
 72/6/8392تاريخ پذيرش:           81/9/8396تاريخ دريافت: 

DOI: 10.22067/jls.v50i4.62410 

 

 نامهدر شاه «کاووسیک»در رفتار  «پارانوئیا»بررسی و تحلیل اختلال شخصیت 
 

 1یباقر نبیز

 2یدآبادوداو ید علمحمّدکتر 

 3یعقوبیسرور  یعلدکتر 

 چکیده              

توان باا اساتدادا از آن، شناسی، روشی نوین است که میعلم روان ۀآثار ادبی از زاوی ۀمطالع

ای، حماسای، ترین و معتبرترین سند اسطورامهم نامههشابرد. های پنهانی اثر ادبی پیبه لایه

-هاست و با داستانکه محصول ناخودآگاا جمعی ایرانی در طول قرنتاریخی ماست. اثری 

و تکثیار معناا دارد. در ایان جراتار  هیاتأوهای فراتاریخی و فرامکاانی خاود تمایاه باه 

یکای از ) کاووسیکیت صشخ ،توصیدی -با استدادا از روش تحلیلی اندکوشیدا گاننویرند

بینای و ارزیاابی بااز ،شناسییدگاا علم روانرا از د (نامهشاهی در پادشاهان کیان نیتربزرگ

باشاد.  دایاروببدی باود کاه از درختای نیکاو  ۀ، از نظر وراثتی بران شاخکاووسیک .کنند

بادون مبناای او  است. بدگمانی درونیهای تکانه ریتأثتحت  شدتبهداد رفتارش نشان می

تردیدهای ناموجه در  مشغولصدمه بزنند و همچنین دل ویکافی که دیگران قصد دارند به 

ای کاه از یرآمیز یا تهدیدکنندامعانی پنهان و تحق ،بودن دوستان اعتمادقابهمورد وفاداری یا 

 شناسیوقایع خوشایندی چون صلح سیاوش برداشت نمود و...، همگی از دیدگاا علم روان

هاای اختلاال ویژگایایان مقالاه شاوند. اختلال پارانوئید در او، توجیه میابتلا به با احتمال 

راهنمای تشخیصی آمااری اختلالاات » یپزشکبا استناد به معتبرترین کتاب روانرا  پارانوئید

در  (APA)مریکااا اپزشااکی انجماان روان فیتااأل (DSM)بااا نااات اختصاااری  ،«رواناای

 ذکر نمودا است. DSM-5جدیدترین ویرایش آن 
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 مقدمه -1

هاای مهام تحلیاه آثاار تواند یکی از شاخهشناختی موجود در اثر ادبی میها و قوانین روانسنخ ۀمطالع

شناسای پیونادی پیوند بین ادبیاات و روان .(22: 1333باشد )ولک و وارن، شناسی از دیدگاا روانادبی 

« شاناختی در ادبیااتنقاد روان»جدیدی در نقد ادبای موساوت باه  ۀباعث تولد شاخ چراکهمیمون بود 

این نگااا ناوین کاه از نقاد در ادبیاات با  .(13: 1331؛ یاوری، 73: 1322 همکاران، و گردید )صنعوی

ش وت این روند هر خاوانبا تدان ادب گشود. ای جدید از تحلیه متن به روی دوستدارادریچه، باب شد

 پیاادا بارای»آن اثر گردد.  ةای از مداهیم تازباعث نمایش جلوا ،تواندو برداشت متداوتی از یک متن می

 هام یکای و ظااهری صاورتبه خواناد یکای گوناه دو باید به را متنی هر شناسی،روان تحلیه کردن

ایان دو گوناه خوانادن در » .(12 :1312)دهقانی، « دارد. قرار نوشته پشت و ماوراء در که آنچه خواندن

 ةعانی ظاهری و یکی خواندن باه شایویکی خواندن به شکه کلاسیک است با درک همان م 1نظر دریدا

دیادن  وضاو بهکه تلاش برای بل 3زداو واپس 2ناخودآگاا تنهانهدوت  ةشکنی است. در این شیوساخت

« گیارد.کااوی باه عاریات مایرا از روان 3و فرانمود کلاامی 1و نیز آوا 7آگااو پیش 1بین خودآگاا ۀرابط

 .(7: 1321 صنعتی،)

 محصاول کاه ماسات. اثاری ای، حماسی، تاریخیترین و معتبرترین سند اسطوراگمان شاهنامه مهمبی

های فراتاریخی و فرامکاانی خاود تمایاه باه داستان هاست و باقرن طول در یرانیا 2جمعی ناخودآگاا

شامار معاانی داستان به طار  بای»آشکار نماید.  شیازپشیبتا عظمت خود را  ،و تکثیر معنا دارد هیتأو

یاابی باه افاق متن در حکام کوششای بارای راا هیتأو»و  (21: 1333 اسکولز،)« کند.خود را ایجاد می

عظمت خاود انعطااخ خاصای دارد  ۀ، با همشاهنامه .(113: 1311)احمدی، « معنایی اصیه متن است.

ای ای از زاویاههای تلدیقی و بینارشاتههای نوبنیاد نقد ادبی با استدادا از دیدگااتوان آن را با روشکه می

   .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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شناسای و تحلیاه روان نقاد) شناسیهای فرعی نقد رواناین مقاله سعی دارد با استدادا از یکی از شاخه

در  .فردوسای براردازد ۀدر شااهنام «کااووسیک»ناختی رفتار شنبه بررسی روا( های داستانیشخصیت

مراجع برای دریافت و فهام ویژگای ترین و برجرتهیکی از معتبرترین پزشکی و روانشناسی علم روان

- «1تشخیصای آمااری اختلاال روانایراهنمای » و معتبرو صدات افراد دارای اختلال روانی کتاب مهم 

بارای اولاین باار در  (APA)پزشکان امریکا انجمن روان رااست. این کتاب « DSM»معروخ به کتاب 

شود. در این مقالاه با توجه به اطلاعات جدید بازبینی می بارکی هرچندو  دا استکر فیتأل 1172سال 

منبع اصلی شناخت اختلالات شخصایّتی مادّ نظار قارار گرفتاه اسات؛ زیارا دیگار  عنوانبهاین کتاب، 

هاالجین و کاراس ) انادنیز به ایان کتااب ارجااا دادا 2شناسی مرضیپردازان رواننویرندگان و نظریه

؛ 322-1: 1317مکااران، ساادوک و ه؛ 722-1: 1317؛ سایلیگمن و روز نهاان، 313-1: 1312ویتبون، 

 .(111-1: 1311؛ گنجاای، 232: 1333؛ شاااملو، 13: 1331دادسااتان، ؛ 3: 1331ساراسااون و ساراسااون،

-DSM»از جدیدترین ویرایش آن موسوت باه  اندسعی نمودااین مقاله نگارندگان لازت به ذکر است که 

و باا اساتدادا از  پارانوئید بهرا بگیرنادهای افراد دارای اختلال برای بررسی ویژگی 2113سال  فیتأل «5

 .  کنندو تحلیه ارزیابی  کاووسیکرا در رفتار « پارانوئید»مصادیق اختلال روانی  ،شاهنامهابیات 

 تحقیق ۀپیشین -2

: 1327)دوساتخواا، « اوساتا»جملاه کتااب  ازهاا ترین کتاابدر قدیمی، کاووسیکدر مورد شخصیت 

ساخن باه میاان آمادا ( 171و  111، 133: 1327دادگای، فرنبا ) «بندهش»و ( 112و  131، 127، 317

و دور  از آسامان شآسامان و سارنگون افتاادنپرواز او بر  ۀو اندیش کاووسدر مورد استاد بهار  .است

تحقیاق و تدحا  باه  «پژوهشی در اساطیر ایاران»در کتاب کهن ایرانی  متونشدن فرا ایزدی از او در 

: 1311)صادا،  «در ایاران ییساراحماسه»های دیگری چون در کتاب .(127 :1331 )بهار، پرداخته است

و همچناین کتااب  (211 - 273: 1323)حمیدیان، « فردوسی ۀدرآمدی بر هنر و اندیش»و  (112 - 123

ساخن  هیتدصابهو رفتارهاای او  کااووسیکدر مورد  (311: 1322)سرامی، « از رنگ گه تا رنج خار»

 ۀمقالادر ایان میاان  اناد.س پرداختاهومقالات نیز به بررسی شخصایت کااو برخی ازاست.  گدته شدا

                                                           
1  . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

2. Abnormal psychology 
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 ۀمقالا و (113-122: الاف1322)ساتاری، « س بر اساس برخای کردارهاای اووت کاوبررسی شخصی»

)ساتاری، « ت کااووس از روزگاار باساتان تاا شااهنامهور شخصیّبررسی روند تطّ»با عنوان دیگری نیز 

اماا از دیادگاا ؛ به نگارش درآمدا اسات کاووسیکدر مورد شخصیت اختصاصاً  (113-112: ب1322

. تنهاا در نشدا اسات فیتألتاکنون کتابی  کاووسیکهای شاهنامه، خصوصاً تشخصیّ ۀشناساننقد روان

-که در آن باه بررسای روان وجود داردپناهی  لیلا و کلاهچیان فاطمه خانمارزشمندی از  ۀاین میان مقال

ت اخلااقی و و صادا شدا اسات پرداخته 1شناسی آیزنکاز دیدگاا روان کاووسیکشناختی شخصیت 

)کلاهچیاان  شدا اسات در این مقاله شر  دادا هیتدصبهگرای صدراوی مزاج روانی این شخصیت برون

 ۀترین نوشاته باه مقالانزدیک ،اخیر از لحاظ موضوعی ۀاین مقال هرچند .(212 - 233: 1313و پناهی، 

ایان مقالاه اختلاال  صالیاینکه موضاوا ا ازجمله. حاضر است اما تداوت بریار اساسی با این متن دارد

 اماداینپزشکی است که در پژوهش یاد شدا ذکری از آن باه میاان روانشناسی و روانروانی از دیدگاا 

 .  است

 بحث و بررسی -3

کاه ریشاه در اسات العاادا برانگیز و خار ماسه، اثری تحرینای از اسطورا و تاریخ و حآمیزاشاهنامه 

 ۀایان ناما سااختژرخ .(22: 1333اسالامی ندوشان، ) ایرانای دارداعما  وجدان آگاا و ناآگااا قاوت 

 هااای یااک ملاات در قالااب داسااتان اسااتهااا، عقایااد و آرمااانهااا، اندیشااهارزشاامند، بیااان د د ااه

اناد و بازتااب با دقّت و ظرافت خاصای پاردازش شادا شاهنامههای داستان .(123: 1331دبیرسیاقی،)

هاا باه چشام کاملاً مشخ  و متمایزی در تمات شخصیّت صورتبهت و روحیات انرانی عناصر فردیّ

 3کاواناهروان و 2شاناختینگااا روان ۀخورد و همین دقّت و بصیرت نربت به قهرمانان داستان، زمینمی

شاناختی شخصایت در زیار باه بررسای روان .(12: 1322، هوشانگی) مهیاا نماودا اسات یخوببهرا 

   شود. پرداخته میاز دیدگاا اختلال روانی  شاهنامهپادشاهان کیانی در  نیتربزرگیکی از  کاووسیک

                                                           
1. Hans Jugen Eysenck 

2. Psychology 

3  . psychoanalysis 
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 کاووسیک -3-1

آمادا اسات. معنای ( 317و  121: 1327)دوساتخواا، اوسذن یا کوی اوسندر اوستا کوی کاووست نا»

 .(172: 1311)صادا، « هاای پهلاوی خرساندی دانرات.آرزومند و یا بناا بار تدرایر تواناین نات را می

دا اسات. ایان کای و اوس، در پارسای پدیاد آما ةکاووس، ریختی است که از درهم پیوستن دو پاار»

شدا است. بخش نخرتین ناات، هماان برناات پادشااهان ( نامیدا میkai usاوس )شهریار، در پهلوی کی

از  او .(331 - 333 /2 :1327)کازازی « آیاد.خرارو نیاز دیادا مایقبااد و کایکایکیانی است که در 

از کاووس چهار بار یاد شدا است. در ایان کتااب او  اوستادر ی کیانیان است. اساطیر ۀپادشاهان سلرل

ستودا شدا، آمدا اسات و  هاآنوشی شخصیت فرهمندی است که نامش در کنار مقدسان دیگر که فرا

-خواهاد آرزو و خواساتهکرانی است که با بردن پیشکشی به درگاا آناهیتا از وی می ملهازجهمچنین 

، 317: 1327دوساتخواا، ) آرزومناد پیاروزی اساتاو همانند دیگار فرمانروایاان  .اش را برآوردا سازد

همراا و یاور اینادرا از او یااد  عنوانبهروحانی بزرگی است که  ودا گیردر کتاب  .(112و  131، 127

از کاووس و سروران دیگری که از ایزدان نیارو  خرد ینویمدر  .(271: 1332، جلالی نائینی) شدا است

کلای  صورتبه بندهشدر کتاب  .(17و  31: 1327تدضلی، ) استاند سخن به میان آمداو قدرت یاقته

ای در بالاای کاوا البارز اسات و از سااخت خاناهیکی پادشاهان کیانی یاد شدا  عنوانبه کاووسیکاز 

دادگای، فرنبا ) بخش او سخن باه میاان آمادا اساتجوانی ۀهای کیانی و چشمیکی از مانش عنوانبه

همچنین در این متن از هوس هجوت و ترلط او بر آسامان اشاارا رفتاه اسات و  .(171و  133: 1327

   .(111: 1327، دادگیفرنب ) گرفته شودد فرا ایزدی از او یگرداین که همین کار موجب 

دقیاق  صاورتبهو متون پهلوی از شخصیت کاووس یاد شدا است اما این متاون  اوستادر  هرچند

او را  ةچهاراصالی تاوان خطاو  اند و با استمداد از ایان متاون نمایبه شخصیت او نررداخته یجزئو 

های پاس از اسالات )فارسای و عربای( اما شناخت شخصیت او تا حدودی بر اساس متن؛ ترسیم نمود

 یافت.  شاهنامهتوان در بیشترین اطلاعات در مورد شخصیت او را میپذیر است. امکان

، شااهنامهدر اسات؛ اشارا رفته کاووسیکبیش از هر متن دیگری به جزئیات شخصیت  شاهنامهدر 

 رسد:        قباد است و نژادش به فریدون میفرزند کی سوکاو

 فریاااادون یااااه کیقباااااد              ز تخاااام
 

 و داد   یارکااه بااا فاارّ و برزساات و بااا  
 

    (1/332: 1311فردوسی، )
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بیاان در شااهنامه مطلاب زیاادی ، کااووسیکقباد، پدر کیدر مورد خصوصیات رفتاری و اخلاقی 

( 1/373: 1311)فردوسای، کناد میش به فرزندقباد کینصایح ارزشمندی که تنها به استناد  ؛نشدا است

 یاگوناهبه کااووسیکت شخصایّپادشاهی پرندیدا و نیک بودا است امّا  ویکه  توان دریافت نمودمی

تدااوت او را باا پادرش  ،آیاددیگر است. خصای  نکوهیدا و ناپرندی که در این پادشاا فراچشم می

تداوت فاحش پادر و فرزناد باا تمثیاه فردوسی در همان ابیات آ ازین داستان به این سازد. آشکار می

 کند. اشارا می

 اگاار شااا  بااد خیاازد از باایخ نیااک،

 پاادر چااون بااه فرزنااد مانااد جهااان،

 گاااار او بدکنااااد فاااار و نااااات پاااادر،

 گاااار او گاااام کنااااد راا آموزگااااار،
 

 تاااو باااا بااایخ، تنااادی میا ااااز، ویاااک 

 کنااااد آشااااکارا باااار او باااار نهااااان،

 تااو بیگانااه خااوانش، مخااوانش پراار

 ز روزگاااارسااازد گااار جداااا بیناااد ا
 

 (2/3: 1311فردوسی، )

س شاا  بادی وپادشااهی او آشاکار اسات: کااو ۀاز همان مقدم کاووس ةداوری فردوسی دربار»

گونه که شایرته باود،  او نتوانرت فر و نات پدر را آن .(273: 1323)حمیدیان، « است رسته از بیخ نیک.

 ویدر  وجادان و اخلاقیااتدریافت کرد که  گونهنیاتوان ، میکاووسیک رفتار با توجّه بهحدظ نماید. 

هاای او را مجباور باه رعایات ارزش ،نیاروی درونای ،رسادبه نظر نمی چراکهرشد کافی نیافته است. 

اش، بیشتر تمایاه باه ارضاا های زندگیبخش نیترمهمدر  کاووسیکاجتماعی کند. اخلاقی و  ةپرندید

رزنش رساتم در ماورد رفتاار توان گدت این سمی دارد. بدین خاطر خودو  ریزی درونی های ستهخوا

 بریار به جاست.ش و کردار

 ر اسااتهمااه کااارت از یکاادیگر بتاا
               

 خااور اساات تاو را شااهریاری نااه اناادر 
 

 (2/111: 1311فردوسی، )

س وبینایم. کااوشاهنامه مای اشخاصخصوصیاتی وجود دارد که کمتر امثال آن را در دیگر  ویدر 

اسات.  خاود درونایهاای هها و تکانهر پادشاهی در شاهنامه به فکر برآوردا ساختن خواستهتر از بیش

-خویی، کامناپاذیری، بادآزمنادی، پند خویی، بادخلقی،طلبی، تنادخواهی، قدرتصداتی چون زیادا

بارگی و بریاری صدات مندی دیگر در رفتاار و کاردار زن تدبیری، خودکامگی، قدرناشناسی،خردی، بی

 درونایهاای گرفته از تکانه نشئت ثر یاأمت که (17-11: 1313)کلاهچیان و پناهی،خورد چشم می او به
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 درونایهاا وس حاکی از آن است که او مردی است که به بارآوردا نماودن خواساتهو. رفتار کاهرتند

-و در پای کراب ماداوت لاذّت تر او اسیر دست  رایز خویش استسادادهد و به عبارت ت مییّاهمّ

از باین باردن  ۀتنهاا در اندیشا ،نماینادایجاد تنیدگی  او درونی و بیرونی در هایکمحرّ هرگاا است.ه

 است.  درونی خواست نمودنتنیدگی و برآوردا 

 مذکور در شاهنامه کاووسیککارهای  نیترمهم -3-2

 (2/12: 1311)فردوسی،  یک سرود دلنشین قرار گرفتن ریتأثتحت  -1

 (2/11: 1311)فردوسی،  مازندران و هوس تصرخ آنجافکر حمله به  -2

 (  2/11: 1311)فردوسی، سرداران و پهلوانان پیشگاا  خواهی ازو عدت نظرمشورت نکردن  -3

 (  2/13: 1311)فردوسی، بزرگان و بخردان  ةنمایندزال،  ۀخیرخواهان توجّهی به اندرزبی -1

 (2/12: 1311تصرخ آنجا )فردوسی،  ۀو اندیش حمله به مازندران -7

 (2/17: 1311)فردوسی،  دگرفتار شدن در دات دیو سری  -1

 (2/13: 1311)فردوسی،  برای نجات از مازندران طلب استمداد از رستم و زال -3

 (2/71: 1311)فردوسی،  هوس کشورگشایی و حمله به بربرها و هاماوران، بدون مشورت -2

 (  212و  73/ 2: 1311)فردوسی، و ازدواج با او  دل دادن به سودابه -1

: 1311)فردوسای،  شااا هامااوران ۀخصاوص توطئا توجّه نکردن به هشادار ساودابه در -11

2/33) 

 (2/31: 1311)فردوسی،  اسیر شدن در دست شاا هاماوران -11

 (2/21: 1311)فردوسی،  کاووسیکافراسیاب به ایران در  یاب  ۀحمل -12

 (2/22: 1311)فردوسی،  به یاری رستمهاماوران رهایی از زندان   -13

 (2/17: 1311)فردوسی،  پرواز ۀفریدته شدن به ا وای اهریمن برای اندیش -11

 (  2/17: 1311)فردوسی،  مشورت و دقّت و تدح  در این امر آسمان بدون پرواز در -17

 (2/13: 1311)فردوسی،  سقو  از آسمان -11

 (2/13: 1311)فردوسی، تن به کمک تقدیر و یاری رستم نجات یاف -13

 (2/132: 1311)فردوسی، سهراب به مرزهای ایران  ۀحمل در کاووسیکاندیشی چارا -12
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: 1311)فردوسای،  به دلیاه تاأخیر در آمادن باه بارگااابا رستم  رفتار تند و قدرناشناسانه -11

2/111  ) 

 (2/127: 1311)فردوسی،  قدرت گرفتن رستم توهمبه برای سهراب  نوشداروندرستادن  -21

 (212/ 2: 1311)فردوسی،  زاررفتار مرتبدانه با پهلوانان برای تصاحب کنیزک بیشه -21

 (2/213: 1311)فردوسی،  فرستادن سیاوش خردسال برای پرورش یافتن نزد رستم -22

 (2/213: 1311)فردوسی،  به ا وای سودابهفرستادن سیاوش به شبرتان  -23

 (2/212: 1311)فردوسی، پاکدامنی سیاوش  شک در -21

 (2/233: 1311)فردوسی،  فقط برای سیاوش انجات آزمون ور -27

 (2/231: 1311)فردوسی،  ا ماض از خطای بزرگ سودابه -21

 (  2/211: 1311)فردوسی، با پیشنهاد صلح سیاوش  رفتار مرتبدانه -23

: 1311)فردوسای، سایاوش از ایاران و رفاتن صالح،  وش به خاطر پاذیرشخشم بر سیا -22

2/211) 

 اختلال پارانوئید -3-3

( یاازدا DSM) «راهنمایی تشخیصی و آمااری اختلالاات روانای»پزشکی آمریکا در کتاب انجمن روان

 :نوا اختلال شخصیت را به سه گروا تقریم کردا است

   1خودمحورالف( 

   2ب( نمایشی

   3و ترسو ج( مضطرب

را زیار  1اساکیزوتایرال -3و  7اساکیزوئید -2  1پارانوئیاد -1این کتاب اختلالاتی چون شخصایت 

 دهد. قرار می خودمحورگروا  ۀشاخ

                                                           
1. Eccentric Group 

2. Dramatic group 

3. Anxious - fearful  group 

4. Paranoid 

5. Schizoid 

6. Schizotypal 
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پزشاکی امّاا در علام روان ،رودبه معنای بدبینی باه کاار مای «پارانوئید» ةدر محاورات روزمرا، واژ

مطار   ،هاای  لاط در ماورد دیگارانداشتن باورها و برداشت»اصطلاحی تکنیکی و به معنای  عنوانبه

 Paranoid)اختلاال شخصایت پارانویاا یاا پارانوئیاد باا ناات علمای  .(11: 1321)مطلبی پور، « است.

Personality Disorder) ماورد، احراساات ساوءظن و بادگمانی بایکه فارد دارای  است یاگونهبه

 (  711: 1331ساراسون و ساراسون، ) استهای هیجانی محدود و پاسخ ازحدشیبحراسیت 

 یاا فکاری آشادتگی ینوعباه اصاه در کاه اسات پزشکیروانا شناختیپارانویا یک اصطلا  روان

بیمااران  1آدلار» .اسات آسایب و گزند یا ینیبخودبزرگ حرادت، بدبینی، شامه که دارد دلالت هذیان

تعریف کرد که درگیر نبردهای نمایشی علیه مشاکلات خودسااخته هراتند. بیمااران  یا را افرادیئپارانو

هاای  یرقاباه بناابراین در تخیلاات خاود بارای هادخ؛ احراسات حقارت شدیدی دارند پریشروان

ها محکوت باه شکرات هراتند و کنند؛ البته این کوششبرای کمال و امنیت مطلق تلاش می و دسترس

بیشتری را برای واقعی نشان دادن عقاید خود به کار برناد، چاون  ةهای پیچیدتراتژیاین بیماران باید اس

کافی قوی نیرتند که به واقعیّات نزدیاک باشاند،  ةها به اندازهای ادراکی و عقاید  لط آنهمه سوگیری

   .(37: 1321)اوبرست و استوارت، .« شودپریشی آ از میروان

کناد کاه بایاد در رفتاار نشاانه را بیاان مای هدات، برای ملاک تشخیصای پارانوئیاد DSMکتاب 

 .نشانه نمایان باشد چهارشخصیّت دارای اختلال پارانوئید، حداقه 

 بودن دوستان است. اعتمادقابهمشغول تردیدهای ناموجه در مورد وفاداری یا دل. 1

 دهند.زنند یا وی را فریب میمی بدگمانی، بدون مبنای کافی که دیگران به او صدمه. 2

 کند.آمیز یا تهدیدکنندا برداشت مییریع خوشایند معانی پنهان و تحقاز وقا. 3

 بخشد.دیگران را نمی یهاحرمتیها، بی. توهینورزدهموارا به دیگران کینه می. 1

 .دهدمیبا عصبانیت واکنش نشان کند و احراس میاتی را به شخصیّت یا اعتبار خود حمل. 7

 ظن مکرر دارد. ه موجه در مورد وفاداری همرر سوءبدون دلی. 1

کاه  بارا استجا در اینخود را با دیگران در میان بگذارد که دلیه آن ترس بی مایه نیرت اسرار. 3

 (DSM-5 ،1313 :121) خواهانه علیه او استدادا خواهد شدبد صورتبهاز اطلاعات 

                                                           
1. Alferd Adler 
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تاوان باه وجاود مای DSMیا بر اساس کتااب ئهای اختلال پارانونشانه س ازوبا دقّت در رفتار کاو

ت اباثاس وکاو یا را درئها اختلال روانی پارانوآناستناد به توان با ت نشانه پی برد که میپنج نشانه از هد

 کرد.

 های ناموجه در مورد وفاداری دوستانمشغول تردیددل -3-3-1

او مادعی باود  .نیاز باودبی زیچهمهس رسید که او از وبه کاوحکومت و پادشاهی ایران درست زمانی 

فردوسای، ) اساتتر ، فزونینی، فر و درمش از جمشید و فریدون و دیگر پادشاهان پیشان جنگمردکه 

طلبی جان خود را باه خطار بینادازد و هار بارها به خاطر فزون ،همین اندیشه باعث شد .(2/13: 1311

، باا هنرمنادی تماات داساتان شااهنامههاای آفریننادگان داساتانبار رستم او را از چنگال مرگ برهاند. 

ذکار  کااووسیکرستم برای نجاات  فشانیجانوفاداری و  ،نیرومندیهراب را بعد از نشان دادن اوج س

و ساراهیانش باه جاان خریاد و  شاا ایارانبرای نجات بار را هولناک و مرگ خانهدترستم اند. کردا

قادرت، هاا، باا تماات نیارو و شدن شاا در هاماوران و تهدیاد ایاران از جاناب تارک گرفتارسرس در 

باار دیگار او از آسمان یک ایران مبارزا کرد و حتی در سقو  نجاتو  کاووسیکخالصانه برای رهایی 

 کااووسیک رفتااربه ناپرندی  بتوانستم، برای این است که خود نمود. این تصویر از رلطف ن رهورا م

از دادن بدگمانی که نربت باه رساتم داشات، بر پایه  کاووسیکامّا  ؛پی برددر برخورد با مشکه رستم 

ترین لحظات، با بدبینی تمات، رساتم را باه مصایبت اسدرست در حرخودداری کرد و  اوبه  نوشدارو

 گوناهنیا نوشادارونادادن  در بهاناه کاووسیکمرگ فرزند، گرفتار ساخت. آثار این بدبینی را در گدتار 

 بینیم:می

 کااز پیلااتن، : »کاااووسباادو گداات 

 اگر یاک زماان ز او باه مان باد رساد،    

 کجاااا گنجاااد او در جهاااان فااارا ،        

 پاایش تخااتم برااای         کجااا باشااد او

 کیرات       کاووس» :او گدتکه  شنیدی
 

 کاااه را بیشاااتر آب از ایااان انجمااان  

 نراااازیم پااااداش او جاااز باااه باااد،

 باارز و شااا   باادان فاارّ و آن یااال و آن

 هماااای  کجاااا راناااد او، زیااار پااار

 «کیرات  تاوس است پس او شهریار گر
 

 (112-1/111: 1311فردوسی، )
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دادن هاراس از دسات ،دساتیابی بار قلمروهاای مجااور ۀو اندیش طلبیقدرتعلاوا بر  کاووسیک

سهراب جوان، حکومات  ۀاو متوهّم بود که مبادا رستم او را هلاک کند و به پشتوانقدرت را نیز داشت. 

 را از او برتاند. 

 شااود پشاات رسااتم بااه نیاارو تاارا  
               

 مااارامااار گماااان هلااااک آورد بااای 
 

 (111/ 2: 1311)فردوسی، 

بودن دوساتان و همکااران خاود  اعتمادقابهدر مورد وفاداری یا »یا ئافراد دارای اختلال روانی پارانو

مشاغول شاوند، دلهاای خصامانه دقیقااً زیار نظار گرفتاه مایها برای شواهدی از نیاتکه اعمال آن

نشاان  کااووسیکب ساخنان برخاساته از اضاطرا (DSM-5 ،1313 :122« )تردیدهای ناموجه هرتند.

در تماات  کهیدرحالو نربت به او بریار بدبین است. در مورد وفاداری رستم دچار تردید دهد که او می

و  کااووسیک ۀشناسااناین رفتاار قدرن. ندیدا است رستمچیزی از گزاری و خدمت وفاداری جزبهعمر 

افاراد دارای اختلاال پارانوئیاا در ی دارد؛ زیارا خاوانعدت اعتمادش به رستم با ویژگی افراد پارانوئیا هام

هاا را باه هلاکات دیگاران قصاد دارناد آن کاهنیاند و متاوهّم از احقیقت دچار هذیان گزند و آسیب

کاه رساتم  ،کااووسیک ایان تدکار .(1/122: 1333؛ کاپلاان و ساادوک، 217: 1333شااملو، ) برسانند

اسات.  هماین اندیشاهناشای از ( 2/112: 1311ردوسای، ف)ساازد شود و او را هلاک ماینیرومندتر می

قاطع معتقد است، فارد یاا گروهای  طوربه پارانوئیدی است که شخ  یاگونهبههذیان گزند و آسیب 

   .(13: 1321مطلبی پور، ) از مردت قصد آزار و اذیت... یا قصد کشتن او را دارند

پهلوان، به پادشاهان ایران وفادار باود و بیشاتر از جهان عنوانبههموارا در طول زندگی خود، رستم 

دوات بایاد جاان و  کااووسیک ساابقه،رساد باا ایان به نظر میخدمت نمودا است.  کاووسیکهمه به 

تارین ها، باه خااطر ناسراسای در بحرانایفشانیاش را مدیون رستم بداند، امّا عوض این جانپادشاهی

و  امتنااا کارد و ایان نهایات قدرناشناسایمندتر شادن رساتم، به توهّم نیرولحظات از دادن نوشدارو 

در  .(127: 1311 )صادا،« .باود...  ناشاناسماردی تناد و خودکاماه و حاق کااووسیک» بود. یسنگدل

بادون  رت.دانمی مقصررا  به رستم بدبین بود و اوماجرای صلح سیاوش هم، نابخردانه و قدرنشناسانه 

صالح باا افراسایاب را رساتم در سار  ۀلیلی معتقد باود کاه اندیشاد نیترکوچکدلیه کافی و یا حتی 

 سیاوش انداخته است. 

 برآشاادت از آن کااار و بگشاااد چشاام  بشنید سار پار ز خشام، کاووسچو 
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 بااه رسااتم چنااین گداات شاااا جهااان

 ایکااه ایاان در ساار او تااو افگناادا

 خااویش جرااتی در ایاان یآسااانتن
            

 ایاادون نمانااد سااخن در نهااان»کااه: 

 ایچناااااین بااااایخ کاااااین کنااااادا

 و نگاااین وتخاااتتاجناااه افاااروزش 
 

 (2/217: 1311فردوسی، )

کند کاه فقاط باه فکار ماال و با بدبینی تمات رستم را متهم می کاووسیکدر ماجرای صلح سیاوش 

 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 
 

 (2/213: 1311فردوسی، )

 :کندگونه بیان میرا این کاووسیکرستم این قدرنشناسی و ناسراسی 

 رساتم کاه هار شاهریار چنین گدات

 گهاای رزت بااودی، گهاای ساااز باازت  
               

 مااارا ناگهاااان خواساااتار کاااه کاااردی 

 جاااز رناااج رزت کااااووسندیااادت ز 
 

 (111/ 1311:2فردوسی،)

 بدگمانی، بدون مبنای کافی -3-3-2

-در تردید باه سار مای انشانیاطرافو هرتند، در مورد وفاداری دوستان یا ئپارانواختلال افرادی که دچار 

بادگمانی آناان بادون دلیاه  .(711: 1331ساراسون و ساراسون، ) آنان پیوسته انتظار خیانت دارند .برند

افاراد »یان افاراد بادگمانی و ساوءظن اسات. باارز ا ۀمشخص دلایه ساختگی است.موجه یا بر اساس 

د نرابت مورات سوءظن و بدگمانی بیدارای اختلال پارانوئیدی سه خصوصیت برجرته دارند: احراس

 .(711: 1331ساراساون و ساراساون، .« )و پاسخ هیجانی محدود دارند ازحدشیببه دیگران، حراسیت 

یاد باه شود، سخن سیاوش اسات کاه باا ترداشارا می کاووسیکاوّلین باری که در داستان به بدگمانی 

 داند پدر مردی بدگمان است.دهد و میسخنان پدر گوش می

 گمااانی چنااان باارد کااو را پاادر 

 زبااان،برایاردان اسات و چیارا» کاه:
 

 پژوهااد هماای، تااا چااه دارد بااه ساار؛ 

 بدددددگمان هشاااایوار و بینااااادل و 
 

 (213/ 2: 1311فردوسی، )
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یکای از ماوارد باارز ایان  دهاد.خود را بیشتر نشان مای کاووسیکهای در اتداقات بعدی بدگمانی

 کااووسیک، مااجرای دلادادگی ساودابهیاابیم؛ پایش از با سیاوش میمانی و بددلی را در رفتارش بدگ

   .(122 :1337طبری،) بود افتهی پاکزاداو او را شایرته و  نمودا بودپرر را امتحان بارها 

 چنااین هداات سااالش هماای آزمااود
 

 بااه هاار کااار جااز از پاااکزادا نبااود 
 

 (211/ 2: 1311فردوسی، )

باا چند که در هماان مااجرا کامه به سیاوش اعتماد نماید. هر با اطمینانتوانرت نمیاو  وجودنیباا

در وجاود  اثاری، مخصاوص ساودابه اساتکاه  ینابی مبوی مشک و  که از بوییدن سیاوش دریافت

از  آذر توانرات آزماوندلی و بدگمانی را تنهاا باا اما این بد( 223/ 2: 1311فردوسی، ) سیاوش نیرت

 بین ببرد. 

 بددد گمددانشااد  کاااووسدل شاااا 

 همی گدت کین را چاه درماان کانم
               

 برفت و پار اندیشاه شاد یاک زماان 

  نشاید کاه ایان را بار دل آساان کانم
 

 (2/221 :1311فردوسی، )

. دهادسودابه بر شااا نرابت مای ریتأثرا به در این مورد  کاووسیکبددلی نویرندا  یطبر خیتاردر 

 .(122 :1337)طباری،« سودابه چون امتناا سیاوخش را از بدکاری بدیاد، پادر را باا وی باددل کارد.»

 د.کنتوجیه میگونه ایننربت به سیاوش را کاووس این بددلی فردوسی نیز 

 سااوداوا او را فریبناادا گشااتچااو 
               

 تااو گدتاای کااه زهاار گزایناادا گشاات 
 

 (2/211: 1311فردوسی، )

 باادان تااا شااود بااا ساایاوخش بااد

 بددددگمانباااه گدتاااار او شاااد 

 بااه جااامی کااه زهاار آگنااد روزگااار
               

 باادان سااان کااه از گااوهر او ساازد 

 نکاارد ایاا  باار کااس پدیااد آن زمااان

 خواساااتارازو خیااارا نوشاااه مکااان 
 

 (2/232: 1311فردوسی، )

رفتاار  کااووسیکبااز هام در آزماون آذر، گنااهی سایاوش ماجرا با وجود اثبات بی بعدازآنحتی 

 ۀساودابرفاتن باه نبارد از پادر و  ۀد باه بهاناکه سیاوش تارجیح دا یاگونهبه، ا فرزند نداشتمناسبی ب

 دور باشد.  چینتوطئه
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 ت رهااایی دهااد دادگاارمگاار کااه
               

 پاااادر یوگوگدااااتز سااااوداوا و  
 

 (2/211: 1311فردوسی، )

 از وقایع خوشایندکننده تهدیدآمیز یا یربرداشت معانی پنهان و تحق -3-3-3

افراسایاب باا از دربار و رفتن باه نبارد  سیاوشترین وقایع در داستان سیاوش، گریز روانی یکی از مهم

اماا در روزهاای  ،دادرفتن به میدان مبارزا را بر مانادن در درباار تارجیح  گیریکنارا با مکانیزت اوبود. 

د پشایمان نبار ۀنمود که افراسایاب از اداما مدد، تقدیر دشمندر برابر ، اولیهآ ازین نبرد پس از پیروزی 

داد صالح باین ایاران و تورانیاان اتداا  پیماان صالح ببنادد. در قارارسیاوش بر مصلحتی با گردد و بنا

شاهرهای فراسایاب از اساراا  ،خرارتی جنگ پایان یافات نیترکوچکبدون ؛ زیرا که یندی افتاداخوش

و  بخشایدایرانیاان باه  یمات ن عنوانباهو اموالی  عقب نشرتبخارا، سغد، سمرقند، چاچ و سرنجاب 

تا اساتقرار صالح را باا  ؛نزد سیاوش فرستادگروگان  عنوانبهرا  صد تن از خویشاوندانحتی افراسیاب 

نماود و مای نظاارتصالح را ، روند در کنار سیاوشرستم این شیوا تضمین نماید. در تمات این مدت 

 .  سنجیدجوانب آن را می

 بدانرااان کااه رسااتم هماای نااات باارد

 بااااار شااااااا ایاااااران فرستادشاااااان

 بخاااارا و ساااغد و سااامرقند و چااااچ

              تهاای کاارد و شااد بااا سااره سااوی گنااگ
 

 شاااان نزدیاااک صاااد برشااامردز خوی 

 براااای خلعاااات و نیکااااویی دادشااااان

 ساارنجاب و آن کشااور و تخاات و عاااج

 بهانااااه نجراااات و فریااااب و درنااااگ
 

 (211/ 2: 1311فردوسی: )

ساران ساراا ایاران شدند. در ضامن تری کشته میاین صلح این بود که افراد کم ةترین فایدوچکک

ناد توانمای یآسانبه، چیزی عوض نشدا و به صلح خود پایبند نباشد سراا تورانکه اگر  اندیشیدا بودند

دلیلای  ،و امتیاازاتی باه ایرانیاان دادا باودعقب نشرته بود دشمن با میه،  وقتی، ولی ایرتنددر برابر او ب

زنی بریار به این نتیجاه یرااز پس رستم و سیاوش شت. برای ادامه جنگ و خونریزی وجود ندا منطقی

 کااووسیک، امّاا به سود ایرانیان خواهد باود، شرایطیتعیین قبول صلح و برتن پیمان آشتی با  ،رسیدند

 با آن مخالدات ورزیاد. شدتبهاز شنیدن پیمان صلح خوشحال نشد، بلکه  تنهانهیای خود ئپارانو ۀبر پای

 .ایاوش انداخته، که برتن پیمان صلح را تو در سر سینمود انگاری و تنبلیهم به سههو رستم را متّا
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 بااه رسااتم چنااین گداات شاااا جهااان،

 ای؛در ساار او تااو افکنااداکااه ایاان 

 جرااتی در ایاان؛ شیخااو یآسااانتن
 

 کااه ایاادون نمانااد سااخن در نهااان، 

 ای.کنااداچنااین از دلااش باایخ کااین 

 .و نگاااین وتخاااتتاجناااه افاااروزش 
 

 (2/217: 1311فردوسی، )

اساته حرب کند با او حارب کان و اگار خو او خود به سیاوش سدارش کردا بود که اگر افراسیاب

اندیشای رساتم تصامیم باه اما اکنون که سیاوش باا هام (2/11: 1311 بلعمی،) داد با او وارد نبرد نشو

هاای مشاغول برداشاتای دلآوردابه جای شادمانی بار چناین پیاروزی بااد برقراری صلح گرفته بود،

اناد کاه نشاان زدن با او پیمان صلحی براته ایراندیشید بدون مشورت و می .بودآمیز این اتدا  توهین

 اند.دهد کرب اجازا از شاا را نادیدا گرفتهمی

 نرفاات ایاا  بااا ماان سااخن ز آشااتی
 

 ز فرماااااان مااااان روی برگاشاااااتی 
 

 (2/211: 1311فردوسی، )

یگاران اسات. اعتمادی و سوءظن فراگیار باه دویژگی اصلی اختلال شخصیّت پارانوئید، الگوی بی»

افاراد  .(DSM-5، 1313 :122« )شاود.خواهانه برداشات مایبد صورتبهها های آنانگیزا کهیطوربه

علیاه آناان کنناد کاه دیگاران یا بدون هی  دلیلی گماان مای یجزئدلیلی  ۀبر پای دارای اختلال پارانوئیا

 ۀذات ملوکانااحترامای و تاوهین باه نوعی بای قبول صلح را سوکاوبه این دلیه . اندچینی کرداتوطئه

 .  بود که توس به میدان مبارزا برود و نبرد را ادامه دهد صرمُو  نمودمیر تصوّخود 

شکراتن پیماان بر نرذیرفتن صلح و زیر فشار گذاشاتن سایاوش بارای  کاووسیکاصرار نادرست 

جایی بود کاه سایاوش را وادار باه تارک ، از آن انتظارات بیهاگروگانو کشتن صلح و سوزاندن هدایا 

 ۀنقض نشادا، مایاهنوز دانرت پیکار با افراسیاب پس از صلحی که برته شدا و سیاوش میوطن کرد. 

-مای او با خاود .(2/122: 1337طبری، ) دانرت این همه از کید زن پدر اوستننگ و عار است و می

نخواهاد در اماان  منطقای پادرهای  یارسرزنشو های سودابه توطئهاندیشد اگر به نزد پدر برگردد از 

 به دور باشد.   هاآند، مکانی در جهان بجوید که از بود؛ به این دلیه ترجیح دا

 مگااار کااام رهاااایی دهاااد دادگااار
 

 پاااادر یوگوگدااااتز سااااوداوا و  
 

 (2/211: 1311فردوسی، )
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-تصامیم ناگهاانی .بودهای خود برداشت ریتأثتحت  شدتبه کاووسیکدر حمله به مازندران هم، 

، باا پهلواناان و بزرگاان درباار مشاورتبدون حمله به مازندران، بدون تدکر و تدبر در آن و  اش برای

گرفات و تصامیم مای تکانشای صاورتبهو  بدون تأمّه اوبود.  همان رفتارهای خودسرانه ای ازنمونه

ناژاد، در بادین خااطر پاس از شانیدن سارود آن دیاو ؛ی و  لبه بر امور دشوار را داشتتوهّم نیرومند

 .هوس حمله به مازندران به سرش افتادرد رامشگر، مت یک ئهی

 بشاانید ایاان سااخن      کاااووسچااو 

 آن     دل رزمجااااویش ببراااات اناااادر
 

 یکاااای تااااازا اندیشااااه افکنااااد باااان 

 کاااه لشاااکر کشاااد ساااوی مازنااادران
 

 (7/ 2: 1311فردوسی: )

 :دارادا دابیان منطقی  ظاهربهانه سخنانی رمتهوّ منطقی و یربرای توجیه این حرکت  و

 چناااین گدااات باااا سااارفرازان رزت،     

 گیااارد دلیااار،       هاگااار کااااهلی پیشااا
 

 مااا ساار نهااادیم یکراار بااه باازت.» کااه: 

 بگاااردد بااار او دشااامن پرااات چیااار.
 

 (7/ 2: 1311فردوسی: )

. دنکار دییاتأرا  حمله به مازندران ۀنابخردان ۀکس از بزرگان اندیشهی  هم این توجیهات اما حتی با

-مای باه آنهمگی به هولناک بودن این کار و تبعات دردسارآفرین آن واقاف بودناد و حتای از فکار 

 :ی وجود نداشتعملبرای انجات چنین تر یب و تشویق جمع  .هراسیدند

 سااخن چااون بااه گااوش بزرگااان رسااید،           

 و پاار چااین باااروی؛   همااه زرد گشااتند
            

 فاار  ندیااد. ایراز ایشااان، کااس ایاان  

 کرااای جناااگ دیاااوان نکااارد آرزوی    
 

 (7/ 2: 1311فردوسی: )

سااکت بمانناد دیگران، موجب گردید، بزرگاان  نظرس و امتناا از پذیرش وکاوبودن  یخودرأامّا  

تنها در این میان توانرتند با ارسال پیکی به ساوی زال از او بخواهناد کاه باه  .و به فرمان او گردن بنهند

 ۀبار پایا کااووسیکاماا ؛ شاوت منصارخ نمایاد ۀرا از این اندیشا پادشاا دربار شاا بیاید و شاید بتواند

باا ساخنان  تنهاناهتوانرت از وقایع خوشایند برداشت مثبت داشته باشد برای همین پارنوئیای خود نمی

مانع وی برای رفتن باه ایان نبارد شدار داد: بلکه به او ه ؛نشد منصرخ، از رفتن به مازندران زال منطقی

 نشود.
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 گاار ایدونکااه یااارت نباشاای بااه جنااگ»
            

 «میداااازای مااااا را باااادین در درنااااگ 
 

 (11/ 2: 1311فردوسی: )

شاود؛ در نیات دیگاران نمایحرن ۀبا خرد اندک خود متوج کاووسیکاین تنها موردی نیرت که 

خاوی پندناپاذیری ر  داد. دوباارا گرفتار شدنش به مهمانی شاا هامااوران نیاز مشاابه هماین اتداا  

باعث گردید، به سخنان ساودابه کاه او را از به برداشت خود از وقایع،  ازاندازاشیبو اعتماد  کاووسیک

 توجهی نکند. داد،احتمالی پدرش آگاا کرد و به او هشدار  ۀتوطئ

 پااااااادر                ایر بدانرااااااات ساااااااودابه

 نیراات؛              رای نیکااا» س کاای گداات:وکاااو بااه
 

 کاااه باااا ساااور پرخااااش دارد باااه سااار. 

 تااو را خااود بااه هاماااوران جااای نیراات.
 

 (31/ 2: 1311فردوسی: )

 :بود کهمعتقد اش به دلروزی دیگران، توجهیو بی کاووسیکزال در مورد پندناپذیری 

 ، خودکامااه ماارد،   کاااووس»هماای گداات: 

 باااه مااان نگااارود رانباشاااد شاااگدت  
 

 نااه گاارت آزمااودا، زگیتاای نااه ساارد 

 شااوت خراااته گااار پنااد مااان نشااانود
 

 (2/ 2: 1311فردوسی: )

 هماااه پناااد پیااارانش آیاااد باااه بااااد؛    

 بااااز      نشااااید کاااه گیااارت از او پناااد

 ز پناااد و خااارد گااار بگاااردد سااارش    
 

 دهااد چاار  گااردانش داد از آن پااس، 

 نیاااازیکاااه از پنااادمان  نیرااات او بااا

 پشاااایمانی آیااااد ز گیتاااای باااارش
 

 (2/ 2: 1311فردوسی: )

 ورزی همراه با خشمکینه -3-2-4

العماه عکاس شادتبهآورناد در برابار آن مایرا تاب ن یرحرمتی و تحقیا بیئتلال پارانوافراد دارای اخ

 .(231: 1333شااملو، ) نیز نیراتند ،باشد یجزئها حتی اگر حرمتیدهند و قادر به بخشیدن بینشان می

احراساات  و زدیاانگیبرماخصاومت زیااد را  یجزئاهای حرمتیبی»در مورد این افراد باید گدت که 

-بای نیترکوچاکوس در مورد وکا .(DSM-5 ،1313 :122« )د.یاببه مدّت طولانی ادامه می خصمانه

 معتقد است:اش حرمتی رستم به ساحت ملوکانه
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 او باه مان باد رساد،    اگر یک زماان ز
     

 نراااازیم پااااداش او جاااز باااه باااد، 
 

 (2/111: 1311)فردوسی، 

با خشم این عمه رساتم را ناوعی تاوهین باه خاود  کاووس در ماجرای دیر آمدن رستم به دربار،

افاراد  ۀهما عی دریک ویژگی اخلاقی طبی عنوانبهچند که خشم د. هرشخشمگین  شدتبهو  پنداشت

و  یار کنادقکه شدت این خشم و عصبانیت تا آن اندازا باشد کاه گراتاخانه رساتم را تحهرت؛ امّا این

قاباه و نشان از اضاطراب شادید  یر بودر انتظا ازحدشیبخشمی دستور بردار نمودن او را صادر کند، 

باه کردن رستم را بر دار دستور گونهنیاخصمانه و بدون تدکر از روی عصبانیت  کاووسد. ادکنترل می

 د:ادتوس نوذر 

 کااه رسااتم کااه باشااد کااه فرمااان ماان                

 بگیااار و ببااار زنااادا بااار دار کااان                     
 

 کنااد سراات و پیچااد ز پیمااان ماان  

 وز او نیااز بااا ماان مگااردان سااخن
 

 (111/ 2: 1311)فردوسی، 

هاا در های مخدی و معانی ویاژا، تواناایی آنکردن انگیزابه دلیه دنبال »افراد دارای اختلال پارانوئید 

 کااووسیکخشام  .(712: 1331)ساراسون و ساراساون،« شود.ها محدود میموقعیت ۀتوجه و فهم هم

؛ آن هام نماودمای آساا، خشامی جناونبودجان خود را به او مدیون نجات در برابر رستم که سه بار 

 س کند:وتن و جان خود را فدای کاو بودرستمی که حاضر 

 تااان و جاااان فااادای سااارهبد کااانم  
       

 طلراااااام و دل جااااااادوان بشااااااکنم           
 

 (2/21: 1311فردوسی، )

، بارای که اطرافیان با وجود مقاات پادشااهی بودای  یرعادی به اندازانربت به رستم  کاووسخشم 

 .نمودندتوجیه  گونهنیاآرات نمودن رستم آن را 

 تو دانای کاه کااووس را مغاز نیرات               

 بجوشااد همااان گااه پشاایمان شااود                
 

 سااخن گدتاانش نغااز نیراات   یتناادبه 

 ز سااار بااااز پیماااان شاااود یخوبباااه
 

 (111/ 2: 1311فردوسی، )

شناساان رواند. یگردبه رستم  نوشداروکه باعث پیشداوری در مورد ندادن  بود این خشم آتشین او

 ةپیشداوری و نگرش خصامانه در موقعیّات روزماربدگمانی، یا، ئامکان دارد خشم به پارانومعتقدند که 
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-را باه آتاش تشابیه مای کاووسیکفردوسی مکرراً خشم  .(31: 1321لیندن فیلد، ) معمولی دامن بزند

 کند: ترسیم می گونهنیارا در برابر مخاطب  او نماید و شخصیّت همیشه تند و تیز

 سااتآتشااکدا کاااووسساار و مغااز 
                    

 سااتهمااه مایااه و جنااگ او بیهاادا 
 

 (232/ 2: 1311فردوسی،)

 چااو نامااه باار او خوانااد فاارّ  دبیاار 
                    

 ر  شااهریار جهااان شااد چااو قیاار 
 

 (213/ 2: 1311فردوسی،)

 تهمااااتن برآشاااادت بااااا شااااهریار 
                    

 چناادین ماادار آتااش اناادر کنااارکااه  
 

 (2/111: 1311)فردوسی، 

 چاو کااووس بشانید، سار پار ز خشام
                    

 برآشاادت از آن کااار و بگشاااد چشاام 
 

 (2/217: 1311)فردوسی، 

 تندسات و هشایار نیرات کااووسکه 
                    

 هم این داستان بار دلاش خاوار نیرات 
 

 (2/117: 1311)فردوسی، 

 او .(311: 1322سارامی، ) تر اساتشاهنامه نمایانقهرمانان  ۀاز میان همکاووس  و خشم تندخویی

و  ا لب درباریان و پهلوانان به بدخویی و تندخویی شهریار واقاف بودناد و شتعادی ندا یوخوخلق

 .  کردندبد یاد می یوخوخلقاو را با 

 بااادو گدااات: خاااوی باااد شاااهریار          
 

 جنگاای همیشااه بااه بااار اساات یدرختاا 
 

 (2/111: 1311فردوسی،)

از گاوهر و  یجزئاخود نیز نربت به خشم و تنادی خاود واقاف اسات و آن را  کاووسیکحتی 

 پندارد.سرشت خود می

 کااه تناادی ماارا گااوهر اساات و سرشاات
 

 ساات بایااد کااه یاازدان بکشااترچنااان  
 

 (2/171: 1311فردوسی،)

-با افراسایاب نجنگیادا، مای کهنیاها و آزادی گروگان خشم پدر برایدر ابیات زیر نیز سیاوش از 

دهاد باه درباار رو شاود، بارای هماین تارجیح مایترسد و مایه نیرت با این خشم و پیکار پدر روبه

 نگردد.باز
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 ز بهاااار نااااوا هاااام بیااااازارد اوی

 وگااار بااااز گاااردت از ایااان رزمگااااا

 هماااان خشااام و پیکاااار بااااز آورد
 

 هاااای دیریناااه یااااد آرد اویساااخن 

 کاااار نااااکردا نزدیاااک شاااااشاااوت 

 سرشااااک  اااام اناااادر کنااااار آورد
 

 (233/ 2: 1311فردوسی،)

 ربات را بار مانادن در بود که باعث شد سیاوش برای همیشه  کاووسیکهمین تندخویی و خشم 

 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              

 ز خااااوی بااااد او سااااخن نشاااانوت             
 

 ناااامم ز کااااووس گاااردد نهاااان    کاااه  

 ار او یااااک زمااااان بغنااااوتکااااز پی
 

 (274/ 2: 1331فردوسی،)

 اعتبارتهدید شخصیّت یا تهدید م توهّ -3-2-5

اش باار و پادشااهید، حداظ اعتیاندیشاپادشاهی خودکامه و مغرور بود و تنها به خاود مای کاووسیک

کاه  نیبااوجوداسایاوش، ساودابه و در داساتان . بودکه ذهن او را درگیر نمودا  بود یامرئلهترین مهم

زادا باودن، چیازی اککاه او را بارهاا آزماودا و جاز از پا -سایاوشو به  بود روی دادا یمهم ۀلئمر

اگار از  اعتقااد داشاتو  بودمشغول آبروی خود دل کاووس، امّا دشزدا  تهمت -بود دستگیرش نشدا

 یکی رسوا گردد، کری دیگر او را شهریار نخواهد خواند.  –سودابه و سیاوش  – میان این دو تن

 شااااود نابکااااار              آرکاااازین دو یکاااای 
 

 از آن پاااس کاااه خواناااد مااارا شاااهریار  
 

 (2/233: 1311فردوسی، )

و اگار از ایان  بودو نگران آسیب روانی و اجتماعی این اتدا  ن اندیشداو به اعتبار و آبروی خود می

کاه از اعتباار پادشااهی او کاساته خواهاد شاد.  باودبه این خاطر  شددر او دیدا میمشغولی بابت دل

 ۀنگاران فاجعا کااووسرسااند کاه را به ذهن مایاین فکر  «از آن پس که خواند مرا شهریار » عبارت

دیگران از آن بویی نبرند، مبادا او را لاایق  آنکهآن را نادیدا بگیرد به شر   ترتوانو می بودپیش آمدا ن

 نخوانند.  یشهریار

 ساارانجات گداات: ایماان از هاار دوان

 کای کااووسپر اندیشه شاد جاان 

 نگاااردد دل مااان ناااه روشااان روان 

 یپکیاااان ةز فرزنااااد و سااااوداو
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 همااان بااه کاازین زشاات گدتااار دل

 چه گدات آن سارهدار نیکاو ساخن
               

 دلگراااه ةبشاااویم کااانم، چاااار

 کاااه باااا باااددلی شاااهریاری مکااان
 

 (2/233: 1311فردوسی، )

-بای کاه باودگرفته از این اندیشاه  نشئتنیز رفتار تند و خشن او به خاطر پذیرش صلح سیاوش 

احترامای باه مقاات رفیاع ه بودند. او این اقادات را ناوعی تاوهین و بایپذیرفتاو پیشنهاد صلح را  ةاجاز

، حتی اگر به ساود ایرانیاان باشاد توانرت پذیرش این صلح را،دانرت. به این خاطر نمیاش میشاهانه

 به خود بقبولاند. 

 نرفاات ایاا  بااا ماان سااخن ز آشااتی
 

 ز فرماااااان مااااان روی برگاشاااااتی 
 

 (2/211: 1311فردوسی، )

-بلکه موجاب مای ،کندفرد را دچار ناپایداری هیجانی می تنهانهدر اکثر مواقع وجود یک اضطراب 

کاووس بر خشام خاود »ترین اتداقات حرّاسیت نشان دهد و دچار خشم شود. شود تا در برابر جزئی

: 1313)کلاهچیاان و پنااهی، .« هاای اخلااقی او خشام اساترین ویژگیتچیرا نیرت و یکی از اصلی

آیناد. و ایمنی به وجود مایها عموماً ناگهانی هرتند و به خاطر نداشتن اطمینان این خشم گرفتن .(273

هاای ناگهاانی، دچاار احرااس پشایمانی گاهی اشخاص بعد از واکنش مندی اطرافیان از این عصبانیت

د. ناتکانشی رفتار نمای صورتبها لب  آناند گرددادن آبرو و اعتبار باعث می هراس از دستشوند. می

کند، با رفتاار دکر و سنجش عمه میشود و بدون ترفتار تکانشی که طبق آن شخ  دچار هیجان می»

ساازگار  ،شاوددمی مزاج است و بعد از اقدات باه کاار پشایمانی مایکه پادشاهی هیجانی و دت کاووس

   .(13: 1312)واثقی فرد،« است.

 یریگجهینت -4

های نوبنیااد نقاد ادبای باا توان آن را با روشعظمت خود انعطاخ خاصی دارد که می ۀبا هم، شاهنامه

مورد نگارش و بررسای قارار داد. در  ،شناسیای ادبیات و روانهای تلدیقی و بینارشتهاستدادا از دیدگاا

و باود  اسیر دست  رایاز خاویشترین پادشاهان کیانی، یکی از بزرگ کاووساین جرتار خواندیم که 

ایجااد  او ی دردرونای و بیرونا هاایکمحارّ هرگااا .گذراندمیرا روزگار  هادر پی کرب مداوت لذّت

طلبای، خاواهی، قادرتصداتی چون زیاادا .بوداز بین بردن تنیدگی  ۀتنها در اندیش ،نمودندمیتنیدگی 
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 ثر یااأمتا، خاورددر رفتاار او باه چشام مایکه  یو صدات مندی دیگر آزمندی، پندناپذیریتندخویی، 

کاه از بایخ درختای  بودبدی  ۀبران شاخ کاووسیک .بودند های درونیو خواسته  رایز گرفته از نشئت

، بادون او بادگمانی که شایرته بود، حدظ نماید. گونهآناو نتوانرت فر و نات پدر را . اشدب داییرونیکو 

تردیادهای ی باه خااطر مشاغولدلهمچناین بزنناد و  باه او صادمهقصد دارند مبنای کافی که دیگران 

از ای کاه یرآمیز یا تهدیدکنندامعانی پنهان و تحق دوستان وبودن  اعتمادقابهناموجه در مورد وفاداری یا 

شناسی باا احتماال نمود و...، همگی از دیدگاا علم روانبرداشت چون صلح سیاوش  یوقایع خوشایند

نشاانه  هداتبرای ملاک تشخیصای پارانوئیاد  DSMدر کتاب  شوند.اختلال پارانوئید در او، توجیه می

ایان در حاالی  .استنشانه نمایان  چهارکه در رفتار شخصیّت دارای اختلال پارانوئید، حداقه دا شبیان 

تاوان باه وجاود پانج ، مایهای داساتانیدر موقعیت کاووسیکاز  که با توجه به شناخت محدود است

د کاه قضااوت کار گوناهنیانشانه از اختلال پارانوئید در شخصیت او پی برد. با این دیدگاا شاید بتوان 

   .های گوناگون داستانی برخاسته از اختلال روانی پارانوئیا در اوستاو در موقعیت ۀرفتار نابخردان

 کتابنامه

 .مرکز نشر تهران: .چهاردهم چاپ .متن یهتأو و ساختار (.1311. )بابک احمدی،

 تهاران: .چااپ ساوت .فردوسی و شااهنامه ةدربار سرو سایه فکن، (.1333. )علیندوشن، محمداسلامی

 .شرکت انتشارات یزدان

 .مرکز نشر تهران: .اول چاپ .طاهری فرزانه ترجمه .داستان عناصر (.1333. )رابرت اسکولز،

 ۀترجما .راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانای DSM-5 (.1313. )پزشکی آمریکاانجمن روان

 نشر روان. تهران: .چاپ سوت .محمدییحیی سید

 .اول چااپ .قاادری نیلوفر ۀترجم .آدلری یدرمانروان (.1321. )استوارت ایآلن و ای ارسولا اوبرست،

 .ارجمند انتشارات تهران:

نشر  تهران: .اول چاپ .به کوشش محمد دهقانی .2ج  .تاریخ بلعمی (.1311. )محمد محمد بنبلعمی، 

 نی. 

 نشر آگاا. تهران: .چاپ دوت .پژوهشی در اساطیر ایران (.1331. )بهار، مهرداد

 انتشارات توس. تهران: .مینوی خرد (.1327. )تدضلی، احمد

 .ناهید انتشارات تهران: .دوت چاپ .فردوسی هنر و اندیشه بر درآمدی (.1323. )سعید حمیدیان،
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 نشر نقرا. تهران: .ریگ ودا (.1332. )محمدرضاجلالی نائینی، 

 انتشارات ژرخ. تهران: .چاپ اول .شناسی مرضی تحولیروان (.1331. )دادستان، پریر 

باه  .مجموعاه مقالاات فردوسای و شااهنامه .«زن در شاهنامه ةچهر» ۀمقال (.1331. )دبیرسیاقی، محمد

 .انتشارات مدبر تهران: .چاپ اول .کوشش علی دهباشی

 تهاران: .دهام چااپ .ایرانای هاایمتن و هاسرودا ترینکهن اوستا، گزارش (.1327. )جلیه دوستخواا

 .مروارید انتشارات

 .اراک دانشاگاا .«شابیک و هازار یهاداساتان شناختینروا تحلیه» ۀنامپایان (.1312. )نجمه دهقانی،

 .12تابرتان  .انرانی علوت و ادبیات دانشکدا

 انتشارات تهران: .اول چاپ .مرضی شناسیروان (.1331. )ساراسون آر بارابارا و جی ایروین ساراسون،

 .رشد

پزشکی کاپلان و سادوک بار خلاصه روان (.1317. )سادوک، بنجامین و ویرجینیا سادوک و پدرو روئیز

 نشر ساوالان. تهران: .مهدی گنجی ۀترجم .DSM-5اساس 

بررسی شخصیت کاووس بر اساس برخای کردارهاای او از دوران باساتان تاا » (.1322. )، رضاستاری

صا   .22تابراتان  .17 ةشامار .سال پانجم .یشناختاسطوراادبیات عرفانی و  ۀنامفصه« شاهنامه

113-122 . 

 ۀنشاری« بررسی روند تطور شخصیت کاووس از روزگاار باساتان تاا شااهنامه» (.1322. )ستاری، رضا

 .112-113ص   .22بهار  .11/ 3 ةشمار .(علوت انرانی ۀنامپژوهش. )تاریخ ادبیات

 .پانجم چااپ .شااهنامه هاایداساتان شناسایشکه خار، رنج تا گه رنگ از (.1322. )یقدمعل سرامی،

 .فرهنگی و علمی انتشارات شرکت تهران:

روانای بار  شناسیآسیبشناسی نابهنجاری، روان (.1317. )سیلیگمن، مارتین. ای. پی و دیوید روزنهان

 شارات ارسباران.نتا :تهران .یحیی سید محمدی ۀترجم .جلد یک .DSM-IVاساس 

  .رشد انتشارات تهران: ،دهم چاپ .روانی بهداشت (.1332. )سعید ،شاملو

  .رشد انتشارات تهران: .پنجم چاپ .روانی شناسییبآس (.1333. ) ..................

   انتشارات ققنوس. .چاپ یازدهم تهران: .جلد اول .ایران در تاریخ ادبیات (.1333الله. )یحذب صدا،

 انتشارات فردوس. تهران: .چاپ پنجم .در ایران ییسراحماسه (.1311. ) .....................

 .مرکز نشر تهران: .سوت چاپ .ادبیات و هنر در شناختیروان هایتحلیه (.1321. )محمد صنعتی،
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 و صانعوی قاسم ترجمه (.مقالات مجموعه. )ادبی تحقیق و ادبیات (.1322. )همکاران و قاسم صنعوی،

 .  اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران: .دیگران

 .ابوالقاسم پایندا ۀترجم .2ج  .تاریخ طبری یا تاریخ الرسه و الملوک (.1337. )طبری، محمد ابن جریر

 ارات اساطیر.شانت :تهران .چاپ پنجم

به کوشش جلال خالقی مطلق و زیر نظر احراان  .1ج  .فردوسی ۀشاهنام (.1311. )فردوسی، ابوالقاسم

 انتشارات مزدا.  :کالیدرنیا .یار شاطر

به کوشش جلال خالقی مطلق و زیر نظار احراان  .2ج  .فردوسی ۀشاهنام (.1311. ).............................

 انتشارات مزدا. : کالیدرنیا .یار شاطر

 .توس انتشارات تهران: .چاپ دوت .بهار مهرداد ۀترجم .بندهش (.1321. )دادگی فرنب 

ج  .بالینی پزشکیروان – رفتاری علوت پزشکی،روان خلاصه (.1333. )سادوک بنیامین و هارولد کاپلان،

 .آزادا انتشارات تهران: .دوت چاپ .افکاری پور الهنصرت ۀترجم .1

 ۀنامافصاه «شااهنامه در کااووس شخصیت روانشناسی» ۀمقال (.1313. )پناهی لیلا و فاطمه کلاهچیان،
 .212- 233ص   .33 ةمارش  .11 سال ی.شناختاسطورا و عرفانی ادبیات

 کتاب تادوین و مطالعه سازمان تهران: .ششم چاپ .2 ج .باستان ۀنام (.1327. )الدین میرجلال کزازی،

 .هادانشگاا انرانی علوت

 ساوالان. تهران: .2و 1جلد  DSM-5 شناسی روانی بر اساسآسیب (.1311. )گنجی، مهدی

 حمیاد ۀترجما .تهدیاد و ناکاامی باا مقابله برای سادا هایگات خشم، کنترل (.1321. )گیه فیلد، لیندن

 .رشد جوانه نشر پور.یشمر

 انتشاارات تهاران: .هداتم چااپ .اول دیدارهای در اشخاص ییشناسا (.1321. )لادن سیدا پور، مطلبی

 .اشکان

 .«انگیازش مادیریتی تئاوری اسااس بار شاهان رفتار در بررسی» ۀنامپایان (.1312. )سامان فرد، واثقی
 .12 ماادی .دانشکدا ادبیات و علوت انرانی .لرستان دانشگاا

 تهران: .چاپ اول .ضیاء موحد و پرویز مهاجر ۀترجم .ادبیات ۀنظری (.1333. )ولک، رنه و آوستن وارن

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 ةهاای باالینی درباارروانای، دیادگاا شناسیآسیب (.1312. )ریچارد و سوزان کراس ویتبورنهالجین، 
 نشر روان. تهران: .یحیی سید محمدی ۀترجم .1 جلد .DSM-IVاختلالات روانی بر اساس 
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زال، تهمیناه، . )«های شااهنامهشناختی شخصیتنقد و تحلیه روان» ۀنامپایان (.1322. )هوشنگی، مجید

 .22 یرماات .علوت انرانی ةدانشکد .دانشگاا تربیت مدرس (.سهرابرستم و 

 انتشاارات تهاران: .چاپ اول .کاوی و ادبیات، دو متن، دو انران، دو جهانروان (.1331) .یاوری، حورا

  تاریخ ایران.

 


