
 دوفصلنامۀ ادبیات پهلوانی، دانشگاه لرستان
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 با تکیه بر متن شاهنامه اسفندیار رفتار در پرخاشگری و ناکامی
 

 09/08/1399تاریخ دریافت: 

 09/12/1399تاریخ پذیرش: 

 مقاله پژوهشی

 1زینب باقری

  2دکتر محمدعلی داودآبادی

 

 

 چکیده

طلب خود بوود  ششتاسو ، اسفندیار، شاهزادۀ جوان و نیرومند ایرانی، فرزند خلف پدر قدرت

الزحمۀ عنوان حقآسانی تخت پادشاهی را بهتوانست بهطلبی داشت و نمیپدر او، عقدۀ قدرت

بود، های اسفندیار پرداخت نماید. او فرزندش را در رسیدن به آنچه خود وعده دادهفشانیجان

توصیفی به نتایج روانی این ناکوامی در  -کند به شیوۀ تحلیلیناکام شذارد. این مقاله سعی می

اسفندیار بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که ناکامی در رسیدن به تخت شواهی چگونوه بور 

عنوان یکی از قهرمانان شاهنامه، تأثیر منفوی شذاشوت و اسوفندیار بوا چوه رفتار اسفندیار، به

 های روحی و روانی خود را تسکین ببخشد؟کانیزمی توانست تنیدشیم

است و مضمون آن به ایون پرخاشگری مطرح شده -ناکامی ۀدر مکتب روانکاوی، فرضی    

یوابی بوه هودفی ناکوام بمانود، سوا ق باشد که هرشاه کسی در تالش بورای دسوتصورت می

 ۀشود کوه بوه صودمفتاری تعریف میعنوان رپرخاشگری به. شودفعال میدر وی پرخاشگری 

آیود کوه در برابور زموانی پدیود موی و شخصی، روحی، فیزیکی یا تخریب اموال منجور شوود

تووان . در مورد این شاهزادۀ جوان ایرانی نیوز مویی ایجاد شودسدّ های مطلوب فرد،خواسته

و  شودمتراکم  ندیاراسف در درونها و تنیدشی هافشار روانی ناکامی شونه برداشت نمود کهاین

بدون اینکه متوجه باشود،  ، او  بنابراینبروز یافت شدر رفتار ،صورت پرخاشگریبهناخودآشاه، 

بوه رسوتم « جواییجابه»با استفاده از مکانیزم دفاع روانی خود را  ۀشدانباشتهو خشم فشرده 

م و توانسوت نسوبت بوه رسوتکه منبع ناکامی او نبوود، متوجوه سواخت  بورای هموین نموی

 پیشنهادهای معقول او منعطف باشد تا از بروز فاجعه جلوشیری کند.

 شاهنامۀ فردوسی، اسفندیار، ناکامی، پرخاشگری. واژگان کلیدی:

                                                                                                                     
 Z93.bagheri@gmail.com  . دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک. )نویسندۀ مسؤل(  ایمیل:1
 . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراک2
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 مقدمه -1

 در اواخر قورن نووزدهم و اوایول قورن بیسوتم شناسیعلم روانتغییر و تحول نوینی که در با 

چوون علووم اجتمواعی، ی دیگوری هارشته ،به وجود آمد (1/ 20: 1372)شولتز و همکاران، 

)منصوور و دادسوتان، متأثر شدند  آراء نوین آنشناسی و فلسفه، اخالق، هنر، زبان و... از روان

پوا بوه شناسوی های جدیود روانمتأثر از دیدشاهدر ادبیات نیز مکاتب جدید ادبی . (7: 1371

منود شودند انسوان عالقوه 1«رناهوشیا»ظهور شذاشتند. نویسندشان و شاعران به بخش  ۀعرص

نقود ادبوی نیوز در (. 240: 1385  ثوروت، 167: 1392  شمیسا، 905: 1391)سیدحسینی، 

هوای سونتی نگرشی متفاوت از دیدشاه با 2«یختشنانقد و تحلیل روان»شاخۀ جدیدی به نام 

 به کاوش آثار ادبی پرداخت.

ۀ دربردارنودعی ایرانی اسوت و فرافکندۀ ناخودآشاهی جم ،فردوسی ۀشاهناماز سوی دیگر، 

بوا « انسان»ترین مسأله در این اثر ارزشمند، مهمها و عقاید نیاکان این مرز و بوم است. آرمان

فردوسوی، بوه  ۀشناسوانانسوان خرد بارور و دانشهای وجودی اوست. عالوه بر آن، همۀ جنبه

مطالعه  دقت ا دارد که باارزش و اعتبار آن رشاهنامه این اثر جالی خاصی بخشیده است. لذا 

عنوان واقع شردد  بنوابراین ایون مقالوه، بوه و بازبینی های نوین مورد ارزیابیو از دیدشاه شود

بر مبنای شواهد رفتاری و شفتواری  شناختی(، قصد داردای )نقد و تحلیل روانمتنی بینارشته

ختی رفتار او در مواجهوه بوا شناتن شاهنامه، به بررسی رواناسفندیار، شاهزادۀ جوان و رویین

 -هوای روانکواوی بور اسوار ن ریوۀ ناکوامیناکامی بپردازد. ایون مقالوه بوا الهوام از دیودشاه

 پرخاشگری فروید نگاشته شده است.

 

 پرسش تحقیق -2

توصویفی، بوه نتوایج روانوی ناکوامی در اسوفندیار  –کند به شیوۀ تحلیلویاین مقاله سعی می

خ دهد که ناکامی در رسیدن بوه تخوت شواهی، چگونوه بور رفتوار بپردازد و به این سوال پاس

عنوان یکی از قهرمانان شاهنامه، تأثیر منفی شذاشت و اسفندیار با چه مکوانیزمی اسفندیار، به

 های روحی و روانی خود را تسکین بخشد؟توانست تنیدشی

 

                                                                                                                     
1. the unconscious 

2. Psychoanalytcal Criticism 
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 پیشینۀ تحقیق -3

تمودن ایرانوی، ایون اثور ع ویم هموواره  خاطر تأثیر انکارناپذیر شاهنامه در ثبت فرهنگ وبه

پژوهشگران خارجی و داخلی بوده است و در مورد این اثر سترگ، تحقیقوات مهوم  موردتوجه

پژوهوان بوه شواهنامه و ارزشمندی صورت شرفته است. در سدۀ اخیر این توجه و اقبال دانش

تواب هوای شواهنامه، چنودین کفزونی چشمگیری داشته است. در موورد بررسوی شخصویت

یی در سوراحماسه»در اثور ارزشومند خوود، ( 1390)ارزشمند به نگارش درآمده اسوت. صوفا 

هوای شواهنامه پرداختوه اسوت. ی و تواریخی برخوی از شخصویتااسطوره، به پیشینۀ «ایران

، برخوی از «درآمودی بور هنور و اندیشوۀ فردوسوی»در فصل پایانی کتاب ( 1383)حمیدیان 

نیز در کتواب ( 1388) دهد. سرامید بررسی و تحلیل قرار میهای این کتاب را مورشخصیت

ها را مورد نقود و رسد، آنهای داستانی کتاب میهرشاه به شخصیت« از رنگ شل تا رنج خار»

 دهد.بررسی قرار می

قاسوم کوه ایون مقالوه اختصاصوا  در موورد اوسوت، آقوای  «اسفندیار» تیشخصدر مورد 

ششتاسوب و اسوفندیار در  تیشخصو لیتحل»با عنوان ی امهناانیپا (1391)شاهیوندی کرمی

بوه از دیدشاه سلسله نیازهای موازلو نگاشوته اسوت و در آن « شناسیشاهنامه با رویکرد روان

بوا  ای نیوزپرداختوه اسوت. مقالوه شاهنامه شخصیت ازدو نیاز به قدرت این بررسی و تحلیل 

نیز وجود دارد که ( 1386)زمانی بخششنجبه قلم سعید « اسفندیار چشمان باز بستۀ»عنوان 

نویسنده در این مقاله کوشیده است بوا زبوانی ادبوی بوه بررسوی و تحلیول فلسوفی و روانوی 

شانۀ مثلث این داستان بپوردازد. ۀ اضالع سهمثاببههای ششتاس ، رستم و اسفندیار، شخصیت

ن مقالوه هسوتند  اموا عنووان ایو تورین موضووع بوهدو متن اخیر، از لحاظ موضوعی، نزدیو 

های بسیاری با مقالۀ حاضر دارند  چرا که نویسنده در این مقالوه سوعی دارد ناکوامی و تفاوت

پرخاشووگری اسووفندیار را مووورد بووازبینی قوورار دهوود و تووأثیر آن را در رفتووار ایوون شخصوویت 

ث و ترین شخصیت شاهنامه، موورد بحوترین و مطرحپهلوانی در برابر رستم، مهم -ایاسطوره

 بررسی قرار دهد.

 

 بحث و بررسی -4
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دقیوق و  صوورتبهدر اوستا و متون پهلوی از اسفندیار نام برده شده  اما ایون متوون،  هرچند

توان خطوط اصلی چهرۀ او را اند و با استمداد از این آثار، نمیی، به شخصیت او نپرداختهجز 

هوای پوا از اسوالم اسار موتن اما شناخت شخصیت اسفندیار، تا حدودی، بر  ترسیم نمود

تووان در پذیر است. بیشوترین اطالعوات در موورد شخصویت او را موی)فارسی و عربی( امکان

 شاهنامه یافت.

در  اسوت.در شاهنامه، بیش از هر متن دیگری، به جز یات شخصیت اسفندیار اشاره شوده

تن است و بزرشترین یینی جوان، نیرومند و رواشاهزادهاین کتاب، اسفندیار فرزند ششتاس ، 

شوود  بوه پهلوان دربار که بدون وجود او در نبردها چیزی جز شکست نصیب شاه ایران نموی

ترغیب اسفندیار بورای از بوین بوردن دشومنان، تخوت  من وربهاین خاطر ششتاسب، همواره 

 دهد  لیکن عاقبت این وعدۀ فریبنده سوبب خلوق تورا دی اسوفندیارشاهی را به او وعده می

 شردد.می

ششتاسو  و  ۀیکی از ن ر رابط  مرکب از دو ترا دی است ،در حقیقت ،داستان اسفندیار  

ای از میوان بور یپودراز ترفند انزجاربرانگیزِ  ،انگیزی استغم داستان که از این ن ر اسفندیار

تورین عوالیخوود از نووع در ار رستم و اسفندیار که هبو دیگری ترا دی اندو شپسر برداشتن

آنکوه  ،در ایون تورا دی اخیور (328: 1370)صوناعی، . شوودمحسوب میهای جهان را دیت

 ی.و همراهاست است و مستحق همدردی  شناهیشود، بآنکه کشته می ۀاندازشد بهکُمی

او از بوود. محبوت بوویی نبورده  از 1طلوبقودرت ِ ششتاسو با استناد به ابیات شواهنامه،  

 با آن پدر را در تنگنا قورار ی،ضعفعنوان نقطهد و بهنموه سوءاستفادلهراسب،  ،پدرش عطوفت

 بوه وجوود آورد را طلوب تواش شواهی ازبودعتی جدیود و ( 62و  8/ 5: 1375)فردوسی،  ددا

 5/8: 1375)هموان، د رکاز احساسات و عواطف پدرش سوءاستفاده . او (7/ 5: 1375)همان، 

د تا بتواند بوه نموی را از بیگانگان تحمّل هر نوع خفت و خواراش در مقطعی از زندشی(. 62و 

به حمایت بیگانگان . (24و  42/ 5: 1375)همان،  عمل بپوشاند ۀخود جام ۀطلبانجاه ۀاندیش

در زموان حکوومتش  (.58/ 5: 1375)هموان، کورد  موادشیآو در تهدید ایران اعوالم  فتشتا

 ۀ، ایران را در معرض حملوۀ خوداننابخردبا اعمال   داندد اصول مهم کشورداری را نمیکرثابت

: 1375)همان،  .بودپذیر در نبردها شکست (.171/ 5: 1375)همان، د داارجاسب تورانی قرار 

                                                                                                                     
رشذشت او در شاهنامه و برخی متون دیگر، این رفتارها از او یادداشت شده است  زیرا این شخصیت در با توجه به س. 1

 ای مثبت دارد.برخی متون پهلوی چهره

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

er
oi

c.
lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 20

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-251-en.html


 ناکامی و پرخاشگری در رفتار اسفندیار با تکیه بر متن شاهنامه         

 

13 

برای  (156/ 5: 1375)همان، خورد. فریب  یآسانرزم بهو با بدشویی شُ بودبین دهن( 185/ 5

، بوود پناه سوپاه او و ار که پشتکردن اسفندیچه در مورد زندانی بود پهلوانان احترامی قا ل ن

بعود  بود نشنار نم  (299و  164/ 5: 1375)همان، قهرمان ملّی ایران ، چه در مورد رستم

 5: 1375)هموان، د نوبسته نزد او آوررستم را دستخواست  ن،دو سال مهمان پور زال بوداز 

اما این سوشندها  رد خوو سوشند  شفتبه اسفندیار دروغ . در مورد دادن تاش پادشاهی (299/

و شاید بوه  بودعاطفه نسبت به اسفندیار بسیار بی (.203/ 5: 1375)همان،  فریبی بیش نبود

بورای که مبادا د و برای اینادتخت شاهی را بر محبت فرزند ترجیح  انگیز تاش وای نفرتهشیو

 5: 1375)هموان،  د.اتحت فشار قرار شیرد، اسفندیار را به قتلگاه فرستواشذاری تخت شاهی، 

را بورای  کایچدر مرگ اسفندیار، هو ششریستن و پیرهن دریدنی که اشونهبه  (183و  62/

 د.دافریب ن ش در مرگ فرزندسوشوار بودن

 بزرشووووان ایووووران شرفتنوووود خشووووم

 ای شووووربختکووو»بوووه آواز شفتنووود:  

 بووه کشووتن دهووی بووه زابوول فرسووتی

 

 وز آزرم ششتاسووووو  شسوووووتند چشوووووم 

 از بهووور تخوووت چوووو اسوووفندیاری توووو،

 یتووووو بوووور شوووواه توووواش مهووووی برنهوووو

 (427/ 5: 1375)همان،                         

است که اصورار داشوت  مردیاسفندیار فرزند خلف همان از دیدشاه وراثتی باید شفت:     

پودر و پسور، در ایون ویژشوی عطوا نمایود.  شتخت شاهی را پیش از موعد بوه فرزنود شپدر

هایشوان امّوا بهانوه ،در این موورد مشوابه ها،آن رفتار باهت داشتند.به هم ش شدتبهاخالقی، 

برای رسیدن به ها هر دو آن  شاهی نیاز دارند به قدرت کردندمی. هر دو احسار بودمتفاوت 

برای تحوت فشوار شذاشوتن لهراسوب، بوه  پدرش. شذاشتندحرمت نفا خود را کنار  ،قدرت

از رفوتن بوه نوزد  ،سفندیار نیز بوا حوالتی قهرشونوها و حالت قهر راه غربت را در پیش شرفت

بوه  هوای آنبرسواند. هور دو او به شووششونه ینرفت تا صدای اعتراض خود را اپدرش طفره

ند و ششوت رنجوورناکوام و روان شانیدر مقطعی از زندش ،خواستندخاطر نرسیدن به آنچه می

 ند.ردآزدر این میان هم خود و هم دیگران را با رفتارشان 

  شاید وراثت برخی از صفات ناشایست ششتاس  را در اسفندیار به نمود شذاشوته باشود   

در  ،. اسوفندیاربودبهره ها بیکه پدر از آن شتداهم اسفندیار صفات نیکویی  ،امّا با این وجود

بوه اش در برابر برادردوستی و عالقهاو  شد.ی تلقی میاش، فرد بامحبتعاطفهمقایسه با پدر بی

بورای   (197 /5: 1375)فردوسوی، آمد  د  بیرونشد و به هوای او از رویین فرشیدورد تسلیم

حال احترام پودر در همه  (219/ 5: 1375)همان،  دنموخوان را طی نجات خواهرانشان هفت
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های واهوی از تخوت شواهی دور پدر او را به بهانه ستدان  حتی زمانی که میشتدارا نگه می

 .(304/ 5: 1375همان، ) کندمی

تن، شاهزاده و دارای مقامی اهورایی اسفندیار جوان، نیرومند، روییندر ابیات شاهنامه،    

شیورد، امّا وقتی رفتارش با دقّت مورد بررسی قرار   دهد. این صفات او را جذاب نشان میاست

 ۀبوا هموهوم،  فندیار. اصوال  اساست تأملدر خور  او نیز برخالف این ظاهر فریبنده، شخصیت

ندوشون، )اسالمیاز ضعف نفا و سبکسری خالی نیست  اش،زورمندی و مقام واالی پهلوانی

هوا چه آن هایش،یت. در تمامی مأموربود درونیهای برخاسته از تکانه او رفتار .(373: 1348

در  که برای ترویج دین بود و چه برای غلبه بر دشمن و حتی در نجوات خوواهرانش، هموه را

 برد.این کار، خلوص نیت او را زیر سوال می  ای به انجام رسانیدقبال وعده

یابنود: مجال ظهوور موی ی ی صفات بد  ،برای اسفندیار که یکی از م اهر پاکی است   

رویوی، هوای بزرشووار، دوحرمت انسانکردن حق، هت ، طلب میراث از پدر، پایمالییجوجاه

عواطوف موا را ، آنچه این با وجود .(357: 1383)حمیدیان،شکنی تذبذب، دروغگویی و پیمان

و خبوث  بوودپودر  ۀ، این است کوه او هموواره موورد سولطکندنسبت به اسفندیار تلطیف می

 شذارد.انگیزد و بر قضاوتمان نسبت به او تأثیر میطینت پدر در حق او، ترحم ما را برمی

 

 های اسفندیارناکامی -4-1

جهت بوه ششتاسو ،. بوود شجویی پدرتحت سلطه شدتبهنوان ی  شاهزاده، عبه ،اسفندیار

همواره ها عاجز بود، در او برای نبرد و غلبه بر تورانیانی که خودش از شکست آن زهایجاد انگی

ۀ قوی برای اسفندیار جوان . این وعده مسبب انگیزدادرا میپادشاهی تخت  ۀبه اسفندیار وعد

انودوه ، مسوبب هابدقولید و این نموخود وفا نمی ۀبه وعد پدر ،پیروزیامّا پا از هر  شد می

 شد.می اسفندیار

 ینم توووووو رابوووووازبشفتوووووی ار یهم»...

 سوووپارم توووو را افسووور و تخوووت و تووواش

 موورا از بزرشووان از ایوون شوورم خواسووت

 هووا جووز ایوون نیووز بسوویار شفووتسووخن

 

 روان برشوووووووزینم توووووووو راز روشووووووون 

 کووووه هسووووتی ز مووووردی سووووزاوار توووواش

 «شوینوود شوونج و سووپاهت کجاسووت؟کووه 

 کوووه شفتوووار بوووا درد و غوووم بوووود جفوووت

 (301/ 5: 1375)فردوسی،                     

خواهند، آنچه را افراد می همیشه هرشناسان در مورد ناکامی معتقدند که برخی از روان   

بورای  در مسویر توالش ،با وجود آرزوی داشوتن چیوزی ،توانند به دست آورند. اشر افرادنمی
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شووند یمو 1ها عبور کنند، دچار ناکوامیدستیابی به آن با موانعی مواجه شوند و نتوانند از آن

 های دستیابی به اهدافناکامی یعنی مسدود شدن راه .(306: 1385ران، همکا )آذربایجانی و

 کنند.تجربه میهمواره متعدد ناکامی را  هاییتاکثر مردم موقع و

از یش توقعوات بوبود. شودهدچار ناکامی  بود، و مطلوب او ستخوایاسفندیار در آنچه م   

در  سوتتوانو اسوفندیار نموی بودجویی خود قرار داده ششتاس ، اسفندیار را تحت سلطه حدّ

رو شدن با پدر و بیوان این مورد برخوردی درست و منطقی داشته باشد. مشکل اصلی او، روبه

بورای  شوتو دوسوت داسوت دانرا حق مسلم خود مویپادشاهی  او. هایش بودصریح خواسته

کورد خاطر تهدید موی  بدینقاطعیت و صراحت بیشتری به خرش دهد اش،رسیدن به خواسته

 شذارد.بدون رضایت پدر تاش بر سر می

 کنووون چووون بوورآرد سووپهر آفتوواب»...

 هووا کووه شفووتبگووویم بوودو آن سووخن

 و شوور هوویچ توواب انوودرآرد بووه چهوور

 ر سوور نهووومکووام او تووواش بووکووه بووی

 

 سوووور شوووواه بیوووودار شووووردد ز خووووواب 

 نیوووووارد نهفوووووت هایمووووون راسوووووت ز

 بووووه یووووزدان کووووه برپووووای دارد سووووپهر

 «همووووه کشووووور ایرانیووووان را دهووووم...

 (293/ 5: 1375)فردوسی،                      

اسفندیار فاقد قاطعیوت الزم بورای بیوان سوخن این تهدیدها فقط در حد حرف بود  زیرا 

بنابراین ترجیح داد از رفتن به نزد پدر خودداری کند و به ایون شویوه   ودبآمیز خود اعتراض

شود و شودت اضطراب میناراحتی و باعث همیشه ناکامی ناراحتی خود را به پدر ابالغ نماید. 

نوشوی، بردن به می و بادهناکامی بستگی دارد. پناه ۀبه درج هاها و اندوهو ضعف این اضطراب

 ،زیورا وقتوی اضوطراب افوزایش یابود  است این حالت روانیای شریز از طلبی برنوعی تسکین

 .(294: 1389، و همکاران )اتکینسون شودموجب فشار روانی می

 نشووود پووویش ششتاسووو  اسوووفندیار

 خوووام خوووورد ۀدو روز و دو شوووب بووواد

 

 همووووی بووووود بووووا رامووووش و میگسووووار 

 آرام کووووووورد بووووووور ماهرویوووووووان در

 (295/ 5 :1375فردوسی، )                     

ها متفاوت است و بستگی بوه تحمول روانوی ها و تعارضهای مطلوب برخورد با ناکامیراه

و تحووّالت زنودشی مقابلوه  هوا و تغییوربوا بحوران یطور موؤثرغالبا  افراد بوه»اشخاص دارد. 

 ،ناراحوت و مضوطرب ،اسوفندیار ناکوام ،امّا در این برخوردها  (46: 1380)توکلی، « کنندمی

                                                                                                                     
1 frustration 
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خوود  ۀدر ابوراز خواسوت سوتتوانقاطع و درست با پدرش برخورد نماید. او نموی توانستنمی

هایش فاصله و خواسته اوبین  ،دآم اصلی خود کوتاه ۀاز خواست ناچاربه  قاطعیت به خرش دهد

 .بودکننده و این نگران افتاد

 

 جبران ناکامی -4-2

جبران را به  ۀشناسان کلمروان»اکامی است. های مقابله با ناکامی، راه جبران نیکی از این راه

کوشد با تالش و شود، میوقتی در ی  میدان موفق نمی ،کنند که شخصکوششی اطالق می

بسویار مطلووبی بورای  ۀدیگری موفقیت کسب کند و ایون شویو ۀصرف انر ی بیشتر در حوز

اش، بوه خواسوته اسوفندیار در رسویدن .(160: 1371نژاد، )شوعاری« برخورد با ناکامی است

چگونوه بوا  سوتداننموی یدرسوتامّا او به بود آور و این برای او اضطراب بوددچار ناکامی شده

چواره را در و بهترین د رکفکنی میعنصر ناکامی خود مقابله کند. او علت ناکامی خود را برون

زموونی کوه   آسوتداندادن توانمندی خود در این آزمون جدید مویرفتن به سیستان و نشان

د، ادانگار با سماجتی که در نبرد با رستم بوه خورش مویبود. شاه او را به چالش آن فراخوانده 

 بود.اش استتار شدهجبران ناکامی تالشی برای

هوایی کوه . شویوهآوردمویمشکالت دیگری را به دنبال  شاه مقابله با مشکل، ۀامّا این شیو

 پوذیری وی محسووباز نیمور  آسویب یجز و ،دکنوفرد برای مقابله با استرر انتخواب موی

را  مشوکالتمشی نامناسب در مواجهه با استرر، ممکن اسوت در عمول شوند. اتخاذ خطمی

 .(12: 1380افزایش دهد )توکلی، 

تحمّل ناکامی به توانایی شخص بستگی دارد. شخص برخوردار از سازشاری خوب، ناکوامی 

سویدن بوه رپذیرد. درست اسوت کوه اسوفندیار در یزندشی م هاییتعنوان یکی از واقعرا به

د لیاقوت و سوتندانهموه در دربوار موی بود کوهامّا واقعیت این  شد  تخت شاهی دچار ناکامی

عموال  کوار  ،ن یر است و او بر لشکری و کشوری تسلط دارد و ششتاس شجاعت اسفندیار بی

بوا ایون  فوترانت وار موی . بوه ایون خواطر از اسوفندیارشتبر تخت  ندا دنزتکیه مهمی جز

 سازد.، قانعشتکنار بیاید و خود را به آنچه که دادلخوشی پدر

 یکووووی توووواش دارد پوووودر بوووور پسوووور

 چوو او بگوذرد تواش و تخوتش توو راسوت

 

 تووووو داری اشوووور لشووووکر و بوووووم و بوووور 

 بزرشوووی و اورنوووگ و بخوووتش توووو راسوووت

 (294/ 5: 1375)فردوسی،                      
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ن ر کوردن از پادشواهی و همچنوین در موورد ر آمدن با ناکامی و صرفکنا ۀلأدر باب مس

اشر اسفندیار در این مورد به سوخن موادرش (، به قصد در بند کردن رستم) رفتن به سیستان

تورا دی نودادن   یعنوی ر ندادن فاجعوهر  ،قبول این مشاوره ۀتوجه کرده بود، کمترین فاید

در نرسیدن به تواش و تخوت و ) علت احسار منفی درونیبه ،مرگ اسفندیار بود. اما اسفندیار

خود را با شرایط موجوود انطبواق دهود.  یدرستبه ستتواننمی( کردن ششتاس بهانهبرای بی

قضاوت کنود و  یدرستبه ،پشوتن ،در مورد سخنان مادرش و برادرش ستتوانخاطر نمیبدین

جوویی بایود ای برخورد موؤثر بوا سولطهبر»صالح کار خود را در پذیرفتن سخنان آنان بداند. 

 .(41: 1370)اسمیت،« لوحانه و تصورات باطل شستذهن را از باورهای ساده

خشوم خوود را از ایون ناکوامی بور روی کسوی یوا چیوزی ایل بود اسفندیار ناخواسته م  

رسواندن شدن میل قوی برای آسیبباعث برانگیخته ،مثل ناکامی ،عوامل خارجی»کند. خالی

ناخودآشواه  ،روانیاو از ن ر تعوادل .(305: 1385ران، همکا)آذربایجانی و « شوددیگران میبه 

معطوف به هرکسی یا هر چیزی، اندکی از فشار روانی خوود  ،با مبارزه و پرخاش بود کهمایل 

شناسووان، شروهووی از روان .شووتدا یشووناختدهوود. او بووه بووروز خشووم نیوواز روانرا کاهش

 ،در ایون دیودشاه ،کننود. پرخاشوگریانند پاسخی به ناکامی توصویف مویمپرخاشگری را به»

ای کوه وی را از عنوان پاسخی بوه نیروهوای خوارجیای بالقوه در درون فرد است که بهسا قه

شود. این سا قه به کاهش نیاز دارد و چنوین ، ایجاد میدارندیرسیدن به هدف مطلوبش بازم

 .(98: 1373، )شالیت« شودر میمیسّ ،از طریق رفتار پرخاشگرانه ،کاهشی

 

 های اسفندیارپرخاشگری -4-3

است و مضمون آن به این صورت پرخاشگری مطرح شده -ناکامی ۀدر مکتب روانکاوی، فرضی

در وی ابی به هدفی ناکام بماند، سا ق پرخاشوگری یکه هرشاه کسی در تالش برای دست است

انگیوزد منبع ناکامی برمی ءیزدن با شی را برای صدمهرفتار ،خود ۀبه نوب ،شود و اینمیفعال

شوود کوه بوه عنوان رفتاری تعریف مویبه ،پرخاشگری. (294: 1389، و همکاران )اتکینسون

ایون امور بوه قضواوت  هرچنود  شخصی، روحی، فیزیکی یا تخریب اموال منجور شوود ۀصدم

ار بر اسوار تووهّم پواداش باسفندیار چندین .(100: 1373، )شالیت« اجتماعی موکول است

. هر بار که کشوور در خطور شکسوت بوود، ششتاسو  از او بودپیروزی با تاش و تخت اغوا شده

 ،خواست دشمن را شکست دهد تا تخت شاهی را از آن خود کند و درست بعد از پیوروزیمی

که در برابور آید پرخاشگری زمانی پدید می». نمودمیناکام  ،بودکه وعده داده یاو را از پاداش
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فشار روانوی ایون  .(3: 1383)نریمانی، « دهدی ایجاد شود و ناکامی دستهای نهاد سدّانگیزه

 .بودصورت پرخاشگری در رفتار او نمود یافتهها در درون اسفندیار متراکم شده و بهناکامی

که  در بسیاری از موارد، کسیدر مورد بروز پرخاشگری نسبت به منبع ناکامی، باید شفت 

شوخص  . در برخوی مووارد،تواند نسبت به خاستگاه ناکامی پرخاشوگری کنودنمی ،شدهناکام

راه  کوهیاسوت. هنگام آفورینخطر ور شودن بوه اوچنان قوی است که حملوه ،ناکامیموجب 

جا شود  به این معنوا کوه بهممکن است پرخاشگری جا ،حمله به خاستگاه ناکامی بسته باشد

)اتکینسوون و تقصویر شوود ء بویعلّت واقعی، متوجّه شخص یا شی یجابه ،عمل پرخاشگرانه

 .(145: 1371،همکاران

. اسفندیار خشوم و خروشوی را کوه از ناکوامی خوود در بود شونهیندر مورد اسفندیار نیز ا

چوون او هوم   متوجوه ششتاسو  نمایود یآسانبه ستتوان، نمیشتنرسیدن به تاش و تخت دا

د و عورف اجتمواعی یپسوندسرپیچی کردن از فرمان او را اجتماع نمی وبود پادشاه و هم پدر 

شده و متوراکم درونوی خوود را د  بنابراین اسفندیار خشم فشردهانهحرمتی را ارش نمیاین بی

ناخودآشاه، بر اسار مکوانیزم دفواع روانوی از  ،اسفندیار ،ترد، به زبان عامیانهنمومتوجه رستم 

رد و نسوبت بوه او و کخود را بر سر رستم خوالیخشم و عصبانیت  ،«جاییجابه»نوع مکانیزم 

 عنوان، انعطافی به خرش نداد.یچهبهپیشنهادهایش، 

که در برابر شاه باید فرموانبردار  بوداین  اشامّا احسار درونی بود اسفندیار خشمگین    

گاه و شواهی کوه خاسوت( 307/ 5: 1375)فردوسوی، « چگونه کشم سور ز فرموان شواه»بود. 

او در  بوود.. احسار اسفندیار، احسوار دردنواک طردشودشی بودناکامی اسفندیار  ۀسرچشم

ایون سرکشوی و پرخواش خوود را بوه شواه  سوتتوانولوی نموی قرار داشت معرض سرکشی 

توان از دستور شاه سرپیچی کرد، تلقینی برای مهوار کوردن نمی ینکهدهد. تکرار مداوم انشان

کوه اسوفندیار جای بسی شگفتی اسوت . بوددور از منطق شاه طغیان در برابر رفتار به ۀاندیش

را بوه رسوتم  حوقدر ماجرای در بند کشیدن رستم و آوردنش به دربوار ششتاسو ، هموواره 

آتوش دوز  بوه مبوادا د کنود، تمرّ ۀ ششتاس ترسد از فرمان شاهانمی حالینع دهد و درمی

اسوت؟ اش از فرموان شواه وبتی برای سرپیچیعق چنینر معتقد به واقعا  اسفندیا جانش افتد.

یوا  ؟عوذاب جهونم اسوت ۀشور مایوتوطئه خودخواهِ واقعا  باور دارد که سرپیچی از فرمان شاهِ

 .(160: 1377)سعیدی سیرجانی،  ؟قصدش توجیه عمل زشت خویشتن است
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 بووودان شیتوووی آتوووش بوووود جایگووواه  فرمان شاه ر سر بپیجم زووواش

 (336/ 5: 1375)فردوسی،              

 چگونوووه شوووذارم چنوووین پیشوووگاه؟  چگونه کشم سر ز فرمان شاه؟

 (307/ 5: 1375)همان،                 

 ن بپیچم سر از شهریارووور موووش»که:   داروووووچنین داد پاسخ ورا نام

 «همووان پوویش یووزدان، پووژوهش بووود  وهش بودووبدین شیتی اندر نک

 (338 /5: 1375)همان،                  

 

هوا، فرویودی»  ن ر ندارنودشناسان در عامل بوه وجوود آمودن پرخاشوگری اتفواقروان       

شمارند. آدلر پرخاشوگری را نموایش میول فورد بوه پرخاشگری را بروز ناخودآشاه تاناتور می

 یووتموقعکنوود و برخوی نیووز آن را واکنشوی در برابوور قودرت و کنتوورل دیگوران تعریووف موی

شناسووان معتقدنوود شروهووی از روان .(124: 1383)موواهر، « نماینوودکننووده تلقووی موویناکام

عنوان ی  پرخاشگری بهشاه در پی ناکامی،  کهیطوربهدر ذات هر انسانی هست. پرخاشگری 

. کنودشود و نیواز بوه تخلیوه پیودا مویدر شخص متراکم و فشرده می یجتدربه ،نیروی نهفته

پرخاشگری همواره در پی ناکامی خواهد آمود و تنهوا عامول »معتقدند:  دیدشاه اینطرفداران 

بوروز آن  ،هرچوه باشود ،عامول پرخاشوگری. (3: 1383)نریمانی، « ناکامی است ،پرخاشگری

و  بوودپا در مسویر سیسوتان نهواده  ،. او از فشار ناکامیبوددر رفتار اسفندیار نمایان  یخوببه

زدن بر دست رستم بوه نموایش بگوذارد. توأثیر فشوارآور  ی بندقدرت خود را برا شتقصد دا

 .بودشدهدر اسفندیار شرایط محیطی، باعث بروز پرخاشگری 

وشرنوه او   اسفندیار دارای پتانسیل پرخاشگری بود و این پتانسیل نیاز به تخلیه داشوت   

و شنواهی از  انودیراناهر دو پهلوانان شزیده و محبوب »آزرد. رستم و اسفندیار، میرا از درون 

خواهیم که تقودیر از آنان سر نزده است. تا پایان با هر دو همدردی داریم. بیهوده می ی یچه

 .(328: 1370)صناعی، « یستنددشرشونه شود و این دو از پرخاشگری بازا

 دو جنگوووی دو شووویر و دو مووورد دلیووور

 

 چووه دانووم کووه پشووت کووه آیوود بووه زیوور 

 (370 /5: 1375وسی، )فرد                     
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 پرخاشگری غیرفیزیکی -4-3-1

صورت فیزیکی، فعال و مستقیم نمایوان شوردد و یوا ممکون اسوت پرخاشگری ممکن است به

و  یورتووان تحقموی ،با ایون دیودشاه .صورت لف ی، منفعل و غیرمستقیم نشان دهدخود را به

نمود. اسفندیار در بنود نهوادن بور  های اسفندیار نسبت به رستم و خاندان او را توجیهتوهین

ایون حکوم  سوتتواننموی بود،اما با تمام احترامی که برای رستم قا ل  بود  دست رستم مصرّ

هوور  ۀخوود را مضوحک ۀکوه نوام و آواز بوودظالمانه را به او بقبوالند  چرا که رستم مردی ن

اموری مهوم نان شاهنامه پهلوا و اعتبار براینام حفظ  کهینششتاس  نماید. مگر نه ا شبۀی 

 ؟است

 ز شفتوووار توووو راموووش جوووان کووونم»

 عووواری بوووود مگووور بنووود  کوووز بنووود

 نبینووود مووورا زنوووده بوووا بنووود کوووا

 

 شووور آواز بنووود»بووودو شفوووت رسوووتم: 

 مووورا کشوووتن آسوووانتر آیووود ز ننوووگ

 

 موون هرچووه خووواهی تووو فرمووان کوونم ز 

 زشووووت کوووواری بووووود ،شکسووووتی بووووود

 «ایوون اسووت و بووا روانم بوورکووه روشوون

 (335/ 5: 1375فردوسی، )                    

 نبوووووودی، دل مووووون نگشوووووتی نژنووووود

 «و شووور بازموووانم بوووه جوووایی ز جنوووگ

 (401/ 5 :1375)همان،                         

تهواجم  ۀاز شویوایون بوار  ،را قوانع نمایود رسوتموشو با شفوت ستاسفندیار وقتی نتوان   

 ۀدر قالب یو  مشواجر ،د آزار روانیاو با تحقیر رستم در ی  فرآین نمود.سروصدا استفاده بی

امّا بایود  بود  رستم ۀو هدفش از این تهاجم کالمی، تضعیف روحی نمودبه رستم توهین  ،آرام

احساسوات ناخوشوایندی کوه در  فرد ضعیف است، پوششی است روی ۀتحقیر اسلح»دانست 

)فورانا « استآزار پشت نقاب طعنه و شوخی پنهان شدهجوشد. روانآزار میدرون فرد روان

  کالمی دست باال را داشوته باشود ۀد در مبادلرکاسفندیار سعی می .(149: 1388ایریگوین، 

 ممکن است این برخوردهای تهاجمی غیرمستقیم، طرف مقابول را در ستدانمی یخوبزیرا به

او را ضوعیف  شوتسوعی دا ،تعادل نمایود  بنوابراین بوا نکوهیودن نوژاد رسوتمهم بریزد و بی

 پذیری را به او تلقین نماید.دهد و شکستجلوه

 چنوووین شفوووت بوووا رسوووتم اسوووفندیار 

 مووون ایووودون شنیدسوووتم از بخوووردان 

 آن برشذشووووووته نیاکووووووان تووووووو  از

 کووووه دسووووتان بوووودشوهر دیوووووزاد 

 دل مهتووووور نامووووودارای نیووووو »کوووووه  

 ان و بیوووووووداردل موبووووووودانبزرشووووووو

 دار و پاکوووووان تووووووسووووورافراز و دیووووون

 بووووه شیتووووی فزونووووی نوووودارد نووووژاد
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 فووووراوان ز سووووامش نهووووان داشووووتند 

 رویووش سووپید  و توونش تیووره بوود موووی

 دریووووا برنوووود یشبفرمووووود تووووا پوووو

 

 هموووووی رسوووووتخیز جهوووووان داشوووووتند

 چووووو دیوووودش دل سووووام شوووود ناامیوووود

 . ..مگوووور موووورغ و موووواهی ورا بشووووکرند

 (340/ 5: 1375)فردوسی،                      

و پرخاشوگری کالموی  نمودی از تهاجم ،این تحقیر و توهین اسفندیار نسبت به رستم    

خوانود... اجداد رستم را یکسره نوکر باب نیاکان خود موی  بردار نیستاسفندیار دست»است. 

درشرفتوه  هنگامیشنماید که نبردی پچنین می ،رسدوقتی سخنان دو طرف به اوش تندی می

 .(359: 1383)حمیدیان، « که فقط سالح کم دارد

 

 پرخاشگری فیزیکی -4-3-2

هوایی کوه در برابور هاسوت. انسوانتقیم نمودی فیزیکی از پرخاشگری میان انسانمس ۀمبارز

 اند.نموده سدّ ،خواهندها میاند و آنچه را که آنهای دیگران ایستادهخواسته

 سوولیحت همووی جنوووگ را سوواز کووون

 پگووواه آی و در جنوووگ چووواره مسووواز

 تووووو فووووردا ببینووووی بووووه آوردشوووواه

 بووودانی کوووه پیکوووار موووردان مووورد

 

 ا مپیموووای بوووا مووون سوووخنایووون پووو وز 

 مکووون زایووون سوووپا کوووار بووور موووا دراز

 کووه شیتووی شووود پوویش چشوومت سوویاه

 «چگونوووووه بوووووود روز ننوووووگ و نبووووورد

 (343/ 5: 1375)فردوسی،                      

حالت ناهمواهنگی و ناسوازشاری اسوت. وقتوی شورایط  برخاسته از ،درشیری یا مبارزه    

ور استنباط شود و موجب هورار در فورد شوود، آنگواه آناخوشایند یا دلهره یتعنوان موقعبه

کند برای بازششت به موقعیت قبلی و یا برشرداندن تعادل، کاری انجوام دهود  انسان سعی می

به تعادل در ، نشینی در برابر آنن بر آن یا عقبشتاذیعنی برای رفع عامل مزاحم و یا تأثیر ش

بخوش بازششت به حالتی که در ن ر رضایت ،گرهای عاطفی یا روانی برسد. به مفهوم دیزمینه

 آور باشد.، یا رسیدن به حالتی که کمتر اضطرابباشد

در شاهنامه ذکری از داستان تولد اسفندیار نیامده است. آنچه در مورد او در شواهنامه     

ذکر شده، داستان مبوارزات اوسوت. مبوارزه بورای دفواع از ایوران در برابور ارجاسوب توورانی 

)فردوسی، خوان برای نجات خواهران فرسا در هفتطاقت ۀمبارز (،209/ 5: 1375سی، )فردو

زنودشی  (.405/ 5: 1375)فردوسوی، و مبارزه با رستم برای در بند کردنش  (221 /5: 1375
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است. بخش اصلی زندشی او مبارزه و مکانیسم مقابلوه اسوت. اسفندیار در مبارزه خالصه شده

است. در شواهنامه زنودشی او در مبوارزه نی او سخنی به میان نیامدهتحتی از چگونگی رویین

مبووارزات و  ۀرسوود. اصوووال  همووناخواسووته بووه پایووان می ۀشووود و در یوو  مبووارزسووپری مووی

 د.نشیراند و همه بنا بر میل پدرش صورت میهای او ناخواستهدرشیری

 

 تاناتوس و پرخاشگری -4-3-3

وجوود دارد  2«مورگ ۀغریوز»و  1«زنودشی ۀغریوز»و که در هور کسوی د بودفروید معتقد 

. کشاندمرگ انسان را به سمت نابودی و مرگ می ۀغریز (.520/ 1: 1373)کاپالن و سادوک، 

مرگ و زندشی در پیکاری پیوسته به سور  ۀ: در درون انسان غریزاو همچنین عقیده داشت که

الشوعاع خوود د و آن را تحتکاهومورگ موی ۀزندشی از آثوار تخریبوی غریوز ۀبرند و غریزمی

صوورت تجواوز و پرخاشوگری به ،رود  بلکه برای تسوکینامّا این غریزه از بین نمی آورد یدرم

 دهودبه فرد صدمه بزند، دیگران را مورد تخریب قرار می ینکها یجادهد و بهخود را نشان می

 متخصصوان از ریبسویا. است خارش به مرگ غریزۀ نتیجۀ شریستیزه .(28: 1371)سیاسی، 

 ارشوانیزم پاسخ تهاجم که معتقدند و دانندمی زیستی پایۀ دارای را مرگ غریزۀ روانی، تحلیل

 .(244: 1365منصور و همکاران، است ) 3ناکامی برابر در

داند هودف پودرش ششتاس  آشاه است و خوب می ۀدر این ترا دی، اسفندیار از اندیش    

است. از سوی دیگور هشودار موادرش، کتوایون، در موورد  دورساختن او از تاش و تخت شاهی

شوذارد. فرویود در ایون راه قودم موی ایون، دهد  امّا بوا وجوودبه او آشاهی بیشتری می ،رستم

مرگ و نابودی را که ناخودآشاه است و از بدو تولد بوا ماسوت،  یسوحرکت غریزی به شونهینا

کردن خوود اسوت مرگ تمایل فرد به تلف ۀزغری ،فروید ۀطبق ن ری»نامد. تاناتور می ۀغریز

فروید حتی خشم و پرخاشگری را نموودی  .(128: 1373)شالیت، « که از زمان تولد با ماست

 ،ار و ناخودآشواهیصورت ناهشبه قسمت هوشیار خود و به توجهیداند. انسان باز این غریزه می

 کردن آنزنودشی و تلوفهودفش اختتوام  تانواتور»سعی بر نوابودی خوود و دیگوران دارد. 

ای اسوت کوه شود. این غریزهفرد منجر می ۀوسازی که به تجزیباشد، نوعی فرآیند سوختمی

                                                                                                                     
1. eros 

2. Thanatos 

3. frustration 
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، )شوالیت« انجامودچه در برابر کل دنیا می ،چه در برابر فرد ،به نوع مخرب رفتار پرخاشگری

1373 :97). 

اعتقواد دارنود رسوتم  حتی بهمن، فرزند اسفندیار، همگوی اسفندیار، کتایون، پشوتن و   

اسوفندیار قصود بنودنهادن بور دسوت  این، امّا با وجود  باک و فردی شایسته استشجاع، بی

دیگر نه انودرزهای مهربوان موادر »توان دلیلی منطقی برای آن تراشید. رستم را دارد که نمی

بوه پویش  شوتابان  بورادر ۀفرجام بازش دارد و نه پندهای خردمندانوتواند از این کار شوممی

کتوایون بورای  .(35: 1384)مسوکوب، « شیردحتی هشدار روزشار را به چیزی نمی تازد ومی

 دهد:پند می شونهینمنصرف کردن فرزندش از رفتن به سیستان و نبرد با رستم، او را ا

 ز شیتووی همووی پنوود مووادر نیوووش 

  سواری کوه باشود بوه نیوروی پیول 
 د جگرشوووواه دیووووو سووووپید بوووودرّ

 اوران را بکشووت همووی شوواه هاموو 

 بوووه کوووین سووویاوش ز افراسووویاب 

 مووده از پووی توواش سوور را بووه بوواد 

 ین تاش بادا این تخت و که نفرین بر

 

 به بد تیز مشتاب و بر بد مکووش 

 به پیکار خووار آیودش روی نیول

 ز شمشوویر او شووم کنوود راه شووید

 نیارست شفتن کوا او را درشوت

 ز خون کرد شیتی چو دریوای آب

 موادر نوزاد شواهی ز ،که بوا تواش

 بر این کشتن و شور و تواراش بواد

 (306/ 5: 1375)فردوسی،        

پاسوخ  اوسوخنان  ییودهای موادر و در تأاسفندیار با علم و آشاهی نسبت به صحت شفته  

 کند:منطقی کار خود را توجیه میامّا باز با آوردن دلیلی غیر  دهدمی

 چنووووین پاسووووخ آوردش اسووووفندیار 

 کووه دانووی همووی همووان اسووت رسووتم 

 نکوکووووارتر زو بووووه ایووووران کسووووی 

 مووور او را بوووه بسوووتن نباشووود سوووزا 

 ولوووویکن نبایوووود شکسووووتن دلووووم  

 چگونوووه کشوووم سووور ز فرموووان شووواه

 

 کوووه ای مهربوووان ایووون سوووخن یووواد دار 

 هنرهووواش چوووون زنووود خووووانی هموووی

 بسوووووی یینیایووووود پدیووووود ار بجوووووو

 چنوووین بووود نوووه خووووب آیووود از پادشوووا

 کوووه چوووون بشوووکنی دل ز تووون بگسووولم 

 ه شوووووذارم چنوووووین پیشوووووگاهچگونووووو

 (307/ 5: 1375)همان،                         

 ،د و در مسیر حرکوت بوه سیسوتانشوراهی سیستان می ،برخالف میل مادر ،اسفندیار   

شوتری کوه پیشواپیش  ،د سیستان و شنبودان یبیند. بر سر دوراهاز فاجعه را می یهاینشانه

ینکه این اتفواق را اخورد. با وجود ی تکان نمید از جاکنننشیند و هرچه میمی ،کاروان است
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 ،بعد از این اتفاق .کشدو شتر را می معتقد نیستاسفندیار به این فال بد  دانند  امافال بد می

بسوته بوه نوزد شواه ببورد. انگوار همچنان با سماجتی غیرعاقالنوه قصود دارد رسوتم را دست

  :در آیین اسفندیار شناهی نابخشودنی است ،ششتاس  ۀسرپیچی کردن از فرمان نابخردان

 ش بود جایگاهوووی آتووووبدان شیت  رمان شاهوووووووف اشر سر بپیجم ز

 (336/ 5: 1375)فردوسی،          

 فقط در فکر پیروزی و برتری خود در این سفر است. یانهجواو پرخاش

ؤدبانوه برخوورد نمایود دهد کوه بوا رسوتم محترمانوه و ماسفندیار به مادرش قول می    

شوید: راه درسوت ایون اسوت کوه بوا و در جواب سخنان پشوتن می (152/ 5: 1375)همان، 

وقتی کوار بوه  این، امّا با وجود  (338/ 5:  1375)همان، رستم به نرمی و احترام رفتار کنیم 

یار و بور آیود. ناهشوکشد، از بند نهادن بر دست رستم کوتاه نمیمناظره مابین او و رستم می

فرویود در  ۀآورد. با توجّه به ن ریومقدمات جنگ و نابودی را فراهم می ،تاناتور ۀاسار غریز

برداشت کرد کوه حرکوت اسوفندیار بوه سومت  شونهینتوان امرگ و زندشی، می ۀمورد غریز

کشواند. حرکت غریزیِ ناخودآشاه است که تاناتور او را بدان مسیر می ،سیستان، در حقیقت

کردن خوود یوا دیگوران اسوت. تمایل فرد به تلوف ،مرگ یا تاناتور ۀغریز ،فروید ۀ ریطبق ن

مرگ خشوم و  ۀجلو ،های بسیارش. در نبود عشقمرگ هست با جلوه ،آنجا که عشق نیست»

 .(24: 1385)صنعتی، « خشونت است. نفرت و انتقام و در نهایت خودکشی و دیگرکشی

 

 مرگ اسفندیار -4-4

کینوه و نفورت و  ،هر و محبت و عاطفه در بین افراد خانواده امری عادی استشونه که مهمان

علت  ،حال که کانون محبت استخانواده در عین»آید. دشمنی نیز امری عادی به حساب می

بلکوه بوا   نه از روی ناخودآشواه ،ششتاس . (316: 1370)صناعی، « های بسیاری استناکامی

علوم داشوت بوه  و (196: 1376)بهوار، ا به زابلستان فرسوتاد ، اسفندیار رآشاهانههوشیاری و 

شودن از محض آشاهبه او، افتد.مرگ فرزندش در آن سرزمین به دست پور زال اتفاق می ینکها

تراشید ای واهی برای این کار سرنوشت تلخ اسفندیار، فرزند را به این سفر شسیل کرد و بهانه

هوای دیگر شوره از»تن را از سر خود کم کرد. ان و روییناسفندیار جو و بدین تدبیر شوم، شرّ

روانوی را در رفتوار  ۀایون عقود حسادت نسل پیر به نسول جووان اسوت... ،بزرگ روانی آدمی

 .(317: 1370)صناعی، « توان دیدبه بهترین وجه می ،اسفندیار ،ششتاس  با پسر خود
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چرا که اسوفندیار  دارد  فتیشگاندوه ششتاسب از مرگ اسفندیار جای بسی تعجب و      

، بوا افتخوار در راه وطون و مویهن شذشوتیاشر در نبرد با یکی از دشمنان این مرز و بوم درم

 امّا اسفندیار در نبردی که انجامش ضروری نبود و تنها ی  هودف داشوت، آن  جان داده بود

به ششتاسو  خیوره  ،آلودغضب ،هانگاه ۀهم ،جان داد. در این ترا دیبود، هم مرگ اسفندیار 

راهی غیرمنطقی را برای  ،خاطر حرص فراوانی که به پادشاهی داشتمانده است. اوست که به

هماننود بوازیگرانی در نیوز، رستم را ، اسفندیار عالوه براز دست ندادن پادشاهی به کار برد و 

دوهبار از دختران ششتاس ، انو ،آفرید و همایبه اجرای بازی واداشت. به ،شوم نمایش ۀصحن

 :کردندمالمت  شونهینمرگ اسفندیار، پدرشان را ا

 از ایووودر بوووه زابووول فرسوووتادیش 

 جوان شوود که توا از پوی تواش بوی

 نه رستم نه زال  کشتش سیمرغ نه

 تووو را شوورم بووادا ز ریووش سووپید 

 جهانوودار پوویش از تووو بسوویار بووود 

 بوووه کشوووتن ندادنووود فرزنووود را

 

 بسوووی پنووود و انووودرزها دادیوووش 

 ر او زار و پیچووان شووودجهووانی بوو

 تو کشتی مر او را چو کشتی منوال

 کووه فرزنوود کشووتی ز بهوور امیوود

 کووه بوور تخووت شوواهی سووزاوار بووود

 خوووویش و پیونووود را دۀنوووه از دو

 (429/ 5: 1375)فردوسی،          

رستم بوا او چوون کواوور و کیخسورو رفتوار  زیرا  دمآنمی شششتاس  از رستم خوش   

در هیچ جنگی به یاری وی نیامده است.  او به تخت شاهی نشسته است،از وقتی و  بود نکرده

 بنوابراین بوا خوود  بوودبه اسفندیار نیز که به تاش و تخت وی چشم دوخته است، دلخووش ن

 یانه یکی از دو رقیب کشته خواهندد که آنان را به جان هم بیندازد  چرا که در این میاندیش

کردن اسوفندیار با شسویل او .(792: 1388)سرامی، ید آ شد  بنابراین هر چه پیش آید خوش

بلکوه بورای رسوتم، پهلووان   تنها اسفندیار را راهی سرزمین مورگ کوردسیستان، نه یسوبه

زابول  ۀدغدغوآرام و بی ۀمحبوب شاهنامه نیز دردسری جدید فرستاد و زندشی او را در منطق

 کشاند.به چالش

ای دیگر توجیه نمود  زیرا برخوی رگ اسفندیار را به شونهالبته، در پایان، شاید بتوان م    

در شاهنامه مضبوط است،  آنچهپژوهندشان در تحلیل علت فرزندکشی ششتاس ، برخالف  از

شود و نه اسفندیار پهلوانی رحم و فرزندکش محسوب میکنند نه ششتاس  پدری بیبیان می

انود های اساطیری و حماسی قصوهیشکاریتدبیر  بلکه آن دو، در حقیقت، مقهور خوخام و بی

 (.86: 1395)حیدری و صحرایی، 
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 گیرینتیجه

های ینکه شخصیتاشاهنامه، بزرشترین اثر حماسی، تاریخی و ادبی ما ایرانیان است. با وجود 

پوردازان کننود، داسوتانزموانی زیسوت مویمکوانی و فوراداستانی این اثر ع یم، در دنیای فرا

پردازی اشخاص، چنان ماهرانوه بوه ترسویم فردوسی بزرگ، در شخصیت مخصوصا شاهنامه و 

هوای اند که با دقت در افکار، رفتوار و شفتوار اشوخاص در موقعیوتقهرمانان داستانی پرداخته

 ،جوان و نیرومند ۀشاهزاد ،اسفندیاربرد. ها پیتوان به جز یات روحی و روانی آنداستانی، می

هوایش را در قبوال یتمأمورطلوب خوود بوود. او اغلوب پدر قدرتاز ن ر وراثتی، فرزند خلف 

نموود. پودرش، یز مویبرانگپرسوشنیتش را رسواند و ایون مسوأله خلووصای به انجوام وعده

 بوزرگ، ۀایون وعودداد. ۀ پادشاهی را به او مویوعدششتاس ، بارها برای فرستادن او به نبرد، 

ایون  .دکورنمویوفوا خوود  ۀششتاس  به وعد ،امّا پا از هر پیروزی ششت میمسبب انگیزه 

، از ن ر تعادل روانوی ناخودآشواه ساخته بود.ناکام و ناراحت و مضطرب را برخوردها اسفندیار 

کسی یا هر چیزی، اندکی از فشار روانوی خوود را کواهش  با پرخاش معطوف به هربود مایل 

د، اددر نبرد با رستم به خرش  با سماجتی کهشت و شناختی دابه بروز خشم نیاز روان او دهد.

 .کوشیدمیدر جبران ناکامی خود ناخودآشاه 
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