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 مقدمه

ادی حاوی تعد»و  شاهنامههای ترین داستانداستان رستم و اسفندیار یکی از پیچیده

جیب و ع ترین مسائلی است که در برابر انسان دنیای باستانی قرار داشته استاز مهم

یب ماجرا ترک تاروپوداند. است که هنوز هم این مسائل تازگی خود را از دست نداده

نو،  هنه وبرخورد آزادی و اسارت، پیری و جوانی، ک ؛ک سلسله برخوردگرفته است از ی

اسالمی )« ندگی و مرگزو در پایان برخورد  انسان سرنوشت با ارادۀ برخوردتعقل و تعبد، 

های مایه. در داستان رستم و اسفندیار به دلیل برخورداری از بن(24: 1390ندوشن، 

د و سته دارانگیز نمودی برجدۀ پهلوانان و پایان غمتراژیک، مفاهیم استیالی سرنوشت، ارا

ه توجه مقال ینهدف ا. ته اسکرد یاداستان را مه ینبه ا شناسانهرواننگاه  ینۀزماین امر 

در  شناسی ساختاری حاالت نفسانیو آسیب روابط متقابل گیریلشک ۀبه نحو یقدق

 یانسؤال که پا نیپاسخ به ا چنینهم«. TA» کردرویاست با  رستم و اسفندیارداستان 

 شود؟یم یبندصورت یداستان چگونه و در کدام منطق ارتباط ینا یزانگغم

 19۵0در سال  ییکانادا-یکاییآمر پزشکروان 2برن یکتوسط ار TA»1» نظریۀ

 حالیندرعاما  ؛شودیمحسوب م کاویروان یرمجموعۀز یهنظر ینا .ارائه شد یالدیم

 تربیشاستوار است که  یفرض اساس ینبر ا کاویروان کردروی .با آن دارد ییهاتفاوت

متمرکز بر ارتباطات و  «TA» یاما تئور ؛دهدیرخ م اخودآگاهدر ن یذهن هاییتفعال

آن  ۀساد یزبان ابداع یه،نظر ینا ۀبرجست یژگیو چنینهم .بخش خودآگاه روان است

افراد  شود ویولت درک آن مبوده و موجب سه کاویروانتر از ساده یاراست که بس

 دهد،یقرار م اختیارشاندر  یهنظر ینکه ا هایییکمهارت و تکن یریکارگبهبا  توانندیم

 و بهبود آن گام بردارند. ییردر جهت تغ زند وپردابارتباطات خود  شناسییببه آس

ه و مفهوم ناخودآگا ژهیوبهدر نقد ادبی از معیارهای نظریۀ فروید، : پيشينة پژوهش

های این مفاهیم برای تحلیل شخصیت یریکارگبهعقدۀ اودیپ بسیار استفاده شده است. 

 جیتدربهکند. داستانی، در نهایت مرزی را میان شخصیت سالم و ناسالم ترسیم می

لکانی نگاه به  کردرویدر  مثال  .در نقد ادبی شکلی نو به خود گرفت کاویرواناستفاده از 

 
1 Transactional Analysis 
2 Eric Berne (1910- 1970) 
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لکان ساختار ناخودآگاه را زبانی  کهینحوبه ؛به ساختار آن استناخودآگاه معطوف 

ای های فرهنگی یک قوم است دریچهکرده و زبان که شامل هنجارها و ارزشتوصیف 

ها بدین ترتیب با این شیوه، تحلیل شخصیتداند. میبرای شناخت فرهنگی آن قوم 

 یهارشاخهیزی دیگر از دهد. قسمشناختی فرهنگی میجای خود را به تحلیل روان

شناسی تحلیلی یونگ است که در آن مفاهیم ناخودآگاه جمعی، ، روانکاویروان

: 1392)یونگ کند رفتار انسان را درون روان جمعی او ارزیابی می الگوها و اساطیر،کهن

 است تحت عنوان تحلیل رفتار متقابل ارائه شده یکاورواندر  ی جدیدکردرویاما ؛ (26

بلکه نگاه آن معطوف به  ؛آن بر مرز میان فرد سالم و فرد بیمار نیست دیتأککه 

ها ها و فرهنگها در همۀ زمانشناسی روابطی است که در زندگی همۀ انسانآسیب

ها در اختیار هایی برای شناخت روابط میان انسانجاری است. این نظریه فرمول

ی تلخ )ناسالم( د، صمیمانه )سالم( یا بازییدهد روابط متقابل افرانشان میگذارد که می

نویس زندگی است. عالوه بر آن فرضی از سرنوشت در چارچوب این نظریه با نام پیش

در  (.203: 1374)برن گیرد که در پیوندی تنگاتنگ با تراژدی قرار می شودمعرفی می

لودگی از چهرۀ های آن، پردۀ ابهام و رازآها و فرماننویس زندگی و مهارالگوی پیش

انگیز کننده برای روند ماجرا و پایان غم، دالیلی قانعگرهمشاهدرود و سرنوشت کنار می

در بستر  دهیتندرهمای از روابط و چون سرانگشت اتهام به سمت شبکه یابدآن می

نه تنها از بار  ،انداست که در دوران کودکی به شکل احساسی انتخاب شده هاییهوارطرح

 افزاید.به زیبایی تراژدی نیز می، بلکه این روشنی ؛شودیک ماجرا کاسته نمیتراژ
 کنون دربارۀ داستان رستم و اسفندیار صورتکه تا یشناختروانهای در پژوهش

نمونه، در  عنوانبه .از مفاهیم فرویدی و یونگی استفاده شده است عمدتا  گرفته است 

در  .کندالگویی را در این داستان تحلیل میکهن( نویسنده نمادهای 1392کریمی ) ۀمقال

( نگارنده بر مبنای نظریۀ آیزنک شخصیت اسفندیار را 139۵پژوهش کالهچیان )

ای دیگر مقاله در .کندگرای در نوسان، میان پایداری و ناپایداری شناسایی میبرون

رداخت ( نویسندگان بر مبنای استدالل آدلر، ساخت و پ1396)نصراللهی، جنگلی 

ر برابر جبر طبیعت های قهرمانی را در این داستان، جبران نوعی حقارت بشری داسطوره

روز و کریمی ها نیک)ذیل عنوان دورۀ دوقلوها(. از دیگر پژوهش کنند:معرفی می

 الگوهای سایه، عقده وکهن نمایندۀ عنوانبه( است که در آن شخصیت گشتاسب 1394)

یافتی لکانی مبنای کار ( ره1394ه است. در پژوهش مهری )قرارگرفت موردتوجهنقاب 



 

 278  1400تابستان  بهار و ، 31، پياپي هفدهم، شماره اولپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 یابی سوژه بررسی شده است.قانون در هویت /قرار گرفته و نقش پدر
ورت ص «TA»بر اساس روش  شاهنامههای کنون پژوهشی دربارۀ تحلیل شخصیتتا

 پژوهی است.شاهنامهنگرفته و تحقیق حاضر نخستین پژوهش از این سنخ در حوزۀ 

 نهاد یهاتحت عنوان یت،شخص ۀگانساختار سه یدفرو کردرویدر : ي نظریمبان

بخش منِ  «TA» برن در یکدکتر ار .دارد یت( اهمیگو)سوپرا فرامن و (یگو)ا (، منید)ا

 1،«والد» بهها آنگذاری ضمن نامو  داندیم گانهسه ییهاحالت ی( را دارایگو)ا روان

نمودار کامل  1شکل  .کندیم هاختار منِ روان ارائاز س یریتصو 3،«کودک»و  2«بالغ»

 شخصیت هر فرد است:

 
 (37: 1393الگوی حاالت نفساني )استوارت و جونز،  1شکل  

های ارهند که با توجه به انگسدیشه و احساان ۀوستیپهمبهها، نظام یک از این حالتهر

ظر دی حاالت نفسانی در نبنبرای تقسیم کردرویدکتر برن دو  .شوندرفتاری آشکار می

 .گیرد: کنشی و ساختاریمی

 کردرویدر  کهیدرحال ؛کندبندی میکنشی مشاهدات رفتاری را تقسیم کردروی

های بین فردی و برای بررسی جنبه .ها ذخیره شده استساختاری خاطرات و روش

کار هتاری بساخ کردرویروانی، کنشی و برای بررسی مسائل درون کردرویارتباطی، از 

ساختاری و چه  کردروی، چه در «کودک»و « بالغ»، «والد»های هر یک از جنبه رود.می

ولی حالت نفسانی جدیدی بیش  ؛شوندتر تقسیم میکنشی به اجزاء کوچک کردرویدر 

 
1 Parent 
2 Adult 
3 Child 
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ساختاری عناصر  کردرویکنند. بدین ترتیب در گفته شد ایجاد نمی چهآناز

 گردد:بندی میبه موارد ذیل تقسیم« والد»یِ حالت نفسان دهندۀیلتشک

های همگانی و ترجیحاتی است که شامل مجموعۀ عقاید، ارزش« والد درون والد»

   برد.ین، مناسک و ... نصیب میهای آیخص از والدین خود در زمینهش

 ده و ازواقعیت که شخص از والدین خود شنی در موردتوصیفاتی « بالغ درون والد»

 سبرعکیا  وتقلید کرده است. این توصیفات ممکن است واقعیت عینی داشته باشد  هاآن

 ز واقعیت باشد.والدین ا پردازییالخهای غلط و دریافت ۀکنندمنعکس

ی فکنوناحساسات، افکار و رفتارهای کودک درون والدین که در« کودک درون والد»

 .(78 -77: 1393)استوارت و جونز،  کندشده و شخص مانند آن عمل می

 :شامل« کودک»تقسیمات حالت نفسانی  

هایی است که در صورت اطاعت نکردن از دستورات و تهدید« والد درون کودک»

که با بل منطقی بررسی نشود صورتبهو اگر در ذهن فرد  یابندمیمقررات وجود 

د هدا تشکیل میمحتوای این قسمت ر به شکل جادویی ذخیره شود، هاپردازییالخ
 (.8۵: 1393)استوارت و جونز، 

ا بحالتی که فرد  دهندۀنشانهمان پروفسور کوچک است و « بالغ درون کودک»

ه خواهد بدون زیر پا گذاشتن قانون به شکلی باحساس بصیرت و شهودی که دارد، می

 (.123: 1394)برن،  برقرار کندهدف خود برسد و تعادلی میان دستور والد و خواست کودک 

 بر یک طفل یعتا طبهای ناگهانی را که این بخش تمام انگیزه« دک درون کودککو»

ه بدان صورت که نرفتار قدیم دوران کودکی  صورتبه ،گرددشامل می شودعارض می

 (.8۵: 1393)استوارت و جونز، طبیعی  صورتبهبلکه  ؛کردندوالدین عمل می

والد »و  1«کنندهکنترلوالد » ، به«والد»مبنای توصیف رفتاری  کنشی بر کردروی

کودک » 3،«ازگارـکودک س»شود و کودک از لحاظ رفتاری به تقسیم می 2«مهربان

 (.۵6: 1393)استوارت و جونز،  شودتقسیم می ۵«کودک طبیعی»و  4«گرطغیان

 
1 Controlling parent 
2 Nurturing parent 
3 Child adapted 
4 Rebellious child 
۵ Natural child 
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یا هر دوی « کودک»یا « والد»افتد که محتوای زمانی اتفاق می 1«آلودگی»: يآلودگ

ها تلقی کنیم، واقعیت عنوانبهرا  شدهکسبشود. اگر باورهای « بالغ»م ها وارد حریآن

است. اگر تخیالت « والد»به « بالغ»شویم که همان آلودگی می داورییشپدچار تعصب و 

است و اگر « کودک»به « بالغ»ها تلقی کنیم، آلودگی واقعیت عنوانبهو احساسات را 

با احساسات و تخیالت تأیید کرده و هر دو را با واقعیت والدی را بازنوازی کرده و  هاییامپ

مداخلۀ حالت  عنوانبهتوان خواهد بود. آلودگی را می دوطرفهاشتباه بگیریم، آلودگی 

)جیمز توصیف کرد « بالغ»، یا هر دو، در مرزهاِی حالت نفسانی «کودک»یا « والد»نفسانِی 

 (.348: 1384و جنگوارد، 

افتد، حاوی یک مبادله هرچه بین دو فرد اتفاق می: فسانيروابط متقابل حاالت ن

فرستد، انتظار پاسخ یا . وقتی یک فرد به دیگری پیامی میهاستآنحاالت نفسانِی  میان

 4«نهانی»و یا  3«متقاطع» 2،«مکمل» عنوانبهتوان دارد. تمام مبادالت را می العملعکس

در تحلیل روابط متقابل، از الگوی حاالت  .(130: 1384)جیمز و جنگوارد، د کر یبندطبقه

مکمل همان حالت من که  ۀرابط درشود تا روند روابط مشخص شود. نفسانی استفاده می

که  گیردیشکل م یارتباط متقاطع زمان گوید.یپاسخ م گیرد،یمورد خطاب قرار م

ارتباط متقابل . پاسخ ندهد، بوده است دهندهیامکه مورد انتظار پ یدهنده از حالتپاسخ

 دامۀخارج شدن از ا یاز انواع تبادالت متقاطع است که احتمال دارد برا یکی داریهزاو

 ؛دخالت دارد یامدو نوع پ هاآن که در رسیمیم یبه تبادالت یترابطه برقرار شود و در نها

قابل قبول پنهان  یاز نظر اجتماع تبادلِ  یک ۀدر پس پرد ینهان یامپ یک کهینحوبه

و پاسخ در  یامپ ،است ارتباط کنندۀیینتعکه  یزیوع تبادالت آن چن یندر ا گردد.یم

 یهادر ارتباط یدوسطحپنهان و  یهارابطه ۀبود. با مشاهد واهدخ یشناختروانسطح 

 (.112 :1389)هریس، شوند یافراد کشف م ینب یروان ی۵هایباز ،متقابل

تبادل مکمل با هدف نهفته است که تا  یاتهرش یباز»گفتۀ دکتر برن: به: هابازی 

در هر  .(11 :1398 ،)برن« رودیم یشمشخص پ کامال شده و  بینییشپ یجۀحصول به نت

 
1 Contamination 

2 Complement 
3 Crossed 
4 Ulterior 
۵ Games 
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دهنده آزارگر، نجات :سه ضلع است یکه دارا 1()مثلث کارپمن مثلث وجود دارد یک یباز

 (.48۵ 1393)جونز استوارت ی و قربان
افراد  یروان هاییباز لیوتحلهیتجز یار ساده برانمود یک ،کارپمن یشینما مثلث 

 ۀشدنییتعیشپاز یهااز نقش یکیوارد  پردازد،یم یروان هاییبه باز یهرگاه فرد .است

 معموال   4.یو قربان 3دهندهنجات 2،آزارگر :ها شامل سه گروه هستندنقش ینا .شودیخود م

سپس در  .شودیبرده وارد رابطه منام یهااز نقش یکیکند با یم آغازرا  یکه باز یفرد

 (.416 :1394 ،)برندهد یم یتوضع ییرتغ یگریطول رابطه به نقش د
             

 

 

 

 

 

 (475: 1393مثلث کارپمن )استوارت و جونز،  2شکل 

 است یزندگ نویسیشپ یلتحل «TA» یتئور یلدر تکم یبعد مرحلۀ ۵:نویسپيش

 یطراح یخود در زمان کودک یزندگ یکه فرد برا یمشخص ۀکه عبارت است از برنام

 .عبور کند یریحرکت و از چه مس یکه به چه جهت گیردیم یمکرده و بر اساس آن تصم

 کند،یم یافتگران دریارزش خود و د ۀکه فرد دربار هایییامپ یدر زمان کودک یعنی

او دست به  یرصوت ینبر طبق ا دهد،یبه او م یاز مفهوم و نقش خود در زندگ یریتصو

 ی،)بهرام شود یتتقو یگراند یا ینوالد یاکه ممکن است از طرف خود  زندیم ییرفتارها

139۵: 123). 

مرحله  یندر ا .است یرکالمیغ صورتبه یزندگ یدر ابتدا نویسیشپ یریگشکل

 
1 Karpman triangle 
2 Blamer 
3 Rescuer 
4 Victim 
۵ Script 
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 دوازده« TA»شوند، در یثبت م سینوشیپدر « 1مهارها»تحت عنوان  یاحساس هاییامپ

 یهامحرک جیتدربهاما ؛ هاستآن نیترمهم نباش،که مهار زنده اندمعرفی شدههار نوع م

کودک  نویسیشوارد پ 2«هادهندهسوق»تحت عنوان  ین،والد یِشفاه هاییامبا پ ی،اخالق

 ی: کامل باش، قوقرارند نیا از هادهندهسوق نیترمهم .(327 :1393 ،)جونز استوارتشود یم

 ،)جونز استوارت کوش باشباش و سخت یدار، عجله کن، قونگه یا راضر یگرانباش، د

سرنوشت او  ۀکنندمشخص یتدر نها ،فرد یزندگ نویسیشو پ هابازی .(327 :1393

تفکر و رفتار در  ،احساس ۀتا سه جنب کندیکمک م« TA»در  ادشدهی اصول خواهند بود.

کنترل را  بالغ   کهیطوربه؛ گردد یرپذدر آن امکان ییرشده و تغ ییشناسا یتساختار شخص

)جیمز و در دست بگیرد و انتخاب کند که چطور به یک انگیزه به بهترین شکل پاسخ دهد 

 (.447: 1382 ساوری،

من » یدوجزئاز حیث ساختاری بر مبنای تقابل  «TA»در  3:های وجودیوضعيت 

 از: ت وجودی عبارت استود. این چهار وضعیشمی نهادپیش، چهار وضعیت وجودی «و تو

 (I am not ok – you are ok)         «            تو خوب هستی –من خوب نیستم »

 (I am ok – you are not ok)       «              تو خوب نیستی –من خوب هستم »

 (I am not ok – you are not ok)       «        تو خوب نیستی –من خوب نیستم »

 (I am ok – you are ok)    «                      خوب هستیتو  –هستم  من خوب»

های ذهنی هر شخص از واقعیت است. از لحاظ های وجودی، حاصل دریافتوضعیت

ول اعیت کیفیت، اختالف بارزی بین سه وضعیت اول و وضعیتِ چهارم وجود دارد. سه وض

من »احساسند؛ اما  و بر پایۀ« کودک»و « والد»حالت  ای ناآگاهانه دارند، محصولریشه

است بر پایۀ اصولی که با شعور و « بالغ»گیری نتیجه «تو خوب هستی-خوب هستم

 (.69: 1389)هریس، شود منطق متعارف حمایت می

 
1 Injunction 
2 Driver 
3 Life states 
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 بحث و بررسي

 تحليل شخصيت اسفندیار -1

بینیم که را می شاهنامهاز آغاز این داستان، اسفندیار پهلوان پرآزرم و دالور  پیش

ها از ین جنگیده است. پدرش گشتاسب بارها در تنگناها و نشیببارها برای رواج دین و آی

داده است؛ اما هر بار پس از رسیدن به  وتختتاجاو یاری خواسته و در قبال آن به او وعدۀ 

گری اسفندیار دارد. درخواست کمک از جانب گشتاسب، یاریمقصود، نقض پیمان روا می

گویی  .کندای بسته را ترسیم میشکنیِ گشتاسب و تکرار این مراحل، حلقهانو پیم

واکنش اسفندیار  .استدر این حلقۀ تکرار گرفتار شده  هایشزندگی اسفندیار و کوشش

تا حدی که در نوبتِ آخر که عالوه بر  گری و انفعال استعهدی، پذیرشنسبت به این بد

شود؛ اما او با وجود ر اسارت نیز بر دستانش بسته مینقض پیمان از جانب گشتاسب، زنجی

توان گسستن زنجیر، کوششی برای دفاع از خویشتن و یافتن راه نجات از خود نشان 

آگاهانه،  طوربهدهد. این معادلۀ تسلط و تسلیم، البته خشمی را در پی دارد که اگر نمی

 جا  یتدررفت و سالم به شمار میای برای یک طغیان پایه ،یافتاجازه و امکان ابراز می

گردید. موجب بلوغ روانی او می داد ومیجهت فکری وی را از انفعال به فعالیت تغییر 

خویش را  رود و اندیشۀاز عصیان و خشم نزد مادر می پُرای بدین ترتیب اسفندیار با سینه

ه برای به دست آوردِن خواهی آرزویی مصرانگذارد. تاجخواهی با او در میان میدربارۀ تاج

های وابستگی است. گشتاسب پس از آگاهی استقالل و کوششی برای رها شدن از زنجیر

یابد که در طالع فرزندش اسفندیار، زنی با جاماسب درمیجویی فرزند، در رایاز گاه

بدین ترتیب درصدد  .پادشاهی نیست و او در سیستان به دست رستم کشته خواهد شد

، ترشیپداند. گشتاسب که سپار نبردی کند که پایان شوم آن را میزند را رهفر دیآیبرم

و برخورداری از کیفیاتی چون هدفمندی و  کوششخواهی از پدر، با در روند تاج

رنگ شدن اکنون با کم ثابت کرده و به اقتدار رسیده بود،استقامت، صالحیت خویش را 

میان گشتاسب و جاماسب اگرچه شامل  گویوکند. گفتاحساس خطر می ،آن کیفیات

داری گشتاسب عقل زمام دهندۀگیری و البته نشاند برای تصمیمبررسی واقعیت موجو

شود، فرمان پدری خودکامه به پسری اما صدایی که در نهایت از آن شنیده می ؛است

زندگی  از اسفندیار با آگاهیی مبهم«! زنده نباش» دهندۀاست؛ فرمان تکان بردارفرمان

ویش را خویش و اسیر در دام تکرار، در آستانۀ تکراری دیگر است. او چشمان خ زوالروبه

آیند و آن هنگام چهرۀ  تا آن هنگام که به تیر رستم گشوده بنددبر این تکرار نیز می
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تقدیر زمانه و آرزوی گشتاسب که در مرگ اسفندیار، این »راستین سرنوشت را بنگرند. 

رسد. گشتاسب مرد پیروز و رستم م میاانجگناه رستم به ت، به دست بیسا هر دو یکی

افزار دستِ این زمانه، جهان، روزگار، چرخ یا سپهر ناشناختنی و بیدادگرِ فردوسی است 

 .(128 :1342 ،)مسکوب« خانۀ او پنهان استکه راِز رازها در نهان

ل، ای، روابط متقابازهها در سطوح س، به تحلیل شخصیت«TA»کرد رویاکنون با  

 شود.می پرداخته نویس زندگیروانی و پیش بازی

ه ت او بشخصیت اسفندیار در محور و مرکز حوادث این داستان قرار دارد. تصمیما 

یابد. دهد و در نهایت، سرنوشت و پایاِن ماجرای اوست که اهمیت میداستان جهت می

ست. در یگر یعنی گشتاسب و رستم ادو شخصیت د یونددهندۀپاین شخصیت،  چنینهم

به  غالبا کالم وی،  ونفسانی، در رفتار  یهاحالتکه  یابیمیدرمبررسی شخصیت اسفندیار 

شاه گشتاسب  او فرزند شود.یمات این دو حالت نمایان میو تقس« والد»و « کودک»شکل 

دهد. قرار می ودکگاه ک، او را در جای«TA»و وابستۀ به اوست و عدم استقالل، از دیدگاه 

شاه، در  یهافرماندر اجرای  ناپذیرشیخستگ هایکوششها و دالوری رغمیعلاسفندیار 

ما امهری قرار گرفته است؛ نهایت از سوی گشتاسب رقیبی سرسخت تلقی شده و مورد بی

وجب ن آرزو، مو اصرار او برای تحقق ای داندشایستۀ تصاحبِ تاج شاهی می وی خود را

ر، در اه اسفندیاخواستۀ قلبی و ندای وجدان خویش را نادیده انگارد. ضعفِ دیدگشود می

أیید ه تبو هنوز  یروی درونی خود نیستاین نکته است که او برای استقالل، متکی بر ن

شود او ب مینیروهای بیرون از وجودِ خویش نیاز دارد. این جنبه از شخصیت اسفندیار سب

و  شود جاجابه« والد»و « کودک»های نفسانیِ میان حالت وبا متنادر برخورد با گشتاسب، 

 یدیامنازیرا خشم و  ؛سنگینی کند« کودک مطیع»در نهایت کفۀ ترازو به سمت حالتِ 

 ست.در او بر عقل و منطق غلبه داشته و او را در چنگ احساسات گرفتار ساخته ا

ر برابر دی کنشی اسفندیار هاامه خواهد آمد به لحاظ تقسیم حالتهایی که در ادبیت

 گشتاسب و رستم حائز اهمیت است.

ک و کود گر در زبان بدن و در کالم، در سه بیت نخستمثال: شروع با والد سرزنش

 مطیع در دو بیت بعدی:
 سپهبد بروها پر از تاب کرد

 ترا نیست دستان و رستم به کار

 دریغ آیدت جای شاهی همی

جهان گفت  کز دین مگرد! شاهه ب   

 همی راه جویی به اسفندیار

 مرا از جهان دور خواهی همی
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 مهان وتختتاجترا باد این 

 امکن ترا من یکی بندهولی

 

ای بس بود زین جهانمرا گوشه  

امبه فرمان و رایت سرافگنده  
(30۵ /۵: 137۵)فردوسی،   

ت ر بیمی دگر در رسانۀ غیر کالو والد سرزنش بیت اول گر در دول: والد حمایتمثا

 سوم در برابر رستم:
 کنون تو بدین رنج برداشتی

 آرام بنشین و بردار جامدب

 جای کرد دست چپ خویش بره ب

 

 آمدی خانه بگذاشتی دشت به 

 ام ـر هیچ نــز تندی و تیزی مب

 آرای کردز رستم همی مجلس
 (343 /۵: 137۵)فردوسی،                   

 نمایان است: یخوببهشتاسب، در این دو بیت گو با گومثال: کودک مطیع در گفت
ـــران ـــدهای گ ـــن بن ـــتم ای ـــدو گف  ب

ــاه ــان ش ــه فرم ــم ب ــین ه ــانم چن  بم

 

ـــن  ـــر و مســـمار آه ـــه زنجی ـــران ب  گ

 نخـــواهم ســـپاه و نخـــواهم کـــاله

 (300 /۵: 137۵)فردوسی،                   

 ستم:رگر در اسفندیار خطاب به مثال: ابیات حاکی از حالت نفسانی کودک طغیان
ــا ــه دان ــا چــه گفــت یشــیپ یب  نگــر ت

ــــود یبنــــدهفر یــــرپ کــــه ــــا ب  کان

 یبـر مـن افسـون کنـ یهم ینچند تو

 بشـنود یـنکه هر کس کـه ا یخواه تو

ــــرا ــــاک م ــــد ناپ ــــاک خوانن  یراپ

 

گه که جـان بـا خـرد کـرد جفـتبدان   

ـــود وُ ـــا ب ـــروز و دان ـــد پی ـــر چن گ  

ــی ــرون کن ــال بی ــر از ی ــا چنب ــه ت  ک

ـــرب گف ـــدین چ ـــرودب ـــو بگ ـــار ت ت  

فــــزایرا مــــرد هشــــیار نیکی وتــــ  

(364 /۵: 137۵)فردوسی،   

 اسفندیار در برابر رستم: گرمثال: والد سرزنش
 گــر از گــرز مــن بــاد یابــد ســرت

ـــاه وُ ـــه آوردگ ـــی ب ـــته آی ـــر کش  گ

 بـــدان تـــا دگـــر بنـــده بـــا شـــهریار

 

ــــادرت   ــــر م ــــه درد جگ ــــد ب  بگری

 ببنــدمت بــر زیــن بــرم نــزد شــاه 

 نجویـــــد بـــــه آوردگـــــه کـــــارزار
 (366 /۵:  137۵)فردوسی،                 

 زنی:مثال: حالت بالغ اسفندیار خطاب به رستم هنگام رای
ــو ــان ت ــوی خ ــایم س ــون بی ــر اکن  گ

 تـــو گـــردن بپیچـــی ز فرمـــان شـــاه

ــگ آورم ــو جن ــا ت ــر ب ــک گ ــر آن  دگ

ــــرامش کــــنم مهــــر   ونمــــکنانف

 بـــوم شـــاد و پیـــروز   مهمـــان   تـــو  

ــــیاه ــــردد س ــــابش روز گ ــــرا ت  م

 پرخـاش   خـوی    پلنـگ      آورم ه ب

ــک ــردد فل ــه گ ــر دگرگون ــن ب ــه م  ب
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 گـــر ســـر بپـــیچم ز فرمـــان شـــاه وُ

ــــین آمدســــت ــــر چن ــــرا آرزو گ  ت

 واهــد بــدنکــه دانــد کــه فــردا چــه خ

 

ــای ــود ج ــش ب ــی آت ــدان گیت ــاهب  گ

 یک    امروز   با  مـی  پسـاییم  دسـت

ـــــاید زدن ـــــتانی نش ـــــدین داس  ب
 (336 /۵:  137۵)فردوسی،                   

تا ین راسدر ا اعتِ رستم از فرمان شاه امید داشته وـه اطـدیار بـه اسفنـنی کتا زما

گاه که در فراز اما آن ؛گیردقرار می« گروالد حمایت»و « بالغ»، در حالت نفسانی کوشدمی

 به ،رودیش میمالیم به سمت تنش و ستیز پ چنداننهو نشیب داستان، روابط با شیبی 

ر تغیی« ککود»و « والد مستبد»ی اسفندیار در برابر رستم، به آن، حالت نفسان تناسب

 گوید:مثال اسفندیار به رستم می عنوانبه ماند.یمباقی  روندیابد و تا پایان نبرد بر این می

 گــر از گــرز مــن بــاد یابــد ســرت

ـــاه وُ ـــه آوردگ ـــی ب ـــته آی ـــر کش  گ

 بـــدان تـــا دگـــر بنـــده بـــا شـــهریار

 

ــــادرت  ــــر م ــــه درد جگ ــــد ب  بگری

ت بــر زیــن بــرم نــزد شــاهببنــدم  

 نجویـــــد بـــــه آوردگـــــه کـــــارزار
(366 /۵: 137۵)فردوسی،   

 از خمس پو  اربا رخ دادنِ تقدیر ناگزیر، یا همان انتخاب خودخواستۀ اسفندی انجامسر

کند و می میل« بالغ»حالت نفسانی اسفندیار در برابر رستم، به سمت  آوردن سرو سهی،

 :دهداو خود به حقیقت ماجرا شهادت می
 نه رستم   نه  سیمرغ  و  تیر  و  کمان  ناــدر   بد     زمـبهانه  تو   بودی   پ

 (419 /۵: 137۵)فردوسی،                 

های نفسانی تر ذیل مبحث آلودگی بیان شد که در حالتِ تعادل، میان حالتشپی

 ن حاالتتوای ایخل محتا از تدا ، مرزهای مشخصی قرار دارد«کودک»و « بالغ»، «والد»

ته داش از دو حالت دیگر ترشبیها قدرت و نیرویی یکی از این حالت اگر جلوگیری کند.

اِت یا اطالع« دوال»عصباتِ مثال اگر عقاید و ت رایب خورد.باشد، این تعادل برهم می

د، مرزهای حقیقت تلقی شو صورتبهو از طرف بالغ  قوت گیرد نشدۀ قدیمی آنبررسی

 یابد.تعصب بروز می صورتبهبیند و این آلودگی د آسیب میشخصیتی فر

های وی، از حیث بر سایر حالت« درون والد والد»حالت در شخصیت اسفندیار، 

نتقال اشود که نسل به نسل ، افکاری را شامل می«والد درون والد»ساختاری غلبه دارد. 

عی حضور نو او و نیز در کالم مطرح کاِر قالبیِ بنابراین اف .شودیابد و درون اندازی میمی

دهد. می را نشان« والد»به « بالغ»گیری رفتارِ او، آلودگی تعصب و عدم انعطاف در جهت

 با کتایون: وگوگفت اسفندیار در شود.جا چند نمونه از این افکارِ قالبی آورده میدر این
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ـــا مـــادر اســـفندیار  چنـــین گفـــت ب

 کــه پــیش زنــان راز هرگــز مگــوی

ـــه کـــ ـــان زنب ـــر فرم  اری مکـــن زی

 

 کــه نیکــو زد  ایــن داســتان   هوشــیار  

ــوی ــه ک ــابی ب ــویی ســخن بازی  چــو گ

 زنکـــه هرگــــز نبینـــی زنــــی رای
 (29۵ /۵: 137۵)فردوسی،                   

 گوید:با پشوتن می وگوگفتاسفندیار در 
ـــــخ وُ ـــــین داد پاس ـــــامچن  داررا ن

ـــوبـــدین گیتـــی   دانـــدر نکـــوهش ب

 نخــواهم فروخــت دو گیتــی بــه رســتم

 

ــهریار  ــر از ش ــیچم س ــن بپ ــر م ــه گ  ک

 ودـــب زدان پژوهشــــان پیش یــهم

 دین را به سـوزن نـدوختکسی چشم 
 (338 /۵:  137۵)فردوسی،                 

 گوید:های پشوتن میو باز در پاسخ به نصیحت
ــت ــاد گش ــا ب ــار م ــج و تیم ــه رن  هم

 کــه گویــد کــه هــر کــو ز فرمــان شــاه

 کـــار شـــوی گنـــهمـــرا چنـــد گـــوی

 کـنم یک ـ یننـو من خـود چُ ییتو گو
 

ــت  ــداد گش ــت بی ــن زردش ــان دی  هم

ـــود جـــای ـــه دوزخ ب ـــاهبپیچـــد ب گ  

 ز گفتــــار گشتاســــپ بیــــزار شــــو

ـــ ی کـــنمکـــه آن رای و فرمـــان او پ   
(369 /۵: 137۵)فردوسی،   

 گوید:اطاعت از شاه می در موردکه اسفندیار نیز درجایی
 تیــابم انــدر جهــان خــوب و زشــ بــدو

 

بـــدو هـــم بهشـــت ،بدویســـت دوزخ   
(364 /۵: 137۵)فردوسی،   

رِش ر، از پذیو اشاره به تقدی ی که اسفندیار با تأکید بر وظیفههایدر تمام بیت

شود. تعصب در این آلودگی نمایان می ،کندشانه خالی می  خویشولیت زندگیِمسؤ

ی از با یک« الغب»دگی از شاه و توهم استیالیِ تقدیر، هر دو حاصلِ آلو یبردارفرمان

 هدف خود در حد نهایی فعال تعصب ممکن است در اجرایمهای دیگر است. افراد حالت

ات و طالعانگیخته نیست؛ بلکه تن دردادن به ا باشند؛ اما این یک فعالیت آزاد و خود

والد »و محتوای  ه و پاالیش نشده استی قرار نگرفتمورد بازبین کههایی است داوریپیش

 کند.ی بروز میافکار قالب صورتبه معموال  دهد و فرد را تشکیل می« ن والددرو

دارد،  توجهجالب یحالت نفسانِی ساختاری دیگری که در شخصیت اسفندیار، نمود

گیری از این حالتِ اگر شخصیت با بهره«. پروفسورِ کوچک»حالتی است موسوم به 

برای ارضاء خواستۀ قلبی خود « والد» ساختاری، سعی کند تا مسیری هرچند خالف قانونِ

پروفسور »حالت  دهندۀاین روش نشان .شودشمرده میی بیابد، اما در ظاهر  فردی خاط
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رسد اسفندیار در برزخِ تعارضی که هر دو سویش منفی است، نه است. به نظر می« کوچک

دار  ه پهلوانِ نامتواند حسِ خویش را نسبت بو نه می رای سرپیچی از فرمان شاه را داردیا

دهد. حرکت به سمت رستم، نادیده انگارد. سلوک او حرکت در مسیری میانه را نشان می

و  رستم دستیرکالمی، مانند فشردن سیستان و مذاکره با رستم و تهدیدهای کالمی و غ

ای بر اطاعت ارهپذیرشِ بند از جانب رستم، همگی اشنیز پافشاری بر نبرد در صورت عدم 

که خبر  یابدمیو شدت  گرددمیهای او تنها در زمانی تیز اما حمله؛ ز گشتاسب استاو ا

، تنها تنیینرود. اسفندیارِ کنمیآذر را دریافت کشته شدن دو فرزندش، مهرنوش و نوش

خود را بر سر رستم و رخش  امانیبعاطفه و احساس، بارانِ تیرهای  جوششدر لحظۀ 

به او  گاهِ مرگ کشانده بودکه رستم را تا لبۀ پرت  خشمو پس از فروکش طوفانِ  بارید

در  ،بازی تقدیر باشد دهندۀ. هرچند این مهلت در ظاهر نشانبخشیدفرصتی دوباره 

 در« پروفسور کوچک»دلیلی بر تصمیم شهود و حالت نفسانی  ،تحلیل رفتار متقابل

مهر و عالقۀ اسفندیار به  اسفندیار است که دگرگونی در سرنوشت نبرد را موجب شد. ابراز

 بخشد.رستم، حتی در حین نبرد، به این برداشت قوت می

 ودکی کحالت پروفسور کوچک که یکی از تقسیمات حالت نفسان ،در ابیات پیش رو

 مشهود است: وضوحبهاز لحاظ ساختاری است، 

 ن کننــدفــرامش تــرا مهتــران چــو

 خواســـتیهمیشـــه  همـــی نیکـــویی 

ـــج  ـــی رن ـــمارد کس ـــر برش ـــواگ   ت

ــن پشــیمان کــنم شــاه را  کــه مــن زی

 ،وای منســـتپشـــوتن بـــرین بـــر گُـــ

 کـه مــن چنــد ازیــن جســتم آرام شــاه

ـــرم ـــن کهت ـــت و م ـــدر شهریارس  پ

 

ــد   ــرون کنن ــاک بی ــز و دل پ ــر مغ  مگ

ــــتی ــــاهان بیاراس ــــان ش ــــه فرم  ب

ــد ــزون آی ــی ف ــه گیت ــو... ب ــنج ت  از گ

ــــاه را ــــر و م ــــن اخت ــــرزوم ای  براف

 روان و خــــرد رهنمــــای منســــت

ـــیکن همـــی  ـــاهول ـــدم گن ـــو دی  از ت

 ز فرمــــان او یــــک زمــــان نگــــذرم
 (31۵ /۵: 137۵)فردوسی،                   

 تحليل شخصيت رستم -2

راز یک شخصیت  کهبه این موضوع اشاره دارد  «TA»مبحث نیروگذاری روانی در 

 هاییامپتوجه به  راهِ هم است« بالغ»داشتِن امور در دست سالم در کنترل و نگه

 دۀـدهنشانـر چیز نـچه بیش از هوالد و عواطف و احساسات کودک. آن دۀشینیبازب

های نفسانی حالت یریکارگبهپارچگیِ روان رستم و شخصیت سالم اوست، شیوۀ یک
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است. او احساس، نگرش و « بالغ»تحت کنترل و نظارِت حالت نفسانی « کودک»و « والد»

را بدون تعصب تصحیح و « والد»ای هزیرا دغدغه ؛و مستقل دارد خودمختاررفتاری 

گیرد که برای درون متعادل کرده و تصمیم می« کودک»های کند، با خواستتعدیل می

های رستم ممکن است کدام حالت نفسانی خود نیروگذاری کند. به همین دلیل تصمیم

ل مثا برای .ها برخوردار استولی از حمایت بالغ بر اساس واقعیت ؛خالی از خطر نباشد

کشندۀ اسفندیار است، آگاه وقتی سیمرغ رستم را از سرنوشتِ شومی که در انتظار 

 الشعاعتحت ینگرواقعجامعه است، با « والد درون والد»این موضوع که پیام  کندمی

و خواست « والد»گیرد. آزادگی برآیندی ترکیبی از قانون خواستِ آزادگی قرار می

رفتنِ واقعیِت مرگ زیستی و جاودانگی در نام، توسط رستم است که با در نظر گ« کودک»

 د:سنجهای اکثریت نمیشود. او درستی و راستی مسیر خود را با گفتهاو ارائه می« بالغ»

 چنــین گفــت ســیمرغ کــز راه مهــر

ــفندیار ــون اس ــه او خ ــس ک ــر ک ــه ه  ک

 همـــان نیـــز تـــا زنـــده باشـــد ز رنـــج

ــــود  ــــدین گیتــــیش شــــوربختی ب  ب

 

 ز ســـپهرگـــویم همـــی بـــا تـــو راب 

ـــــکرد    ـــــزد  ورا   بش ـــــار بری  روزگ

ـــنج  ـــدش     گ ـــد  نمان ـــایی   نیاب  ره

ـــودوُ ـــختی ب ـــج و س ـــذرد رن ـــر بگ  گ

 (402 /۵:  137۵)فردوسی،                   

 گوید:و رستم نیز در پاسخ می
ــ ــت ه ب ــیمرغ گف ــانس ــزین جه  ای گ

ـــی ـــا رفتن ـــت و م ـــان یادگارس  جه

 نـــام نکـــو گـــر بمیـــرم رواســـته بـــ

 

ــری  ــا ناگهــان چــه خواهــد ب  ن مــرگ م

ــ ــه ب  جــز مردمــی ه گیتــی نمانــد ب

ــن مــرگ راســت ــد کــه ت ــام بای  مــرا ن

 (403 پانوشتِ /۵: 137۵)فردوسی،      

یرا ز ؛یستتنی مانعی در برابر آن نح، اقدام رستم مؤثر است و رویینبا این توضی

توجه ید اسفندیار مدد. در مقابل، دامنۀ کناز آن حمایت می شدهینیبازبهایی ارزش

کشف  همین دلیل به جایبه  .گذشته و آینده نیست و تنها محدود به زمان حال است

، شناسییفهوظشود و تحت عنوان ولیت فردی خویش مأموری معذور میرسالت و مسؤ

گیرد. در ابیات زیر، رفتاری غیرفعال و متکی و محدود به یک روش در پیش می

 های شخصیتی رستم مشهود است:ویژگی

 «:کودک درون والد»و فروتنی رستم برگرفته از حالت نفسانی  نرمش
 کــــه اکنــــون بــــدو دل بیاراســــتم   ز یـــــزدان همـــــی آرزو خواســـــتم
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ـــرا ـــر ت ـــندیده چه ـــنم پس ـــه بی  ک

 

ــــرا ــــر ت ــــردی و مه ــــی و گ  بزرگ
 (324 /۵: 137۵)فردوسی،                  

 :است «والد درون والد»در رفتار رستم که نشانۀ  یگذرانوقتدعوت و    
ـــینیم  ـــکنش ـــا ی ـــادکامب ـــر ش  دگ

 

ـــریم جـــام  ـــاد شهنشـــاه گی ـــه ی  ب

 (324 /۵ :137۵)فردوسی،                 

 است:« بالغ»در کالم رستم که نشانۀ  ییجوچارهمذاکره و 
ـــافتم ـــچ جســـتم همـــه ی ـــون آن  کن

ــپاه ــی س ــون ب ــم کن ــو آی ــیش ت ــه پ  ب

ــــاهان داد ــــد ش ــــرت عه ــــارم ب  بی

 

ــواهش  ــه خ ــتافتمب ــز بش ــری تی گ  

بشــنوم هــرم فرمــود شـــاهز تــو   

ــی ــیز ک ــا ک ــاز ت ــرو آغ ــادخس قب  
(32۵  /۵ :137۵)فردوسی،   

« گروالد حمایت»جویی که نشان از در ضمن توصیۀ مالیم بر خردورزی و راستی

 شود:نیز در آن دیده می« گرکنترلوالد »رنگی از  ،دارد
ـــخن ـــاخوش ز س ـــهای ن  ن دور دارم

ــز نگفت ــچ هرگ ــوی آن ــسمگ ــت ک  س

ــــه  ــــان ب ــــد راهبزرگ ــــش بیابن  دان

 همـــان تـــابش مهـــر نتـــوان نهفـــت

 

ـــور  دار   ـــو  رنج ـــدها دل دی ـــه ب  ب

ــس ــاد را در قف ــن ب ــردی مک ــه م  ب

ــناه  ــی آش ــذر نیســت   ب ــا   گ  ز دری

 نـه روبــه تــوان کــرد بــا شــیر جفــت
 (326  /۵ :137۵)فردوسی،               

 :است «گروالد سرزنش»گر ها بیانرجزخوانی
ـــر راه من ـــو ب ـــتیزهت ـــر س ـــز ب  مری

ــنهندید ــای م ــر پ ــد ب ــس بن  ســت ک

 تو آن کـن کـه از پادشـاهان سزاسـت

 به مردی ز دل دور کن خشـم و کـین

 

 ام در ســتیزکـه مـن خـود یکـی مایـه 

ـــن ـــان جـــای م ـــل ژی ـــت پی  نبگرف

 مــدار آز را دیــو بــر دســت راســت 

ــین ــوانی مب ــم ج ــه چش ــان را ب  جه
 (326  /۵ :137۵)فردوسی،                 

بدون  وشد رفتار و گفتار رستم همگی به نحوی متعادل، اصیل  مشاهده کهچنان

 د.شورای حل تعارض به کار گرفته میهای روانی ببازی
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 نمودار ساختاری شخصيت رستم 3شکل         

های دهندۀ عناصر و پیامهای مثبت نشانها، عالمتدر نمودار ساختاری شخصیت

عناصر مخرب،  ۀدهندنشانهای منفی گی، احساسی و رفتاری و عالمتمفید فرهن

 ها و توهمات است.رفتارهای نامناسب و فریب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار ساختاری شخصيت اسفندیار 4شکل 



 

 292  1400تابستان  بهار و ، 31، پياپي هفدهم، شماره اولپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 روابط متقابل و شروع بازی -3

ها بر ثیر آند زنجیرۀ روابط متقابل و نیز تأـگوهای این داستان، شاهودر تمام گفت

ها ری شخصیتهای رابطه و شیوۀ تأثیرگذاشکل جا به کشف و تحلیلیگریم. در ایندیک

 شود.پرداخته می بر هم در این داستان

از آغ محرک عنوانبهنخستین رابطۀ متقابل اسفندیار و گشتاسب، با کالم اسفندیار 

فرمان هاِی موجود را مبنی بر شود. اسفندیار ابتدا در حالت نفسانی بالغ واقعیتمی

 ؛دهدگشتاسب را مخاطب قرار می« بالغ»کند و بررسی می خود یبردارفرمانگشتاسب و 

بیخ را تو گشتاسب« کودک»اما در میانۀ کالم، حالت نفسانی او تغییر کرده و والدانه 

 کند:می
ـــرزم ـــت گ ـــردی بگف ـــوار ک ـــرا خ  م

 ببســـتی تـــن مـــن بـــه بنـــد گـــران

ـــــدان ـــــوی گنب ـــــتادیمس  دز فرس

 بگذاشـــتیبـــه زاول شـــدی بلـــخ 

ـــپ را ـــغ ارجاس ـــی تی ـــدی هم  ندی

 

ــزم  ــتی روز ب ــورش خواس ــام خ ــه ج  ک

گــــرانو مســــمار آهــــن هاســــتون  

 ز خـــواری بـــه بـــدکارگان دادیـــم

 همـــــه رزم را بـــــزم پنداشـــــتی

ــ ــدی ب ــب راه فگن ــر لهراس ــون پی خ  
 )فردوسی، 137۵: ۵/ 300(

. طلبدگشتاسب اطالعات داده و پاسخ می« بالغ»به « بالغ»سپس به حالت نفسانی 

ر درده و کشروع « بالغ»گشتاسب در واکنش به محرک ارتباطی اسفندیار با حالت نفسانی 

 به ارتباط در دو یجتدربهدهد؛ اما این واکنش، ابتدا پاسخی مورد انتظاِر اسفندیار می

« والد»یامی از پ« بالغ»به « بالغ»گوی وتحت گفت کهینحوبهکند؛ سطح میل می

ار، او طفِ اسفندیتا با به دام انداختن عوا شوددیار فرستاده میاسفن« کودک» گشتاسب به

باط رتاخواهد ترغیب کند. در حلقۀ بعدی از این زنجیرۀ روابط، این را به کاری که می

که  طورهمانشود.  یزیرطرحکه یک بازیِ تکراری تا این یابدمتقابلِ مضاعف ادامه می

 شود:بیش از دو حالت می زمانهماخل فعالیت شامل تد تریچیدهپهای بیان شد، تبادل

 ازین بـیش کـردی کـه گفتـی تـو کـار

ــــنبینم ــــمنی در جه ــــی دش  انهم

ــود ــان ش ــه پیچ ــد ن ــو یاب ــام ت ــه ن  ک

 

 کـــه یـــار تـــو بـــادا جهـــان کردگـــار 

 نـــه در آشـــکارا نـــه انـــدر نهـــان

 جــان شــودچــه پیچــان همانــا کــه بی
 (302 /۵: 137۵)فردوسی،                  
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 یدوسطحرتباط آتی ابود و از ابیات « بالغ»به « بالغ»اسب تا به این ابیات پاسخ گشت

به « والد» یشناختروانو در سطح « بالغ»به « بالغ»در سطح اجتماعی  :شودمی

 «:کودک»
ـــداری کســـی را همـــال ـــی ن ـــه گیت  ب

 کـــه او راســـت تـــا هســـت زاولســـتان

ـــردی همـــی زآســـمان بگـــذرد ـــه م  ب

 

ــــور زال خــــردبیمگــــر   ــــامور پ  ن

ــتان ه ــزنین و کاولس ــت و غ ــان بس  م

 همـــی خویشـــتن کهتـــری نشـــمرد
 (302  /۵ :137۵ )فردوسی،               

نمایان  در سطح « کودک»به  «والد»رسد که در آن محرک ها میتا به این بیت

 :شودمی

 جـای آوریه بـ هاسـخنکه چون این 

ــپارم تــرا تخــت و گــنج و ســپاه  س

 

ـــپس داوری ز  ـــن نشـــنوی زآن س  م

ـــا ـــیشنش ـــاج در پ ـــا ت ـــاهنمت ب  گ

 (303  /۵ :137۵)فردوسی،                 

 گیرد:اسفندیار ارتباط متقابل متقاطع شکل می« کودک»به « والد»و با پاسخ 

 ســـپهبد بروهـــا پـــر از تـــاب کـــرد

 ترا نیسـت دسـتان و رسـتم بـه کـار

ــی ــاهی هم ــای ش ــدت ج ــغ آی  دری

 

 جهـان گفـت کـز دیـن مگـرد  شاه به 

ــــویی ب ــــی راه ج ــــپهم  ندیار داس

 ز گیتـــی مـــرا دور خـــواهی همـــی

 (30۵  /۵ :137۵)فردوسی،                

 ای را که برای لحظاتی متقاطع شده بودو سپس در ابیات بعدی اسفندیار رابطه

 تاسب پاسخی موردگش« والد»خود، به « کودک»و از  گرداندیبازمبه مسیر مکمل  مجددا 

 دهد:انتظار می
ـــاد ایـــن  ـــرا ب  مهـــان وتخـــتتاجت

ـــده ـــی بن ـــن یک ـــرا م ـــیکن ت  امول
 

ــود زیــن جهــان مــرا گوشــه   یی بــس ب

ـــرافگنده ـــت س ـــان و رای ـــه فرم  امب
 (30۵  /۵ :137۵ )فردوسی،                 

 زندگي اسفندیار نویسيشپردیابي  -4

وشتِ محتوم آگاهی از سرنگشتاسب در پی  دهدظر از روند ماجرا که نشان مینصرف

ه کپیامی  کند،سفندیار را به زابل روانه میتوانی از تغییر این سرنوشت، او نا اسفندیار

 موفق»و در راهت « اشبوجود نداشته » دارد، این است:از پدر دریافت می اسفندیار

 «:نباش
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 دریـــغ آیـــدت جـــای شـــاهی همـــی

 

 مـــرا از جهـــان دور خـــواهی همـــی 
 (30۵  /۵ :137۵ )فردوسی،               

گناه دانستن بی رغمبهخود،  نویسییشپدیار تحت تأثیر مهارهای اسفن سانینبد

ن، ین فرماای ارستم و نیز آگاهِی ضمنی از خواست و پیام پدر، مصرانه خود را در راه اجر

کند که در این داستان نگارد. او پیوسته تعارضی درونی را تجربه میامأموری معذور می

تادن ازایسبگر اسفندیار بر سر دوراهی و از حرکت ماجرای رسیدن لش تعارض درونی او در

 شتر، نمادین شده است.

، لهام به حل مسأتفکر و اقد یجابهزندگی خود،  نویسیشپاسفندیار در هماهنگی با 

 گوید:و می آوردیشی و نادیده انگاری روی میبه آرزو اند
 کس که پیروز گشتچنین گفت کان

 بــد و نیــک هـــردو ز یــزدان بـــود

 

ـــروز گشـــتبخـــت او گیتی ســـر  اف  

 لــب مــرد بایــد کــه خنــدان بــود
(309 /۵ :137۵ )فردوسی،  

یا  :جود داردودو راه در برابرمان  خوریمیبرمهرگاه به مشکلی » «TA»طبق نظریۀ 

 سالبزرگیک شخص  عنوانهبها و رفتارهای خود ی کامل تفکر، احساستوانیم از نیرومی

اگر » (.349: 1393رت، )جونز و استوا خود برویم نویسیشپه که بیا این و مستقل بهره گیریم

به برخی  احتمال دارد که آگاهی خود را نسبت زندگی خود برویم، نویسیشپما به 

ممکن است برخی  زمانهمو  های واقعی به دست فراموشی سپاریمها و وضعیتجنبه

ه جای ببسیار بزرگ سازیم و برای خود  مکانی رازمانی، اینیناهای مشکلِ دیگر از جنبه

ما ارائه  نویسیشپجادویی که  یهاحلراهبه  یمآورعملله اقدامی به که برای حل مسأاین

 یهاحلراهاین  انجامآوریم و با حالت نفسانی کودک خود امیدواریم که با کند روی میمی

که نت به جای ایهایتحت سلطۀ خود درآوریم و در ن یاگونهبهجادویی بتوانیم دنیا را 

 (.3۵0: 1393)جونز و استوارت « شویممی تفاوتیبنافعال و  فعال باشیم،

نادیده گرفتِن  .شود که اسفندیار در حال نادیده گرفتن استبا این توضیح، روشن می

که همان نادیده گرفتن توانِ ارزیابی و اختیار اوست و از  خود« بالغ»حالت نفسانی 

خواهد با گویی می ناخوشایند است ازحدیشبواقعیِت بیرونی، برایش که مواجهه با جاآن

گیرد. موقعیت را نیز نادیده می یجتا نتمنکرِ وجود این واقعیتِ ناخوشایند شود و  تفاوتییب

های نافعالی را به شکل و موقعیت، رفتار« بالغ»به دنبال نادیده گرفتن حالت نفسانی 
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های دهد. بیتخشونت و عدم انعطاف نشان می یتا  نهاو  دازحیشبآرزواندیشی و سازگاری 

 مختلف داستان، شاهد این مدعاست. یهادر بخشزیر 

 با کتایون: وشنودگفتآرزو اندیشی اسفندیار در 
ــویم پــدر را ســخن  ها کــه گفــتبگ

ــروُ ــه چه ــدر آرد ب ــاب ان ــیچ ت ــر ه  گ

 ر ســـر نهـــمکـــام او تـــاج بـــکـــه بی

 تـــرا بـــانوی شـــهر ایـــران کـــنم

 

 ها نهفــــتد ز مــــن راســــتینــــدار 

ــپهر ــای دارد س ــر پ ــه ب ــزدان ک ــه ی  ب

 همــــه کشــــور ایرانیــــان را دهــــم

ــنم ــیران ک ــار ش ــه دل ک ــه زور و ب  ب
 (294  /۵ :137۵)فردوسی،                

اسخ به پاسفندیار هنگام در بند بودن در گنبدان دژ در  ازحدیشبسازگاری  

 :جاماسب
ـــران ـــدهای گ ـــن بن ـــتم ای ـــدو گف  ب

ــین ــانم چن ــاه بم ــان ش ــه فرم ــم ب  ه

 

ـــر و مســـمار آهـــن  ـــه زنجی  گـــرانب

 نخـــواهم ســـپاه و نخـــواهم کـــاله
 (300  /۵ :137۵)فردوسی،                  

 با رستم: وگوگفتخشونت و عدم انعطاف در 
ــفندیار ــت اس ــین گف ــتم چن ــه رس  ب

ـــرد ـــزدان بگ ـــویی از راه ی ـــرا گ  م

ــان ــاه جه ــان ش ــو ز فرم ــر ک ــه ه  ک

 جــویجــز از بنــد  یــا  رزم چیــزی م

 

ــار  ــخن نابک ــویی س ــد گ ــا چن ــه ت  ک

 بـــان بگـــردز فرمـــان شـــاه جهـــان

ـــان ـــر زم ـــدو ب ـــرآید ب ـــردد س  بگ

ــین گفتنی ــوچن ــره مگ ــای خی  یه
 (410  /۵ :137۵ )فردوسی،              

. شودمی یپردازمفهومتنیِ اسفندیار ستان اوج نادیده گرفتن، در روییندر این دا 

 کند.حتمی مرگ را نیز انکار میتنی واقعیت ینگویی او در کسوت روی

 روابط متقابل اسفندیار با رستم -5

بلکه با پیامی است که  ،رودررورابطۀ متقابل اسفندیار با رستم در قدم اول نه 

فرستد. در این پیام او ضمن بازشناسیِ مقام و موقعیت اسفندیار از طریق سفیر خود می

ن رستم، فرمان گشتاسب و علت درخشا ۀمستحکم گشتاسب و نیز اشاره به پیشین

رستم را « بالغ»اسفندیار « بالغ»بنابراین پیام از  .کندعزیمت خود به زاول را مطرح می

کند که به ی سازگارانه از اسفندیار دعوت میکردرویمخاطب قرار داده است. رستم نیز با 

له برای حل مسأ کارهاییان گذشته، راهزد خدمات خود به شاهایوان او بیاید و ضمن گوش
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بین هر دو شخصیت شکل « بالغ»به « بالغ»مکملِ  ۀبنابراین یک رابط .دهدمی نهادپیش

که اسفندیار با مکمل جریان دارد تا این صورتبهچنان گیرد و این ارتباط هممی

رستم را « کودک»حالت « گروالد سرزنش»نزد رستم، با حالت نفسانی  دعوتنفرستادِن 

شود و تا پایان نبرد به همین و رابطۀ مکمل تبدیل به متقاطع می دهدیمخاطب قرار م

دار پیش یابد. در این زنجیرۀ ارتباطی متقاطع، رستم رابطه را به شکل زاویهادامه می شکل

در سطح رویین و والد به بالغ « کودک»به « والد»که با حالت نفسانی  یاگونهبهبرد؛ می

خواهد، ضمن گیرد. وی از این طریق میندیار را هدف میاسف« بالغ»در سطح زیرین، 

در حالت  غالبا ازد؛ اما اسفندیار ـاو نیز را فعال س« بالغ»اسفندیار، « کودک»مطیع کردن 

لغزد. مشکل ساختارِی کند و گاهی نیز به حالت کودک میگر عمل مید سرزنشـوال

 ارد.گذنتیجه میهای رستم را بیکوششتعصب در رفتار او 

 گوید:به اسفندیار می پیام دعوترستم در اعتراض به نفرستادن 
 ای پهلـــوانبـــدو گفـــت رســـتم کـــه

ــــو ــــان ت ــــد مهم ــــی نیرزی  خرام

ــ ــر هســخن هرچ ــاد گی ــه ی ــویم هم  گ

ـــدت ـــزرگ آی ـــتن را ب ـــی خویش  هم

ـــم ـــبک داری ـــردی س ـــه م ـــا ب  همان

 بـه گیتـی چنــان دان کـه رسـتم مــنم

 

ـــوان  ـــرخ ج ـــاخ و ف ـــوآیین و نوش  ن

ـــو ـــا ب ـــود ت ـــوچنـــین ب  د پیمـــان ت

 :خیــرهمشــو تیــز بــا پیــر بــر خیر

ـــام ـــن ن ـــدتو زی ـــترگ آی  داران س

 ای و بـــه دانـــش تنـــک داریـــمبـــه ر

ـــــدۀ  یـــــرم مـــــنمتخـــــم ن  فروزن

 (341  /۵ :137۵)فردوسی،                

 یابد تا:ادامه می
ــــه ــــنم دارِنگ ــــران م ــــران و نی  ای

ــن مشــو   ــن خــواهش م  گمــان درازی

 وتـــ نـــدِر و مـــن از بهـــر ایـــن فـــر و ا 

 نخــواهم کــه چــون تــو یکــی شــهریار

 

ــنم  ــران م ــت دلی ــای پش ــر ج ــه ه  ب

ـــمان  ـــر از آس ـــتن برت ـــدان خویش  م

ـــــو همی رای و پیوبجـــــویم ـــــد ت  ن

ـــار ـــن روزگ ـــگ م ـــه دارد از چن  تب

 (341  /۵ :137۵)فردوسی،                   

هدف هر ارتباط متقابلی کسب نوازش و توجه است. نوازش عبارت است از توجه به 

تماس جسمانی، نگاه یا کالمی باشد. نوازش  صورتبهکه ممکن است  یگریحضور د

گیرد؛ اما که از ارتباط صمیمانه نشأت می انگیزاندیبرممثبت، احساس مطبوعی را در فرد 

 وجهی از سازندگی در آن کهیدرصورتدر پی ندارد و فقط  نوازش منفی احساس خوبی
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نکتۀ مهم در تفاوِت میان نوازش منفی و سرزنشِ والد قرار گیرد.  موردتوجهتواند باشد، می

برخالف نوازش منفی که در  ؛مستبد این است که در سرزنش، عنصر تحقیر نمایان است

 گیرد.ی رفتار بدون سرزنش صورت میآن نف

م مبادرت خوارداشت رستبا رستم به نکوهش نیاکان و  وگوگفت میاناسفندیار در 

لط ، ناشی از تسودششمرده مینوعی تهاجمِ کالمی  کهآنه بر این رفتار عالو ورزد.می

شاهد  ،در بیان رستم کهآنحالست؛ ادر اسفندیار « والد مستبد»حالت ساختاری 

ست. ود ابلکه در مواقع مقتضی، تنها نوازش منفی مشه ؛سرزنش و تحقیر دیگری نیستیم

اجمی م تهکردن رفتار و کال برای متوقف ،این نوازشِ منفی برآمده از حالتی بالغانه

 .است اسفندیار

 مثلث کارپمن در روابط متقابل اسفندیار و گشتاسب -6

بانی، گاه قرجای یکی از سه کنند،دارند و بازی می یدوسطحزمانی که افراد تبادالت 

دهد می گاه، سه رأس مثلثی را تشکیلگزینند. این سه جایدهنده و آزارگر را برمینجات

ز بروز اها برای اجتناب لیل رفتار متقابل، به مثلث کارپمن موسوم است. بازیکه در تح

 طوربهد. اگر یک اتفاق گیرم میاانجمکرر  طوربهیک احساس تلخ مانند ترس، خشم و... 

آن  ر اساسبنوشته شده و  ایشرح صحنهمدام برای فرد تکرار شود، نشان از آن دارد که 

شود یشته منامۀ زندگی فرد نووای هر بازی بر اساس نمایشبازی در حال اجرا است. محت

عیت خویش، وض نویسیشپحتوای مزند، ضمن تقویت و فرد هر بار که دست به بازی می

فندیار، طلبیِ گشتاسب از اسستا یاریکند. در این راتأیید میاساسی زندگی خود را نیز 

قربانی،  سرود را در خگاه پیمان گشتاسب، جای شکستندهندگی اسفندیار و نجات

دن این و تکراری بو بینییشپبل یابند. ساختار قاگر مثلِث کارپمن میدهنده و آزارتعنجا

 ست.ا یک بازی یریگشکلداد، مؤید رخ

 مثال ابیات برای تبادل یک سطحی:
 بـــه فرزنـــد پاســـخ چنـــین داد شـــاه

 از این  بیش کردی که گفتـی تـو  کـار

ـــا ـــمنی در جه ـــی دش ـــنم هم  ننبی

 که  نام   تو   یابد    نه    پیچـان شـود
 

 ی    بگذری  نیست   راهــکه از  راست 

ــان کردگــار ــو بــادا جه ــه یــار ت  ک

ـــان ـــدر نه ـــه ان ـــکارا ن ـــه در آش  ن

 جـان شـودچه پیچـان همانـا کـه بی

 (302  /۵ :137۵ )فردوسی،                
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گشتاسب  .گیردشکل میو بازی  شودمی یدوسطح روابط متقابل  پیِش رو، ابیاتِ در

بازی او هم هدهندنجاتگاه کند تا در جایت میگاه قربانی را اتخاذ و از اسفندیار دعوجای

 شود:
 بــه گیتــی نــداری کســی را همــال

 

ــــر بی  ــــور مگ ــــامور پ ــــرد ن الزخ  

(302  /۵ :137۵)فردوسی،   

 رسد به:تا می
ــخن ــد س ــپ ران ــاهی ز گشتاس ــه ش  ب

 نبــردبــه گیتــی مــرا نیســت کــس هــم

 

ـــن  ـــا که ـــو دارد و م ـــاج ن  کـــه او ت

ـــــرد ـــــوری و آزادم ـــــی و ت  ز روم
  (302  /۵ :137۵)فردوسی، 

دارد؛ اما نشان میهای رستم را خاطرشایستگی« بالغانه»، اسفندیار وگوگفتدر ادامۀ 

دیده کرد رستم را ناهای مثبت عملگشتاسب با اتخاذ دیدگاهی تونلی، سعی دارد جنبه

 انگارد.

 هاودی شخصيتوضعيت وج -7

 دستبهگشتاسب که پیش از مرگ لهراسب، پادشاهی را با از سر گذراندن موانع 

 دارد. سعی در کنترل او کند ومیاینک اسفندیار را تهدیدی جدی تلقی  آورده بود،

قرار دارد. است« تو بدی -من خوبم »وضعیت اساسی شخصیت گشتاسب در زمینۀ 

تلِخ  مهری پدر قرار گرفته است، احساسارها مورد بیب هایشکوششاسفندیار که با وجود 

بیند. وضعیت ه تأییدِ گشتاسب نیازمند میاو خود را ب زیراکند؛ شدگی را تجربه میطرد

هر ، مُیریگکنارهمستقر است. « و خوبیت -من بدم »اساسی شخصیت اسفندیار در زمینۀ 

 تأییدی بر موضع خوب نبودن است.

 گوید:میاسفندیار به گشتاسب 
 تــرا بــاد ایــن تخــت و تــاج کیــان

 

ای بــس بــود زیــن جهــانمــرا گوشــه   
(30۵ /۵ :137۵)فردوسی،   

توانند می ،قرار دارند« تو خوب هستی –من خوب نیستم »افرادی که در وضعیت 

ه که اسفندیار ب گونههمان ؛زندها دور میزندگی خیالی بیافرینند که پیرامون آرزوهای آن

 :گویدمادر می
ــم ــر نه ــر س ــاج ب ــام او ت ــی ک ــه ب  همــــه کشــــور ایرانیــــان را دهــــم  ک
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 تـــرا بـــانوی شـــهر ایـــران کـــنم

 

ــه دل جنــگ شــیران کــنم ــه زور و ب  ب
(294 /۵ :137۵)فردوسی،   

 ماند.باقی می پردازییالخکه این افکار در حد 

داند و نیز ارائۀ حق می چهبرای رسیدن به هدف و آن کوششاست.  ینبواقعرستم 

ر د« بالغ»نفسانی  های فشارزا نشان از قدرِت حالتدر موقعیت شییجوچارهو  حلراه

م ان در کالو شادی نمای یطبعشوخیکی از وجوه برجستۀ شخصیت رستم،  زندگی او دارد.

من »عنی و رفتار اوست. بدین ترتیب از میان چهار وضعیت زندگی، او در وضعیت آخر ی

 گیرد.ی میجا« تو خوبی -خوبم 

 اسفندیار نویسيشپ-8

برد. فرد نامه را پیش میگیرد، طرح یک نمایشها شکل میاعمالی که در قالب بازی

حرکت  ظر گرفته استنامه در نناخودآگاه به سمت پایانی که برای این نمایش یاگونهبه

این ویژگی موجب  .اوست یطلبقدرتهای شخصیت گشتاسب کند. یکی از ویژگیمی

ا رنامۀ خود هایی را بارها کارگردانی کند تا محتوای نمایشها و بازیدسیسه شود که اومی

 شادیِ  راه با آرامش وکه در آرزوی اوج بودن است تحقق بخشد؛ ولی این موفقیت هم

« یتو خوب نیست -من خوب هستم »که در وضعیت  ایشرح صحنهدرونی نیست و 

ا دارد رعتقاد راسخ باشد؛ اما فردی که این اموفق و برنده  ظاهربهنوشته شود، ممکن است 

 سر برد.هتواند در آرامش بکه همیشه باید یک پله از دیگران باالتر باشد، نمی

ش، دارد وی تحت تـأثیر وضعیـت وجودیـ رارـراژدی قـاین ت مرکزاسفندیار در 

ی که او به سمت آن چیز .است« والد»را نوشته که در راستای فرمان  اینامهنمایش

حتی اگر این فرمان  ؛شود تا بتواند مورد تأیید قرار گیرداست کشیده می« والد»خواستِ 

در « والد ۀدهندسوق»توان حدس زد که بدین ترتیب می. علیه فکر کردن باشد

مهار »و « داردیگران را راضی نگه»و « باش کوشسخت»نویس اسفندیار، دو مورد پیش

وجود نداشته »کند ی که احساس محرومیت و تهدید میاو از جانب پدر« نویسیپیش

است. بدین ترتیب اسفندیار داستان زندگی خود را بر این مبنا نگاشته است؛ « باش

باش و به حد کافی قربانی باش تا مستحق اتفاق  کوشسختگوید داستانی که به او می

ه این سناریو در دورۀ کجاآنخوبی که خواهان آنی باشی؛ اما در نهایت زنده نباش. از

گویی پیش از تولد فرد  .گیردجنبۀ پیشینی به خود می ،شودپیشازبانی فرد نوشته می

برایش نوشته شده و رقم خورده است و در این حال نام سرنوشت به خود گرفته و 
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نامۀ زندگی اسفندیار تا آخرین پرده یعنی مرگ گونه است که نمایششود. اینمستولی می

 شود.اجرا می

 
 نویسي اسفندیارنمودار پيش 5 شکل

 گيریيجهنت

های اصلی داستان رستم و شخصیت های نفسانی، بررسی حالتپژوهش یندر ا

نشان داد که هرچند هر دو پهلوان در بستر  هاآنهای ارتباطی میان اسفندیار و نیز طرح

اما روند  ؛اندها راندهر ستایش نام و داد و خرد سخناند و دسان پرورش یافتههویتی یک

ختار روان در سا« کودک»و « والد»های جنبه .سان نبوده استها یکتحول ذهنی در آن

سنجی شده و عناصر مثبت هرکدام، آگاهانه از جانب او انتخاب رستم بازبینی و دوباره

والد( توأم با  ۀاز منطقندگی )ین زها و آیهای مثبت ارزشن حال جنبهشده است. در ای

القی منسجمی را در ـارهای اخـجویی )از منطقۀ کودک( معیحس شهودی حقیقت

که همواره فرد را به « والد درون کودک»حذف او با  چنینهمدهد. رس او قرار میدست

ها اختهاندازد و از گام نهادن به ناشن، ارادۀ خود را به جریان میخواندیفرامو انفعال  قهقرا

پذیری از احساسات و هراسد. در شیوه و عمل او عناصر دل)تابوی کشتن اسفندیار( نمی

گاه مستحکم هیجانات و رفتارهای خودانگیخته مشهود است که عالوه بر اخالقیات، تکیه

منطقۀ عمل بالغ را  تنهانهشده، بازنگری« کودکِ»و « والد»این  یجهدرنت .احساسی اوست

ها و پردازش اطالعات عینی، اخالقیات و ازد، بلکه بالغ او در بررسی واقعیتسمحدود نمی

گیرد و مخاطرات ناشی از این تصمیم کند و سپس تصمیم میاحساسات را نیز لحاظ می

توان در او تصور استقالل، آزادمردی و ست که میا بنابراین رستم انسانی .پذیردز میرا نی

جویی، چون نامهای همگانی را همها و ارزشکه گرایشرغم آنتوانایی داشت. اسفندیار به



 
 

  301 تحليل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریه اریک برن
 

 
 
 

م وظیفه و... فراگرفته است، وجود عناصر زیادی از افکار قالبی در اانجوفای به پیمان و 

ا دریافت و ، تنهکاربستنبهبدوِن  ها را سخنان وی، حاکی از آن است که او این ارزش

 شدهینیبازبدر ساختار روان او « والد درون والد»بنابراین جنبۀ  اندازی کرده است.درون

نیست. در این حالت، فرایند اندیشیدن فرد هر لحظه در تهدید یک دگم قرار دارد. در 

جویی نسبت به شیوه و منش عناصری از انتقاد و حقیقت جاجابهرفتار و اندیشه و کالم او 

هایی خصلت انتقادی دارند و بارقهکه رغم ایناما این احساسات به ؛شودگشتاسب دیده می

د )تبعات توهماتی که بنیان ایدئولوژیک دار سنگینید، در برابر دهومت را نشان میاز مقا

و با نظم مستقر و سد و در نهایت همآورلحاظ اصولی(، تاب مقاومت نمینافرمانی از شاه از 

 دهد.را نشان می دوطرفهد و این امر آلودگی کنقدرت عمل می
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