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بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه
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چکیده
مطالعۀ آثار ادبی از زاویۀ علم روانشناسی ،روشی نوین است که میتوان باا اساتدادا از آن،
به لایههای پنهانی اثر ادبی پیبرد .شاهنامه مهمترین و معتبرترین سند اسطوراای ،حماسای،
تاریخی ماست .اثری که محصول ناخودآگاا جمعی ایرانی در طول قرنهاست و با داستان-
های فراتاریخی و فرامکاانی خاود تمایاه باه تأویاه و تکثیار معناا دارد .در ایان جراتار
نویرندگان کوشیدااند با استدادا از روش تحلیلی -توصیدی ،شخصیت کیکاووس (یکای از
بزرگترین پادشاهان کیانی در شاهنامه) را از دیدگاا علم روانشناسی ،باازبینای و ارزیاابی
کنند .کیکاووس ،از نظر وراثتی بران شاخۀ بدی باود کاه از درختای نیکاو روبیادا باشاد.
رفتارش نشان میداد بهشدت تحت تأثیر تکانههای درونی است .بدگمانی او بادون مبناای
کافی که دیگران قصد دارند به وی صدمه بزنند و همچنین دلمشغول تردیدهای ناموجه در
مورد وفاداری یا قابهاعتماد بودن دوستان ،معانی پنهان و تحقیرآمیز یا تهدیدکننداای کاه از
وقایع خوشایندی چون صلح سیاوش برداشت نمود و ،...همگی از دیدگاا علم روانشناسی
با احتمال ابتلا به اختلال پارانوئید در او ،توجیه میشاوند .ایان مقالاه ویژگایهاای اختلاال
پارانوئید را با استناد به معتبرترین کتاب روانپزشکی «راهنمای تشخیصی آمااری اختلالاات
رواناای» ،بااا نااات اختصاااری ) (DSMتااألیف انجماان روانپزشااکی امریکااا ) (APAدر
جدیدترین ویرایش آن  DSM-5ذکر نمودا است.
کلیدواژهها :نقد روانشناسی ،اختلال پارانوئیا ،شاهنامه ،کیکاووس.
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جرتارهای نوین ادبی (ادبیات و علوت انرانی سابق)

شمارة چهارت

 -1مقدمه

مطالعۀ سنخها و قوانین روانشناختی موجود در اثر ادبی میتواند یکی از شاخههاای مهام تحلیاه آثاار
ادبی از دیدگاا روانشناسی باشد (ولک و وارن .)22 :1333 ،پیوند بین ادبیاات و روانشناسای پیونادی
میمون بود چراکه باعث تولد شاخۀ جدیدی در نقد ادبای موساوت باه «نقاد روانشاناختی در ادبیاات»
گردید (صنعوی و همکاران73 :1322 ،؛ یاوری .)13 :1331 ،با این نگااا ناوین کاه از نقاد در ادبیاات
باب شد ،دریچهای جدید از تحلیه متن به روی دوستداران ادب گشود .با تداوت این روند هر خاوانش
و برداشت متداوتی از یک متن میتواند ،باعث نمایش جلواای از مداهیم تازة آن اثر گردد« .بارای پیاادا
کردن تحلیه روانشناسی ،هر متنی را باید به دو گوناه خواناد یکای بهصاورت ظااهری و یکای هام
خواندن آنچه که در ماوراء و پشت نوشته قرار دارد( ».دهقانی« .)12 :1312 ،ایان دو گوناه خوانادن در
نظر دریدا 1یکی خواندن به شکه کلاسیک است با درک همان معانی ظاهری و یکی خواندن باه شایوة
ساختشکنی است .در این شیوة دوت نهتنها ناخودآگاا 2و واپسزدا 3بلکه تلاش برای بهوضاو دیادن
رابطۀ بین خودآگاا 1و پیشآگاا 7و نیز آوا 1و فرانمود کلاامی 3را از روانکااوی باه عاریات مایگیارد».
(صنعتی.)7 :1321 ،
بیگمان شاهنامه مهمترین و معتبرترین سند اسطوراای ،حماسی ،تاریخی ماسات .اثاری کاه محصاول
ناخودآگاا جمعی 2ایرانی در طول قرنهاست و با داستانهای فراتاریخی و فرامکاانی خاود تمایاه باه
تأویه و تکثیر معنا دارد ،تا عظمت خود را بیشازپیش آشکار نماید« .داستان به طار بایشامار معاانی
خود را ایجاد میکند( ».اسکولز )21 :1333 ،و «تأویه متن در حکام کوششای بارای راایاابی باه افاق
معنایی اصیه متن است( ».احمدی .)113 :1311 ،شاهنامه ،با همۀ عظمت خاود انعطااخ خاصای دارد
که میتوان آن را با روشهای نوبنیاد نقد ادبی با استدادا از دیدگااهای تلدیقی و بینارشاتهای از زاویاهای
جدید مورد نگرش و بررسی قرار داد.
1. Jacques Derrida
2. Unconscious
3. Refoulement
4. Conscious
5. preconscious
6. phone
7. Verbal representation
8. Collective unconscious
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این مقاله سعی دارد با استدادا از یکی از شاخههای فرعی نقد روانشناسی (نقاد و تحلیاه روانشناسای
شخصیتهای داستانی) به بررسی روانشناختی رفتار «کیکااووس» در شااهنامۀ فردوسای براردازد .در
علم روانشناسی و روانپزشکی یکی از معتبرترین و برجرتهترین مراجع برای دریافت و فهام ویژگای
و صدات افراد دارای اختلال روانی کتاب مهم و معتبر «راهنمای تشخیصای آمااری اختلاال روانای- »1
معروخ به کتاب « »DSMاست .این کتاب را انجمن روانپزشکان امریکا ) (APAبارای اولاین باار در
سال  1172تألیف کردا است و هرچند یکبار با توجه به اطلاعات جدید بازبینی میشود .در این مقالاه
این کتاب ،بهعنوان منبع اصلی شناخت اختلالات شخصایّتی مادّ نظار قارار گرفتاه اسات؛ زیارا دیگار
نویرندگان و نظریهپردازان روانشناسی مرضی 2نیز به ایان کتااب ارجااا دادااناد (هاالجین و کاراس
ویتبون313-1 :1312 ،؛ سایلیگمن و روز نهاان722-1 :1317 ،؛ ساادوک و همکااران322-1 :1317 ،؛
ساراسااون و ساراسااون3 :1331،؛ دادسااتان13 :1331 ،؛ شاااملو232 :1333 ،؛ گنجاای.)111-1 :1311 ،
لازت به ذکر است که نگارندگان این مقاله سعی نمودااند از جدیدترین ویرایش آن موسوت باه «DSM-

 »5تألیف سال  2113برای بررسی ویژگیهای افراد دارای اختلال پارانوئید بهرا بگیرناد و باا اساتدادا از
ابیات شاهنامه ،مصادیق اختلال روانی «پارانوئید» را در رفتار کیکاووس ارزیابی و تحلیه کنند.
 -2پیشینۀ تحقیق

در مورد شخصیت کیکاووس ،در قدیمیترین کتاابهاا از جملاه کتااب «اوساتا» (دوساتخواا:1327 ،
 131 ،127 ،317و  )112و «بندهش» (فرنبا دادگای 111 ،133 :1327 ،و  )171ساخن باه میاان آمادا
است .استاد بهار در مورد کاووس و اندیشۀ پرواز او بر آسامان و سارنگون افتاادنش از آسامان و دور
شدن فرا ایزدی از او در متون کهن ایرانی در کتاب «پژوهشی در اساطیر ایاران» باه تحقیاق و تدحا
پرداخته است (بهار .)127 :1331 ،در کتابهای دیگری چون «حماسهسارایی در ایاران» (صادا:1311 ،
 )112 - 123و «درآمدی بر هنر و اندیشۀ فردوسی» (حمیدیان )211 - 273 :1323 ،و همچناین کتااب
«از رنگ گه تا رنج خار» (سرامی )311 :1322 ،در مورد کیکااووس و رفتارهاای او بهتدصایه ساخن
گدته شدا است .برخی از مقالات نیز به بررسی شخصایت کااووس پرداختاهاناد .در ایان میاان مقالاۀ

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
2. Abnormal psychology
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«بررسی شخصیت کاووس بر اساس برخای کردارهاای او» (ساتاری1322 ،الاف )113-122 :و مقالاۀ
دیگری نیز با عنوان «بررسی روند تطّور شخصیّت کااووس از روزگاار باساتان تاا شااهنامه» (ساتاری،
1322ب )113-112 :اختصاصاً در مورد شخصیت کیکاووس به نگارش درآمدا اسات؛ اماا از دیادگاا
نقد روانشناسانۀ شخصیّتهای شاهنامه ،خصوصاً کیکاووس تاکنون کتابی تألیف نشدا اسات .تنهاا در
این میان مقالۀ ارزشمندی از خانم فاطمه کلاهچیان و لیلا پناهی وجود دارد که در آن باه بررسای روان-
شناختی شخصیت کیکاووس از دیدگاا روانشناسی آیزنک 1پرداخته شدا اسات و صادات اخلااقی و
روانی این شخصیت برونگرای صدراوی مزاج بهتدصیه در این مقاله شر دادا شدا اسات (کلاهچیاان
و پناهی .)212 - 233 :1313 ،هرچند این مقالۀ اخیر از لحاظ موضوعی ،نزدیکترین نوشاته باه مقالاۀ
حاضر است اما تداوت بریار اساسی با این متن دارد .ازجمله اینکه موضاوا اصالی ایان مقالاه اختلاال
روانی از دیدگاا روانشناسی و روانپزشکی است که در پژوهش یاد شدا ذکری از آن باه میاان نیامادا
است.
 -3بحث و بررسی

شاهنامه آمیزاای از اسطورا و تاریخ و حماسه ،اثری تحرینبرانگیز و خار العاادا اسات کاه ریشاه در
اعما وجدان آگاا و ناآگااا قاوت ایرانای دارد (اسالامی ندوشان .)22 :1333 ،ژرخسااخت ایان ناماۀ
ارزشاامند ،بیااان د د ااههااا ،اندیشااههااا ،عقایااد و آرمااانهااای یااک ملاات در قالااب داسااتان اساات
(دبیرسیاقی .)123 :1331،داستانهای شاهنامه با دقّت و ظرافت خاصای پاردازش شادااناد و بازتااب
عناصر فردیّت و روحیات انرانی بهصورت کاملاً مشخ

و متمایزی در تمات شخصیّتهاا باه چشام

میخورد و همین دقّت و بصیرت نربت به قهرمانان داستان ،زمینۀ نگااا روانشاناختی 2و روانکاواناه

3

را بهخوبی مهیاا نماودا اسات (هوشانگی .)12 :1322 ،در زیار باه بررسای روانشاناختی شخصایت
کیکاووس یکی از بزرگترین پادشاهان کیانی در شاهنامه از دیدگاا اختلال روانی پرداخته میشود.

1. Hans Jugen Eysenck
2. Psychology
3. psychoanalysis
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 -1-3کیکاووس

«نات کاووس در اوستا کویاوسن یا کویاوسذن (دوساتخواا 121 :1327 ،و  )317آمادا اسات .معنای
این نات را میتوان آرزومند و یا بناا بار تدرایرهاای پهلاوی خرساندی دانرات( ».صادا.)172 :1311 ،
«کاووس ،ریختی است که از درهم پیوستن دو پاارة کای و اوس ،در پارسای پدیاد آمادا اسات .ایان
شهریار ،در پهلوی کیاوس ( )kai usنامیدا میشدا است .بخش نخرتین ناات ،هماان برناات پادشااهان
کیانی است که در کایقبااد و کایخرارو نیاز دیادا مایآیاد( ».کازازی  .)331 - 333 /2 :1327او از
پادشاهان سلرلۀ اساطیری کیانیان است .در اوستا از کاووس چهار بار یاد شدا است .در ایان کتااب او
شخصیت فرهمندی است که نامش در کنار مقدسان دیگر که فراوشی آنها ستودا شدا ،آمدا اسات و
همچنین ازجمله کرانی است که با بردن پیشکشی به درگاا آناهیتا از وی میخواهاد آرزو و خواساته-
اش را برآوردا سازد .او همانند دیگار فرمانروایاان آرزومناد پیاروزی اسات (دوساتخواا،317 :1327 ،
 131 ،127و  .)112در کتاب ریگ ودا روحانی بزرگی است که بهعنوان همراا و یاور اینادرا از او یااد
شدا است (جلالی نائینی .)271 :1332 ،در مینوی خرد از کاووس و سروران دیگری که از ایزدان نیارو
و قدرت یاقتهاند سخن به میان آمدااست (تدضلی 31 :1327 ،و  .)17در کتاب بندهش بهصورت کلای
از کیکاووس بهعنوان یکی پادشاهان کیانی یاد شدا اسات و از سااخت خاناهای در بالاای کاوا البارز
بهعنوان یکی از مانشهای کیانی و چشمۀ جوانیبخش او سخن باه میاان آمادا اسات (فرنبا دادگای،
 133 :1327و  .)171همچنین در این متن از هوس هجوت و ترلط او بر آسامان اشاارا رفتاه اسات و
این که همین کار موجب گردید فرا ایزدی از او گرفته شود (فرنب دادگی.)111 :1327 ،
هرچند در اوستا و متون پهلوی از شخصیت کاووس یاد شدا است اما این متاون بهصاورت دقیاق
و جزئی به شخصیت او نررداختهاند و با استمداد از ایان متاون نمایتاوان خطاو اصالی چهارة او را
ترسیم نمود؛ اما شناخت شخصیت او تا حدودی بر اساس متنهای پاس از اسالات (فارسای و عربای)
امکانپذیر است .بیشترین اطلاعات در مورد شخصیت او را میتوان در شاهنامه یافت.
در شاهنامه بیش از هر متن دیگری به جزئیات شخصیت کیکاووس اشارا رفتهاسات؛ در شااهنامه،
کاووس فرزند کیقباد است و نژادش به فریدون میرسد:
ز تخاااام فریاااادون یااااه کیقباااااد

کااه بااا فاارّ و برزساات و بااا رای و داد
(فردوسی)332/1 :1311 ،
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در مورد خصوصیات رفتاری و اخلاقی کیقباد ،پدر کیکااووس ،مطلاب زیاادی در شااهنامه بیاان
نشدا است؛ تنها به استناد نصایح ارزشمندی که کیقباد به فرزندش میکناد (فردوسای)373/1 :1311 ،
میتوان دریافت نمود که وی پادشاهی پرندیدا و نیک بودا است امّا شخصایّت کیکااووس بهگوناهای
دیگر است .خصای

نکوهیدا و ناپرندی که در این پادشاا فراچشم میآیاد ،تدااوت او را باا پادرش

آشکار میسازد .فردوسی در همان ابیات آ ازین داستان به این تداوت فاحش پادر و فرزناد باا تمثیاه
اشارا میکند.
اگاار شااا بااد خیاازد از باایخ نیااک،

تاااو باااا بااایخ ،تنااادی میا ااااز ،ویاااک

پاادر چااون بااه فرزنااد مانااد جهااان،

کنااااد آشااااکارا باااار او باااار نهااااان،

گاااار او بدکنااااد فاااار و نااااات پاااادر،

تااو بیگانااه خااوانش ،مخااوانش پراار

گاااار او گاااام کنااااد راا آموزگااااار،

سااازد گااار جداااا بیناااد از روزگاااار
(فردوسی)3/2 :1311 ،

«داوری فردوسی دربارة کاووس از همان مقدمۀ پادشااهی او آشاکار اسات :کااووس شاا بادی
است رسته از بیخ نیک( ».حمیدیان .)273 :1323 ،او نتوانرت فر و نات پدر را آن گونه که شایرته باود،
حدظ نماید .با توجّه به رفتار کیکاووس ،میتوان اینگونه دریافت کرد که وجادان و اخلاقیاات در وی
رشد کافی نیافته است .چراکه به نظر نمیرساد ،نیاروی درونای ،او را مجباور باه رعایات ارزشهاای
پرندیدة اخلاقی و اجتماعی کند .کیکاووس در مهمترین بخشهای زندگیاش ،بیشتر تمایاه باه ارضاا
خواستههای درونی و ریزی خود دارد .بدین خاطر میتوان گدت این سرزنش رساتم در ماورد رفتاار
و کردارش بریار به جاست.
همااه کااارت از یکاادیگر بت ار اساات

تاو را شااهریاری نااه اناادر خااور اساات
(فردوسی)111/2 :1311 ،

در وی خصوصیاتی وجود دارد که کمتر امثال آن را در دیگر اشخاص شاهنامه مایبینایم .کااووس
بیشتر از هر پادشاهی در شاهنامه به فکر برآوردا ساختن خواستهها و تکانههاای درونای خاود اسات.
صداتی چون زیاداخواهی ،قدرتطلبی ،تنادخویی ،بادخلقی ،آزمنادی ،پندناپاذیری ،بادخویی ،کام-
خردی ،بیتدبیری ،خودکامگی ،قدرناشناسی ،زنبارگی و بریاری صدات مندی دیگر در رفتاار و کاردار
او به چشم میخورد (کلاهچیان و پناهی )17-11 :1313،که متأثر یا نشئت گرفته از تکانههاای درونای
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هرتند .رفتار کاووس حاکی از آن است که او مردی است که به بارآوردا نماودن خواساتههاا درونای
اهمّیّت میدهد و به عبارت ساداتر او اسیر دست رایز خویش است و در پای کراب ماداوت لاذّت-
هاست .هرگاا محرّکهای درونی و بیرونی در او ایجاد تنیدگی نمایناد ،تنهاا در اندیشاۀ از باین باردن
تنیدگی و برآوردا نمودن خواست درونی است.
 -2-3مهمترین کارهای کیکاووس مذکور در شاهنامه

 -1تحت تأثیر یک سرود دلنشین قرار گرفتن (فردوسی)12/2 :1311 ،
 -2فکر حمله به مازندران و هوس تصرخ آنجا (فردوسی)11/2 :1311 ،
 -3مشورت نکردن و عدت نظرخواهی از سرداران و پهلوانان پیشگاا (فردوسی)11/2 :1311 ،
 -1بیتوجّهی به اندرز خیرخواهانۀ زال ،نمایندة بزرگان و بخردان (فردوسی)13/2 :1311 ،
 -7حمله به مازندران و اندیشۀ تصرخ آنجا (فردوسی)12/2 :1311 ،
 -1گرفتار شدن در دات دیو سرید (فردوسی)17/2 :1311 ،
 -3طلب استمداد از رستم و زال برای نجات از مازندران (فردوسی)13/2 :1311 ،
 -2هوس کشورگشایی و حمله به بربرها و هاماوران ،بدون مشورت (فردوسی)71/2 :1311 ،
 -1دل دادن به سودابه و ازدواج با او (فردوسی 73 /2 :1311 ،و )212
 -11توجّه نکردن به هشادار ساودابه در خصاوص توطئاۀ شااا هامااوران (فردوسای:1311 ،
)33/2
 -11اسیر شدن در دست شاا هاماوران (فردوسی)31/2 :1311 ،
 -12حملۀ افراسیاب به ایران در یاب کیکاووس (فردوسی)21/2 :1311 ،
 -13رهایی از زندان هاماوران به یاری رستم (فردوسی)22/2 :1311 ،
 -11فریدته شدن به ا وای اهریمن برای اندیشۀ پرواز (فردوسی)17/2 :1311 ،
 -17پرواز در آسمان بدون مشورت و دقّت و تدح

در این امر (فردوسی)17/2 :1311 ،

 -11سقو از آسمان (فردوسی)13/2 :1311 ،
 -13نجات یافتن به کمک تقدیر و یاری رستم (فردوسی)13/2 :1311 ،
 -12چارااندیشی کیکاووس در حملۀ سهراب به مرزهای ایران (فردوسی)132/2 :1311 ،
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 -11رفتار تند و قدرناشناسانه با رستم به دلیاه تاأخیر در آمادن باه بارگااا (فردوسای:1311 ،
)111/2
 -21ندرستادن نوشدارو برای سهراب به توهم قدرت گرفتن رستم (فردوسی)127/2 :1311 ،
 -21رفتار مرتبدانه با پهلوانان برای تصاحب کنیزک بیشهزار (فردوسی)212 /2 :1311 ،
 -22فرستادن سیاوش خردسال برای پرورش یافتن نزد رستم (فردوسی)213/2 :1311 ،
 -23فرستادن سیاوش به شبرتان به ا وای سودابه (فردوسی)213/2 :1311 ،
 -21شک در پاکدامنی سیاوش (فردوسی)212/2 :1311 ،
 -27انجات آزمون ور فقط برای سیاوش (فردوسی)233/2 :1311 ،
 -21ا ماض از خطای بزرگ سودابه (فردوسی)231/2 :1311 ،
 -23رفتار مرتبدانه با پیشنهاد صلح سیاوش (فردوسی)211/2 :1311 ،
 -22خشم بر سیاوش به خاطر پاذیرش صالح ،و رفاتن سایاوش از ایاران (فردوسای:1311 ،
)211/2
 -3-3اختلال پارانوئید

انجمن روانپزشکی آمریکا در کتاب «راهنمایی تشخیصی و آمااری اختلالاات روانای» ( )DSMیاازدا
نوا اختلال شخصیت را به سه گروا تقریم کردا است:
الف) خودمحور
ب) نمایشی

1

2

ج) مضطرب و ترسو

3

این کتاب اختلالاتی چون شخصایت  -1پارانوئیاد -2 1اساکیزوئید 7و  -3اساکیزوتایرال 1را زیار
شاخۀ گروا خودمحور قرار میدهد.

1. Eccentric Group
2. Dramatic group
3. Anxious - fearful group
4. Paranoid
5. Schizoid
6. Schizotypal
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در محاورات روزمرا ،واژة «پارانوئید» به معنای بدبینی باه کاار مایرود ،امّاا در علام روانپزشاکی
بهعنوان اصطلاحی تکنیکی و به معنای «داشتن باورها و برداشتهاای لاط در ماورد دیگاران ،مطار
است( ».مطلبی پور .)11 :1321 ،اختلاال شخصایت پارانویاا یاا پارانوئیاد باا ناات علمای (Paranoid

) Personality Disorderبهگونهای است که فارد دارای احراساات ساوءظن و بادگمانی بایماورد،
حراسیت بیشازحد و پاسخهای هیجانی محدود است (ساراسون و ساراسون)711 :1331 ،
پارانویا یک اصطلا روانشناختیا روانپزشکی اسات کاه در اصاه باهنوعی آشادتگی فکاری یاا
هذیان دلالت دارد که شامه بدبینی ،حرادت ،خودبزرگبینی یا گزند و آسایب اسات« .آدلار 1بیمااران
پارانوئیا را افرادی تعریف کرد که درگیر نبردهای نمایشی علیه مشاکلات خودسااخته هراتند .بیمااران
روانپریش احراسات حقارت شدیدی دارند؛ بناابراین در تخیلاات خاود بارای هادخهاای یرقاباه
دسترس و برای کمال و امنیت مطلق تلاش میکنند؛ البته این کوششها محکوت باه شکرات هراتند و
این بیماران باید استراتژیهای پیچیدة بیشتری را برای واقعی نشان دادن عقاید خود به کار برناد ،چاون
همه سوگیریهای ادراکی و عقاید لط آنها به اندازة کافی قوی نیرتند که به واقعیّات نزدیاک باشاند،
روانپریشی آ از میشود( ».اوبرست و استوارت.)37 :1321 ،
کتاب  ،DSMبرای ملاک تشخیصای پارانوئیاد هدات نشاانه را بیاان مایکناد کاه بایاد در رفتاار
شخصیّت دارای اختلال پارانوئید ،حداقه چهار نشانه نمایان باشد.
 .1دلمشغول تردیدهای ناموجه در مورد وفاداری یا قابهاعتماد بودن دوستان است.
 .2بدگمانی ،بدون مبنای کافی که دیگران به او صدمه میزنند یا وی را فریب میدهند.
 .3از وقایع خوشایند معانی پنهان و تحقیرآمیز یا تهدیدکنندا برداشت میکند.
 .1هموارا به دیگران کینه میورزد .توهینها ،بیحرمتیهای دیگران را نمیبخشد.
 .7حملاتی را به شخصیّت یا اعتبار خود احراس میکند و با عصبانیت واکنش نشان میدهد.
 .1بدون دلیه موجه در مورد وفاداری همرر سوءظن مکرر دارد.
 .3مایه نیرت اسرار خود را با دیگران در میان بگذارد که دلیه آن ترس بیجا در اینبارا است کاه
از اطلاعات بهصورت بدخواهانه علیه او استدادا خواهد شد ()121 :1313 ،DSM-5

1. Alferd Adler
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با دقّت در رفتار کاووس از نشانههای اختلال پارانوئیا بر اساس کتااب  DSMمایتاوان باه وجاود
پنج نشانه از هدت نشانه پی برد که میتوان با استناد به آنها اختلال روانی پارانوئیا را در کاووس اثباات
کرد.
 -1-3-3دلمشغول تردیدهای ناموجه در مورد وفاداری دوستان

حکومت و پادشاهی ایران درست زمانی به کاووس رسید که او از همهچیز بینیاز باود .او مادعی باود
که مردان جنگی ،فر و درمش از جمشید و فریدون و دیگر پادشاهان پیشین ،فزونتر اسات (فردوسای،
 .)13/2 :1311همین اندیشه باعث شد ،بارها به خاطر فزونطلبی جان خود را باه خطار بینادازد و هار
بار رستم او را از چنگال مرگ برهاند .آفریننادگان داساتانهاای شااهنامه ،باا هنرمنادی تماات داساتان
سهراب را بعد از نشان دادن اوج نیرومندی ،وفاداری و جانفشانی رستم برای نجاات کیکااووس ذکار
کردااند .رستم هدتخان هولناک و مرگبار را برای نجات شاا ایاران و ساراهیانش باه جاان خریاد و
سرس در گرفتار شدن شاا در هاماوران و تهدیاد ایاران از جاناب تارکهاا ،باا تماات نیارو و قادرت،
خالصانه برای رهایی کیکاووس و نجات ایران مبارزا کرد و حتی در سقو از آسمان یکباار دیگار او
را مرهون لطف خود نمود .این تصویر از رستم ،برای این است که بتوان به ناپرندی رفتاار کیکااووس
در برخورد با مشکه رستم پی برد؛ امّا کیکاووس بر پایه بدگمانی که نربت باه رساتم داشات ،از دادن
نوشدارو به او خودداری کرد و درست در حراسترین لحظات ،با بدبینی تمات ،رساتم را باه مصایبت
مرگ فرزند ،گرفتار ساخت .آثار این بدبینی را در گدتار کیکاووس در بهاناه نادادن نوشادارو اینگوناه
میبینیم:
باادو گداات کاااووس« :کااز پیلااتن،

کاااه را بیشاااتر آب از ایااان انجمااان

اگر یاک زماان ز او باه مان باد رساد،

نراااازیم پااااداش او جاااز باااه باااد،

کجاااا گنجاااد او در جهاااان فااارا ،

باادان فاارّ و آن یااال و آن باارز و شااا

کجااا باشااد او پاایش تخااتم برااای

کجاااا راناااد او ،زیااار پااار هماااای

شنیدی که او گدت« :کاووس کیرات

گر او شهریار است پس تاوس کیرات »
(فردوسی)112-111/1 :1311 ،
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کیکاووس علاوا بر قدرتطلبی و اندیشۀ دساتیابی بار قلمروهاای مجااور ،هاراس از دساتدادن
قدرت را نیز داشت .او متوهّم بود که مبادا رستم او را هلاک کند و به پشتوانۀ سهراب جوان ،حکومات
را از او برتاند.
شااود پشاات رسااتم بااه نیاارو تاارا

هلااااک آورد بااایگماااان مااار مااارا
(فردوسی)111 /2 :1311 ،

افراد دارای اختلال روانی پارانوئیا «در مورد وفاداری یا قابهاعتماد بودن دوساتان و همکااران خاود
که اعمال آنها برای شواهدی از نیاتهاای خصامانه دقیقااً زیار نظار گرفتاه مایشاوند ،دلمشاغول
تردیدهای ناموجه هرتند )122 :1313 ،DSM-5( ».ساخنان برخاساته از اضاطراب کیکااووس نشاان
میدهد که او در مورد وفاداری رستم دچار تردید و نربت به او بریار بدبین است .درحالیکه در تماات
عمر بهجز وفاداری و خدمتگزاری چیزی از رستم ندیدا است .این رفتاار قدرنشناساانۀ کیکااووس و
عدت اعتمادش به رستم با ویژگی افراد پارانوئیا هامخاوانی دارد؛ زیارا افاراد دارای اختلاال پارانوئیاا در
حقیقت دچار هذیان گزند و آسیباند و متاوهّم از اینکاه دیگاران قصاد دارناد آنهاا را باه هلاکات
برسانند (شااملو217 :1333 ،؛ کاپلاان و ساادوک .)122/1 :1333 ،ایان تدکار کیکااووس ،کاه رساتم
نیرومندتر میشود و او را هلاک مایساازد (فردوسای )112/2 :1311 ،ناشای از هماین اندیشاه اسات.
هذیان گزند و آسیب بهگونهای است که شخ

پارانوئیدی بهطور قاطع معتقد است ،فارد یاا گروهای

از مردت قصد آزار و اذیت ...یا قصد کشتن او را دارند (مطلبی پور.)13 :1321 ،
رستم هموارا در طول زندگی خود ،بهعنوان جهانپهلوان ،به پادشاهان ایران وفادار باود و بیشاتر از
همه به کیکاووس خدمت نمودا است .به نظر میرساد باا ایان ساابقه ،کیکااووس بایاد جاان و دوات
پادشاهیاش را مدیون رستم بداند ،امّا عوض این جانفشانیها ،باه خااطر ناسراسای در بحرانایتارین
لحظات از دادن نوشدارو به توهّم نیرومندتر شادن رساتم ،امتنااا کارد و ایان نهایات قدرناشناسای و
سنگدلی بود« .کیکااووس ماردی تناد و خودکاماه و حاقناشاناس  ...باود( ».صادا .)127 :1311 ،در
ماجرای صلح سیاوش هم ،نابخردانه و قدرنشناسانه به رستم بدبین بود و او را مقصر میدانرت .بادون
دلیه کافی و یا حتی کوچکترین دلیلی معتقد باود کاه اندیشاۀ صالح باا افراسایاب را رساتم در سار
سیاوش انداخته است.
چو کاووس بشنید سار پار ز خشام،

برآشاادت از آن کااار و بگشاااد چشاام
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بااه رسااتم چنااین گداات شاااا جهااان

کااه« :ایاادون نمانااد سااخن در نهااان

کااه ایاان در ساار او تااو افگنااداای

چناااااین بااااایخ کاااااین کناااااداای

تنآسااانی خااویش جرااتی در ایاان

ناااه افاااروزش تاجوتخااات و نگاااین
(فردوسی)217/2 :1311 ،

در ماجرای صلح سیاوش کیکاووس با بدبینی تمات رستم را متهم میکند کاه فقاط باه فکار ماال و
ثروت است و این دیدگاا بدبینانه از تردید درونی شاا نربت به رستم نشان دارد.
هماااان رساااتم از گااانج آراساااته

نخواهااااد شاااادن ساااایر از خواسااااته
(فردوسی)213/2 :1311 ،

رستم این قدرنشناسی و ناسراسی کیکاووس را اینگونه بیان میکند:
چنین گدات رساتم کاه هار شاهریار

کاااه کاااردی مااارا ناگهاااان خواساااتار

گهاای رزت بااودی ،گهاای ساااز باازت

ندیااادت ز کااااووس جاااز رناااج رزت
(فردوسی)111 /1311:2،

 -2-3-3بدگمانی ،بدون مبنای کافی

افرادی که دچار اختلال پارانوئیا هرتند ،در مورد وفاداری دوستان و اطرافیانشان در تردید باه سار مای-
برند .آنان پیوسته انتظار خیانت دارند (ساراسون و ساراسون .)711 :1331 ،بادگمانی آناان بادون دلیاه
موجه یا بر اساس دلایه ساختگی است .مشخصۀ باارز ایان افاراد بادگمانی و ساوءظن اسات« .افاراد
دارای اختلال پارانوئیدی سه خصوصیت برجرته دارند :احراسات سوءظن و بدگمانی بیمورد نرابت
به دیگران ،حراسیت بیشازحد و پاسخ هیجانی محدود دارند( ».ساراساون و ساراساون.)711 :1331 ،
اوّلین باری که در داستان به بدگمانی کیکاووس اشارا میشود ،سخن سیاوش اسات کاه باا تردیاد باه
سخنان پدر گوش میدهد و میداند پدر مردی بدگمان است.
گمااانی چنااان باارد کااو را پاادر

پژوهااد هماای ،تااا چااه دارد بااه ساار؛

کاه« :برایاردان اسات و چیارازبااان،

هشاااایوار و بینااااادل و بدددددگمان
(فردوسی)213 /2 :1311 ،

سال پنجاهم

بررسی و تحلیه اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار ...
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در اتداقات بعدی بدگمانیهای کیکاووس خود را بیشتر نشان مایدهاد .یکای از ماوارد باارز ایان
بدگمانی و بددلی را در رفتارش با سیاوش مییاابیم؛ پایش از مااجرای دلادادگی ساودابه ،کیکااووس
بارها پرر را امتحان نمودا بود و او را شایرته و پاکزادا یافته بود (طبری.)122 :1337،
چنااین هداات سااالش هماای آزمااود

بااه هاار کااار جااز از پاااکزادا نبااود
(فردوسی)211 /2 :1311 ،

بااینوجود او نمیتوانرت با اطمینان کامه به سیاوش اعتماد نماید .هرچند که در هماان مااجرا باا
بوییدن سیاوش دریافت که از بوی مشک و می نابی کاه مخصاوص ساودابه اسات ،اثاری در وجاود
سیاوش نیرت (فردوسی )223 /2 :1311 ،اما این بددلی و بدگمانی را تنهاا باا آزماون آذر توانرات از
بین ببرد.
دل شاااا کاااووس شااد بددد گمددان

برفت و پار اندیشاه شاد یاک زماان

همی گدت کین را چاه درماان کانم

نشاید کاه ایان را بار دل آساان کانم
(فردوسی)221/2 :1311 ،

در تاریخ طبری نویرندا بددلی کیکاووس در این مورد را به تأثیر سودابه بر شااا نرابت مایدهاد.
«سودابه چون امتناا سیاوخش را از بدکاری بدیاد ،پادر را باا وی باددل کارد( ».طباری.)122 :1337،
فردوسی نیز این بددلی کاووس نربت به سیاوش را اینگونه توجیه میکند.
چااو سااوداوا او را فریبناادا گشاات

تااو گدتاای کااه زهاار گزایناادا گشاات
(فردوسی)211/2 :1311 ،

باادان تااا شااود بااا ساایاوخش بااد

باادان سااان کااه از گااوهر او ساازد

باااه گدتاااار او شاااد بددددگمان

نکاارد ای ا باار کااس پدیااد آن زمااان

بااه جااامی کااه زهاار آگنااد روزگااار

ازو خیااارا نوشاااه مکااان خواساااتار
(فردوسی)232/2 :1311 ،

حتی بعدازآن ماجرا با وجود اثبات بیگنااهی سایاوش در آزماون آذر ،بااز هام کیکااووس رفتاار
مناسبی با فرزند نداشت ،بهگونهای که سیاوش تارجیح داد باه بهاناۀ رفاتن باه نبارد از پادر و ساودابۀ
توطئهچین دور باشد.
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جرتارهای نوین ادبی (ادبیات و علوت انرانی سابق)

مگاار کااهت رهااایی دهااد دادگاار

شمارة چهارت

ز سااااوداوا و گدااااتوگوی پاااادر
(فردوسی)211/2 :1311 ،

 -3-3-3برداشت معانی پنهان و تحقیرآمیز یا تهدیدکننده از وقایع خوشایند

یکی از مهمترین وقایع در داستان سیاوش ،گریز روانی سیاوش از دربار و رفتن باه نبارد باا افراسایاب
بود .او با مکانیزت کناراگیری رفتن به میدان مبارزا را بر مانادن در درباار تارجیح داد ،اماا در روزهاای
آ ازین نبرد پس از پیروزی اولیه ،در برابر دشمن ،تقدیر مدد نمود که افراسایاب از اداماۀ نبارد پشایمان
گردد و بنابر مصلحتی با سیاوش پیماان صالح ببنادد .در قارارداد صالح باین ایاران و تورانیاان اتداا
خوشایندی افتاد؛ زیرا که بدون کوچکترین خرارتی جنگ پایان یافات ،ساراا افراسایاب از شاهرهای
بخارا ،سغد ،سمرقند ،چاچ و سرنجاب عقب نشرت و اموالی باهعنوان نیمات باه ایرانیاان بخشاید و
افراسیاب حتی صد تن از خویشاوندان را بهعنوان گروگان نزد سیاوش فرستاد؛ تا اساتقرار صالح را باا
این شیوا تضمین نماید .در تمات این مدت رستم در کنار سیاوش ،روند صالح را نظاارت ماینماود و
جوانب آن را میسنجید.
بدانرااان کااه رسااتم هماای نااات باارد

ز خویشاااان نزدیاااک صاااد برشااامرد

بااااار شااااااا ایاااااران فرستادشاااااان

براااای خلعاااات و نیکااااویی دادشااااان

بخاااارا و ساااغد و سااامرقند و چااااچ

ساارنجاب و آن کشااور و تخاات و عاااج

تهاای کاارد و شااد بااا سااره سااوی گنااگ

بهانااااه نجراااات و فریااااب و درنااااگ
(فردوسی)211 /2 :1311 :

کوچکترین فایدة این صلح این بود که افراد کمتری کشته میشدند .در ضامن ساران ساراا ایاران
اندیشیدا بودند که اگر سراا توران به صلح خود پایبند نباشد ،چیزی عوض نشدا و بهآسانی مایتوانناد
در برابر او بایرتند ،ولی وقتی دشمن با میه ،عقب نشرته بود و امتیاازاتی باه ایرانیاان دادا باود ،دلیلای
منطقی برای ادامه جنگ و خونریزی وجود نداشت .رستم و سیاوش پس از رایزنی بریار به این نتیجاه
رسیدند ،قبول صلح و برتن پیمان آشتی با تعیین شرایطی ،به سود ایرانیان خواهد باود ،امّاا کیکااووس
بر پایۀ پارانوئیای خود نهتنها از شنیدن پیمان صلح خوشحال نشد ،بلکه بهشدت با آن مخالدات ورزیاد.
او رستم را متّهم به سههانگاری و تنبلی نمود ،که برتن پیمان صلح را تو در سر سیاوش انداختهای.

سال پنجاهم

بررسی و تحلیه اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار ...

بااه رسااتم چنااین گداات شاااا جهااان،
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تنآسااانی خااویش جرااتی در ایاان؛

ناااه افاااروزش تاجوتخااات و نگاااین.
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(فردوسی)217/2 :1311 ،
او خود به سیاوش سدارش کردا بود که اگر افراسیاب حرب کند با او حارب کان و اگار خواساته
داد با او وارد نبرد نشو (بلعمی )11/2 :1311 ،اما اکنون که سیاوش باا هاماندیشای رساتم تصامیم باه
برقراری صلح گرفته بود ،به جای شادمانی بار چناین پیاروزی باادآورداای دلمشاغول برداشاتهاای
توهینآمیز این اتدا بود .میاندیشید بدون مشورت و رای زدن با او پیمان صلحی براتهاناد کاه نشاان
میدهد کرب اجازا از شاا را نادیدا گرفتهاند.
نرفاات ایاا بااا ماان سااخن ز آشااتی

ز فرماااااان مااااان روی برگاشاااااتی
(فردوسی)211/2 :1311 ،

«ویژگی اصلی اختلال شخصیّت پارانوئید ،الگوی بیاعتمادی و سوءظن فراگیار باه دیگاران اسات.
بهطوریکه انگیزاهای آنها بهصورت بدخواهانه برداشات مایشاود .)122 :1313 ،DSM-5( ».افاراد
دارای اختلال پارانوئیا بر پایۀ دلیلی جزئی یا بدون هی دلیلی گماان مایکنناد کاه دیگاران علیاه آناان
توطئهچینی کردااند .به این دلیه کاووس قبول صلح را نوعی بایاحترامای و تاوهین باه ذات ملوکاناۀ
خود تصوّر مینمود و مُصر بود که توس به میدان مبارزا برود و نبرد را ادامه دهد.
اصرار نادرست کیکاووس بر نرذیرفتن صلح و زیر فشار گذاشاتن سایاوش بارای شکراتن پیماان
صلح و سوزاندن هدایا و کشتن گروگانها ،از آن انتظارات بیجایی بود کاه سایاوش را وادار باه تارک
وطن کرد .سیاوش میدانرت پیکار با افراسیاب پس از صلحی که برته شدا و هنوز نقض نشادا ،مایاۀ
ننگ و عار است و میدانرت این همه از کید زن پدر اوست (طبری .)122/2 :1337 ،او با خاود مای-
اندیشد اگر به نزد پدر برگردد از توطئههای سودابه و سرزنشهای یارمنطقای پادر در اماان نخواهاد
بود؛ به این دلیه ترجیح داد ،مکانی در جهان بجوید که از آنها به دور باشد.
مگااار کااام رهاااایی دهاااد دادگااار

ز سااااوداوا و گدااااتوگوی پاااادر
(فردوسی)211/2 :1311 ،

11

شمارة چهارت

جرتارهای نوین ادبی (ادبیات و علوت انرانی سابق)

در حمله به مازندران هم ،کیکاووس بهشدت تحت تأثیر برداشتهای خود بود .تصامیم ناگهاانی-
اش برای حمله به مازندران ،بدون تدکر و تدبر در آن و بدون مشاورت باا پهلواناان و بزرگاان درباار،
نمونهای از همان رفتارهای خودسرانه بود .او بدون تأمّه و بهصاورت تکانشای تصامیم مایگرفات و
توهّم نیرومندی و لبه بر امور دشوار را داشت؛ بادین خااطر پاس از شانیدن سارود آن دیاوناژاد ،در
هیئت یک مرد رامشگر ،هوس حمله به مازندران به سرش افتاد.
چااو کاااووس بشاانید ایاان سااخن

یکاااای تااااازا اندیشااااه افکنااااد باااان

دل رزمجااااویش ببراااات اناااادر آن

کاااه لشاااکر کشاااد ساااوی مازنااادران
(فردوسی)7 /2 :1311 :

و برای توجیه این حرکت یرمنطقی و متهوّرانه سخنانی بهظاهر منطقی بیان ارادا داد:
چناااین گدااات باااا سااارفرازان رزت،

کااه« :مااا ساار نهااادیم یکراار بااه باازت.

اگااار کااااهلی پیشاااه گیااارد دلیااار،

بگاااردد بااار او دشااامن پرااات چیااار.
(فردوسی)7 /2 :1311 :

اما حتی با این توجیهات هم هی کس از بزرگان اندیشۀ نابخردانۀ حمله به مازندران را تأییاد نکارد.
همگی به هولناک بودن این کار و تبعات دردسارآفرین آن واقاف بودناد و حتای از فکار باه آن مای-
هراسیدند .تر یب و تشویق جمع برای انجات چنین عملی وجود نداشت:
سااخن چااون بااه گااوش بزرگااان رسااید،

از ایشااان ،کااس ایاان رای فاار ندیااد.

همااه زرد گشااتند و پاار چااین باااروی؛

کرااای جناااگ دیاااوان نکااارد آرزوی
(فردوسی)7 /2 :1311 :

امّا خودرأی بودن کاووس و امتناا از پذیرش نظر دیگران ،موجب گردید ،بزرگاان سااکت بمانناد
و به فرمان او گردن بنهند .تنها در این میان توانرتند با ارسال پیکی به ساوی زال از او بخواهناد کاه باه
دربار شاا بیاید و شاید بتواند پادشاا را از این اندیشاۀ شاوت منصارخ نمایاد؛ اماا کیکااووس بار پایاۀ
پارنوئیای خود نمیتوانرت از وقایع خوشایند برداشت مثبت داشته باشد برای همین ناهتنها باا ساخنان
منطقی زال ،از رفتن به مازندران منصرخ نشد؛ بلکه به او هشدار داد :مانع وی برای رفتن باه ایان نبارد
نشود.

سال پنجاهم

بررسی و تحلیه اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار ...

«گاار ایدونکااه یااارت نباشاای بااه جنااگ
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میداااازای مااااا را باااادین در درنااااگ»
(فردوسی)11 /2 :1311 :

این تنها موردی نیرت که کیکاووس با خرد اندک خود متوجۀ حرننیات دیگاران نمایشاود؛ در
گرفتار شدنش به مهمانی شاا هامااوران نیاز مشاابه هماین اتداا دوباارا ر داد .خاوی پندناپاذیری
کیکاووس و اعتماد بیشازاندازا به برداشت خود از وقایع ،باعث گردید ،به سخنان ساودابه کاه او را از
توطئۀ احتمالی پدرش آگاا کرد و به او هشدار داد ،توجهی نکند.
بدانرااااااات ساااااااودابه رای پااااااادر

کاااه باااا ساااور پرخااااش دارد باااه سااار.

بااه کاااووس کاای گداات« :کاااین رای نیراات؛

تااو را خااود بااه هاماااوران جااای نیراات.
(فردوسی)31 /2 :1311 :

زال در مورد پندناپذیری کیکاووس و بیتوجهیاش به دلروزی دیگران ،معتقد بود که:
هماای گداات« :کاااووس ،خودکامااه ماارد،

نااه گاارت آزمااودا ،زگیتاای نااه ساارد

نباشاااد شاااگدت ار باااه مااان نگااارود

شااوت خراااته گااار پنااد مااان نشااانود
(فردوسی)2 /2 :1311 :

هماااه پناااد پیااارانش آیاااد باااه بااااد؛

از آن پااس ،دهااد چاار گااردانش داد

نشااااید کاااه گیااارت از او پناااد بااااز

کاااه از پنااادمان نیرااات او باااینیااااز

ز پناااد و خااارد گااار بگاااردد سااارش

پشاااایمانی آیااااد ز گیتاااای باااارش
(فردوسی)2 /2 :1311 :

 -4-2-3کینهورزی همراه با خشم

افراد دارای اختلال پارانوئیا بیحرمتی و تحقیر را تاب نمایآورناد در برابار آن بهشادت عکاسالعماه
نشان میدهند و قادر به بخشیدن بیحرمتیها حتی اگر جزئی باشد ،نیز نیراتند (شااملو.)231 :1333 ،
در مورد این افراد باید گدت که «بیحرمتیهای جزئای خصاومت زیااد را برمایانگیازد و احراساات
خصمانه به مدّت طولانی ادامه مییابد .)122 :1313 ،DSM-5( ».کاووس در مورد کوچاکترین بای-
حرمتی رستم به ساحت ملوکانهاش معتقد است:

جرتارهای نوین ادبی (ادبیات و علوت انرانی سابق)
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اگر یک زماان زاو باه مان باد رساد،

شمارة چهارت

نراااازیم پااااداش او جاااز باااه باااد،
(فردوسی)111/2 :1311 ،

در ماجرای دیر آمدن رستم به دربار ،کاووس با خشم این عمه رساتم را ناوعی تاوهین باه خاود
پنداشت و بهشدت خشمگین شد .هرچند که خشم بهعنوان یک ویژگی اخلاقی طبیعی در هماۀ افاراد
هرت؛ امّا اینکه شدت این خشم و عصبانیت تا آن اندازا باشد کاه گراتاخانه رساتم را تحقیار کناد و
دستور بردار نمودن او را صادر کند ،خشمی بیشازحد انتظار بود و نشان از اضاطراب شادید یرقاباه
کنترل میداد .کاووس خصمانه و بدون تدکر از روی عصبانیت اینگونه دستور بر دارکردن رستم را باه
توس نوذر داد:
کااه رسااتم کااه باشااد کااه فرمااان ماان

کنااد سراات و پیچااد ز پیمااان ماان

بگیااار و ببااار زنااادا بااار دار کااان

وز او نیااز بااا ماان مگااردان سااخن
(فردوسی)111 /2 :1311 ،

افراد دارای اختلال پارانوئید «به دلیه دنبال کردن انگیزاهای مخدی و معانی ویاژا ،تواناایی آنهاا در
توجه و فهم همۀ موقعیتها محدود میشود( ».ساراسون و ساراساون .)712 :1331،خشام کیکااووس
در برابر رستم که سه بار نجات جان خود را به او مدیون بود ،خشامی جناونآساا ماینماود؛ آن هام
رستمی که حاضر بود تن و جان خود را فدای کاووس کند:
تااان و جاااان فااادای سااارهبد کااانم

طلراااااام و دل جااااااادوان بشااااااکنم
(فردوسی)21/2 :1311 ،

خشم کاووس نربت به رستم به اندازاای یرعادی بود که اطرافیان با وجود مقاات پادشااهی ،بارای
آرات نمودن رستم آن را اینگونه توجیه نمودند.
تو دانای کاه کااووس را مغاز نیرات

بهتناادی سااخن گدتاانش نغااز نیراات

بجوشااد همااان گااه پشاایمان شااود

باااهخوبی ز سااار بااااز پیماااان شاااود
(فردوسی)111 /2 :1311 ،

این خشم آتشین او بود که باعث پیشداوری در مورد ندادن نوشدارو به رستم گردید .روانشناساان
معتقدند که امکان دارد خشم به پارانوئیا ،بدگمانی ،پیشداوری و نگرش خصامانه در موقعیّات روزمارة
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معمولی دامن بزند (لیندن فیلد .)31 :1321 ،فردوسی مکرراً خشم کیکاووس را باه آتاش تشابیه مای-
نماید و شخصیّت همیشه تند و تیز او را در برابر مخاطب اینگونه ترسیم میکند:
ساار و مغااز کاااووس آتشااکداساات

همااه مایااه و جنااگ او بیهااداساات
(فردوسی)232 /2 :1311،

چااو نامااه باار او خوانااد فاارّ دبیاار

ر شااهریار جهااان شااد چااو قیاار
(فردوسی)213 /2 :1311،

تهمااااتن برآشاااادت بااااا شااااهریار

کااه چناادین ماادار آتااش اناادر کنااار
(فردوسی)111/2 :1311 ،

چاو کااووس بشانید ،سار پار ز خشام

برآشاادت از آن کااار و بگشاااد چشاام
(فردوسی)217/2 :1311 ،

که کااووس تندسات و هشایار نیرات

هم این داستان بار دلاش خاوار نیرات
(فردوسی)117/2 :1311 ،

تندخویی و خشم کاووس از میان همۀ قهرمانان شاهنامه نمایانتر اسات (سارامی .)311 :1322 ،او
خلقوخوی عادی نداشت و ا لب درباریان و پهلوانان به بدخویی و تندخویی شهریار واقاف بودناد و
او را با خلقوخوی بد یاد میکردند.
بااادو گدااات :خاااوی باااد شاااهریار

درختاای اساات جنگاای همیشااه بااه بااار
(فردوسی)111/2 :1311،

حتی کیکاووس خود نیز نربت به خشم و تنادی خاود واقاف اسات و آن را جزئای از گاوهر و
سرشت خود میپندارد.
کااه تناادی ماارا گااوهر اساات و سرشاات

چنااان رساات بایااد کااه یاازدان بکشاات
(فردوسی)171/2 :1311،

در ابیات زیر نیز سیاوش از خشم پدر برای آزادی گروگانها و اینکه با افراسایاب نجنگیادا ،مای-
ترسد و مایه نیرت با این خشم و پیکار پدر روبهرو شاود ،بارای هماین تارجیح مایدهاد باه درباار
بازنگردد.
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ز بهاااار نااااوا هاااام بیااااازارد اوی

ساااخنهاااای دیریناااه یااااد آرد اوی

وگااار بااااز گاااردت از ایااان رزمگااااا

شاااوت کاااار نااااکردا نزدیاااک شااااا

هماااان خشااام و پیکاااار بااااز آورد

سرشااااک اااام اناااادر کنااااار آورد
(فردوسی)233 /2 :1311،

همین تندخویی و خشم کیکاووس بود که باعث شد سیاوش برای همیشه ربات را بار مانادن در
ایران ترجیح دهد .نوعی گریز روانی برای یافتن آرامشی که آن را در دربار و در نزد پدر هرگز نیافت.
یکاای کشااوری جااویم اناادر جهااان

کاااه ناااامم ز کااااووس گاااردد نهاااان

ز خااااوی بااااد او سااااخن نشاااانوت

ز پیکااااار او یااااک زمااااان بغنااااوت
(فردوسی)274 /2 :1331،

 -5-2-3توهّم تهدید شخصیّت یا تهدید اعتبار

کیکاووس پادشاهی خودکامه و مغرور بود و تنها به خاود مایاندیشاید ،حداظ اعتباار و پادشااهیاش
مهمترین مرئلهای بود که ذهن او را درگیر نمودا بود .در داساتان ساودابه و سایاوش ،بااوجوداین کاه
مرئلۀ مهمی روی دادا بود و به سایاوش -کاه او را بارهاا آزماودا و جاز از پااکزادا باودن ،چیازی
دستگیرش نشدا بود -تهمت زدا شد ،امّا کاووس دلمشغول آبروی خود بود و اعتقااد داشات اگار از
میان این دو تن – سودابه و سیاوش – یکی رسوا گردد ،کری دیگر او را شهریار نخواهد خواند.
کاااازین دو یکاااای آر شااااود نابکااااار

از آن پاااس کاااه خواناااد مااارا شاااهریار
(فردوسی)233/2 :1311 ،

او به اعتبار و آبروی خود میاندیشد و نگران آسیب روانی و اجتماعی این اتدا نبود و اگار از ایان
بابت دلمشغولی در او دیدا میشد به این خاطر باود کاه از اعتباار پادشااهی او کاساته خواهاد شاد.
عبارت «از آن پس که خواند مرا شهریار » این فکر را به ذهن مایرسااند کاه کااووس نگاران فاجعاۀ
پیش آمدا نبود و میتوانرت آن را نادیدا بگیرد به شر آنکه دیگران از آن بویی نبرند ،مبادا او را لاایق
شهریاری نخوانند.
ساارانجات گداات :ایماان از هاار دوان

نگاااردد دل مااان ناااه روشااان روان

پر اندیشه شاد جاان کااووس کای

ز فرزنااااد و سااااوداوة نیااااکپی
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(فردوسی)233/2 :1311 ،
رفتار تند و خشن او به خاطر پذیرش صلح سیاوش نیز نشئت گرفته از این اندیشاه باود کاه بای-
اجازة او پیشنهاد صلح را پذیرفته بودند .او این اقادات را ناوعی تاوهین و بایاحترامای باه مقاات رفیاع
شاهانهاش میدانرت .به این خاطر نمیتوانرت پذیرش این صلح را ،حتی اگر به ساود ایرانیاان باشاد،
به خود بقبولاند.
نرفاات ایاا بااا ماان سااخن ز آشااتی

ز فرماااااان مااااان روی برگاشاااااتی
(فردوسی)211/2 :1311 ،

در اکثر مواقع وجود یک اضطراب نهتنها فرد را دچار ناپایداری هیجانی میکند ،بلکه موجاب مای-
شود تا در برابر جزئیترین اتداقات حرّاسیت نشان دهد و دچار خشم شود« .کاووس بر خشام خاود
چیرا نیرت و یکی از اصلیترین ویژگیهاای اخلااقی او خشام اسات( ».کلاهچیاان و پنااهی:1313 ،
 .)273این خشم گرفتنها عموماً ناگهانی هرتند و به خاطر نداشتن اطمینان و ایمنی به وجود مایآیناد.
گاهی اشخاص بعد از واکنش مندی اطرافیان از این عصبانیتهاای ناگهاانی ،دچاار احرااس پشایمانی
میشوند .هراس از دست دادن آبرو و اعتبار باعث میگردد آنان ا لب بهصورت تکانشی رفتار نمایناد.
«رفتار تکانشی که طبق آن شخ

دچار هیجان میشود و بدون تدکر و سنجش عمه میکند ،با رفتاار

کاووس که پادشاهی هیجانی و دتدمی مزاج است و بعد از اقدات باه کاار پشایمانی مایشاود ،ساازگار
است( ».واثقی فرد.)13 :1312،
 -4نتیجهگیری

شاهنامه ،با همۀ عظمت خود انعطاخ خاصی دارد که میتوان آن را با روشهای نوبنیااد نقاد ادبای باا
استدادا از دیدگااهای تلدیقی و بینارشتهای ادبیات و روانشناسی ،مورد نگارش و بررسای قارار داد .در
این جرتار خواندیم که کاووس یکی از بزرگترین پادشاهان کیانی ،اسیر دست رایاز خاویش باود و
در پی کرب مداوت لذّتها روزگار را میگذراند .هرگااا محارّکهاای درونای و بیرونای در او ایجااد
تنیدگی مینمودند ،تنها در اندیشۀ از بین بردن تنیدگی بود .صداتی چون زیااداخاواهی ،قادرتطلبای،
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تندخویی ،آزمندی ،پندناپذیری و صدات مندی دیگری که در رفتاار او باه چشام مایخاورد ،متاأثر یاا
نشئت گرفته از رایز و خواستههای درونی بودند .کیکاووس بران شاخۀ بدی بود کاه از بایخ درختای
نیکو روییدا باشد .او نتوانرت فر و نات پدر را آنگونه که شایرته بود ،حدظ نماید .بادگمانی او ،بادون
مبنای کافی که دیگران قصد دارند باه او صادمه بزنناد و همچناین دلمشاغولی باه خااطر تردیادهای
ناموجه در مورد وفاداری یا قابهاعتماد بودن دوستان و معانی پنهان و تحقیرآمیز یا تهدیدکننداای کاه از
وقایع خوشایندی چون صلح سیاوش برداشت نمود و ،...همگی از دیدگاا علم روانشناسی باا احتماال
اختلال پارانوئید در او ،توجیه میشوند .در کتاب  DSMبرای ملاک تشخیصای پارانوئیاد هدات نشاانه
بیان شدا که در رفتار شخصیّت دارای اختلال پارانوئید ،حداقه چهار نشانه نمایان است .ایان در حاالی
است که با توجه به شناخت محدود از کیکاووس در موقعیتهای داساتانی ،مایتاوان باه وجاود پانج
نشانه از اختلال پارانوئید در شخصیت او پی برد .با این دیدگاا شاید بتوان اینگوناه قضااوت کارد کاه
رفتار نابخردانۀ او در موقعیتهای گوناگون داستانی برخاسته از اختلال روانی پارانوئیا در اوست.
کتابنامه
احمدی ،بابک .)1311( .ساختار و تأویه متن .چاپ چهاردهم .تهران :نشر مرکز.
اسلامیندوشن ،محمدعلی .)1333( .سرو سایه فکن ،دربارة فردوسی و شااهنامه .چااپ ساوت .تهاران:
شرکت انتشارات یزدان.
اسکولز ،رابرت .)1333( .عناصر داستان .ترجمه فرزانه طاهری .چاپ اول .تهران :نشر مرکز.
انجمن روانپزشکی آمریکا DSM-5 .)1313( .راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانای .ترجماۀ
یحیی سیدمحمدی .چاپ سوت .تهران :نشر روان.
اوبرست ،ارسولا ای و آلنای استوارت .)1321( .رواندرمانی آدلری .ترجمۀ نیلوفر قاادری .چااپ اول.
تهران :انتشارات ارجمند.
بلعمی ،محمد بن محمد .)1311( .تاریخ بلعمی .ج  .2به کوشش محمد دهقانی .چاپ اول .تهران :نشر
نی.
بهار ،مهرداد .)1331( .پژوهشی در اساطیر ایران .چاپ دوت .تهران :نشر آگاا.
تدضلی ،احمد .)1327( .مینوی خرد .تهران :انتشارات توس.
حمیدیان ،سعید .)1323( .درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی .چاپ دوت .تهران :انتشارات ناهید.
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جلالی نائینی ،محمدرضا .)1332( .ریگ ودا .تهران :نشر نقرا.
دادستان ،پریر  .)1331( .روانشناسی مرضی تحولی .چاپ اول .تهران :انتشارات ژرخ.
دبیرسیاقی ،محمد .)1331( .مقالۀ «چهرة زن در شاهنامه» .مجموعاه مقالاات فردوسای و شااهنامه .باه
کوشش علی دهباشی .چاپ اول .تهران :انتشارات مدبر.
دوستخواا جلیه .)1327( .گزارش اوستا ،کهنترین سروداها و متنهاای ایرانای .چااپ دهام .تهاران:
انتشارات مروارید.
دهقانی ،نجمه .)1312( .پایاننامۀ «تحلیه روانشناختی داساتانهای هازار و یکشاب» .دانشاگاا اراک.
دانشکدا ادبیات و علوت انرانی .تابرتان .12
ساراسون ،ایروین جی و بارابارا آر ساراسون .)1331( .روانشناسی مرضی .چاپ اول .تهران :انتشارات
رشد.

سادوک ،بنجامین و ویرجینیا سادوک و پدرو روئیز .)1317( .خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک بار
اساس  .DSM-5ترجمۀ مهدی گنجی .تهران :نشر ساوالان.
ستاری ،رضا« .)1322( .بررسی شخصیت کاووس بر اساس برخای کردارهاای او از دوران باساتان تاا
شاهنامه» فصهنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوراشناختی .سال پانجم .شامارة  .17تابراتان  .22صا
.122-113
ستاری ،رضا« .)1322( .بررسی روند تطور شخصیت کاووس از روزگاار باساتان تاا شااهنامه» نشاریۀ
تاریخ ادبیات( .پژوهشنامۀ علوت انرانی) .شمارة  .11 /3بهار  .22ص

.112-113

سرامی ،قدمعلی .)1322( .از رنگ گه تا رنج خار ،شکهشناسای داساتانهاای شااهنامه .چااپ پانجم.
تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

سیلیگمن ،مارتین .ای .پی و دیوید روزنهان .)1317( .روانشناسی نابهنجاری ،آسیبشناسی روانای بار
اساس  .DSM-IVجلد یک .ترجمۀ یحیی سید محمدی .تهران :انتشارات ارسباران.
شاملو ،سعید .)1332( .بهداشت روانی .چاپ دهم ،تهران :انتشارات رشد.
 .)1333( . ..................آسیبشناسی روانی .چاپ پنجم .تهران :انتشارات رشد.
صدا ،ذبیحالله .)1333( .تاریخ ادبیات در ایران .جلد اول .تهران :چاپ یازدهم .انتشارات ققنوس.
 .)1311( . .....................حماسهسرایی در ایران .چاپ پنجم .تهران :انتشارات فردوس.
صنعتی ،محمد .)1321( .تحلیههای روانشناختی در هنر و ادبیات .چاپ سوت .تهران :نشر مرکز.
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صنعوی ،قاسم و همکاران .)1322( .ادبیات و تحقیق ادبی( .مجموعه مقالات) .ترجمه قاسم صانعوی و
دیگران .تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
طبری ،محمد ابن جریر .)1337( .تاریخ طبری یا تاریخ الرسه و الملوک .ج  .2ترجمۀ ابوالقاسم پایندا.
چاپ پنجم .تهران :انتشارات اساطیر.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1311( .شاهنامۀ فردوسی .ج  .1به کوشش جلال خالقی مطلق و زیر نظر احراان
یار شاطر .کالیدرنیا :انتشارات مزدا.
 .)1311( ..............................شاهنامۀ فردوسی .ج  .2به کوشش جلال خالقی مطلق و زیر نظار احراان
یار شاطر .کالیدرنیا :انتشارات مزدا.
فرنب دادگی .)1321( .بندهش .ترجمۀ مهرداد بهار .چاپ دوت .تهران :انتشارات توس.
کاپلان ،هارولد و بنیامین سادوک .)1333( .خلاصه روانپزشکی ،علوت رفتاری – روانپزشکی بالینی .ج
 .1ترجمۀ نصرتاله پور افکاری .چاپ دوت .تهران :انتشارات آزادا.

کلاهچیان ،فاطمه و لیلا پناهی .)1313( .مقالۀ «روانشناسی شخصیت کااووس در شااهنامه» فصاهناماۀ
ادبیات عرفانی و اسطوراشناختی .سال  .11شمارة  .33ص
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کزازی ،میرجلال الدین .)1327( .نامۀ باستان .ج  .2چاپ ششم .تهران :سازمان مطالعه و تادوین کتاب
علوت انرانی دانشگااها.
گنجی ،مهدی .)1311( .آسیبشناسی روانی بر اساس  DSM-5جلد 1و  .2تهران :ساوالان.
لیندن فیلد ،گیه .)1321( .کنترل خشم ،گاتهای سادا برای مقابله باا ناکاامی و تهدیاد .ترجماۀ حمیاد
شمریپور .نشر جوانه رشد.
مطلبی پور ،سیدا لادن .)1321( .شناسایی اشخاص در دیدارهای اول .چااپ هداتم .تهاران :انتشاارات
اشکان.
واثقی فرد ،سامان .)1312( .پایاننامۀ «بررسی در رفتار شاهان بار اسااس تئاوری مادیریتی انگیازش».
دانشگاا لرستان .دانشکدا ادبیات و علوت انرانی .دیماا .12
ولک ،رنه و آوستن وارن .)1333( .نظریۀ ادبیات .ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر .چاپ اول .تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.

هالجین ،ریچارد و سوزان کراس ویتبورن .)1312( .آسیبشناسی روانای ،دیادگااهاای باالینی درباارة
اختلالات روانی بر اساس  .DSM-IVجلد  .1ترجمۀ یحیی سید محمدی .تهران :نشر روان.
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هوشنگی ،مجید .)1322( .پایاننامۀ «نقد و تحلیه روانشناختی شخصیتهای شااهنامه»( .زال ،تهمیناه،
رستم و سهراب) .دانشگاا تربیت مدرس .دانشکدة علوت انرانی .تیرماا .22
یاوری ،حورا .)1331( .روانکاوی و ادبیات ،دو متن ،دو انران ،دو جهان .چاپ اول .تهاران :انتشاارات
تاریخ ایران.

