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چکیده
اسفندیار ،شاهزادۀ جوان و نیرومند ایرانی ،فرزند خلف پدر قدرتطلب خود بوود ششتاسو ،
پدر او ،عقدۀ قدرتطلبی داشت و نمیتوانست بهآسانی تخت پادشاهی را بهعنوان حقالزحمۀ
جانفشانی های اسفندیار پرداخت نماید .او فرزندش را در رسیدن به آنچه خود وعده دادهبود،
ناکام شذارد .این مقاله سعی میکند به شیوۀ تحلیلی -توصیفی به نتایج روانی این ناکوامی در
اسفندیار بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که ناکامی در رسیدن به تخت شواهی چگونوه بور
رفتار اسفندیار ،بهعنوان یکی از قهرمانان شاهنامه ،تأثیر منفوی شذاشوت و اسوفندیار بوا چوه
مکانیزمی توانست تنیدشیهای روحی و روانی خود را تسکین ببخشد؟
در مکتب روانکاوی ،فرضیۀ ناکامی -پرخاشگری مطرح شدهاست و مضمون آن به ایون
صورت میباشد که هرشاه کسی در تالش بورای دسوتیوابی بوه هودفی ناکوام بمانود ،سوا ق
پرخاشگری در وی فعال میشود .پرخاشگری بهعنوان رفتاری تعریف میشود کوه بوه صودمۀ
شخصی ،روحی ،فیزیکی یا تخریب اموال منجور شوود و زموانی پدیود مویآیود کوه در برابور
خواستههای مطلوب فرد ،سدّی ایجاد شود .در مورد این شاهزادۀ جوان ایرانی نیوز مویتووان
اینشونه برداشت نمود که فشار روانی ناکامیها و تنیدشیها در درون اسفندیار متراکم شود و
ناخودآشاه ،بهصورت پرخاشگری ،در رفتارش بروز یافت بنابراین ،او بدون اینکه متوجه باشود،
خشم فشرده و انباشتهشدۀ خود را با استفاده از مکانیزم دفاع روانی «جابهجوایی» بوه رسوتم
که منبع ناکامی او نبوود ،متوجوه سواخت بورای هموین نمویتوانسوت نسوبت بوه رسوتم و
پیشنهادهای معقول او منعطف باشد تا از بروز فاجعه جلوشیری کند.
واژگان کلیدی :شاهنامۀ فردوسی ،اسفندیار ،ناکامی ،پرخاشگری.
 . 1دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک( .نویسندۀ مسؤل) ایمیلZ93.bagheri@gmail.com :

 .2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراک
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 -1مقدمه

 -2پرسش تحقیق

این مقاله سعی میکند به شیوۀ تحلیلوی– توصویفی ،بوه نتوایج روانوی ناکوامی در اسوفندیار
بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که ناکامی در رسیدن بوه تخوت شواهی ،چگونوه بور رفتوار
اسفندیار ،بهعنوان یکی از قهرمانان شاهنامه ،تأثیر منفی شذاشت و اسفندیار با چه مکوانیزمی
توانست تنیدشیهای روحی و روانی خود را تسکین بخشد؟

1. the unconscious
2. Psychoanalytcal Criticism
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با تغییر و تحول نوینی که در علم روانشناسی در اواخر قورن نووزدهم و اوایول قورن بیسوتم
(شولتز و همکاران )1/ 20 :1372 ،به وجود آمد ،رشتههای دیگوری چوون علووم اجتمواعی،
فلسفه ،اخالق ،هنر ،زبان و ...از روانشناسی و آراء نوین آن متأثر شدند (منصوور و دادسوتان،
 .)7 :1371در ادبیات نیز مکاتب جدید ادبی متأثر از دیدشاههای جدیود روانشناسوی پوا بوه
عرصۀ ظهور شذاشتند .نویسندشان و شاعران به بخش «ناهوشیار» 1انسوان عالقوهمنود شودند
(سیدحسینی 905 :1391 ،شمیسا 167 :1392 ،ثوروت .)240 :1385 ،نقود ادبوی نیوز در
شاخۀ جدیدی به نام «نقد و تحلیل روانشناختی» 2با نگرشی متفاوت از دیدشاههوای سونتی
به کاوش آثار ادبی پرداخت.
از سوی دیگر ،شاهنامۀ فردوسی ،فرافکندۀ ناخودآشاهی جمعی ایرانی اسوت و دربردارنودۀ
آرمانها و عقاید نیاکان این مرز و بوم است .مهمترین مسأله در این اثر ارزشمند« ،انسان» بوا
همۀ جنبههای وجودی اوست .عالوه بر آن ،خرد بارور و دانش انسوانشناسوانۀ فردوسوی ،بوه
این اثر جالی خاصی بخشیده است .لذا شاهنامه ارزش و اعتبار آن را دارد که با دقت مطالعه
شود و از دیدشاههای نوین مورد ارزیابی و بازبینی واقع شردد بنوابراین ایون مقالوه ،بوهعنوان
متنی بینارشتهای (نقد و تحلیل روانشناختی) ،قصد دارد بر مبنای شواهد رفتاری و شفتواری
اسفندیار ،شاهزادۀ جوان و رویینتن شاهنامه ،به بررسی روانشناختی رفتار او در مواجهوه بوا
ناکامی بپردازد .ایون مقالوه بوا الهوام از دیودشاههوای روانکواوی بور اسوار ن ریوۀ ناکوامی-
پرخاشگری فروید نگاشته شده است.
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بهخاطر تأثیر انکارناپذیر شاهنامه در ثبت فرهنگ و تمودن ایرانوی ،ایون اثور ع ویم هموواره
موردتوجه پژوهشگران خارجی و داخلی بوده است و در مورد این اثر سترگ ،تحقیقوات مهوم
و ارزشمندی صورت شرفته است .در سدۀ اخیر این توجه و اقبال دانشپژوهوان بوه شواهنامه
فزونی چشمگیری داشته است .در موورد بررسوی شخصویتهوای شواهنامه ،چنودین کتواب
ارزشمند به نگارش درآمده اسوت .صوفا ( )1390در اثور ارزشومند خوود« ،حماسهسورایی در
ایران» ،به پیشینۀ اسطورهای و تواریخی برخوی از شخصویتهوای شواهنامه پرداختوه اسوت.
حمیدیان ( )1383در فصل پایانی کتاب «درآمودی بور هنور و اندیشوۀ فردوسوی» ،برخوی از
شخصیتهای این کتاب را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد .سرامی ( )1388نیز در کتواب
«از رنگ شل تا رنج خار» هرشاه به شخصیتهای داستانی کتاب میرسد ،آنها را مورد نقود و
بررسی قرار میدهد.
در مورد شخصیت «اسفندیار» کوه ایون مقالوه اختصاصوا در موورد اوسوت ،آقوای قاسوم
کرمیشاهیوندی ( )1391پایاننامهای با عنوان «تحلیل شخصویت ششتاسوب و اسوفندیار در
شاهنامه با رویکرد روانشناسی» از دیدشاه سلسله نیازهای موازلو نگاشوته اسوت و در آن بوه
بررسی و تحلیل نیاز به قدرت این دو شخصیت از شاهنامه پرداختوه اسوت .مقالوهای نیوز بوا
عنوان «چشمان باز بستۀ اسفندیار» به قلم سعید شنجبخشزمانی ( )1386نیز وجود دارد که
نویسنده در این مقاله کوشیده است بوا زبوانی ادبوی بوه بررسوی و تحلیول فلسوفی و روانوی
شخصیتهای ششتاس  ،رستم و اسفندیار ،بهمثابۀ اضالع سهشانۀ مثلث این داستان بپوردازد.
دو متن اخیر ،از لحاظ موضوعی ،نزدیو تورین موضووع بوه عنووان ایون مقالوه هسوتند اموا
تفاوت های بسیاری با مقالۀ حاضر دارند چرا که نویسنده در این مقالوه سوعی دارد ناکوامی و
پرخاشووگری اسووفندیار را مووورد بووازبینی قوورار دهوود و تووأثیر آن را در رفتووار ایوون شخصوویت
اسطورهای -پهلوانی در برابر رستم ،مهمترین و مطرحترین شخصیت شاهنامه ،موورد بحوث و
بررسی قرار دهد.
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 .1با توجه به س رشذشت او در شاهنامه و برخی متون دیگر ،این رفتارها از او یادداشت شده است زیرا این شخصیت در
برخی متون پهلوی چهرهای مثبت دارد.
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هرچند در اوستا و متون پهلوی از اسفندیار نام برده شده اما ایون متوون ،بهصوورت دقیوق و
جز ی ،به شخصیت او نپرداختهاند و با استمداد از این آثار ،نمیتوان خطوط اصلی چهرۀ او را
ترسیم نمود اما شناخت شخصیت اسفندیار ،تا حدودی ،بر اسار موتنهوای پوا از اسوالم
(فارسی و عربی) امکانپذیر است .بیشوترین اطالعوات در موورد شخصویت او را مویتووان در
شاهنامه یافت.
در شاهنامه ،بیش از هر متن دیگری ،به جز یات شخصیت اسفندیار اشاره شودهاسوت .در
این کتاب ،اسفندیار فرزند ششتاس  ،شاهزادهای جوان ،نیرومند و رویینتن است و بزرشترین
پهلوان دربار که بدون وجود او در نبردها چیزی جز شکست نصیب شاه ایران نمویشوود بوه
این خاطر ششتاسب ،همواره بهمن ور ترغیب اسفندیار بورای از بوین بوردن دشومنان ،تخوت
شاهی را به او وعده میدهد لیکن عاقبت این وعدۀ فریبنده سوبب خلوق تورا دی اسوفندیار
میشردد.
داستان اسفندیار ،در حقیقت ،مرکب از دو ترا دی است یکی از ن ر رابطۀ ششتاسو و
اسفندیار که از این ن ر داستان غمانگیزی است ،از ترفند انزجاربرانگیزِ پودری بورای از میوان
برداشتن پسرش و دیگری ترا دی اندوهبار رستم و اسفندیار که در نووع خوود از عوالیتورین
ترا دیهای جهان محسوب میشوود( .صوناعی )328 :1370 ،در ایون تورا دی اخیور ،آنکوه
میکُشد بهاندازۀ آنکه کشته میشود ،بیشناه است و مستحق همدردی است و همراهی.
با استناد به ابیات شواهنامه ،ششتاسو ِقودرتطلوب 1از محبوت بوویی نبورده بوود .او از
عطوفت پدرش ،لهراسب ،سوءاستفاده نمود و بهعنوان نقطهضعفی ،با آن پدر را در تنگنا قورار
داد (فردوسی 8/ 5 :1375 ،و  )62و بودعتی جدیود از طلوب تواش شواهی را بوه وجوود آورد
(همان .)7/ 5 :1375 ،او از احساسات و عواطف پدرش سوءاستفاده کرد (هموان8/5 :1375 ،
و  .)62در مقطعی از زندشیاش هر نوع خفت و خواری را از بیگانگان تحمّل نمود تا بتواند بوه
اندیشۀ جاهطلبانۀ خود جامۀ عمل بپوشاند (همان 42/ 5 :1375 ،و  .)24به حمایت بیگانگان
شتافت و در تهدید ایران اعوالم آموادشی کورد (هموان .)58/ 5 :1375 ،در زموان حکوومتش
ثابتکرد اصول مهم کشورداری را نمیداند با اعمال نابخردانۀ خود ،ایران را در معرض حملوۀ
ارجاسب تورانی قرار داد (همان .)171/ 5 :1375 ،در نبردها شکستپذیر بود( .همان:1375 ،
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 )185/ 5دهنبین بود و با بدشویی شُرزم بهآسانی فریب خورد( .همان )156/ 5 :1375 ،برای
پهلوانان احترامی قا ل نبود چه در مورد زندانیکردن اسفندیار که پشت و پناه سوپاه او بوود،
چه در مورد رستم ،قهرمان ملّی ایران (همان 164/ 5 :1375 ،و  )299نم نشنار بود بعود
از دو سال مهمان پور زال بودن ،خواست رستم را دستبسته نزد او آورنود (هموان5 :1375 ،
 .)299/در مورد دادن تاش پادشاهی به اسفندیار دروغ شفت و سوشند خورد اما این سوشندها
فریبی بیش نبود (همان .)203/ 5 :1375 ،نسبت به اسفندیار بسیار بیعاطفه بود و شاید بوه
شیوهای نفرتانگیز تاش و تخت شاهی را بر محبت فرزند ترجیح داد و برای اینکه مبادا بورای
واشذاری تخت شاهی ،تحت فشار قرار شیرد ،اسفندیار را به قتلگاه فرستاد( .هموان5 :1375 ،
 62/و  )183بهشونهای که شریستن و پیرهن دریدنش در مرگ اسفندیار ،هویچکا را بورای
سوشوار بودنش در مرگ فرزند فریب نداد.
وز آزرم ششتاسووووو شسوووووتند چشوووووم
بزرشووووان ایووووران شرفتنوووود خشووووم
چوووو اسوووفندیاری توووو ،از بهووور تخوووت
بوووه آواز شفتنووود« :کوووای شووووربخت
تووووو بوووور شوووواه توووواش مهووووی برنهووووی
بووه زابوول فرسووتی بووه کشووتن دهووی
(همان)427/ 5 :1375 ،
از دیدشاه وراثتی باید شفت :اسفندیار فرزند خلف همان مردی است که اصورار داشوت
پدرش تخت شاهی را پیش از موعد بوه فرزنودش عطوا نمایود .پودر و پسور ،در ایون ویژشوی
اخالقی ،بهشدت به هم شباهت داشتند .رفتار آنها ،در این موورد مشوابه ،امّوا بهانوههایشوان
متفاوت بود .هر دو احسار میکردند به قدرت شاهی نیاز دارند آنها هر دو برای رسیدن به
قدرت ،حرمت نفا خود را کنار شذاشتند .پدرش برای تحوت فشوار شذاشوتن لهراسوب ،بوه
حالت قهر راه غربت را در پیش شرفت و اسفندیار نیز بوا حوالتی قهرشونوه ،از رفوتن بوه نوزد
پدرش طفرهرفت تا صدای اعتراض خود را اینشونه به شووش او برسواند .هور دوی آنهوا بوه
خاطر نرسیدن به آنچه میخواستند ،در مقطعی از زندشیشان ناکوام و روانرنجوور ششوتند و
در این میان هم خود و هم دیگران را با رفتارشان آزردند.
شاید وراثت برخی از صفات ناشایست ششتاس را در اسفندیار به نمود شذاشوته باشود
امّا با این وجود ،اسفندیار صفات نیکویی هم داشت که پدر از آنها بیبهره بود .اسوفندیار ،در
مقایسه با پدر بیعاطفهاش ،فرد بامحبتی تلقی میشد .او در برابر برادردوستی و عالقهاش بوه
فرشیدورد تسلیم شد و به هوای او از روییند بیرون آمد (فردوسوی )197 /5 :1375 ،بورای
نجات خواهرانشان هفتخوان را طی نمود (همان )219/ 5 :1375 ،در همهحال احترام پودر
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 -1-4ناکامیهای اسفندیار
اسفندیار ،بهعنوان ی شاهزاده ،بهشدت تحت سلطهجویی پدرش بوود .ششتاسو  ،بوهجهت
ایجاد انگیزه در او برای نبرد و غلبه بر تورانیانی که خودش از شکست آنها عاجز بود ،همواره
به اسفندیار وعدۀ تخت پادشاهی را میداد .این وعده مسبب انگیزۀ قوی برای اسفندیار جوان
میشد امّا پا از هر پیروزی ،پدر به وعدۀ خود وفا نمینمود و این بدقولیها ،مسوبب انودوه
اسفندیار میشد.
ز روشووووووونروان برشوووووووزینم توووووووو را
«...همیشفتوووووی ار بوووووازبینم توووووو را
کووووه هسووووتی ز مووووردی سووووزاوار توووواش
سوووپارم توووو را افسووور و تخوووت و تووواش
کووه شوینوود شوونج و سووپاهت کجاسووت؟»
موورا از بزرشووان از ایوون شوورم خواسووت
کوووه شفتوووار بوووا درد و غوووم بوووود جفوووت
سووخنهووا جووز ایوون نیووز بسوویار شفووت
(فردوسی)301/ 5 :1375 ،
برخی از روانشناسان در مورد ناکامی معتقدند که همیشه هر آنچه را افراد میخواهند،
نمیتوانند به دست آورند .اشر افراد ،با وجود آرزوی داشوتن چیوزی ،در مسویر توالش بورای
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را نگه میداشت حتی زمانی که میدانست پدر او را به بهانههای واهوی از تخوت شواهی دور
میکند (همان.)304/ 5 :1375 ،
در ابیات شاهنامه ،اسفندیار جوان ،نیرومند ،رویینتن ،شاهزاده و دارای مقامی اهورایی
است .این صفات او را جذاب نشان میدهد امّا وقتی رفتارش با دقّت مورد بررسی قرار شیورد،
برخالف این ظاهر فریبنده ،شخصیت او نیز در خور تأمل است .اصوال اسفندیار هوم ،بوا هموۀ
زورمندی و مقام واالی پهلوانیاش ،از ضعف نفا و سبکسری خالی نیست (اسالمیندوشون،
 .)373 :1348رفتار او برخاسته از تکانههای درونی بود .در تمامی مأموریتهایش ،چه آنهوا
که برای ترویج دین بود و چه برای غلبه بر دشمن و حتی در نجوات خوواهرانش ،هموه را در
قبال وعدهای به انجام رسانید این کار ،خلوص نیت او را زیر سوال میبرد.
برای اسفندیار که یکی از م اهر پاکی است ،صفات بد ی ی مجال ظهوور موییابنود:
جاهجویی ،طلب میراث از پدر ،پایمالکردن حق ،هت حرمت انسانهوای بزرشووار ،دورویوی،
تذبذب ،دروغگویی و پیمانشکنی (حمیدیان .)357 :1383،با وجود این ،آنچه عواطوف موا را
نسبت به اسفندیار تلطیف میکند ،این است کوه او هموواره موورد سولطۀ پودر بوود و خبوث
طینت پدر در حق او ،ترحم ما را برمیانگیزد و بر قضاوتمان نسبت به او تأثیر میشذارد.
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دستیابی به آن با موانعی مواجه شوند و نتوانند از آنها عبور کنند ،دچار ناکوامی 1مویشووند
(آذربایجانی و همکاران .)306 :1385 ،ناکامی یعنی مسدود شدن راههای دستیابی به اهداف
و اکثر مردم موقعیتهای متعدد ناکامی را همواره تجربه میکنند.
اسفندیار در آنچه میخواست و مطلوب او بود ،دچار ناکامی شودهبود .توقعوات بویش از
حدّ ششتاس  ،اسفندیار را تحت سلطهجویی خود قرار داده بود و اسوفندیار نمویتوانسوت در
این مورد برخوردی درست و منطقی داشته باشد .مشکل اصلی او ،روبهرو شدن با پدر و بیوان
صریح خواستههایش بود .او پادشاهی را حق مسلم خود مویدانسوت و دوسوت داشوت بورای
رسیدن به خواستهاش ،قاطعیت و صراحت بیشتری به خرش دهد بدینخاطر تهدید مویکورد
بدون رضایت پدر تاش بر سر میشذارد.
سوووور شوووواه بیوووودار شووووردد ز خووووواب
«...کنووون چووون بوورآرد سووپهر آفتوواب
ز مووووون راسوووووتیها نیوووووارد نهفوووووت
بگووویم بوودو آن سووخنهووا کووه شفووت
بووووه یووووزدان کووووه برپووووای دارد سووووپهر
و شوور هوویچ توواب انوودرآرد بووه چهوور
همووووه کشووووور ایرانیووووان را دهووووم»...
کووه بوویکووام او تووواش بوور سوور نهوووم
(فردوسی)293/ 5 :1375 ،
این تهدیدها فقط در حد حرف بود زیرا اسفندیار فاقد قاطعیوت الزم بورای بیوان سوخن
اعتراضآمیز خود بود بنابراین ترجیح داد از رفتن به نزد پدر خودداری کند و به ایون شویوه
ناراحتی خود را به پدر ابالغ نماید .ناکامی همیشه باعث ناراحتی و اضطراب میشود و شودت
و ضعف این اضطرابها و اندوهها به درجۀ ناکامی بستگی دارد .پناهبردن به می و بادهنوشوی،
نوعی تسکینطلبی برای شریز از این حالت روانی است زیورا وقتوی اضوطراب افوزایش یابود،
موجب فشار روانی میشود (اتکینسون و همکاران.)294 :1389 ،
همووووی بووووود بووووا رامووووش و میگسووووار
نشووود پووویش ششتاسووو اسوووفندیار
بووووووور ماهرویوووووووان در آرام کووووووورد
دو روز و دو شوووب بوووادۀ خوووام خوووورد
(فردوسی)295/ 5 :1375 ،
راههای مطلوب برخورد با ناکامیها و تعارضها متفاوت است و بستگی بوه تحمول روانوی
اشخاص دارد« .غالبا افراد بوهطور موؤثری بوا بحورانهوا و تغییور و تحووّالت زنودشی مقابلوه
میکنند» (توکلی )46 :1380 ،امّا در این برخوردها ،اسوفندیار ناکوام ،ناراحوت و مضوطرب،
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نمیتوانست قاطع و درست با پدرش برخورد نماید .او نمویتوانسوت در ابوراز خواسوتۀ خوود
قاطعیت به خرش دهد بهناچار از خواستۀ اصلی خود کوتاه آمد ،بین او و خواستههایش فاصله
افتاد و این نگرانکننده بود.

یکی از این راههای مقابله با ناکامی ،راه جبران ناکامی است« .روانشناسان کلمۀ جبران را به
کوششی اطالق میکنند که شخص ،وقتی در ی میدان موفق نمیشود ،میکوشد با تالش و
صرف انر ی بیشتر در حوزۀ دیگری موفقیت کسب کند و ایون شویوۀ بسویار مطلووبی بورای
برخورد با ناکامی است» (شوعارینژاد .)160 :1371 ،اسوفندیار در رسویدن بوه خواسوتهاش،
دچار ناکامی شدهبود و این برای او اضطرابآور بود امّا او بهدرسوتی نمویدانسوت چگونوه بوا
عنصر ناکامی خود مقابله کند .او علت ناکامی خود را برونفکنی میکرد و بهترین چواره را در
رفتن به سیستان و نشاندادن توانمندی خود در این آزمون جدید مویدانسوت آزموونی کوه
شاه او را به چالش آن فراخوانده بود .انگار با سماجتی که در نبرد با رستم بوه خورش مویداد،
تالشی برای جبران ناکامیاش استتار شدهبود.
امّا این شیوۀ مقابله با مشکل ،شاه مشکالت دیگری را به دنبال مویآورد .شویوههوایی کوه
فرد برای مقابله با استرر انتخواب مویکنود ،جز وی از نیمور آسویبپوذیری وی محسووب
میشوند .اتخاذ خطمشی نامناسب در مواجهه با استرر ،ممکن اسوت در عمول مشوکالت را
افزایش دهد (توکلی.)12 :1380 ،
تحمّل ناکامی به توانایی شخص بستگی دارد .شخص برخوردار از سازشاری خوب ،ناکوامی
را بهعنوان یکی از واقعیتهای زندشی میپذیرد .درست اسوت کوه اسوفندیار در رسویدن بوه
تخت شاهی دچار ناکامی شد امّا واقعیت این بود کوه هموه در دربوار مویدانسوتند لیاقوت و
شجاعت اسفندیار بی ن یر است و او بر لشکری و کشوری تسلط دارد و ششتاس  ،عموال کوار
مهمی جز تکیهزدن بر تخت نداشت .بوه ایون خواطر از اسوفندیار انت وار مویرفوت بوا ایون
دلخوشی پدرکنار بیاید و خود را به آنچه که داشت ،قانعسازد.
تووووو داری اشوووور لشووووکر و بوووووم و بوووور
یکووووی توووواش دارد پوووودر بوووور پسوووور
بزرشوووی و اورنوووگ و بخوووتش توووو راسوووت
چوو او بگوذرد تواش و تخوتش توو راسوت
(فردوسی)294/ 5 :1375 ،
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 -3-4پرخاشگریهای اسفندیار
در مکتب روانکاوی ،فرضیۀ ناکامی -پرخاشگری مطرح شدهاست و مضمون آن به این صورت
است که هرشاه کسی در تالش برای دستیابی به هدفی ناکام بماند ،سا ق پرخاشوگری در وی
فعالمیشود و این ،به نوبۀ خود ،رفتاری را برای صدمهزدن با شیء منبع ناکامی برمیانگیوزد
(اتکینسون و همکاران .)294 :1389 ،پرخاشگری ،بهعنوان رفتاری تعریف مویشوود کوه بوه
صدمۀ شخصی ،روحی ،فیزیکی یا تخریب اموال منجور شوود هرچنود ایون امور بوه قضواوت
اجتماعی موکول است» (شالیت .)100 :1373 ،اسفندیار چندینبار بر اسوار تووهّم پواداش
پیروزی با تاش و تخت اغوا شدهبود .هر بار که کشوور در خطور شکسوت بوود ،ششتاسو از او
میخواست دشمن را شکست دهد تا تخت شاهی را از آن خود کند و درست بعد از پیوروزی،
او را از پاداشی که وعده دادهبود ،ناکام مینمود« .پرخاشگری زمانی پدید میآید که در برابور
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در باب مسألۀ کنار آمدن با ناکامی و صرفن ر کوردن از پادشواهی و همچنوین در موورد
رفتن به سیستان (به قصد در بند کردن رستم) ،اشر اسفندیار در این مورد به سوخن موادرش
توجه کرده بود ،کمترین فایدۀ قبول این مشاوره ،ر ندادن فاجعوه یعنوی ر نودادن تورا دی
مرگ اسفندیار بود .اما اسفندیار ،بهعلت احسار منفی درونی (در نرسیدن به تواش و تخوت و
برای بیبهانهکردن ششتاس ) نمیتوانست بهدرستی خود را با شرایط موجوود انطبواق دهود.
بدینخاطر نمیتوانست در مورد سخنان مادرش و برادرش ،پشوتن ،بهدرستی قضاوت کنود و
صالح کار خود را در پذیرفتن سخنان آنان بداند« .برای برخورد موؤثر بوا سولطهجوویی بایود
ذهن را از باورهای سادهلوحانه و تصورات باطل شست» (اسمیت.)41 :1370،
اسفندیار ناخواسته مایل بود خشوم خوود را از ایون ناکوامی بور روی کسوی یوا چیوزی
خالیکند« .عوامل خارجی ،مثل ناکامی ،باعث برانگیختهشدن میل قوی برای آسیبرسواندن
به دیگران میشود» (آذربایجانی و همکاران .)305 :1385 ،او از ن ر تعوادلروانی ،ناخودآشواه
مایل بود که با مبارزه و پرخاش ،معطوف به هرکسی یا هر چیزی ،اندکی از فشار روانی خوود
را کاهشدهوود .او بووه بووروز خشووم نیوواز روانشووناختی داشووت .شروهووی از روانشناسووان،
«پرخاشگری را بهمانند پاسخی به ناکامی توصویف مویکننود .پرخاشوگری ،در ایون دیودشاه،
سا قهای بالقوه در درون فرد است که بهعنوان پاسخی بوه نیروهوای خوارجیای کوه وی را از
رسیدن به هدف مطلوبش بازمیدارند ،ایجاد میشود .این سا قه به کاهش نیاز دارد و چنوین
کاهشی ،از طریق رفتار پرخاشگرانه ،میسّر میشود» (شالیت.)98 :1373 ،
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انگیزههای نهاد سدّی ایجاد شود و ناکامی دستدهد» (نریمانی .)3 :1383 ،فشار روانوی ایون
ناکامیها در درون اسفندیار متراکم شده و بهصورت پرخاشگری در رفتار او نمود یافتهبود.
در مورد بروز پرخاشگری نسبت به منبع ناکامی ،باید شفت در بسیاری از موارد ،کسی که
ناکامشده ،نمیتواند نسبت به خاستگاه ناکامی پرخاشوگری کنود .در برخوی مووارد ،شوخص
موجب ناکامی ،چنان قوی است که حملوهور شودن بوه او خطرآفورین اسوت .هنگامیکوه راه
حمله به خاستگاه ناکامی بسته باشد ،ممکن است پرخاشگری جابهجا شود به این معنوا کوه
عمل پرخاشگرانه ،بهجای علّت واقعی ،متوجّه شخص یا شیء بویتقصویر شوود (اتکینسوون و
همکاران.)145 :1371،
در مورد اسفندیار نیز اینشونه بود .اسفندیار خشوم و خروشوی را کوه از ناکوامی خوود در
نرسیدن به تاش و تخت داشت ،نمیتوانست بهآسانی متوجوه ششتاسو نمایود چوون او هوم
پادشاه و هم پدر بود و سرپیچی کردن از فرمان او را اجتماع نمیپسوندید و عورف اجتمواعی
این بیحرمتی را ارش نمینهاد بنابراین اسفندیار خشم فشردهشده و متوراکم درونوی خوود را
متوجه رستم نمود ،به زبان عامیانهتر ،اسفندیار ،ناخودآشاه ،بر اسار مکوانیزم دفواع روانوی از
نوع مکانیزم «جابهجایی» ،خشم و عصبانیت خود را بر سر رستم خوالیکرد و نسوبت بوه او و
پیشنهادهایش ،بههیچعنوان ،انعطافی به خرش نداد.
اسفندیار خشمگین بود امّا احسار درونیاش این بود که در برابر شاه باید فرموانبردار
بود« .چگونه کشم سور ز فرموان شواه» (فردوسوی )307/ 5 :1375 ،شواهی کوه خاسوتگاه و
سرچشمۀ ناکامی اسفندیار بود .احسار اسفندیار ،احسوار دردنواک طردشودشی بوود .او در
معرض سرکشی قرار داشت ولوی نمویتوانسوت ایون سرکشوی و پرخواش خوود را بوه شواه
نشاندهد .تکرار مداوم اینکه نمیتوان از دستور شاه سرپیچی کرد ،تلقینی برای مهوار کوردن
اندیشۀ طغیان در برابر رفتار بهدور از منطق شاه بود .جای بسی شگفتی اسوت کوه اسوفندیار
در ماجرای در بند کشیدن رستم و آوردنش به دربوار ششتاسو  ،هموواره حوق را بوه رسوتم
میدهد و در عینحال میترسد از فرمان شاهانۀ ششتاس تمرّد کنود ،مبوادا آتوش دوز بوه
جانش افتد .واقعا اسفندیار معتقد به چنین عقوبتی برای سرپیچیاش از فرموان شواه اسوت؟
واقعا باور دارد که سرپیچی از فرمان شاهِ خودخواهِ توطئهشور مایوۀ عوذاب جهونم اسوت؟ یوا
قصدش توجیه عمل زشت خویشتن است؟ (سعیدی سیرجانی.)160 :1377 ،

ناکامی و پرخاشگری در رفتار اسفندیار با تکیه بر متن شاهنامه

اشووور سر بپیجم ز فرمان شاه
چگونه کشم سر ز فرمان شاه؟

بووودان شیتوووی آتوووش بوووود جایگووواه
(فردوسی)336/ 5 :1375 ،
چگونوووه شوووذارم چنوووین پیشوووگاه؟
(همان)307/ 5 :1375 ،
که« :شووور مووون بپیچم سر از شهریار
همووان پوویش یووزدان ،پووژوهش بووود»
(همان)338 /5 :1375 ،

روانشناسان در عامل بوه وجوود آمودن پرخاشوگری اتفواقن ر ندارنود «فرویودیهوا،
پرخاشگری را بروز ناخودآشاه تاناتور میشمارند .آدلر پرخاشوگری را نموایش میول فورد بوه
قودرت و کنتوورل دیگوران تعریووف مویکنوود و برخوی نیووز آن را واکنشوی در برابوور موقعیووت
ناکامکننووده تلقووی مووینماینوود» (موواهر .)124 :1383 ،شروهووی از روانشناسووان معتقدنوود
پرخاشگری در ذات هر انسانی هست .بهطوریکه شاه در پی ناکامی ،پرخاشگری بهعنوان ی
نیروی نهفته ،بهتدریج در شخص متراکم و فشرده میشود و نیواز بوه تخلیوه پیودا مویکنود.
طرفداران این دیدشاه معتقدند« :پرخاشگری همواره در پی ناکامی خواهد آمود و تنهوا عامول
پرخاشگری ،ناکامی است» (نریمانی .)3 :1383 ،عامول پرخاشوگری ،هرچوه باشود ،بوروز آن
بهخوبی در رفتار اسفندیار نمایان بود .او از فشار ناکامی ،پا در مسویر سیسوتان نهواده بوود و
قصد داشت قدرت خود را برای بند زدن بر دست رستم بوه نموایش بگوذارد .توأثیر فشوارآور
شرایط محیطی ،باعث بروز پرخاشگری در اسفندیار شدهبود.
اسفندیار دارای پتانسیل پرخاشگری بود و این پتانسیل نیاز به تخلیه داشوت وشرنوه او
را از درون میآزرد .رستم و اسفندیار« ،هر دو پهلوانان شزیده و محبوب ایرانانود و شنواهی از
هیچی از آنان سر نزده است .تا پایان با هر دو همدردی داریم .بیهوده میخواهیم که تقودیر
دشرشونه شود و این دو از پرخاشگری بازایستند» (صناعی.)328 :1370 ،
چووه دانووم کووه پشووت کووه آیوود بووه زیوور
دو جنگوووی دو شووویر و دو مووورد دلیووور
(فردوسی)370 /5 :1375 ،
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چنین داد پاسخ ورا نامووووودار
بدین شیتی اندر نکوووهش بود
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پرخاشگری ممکن است بهصورت فیزیکی ،فعال و مستقیم نمایوان شوردد و یوا ممکون اسوت
خود را بهصورت لف ی ،منفعل و غیرمستقیم نشان دهد .با ایون دیودشاه ،مویتووان تحقیور و
توهینهای اسفندیار نسبت به رستم و خاندان او را توجیه نمود .اسفندیار در بنود نهوادن بور
دست رستم مصرّ بود اما با تمام احترامی که برای رستم قا ل بود ،نمویتوانسوت ایون حکوم
ظالمانه را به او بقبوالند چرا که رستم مردی نبوود کوه نوام و آوازۀ خوود را مضوحکۀ هوور
ی شبۀ ششتاس نماید .مگر نه اینکه حفظ نام و اعتبار برای پهلوانان شاهنامه اموری مهوم
است؟
ز موون هرچووه خووواهی تووو فرمووان کوونم
«ز شفتوووار توووو راموووش جوووان کووونم
شکسووووتی بووووود ،زشووووت کوووواری بووووود
مگووور بنووود کوووز بنووود عووواری بوووود
کووه روشوونروانم بوور ایوون اسووت و بووا»
نبینووود مووورا زنوووده بوووا بنووود کوووا
(فردوسی)335/ 5 :1375 ،
نبوووووودی ،دل مووووون نگشوووووتی نژنووووود
بووودو شفوووت رسوووتم« :شووور آواز بنووود
و شووور بازموووانم بوووه جوووایی ز جنوووگ»
مووورا کشوووتن آسوووانتر آیووود ز ننوووگ
(همان)401/ 5 :1375 ،
اسفندیار وقتی نتوانست با شفوتوشو رسوتم را قوانع نمایود ،ایون بوار از شویوۀ تهواجم
بیسروصدا استفاده نمود .او با تحقیر رستم در ی فرآیند آزار روانی ،در قالب یو مشواجرۀ
آرام ،به رستم توهین نمود و هدفش از این تهاجم کالمی ،تضعیف روحیۀ رستم بود امّا بایود
دانست «تحقیر اسلحۀ فرد ضعیف است ،پوششی است روی احساسوات ناخوشوایندی کوه در
درون فرد روانآزار میجوشد .روانآزار پشت نقاب طعنه و شوخی پنهان شدهاست» (فورانا
ایریگوین .)149 :1388 ،اسفندیار سعی میکرد در مبادلۀ کالمی دست باال را داشوته باشود
زیرا بهخوبی میدانست ممکن است این برخوردهای تهاجمی غیرمستقیم ،طرف مقابول را در
هم بریزد و بیتعادل نمایود بنوابراین بوا نکوهیودن نوژاد رسوتم ،سوعی داشوت او را ضوعیف
جلوهدهد و شکستپذیری را به او تلقین نماید.
کوووووه «ای نیووووو دل مهتووووور نامووووودار
چنوووین شفوووت بوووا رسوووتم اسوووفندیار
بزرشوووووووان و بیوووووووداردل موبووووووودان
مووون ایووودون شنیدسوووتم از بخوووردان
سووووورافراز و دیوووووندار و پاکوووووان توووووو
از آن برشذشووووووته نیاکووووووان تووووووو
بووووه شیتووووی فزونووووی نوووودارد نووووژاد
کووووه دسووووتان بوووودشوهر دیوووووزاد
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 -2-3-4پرخاشگری فیزیکی
مبارزۀ مستقیم نمودی فیزیکی از پرخاشگری میان انسانهاسوت .انسوانهوایی کوه در برابور
خواستههای دیگران ایستادهاند و آنچه را که آنها میخواهند ،سدّ نمودهاند.
وز ایووون پوووا مپیموووای بوووا مووون سوووخن
سوولیحت همووی جنوووگ را سوواز کووون
مکووون زایووون سوووپا کوووار بووور موووا دراز
پگووواه آی و در جنوووگ چووواره مسووواز
کووه شیتووی شووود پوویش چشوومت سوویاه
تووووو فووووردا ببینووووی بووووه آوردشوووواه
چگونوووووه بوووووود روز ننوووووگ و نبووووورد»
بووودانی کوووه پیکوووار موووردان مووورد
(فردوسی)343/ 5 :1375 ،
درشیری یا مبارزه ،برخاسته از حالت ناهمواهنگی و ناسوازشاری اسوت .وقتوی شورایط
بهعنوان موقعیت ناخوشایند یا دلهرهآور استنباط شود و موجب هورار در فورد شوود ،آنگواه
انسان سعی میکند برای بازششت به موقعیت قبلی و یا برشرداندن تعادل ،کاری انجوام دهود
یعنی برای رفع عامل مزاحم و یا تأثیر شذاشتن بر آن یا عقبنشینی در برابر آن ،به تعادل در
زمینههای عاطفی یا روانی برسد .به مفهوم دیگر ،بازششت به حالتی که در ن ر رضایتبخوش
باشد ،یا رسیدن به حالتی که کمتر اضطرابآور باشد.
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 ،)209/ 5 :1375 ،مبارزۀ طاقتفرسا در هفتخوان برای نجات خواهران (فردوسی،
 )221 /5 :1375و مبارزه با رستم برای در بند کردنش (فردوسوی .)405/ 5 :1375 ،زنودشی
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هموووووی رسوووووتخیز جهوووووان داشوووووتند
فووووراوان ز سووووامش نهووووان داشووووتند
چووووو دیوووودش دل سووووام شوووود ناامیوووود
توونش تیووره بوود موووی و رویووش سووپید
مگوووور موووورغ و موووواهی ورا بشووووکرند...
بفرمووووود تووووا پوووویش دریووووا برنوووود
(فردوسی)340/ 5 :1375 ،
این تحقیر و توهین اسفندیار نسبت به رستم ،نمودی از تهاجم و پرخاشوگری کالموی
است« .اسفندیار دستبردار نیست اجداد رستم را یکسره نوکر باب نیاکان خود مویخوانود...
وقتی سخنان دو طرف به اوش تندی میرسد ،چنین مینماید که نبردی پیشهنگام درشرفتوه
که فقط سالح کم دارد» (حمیدیان.)359 :1383 ،
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 -3-3-4تاناتوس و پرخاشگری
فروید معتقد بود که در هور کسوی دو «غریوزۀ زنودشی» 1و «غریوزۀ مورگ» 2وجوود دارد
(کاپالن و سادوک .)520/ 1 :1373 ،غریزۀ مرگ انسان را به سمت نابودی و مرگ میکشاند.
او همچنین عقیده داشت که :در درون انسان غریزۀ مرگ و زندشی در پیکاری پیوسته به سور
میبرند و غریزۀ زندشی از آثوار تخریبوی غریوزۀ مورگ مویکاهود و آن را تحتالشوعاع خوود
درمیآورد امّا این غریزه از بین نمیرود بلکه برای تسوکین ،بهصوورت تجواوز و پرخاشوگری
خود را نشان میدهد و بهجای اینکه به فرد صدمه بزند ،دیگران را مورد تخریب قرار میدهود
(سیاسی .)28 :1371 ،ستیزهشری نتیجۀ غریزۀ مرگ به خارش است .بسویاری از متخصصوان
تحلیل روانی ،غریزۀ مرگ را دارای پایۀ زیستی میدانند و معتقدند که تهاجم پاسخ ارشوانیزم
در برابر ناکامی 3است (منصور و همکاران.)244 :1365 ،
در این ترا دی ،اسفندیار از اندیشۀ ششتاس آشاه است و خوب میداند هودف پودرش
دورساختن او از تاش و تخت شاهی است .از سوی دیگور هشودار موادرش ،کتوایون ،در موورد
رستم ،به او آشاهی بیشتری میدهد امّا بوا وجوود ایون ،در ایون راه قودم مویشوذارد .فرویود
اینشونه حرکت غریزی بهسوی مرگ و نابودی را که ناخودآشاه است و از بدو تولد بوا ماسوت،
غریزۀ تاناتور مینامد« .طبق ن ریۀ فروید ،غریزۀ مرگ تمایل فرد به تلفکردن خوود اسوت
که از زمان تولد با ماست» (شالیت .)128 :1373 ،فروید حتی خشم و پرخاشگری را نموودی
از این غریزه میداند .انسان بیتوجه به قسمت هوشیار خود و بهصورت ناهشیار و ناخودآشواه،
سعی بر نوابودی خوود و دیگوران دارد« .تانواتور هودفش اختتوام زنودشی و تلوفکردن آن
میباشد ،نوعی فرآیند سوختوسازی که به تجزیۀ فرد منجر میشود .این غریزهای اسوت کوه

1. eros
2. Thanatos
3. frustration
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اسفندیار در مبارزه خالصه شدهاست .بخش اصلی زندشی او مبارزه و مکانیسم مقابلوه اسوت.
حتی از چگونگی رویینتنی او سخنی به میان نیامدهاست .در شواهنامه زنودشی او در مبوارزه
سووپری موویشووود و در یو مبووارزۀ ناخواسووته بووه پایووان میرسوود .اصوووال هموۀ مبووارزات و
درشیریهای او ناخواستهاند و همه بنا بر میل پدرش صورت میشیرند.
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به نوع مخرب رفتار پرخاشگری ،چه در برابر فرد ،چه در برابر کل دنیا میانجامود» (شوالیت،
.)97 :1373
اسفندیار ،کتایون ،پشوتن و حتی بهمن ،فرزند اسفندیار ،همگوی اعتقواد دارنود رسوتم
شجاع ،بیباک و فردی شایسته است امّا با وجود این ،اسوفندیار قصود بنودنهادن بور دسوت
رستم را دارد که نمیتوان دلیلی منطقی برای آن تراشید« .دیگر نه انودرزهای مهربوان موادر
میتواند از این کار شومفرجام بازش دارد و نه پندهای خردمندانوۀ بورادر شوتابان بوه پویش
میتازد و حتی هشدار روزشار را به چیزی نمیشیرد» (مسوکوب .)35 :1384 ،کتوایون بورای
منصرف کردن فرزندش از رفتن به سیستان و نبرد با رستم ،او را اینشونه پند میدهد:
به بد تیز مشتاب و بر بد مکووش
ز شیتووی همووی پنوود مووادر نیوووش
به پیکار خووار آیودش روی نیول
سواری کوه باشود بوه نیوروی پیول
ز شمشوویر او شووم کنوود راه شووید
بوووودرّد جگرشوووواه دیووووو سووووپید
نیارست شفتن کوا او را درشوت
همووی شوواه هاموواوران را بکشووت
ز خون کرد شیتی چو دریوای آب
بوووه کوووین سووویاوش ز افراسووویاب
که بوا تواش ،شواهی ز موادر نوزاد
مووده از پووی توواش سوور را بووه بوواد
بر این کشتن و شور و تواراش بواد
که نفرین بر این تخت و این تاش باد
(فردوسی)306/ 5 :1375 ،
اسفندیار با علم و آشاهی نسبت به صحت شفتههای موادر و در تأییود سوخنان او پاسوخ
میدهد امّا باز با آوردن دلیلی غیرمنطقی کار خود را توجیه میکند:
کوووه ای مهربوووان ایووون سوووخن یووواد دار
چنووووین پاسووووخ آوردش اسووووفندیار
هنرهووواش چوووون زنووود خووووانی هموووی
همووان اسووت رسووتم کووه دانووی همووی
نیایووووود پدیووووود ار بجوووووویی بسوووووی
نکوکووووارتر زو بووووه ایووووران کسووووی
چنوووین بووود نوووه خووووب آیووود از پادشوووا
مووور او را بوووه بسوووتن نباشووود سوووزا
کوووه چوووون بشوووکنی دل ز تووون بگسووولم
ولوووویکن نبایوووود شکسووووتن دلووووم
چگونوووووه شوووووذارم چنوووووین پیشوووووگاه
چگونوووه کشوووم سووور ز فرموووان شووواه
(همان)307/ 5 :1375 ،
اسفندیار ،برخالف میل مادر ،راهی سیستان میشود و در مسیر حرکوت بوه سیسوتان،
نشانههایی از فاجعه را میبیند .بر سر دوراهی سیستان و شنبوداند  ،شوتری کوه پیشواپیش
کاروان است ،مینشیند و هرچه میکنند از جای تکان نمیخورد .با وجود اینکه این اتفواق را
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 -4-4مرگ اسفندیار
همانشونه که مهر و محبت و عاطفه در بین افراد خانواده امری عادی است ،کینوه و نفورت و
دشمنی نیز امری عادی به حساب میآید« .خانواده در عینحال که کانون محبت است ،علت
ناکامیهای بسیاری است» (صناعی .)316 :1370 ،ششتاس  ،نه از روی ناخودآشواه بلکوه بوا
هوشیاری و آشاهانه ،اسفندیار را به زابلستان فرسوتاد (بهوار )196 :1376 ،و علوم داشوت بوه
اینکه مرگ فرزندش در آن سرزمین به دست پور زال اتفاق میافتد .او ،بهمحض آشاهشودن از
سرنوشت تلخ اسفندیار ،فرزند را به این سفر شسیل کرد و بهانهای واهی برای این کار تراشید
و بدین تدبیر شوم ،شرّ اسفندیار جوان و رویینتن را از سر خود کم کرد« .از دیگر شورههوای
بزرگ روانی آدمی ،حسادت نسل پیر به نسول جووان اسوت ...ایون عقودۀ روانوی را در رفتوار
ششتاس با پسر خود ،اسفندیار ،به بهترین وجه میتوان دید» (صناعی.)317 :1370 ،
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فال بد میدانند اما اسفندیار به این فال بد معتقد نیست و شتر را میکشد .بعد از این اتفاق،
همچنان با سماجتی غیرعاقالنوه قصود دارد رسوتم را دستبسوته بوه نوزد شواه ببورد .انگوار
سرپیچی کردن از فرمان نابخردانۀ ششتاس  ،در آیین اسفندیار شناهی نابخشودنی است:
بدان شیتووووی آتوووش بود جایگاه
اشر سر بپیجم ز فووووووورمان شاه
(فردوسی)336/ 5 :1375 ،
او پرخاشجویانه فقط در فکر پیروزی و برتری خود در این سفر است.
اسفندیار به مادرش قول میدهد کوه بوا رسوتم محترمانوه و مؤدبانوه برخوورد نمایود
(همان )152/ 5 :1375 ،و در جواب سخنان پشوتن میشوید :راه درسوت ایون اسوت کوه بوا
رستم به نرمی و احترام رفتار کنیم (همان )338/ 5 :1375 ،امّا با وجود این ،وقتی کوار بوه
مناظره مابین او و رستم میکشد ،از بند نهادن بر دست رستم کوتاه نمیآیود .ناهشویار و بور
اسار غریزۀ تاناتور ،مقدمات جنگ و نابودی را فراهم میآورد .با توجّه به ن ریوۀ فرویود در
مورد غریزۀ مرگ و زندشی ،میتوان اینشونه برداشت کرد کوه حرکوت اسوفندیار بوه سومت
سیستان ،در حقیقت ،حرکت غریزیِ ناخودآشاه است که تاناتور او را بدان مسیر میکشواند.
طبق ن ریۀ فروید ،غریزۀ مرگ یا تاناتور ،تمایل فرد به تلوفکردن خوود یوا دیگوران اسوت.
«آنجا که عشق نیست ،مرگ هست با جلوههای بسیارش .در نبود عشق ،جلوۀ مرگ خشوم و
خشونت است .نفرت و انتقام و در نهایت خودکشی و دیگرکشی» (صنعتی.)24 :1385 ،
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اندوه ششتاسب از مرگ اسفندیار جای بسی تعجب و شگفتی دارد چرا که اسوفندیار
اشر در نبرد با یکی از دشمنان این مرز و بوم درمیشذشوت ،بوا افتخوار در راه وطون و مویهن
جان داده بود امّا اسفندیار در نبردی که انجامش ضروری نبود و تنها ی هودف داشوت ،آن
هم مرگ اسفندیار بود ،جان داد .در این ترا دی ،همۀ نگاهها ،غضبآلود ،به ششتاسو خیوره
مانده است .اوست که بهخاطر حرص فراوانی که به پادشاهی داشت ،راهی غیرمنطقی را برای
از دست ندادن پادشاهی به کار برد و عالوه بر اسفندیار ،رستم را نیوز ،هماننود بوازیگرانی در
صحنۀ شوم نمایش ،به اجرای بازی واداشت .بهآفرید و همای ،دختران ششتاس  ،انودوهبار از
مرگ اسفندیار ،پدرشان را اینشونه مالمت کردند:
بسوووی پنووود و انووودرزها دادیوووش
از ایووودر بوووه زابووول فرسوووتادیش
جهووانی بوور او زار و پیچووان شووود
که توا از پوی تواش بویجوان شوود
تو کشتی مر او را چو کشتی منوال
نه سیمرغ کشتش نه رستم نه زال
کووه فرزنوود کشووتی ز بهوور امیوود
تووو را شوورم بووادا ز ریووش سووپید
کووه بوور تخووت شوواهی سووزاوار بووود
جهانوودار پوویش از تووو بسوویار بووود
نوووه از دودۀ خوووویش و پیونووود را
بوووه کشوووتن ندادنووود فرزنووود را
(فردوسی)429/ 5 :1375 ،
ششتاس از رستم خوشش نمیآمد زیرا رستم بوا او چوون کواوور و کیخسورو رفتوار
نکرده بود و از وقتی او به تخت شاهی نشسته است ،در هیچ جنگی به یاری وی نیامده است.
به اسفندیار نیز که به تاش و تخت وی چشم دوخته است ،دلخووش نبوود بنوابراین بوا خوود
اندیشید که آنان را به جان هم بیندازد چرا که در این میانه یکی از دو رقیب کشته خواهند
شد بنابراین هر چه پیش آید خوش آید (سرامی .)792 :1388 ،او با شسویلکردن اسوفندیار
بهسوی سیستان ،نهتنها اسفندیار را راهی سرزمین مورگ کورد بلکوه بورای رسوتم ،پهلووان
محبوب شاهنامه نیز دردسری جدید فرستاد و زندشی او را در منطقۀ آرام و بیدغدغوۀ زابول
به چالشکشاند.
البته ،در پایان ،شاید بتوان مرگ اسفندیار را به شونهای دیگر توجیه نمود زیرا برخوی
از پژوهندشان در تحلیل علت فرزندکشی ششتاس  ،برخالف آنچه در شاهنامه مضبوط است،
بیان میکنند نه ششتاس پدری بیرحم و فرزندکش محسوب میشود و نه اسفندیار پهلوانی
خام و بیتدبیر بلکه آن دو ،در حقیقت ،مقهور خویشکاریهای اساطیری و حماسی قصوهانود
(حیدری و صحرایی.)86 :1395 ،
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شاهنامه ،بزرشترین اثر حماسی ،تاریخی و ادبی ما ایرانیان است .با وجود اینکه شخصیتهای
داستانی این اثر ع یم ،در دنیای فرامکوانی و فورازموانی زیسوت مویکننود ،داسوتانپوردازان
شاهنامه و مخصوصا فردوسی بزرگ ،در شخصیتپردازی اشخاص ،چنان ماهرانوه بوه ترسویم
قهرمانان داستانی پرداختهاند که با دقت در افکار ،رفتوار و شفتوار اشوخاص در موقعیوتهوای
داستانی ،میتوان به جز یات روحی و روانی آنها پیبرد .اسفندیار ،شاهزادۀ جوان و نیرومند،
از ن ر وراثتی ،فرزند خلف پدر قدرتطلوب خوود بوود .او اغلوب مأموریتهوایش را در قبوال
وعدهای به انجوام رسواند و ایون مسوأله خلووصنیتش را پرسوشبرانگیز موینموود .پودرش،
ششتاس  ،بارها برای فرستادن او به نبرد ،وعدۀ پادشاهی را به او مویداد .ایون وعودۀ بوزرگ،
مسبب انگیزه میششت امّا پا از هر پیروزی ،ششتاس به وعدۀ خوود وفوا نمویکورد .ایون
برخوردها اسفندیار را ناکام و ناراحت و مضطرب ساخته بود .از ن ر تعادل روانوی ناخودآشواه،
مایل بود با پرخاش معطوف به هر کسی یا هر چیزی ،اندکی از فشار روانوی خوود را کواهش
دهد .او به بروز خشم نیاز روانشناختی داشت و با سماجتی که در نبرد با رستم به خرش داد،
ناخودآشاه در جبران ناکامی خود میکوشید.
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