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                    .، ایرانچالوس اسالمي، واحد گاه آزاددانش ،گروه زبان و ادبيات فارسي واحد چالوس اریاستاد 

 8/1/1783تاریخ دریافت: 

 11/18/1783 :تاریخ پذیرش

  چکيده

ههای ق( با توجّه بهه بروهورداری از فرفيهت.ه 788 - 911فردوسي ) حکيم شاهنامه

صهيات دهنهده وووهای علمي معاصهر، انعکهاسها و دیدگاهمناسب جهت بررسي با نظریه

رواني و اوالقي انسان در هر عوری است که به طرزی ماهرانه بهه توهویر درآمهده اسهت. 

این قابليهت را  انه،یگراکنش ةمایو درون به دليل ساوتار نيز شاهنامهسودابه در  شخويت

ههای گردد و نتایج آن در کنترل و واکنشو تحليل  شناسانه نقدروانهای نظریهدارد که با 

 وهواهي یکهي ازهيجهان .طلبي انسان امروزی مورد استفاده قهرار گيهرديجانمبتني بر ه

دربردارنهدة  معاصر اسهت. ایهن نظریهه شناساناز روان (،1832های ماروین زاکرمن )نظریه

ههای ویژگهيمقالهه،  نیهادر  .انسان اسهت تيّماه ةکنندنييتع یادياز چند صفت بن يکی

مورد تحليل و بررسي قرار گرفته زاکرمن  نیمارو يوواهجانيه یةسودابه با نظر يتيّشخو

وهواهي زاکهرمن در دهد هر چهار مؤلفة نظریهة هيجهاننتایج این پژوهش نشان مي است.

کنش و رفتارهای نامتعارف سهودابه از مهاجراجویي، وودمحهوری و وذرپهذیری در نحهوة 

نهواوتي اب از یکوجوی تجربة حسي تازه، اجتنسر در هاماوران گرفته تا جستانتخاب هم

 شده در قور شاه ایران، نمود دارد.و اقدام به رفتارهای بازداری

 وواهي باال.، سودابه، نظریه زاکرمن، هيجانشاهنامه ها:واژهکليد
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 مقدمه

های آشفته هيجاني یا انفعالي را درک نمایهد و بهه بشر از آغاز، کوشيده است تا حالت

های شخوهيتي نظيهر نيز به عقيدة دانشمندان ویژگيآن پاسخ های شایسته بدهد. امروزه 

ههای وواهي، شدّت عاطفه، ادراک کنترل و ميل کنترل در ایجاد حالتگرایي، هيجانبرون

ههای انگيزشي و هيجاني متفاوت، تأثير دارند؛ با این وجهود از همهان آغهاز روزگهار تهالش

ت افهراد شي و هيجاني متفاوهای انگيزهای فردی وحالتفکری، بشر کوشيد تا علل تفاوت

 . (1721:839)ریو، های یکسان توضيح دهد در موقعيت مختلف را حتّا

های فيزیولوژی دروني هستند کهه ادراک، ها پاسخشناسان برآنند هيجانامروزه روان»

گفتني اسهت  (.177: 1729)موکيلي، دانتزر، دهند یادگيری و عملکرد ما را تحت تأثير قرار مي

( در زمينهة 1835ليپهر ) .«دنباشه، متعدد و اغلهب متنهاقم ميهاهيجان ا دربارةهیفرتع

هها ماننهد کنهد و معتقهد اسهت کهه هيجهانتعریف هيجان از تعریف انگيزشي استفاده مي

طورکه ترس گردند. همانشدگي، برپایي، تداوم و کنترل فعّاليت ميها سبب تحریکانگيزه

رود، زیهرا فهرد را بهه طهرف رفتهار نيز بهه شهمار مهيحال انگيزه یک هيجان است درعين

ها با ایجهاد تیييهرات فيزیولهوژیکي و رفتارههای دهد. به نظر وی هيجاندار سوق ميهدف

ههای ضهروری کنند تا وی در مواقع الزم بهه انجهام واکهنشیافته به فرد کمک ميسازمان

 (.121-128: 1728)وداپناهي، « مبادرت ورزد

وواهي بهه مقهدار انگيختگهي کهه (، ساوتار هيجان1832اروین زاکرمن )طبق نظر م      

دستگاه عوبي مرکزی شخص، میز و نخاع، از منهابع بيرونهي تحریهک نيهاز دارد، مربهو  

وواهي صفتي است کهه ویژگهي آن نيهاز بهه هيجهان و است. بر اساس این نظریه، هيجان

اني و بهدني بهه وهاطر وهود ایهن های متنوع و پيچيده و ميل اقدام به وذرهای جهتجربه

جالب است این ویژگي شخويتي، در کهنش (.  Zuckerman، 1888 :151-923)هاست تجربه

حکهيم فردوسهي،  شهاهنامههای داستاني شاهکارهای ادبي نظير و رفتار بروي از شخويت

های داستاني تأثيرگهذار و آفریني بروي از شخويتبه وضوح نمایان است و در نحوة نقش

ای استادانه از سوی سرایندة توانا بهه توهویر گير است. این ویژگي شخويتي به گونهمچش

درآمده است که با دقّت در نحهوة توصهيف شخوهيت ایهن گونهه افهراد در بسهتر حهواد  

ههای تهوان پهي بهرد و بها اسهتفاده از نظریهههها مهيداستان، به این ویژگي شخوهيتي آن

 ويتي را بررسي کرد. های این تيپ شخشناسي، مؤلفهروان
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بر همين اساس با مذالعه شخويت و رفتار سودابه به عنوان شخوهيّت منفهي، سهعي       

شناوتي رفتارهای او چيست؟ در این مقالهه بهر اسهاس شده است تا دریابيم که علّت روان

« زاکهرمن»وواهي های سودابه با نظریة هيجانو تذبيق ویژگيشاهنامه شواهد موجود در 

 ایم به این پرسش پاسخ دهيم.دهکوشي

قهرار گرفتهه  يو بررسه قيهمختلف مورد تحق یهاها و جنبهدگاهیاز د شاهنامهتاکنون      

 نهدارد. یانهيشهيزاکهرمن پ يوواهجانيه هیبا نگاه به نظر يشناسروان نهياما در زم، است

خشهي از درباره داستان سهياوش کهه بهه طهور طبيعهي سهودابه نيهز ب هاپژوهش هر چند

بها نگهاه  نههيزم نیهکه درا هایيهاست به صورت کتاب و مقاله فراوان است، اما پژوهشآن

محدود بهه چنهد  باشد، انجام شده در ارتبا  با سودابهبه صورت مستقل  ای و شناسانهروان

 از جملهه:؛ انهدوها  پرداوتهه يداسهتان و موضهوع بههکه فقه   ،نامه استانیمقاله و پا

و اشهرف وسهروی  ،(«شهاهنامه یةههای دوسهوگانه)یرودابه و سودابه،  ةاوانکروان ليتحل»

ههای ؛ در این مقاله شخويت رودابه و سودابه به عنهوان معشهوقه(1728) يانياسحاق طی

، به عنوان نماد آنيمای مثبت و منفي، براساس یکهي از شاهنامههای غنایي معروف داستان

انهد. در ایهن یت یونه؛؛ مهورد بررسهي قهرار گرفتههالگوها مذرح در نظریه فرایند فردکهن

 .شده است بررسيدر ساوتن فرد و جامعه  و اراده وودآگاه و نقش يتاهمپژوهش 

 نیري، شه«يفردوسه ةنامهشهاهسهودابه در  يضهذّ اجتمهاع تيّاوتالل شخوه يبررس»     

؛ در این پژوهش بهه بررسهي شخوهيت ضهداجتماعي (1787) انيحمام نيو ام يصموام

ابه و تذبيق وووصيات او با بيماران دچار اوهتالل شخوهيّت ضهداجتماعي پرداوتهه سود

، نسرین داودنيا، جليهل تجليهل و «فردوسي شاهنامهشخويت مرزی سودابه در »شود. مي

ای پيرامهون شخوهيت، مقدمهه ذکهر بها؛ نگارندگان این مقالهه (1788ورمي ) ناصر سراج

بها صهفات و هها را ویژگهيآن انهد کوشيده های شخويت مرزیاوتالل شخويت و ویژگي

مهورد نقهد و تحليهل قهرار دههد. داستان،  ت مرزی دريشخو، به عنوان کردارهای سودابه

کوشيده است « تحليلي نو از داستان سياوش»ای تحت عنوان علي سرّامي نيز در مقالهقدم

ورد واکاوی و بررسي ای مدادگي سودابه به او را از دریچه نگاه اسذورهداستان سياوش ودل

 قرار دهد.

، «نظری درباره هویت مادر سهياوش»(، در مقالة 1721چنين جالل والقي مذلق )هم     

هها در پردازد و تحت تأثير انهواع ازدواجبه تحليل و واکاوی چهره حقيقي مادر سياوش مي

بها سهودابه  بين ایرانيان باستان از جمله ازدواج با محارم، کوشيده اسهت مهادر سهياوش را

 یگانه پندارد. 
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ي فيتوصه ةوياست که از ش ینوع اسناد از قيروش تحقباید اشاره کرد در مقاله حاضر،      

ده گردیهشده در رفتهار سهودابه اسهتفاده انینما یهايوواهجانيه يبررس یبرا يليتحل -

 .است

 وواهينظریة هيجان -

شناسان دانشهگاه دالویهر، ز روان( یکي ا 1882، ماروین زاکرمن ) 1835در آغاز دهة 

هههای وسههيعي را دربههارة جنبههة محههدودی از شخوههيت انجههام داد کههه آن را پههژوهش

وجوی هيجان و تجربهة متنهوع، وواهي جستوواهي ناميد. به نظر زاکرمن، هيجانهيجان

وهاطر وهود ایهن و ميل پرداوتن به وذرهای بهدني، اجتمهاعي و مهالي بهه تازه، پيچيده

شناسههان، طبههق نظههر روان .(Eysen ck, & : Zuckerman :1978, 83-87) هاسههتتجربههه

تواند در تمام مراحهل وواهي یکي از نيازهای زیستي و اساسي در انسان است و ميهيجان

 زندگي انسان تأثير بگذارد. 

که توسه  زاکهرمن و همکهارانش در سهال از زماني»وواهي شایان ذکر است  هيجان

ههای فراوانهي را بهه وجهود آورده اسهت. زاکهرمن عالیهق و پهژوهش شده،م، معرّفي1839

وواهي به جای این که ساوتاری واحد باشد، مجموعه کند که ساوتار هيجاننهاد ميپيش

اولهين نسهخة مقيهاس  (. 11: 1785کهاران، )وفهایي و ههم« های بهه ههم پيوسهته اسهتمؤلفه

بيني پاسخ فرد به محروميهت پيش سال پيش ارائه شد برای 75وواهي زاکرمن که هيجان

حسي بود؛ پس از آن، وسهيلة سهنجش شخوهيتي بهرای ارزیهابي چههار گهرایش کليهدی 

قيدی و نياز به رها جویي، بيزدگي و ماجراجویي، تجربهتوحيح شد که عبارتند از: هيجان

 در مقابهل پهذیریزدایهي( و آسهيبهای اجتماعي بازداری شهده )بهازداریبودن در فعّاليت

 (. 133: 1788)شولتز، شولتز،  وستگي

یکهي از  شناسهانوواه باید اشاره کرد، مذابق نظهر روانهای افراد هيجاندرباره ویژگي     

گرایهي اسهت. افهرادی کهه در ههای شخوهيتي افهراد دارای انگيختگهي بهاال، بهرونویژگي

ته باشند و به تبع آن های انساني قوی داشتوانند مهارتناميم، ميگرا ميشناسي برونروان

گرایهي کرد مدیر را بهبود بخشد. درواقع، ویژگي بهرونتواند عملرواب  انساني اثربخش مي

 Roberts,)شهود کرد شیلي مهرتب  مهيبه واسذه ارتبا  آن با مهارت رواب  انساني با عمل

2004 :525-545 .) 

ی سههذح بهينههة گههرا، داراشناسههان آیزنههک، معتقههد اسههت افههراد بههروندر بههين روان

ههای گهرا هسهتند. در نظهر آیزنهک تفهاوتنسبت به افهراد درونتری شدگي بيشتحریک

          ای صهعودیسهاز شهبکهگهاه فعّهالشهود کهه افهراد از نظهر دسهتژنتيکي فذری باعث مي
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)1 ARAS) دیگر فرق داشته باشند. با یکARAS  ساوتار میزی، مسئول انگيختگي میهزی

بهه عبهارت دیگهر  (.831: 1721، به نقل از ریو، 1838)آیزنک، بيروني است  در پاسخ به تحریک

ههایي بيرونهي یابي به سذح بهينة برپایي به محهرکگرایان برای دستتوان گفت، برونمي

 ساز بسيار قوی بوده کهگاه فعالگرایان دارای یک دستکه درونشدید، نياز دارند درحالي

  .(121: 1728، به نقل از وداپناهي،1838)زاکرمن،رسند یي ميبا حداقل تحریک، به سذح برپا

وهواهي تکانشهي بها شناسهان، رابذهه هيجهانکه نتایج بروهي تحقيقهات رواندرحالي     

؛ بهه 8553)کهواس، گارسهيا،اند رفتارهای ضداجتماعي و اوتالل شخويت مرزی را تأیيد کرده

وواهي تکانشهي بها لعه نيز عدم ارتبا  هيجانچندین مذا (.38: 1788نقل از عليلو و همکاران، 

  ؛ به نقل از همان(.8551کاران، )اگان و هماست اوتالل شخويت مرزی را  نشان داده 

وهواهي و رفتهار ضهداجتماعي، هيجهان ود رابذهه بهينرغهم وجهکرد، علي باید اشاره

توان در ا ميوواهي رشود، هيجانوواهي همواره منجر به رفتاری ضداجتماعي نميهيجان

اهده اران یا دارندگان مشاغل وذرنهاک مشهککه ضداجتماعي نيستند مانند ورزش افرادی

 کرد. 

این فرض نيز وجود دارد که متیيرهای اجتماعي مانند: موقعيت اقتوادی و اجتمهاعي 

وهواهي تهأثير دارنهد. بنهابراین ميهزان هيجهان شناوتي بهر ميهزانو علل ژنيتکي و زیست

 (.875: 1729موکيلي، دانتز، )ي افراد تحت تأثير عوامل مختلف، متفاوت وواهد بود برانگيختگ

به عبارت دیگر شکل اصلي هر هيجان در افراد مختلف یکسان است؛ اما در جوامع مختلف 

بروي افهراد  ثير شرای  فرهنگي وا  آن جامعه، شکل بروز هيجان متفاوت است.أتحت ت

 کنند. وود را به طرق ضداجتماعي ابراز مي وواهيتحت تأثير شرای ، هيجان

 وبررسي بحث

 کيفيّهت کهه اسهت  فهردی نمایشي،  یا روایتي اثر در و است داستان شخويّت، بازیگر

 ي،رصهادقيم)سهت وجهود داشهته ا کنهد،يو م دیگويچه مو آن عمل او او، در اوالقي و رواني

فرد باشهد و ههم وجهوه اند منحوربهوتهم مي ت در یک فرد،های شخويّویژگي (.888: 1733

تي فرد بهودن یعنهي ههر فهردی الگوههای شخوهيّمنحوربه مشترکي بين افراد داشته باشد.

  (.13: 1732 راس،) داردمتفاوتي 

انجامهد کهه توضهيح هها مهيتحقيقات مربو  به شخويت به ایجاد شهماری از نظریهه     

پهردازان شهوند؛ نظریههاد مهيههای شخوهيتي واصهي ایجهدهند چرا و چگونه ویژگيمي

شخويت، یک تعریف واحد از شخويت ارائه نداده انهد؛ تعهاریف از دیهدگاه ههر مکتهب و 

شخويت »اند: گروهي به نظریه یا تئوری وا  آن بستگي دارد. بروي در تعریف آن گفته
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یافته و واحهدی متشهکّل از وووصهيات نسهبتاب ثابهت و ای سازمانعبارت است از مجموعه

در تعریهف  (.13- 13: 1728)شهاملو، « سهازددار که یک فرد را از افراد دیگهر متمهایز مهيپای

هها، یها شخويت عبارت است از الگوی نسبتاب پایهدار صهفات، گهرایش»دیگری آمده است: 

 (.18: 1789)فيست و فيست، « بخشدای به رفتار افراد دوام ميهایي که تا اندازهویژگي

ههای مذهرح زن ، سهودابه یکهي از شخوهيتشهاهنامهمتعهدد  ههایدر بين شخويت     

است که شخويّتي کامالب پویا و فعّال دارد. قدرت عمل، جسارت، ميل به انتخهاب  شاهنامه

ایهن هاى سودابه است. ترین ویژگىوواهي از مهمّطلبانه و برووردارى از روحيّة هيجانجاه

زادة ایراني و چههرة پهاک و سياوش، شاهجا که به فاهر در ماجرای مرگ تراژیک زن از آن

، نقش اصلي دارد، در تقابل با زناني چون رودابه، کتهایون، و شاهنامهمظلومِ بخش پهلواني 

، شهاهنامهگيهرد. از همهين روی، سهودابه از سهوی بسهياری از محققهان فرنگيس قرار مي

یها جهيکها، دیهو زن  باز و نابکار و نيز نمهاد اسهذورة جههکار و بدکار، نيرن؛شخويتي بزه

)اسهالمي ندوشهن، آلود توصيف شده است های ایراني، تجسّم عشقي جنسي و شهوتاسذوره

نکتهه قابهل تأمهل در بهارة تحليهل شخوهيت  (.88 - 75: 1728؛ وسروی و طیياني، 87: 1735

سودابه آن است که جنبه منفي شخويت سودابه که برای تسليم کردن سهياوش در برابهر 

کند، مورد توجّه قرار گرفته است و غالباب چهرة مثبهت ایهن ویي از او تالش ميجوود و کام

 سرش چشم از وطن و پدر شسته، حتهامبه واطر ه»رن؛ باقي مانده است؛ زني که زن کم

تر بيش (.188: 1727)حائری، « ورد تا در کنار شوی وود باشداسارت و زندان را به جان مي

ههای شخوهيتي وی، فقه  براسهاس ون دقّهت در ویژگهيمحققان شخويت سودابه را بهد

روساوت داستان و تحت تأثير جاذبه شخويت مقابلش، یعني سياوش، او را آماج طعنهه و 

زادة جهوان در وهاک وراش این شهاهاند و سودابه را مقور اصلي مرگ دلتهمت قرار داده

حقيقهات سهعي شهده اسهت اند. در این بين تنها در تعداد انهدکي از تداد کردهدشمن، قلم

: 1788کهاران، )صهفری و ههمداستان سياوش با رویکرد روان شناسانه مورد بررسي قرار گيرد 

153 - 31.)  
گفتني است سودابه، دوتر پادشاه هاماوران است هامهاوران بهه زعهم محققهان همهان      

شهاهيش گيرد و پادکاووس مورد تهاجم و حمله قرار ميسرزمين یمن است که توس  کي

گردد و دوترش نيز به فهاهر کاووس، محکوم به پرداوت باژ ميبعد از شکست از سپاه کي

عنوان باژ از شاه یمن سهتانده کاووس به وی از راه گوش و در اصل بهواطر شفيتگي کيبه

رغهم کاووس و به انتخاب وود، علهيسودابه به دروواست کي (.111: 1732)سرّامي، شود مي

آید. وی طي حوادثي بعهد از اثبهات وفهاداری و کاووس درميسری کيبه هم مخالفت پدر،



  11 زاکرمن نیمارو يوواهجانيه هیسودابه با نظر تيشخو يبررس
 

 

گهذارد و کاووس در زندان پدر، به کاخ شاهي کاوس در کشورایران قدم مهيراهي با کيهم

گهردد کهه فرجهامش بها جنبان حوادثي ميماند و سلسلهتا پایان حيات وود، در ایران مي

 وورد.مرگ وود وی پيوند مي

ابوعلي بلعمي و نيهز در  تاریخ بلعميهای تاریخي، مانند لب است که در بروي کتابجا     

مسکویه، نامي ازسودابه به عنوان دوتر شاه هاماوران ابن االممتجارببلخي و ابن نامهفارس

سر کاووس معرفي شده اسهت کهه نيست، در این آثار دوتر افراسياب توراني، به عنوان هم

در بروهي  (.118-128: 1723)عالمي و شهکيبي ممتهاز،  شودایران آورده ميتوس  وی به دربار 

نسهبت  شاهنامهاثير، که موارد اوتالف آن با روایت از ابن اوبار ایرانآثار دیگر نظير کتاب 

که به صهورت پوشهيده شود، بلتر است، نامي از سودابه برده نميبه سایر آثار تاریخي بيش

درواقهع،  (.118)همهان: وس که دوتر افراسياب است، یاد شده اسهت کاعنوان زن کياز او به

بهه این نحوة بازتاب نام و نسب سودابه، برواسته از حس بد و ناووشهایند ایرانيهان نسهبت

 ترین دشمن سرزمينشان، افراسياب توراني است. بزرگ

های باروری، آب، آن است که سودابه با الههیشة کلمه سودابه، مهرداد بهار بردر مورد ر     

 savالنههرین پيونهد دارد. وی سهودابه را از ریشهة سهو بخشي و پيروزگهری در بهينبرکت

-993، 8: 1731)بههار، حدس زده اسهت « سوتاآپکا»ني باستان این نام را دانسته، ریخت ایرا

993 ). 
پهلهوی انگارد و معتقهد اسهت سهودابه در ای با ریشة پهلوی، ميکزازی، سودابه را واژه    

توان این نام را سهاوته از دو پهارة سهود و آوه دانسهت. سُوتاپَ؛ بوده است. به نظر وی مي

به کار « مهراب»و « رودابه»و« سودابه»هایي چون آوه یا آبه یا آب که در نام»طبق نظر او 

توانهد بهود کهه همتهای سانسهکریت آن مهي« ههپ»رفته است، برآمده از ستاک اوستایي 

« داری کهردنعني آن ارج نهادن؛ غم چيهزی را وهوردن ؛از چيهزی نگهاهاست و م« سپ»

چاپ والقي مذلق نيز، این اسم به شهکل  شاهنامهگفتني است در  (.982/ 8: 1729)کهزازی، 

رسد دور از ذهن نخواهد بهود اگهر بها توجّهه بهه چنهين سوداوه قيد شده است. به نظر مي

کسي است که به فکر سهود و منفعهت وهویش  ای برای این واژه، سوداوه را به معنيریشه

است، در نظر بگيریم. در این صورت چنين برداشتي از معني نام سوداوه، با چهرة حقيقهي 

 سو و هماهن؛ وواهد بود. و تلقي بروي از محققان درباره این شخويت هم شاهنامهاو در 

)سيابه( یعنهي دارای آب  «سياوه»اند که سوداوه در اصل بروي نيز این احتمال را داده     

رسد در نظر گهرفتن . به نظر مي(188: 1723)عالمي و شکيبي ممتهاز، « و رن؛ سياه بوده باشد

چنين معنایي برای سودابه، سذحي و به اعتبار اقليم زیستي وی باشد. شهایان ذکهر اسهت 
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ش و آفهرینمسعودی، کتهاب  مروج الذهب، تاریخ ثعالبيهای تاریخي مانند در بروي کتاب
عدی عربهي، تاریخ  مذهربن طاهر مقدسي، نام سودابه، دوتر شاه یمن، ریخهت فارسهيِ سهُ

. درواقع، باید گفت تازیان سودابه را به واطر زیبهایي فهاهری او، )همان(دانسته شده است. 

 شعرای یماني ناميده بودند.

سهي ههای شناههای شخوهيتي سهودابه را بها توجّهه بهه مؤلفههدر این بخهش ویژگهي     

 وواهي زاکرمن، مورد تحليل قرار دهيم.هيجان

 ماجراجویي – 1

ده و بهه وجهود آورنهده زننهطورکه از سير داستان مشهخص اسهت رقهمابه، همانسود

مهاجراجویي اوسهت. کارهها و وهواهي و ای از هيجهانوهود نمونهه گهردد کههاتّفاقاتي مي

ور و زادگاهش هاماوران و هم رفتارهای ماجراجویانه سودابه هم در زمان اقامت وی در کش

زند، از سر ماجراجویي است. از پس از ازدواج با کاووس در کاخ شاهي ایرانيان از او سر مي

تهوان اشهاره ميفرزانة توس، به موارد زیر  شاهنامهجمله رفتارهای ماجراجویانه سودابه در 

 کرد:

 طلبانهگيرانه و انتخاب جاهتوميم غافل -1-1

طلبهي و مهاجراجویي سهودابه در اولهين حوهور وی، در ی هيجهانههانخستين جرقه

نههاد شود؛ بهه ایهن گونهه کهه در نخسهتين قهدم او بها قبهول پهيششخويتش نمایان مي

سازد. گفتنهي کاووس با وی، این وووصيت دروني وود را آشکار ميدروواست ازدواج کي

ای ناشهناس، بهه او وینهدههای سودابه از گاست کاووس با شنيدن توصيف طنّازی و زیبایي

بسته است و به هيچ بازد و سودابه با آن که پدرش، شاه هاماوران، سخت به وی دلدل مي

گزینهد و چنهان در سری برميروی با پيوند او با شاه ایران ورسند نيست، کاووس را به هم

اچهار در ناک از نابودی تاج و تخت شاهي بهه نکند که پادشاه بيمتوميم وود پافشاری مي

تهوان برواسهته از شود. ایهن اقهدام سهودابه را مهيبرابر انتخاب یگانه دوترش، تسليم مي

جویي و ميل به تجربة ماجراهای تازه دانسهت، چراکهه افهراد دارای وواهي و حادثههيجان

که شامل عناصری از سهرعت، »وواهي زیاد تمایل به انجام رفتارها و کارهایي دارند هيجان

 (.138: 1721)شولتز، « ي و گریز است وذر، تازگ

دهههد، معيهار سههودابه و کههاووس نشهان مهيدقّهت در داسهتان ازدواج سههودابه بها کهي

نامهد و از سهر کاووس برای انتخاب، عشق نيست. سودابه، کهاووس را شهاه جههان مهيکي

نهه از گزیند. در واقع، انتخاب هر دوتهن جویي او را برای ازدواج برميطلبي و حادثههيجان
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طلبهي و بهرای بهه کاووس بها جهاهگری است. کيراه با حسابکه همسر عالقه و عشق، بل

تر از آنچه در کشور یمن به چن؛ آورده اسهت، سهودابه را از دست آوردن غنيمتي متفاوت

کاووس بهه سهائقة ميهل جنسهي بها سهودابه، دوتهر »وواهد و به تعبير سرّامي پدرش مي

)سهرّامي، « بسهيجدکه با او دشمن است و از ميان بهردن او را مهيکند پادشاهي ازدواج مي

سودابه نيز با ارزیابي موقعيهت و بهرای مهاجراجویي، کهه ناشهي از هيجانهات  (. 372: 1732

 گزیند. زند و کاووس را برای ازدواج بر ميدروني اوست؛ دست به انتخاب مي

 وودمحوری و وودرایي -1-8

با کاووس، شاه هاماوران بر دو راههي انتخهابي سهخت و  با مذرح شدن ازدواج سودابه

دشوار قرار گرفته است که با سرنوشت و امنيت سرزمينش گره وورده است. وی با وجهود 

آنکهه وشهم وشم و نفرت قلبي برآن است این موضوع را بها مسهالمت پایهان دههد و بهي

رضایتش برای ازدواج بها  کاووس را برانگيزد با تمسّک قرار دادن پاسخ سودابه مبني برعدم

کاووس، نقشه او را نقش برآب کند؛ بنابراین، در فاهر برای نشان دادن حسن نيّت وود به 

وهواهي کهاووس، راهانش، در باطن با وشم و نفرتي سرشار از این همه زیادهکاووس و هم

 نهد:ناچار موضوع را با سودابه در ميان ميبه
  غمي گشت و سودابه را پيش ووانهد

 

  ها براندز کاووس با او سخن   
 (878/ 1: 1787)فردوسي،                  

بهه ایهن دارانه سهودابه نسهبتبه طور طبيعي شاه هاماوران منتظر واکنش تند و جانب     

وواه است، بها قهرار گهرفتن در ایهن موقعيهت، دروواست کاووس است، اما سودابه هيجان

کند و به سرعت رضایت وود را با این وود را آشکار مي وواهيهای هيجاننخستين جرقه

 شود:کند و شاه هاماوران، دراوج ناباوری با رضایت دوتر وود، مواجه ميوصلت اعالم مي
 بدو گفت سودابه گر چهاره نيسهت

 

 وههواره نيسههتاز او بهتههر امههروز غههم
 (878)همان:                             

حمله کاووس به هاماوران را نتيجهة قهدرت و عظمهت پادشهاهي  سودابه بروالف پدر،     

که شههریاری کند. کاووس، از منظر سودابه نه مهاجم است نه دشمن؛ بلکاووس تلّقي مي

های پادشاهي وود، ناگزیراز حمله به کشورهای آور است که برای وسعت دادن سرزميننام

 مجاور است: 

 کسههي کههو بههود شهههریار جهههان
 

 واهههد همههي از مهههانبههر و بههوم و
 (152)همان:                               
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ای به کاووس بورزد، ازدواج با وی را دستاویزی برای رسيدن به که کينهآنسودابه بي 

ایستد و به مخالفهت بها دهد. او جسورانه رودرروی پدر ميهای فردی وود قرار ميوواسته

 کیهاسهت. او  یعهاد ريغ يتازه و ازدواج يبه زندگ يابیدست يسودابه در پپردازد. او مي

 یرو چيبه ه ران،یشاه ا يرانیاريسر غهم يعياست و کامالب آگاه است که به طور طب يرانيان

دانهد کهه او نخواههد يمه کههنیهواقع نخواهد شد. سودابه بها ا انيرانیمورد اقبال و پسند ا

 يتيشخوه یجا کهه داراازآن يورد، ولرا به دست آ رانیا یوبانشه يواقع گاهیتوانست جا

سودابه  یبرا یتا حد رانیدهد. ازدواج با شاه ايم يازدواج نيطلب است، تن به چنجانيه

دروهور  شیپدر و شکسهت او بهرا یذلّت و ووار یرو چيساز است که به هجذّاب و حادثه

 یب بهرامناسه يدسهت آوردن فرصهت یمهاجرا او بهرا نیدر ا یي. گوستين تيّاهم اعتنا و

و  ندينشهينم یفرصت دست داده، از پا نیبه انتظار نشسته است و حال که ا یيجوحادثه

 هاینيتازه و سفر به سرزم یها. تجربهدیوود رفتار نما ةو وواست ليکوشد تا مذابق ميم

 نههادشيپه نیا درپ يعطبي مخالفت وجود با پس ؛مورد عالقه و پسند سودابه است ده،یناد

 پذیرد.يکاووس را م

 تأثيرپذیری از مؤلفه ارثي  -1-7

گير و غيرقابهل انکهار اسهت. باید اشاره کرد که تأثير مؤلفه ارثي در ماجراجویي، چشم

وهواهي دهد مؤلفهه ارثهي در هيجهاننتيجه تحقيق بروي محققان نظير آیزنک، نشان مي

ققهان معتقدنهد اگرچهه مح (. 129: 1788، به نقل ازشولتز، شهولتز، 1827)آیزنک، نيرومند است 

وهواهي حال هيجهانوواهي تأکيد داشت، اما درعينزاکرمن بر تأثير مؤلفه ارثي در هيجان

 . (132: 1721 )شولتز،« تحت تأثير عوامل موقعيتي یا محيذي نيز قرار دارد»

گيهرد. او از بعد از وصلت با کاووس و دادن دوتهر بهه وی، آرام نمهي پدر سودابه حتا 

ز شکست و ناگزیری برای دادن باج به شاه ایهران عوهباني و ناراحهت اسهت، بها جا که اآن

ماجراجویي در پي آن است تا معادله پيروزی و شکست در جن؛ را برهم زند و وود پيروز 

جن؛ گردد. او به فاهر دوتر وود، سودابه، را به دشمن حکومت و تاج و تخهتش تسهليم 

گهين و گهزاری و دادن دوتهر؛ وشهمننه؛ بهاجکند، ولي در باطن از قبول شکسهت و مي

کوشهد کهاووس و ای مهيناراضي است. پس بعد از دادن سودابه به کاوس بها طهرح نقشهه

ای حساب شده به دام انداوته و سودابه را دوبهاره بهه نهزد وهود بهاز راهانش را با نقشههم

تهه را بهه جهوی وواهد هم آب رفآورد. شاه هاماوران در پي این ماجراجویي وذرناک، مي

بازگرداند و هم یگانه دوترش را از چن؛ دشمن تاج و تختش رهایي دههد. دقّهت در ایهن 
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وهواهي دهد که به درستي مؤلفه ارثي در بروز صفت هيجانواکنش پدر سودابه، نشان مي

 از سوی سودابه بسيار نيرومند است. 

به جشني با شهکوه در راهانش را کاووس و همای کيشاه هاماوران در پي چنين نقشه

وواند و در اثنای جشهن در یهک فرصهت مناسهب، کهاووس و فرامي« شاهه»شهری به نام 

کشد. این در حالي است که سودابه با چنهين گير و به بند ميسایر پهلوانان ایراني را دست

شناسد و قادر است فرجهام و علّهت هایي آشناست و کامالب وووصيات پادشاه را ميواکنش

 بيني نمایدهای او را پيشکنش

سودابه با آگاهي از چنين سوءقودی از طرف پدر وود، کاووس را از رفهتن بهه شههر  

 دارد:شاهه و شرکت در این جشن باز مي
 يسهت به کاووس کي گفت: ایهن رای ن

 

 تههو را وههود بههه هامههاوران جههای نيسههت 
 

 نبایههد کهههه بهها سههورجنههه؛ آورد

 

 بههههههانه بههه چنهههه؛ آوردتههو را بهههي
 (895)همان:                                     

راه وی بهرای البتّه کوشش سودابه برای جلهوگيری از رفهتن کهاووس و پهلوانهان ههم

به ایهن ترتيهب ایرانيهان در دام شهاه هامهاوران گرفتهار دهد . شرکت در جشن نتيجه نمي

وورد راهش را ميآیند. درواقع، کاووس، فریب زور و برتری وود و دالوران و گردان هممي

 شود. و در دام شاه هاماوران گرفتار مي

آمهده، پوشهيده پيششاه هاماوران بعد از به دام انداوتن کاووس، با استفاده از فرصت 

دهد تها کند و به آنان دستور ميت فرستادگان شاه به نزد سودابه روانه ميدرهيأ رویاني را

 او را در نهایت عظمت و احترام به کاخ باز گردانند. 

 وذرپذیری -1-9 

کهاووس تها دانهد کهه کهار ازدواج او بها کهيمندی وا  مهيسودابه با زیرکي و هوش

ش اتّفاقهات ناووشهایند اسهت. او بها وهورسيدن به کاخ پادشاهي در ایران ناتمام و دسهت

بسهيجد. سهودابه بهه جویانهه را از وی مهيولقيات شاه یمن آشناست و رفتارههای تالفهي

راهانش به شهر شاهه را، دامي برای اسير ساوتن ایرانيهان درستي، فراوواندن کاوس و هم

و دیگر یهالن ای برای عملي کردن نقشه باز پس گرفتن وود و نيز معامله با رستم و وسيله

 (.895/ 1)همان:داند و گردان ایراني برای نجات کشورش از باژوواهي شاه ایران مي

 بدانسهههههت سهههههودابه رای پهههههدر
 

 کههه بهها سههور پروههاش دارد بههه سههر
 (895)همان:                                   
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دههد اگرچه کوشش سودابه برای جلوگيری از رفتن کاوس به جشن شاهه نتيجه نمي

شهود، امها راه پهلوانان ایرانهي در دام شهاه یمهن گرفتهار مهيسری به همو کاووس با ويره

شهود و ماجراجو و وذرپذیر است، پس به آساني رام وواسته پدر نميسودابه مانند پدرش 

آید. این اقهدام سهودابه در یهک نگهاه سهاده و درصدد تجربه جدید و پروذر دیگری بر مي

زده ممکن است وفاداری یک زن به شویش تلقي گردد، ولي بها دقّهت در رفتارههایي شتاب

وواه او باشد، که نه در بنهد شخويت هيجان تواند نشانه دیگری اززند، ميکه از او سر مي

نهد و نه هنجارهای اوالقي را رعایهت موالح سرزمينش است و نه به مهر پدری وقعي مي

 کند.مي

وهاطر جویي وی در آغاز پيوند با کاوس نه بههدوستي سودابه و مخاطرهدرواقع، شوی 

 1798)یوسهفي،  ده اسهتتجربگي وی است که از سوی بروي محققان اشاره شباکرگي و بي

طلبهي اوسهت کهه او را جهویي و ویژگهي هيجهانگر ميهل وی بهه حادثههکه نمایان، بل(3:

 انگيزد تا در مقابل پدر ایستادگي کند و تاوان آن را نيز بپردازد.برمي

وهواهي بها سهن افهراد ارتبها  دارد و ميهزان هيجهانجا باید اشاره کنهيم کهه در این

سودابه  .(133 – 132 :1788 شولتز، ،شولتز)نوجوان و جوان باالتر است  وواهي در افرادهيجان

وواهي است ميل به دنبال کردن ماجراهای تازه در در آستانة سن جواني و اوج هيجانکه 

جویي و ماجراجویي برآن است تها زنهدان را نيهز بها او شدید است. این بار نيز از سر تجربه

 به کند.هایش تجرها و مرارتوجود سختي

وهواه اسهت کهه تمایهل دارنهد ماجراههای تهازه را این ویژگي مخوو  افراد هيجان 

ههایي کهه تجهارب و هيجانهات ها یها ورزشگرا از فعاليتماجراجو و هيجان افرادبيازمایند 

سهودابه بهاز رودرروی پهدر و پادشهاه  .(133همهان:)برنهد غيرعادی دارند، لذّت شدیدی مي

وواهد تا وی را به نزد شویش روانه کند تها در د و به اصرار از او ميگيرسرزمينش قرار مي

ووار باشد تا روزی که شرای  سفر بهه ایهران و دیهدن سهرزميني جدیهد راه وغمزندان هم

 برایش فراهم گردد.

سن؛ وود قرار گرفته اسهت، آوردی همشاه هاماوران در برابر حریفي سرسخت و هم 

راههانش در زنهدان شود و او را به نزد کاووس و ههمم سودابه ميپس این بار نيز رام تومي

 کند: روانه مي
 بههه حوههنش فرسههتادنزدیک شههوی

 
 جگر وسته ازغم، به وهون شسهته روی

 

 گسهههارپرستنههده او ُبههد، ههم اوغم نشسههتش بهههه یههک وانههه باشهههریار
 (898 - 898)همان:                             
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که از واطر حفظ جان سودابه، بلبود که این توميم شاه هاماوران نه بهتوان برآن مي

سبب واهمه و هراسي که از یالن و گهردان اندیشي صورت گرفته است.  او بهروی مولحت

پوشي راهان وی چشمویژه رستم دارد، از ریختن وون سودابه و نيز کاووس و همایراني، به

فرستد تا طرحي تازه برای از پهای درآوردن کهاووس مي کند و سودابه را به نزد کاووسمي

 بریزد. 

با توجّه به این بخش از داستان، در نمودار زیر به سهه راههي انتخهابي سهودابه بهرای 

 شود:تنظيم انگيختگي وود اشاره مي

 نهاد ازدواجتجربه تحریک حسي دریافت پيش                  

 سذح بهينه انگيختگي                      فعاليت رفتاری/ ازدواج با دشمن و            پایه انگيختگي  و 

           جانب داری از او                                              

 های هيجاني/ رفتن داوطلبانه به زندانپاسخ                     

 پذیرینواوتي و دوری از ماللبه یکحساسيت نسبت -8

وقتهي کهه »وواه از تکرار تجربيات تکراری و انجام کارهای عادی بيزارند. افراد هيجان

)زاکهرمن، « شهودتحمّهل مهيقرار و بهينواوتي بيکند، آدم حساس به یکاوضاع تیيير نمي

وواه از تکرار تجارب توان گفت افراد هيجانطورکلّي ميبه (. 833: 1721: به نقل از ریهو، 1832

 شوند.ها، به آساني وسته ميای و روزمرگييني و افراد کليشهبقابل پيش

کهاووس، سهبب آور در قوهر کهينواوت و مهاللواطر زندگي یکانگيختگي پایين به

وجهوی هيجهان بهاال و شود؛ جستاجتماعي از سوی سودابه مينمایان شدن رفتارهای ضد

وواهي سودابه د. این نوع هيجانانگيزمالل گریزی او را به برقراری یک رابذة ممنوع برمي

  (.138: 1788)شولتز، شولتز، دانست « وواهي غيراجتماعي تکانشيهيجان»توان را مي

سودابه مدّتي بعد از ازدواج پرماجرای وود با کاووس، سذح تحریک مهورد نيهاز را در 

دگي آورد. در واقع، او ناگزیر اسهت تها در شبسهتان شهاهي، زنهدربار کاووس به دست نمي

های شخويتي او سازگار نيسهت، تجربهه کنهد. نواوتي را، که با ویژگيبدون هيجان و یک

توانهد هيجهاني را کهه فرزندآوری، هيچ یک نمي وبرق کاخ پادشاهي و حتّااست زرق آشکار

رو، وهود در پهي ایجهاد تحهرّک و سودابه در پي آن است، برایش به ارمیان آورد، ازهمهين

آید. طبيعي است که او از هر چيز و هر کس که بهر سهر راههش قهرار تر برميهيجان بيش

گيرد، استفاده وواهد کرد تا به سود وود و برای کاستن رنج ماللت زندگي کسالت بهارش 

 بهره گيرد.
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گرایهي وهواهي بهاال، از لحهار بهرونگفتني است طبق نظر زاکرمن افراد داری هيجان

گيرنهد و انهواع ورت منبع تحریهک در نظهر مهيوودمحور هستند و اطرافيان را فق  به ص

سودابه  (.Zuckerman، 1999: 487-501)دهند ها انجام ميواطر وود این تجربهوذرها را به

ربهایي زادگي، از زیبایي آرمهاني و دلپری»واطر با یک نظر به محم دیدن سياوش که به

بازد و فولي نو در زنهدگي مي دل به او(. 89: 1728)فاضلي و کنعاني، « واصي برووردار است

 کند:وود باز مي
 چههو سهههودابه روی سيهههاوش بدیهههد

 

 پراندیشههه گشههت و دلههش بردميههد
 

 چنان شد کهه گفتهي طهراز نهخ سهت
 

 وُگهههر پههيش آتههش نهههاده یههخ سههت
      (752)همان:                               

 جویي تجربه -7

ميل بهه دنبهال »جویي جویي است. تجربههوواه تجربهای افراد هيجاناز دیگر ویژگي

ها از طریق ذهن و حواس است. نقاشي، موسهيقي بروهي انهواع مهواد مخهدر، کردن تجربه

که سبک زندگي وودانگيختهه و رسانند، در حاليدنبال کردن تجربه از طریق حواس را مي

را نشهان جهویي از طریهق ذههن ویژه با جماعهت غيرعهادی، تجربههرن؛ با جماعت بهناهم

  (.831 - 833: 1721)ریو، « دهدمي

سودابه به هنگام مالقات با سياوش هنهوز جهوان اسهت و رعنها و بهه شهدّت وواههان 

زندگي پرهيجان، او به هر شيوه بر آن است تا هيجان را وارد زندگي وود کند؛ بهه همهين 

ور طبيعي بهه واطر در عنفوان جواني با شاه ایران که دشمن پدر و مردم سرزميش و به ط

کند. او به سرزمين ایران که بهرایش تر است، ازدواج ميلحار سن و سال از او ويلي بزرگ

کنهد و پهس از مهدّتي زنهدگي در قوهر شهاه از زنهدگي کامالب ناشناوته اسهت، سهفر مهي

زاده جهوان آید و بها شهاهشود و درصدد ایجاد تنوّع برميزده مينواوت قور شاهي دلیک

ای تهازه ای ممنوع با او، تجربهبازد و بر آن است تا با وارد شدن به رابذهشق ميایران نرد ع

ناک و جویي قدم در مسيری ووفدر رواب  جنسي کسب کند. او برای ارضای حس تجربه

تهوان بهه تعبيهر سهرکاراتي ای مهيسهودابه را از نگهاه اسهذوره منهد. این اقدابدفرجام مي

بهزرگ « مام ایزد»های کاریکه تجسّم ایزدینة یکي از وویش« پری»ای از عنوان جلوهبه»

 (.87: 1721)سرکاراتي، « باروری است، در نظر گرفت

رغم ميل باطني سياوش سه بهار دارد تا زیرکانه عليجویي سودابه او را برآن ميتجربه

ن بهرای فاهر به نمایش دادن دوتران و زیبارویها پای او را به شبستان شاهي باز کند و در
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سر برای سياوش و در اصل برای ارضای ميل باطني وود به دلبهری از سهياوش انتخاب هم

پژوههان، بها در نظهر گهرفتن نهوعي پيونهد در بهين شاهنامهبپردازد. گفتني است بروي از 

ایرانيان باستان به نام وتوت )ووئيته وداثه( که همان ازدواج با محارم بهوده اسهت و گویها 

گرفته؛ سهودابه را همهان مهادر واقعهي و ثروت و منوب صورت انجام ميبرای حفظ وون 

های مربهو  بهه بر این اساس، بيت (.787 - 783: 1721)والقي مذلهق، اند سياوش تلقي کرده

آغاز داستان سياوش مبني بر فهور ناگهاني مادر سياوش بهه شهکل دوترکهي گریختهه از 

اری در چنگال پهلوانان ایراني )گودرز تهوس وشم پدری از نسل گرسيوز )تورانيان( و گرفت

ای نزدیک مرز توران و درگيری آنان بر سر تواحب وی و دسهت آوهر بهه و گيو( در بيشه

البتّهه دور از ذههن نخواههد )همهان(. کاووس درآمدن وی الحاقي دانسته شده است زني کي

سهر انيرانهي ههم بود اگر برآن باشيم سودابه نه مادر سياوش کهه دوتهر شهاه هامهاوران و

کاووس است که با دستان و جادوگری آشنااسهت، او کسهي اسهت کهه در همهان بروهورد 

زده از ایهن یابهد و شهگفتنخستين، زیبایي دیگرگونه و فرازميني زیبایي سياوش را در مي

وگو با سياوش ضمن آشکار کردن ميل و عالقة وود به او، همه زیبایي بارها به هنگام گفت

پرسد. درواقع، سودابة جادوگر، به غيرعهادی بهودن زیبهایي و نهژاد رة نژادش مياز وی دربا

 برد.سياوش و نسبت داشتن وی با پریان پي مي

 ای تازهوجوی تجربهجست -7-1

بستگي وجود وواهي باال و وودمختاری همشناسان بين ویژگي هيجانطبق نظر روان

کننهد، درارتبها  پهرده ابهراز مهيت وود را بيهيجانا»وواهي باال دارد. افراد دارای هيجان

جهو هسهتند. رن؛ با جماعهت بهوده و مخهاطرهبرقرار کردن با دیگران جسور هستند، ناهم

هها کنند. آنهای دیگران عمل ميها مستقل از آداب و رسوم اجتماعي و نيازها و نگرشآن

ا برای به حداکثر رسهاندن که عمدتاب تحت تأثير نيازهای وودشان قرار دارند، زندگي وود ر

 (.128: 1788)شولتز، شولتز، « دهندروایي ترتيب ميهای کامفرصت

طلب در کنار شهاه هيجان، برای سودابه هيجاننواوت و بيآشکار است که زندگي یک

رو، به محم ورود سهياوش تر از وود باعث ماللت اوست. ازهمينپا به سن گذاشته و مسن

بسيجد با یافتن سياوشي که چون پریهان گویي وود این فرصت را مي به دربار، سودابه که

انگيز وهود نواوت و ماللشود هيجاني نو و حالوتي تازه به زندگاني یکزیباست، بر آن مي

مادر وویش ه بهه ـ انگيزی را در اصل از پری ربایي و عشقدل»ویژه که سياوش ببخشد، به

جالب است که سودابه زیرکانهه بهرای توجيهه ایهن  (.97: 1729)آیهدنلو، « وراثت گرفته است
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رفتار وود در نزد سياوش پيری کاووس و نامعلوم بودن سرنوشت و فرجام کار وود را بعهد 

 کند:از مرگ او، بيان مي
 چو بيرون شود زیهن جههان شههریار

 

 تههو وههواهي بههدن زو مههرا یادگههار
 

 نماني کهه آیهد بهه مهن بهههر گههزند
 

 مندارج چنينبداری مرا هم
 (717)همان:                              

کاووس و آمدن ناگهاني سياوش به دربار و دیدار درواقع، انگيختگي پایين در قور کي

وجوی هيجاني تازه است، به افهار تمهایالت غيراوالقهي با سودابه، سودابه را که در جست

پهروا و عيهت وهود در دربهار، بهيدهد. او تحت تأثير نيازهای درونهي وهود و موقسوق مي

طلب در عبارت دیگر سودابة هيجانکند. بهآميز به سياوش افهار عشق و عالقه ميجسارت

که رستم پهس از هفهت سهال تربيهت سهياوش در هنگاميوجوی تجربة حسي تازه، جست

در نگههاه اول شههيفته شههد چههون در جهههان »سيسههتان او را بههه درگههاه کههاووس بههازآورد، 

درواقع، زیبایي  (.11: 1723)مسکوب، « تر از سياوش نبود، او مظهر کمال جسم بودرویووب

زادة جوان در اولين بروورد او بها سهودابه، بهه وسهيلة سهودابه جهذب العادة این شاهوارق

 شود.مي

 آلود تالش برای برقراری رابذه گناه -7-1-1   

گيهری در تمایل به توهميم وواه،دهد که افراد هيجانشناسان نشان ميپژوهش روان

وهاطر چيزههای کهه بههپذیرنهد، از ایهنلحظة آور دارند، تنها تعهدهای کوتاه مدّت را مي

کنند؛ قبل از انجام عمل عواقب آن را تر به تعهد وود عمل نکنند، احساس گناه نميجالب

تری برای بيش این افراد نياز .(125: 1788شولتز، شولتز، )دهند مورد مالحظة دقيق قرار نمي

. سهودابه ایهن بهار بهرای ارضهای (133: 1721)شهولتز، ههای متنهوع دارنهد تحریک و تجربه

صورت برمال شدن کارش،  شود که دروواهي باالی وود، وارد مسيری وذرناک ميهيجان

انگيزی زندگاني وهود آشهفته و نواوتي و ماللمجازات مرگ در انتظار اوست. او که از یک

آلود و ممنهوع برقهرار کنهد و بهه ربا، رابذة گناهکوشد با سياوش زیبارخ دلمي ناآرام است،

این طریق هيجاني تازه به زنهدگي وهود وارد نمایهد. البتّهه وی ایهن کهار را بها محتهالي و 

 دهد. کاری انجام ميفریب

وواند و شخوي را بهه نهزد او روانهه سودابه ابتدا پنهاني سياوش را به شبستان فرامي

دانهد و از کند تا او را به نزد او برد، اما سهياوش کهه گهویي از پهيش همهه چيهز را مهيمي

پذیرد. پس دعوت سودابه را نمي(. 718؛ 71/ 1)همان:  وواسته و نيّت پليد سودابه آگاه است 
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زند و با نفهوذ در کهاووس از قهدرت او بهرای نزدیهک او به ناچار دست به ترفندی دیگر مي

سهر کند. این بار سودابه با تفکری ابتکاری به بهانه انتخاب همستفاده ميشدن به سياوش ا

های زنانه کهاخ شهاهي وادار گری کاوس، او را به شرکت در مهمانيبرای سياوش با ميانجي

 کند. مي

زادة جهوان و آوردن انگيز برای شاههای هيجاندرواقع، سودابه با ترتيب دادن ميهماني

کند و شور و هيجان زیادی بهه زنهدگي ، آزادانه از سياوش دلبری ميگاه وودوی به ولوت

 بخشد: وود مي
 بهههر او بهههر ز پيهههروزه کهههرده نههههگار

 

 واربههههه دیبهههها بيههههاراسته شههههاه
 

 رویبههههرآن تخههههت سههههودابة مههههاه

 

 به سان بهشتي پر از رن؛ و بوی
 (715)همان:                                  

هایي به فاهر مادرانه، تمام سعي وود را به کهار چنين مهماني سودابه با ترتيب دادن

های وهود را بهه رخ او بکشهد. پهس شبسهتان شهاهي را چهون بهشهتي گيرد تا زیبایيمي

نههد و بهر تختهي آراید و وود چونان حوری بهشتي در ميان ووب رویان تاج بر سر ميمي

رود و به بهانة مهر مادرانهه او ز او ميبانشيند و با دیدن سياوش به پيشزرّین و نگارین مي

سهودابه بها  (.715/ 1)همان: زند کشد و بر سر و روی سياوش بوسه ميرا تن؛ در آغوش مي

وواهد برای سياوش مهادری کنهد و یکهي از تواند کاووس را مجاب کند که ميمحتالي مي

 دوتران او یا سایر بستگان شاهي را به کابين سياوش درآورد:
 بههه سههوی شبسههتان وههویشفرسهتش 

 

 بهههرِ وهههواهران و فیسهههتان وهههویش
 (752)همان:                                    

کاووس او را مهادر شود که کيجا موفّق ميگویي تا آنکاری و دروغالبتّه در این فریب

 نامد.سياوش مي

  زدایيبازداری -9

های اجتماعي بازداری نشده است ليتزدایي، نياز به رها بودن در فعّامنظور از بازداری

ههای فيزیولهوژیکي وواه، دادن پاسهخاز وووصيات افراد هيجان (.133: 1788)شولتز، شولتز، 

وواهي کهم های جدید، در مقایسه با افراد دارای هيجانتر نسبت به محرکتر و بيششدید

ش و دیگهران در ووهو  رفتهار جنسهي وهوی»این افهراد  (.133-132: 1721)شولتز، است 

  (.133)همان: « دهندتری بروز ميگيری یا بي بندوباری بيشآسان

نهاد که در نزد پدر در هاماوران است با قبول پيشسودابه در آغاز سن جواني، هنگامي

بينهي بهودن کارههای رغم مخالفت پدرش غيرقابهل پهيشکاووس برای ازدواج با او عليکي
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های تهازه اسهت. او بعهد از ازدواج بها ن لذّت بردن از تجربهسازد و وواهاوود را نمایان مي

کاووس در تالش برای برقراری ارتبا  غيراوالقي با ناپسهری وهود، سهياوش، دیگربهار کي

گذارد. سودابه این بار با روشي نهو بيني بودن رفتارهای وود را به نمایش ميغيرقابل پيش

سهوز است. اووهود را در نقهاب مهادری دل و والّقانه درصدد ایجاد هيجان در زندگي وود

 سازد تا از قدرت کاوس برای رام کردن سياوش و نفوذ در وی استفاده نماید.نمایان مي

 های زنانههای مهيج و آشکار کردن جاذبهنمایش صحنه -9-1

سودابه در پي برآوردن وواسته و تمنّای دل وود، سه بار پای سياوش را، بهه اجبهار و 

کند. سودابه در هر بار مالقات با گاه و اندروني کاووس شاه باز مياوان ، به ولوتبا فشار فر

های مالقهات آید. یکي از زیباترین صحنهسياوش درصدد آشکار کردن راز نهفتة وود برمي

سياوش با سودابه در شبستان کاووس، زماني اسهت کهه سهياوش بهرای بهار دوم از سهوی 

سر برای او، وی را به سان شود و سودابه به بهانة انتخاب هميجا فراووانده مسودابه به آن

افتهد آنهان را هها مهيکه چشم سهياوش بهه آندارد، که البتّه هميندیدن از دوتران وا مي

شود و کسهي حاضهر بهه یابد. تمام قور محو زیبایي سياوش ميمجذوب تماشای وود مي

لذيهف بهه جهان سهياوش رونهه گهردد، ترسهي یک لحظه چشم برداشتن از سياوش نمي

مانهد. افکند و از انتخاب بهاز مهيدارد، سر به زیر ميکند و او را از ادامه نگریستن بازميمي

ژکهد و بخهت را که زیهر لهب مهيهر یک از دوتران حاضر در آن مهماني نااميدانه درحالي

 گردد. گاهش باز ميگوید به جایناسزا مي

یابد. زاکهرمن و ختلف با باال رفتن سن آنان کاهش ميوواهي در افراد مميزان هيجان

تهر تر بيشکند. افراد جوانوواهي درنتيجة سن تیيير ميکاران وی دریافتند که هيجانهم

شهولتز، )وجوی حادثه، ریسهک و تجربيهات جدیهد گهرایش دارنهد تر به جستاز افراد مسن

 .(132: 1788شولتز، 

آیهد و کهاووس درمهيوواهي، به کهابين کهييجانسودابه در نوجواني در پي ویژگي ه

چنان زیبا و رعناست و رسد همکاووس، به نظر ميالبتّه به هنگام دیدار با سياوش پسر کي

طلبي است؛ پس طبيعي است از زیستن در کنار شهاه پيهر و هنوز در سن جواني و هيجان

ایجههاد تنّههوع و ای بههرای هيجههان کههاخ شههاهي بههه تنهه؛ آیههد و در پههي بهانهههزنههدگي بههي

های باشکوه ترتيب دههد و بار وود برآید و مبتکرانه جشنبخشي به زندگي کسالتهيجان

زیرکانه برای نرم کردن دل سياوش، مبهم بودن سرنوشتش را بعهد از مهرگ پادشهاه پيهر 

 مستمسک رفتارهای غيراوالقي وویش قرار دهد. 
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 جویيپافشاری بر کام –9-8

جویي از سياوش است و بهرای تهدید، وواهان کام یک و حتاسودابه به هر شکلي، تحر

های زنانهه وهود زند و از آشکار کردن زیبایيرسيدن به آرزوی وود دست به هر کاری مي

ای هيچ مالحظهه در برابر سياوش ابایي ندارد. سودابه در برابر چشمان پرشرم سياوش، بي

 کند:عشق وود به او را در شبستان افهار مي
 اماینههک بههه پههيش تههو اسههتاده مههههن

 

 امتهههن و جهههان شهههيرین تهههو را داده
 

 زمههن هرچههه وههواهي، همههه کههام تههو
 

 برآریهههههد، نپهههيچم سههههر ازدام تهههو
 (717-719)همان:                             

شکل اصلي هر هيجان در افراد مختلف یکسهان اسهت؛ امها جا که از آنعبارت دیگر به

فرهنگي وا  آن جامعه، شکل بروز هيجان متفاوت ثير شرای  أدر جوامع مختلف تحت ت

وواهي وهود را بهه طهرق ضهداجتماعي ابهراز بروي افراد تحت تأثير شرای ، هيجان است.

درواقع، سودابه انيراني، با شيوه پهرورش و شخوهيتي  (.875: 1729)موکيلي، دانتزر، کنند مي

 کند. وود ابراز عشق مي

 جویي مي و کينهپذیری از موقعيت ناکاتحریک -9-7

از حد چنهين افهرادی پذیری بيشوواهي باالی این افراد سبب تحریکویژگي هيجان

ههایي دور از انتظهار و پروذهر را ههای وذرآفهرین توهميماست. ایهن افهراد در موقعيهت

 گيرند.مي

وواهي بهاال، در پهي ناکهامي از سهياوش و سبب برووداری از ویژگي هيجانسودابه به

ردگي و حقارت در وود، دست به وودزني زده، با ایجاد آشوب و سر و صدا احساس سروو

که عاقبهت کهار وهود را در نظهر آن گيرد. او بيدر یک آن توميمي عجيب و متهوّرانه مي

کند ماجرای وود بها سهياوش را بهرمال بگيرد، با سر و صدا و جنجال راه انداوتن سعي مي

از پهيش آلود وود، بهيشجرایي نشدن نقشه شوم و گناهسازد. سودابه سروورده و ناکام از ا

شود. سودابه از درون متالشهي شهده و روح و روانهش چنهان پذیر ميزده و تحریکهيجان

جراحت برداشته است که هيچ چيز جز آسيب زدن و صدمه وارد ساوتن به سهياوش او را 

وهود بيندیشهد سهر و  که به فرجام عملدرن؛ در یک لحظه بي آنسازد. پس بيآرام نمي

کند و برای جبران احساس حقارتي که به وی دست داده، سهياوش را پا ميصدا و هياهو به

کند و از اطرافيهان بهرای نجهات وهود از آزارههای به وود ميمتّهم به هتک حرمت نسبت

 وواهد:سياوش کمک مي
 کهرد چهاکبهه نهاون دو رخ را همهي بهههزد دسهههت و جامهههه بدرّیهههد پهههاک
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 وههههروش از شبسههههتان اوی  برآمههههد

 

 فیههانش از ایوان برآمد به کهوی   
 (711)همان:                                   

 

گيرد و بها غهنج و دالل زنانهه در وی با استفاده از فریبي زنانه، چهره حق به جانب مي

ود زده کاووس و اطرافيان، سياوش را به داشتن سوءقود و تجاوز به وبرابر چشمان حيرت

 کند.متهم مي

وواه به هنگام قرار گهرفتن در موقعيهت وذهر و ناکهامي در انجهام گویي افراد هيجان

کننهد؛ توهميمي کهه اگهر طبهق ترین توهميم را انتخهاب مهيقود و نيت وود، وذرناک

 کشاند. ها را نيز به قعر نابودی و مرگ ميها پيش نرود، وود آنبيني آنپيش

 آور و شگفتانجام کارهای عجيب  -9-9

وواهي باال های والقيت و ابتکار عمل نشان داد افراد دارای صفت هيجاننتایج آزمون

طبيعي اسهت ایهن  (.127: 1788)شولتز، شولتز، « تری برای تفکّر ابتکاری دارندتوانایي بيش»

جهو هسهتند و ممکهن اسهت در روابه  وهواه، مخهاطرههيجان افراد در مقایسه با افراد کم

 (.125 - 121)همان: جویي ضداجتماعي اقدام نمایند.عي به مخاطرهاجتما

کوشهد بهار گناههان را بهه گهردن سودابه بعد از برمال شدن رابذة وود با سياوش، مي

نمایي در نزد کاووس، سهياوش را مقوهر اصهلي جلهوه دههد. او سياوش بيندازد و با مظلوم

زنهي جهادو کهه زند، پس بها تذميهعيای مبرای نجات وود دست به هر کار بازداری نشده

شده و دقيقهي حال حسابکودکاني دوقلو در شکم داشت؛ صحنه نمایشي عجيب و درعين

ای واقعي، زن جادو را بها گری استاد با طرّاحي صحنهاندازد. سودابه چون بازیرا به راه مي

ا بهه وهود شهدة او ردارد و سپس کودکهان سهق ووراندن دارو، به سق  دوقلوهایش وامي

کنهد. در ایهن بندد و با مهارت تمام نقشِ مادر کودکان تازه سق  شهده را بهازی مهيبرمي

زده حاضهران، بهه نمهایش شهده در برابهر دیهدگان بههتسابقه، کودکهان سهق نمایش بي

 شود:آیند و گناه مرگ کودکان از سوی سودابه، به گردن سياوش انداوته ميدرمي
 هههههده آبببهههههارید سههههههوداوه ازدی

 

 بههدو گفههت: روشههن ببههين آفتههاب 
 

 همههي گفتمههت کوچههه کههرد از بههدی

  

 به گفتار او ويره ایمهن شدی
 (712)همان:                                    

ناچهار شود که بههکاوس در برابر این صحنه عجيب، چنان دچار دودلي و تردید ميکي

یاری دهند و ماهيت کودکان مهورد  وواهد تا او را در تشخيص حقيقتاز اوترشناسان مي

ادعای سودابه را برایش آشکار نمایند. این در حهالي اسهت کهه سهودابه وهود را در بسهتر 
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بيماری انداوته و با همان حال نزار و بيمار وود از کاووس وواهان مجازات سياوش اسهت 
  (.778، 712)همان:
 استفاده از نفوذ کالم -9-1

ههای وهواه و مهاجراجو بها قهرار گهرفتن در موقعيهتآشکار اسهت کهه افهراد هيجهان

از افراد عادی از تمهام تهوان وهود بهرای نجهات وهویش از مهلکهه بههره وذرآفرین، بيش

طلبي در موقعيت سخت و دشوار قرار گرفته گيرند. سودابه در پي ماجراجویي و هيجانمي

شده ایش کودکان سق که نزدیک است نقشه نمتنها بر سياوش پيروز نشده، بلاست. او نه

گيری زن جادو، که با راهنمایي اوترشناسان اتّفهاق افتهاده اسهت، بها شکسهت هم با دست

گيرد و سخنان آنهان را شناسان قرار ميهای ستارهکه در برابر گفتهمواجه گردد. او هنگامي

سهان شنود، این بار با استفاده از قدرت کالم و نيروی سخن، اوترشنادر حوور کاووس مي

کند و قدرت سياسي سهياوش و حهامي وی رسهتم را داری از سياوش متهم ميرا به جانب

رفته برای کاوس مهمّ نيست، شهکوه و که سرنوشت کودکان از دستکشد و از اینپيش مي

تر، کاووس را از بازوواست روز داوری به هنگام رستاويز دهد و برای تأثير بيشناله سر مي

 دهد:بيم مي
 رگرفتهههي چنهههين سرسهههری سهههخن گ

 

 بهههدان گيتهههي افگنهههدم ایهههن داوری
 (785)همان:                                     

کند و پس از آن چنان با سهوز سودابه با هيجان تمام این سخنان را بر زبان جاری مي

 آید:گرید و دلش به رحم ميگرید که کاووس هم با او زار ميدل مي
 مسههههپهبد ز گفتههههار او شههههد دژ

 

 همي زار بگریست با او به هم
 (785)همان:                                   

  :نمودار
 باوتگي به سياوشتجربه تحریک حسي دل                          

 سذح بهينه انگيختگي            فعاليت رفتاری/ مهماني دادن و نمایش جن     و  پایه انگيختگي        

 های هيجاني/ فرافکني و نمایش کودکانپاسخ                        

 

 گيرینتيجه

دههد پدیدآورنهدگان ایهن آثهار آگهاهي عميهق از کارهای ادبي نشان مهيدقّت در شاه

رو، این دسته از آثار فرفيهت تحليهل و ها دارند، هم ازاینوووصيات روحي و رواني انسان

حکهيم فردوسهي در زمهرة  شهاهنامهد را دارا هستند. های علمي جدیبررسي با انواع نظریه

های متعدد مهورد واکهاوی و تحليهل تواند از دیدگاهکارهای کم نظير ادبي است که ميشاه
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، سودابه، نشهان داد فردوسهي در شاهنامههای داستاني قرار گيرد. بررسي یکي از شخويت

اندازه استادانه و دقيق عمهل های رواني و روحي سودابه تا چه به توویر کشيدن پيچيدگي

 کرده است.

وواهي زاکرمن نشان داد که وی های شخويتي سودابه با نظریه هيجانبررسي ویژگي

طلب و ماجراجو بوده است که بهرای رسهيدن بهه سهذح مذلهوب انگيختگهي، زني هيجان

سهری ناگزیر دست به رفتارهای غيرعهادی و عجيهب زده اسهت. انتخهاب کهاووس بهه ههم

عنوان باژ وواسهتاری کهرده که کاووس به سرزمين پدری او یورش برده و وی را بهدرحالي

راههانش است،  سپس حمایت تمام قد از کاووس در ماجرای به اسارت درآمهدن وی و ههم

در پي نقشه شاه هاماوران برای بازپس گرفتن سودابه و شکسهت دادن کهاووس، سهفر بهه 

آور قوهر کهاووس، فشهار آوردن بهه ناپسهری مالل نواوت وزدگي از زندگي یکایران و دل

آلهود بها وی و وود، سياوش، به محم دیدن او در نزد کاووس برای برقهراری رابذهة گنهاه

وهواه او گر شخويت هيجهانآید همه نمایانسایر ماجراهایي که در این رابذه به وجود مي

هایي کهه مهاروین لفهدهد همه مؤطورکه طي این پژوهش نشان ميهستند. درواقع، همان

وواه بيان کرده است در شخويت سودابه و رفتارهای او کهامالب زاکرمن دربارة افراد هيجان

 نمایان است.
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