حیث غنا و وسهعت در ادبیّهات کههن جههان بهیماننهد اسهت .پهم از
لاهنامه در ادبیّات کهن اثري با این استحکام در لخصیّتپردازي ظهور نکرده اسهت» .
(دقیقیان ،1611 ،ص)13با این توضیحات بهه لخصهیّتپهردازي و بررسهی جناههههاي
مختلق روان لناسی لخصیّتها در داستان سیاوش پرداخته میلود.
سياوش
فردوسی به دلی پیچیدای لخصیّت سیاوش لیوههاي مستقیم و غیرمستقیم را
در معرّفی این لخصیّت به کار میایرد .در لیوة مستقیم راوي ه نویسنده براي معرّفی،
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لخصیّت را به طور مستقیم تعریق میکند و معموال با کلّیاویی و تعمیم دادن،
لخصیّت مورد نظر را به خواننده معرّفی میکند( .اخوّت ،1611 ،ص ) 111زیاایی
سیاوش ،الاره به هنرهاي رزمی و چگونگی مهارتهاي او از نمونههایی است که
راوي آن را به صورت مستقیم بیان می کند.
جهاناشت از آن خوب پرافتواوي

کزان اونه نهشنید کهم مهوي و روي
( ب  ،31ص)10

و:
هنرها بیاموختش سر به سر

بسی رنج بردالت و آمد به بر
( ب ،16ص) 11

فردوسی براي ت کید بر ویژایهاي جسمانی لخصیّت سیاوش از روش مستقیم
استفاده میکند .توصیقهایی از این نوع میتواند به نویسنده کمک کند تا ذهنیّت
خواننده را نسات به لخصیّت داستان ،در مسیري که مای است تغییر دهد .بیشاب
معتقد است توصیق جسمانی از لخصیّت سایه میسازد(.حنیق ،1611 ،ص ) 11این
امر کمک می کند خواننده ارتااط بیشتري با داستان و افراد آن برقرار کند .معرّفی
سیاوش از زبان کاوو ،از این نمونه است.
تهورا پها یزدان چنهان آفرید

که مهر آورد بر تو هرکِت بدید
(ب ،110ص)11

معرّفی از طریق افتگو از دیگر روشهاي معرّفی غیرمستقیم است و در معرّفی
لخصیّتها بسیار اهمیّت دارد« .نویسنده میتواند به جاي معرّفی مستقیم لخصیّت و یا
معرّفی لخصیّت از زبان او از روش مکالمه که آن نیز روش غیر مستقیم است براي
آلکار ساختن خصوصیّات درونی و بیرونی او استفاده کند( ».وستلند  ،1611 ،ص)112
داستانپرداز به کمک انواع افتگو لخصیّتها را به اونهاي محسو ،و واقعیتر معرّفی
می کند .این موضوع ساب تحریک خواننده در پیگیري سرنولت لخصیّت مورد نظر
میلو د .این نوع معرّفی خواننده را به تفکّر و اندیشه وا میدارد و بااث میلود خود
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به لناخت لخصیّت دست بزند و در نتیجه با او بهتر ارتااط برقرار کند .ااهی خواننده
خود را در قالب آن لخصیّت قرارمیدهد تا جایی که ممکن است ،خود را قهرمان
اصلی بداند و این اوي ارتااط و ت ثیر داستان در خواننده است که بیانگر قدرت داستان
پرداز و مهارت او در لخصیّت پردازي است .در اینجا از سخنان سیاوش بهها سودابهه
می توان به لخصیّت او پی برد .امتناع سیاوش از خیانت و وفاداري بهه اههد و پهیمان
از مههمّتهرین ویژایهاي اخالقی اوست .سخنان او با بهرام و زنگه ویژایهاي دیگر او
را نشان میدهد.
همی سر ز یزدان نااید کشید

فراوان نکهوهش باایهد لنید
(ب ،1061ص)31

ااه لخصیّتهاي داستان به وسیلة کالم و نوع نگرلشان نسات به لخصیّتهاي
دیگر ،معرّفی میلوند .براي نمونه سیاوش درمورد پیمان لکنی با افراسیاب ،میاوید :
زبان براشههایند هرکهم به بد

به هر جاي بر من چنانچون سزد
(ب  ،1013ص)31

فردوسی نگاه مثات اندیش سیاوش را با نگرش او نسات به افراسیاب نشان
میدهد .سیاوش پم از لنیدن سخنان ارسیوز دربارة افراسیاب میاوید:
سیاوش بدوافت مندیش زین

که یارسهت با من جههان آفرین

ار آزار بودیههش در دل ز من

سههرم بر نیفههراختی ز انجهمن

کنههون با تو آیهم به دراهاه او

درخهشان کنم تیره اون ماه او

که برمن لب آرد به روز سپید

سپهاهد جزیهن کههرد ما را امید

بر و بوم و فرزند وانج و سپاه

ندادي به من کشور و تاي و ااه
(ب ،2011-1ص)166

معرّفی به وسیلة راوي روش دیگري است که غیرمستقیم به معرّفی لخصیّت
میپردازد .ااه راوي درتوصیق و معرّفی لخصیّت ،ویژایهاي او را پولیده و ضمنی
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بیان میکند .او با این لیوه ت کید بیشتري بر ویژایهاي لخصیّت دارد .براي نمونه
راوي پم از ورود سیاوش به توران دربارة او میاوید :
سیاوش به ایوان خرامید لاد

به مستی ز ایههران نیامدش یاد
(ب ،1211ص)11

هنر معرّفی لخصیّت را در این بیت میتوان دید .ظاهر این توصیق ،توصیق
مستی سیاوش است امّا درکنار این مستی لدّت میهنپرستی سیاوش نیز بیان میلود.
تنها «مستی» میتواند سیاوش را از یاد سرزمین خود دور سازد .این توصیق به این
معنی است که خاطرة ایران همیشه در درون سیاوش باقی است اارچه راوي آلکارا به
آن الاره نمیکند .االقة او به ایران از طریق راوي بار دیگر با توصیق حالتهاي او
نشان داده میلود.
سیاوش چو آن دید آب از دو چشم

بااریههد و ز اندیهشه آمد به خشم

همههان لهر ایرانههش آمههد به یهاد

همهی بر کشهید از جگهر سرد باد

که یاد آمههههدش بههوم زابلسهههتان

بهیهاراسههته تها بهههه کابهلههستهان
( ب  ،1261-1ص)10

معرّفی لخصیّت از طریق اامال و رفتار لیوة دیگر است .از این طریق میتوان
لخصیّت را واقعی تر جلوه داد .کنش ،خودِ واقعی لخصیّت را به طور زنده و ملمو،
به تصویر در میآورد و لخصیّت او را در ذهن خواننده تثایت میکند .کنش داستانی
به دو دسته تقسیم میلود ؛ کنش اادتی و کنش غیر اادتی .کنش اادتی املی است
که مرتّب تکرار میلود( .اخوّت ،1611 ،ص)111این کنش را میتوان در رفتار سیاوش
دید .سیاوش همواره محتاط ،مطیع و پیرو است؛ این اطاات همیشگی از اامال و رفتار
او نمایان است .رفتن به نزد سودابه ،میانجیگري او در مجازات سودابه و پذیرفتن
پیشنهاد ازدواي با جریره و فرنگیم از نمونههاي این ویژای است.
در لیوة توصیق به یاري ام « ،نویسنده الخاص داستان را به جناش درمیآورد
و به یاري اامال و رفتارلان خواننده را با خصوصیاتشان آلنا میکند( ».یونسی،1611 ،
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ص )601از منظر روان لناسی بعضی از رفتارهاي فرد میتواند واکنشی در برابر اوام
نامطلوب بالد که به آن مکانیسم دفاای و سازااري میاویند .مکانیسم هاي دفاای در
پاسخ به اوام ایجاد کنندة «فشار» ( )stressبه وجود میآیند .فشار ااملی است که
ساب جلوایري از رفتار میاردد .دراین داستان وجود سودابه و حمایت نشدن سیاوش
از سوي پدر اوام فشار هستند که براي او ایجاد تنیدای روانی« »tensionمیکنند.
سیاوش براي رفع این تنیدای روانی به مکانیسم دفاای جابهجایی دست میزند؛
واکنش «جابهجایی یا تعویض» (« )Displacementتغییر جهت دادن یک کشش است از
یک لی یاموقعیّت ترسنا

ونامطلوب محیطی به لی یا محیط مطلوبتري که دلهرة

کمتري دارد ( ».لفیع آبادي و  ،1631 ،...ص )11سیاوش با رفتن به جنگ و پناه بردن
به توران این واکنش را انجام میدهد .چون او نمیتواند اوام فشار روانی موجود را
کنترل نماید ،با این تصمیم میکولد در خود سازااري ایجاد کند .بیتفاوتی و فرار از
موقعیّت روش دیگري است که فرد براي فرار از موقعیّت مخاطرهآمیز استفاده میکند.
(اظیمی ،1610 ،ص )131بنابراین رفتن سیاوش میتواند فرار از اوام ایجاد ناکامی
بالد.
سیاوش لخصیّتی دروناراست .این موضوع از دیالوگها ،رفتار ،کشمکشها و
ژرف ساخت لخصیّت او نمایان است .پردازش لخصیّت اهورایی او بهمنظور همراه و
همدل کردن مخاطب در سرنولت و اامالش بسیار اهمّیّت دارد .از این طریق
محاوبیّتی نزد مخاطب مییابد که ساب میاردد از ابتداي داستان االقهمند پیایري
زندای او اردد ،از لادي او لاد و از غمگینی او اندوهگین لود.
به نظر روان لناسان «نیازهاي روحی و جسمی انسان باید به طور طایعی و معتدل
برآورده لود .اار نیازهاي آدمی ارضا نشود ،تعادل انسان به هم خورده ،موجب پیدایش
نگرانی و ناآرامی میاردد( .رلیدپور تهرانی ،1611 ،ص )10دیالوگهاي سیاوش
ناامیدي ،نگرانیها و ناآرامیهاي لخصیّت او را نمایان میسازد.
نههزادي مههرا کالههکی مادرم

واههر زاد مههرگ آمهدي برسرم
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زایتهههی همی زهههر بایهد چشید
(ب ،1011-2ص) 31

آنچه در لخصیّتپردازي سیاوش مورد توجّه است ،نزدیککردن این لخصیّت
به لخصیّتهاي واقعی است .کشمکشهاي درونی و تردیدها به واقعی بودن لخصیّت
داستان کمک می کند .تردیدهایی که در وجود سیاوش نمایان است ،تاییدي بر درون
ارایی اوست .با توجّه به طاقهبندي لخصیّت از دیدااه روانلناسی به درونارا و
برونارا ،سیاوش در زمرة درونارایان قرار میایرد .لخصیّتهاي درونارا اه
تردیدند حتّی پم از تصمیم هم مدّتی از خود تردید نشان میدهند( .سیاسی،1611 ،
ص ) 31تردید سیاوش در رفتن به توران ،انتخاب همسر و دودلی او هنگام بناي
سیاوشارد از لحظاتی است که لخصیّت قهرمان داستان را ملمو،تر میکند .فردوسی
داستان پردازي واقعاراست .اارچه باید اغراق را از ویژایهاي اصلی حماسه دانست
امّا اجازه نمی دهد این ویژای نوع ادبی بر لخصیّت پردازي او و واقعی بودن
لخصیّتها اثر اذارد.
«بهترین واقعارایان همواره کاري میکنند که با خواندن داستان آنها نااهان متوجّه
لویم که این رفتارها را پیشتر هم دیدهایم و به این ترتیب ساب میلوند تا ما هم در
نحوة ادرا

آنان از رفتار انسانی سهیم لویم( ».میرصادقی ،1631 ،ص )20نمونههاي

مختلق رفتارهاي واقعارایانه را میتوان در لخصیّت سیاوش دید .فردوسی ااه در
بیان لخصیّت سیاوش او را نمونة افرادي معرّفی میکند که در این دوربینی به اطراف
خود توجّهی ندارند .سیاوش با توجّه به الارات داستانپرداز مرگ خود ،سرنولت
کیخسرو و آیندة ایران را میبیند امّا قادر نیست حقایق نزدیک به خود را دریابد .به
ارسیوز بزراترین تهدید زندایش ااتماد میکند و ذرّهاي بدامانی نسات به او در دل
راه نمیدهد .این ویژای نیز مؤیّد درونارا بودن سیاوش است زیرا لخصیّتهاي
درون ارا بیشتر با آینده درایرند و براي آینده نقشه میکشند و توجّهی به حال ندارند.
(سیاسی ،1611 ،ص)31
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رستم
قرارارفتن این لخصیّت با پیشینة پهلوانی خود درکنار سیاوش کامال متناسب،
هماهنگ و حسابلده انجام میایرد .رستم بیشتر به لیوة غیرمستقیم و از طریق اامال
و رفتارش معههرّفی مهیاردد .پذیرش پرورش سیههاوش نواههی معرّفههی غیرمستقیهم
لخصیّت ،هنرمنديها و لایستگیهاي رستم به خواننده است .ااتماد کاوو ،به او و
آرامشی که از حضور رستم کسب میلود اویاي وجود امنیّت بخش و توانمند اوست.
کاوو ،میاوید :
چو بیدار بالی تو خواب آیدم

چو آرام یابههی لتههاب آیههدم
( ب  ،301ص) 11

در اینجا لخصیّت رستم به کمک افتگو و از زبان لخصیّت دیگر داستان
معرّفی میلود .ازآنجا که ام لخصیّتهاي داستان از فکر و احسا ،آنها سرچشمه
میایرد ،زمانی که داستانپرداز حیثیّت پهلوانی لخصیّت داستانش؛ یعنی رستم را در
خطر میبیند دست به انتخاب میزند و در بحرانیترین نقاطِ داستان او را ازصحنه
خاري میکند .رستم پم از بازاشتن از نزد سیاوش و تر

دربار کاوو ،تا لنیدن

خار مرگ سیاوش در داستان حضور ندارد .وجود رستم با همة قاطعیّتش در صحنة
بیرون کشیدن سودابه از حرمسرا به تصویر درمیآید .در اینجا رستم به وسیلة کنش
معرّفی میاردد .آنچه بااث اینی لدن لخصیّت رستم میلود و او را به لخصیّتی
واقعی نزدیکتر میکند ،جناههة ااطفی اوسههت .لخصیّت رستم از زبههان راوي یک
لخصیّت محوري معرّفی می لود .پیوستگی موضوای داستانهاي لاهنامه ،حضور
رستم در داستانهاي پیشین و معرّفی کام او ساب لدهاست در اینجا به این لخصیّت
چندان پرداخته نشود امّا فردوسی اجازه نمیدهد این مطلب خألیی در لخصیّت
پردازیش ایجاد کند؛ از اینرو از هر رویداد کوچک و بیاهمیّت بهترین استفاده را می-
برد  .براي نمونه راوي هنگام مرگ سیاوش ،در معرّفی محوري بودن لخصیّت رستم
می اوید :
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پر از درد نزدیک رستم لدند
( ب  ،2321ص)112

در سواواري سیاوش ،مردم به جاي رفتن نزد کاوو ،به حضور رستم میروند.
با این حادثة هر چند کوچک رستم براي خواننده به انوان یک فرد محوري در داستان
به تصویردرمی آید.
لخصیّت او پم از حرکت به سمت توران از طریق اامالش معرّفی میاردد.
جنگ او با پیلسم و افراسیاب بیانگر قدرت و نیروي جسمانی و لدّت حملة او در
ویرانی سرزمین توران نشانة آلفتگی درونی رستم در از دست دادن سیاوش است.
چگونگی ورود این لخصیّت به داستان و خروي او نمونة بارز قدرت لخصیّتپردازي
داستانپرداز است.
تحلی رفتار رستم میتواند رهیافتی به لخصیّت او بالد .رستم در برابر خشم
کاوو ،نسات به صلبپذیري سیاوش ،به واکنشی دفاای متوسّ میلود .او از مکانیزم
«جابه جایی» کمک میایرد .چون نمیتواند در برابر خشم کاوو ،سکوت کند و از
سوي دیگر اطاات نکردن از پادلاه نیز مخالق موازین اخالقی و اجتماای اوست،
دربار را تر

کرده وبه سرزمین خود باز میاردد و بدیناونه محیط نامطلوبی راکه

ساب ایجاد فشار روانی او لده است رها میکند و به این دواانگی روانی پایان
می دهد.
کاووس
آنچه داستان را ایراتر نشان میدهد وجود لخصیّتهایی با اامال و رفتاري
متفاوت است .وجود ایناونه لخصیّتها ،بااث تنش در داستان میلود و در پی این
تنش و تضاد ،هریک به اامال و رفتاري دست میزنند که داستان را دستخوش
داراونی و هیجان میکند .دراین داستان کاوو ،از الخاص بحرانساز است .فردوسی
میکولد ویژایهاي این لخصیّت را از طریق کنشهاي او نشان دهد .از اینرو از هر
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موقعیّتی بهره میایرد .او در مواردي از حادثهاي هرچند کوچک براي معرّفی لخصیّت
استفاده میکند .دراین داستان ،هو،بازي که مشخّصة بارز کاوو ،است از ابیات
آغازین داستان ،با تصاحب کنیز تورانی بیان میلود.
از خصوصیّات ظاهري کاوو ،سخنی به میان نمیآید امّا ویژایهاي درونی او از
طریق اامالش یا از زبان دیگران بیان میلود .دهنبینی کاوو ،با اتّهاماتی که سودابه
نسات به سیاوش میزند نشان داده میلود .افتگو لیوة دیگر نمایش دادن لخصیّت
کاوو ،است .او مردي است ستایشطلب .این ویژای از افتگوي او با سیاوش آلکار
میاردد :
پم پرده پولیداان را باین

زمانی بمههان تا کنند آفهرین
( ب ،112ص)11

جاهطلای او از طریق راوي داستان و بهوسیلة توصیق هدایایی که براي سیاوش
میفرستد مشخّص میاردد .راوي این ویژای را به لیوهاي غیرمستقیم بیان میکند.
کاوو ،پم از بازاشت سیاوش از زابلستان هدایایی براي او میفرستد امّا تاي تنها
چیزي است که در میان هدایا دیده نمیلود :
ز هر چیز انجی بفرمود لاه

زمهر و ز تیغ و زتخت وکاله

زدینههار و از بههدرههاي درم

زدیااي و از اوهر بیش و کم

از اسپان تازي به زین پلنهگ

ز براستهوان و زخفتان جنگ

جز افسر که هنگام افسر ناود

بدان کودکی تاي درخور ناود
(ب ،121-1ص)16

تکاویی درونی از راههاي ارائة لخصیّت است .فرد آمال و اندیشههاي درونی
خود را در لرایط بحرانی نق میکند .بدیناونه میتوان به الیههاي پیچیده و زیرین
ذهن او دست یافت .فردوسی از تکاویی درونی استفاده میکند تا جاهطلای و
مقامپرستی کاوو ،را براي خواننده به تصویر درآورد و بدینوسیله نهفتههاي ذهن
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لخصیّت را از زبان خود لخصیّت آلکار کند .براي نمونه تکاویی کاوو ،هنگام
تصمیمایري براي اذلتن متّهم از آتش ،خودبینی او را بیان میکند.
کزین دو یکی ار لود نابکار

از آن پم که خواند مرا لهریار
(ب ،111ص) 61

کنشهاي کاوو ،در معرّفی لخصیّت او نقش بهسزایی دارند .ام و کنش ،فکر
و اندیشة درونی لخصیّت را نشان میدهد .این روش را میتوان روش نمایشی در
پرداخت لخصیّت دانست .هر حرکت لخصیّت جناهاي از ویژایهاي او را معرّفی
میکند .فرستادن سیاوش به جنگ توران میتواند حمّ برتريجویی کاوو ،را نشان
دهد و سکوت او با توجّه به خطر وجود افراسیاب حرکتی است که خودمحوري و
جاهطلای او را براي خواننده به تصویر در میآورد.
بدیههن کار هم داستان لد پدر

که بندد برین کین سیاوش کمر

از و لادمان اشت و بنواختش

به نههوّي یکی پایگههه ساختش
(ب ،111 -3ص) 11

در داستانهاي جذّاب ،اغلب لخصیّتها به وسیلة خواننده کشق میلوند و
داستانپرداز از معرّفی مستقیم لخصیّت خودداري میکند .فردوسی نیز در بسیاري از
موارد لخصیّتهاي داستان را به این لیوه معرّفی میکند .خواننده با لنیدن واکنش
کاوو ،پم از خواندن نامة سیاوش مانی بر صلب و لنیدن سخنان رستم به کشق
لخصیّت میپردازد و بدیناونه جناة دیگري از لخصیّت کاوو ،به تصویر در میآید.
تندخویی او از طریق افتگوي رستم با سیاوش بیان میلود .رستم به سیاوش در مورد
پیک حام نامه میاوید :
چنیههن افت با اواههو پیهلتن

کزیهن درکه یارد اشادن سخن

همانست کاوو ،کز پیش بود

ز تنههدي نکاهد نخواهد فزود
(ب ،111-1ص)11
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لخصیّت کاوو ،با همة ابعاد وجودیش در ایجاد حوادث بحرانی داستان نقش
بسزایی دارد و بدین وسیله داستان پرداز ،حوادث را به سمت نقطة اوي پیش میبرد.
خودکامگی و ساکسري کاوو ،اام بحران ساز در داستان است .این ویژای او بااث
میاردد سیاوش کشته و خونهاي زیادي ریخته لود .فردوسی بهوسیلة واکنش
افراسیاب از لنیدن نوع برخورد کاوو ،با سیاوش این خودکامگی و بی خردي را
نشان میدهد .در اینجا کنش و واکنش بیشترین نقش را در معرّفی لخصیّت ایفا
میکنند:
ازآن پم به پیران چنین افت رد

که کاوو ،تندست و اند خرد

که بشکههیاد از روي چونین پسر

چنهیهن بههرز بهاال و چندین هنر
(ب ،1211-2ص)16

هنري جیمز لخصیّتهایی را آینهاردان مینامد .این لخصیّتها هم ادرا
لوندهاند و هم ادرا کننده .خواننده بیشتر اطّالاات خود را در مورد لخصیّتهاي
دیگر از لخصیّت آینهاردان به دست میآورد .لخصیّت آینهاردان کنشهاي دیگران را
ادرا

و دربارة آنها داوري میکند( .تودوروف ،1611 ،ص) 31در این داستان ،داستان

پرداز ازسیاوش به انوان لخصیّتی آینهاردان جهت مرور لخصیّت کاوو ،استفاده
میکند و در این راه از انصر افتگو کمک میایرد .دیالوگهاي سیاوش ،بهرام و زنگه
به لناخت و معرّفی هرچه بیشتر کاوو ،کمک میکند .سیاوش دربارة پدر میاوید:
ز بهههر نهوا هههم بیههازارد او

سخن هاي ام کرده باز آرد او
( ب  ،1011ص)10

یکی کشوري جویم اندر جهان

که نامههم زکههاوو ،ماند نهان

زخههوي بد او سخههن نشنوم

زپیههگار او یههک زمهان بغنوم
(ب ،1011-2ص)11

لخصیّههت کههاوو ،دراههروه لخصیّههتهاي پویا قهرار دارد« .لخصیّت پویا،
لخصیّتی است که پیوسته و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحوّل بالد و جناهاي
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از لخصیّت او ،اقاید و جهان بینی او یا خصلت و خصوصیّت لخصیّتی او داراون
لود( ».میرصادقی ،1610 ،ص )11لخصیّت کاوو ،درطول حوادث داستان تغییر
مییابد و متحوّل میاردد بدیناونه که در پایان سلطنت چهرهاي اابد و نیک خواه از
او به نمایش درمیآید.
کاوو ،از منظر روان لناسی ،لخصیّتی پارانویایی است .غرور و تکاّر ،ناپایداري
لخصیّت ،خودلیفتگی و داوريهاي نادرست ازویژایهاي لخصیّت پارانویایی است.
بیشتر قضاوتهاي او سطحی و اجوالنه است و در مواردي کینه توزيهاي خود را
نشان میدهد .پارانویایی مناعی از سلطهاري است .به محض اینکه احساساتش جریحه
دار میلود کینهتوزي میکند( .انجی ،1612 ،صص )211-2نمونة ناداوري کاوو ،در
ابتداي داستان دیده میلود .او هنگام ادّااي طو ،و ایو مانی بر تصاحب کنیز
تورانی ،کنیز

را از آن خود میکند .نمونة دیگر ،قضاوت میان سودابه و سیاوش

است .آنگاه که سودابه جامه بر تن میدرد تا وانمود کند سیاوش قصد او را دالته است.
فردوسی براي معرّفی لخصیّت دست به تشریب و تفسیر نمیزند .او اجازه
می دهد لخصیّت ام کند و خود را به خواننده معرّفی کند .در رفتارلناسی غرور-
ورزي از دیگر ویژایهاي لخصیتهاي پارانویایی است که در قسمتهاي مختلق
داستان سیاوش دررفتار کاوو ،مشهود است« .پارانویایی با هیککم به تفاهم نمیرسد
مگر زمانی که او را باالتر از همه بدانند( ».انجی ،1612 ،ص )211براي نمونه میتوان
به برخورد کاوو ،هنگام صلبپذیري سیاوش و خشمی که نسات به رستم هنگام
لنیدن صلههب سیههاوش از خود نشان میدهد ،الههاره کرد .هنگام رسیدن خار حملة
افراسیاب به ایران خودبینی کاوو ،از طریق افتگویش با موبدان به تصویر درمیآید.
او در ابتدا تصمیم میایرد خود به میدان نارد رود« .حتّی پهلوانی رستم را از یاد میبرد
و خود را لایستهتر میداند( ».رحیمی ،1611 ،ص)111
جز از من نشاید ورا کینه خواه

کنم روز رولههن بههدو بر سیاه
(ب ،111ص)10
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در پاسخ موبدان که میاویند پهلوانی را براي اینکار برازین ،میاوید :
چنین داد پاسخ بدیشان که من

ناینههم کسههی را بدین انجمن

که دارد پی و تاب ا فراسهیاب

مرا رفت باید چو کشتی بر آب
(ب ،111-1ص)10

افراسياب
ضحا
ضحا

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

ساختهاند( ».حمیدیان ،1616 ،ص )212فردوسی براي توصیق لخصیّت او از

لخصیّتهاي دیگر بهره میایرد و او را از زبان آنها معرّفی میکند .وجود استثنایی و
متفاوت افراسیاب نسات به دیگران افراسیاب از زبان کاوو ،ایناونه معرّفی میلود :
یکههی انجهمهن کهرد از ایههرانیان

کسههی را که بههد نیکخهواه کیان

بدیهشان چنیههن افت کهافراسیاب

ز بهاد و زآتهش زخهها و ز آب

همهانها کهه ایهزد نکردش سرلت

مگر خود سپهرش داراونه کشت

زبههان را به خهوبی اهرواان کند

که چندیههن به سواند پیهمان کند

چواهرد آورد مردم کیههنه جههوي

بتابههد ز پیههمان و سواههند روي
(ب ،112-1صص)61-10

داستانپرداز بعضی از لخصیّتهاي داستان را پویا و متغیّر ارائه میدهد .اینگونه
لخصیّتها در مسیر حوادث داستان تحوّل مییابند ،حوادث بر آنها اثر میاذارد و
ممکن است تغییرات اخالقی و روحی در آنها بهوجود آید« .لخصیّتها میتوانند تغییر
کنند ولی براي تغییر باید محرّکی در کار بالد( ».زیلگر ،1631 ،ص )11محرّ

تغییر

لخصیّت افراسیاب وجود سیاوش در توران است .افراسیاب در داستان لخصیّتی
پویاست .از هنگام حضور سیاوش تا قا

از کارلکنیهاي ارسیوز لخصیّتی

نیکاندیش میلود و پم از مدّتی به خوي اصلی خود باز میاردد .صراحت بیان او از
طریق افتگوي او با بزراان توران نشان داده میلود .او بدون پردهپولی از ظلم و ستم
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خود بر مردم سخن میاوید .این حرکت براي تغییر لخصیّت او الزم است و بخوبی
به آن توجّه لده است .فردوسی لخصیّت افراسیاب را جزو لخصیّتهاي پویا قرار
میدهد و به این لیوه از لخصیّت متحوّل لدة او براي تحرّ

بخشیدن به داستان بهره

میایرد .او در بخشی از داستان میخواهد تغییري در این لخصیّت ایجاد کند ؛ بنابراین
زمینه سازي این اقدام را دراین قسمت داستان انجام میدهد تا خواننده لاهد تضادّ
لخصیّتی در داستان ناالد:
بدیشان چنین افت کز روزاار

ناینههم هههمی بههره جز کهارزار

بسا نامههداران که بر دست من

تاهه لد به جنهگ اندرین انجمن

بسی لارستان اشت بیمارستان

بسهی بوستههان نیز لد خارستان

به هر سهو نهشهان سپاه منست

بسهها باغ کههان رزماههاه منست

ز بیههداري لههریهار جههههان

همههه نیکههوي بالهد انهدر نهان

نپههرَّد ز پستههان نخچههیر لیر

لهود آب در چشمة خویش قیر...

لهود بچّههیی بهاز را دیده کور

نزایههد به هنههگام در دلت اور
(ب ،111-1صص)12-6

سودابه
لخصیّتپردازي در داستانهاي بلند با داستانهاي کوتاه متفاوت است .در داستان
هاي بلند« خواننده بارها همسایه و همسفر لخصیّتها میلود .االوه براین از خیاالت
و توهّمات الخاص نیز به طور دقیق و استرده با خار میاردد( ».ترابیان،1611 ،
ص )31فردوسی با آااهی بر این موضوع ،خواننده را در لرایط مختلق با لخصیّت
هاي خود روبهرو میسازد و آنها را معرّفی میکند .امیقترین لناخت فردوسی نسات
به زن در لخصیّت سودابه بهتصویر درمیآید .در بسیاري از موارد توصیفات فردوسی
از حاالت و افکار سودابه ،بیانگر حاالت و اندیشههاي امومی زنانه است .توسّ به
ستایش براي رسیدن به هدف ،قدرت خطههرپذیري در لحظهات بحرانی و الکهاي
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فریاانه؛ امّا درلحظة خیانت و اتّهام راه سودابه از دیگر زنان لاهنامه جدا میاردد .از
طریق افتگوهاي او ،اامال و اقداماتش توصیق میاردد.
داستان نویم میتواند به درون لخصیّت نفوذ کند و به خواننده نشان دهد او به
چه میاندیشد .درواقع میتواند رهیافتی به لخصیّت داستان دالته بالد( .تورکو،
 ،1611ص )2فردوسی به تاعیّت از این اص درون سودابه را از طریق دیالوگها و
رفتارش نشان میدهد .جمالتی که از زبان سودابه بیان میلود ،نافذ بودن کالم او را
نشان میدهد زیرا درخامکردن لخصیّت سادهلوحانة کاوو ،نقش مؤثّري دارد.فردوسی
با واکاوي درون سودابه لخصیّت زیر

او را بهتر نشان میدهد .زیرکی سودابه از

ترتیب جمالت او در برابر کاوو ،استنااط میلود .او قا از طرح کردن پیشنهاد خود
مانی بر رفتن سیاوش به حرمسرا زبان به ستایش کاوو ،میاشاید:
بهدو افههت کهاي لههریهار سههپاه

که چون تو ندیدست خورلید و ماه

جهههان لههاد بهادا به پیههوند تهههو

نه انهدر زمیههن کهم چو فرزند تهو

فرستهش به سهوي لاستان خویش

بهرخههواههران و فغهسهتان خهویش
(ب ،112-1ص)11

سودابه پم از ستایش کاوو ،،به ستایش فرزند او میپردازد .ت کید مکرّر سودابه
در آوردن ضمیرهاي لخصی «تو» و « خویش» بیانگر زیرکی و لناخت او از لخصیّت
خودمحور کاوو ،است .فردوسی بهوسیلة این دیالوگها تا حدودي لخصیّت کاوو،
را نیز ترسیم میکند.
توصیق فضاي پیرامون لخصیّت میتواند تا حدود زیادي به ساختن لخصیّت
کمک کند .این فضا سازي و صحنه پردازي در معرّفی لخصیّت سودابه نقش به سزایی
دارد .لخصیّتهاي داستان را میتوان از منظرهاي متفاوتی تقسیم بندي کرد .سودابه
لخصیّتی استعاري است« .این لخصیّتها بیانگر مفهوم خاصّی هستند که بهصورت
یک اسم بیان میلوند و محوریّت پیدا میکنند( ».ترابیان ،1611 ،ص )12فضاها و
محیطهاي پررنگ و نگاري که سودابه در آن قرار میایرد متناسب و هماهنگ با
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لخصیّت تنوّع طلب او انتخاب میلود .از سوي دیگر این رنگارنگی در جهت جلب
توجّه سیاوش به سودابه و پیش بردن داستان به سمت بحرانهاي داستان بیت ثیر
نیست و داستان پرداز در زمینة توصیق بخوبی به آن پرداخته است .وجود لخصیّت
سودابه با ویژای هاي انوان لده نقطة مقاب لخصیّت سیاوش است .تقاب این دو
لخصیّت و ایجاد تضاد میان آن دو بااث جذّابیّت بیشتر داستان میاردد ؛ زیرا هرچه
تضادها بیشتر و جدالها قويتر  ،داستان کشش بیشتري می یابد .سودابه لخصیّتی
اره افکن است و فردوسی در پرورش این لخصیّت بسیار موفّق ام میکند .او براي
اره افکنی در داستان تا حدّ امکان از این لخصیّت بهره میایرد و او را منش بحرانها
و تعلیقهاي بسیاري قرار میدهد .تکاویی درونی سودابه افکار او را نشان میدهد و
قصد او را براي خواننده آلکار میکند .افتنی است «وقتی لخصیّتی با خود حرف
میزند این نشانة آن است که لخصیّت میخواهد افکار خود را برون افکنی کند و
تحت ت ثیر افکار خویش دست به انجام اامال بزند( ».براهنی ،1611 ،ص )231سخنان
سودابه با خود پم از امتناع سیاوش از پیشنهاد او و دیدن هدایایی که کاوو ،به
سیاوش اهدا میکند از اقدامی لوم خار میدهد :
نگهه کرد سهودابههه خیهره بماند

به اندیشه افسون فراوان بخواند

بد و نیک و هر چاره کاندرجهان

کنهنهد آلههکارا و انهدر نهههان

کهه اهههر او نیهاید به فرمان من

روا دارم ار بگلههسد جهان مهن

بسهازم ار او سر بپیهچد ز مههن

کنههم زو فغههان بر سهر انجمن
(ب ،611-11ص)21

از منظر رفتار لناسی ،رفتار سودابه پم از امتناع سیاوش از ارتااط با او قاب
بررسی است .او در مقاب ممانعت سیاوش به مکانیسم دفاای فرافکنی () projection
دست میزند .فرافکنی واکنشی است که فردِ دچار اضطراب انجام میدهد .او
احساسات ،تمایالت ،اواطق و افکار خود را به دیگران نسات میدهد .با این هدف که
از فشارها و ناراحتیها درامان بماند(.سیاسی ،1613 ،ص )121سودابه به این مکانیزم
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دفاای دست میزند و ادّاا میکند سیاوش قصد خیانت به پدر و ایجاد ارتااط با او را
دالته است و اینگونه خود را از هر بدامانی و تهمتی میرهاند.
فردوسی براي نشان دادن اوي و فرود داستان از جناههاي مختلق لخصیّت
سودابه بهره میایرد .لخصیّت سودابه مانند هر لخصیّت دیگري از دستگاههاي روانی
متعدّدي تشکی لده است؛ امّا دستگاه روانی «سایه» در وجود او نسات به دستگاههاي
دیگر برتري مییابد .از اینرو جناههاي حیوانی طایعت او غالب و ساب بروز رفتارهاي
ناپسند در داستان میلود .یونگ «جناة حیوانی طایعت انسان را حسایهح مینامد .افکار،
احساسات نامناسب و ناپسندیدة نالی از سایه ،ارایش دارند به اینکه در خودآااه و در
رفتار آدمی بروز و ظهور کنند( ».لاملو ،1631 ،ص )11سودابه در پی ناکامی در
برقراري ارتااط با سیاوش دچار سرخوردای میلود و رفتارهایش بر حول اص
«جاران یا تالفی» ( )Compensationمیاردد .یعنی مکانیزمی که یک فرد به کار
می ایرد تا الیه حقارت و کهتري خود ماارزه کند .سودابه به دناال تحقیر پیش آمده ،در
پی جاران است که ااه به صورت انتقام درمیآید .جاران فقط به معنی از بین بردن
نارسایی نیست زیرا ممکن است این احسا ،که ظاهرا از بین رفته است باز هم با فرد
باقی بماند .جاران انواع مختلفی دارد .از جمله «جاران تهاجمی» که ااه آن را انتقامی
مینامند( .منصور ،1631 ،ص ) 61با این نگرش ،اص

انتقام در لخصیّت سودابه

بسیاري از اامال او را توجیه پذیر میکند.
فرنگيس
فرنگیم از لخصیّتهایی است که اواطق و احساسات نقش پررنگی در لک
ایري لخصیّتش دارد .او لخصیّتی ایستاست .فرنگیم به همسري سیاوش درمیآید،
با او همراه میلود و تا پایان براي لخصیّت وفادار و پایدار میماند .او به چند لیوه
معرّفی میاردد؛ از زبان پیران ،از زبان راوي داستان و از طریق رفتار و اامال خود.
فرنگیم با ام  ،لخصیّت وفادار خود را به نمایش میاذارد .او در نقطة بحرانی ،جان
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خود را به خاطر همسر و کمک به فرزند در معرض خطر قرار میدهد و بدیناونه
لخصیّتی وفادار معرّفی میلود .ازجاناذلتگی و بی پروایی او به کمک انصر افتگو
بیان می لود .او به سیاوش میاوید:
فرنگیم افهت اي خردمهند لاه

مکهن هیهک اهونه به ما در نگاه

ماههاش ایهک ایمن به توران زمین

یکههی بههارة اهام زن برنههشین

تورا زنده خواهم که مانی به جاي

سهرخویهش ایهر وکم را مپاي
(ب ،2116 -1ص)110

فهرنگیم در تهمام مهدّت حضور در داسهتان با اامال و رفتارش معرّفی میلود.
گيو
ایو دراروه لخصیّتهاي مقاب قرار میایرد .حضور او در ابتدا ،حضوري کوتاه
است .امّا در بخش پایانی داستان با اامال خود ت ثیر بسزایی در نقطة اوي آن بخش
دارد .از جمله نقشهاي این لخصیّت کمک به معرّفی لخصیّت کنیز تورانی است.
او با پرسشهاي خود موجب میاردد تا کنیز به سخن درآید و خود را معرّفی کند.
نکتهاي که میتوان در لناخت ایو از این افتگو استنااط کرد ،ذهن جستجوار ایو
است .پرسشهاي او از کنیز بیانگر این ویژای لخصیّتی اوست .همچنین سخنان او
با طو ،نشان دهندة منطق و خرد اوست .او در پاسخ تندخویی طو ،میاوید:
ز بهر پرستندة اهههرم اوي

نگرددجوانمرد پرخاشجوي
(ب  ،11ص) 1

صفات ظاهري او به طور مستقیم بیان نمیلود .نقش او در یافتن کیخسرو نقش
کلیدي داستان است .کنش ایو درایت و هولیاري او را نشان میدهد .تنها رفتن او به
توران براي نالناخته ماندن ،تسلّط او بر زبان تورانی و کشتن تورانیانی که از آنان نشان
کیخسرو را میپرسد نمونههاي زیرکی ،درایت و دانش او و بیان زمان اقامت او در
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توران نشان دهندة ازم استوار اوست .تواناییهاي جسمی ایو از طریق اامال دالورانة
او در جنگ با تورانیان براي اذراندن کیخسرو از جیحون نشان داده میلود .درمجموع
بایدافت :لخصیّت ایو از تلفیق چند لیوه معرّفی میاردد .از افتگوي او با کیخسرو،
ماهیّت وجودي او در داستان مشخّص میاردد :
بدو افههت ایههو اي له سرفراز

جهههان را به نههام تو آمههد نیاز

بهرادر مهرا هسهت هفتاد و هشت

جهان لد چو نام تو اندر اذلت

ااههر من لههوم کشته دیگر بود

سهر تاجههور بالهد افههسر بود

به لاهههی نپیچیهم جهان و روان

پدر پهلواناست و مهههن پهلوان

چه بالهد چو پیههدا ناالهد یکی

بسی پههلواناست و لههاه اندکی
(ب ،6622-3ص)211

درجایی دیگر آمده است :
ز مهادر تو بودي مراد جهان

که بیکار بد تخت لاهنشهان

مههرا نیهز مادر ز بهر تو زاد

ازین کار بردل مکن هیک یاد
( ب ،6110-1ص) 221

طوس
لخصیّت طو ،مانند ایو تنها از طریق اامال و رفتارش به نمایش اذالته
میلود .راوي نیز در معرّفی او چندان دخالت ندارد .ذکر این نکته ضروري مینماید که
از ابتداي داستان سلطهجویی و خودمحوري او با رفتارش بر سر تصاحب کنیز آلکار
میاردد« .در داستانهاي سنّتی ،الخاص و وقایعفرای ،اویی نقش اصلیلان برجسته
جلوهدادن حهوادث و الخاص کانهونی است( ».حمیدیان ،1616 ،ص )61طو ،جزو
ایندسته از لخصیّتهاست .لخصیّت طو ،همانند لخصیّتهاي فرای به داستان
سیاوش رنگ بهتري میبخشد و ساب میلود داستان با جزئیّات ظریقتر که به رولن
لدن وقایع و حوادث کمک میکند ،بیان لود .هنگام رویارویی با سرخه قادر به کشتن

__________________________________________________________________
لخصیّت پردازي با رویکرد روانشناختی در داستان سیاوش

16

او نیست و کمدلی او با این ام نشان داده میلود .راوي او را پم از لنیدن سخنان
سرخه ایناونه توصیق میکند :
دل طو ،بخشایش آورد سخت

بران ناماههردار براشهته بخت
( ب ،2111ص) 110

هنگام حملة افراسیاب بار دیگر کم توانی و کم جرأتی او به تصویر درمیآید :
بیامههد خود از قلهب توران سپاه

برطهو ،لد داغ دل کینه خواه

از ایههران فراوان سپهه را بکهشت

غمی لد دل طو ،و بنمود پشت
( ب ،2131-3ص) 111

در بسیاري از داستانها ارتااط لخصیّتها نقش تعیینکنندهاي در تحرّ

داستان

دارد .فردوسی نیز با ارتااط لخصیّتهاي فرای چون طو ،با لخصیّت اصلی ،داستان
را از یکنواختی بیرون میآورد .خیرهسري و نادانی طو ،از طریق رفتار و مقاومت
کردنش در برابر پادلاهی کیخسرو ،به نمایش درمیآید .او برخالف دیگر پهلوانان،
پادلاهی کیخسرو را به رسمیّت نمیلناسد .افتگوي او با ایو ویژای دیگري از این
لخصیّت را معرّفی میکند :
به ایههران پههم از رستههم پیلتن

سههرافههرازتهر کم منم ز انجمن

همان لیر پرخاشجویم به جنگ

بههدرّم دل پیهه و چنههگ پلنگ

ناهیههره منههوچهههر لههاه دلیههر

کهه ایتههی به تیهغ اندر آورد زیر

همههی بی من آییهن و راي آورید

جهههان را به نهو کدخداي آورید
( ب  ،6112 -1صص) 263 -1

در این افت واو به جز تفاخر طو ،به نژاد و دالوري ،سلطهجویی او نیز نشان
داده می لود .از دالی مخالفت او با کیخسرو آن است که بدون راي او ام کردهاند.
در مجموع طو ،لخصیّتی « ایستا »و بیحرکت است« .داراونی لخصیّت او از
مشاهده و تجربه در طیّ زمان و ثمرة کارکرد اوام درونی نیست بلکه براشتی سریع
و نالی از انگیزههاي بیرونی است( ».مسکوب ،1611 ،ص )222او در نهایت پادلاهی
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کیخسرو را میپذیرد و در ظاهر دچار تحوّلی درونی میلود امّا پیامد این پذیرش
اجااري در داستان فرود نمود پیدا میکند.
گودرز
فردوسی داستان خود را بر لخصیّتهایی محکم بنا میکند .حتّی اار در داستان
حضور کم رنگی دالته بالند« .لخصیّتها را باید پایههاي یک اثر دانست و هر قدر
این پایهها استحکام بیشتري دالته بالند بناي اثر محکمتر و پایدارتر خواهد بود».
(دقیقیان ،1611 ،ص )11نقش اودرز در این داستان نقش کمرنگی است .اودرز در
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 ،روابطِ
الّت و معلولی پیرنگ را منسجمتر میکند .حضور ایو بااث استحکام پیرنگ داستان
است .ای ن حضور ،رفتن ایو را به توران براي یافتن کیخسرو توجیه میکند .مهمّترین
لناختی که از این لخصیّت داده لده است قدرتمندي و نفوذ او در دربار کاوو،
است .قاطعیّت اودرز در سخنانش خطاب به طو ،آلکار است .او ایو را پیک
سخنان خود قرار میدهد:
بدو افت با طو ،نوذر بگوي

که هنگام لههادي بهانه مجوي

چرا سرکشی تهو به فرمان دیو

نایههنی همهی فهرّ ایهان خدیو

بزراهان و اههردان ایران زمین

همه لههاه را خواندنهد آفهرین

ااههر تو بپیههچی ز فرمان لاه

مههرا با تو کین خیزد و رزمگاه
(ب ،6111-1ص)263

پيران
ااه داستان پرداز از لخصیّت براي ایجاد داراونی در لخصیّتهاي دیگر
استفاده میکند .فردوسی از لخصیّت پیران در متحوّل کردن افراسیاب بهره میایرد .از
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سوي دیگر پیران لخصیّت همراز داستان است .اوي لخصیّتپردازي را میتوان در
لخصیّت همه جاناة پیران دید« .پیران مظهر تدبیري است که با تقدیر بر نمیآید» .
(مسکوب ،1611 ،ص )221اوّلین حضور پیران نیز همراه با خردمندي و تدبیر است.
پم از لنیدن تصمیم سیاوش ،با سخنان خردمندانة خود درصدد بر میآید آیندة توران
را تضمین کند .اوي درایت او در سخنانش با افراسیاب نمایان است .با توصیق دانایی
افراسیاب از آغاز ،ذهن او را براي پذیرش پیشنهاد خود آماده میارداند .لروع سخن با
بیانِ دانایی افراسیاب ،درحقیقت به معنی پایان سخن با پذیرش پیشنهاد از سوي اوست.
پیران به او القا می کند که دانایی توست که مخاطب سخنان من قرار ارفتهاست.
درمرحلة بعد ،محاسن موقعیّت پیش آمده را ابتدا ،براي دیگر کشورها و لاهان و بعد
براي توران ترسیم میکند ،تا بدیناونه حمّ رقابت را در افراسیاب برانگیزد :
که هر کم که بر نیکوي درجهان

تههوانههها بههود آلههکار و نههان

از ایههن لاهههزاده نگیرنههد بهاز

ز انهههج و ز رنههج آنک آید فراز
(ب ،1101-10ص)12

سپم از لایستگیهاي سیاوش سخن میاوید و در نهایت امتیازات این
پناهندای را براي افراسیاب بخوبی تشریب میکند( .ب ،1111-21صص )16-1بدین
ترتیب آرام آرام ذهن افراسیاب براي پذیرش آماده میاردد .هرجا سیاوش اندوهگین
میاردد پیران حضور دارد .خلق چنین لخصیّتی در کنار سیاوش بایسته و الزم است
زیرا اوست که با سخنان امیدوارکنندة خود در لخصیّت سیاوش داراونی ایجاد می
کند و مقدّمات اقامت سیاوش را در سرزمین توران آماده میکند .وفاداري پیران به اهد
و پیمان ،هم در کالم و هم در اامال او دیده میلود .دیگر لخصیّتهاي داستان نیز
به این خصیصه الاره میکنند .سیاوش او را ایناونه مینامد :
چنیهن داد پاسخ سیاوش بدوي

که اي پیر پاکیزه و راستاوي

ار ایدونک با من تو پیمان کنی

لناسههم که پیمان من مشکنی

ز آههرمنی دور و دور از خهطا

خنیههده به ایههتی به مهر و وفا
(ب  ،1211-1ص)11
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از موارد دیگري که در مورد لخصیّت پیران بیان اردیده است ،لخصیّت درونی
او و نگرانیهایش است .ثاات لخصیّتی پ یران بااث اردیده است تا کشمکش درونی
در کمترین حدّ خود در او بهوجودآید .او پم از آنکه سخنان م یوسانة سیاوش را
میلنود از ترغیب سیاوش براي ماندن در توران پشیمان میاردد امّا پم از لحظاتی
نگاهی خوشبینانه به ماجرا میافکند و میاوید :
چنین افت کز من بد آمههد به من

ار او راست اوید همی این سخن

وزان پم چنین افت با دل به مهر

که از جنهاهش و راز اههردان سپهر

ز کههاوو ،و ز تخههت لاهنشهی

به یهههاد آمههدش روزاهههار بهی

ورا من کشیهههده به تههوران زمین

پراانههدم انهدر جههان تخم کین...

چه دانهههد بهدو رازها کی اشاد

همهانهها ز ایههرانهش آمههد به یهاد

دل خویش زان افته خرسنهد کرد

نه آهنهههگ راي خردمنههد کهههرد
(ب ،1311-1100ص)110

در داستان لخصیّتها به دو لک نشان داده میلوند ؛ از طریق بسط و تکام و
از طریق الهام و القا .نویسنده میتواند به لخصیّت خود در برابر خواننده تکام دهد
و یا به مرور یک لخصیّت کام و پرداخته لده را القا کند( .زیلگر ،1631 ،ص)11
پیران از اروه دوم است .لخصیّتی کام و پرداخته لده که این کمال در طول داستان
به تدریج به تصویر در میآید .پیران لخصیّتی مثات ،کارآمد و مقتدر است.
«ارایشهاي فردي پیران در هنگامی که کشمشهاي اجتماای پیش میآید فاقد ارزش
و ااتاار میاردد( ».سامانی ،1611 ،ص )101ویژایهاي متضادّ لخصیّتی پیران بااث
واقعی جلوهدادن لخصیّت او لده است .او هم سعی درکمک به فرنگیم و کیخسرو
دارد و هم هنگام درخطر قرارارفتن توران مقاب آنها میایستد .لخصیّت او چنان
پرداخته لده است که اویی این لخصیّت دراالم واقع با همین ویژایها حضوردارد.
پیران دراروه لخصیّتهاي «ایستا» قرار میایرد .دو جناة لخصیّتی او یعنی حمّ
میهنپرستی و انساندوستی او از ابتدا تا پایان داستان باقی است .با نگاهی در ژرف
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ساخت لخصیّت پیران میتوان دریافت آنچه او را از نظر اناصر داستانی در قالب
لخصیتی ایستا قرار میدهد ،زیر بنایی روان لناختی دارد .حم میهن پرستی پیران در
حدّ افراطی نمایان می اردد .درحقیقت لخصیّت اجتماای او لخصیّت فردي را تحت
الشعاع قرار میدهد به اونهاي که آرزوهاي فردي را فداي آرمانهاي اجتماای میکند
و از نظر روانلناسی لخصیّت «پرسونا» می یابد .لخصیّت پرسونا لخصیتی اجتماای
است .از این منظر لخصیّت خصوصی هرکم در زیر ماسک قرار میایرد و پرتویی از
اجتماع میاردد و در نوع لدید خود اهداف و آمال واقعی خود را نمیتواند دناال
کند(.لاملو ،1631 ،ص)13
گرسيوز
ارسیوز جزو لخصیّتهاي «مخالق» است .بزراترین اره افکنیهاي داستان به
دست این لخصیّت انجام می ایرد .از اینرو حضور او بااث ایجاد بحران و نقطة اوي
در داستان میاردد .رفتن او به انوان پیک افراسیاب جهت صلب ،اوّلین حضور او در
داستان است امّا لخصیّت اصلی او پم از آمدن سیاوش به دربار تورانیان به خواننده
معرّفی میاردد.ارسیوز از دیدااه رفتارلناسی میتواند نمونة لخصیّتهاي پسیکوپاتی
بالد .چنین لخصیتی «هیکااه قا از انجام ام تصمیم نمیایرد و به ااقات کار
خود نمیاندیشد بلکه تصمیمات او آنی است .آنها به صداقت و راست اویی بیتوجّه-
اند و براي رسیدن به هدفهاي خود از دروغ اویی باکی ندارند .آنها نسات به هر چیز
و هرکم بیاشق و سنگدل هستند( .فرجی ،1611 ،ص )10با ت مّ در رفتار ارسیوز
نمونة این ویژایها را می توان در سراسر داستان لاهد بود .از سخنچینیهاي او در
هنگام دیدار از سیاولگرد تا کشتن سیاوش در انتهاي داستان درون کینهتوز ارسیوز به
تصویر درمی آید .در ابتداي ورود سیاوش به توران ،نقطة مقاب سیاوش است .هرجا
سیاوش هنري را به معرض نمایش میاذارد ،کینهاي در دل ارسیوز ایجاد میاردد.
فردوسی هرچه سیاوش را به افراسیاب نزدیکتر میکند ،موقعیّت ارسیوز را بیشتر در

__________________________________________________________________
96

كاوش نامه ،سال شانزدهم ( ،)3194شماره 13

خطر قرارمیدهد تا بدیناونه داستان به سمت نقطة اوي پیش رود .سخنان ارسیوز با
افراسیاب بیانگر لخصیّت منفی اراي اوست .پم از دیدار از سیاولگرد دربارة سیاوش
اینگونه میاوید :
سیاوش نه آن است کهش دید لاه

همی ز آسهههمهان براههذارد کهاله

فههرنگیههم را هم نهدانی تو بهاز

تو اویی لده است از جهان بی نیاز
(ب ،1112-6ص)121

ارسیوز از جهاتی نیز نقطة مقاب پیران است .زمانی که پیران مشغول انتخاب
همسر براي سیاوش و یاریگر او در ساختن لهر سیاوش است ،از ارسیوز خاري
نیست امّا زمانی که پیران از سیاوش دور میلود فردوسی حضور ارسیوز را در کنار
سیاوش پررنگتر میکند .ارسیوز لخصیّتی پسیکوپاتی است که هیکاونه احسا،
همدردي و ترحّم نسات به دیگران ندارد .پسیکوپاتها نسات به دیگران بیتوجّهند و
با نهایت بیرحمی مایلند هر چیز را تصاحب کنند .آنها سنگدلند .توجّه به رفتار
ارسیوز بیانگر لخصیّت پسیکوپاتی اوست( .امین و ،1613 ،...ص )21آنچه ارسیوز را
بخوبی معرّفی میکند ،کشمکشهاي درونی او در طول داستان است .نامههاي ارسیوز
در برابر لخصیّتهایی چون پیران و سیاوش ،ساب اکم العم هایی از سوي او لده
است که ااه به صورت پرخالگري و کشمکشهاي جسمانی و ااه به صورت مکانیزم
فرار از موقعیّت و رجعت نمود مییابد .بهنظر میرسد ارسیوز در قسمتهایی از
داستان که حضور کمرنگی دارد به واکنش دفاای رجعت دست میزند و آنگاه که به
توطئه میپردازد از واکنش دفاای پرخالگري کمک میایرد و حضور پررنگتري می
یابد .روانلناسان معتقدند که فرد همواره در پاسخ به ناکامی و فشاري که در آن ایجاد
میلود سه نوع اکمالعم از خود نشان میدهد )1 .پرخالگري  )2رجعت  )6بی
تفاوتی .آنها معتقدند پرخالگري همیشه به دناال ناکامی آلکار میلود .ااهی رجعت،
اولهایري و انزواطلای نیز از اوارض این ناکامی است(.اظیمی ،1611،صص)111-1
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شخصيّتهاي فرعي کم حضور
در داستان سیاوش لخصیّتهاي دیگري نیز وجود دارند که یا سیاهی لشکرند و
یا لحظاتی کوتاه در داستان اثر میاذارند و آن را به پیش میبرند .از جمله مادر
سیاوش ،جریره ،هومان ،کلااد ،اورازاد ،فرهاد ،لیدوش و...
نتيجه گيري
داستان خوب ،داستانی است که همة اناصر داستان در یک پیوند اراانیک
قرارایرند .در داستان سیاوش لخصیّتپردازي و معرّفی لخصیّتها به روشهاي
مختلق ،نشان میدهد که فردوسی با دیدي آااهانه به این انصر پرداخته است.
لخصیّتها به طور زنده و ملمو ،در برابر مخاطب نقش آفرینی میکنند و با فاصله
ارفتن از دنیاي اغراق آمیز حماسه ،مخاطب را با خود همراه مینمایند .ورود و خروي
لخصیّتها نیز هدفمند و در پی جریانی منطقی اتّفاق میافتد .نکتة دیگر انتخاب
لخصیّتهاست؛ هیک لخصیّتی بدون ت ثیر در داستان حضور نمییابد حتّی لخصیّت
هاي فرای نیز در زمان حضور خود ،بر حرکت داستان ت ثیر میاذارند و سپم از
صحنه خاري میلوند .واقعی بودن لخصیّتها در داستان ساب کشش مخاطب
میاردد تا جایی که مخاطب با آنها همدل میلود و براي پیگیري سرنولت هریک از
لخصیّتها تا پایان داستان همراه راوي پیش میرود .توجّه به جناههاي رفتاري
لخصیّتها راهاردي به سوي روانلناسی لخصیّت آنهاست .لخصیّتهایی چون
سودابه ،رستم ،ارسیوز و ...در برابر اوام فشارهاي درونی و بیرونی به مکانیسمهاي
دفاای از جمله فرافکنی ،بیتفاوتی و فرار ،جابهجایی ،رجعت و پرخالگري دست
میزنند و سعی در ایجاد سازااري در خود دارند .همچنین در این داستان لخصیّت
پارانویایی کاوو ،و پسیکوپاتی ارسیوز نیز به خوبی به نمایش درآمده است.
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منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 - 1اخوّت ،احمد ) 1611(،دستور زبان داستان ،تهران ،نشر فردا.
 -2از روي دست رمان نویم( ،مجمواة مصاحاهها) ( )1631ترجمة محسن
سلیمانی ،تهران ،نشر هنر اسالمی.
 -6ایارمز ،ام.اچ ،فرهنگ اصطالحات ادبی )1611 ( ،ترجمة سعید سازیان ،تهران،
انتشارات رهنما.
 -1براهنی ،رضا ،قصّه نویسی )1611( ،تهران ،نشر الرفی.
 –1پارسا ،محمد ،زمینه روانلناسی )1610( ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات بعثت.
-3ترابیان ،الی اکار ،کارااه داستاننویسی )1611( ،تهران ،نشر سناله.
 –1تودوروف ،تزوتان ،بوطیقاي ساختارارا ) 1611( ،ترجمة محمد ناوي ،تهران،
انتشارات آااه.
 –1تورکو  ،لویم ،افتگونویسی در داستان )1611( ،ترجمة پریسا خسروي
سامانی ،تهران ،نشر رسش.
 -1حمیدیان ،سعید ،درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی )1616( ،چاپ دوم،
تهران ،انتشارات ناهید.
-10حنیق ،محمد ،رازورمزهاي داستاننویسی ،)1611( ،تهران ،انتشارات مدرسه.
 -11دقیقیان ،لیریندخت ،منش لخصیّت در ادبیّات داستانی )1611( ،بیجا،
نالر :نویسنده.
 -12رحیمی ،مصطفی ،سیاوش برآتش )1611( ،تهران ،لرکت سهامی انتشار.
 -16رلیدپورتهرانی ،مجید اقدة حقارت )1611( ،تهران ،لرکت سهامی انتشار.
-11رضایی ،اربعلی ،واژاانتوصیفی ادبیّات ،)1612( ،تهران ،نشرفرهنگ معاصر.
–11زیلگر ،ایزاب  ،هنرنویسندای ،)1631( ،ترجمةخدادادموقر ،بیجا،نشر پانو.،
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 -13سامانی ،جمشید ،تحلیلی از لخصیّتهاي لاهنامه )1611( ،تهران ،
انتشارات لاهنامه پژوهی.
 -11سلیمانی ،محسن ،رمان چیست )1631( ،چاپ دوم ،تهران ،نشر نی.
 -11سیاسی ،الی اکار ،روان لناسی لخصیّت )1613( ،چاپ دوم ،تهران،
انتشارات امیرکایر.
 ،_______-11نظریههاي لخصیّت یا مکاتب روان لناسی ) 1611( ،چاپ
نهم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
– 20لاملو ،سعید ،مکتبها و نظریهها در روانلناسی لخصیّت ) 1631( ،چاپ
دوم ،تهران ،انتشارات رلد.
 -21لفیع آبادي ،اادا ،...غالمرضا ،ناصري ،نظریه هاي مشاوره و روان درمانی،
(  ) 1631تهران  ،نشر دانشگاهی.
 -22اظیمی ،سیرو ،،مااحث اساسی در روان لناسی رفتار لناسی) 1610( ،
چاپ سوم ،تهران ،انتشارات مروي.
-26فرجی ،ذبیباهلل،نقش ناکامیها در لخصیّت )1611( ،تهران ،انتشارات کاویان.
 -21فردوسی ،لاهنامه ) 1612( ،به کولش سعید حمیدیان ،ي ،6چاپ لشم،
تهران ،انتشارات قطره.
 -21فورستر ،جناههاي رمان ) 1611( ،ترجمة ابراهیم یونسی ،چاپ دوم ،تهران،
انتشارات امیرکایر.
 -23انجی ،حمزه ،روان لناسی امومی )1612( ،چاپ بیست و دوم ،تهران ،
انتشارات ساواالن.
 -21الرنم ،پراین ،ت ملّی دیگر درباب داستان )1631( ،ترجمة محسن سلیمانی،
چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات حوزة هنري سازمان تالیغات اسالمی.
-21مسکوب ،لاهرخ ،سوگ سیاوش) 1611 ( ،چاپ سوم ،تهران ،نشرخوارزمی.
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 –60منصور ،محمد ،احسا ،کهتري ( به ضمیمة بررسی هاي بالینی آدلر )
( ) 1631تهران  ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -61محاّتی ،مهدي« ،)1611( ،پهلوان در بنبست» ،تهران ،نشر سخن.
-61میرصادقی ،جمال ،ادبیات داستانی،)1631( ،چاپ دوم،تهران،انتشارات ماهور.
 ،_________-62اناصر داستان )1610( ،چاپ چهارم ،تهران ،نشرسخن.
-66وستلند ،پیتر ،لیوههاي داستاننویسی )1611( ،محمدحسیناااسپور تمیجانی،
تهران ،انتشارات مینا.
-61یونسی ،ابراهیم ،هنرداستان نویسی،)1611(،چاپ لشم ،تهران،انتشارات نگاه.
ب) مقاالت:
 -1امین ،احمد ،غالمحسین ،مددي« ،)1613( ،تحلی روان لناختی لخصیّت
کاوو،،ارسیوز و سیاوش در لاهنامه» ،فصلنامه زبان وادب ،لماره  ،61صص.66-1
 -2ملک پایین ،مصطفی ودیگران« ،)1612( ،تحلی میتو،هاي روایی لشکرکشی
کیکاوو ،به مازندران درلاهنامه» ،مجله لعرپژوهی(بوستان ادب) ،دوره پنجم ،لماره
 ،1دانشگاه لیراز ،صص.111-113
 -6موسوي ،سیدکاظم ودیگران«، )1612( ،تحلی لخصیّت در داستان رستم و
سهراب» ،مجلّة لعرپژوهی(بوستان ادب) ،لماره  ،2سال پنجم ،تابستان ،دانشگاه لیراز،
صص.111-113

