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چكیده
در اين مقاله با استفاده از الگوي خشم ليكاف و كوچش و الگوي كلي هيجانات ايشان ،خشم و ترس
را در گلستان و كليله و دمنه بررسي كردهايم .ضرورت پژوهش ،دريافت اطالعات زباني پيرامون برخي
هيجانات است .هدف  ،استخراج الگوي ترس و خشم ،خاص اين دو متن تعليمي است تا شباهتها
وتفاوت ها با الگوي اصلي و در مقايسه با يكديگر به دست آيد .روش پژوهشگران اين مقاله ،استفاده از
الگوي اصلي خشم و استخراج و بهرهگيري از الگوي كلي هيجانات كوچش و توضيحات فهر و راسل
درباره ترس است .خشم در اين دو اثر ،مشابه الگوي اصلي است كه با توجه به كنشگران متفاوت
جامعه ،تفاوتهاي قابل تاملي در الگو به وجود ميآيد .تفاوتها در الگوي ترس بيشتر در علتها و
واكنشهاي حاصل از هيجان است .به نظر ميرسد تفاوتها  ،حاصل نگرش متفاوت نويسندگان ،تفاوت
در بستر فرهنگي توليد آثار و تفاوت در جامعه در زمان نگارش است.
كلمات كلیدي « :خشم و ترس»« ،گلستان»« ،كليله و دمنه»« ،الگوي فرهنگي»« ،زبان هيجان»

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (نويسنده مسئول)
 .2دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
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مقدمه
در هر روايتي مفاهيم بنيادي چون كنش و رويداد وجود دارد كه هيچ داستاني را نميتوان تهي از آن
دانست .گاه داستان بر محور ويژگيهاي روحي و عاطفي استوار است كه كنشهاي عاطفي را شكل
ميدهند.در برخي از روايتها ،همين هيجانات انساني نقشي محوري دارند ..هيجانات انساني ،پديدههايي
با مشخصات فيزيولوژيک ،روانشناسانه يا فرهنگي و اخالقياند كه توصيفي روانشناسانه يا توضيحي
فرهنگي دارند اما در بيشتر موارد براي بيان و ظهور ،نيازمند زبان هستند .به همين دليل زبانشناسي
شناختي ،تحقيقات وسيعي پيرامون هيجانات انساني انجام داده و زبان احساسات را بررسي كرده
است .در اين متن ،از ميان هيجانات متعدد انساني ،دو هيجان بنيادين ترس و خشم برگزيده شده،
در متنهاي انتخابي از نثر عالي فارسي بررسي ميشوند.
دو متن منتخب ،دو اثر تعليمي معتبر ،كليله و دمنه و گلستان است كه يكي متني منشيانه ديگري
نثري مسجع و موزون است .تمام بابهاي كليله و دمنه متشكل از روايتهاي كوتاه و بلند و غالبا تودرتو
با شخصيتهاي حيواني است ،در حالي كه گلستان ،با نثر و شيوه بيان منحصر به فرد و روايتهايي
كوتاه ،بيانگر نكات اخالقي است.
پيشينه كارهاي پژوهشي روي اين دو متن بسيار طوالني و دامنهدار است .تحقيقاتي نيز از جوانب
مختلف ،پيرامون عواطف انساني در متون نظم و نثر فارسي انجام گرفته كه از آن جمله ميتوان به
مقاالتي درباره تصويرپردازي خشم و ترس در گلستان و يا بررسي تركيبات زباني و استعارههاي
مفهومي خشم و ترس در ساير متنها اشاره كرد.
در اين پژوهش با توجه به تحقيقات زبانشناسي شناختي و الگوهايي كه براي عواطف و هيجانات ارائه
دادهاند ،به بررسي كنشهاي عاطفي ترس و خشم در دو متن مذكور پرداخته ،ساختار روايي مبتني
بر هيجانات ،تحليل و بررسي ميشود .براي اين كار ميتوان از تحقيقات ليكاف و كوچش بهره برد كه
با ارائه الگويي فرهنگي ،زبان هيجان خشم را تبيين كردهاند .عالوه بر اين با بهرهگيري از الگوي كلي
كوچش براي هيجانات و تركيب آن با توضيحات فهر و راسل از ترس ،الگويي براي بررسي هيجان
ترس نيز ارائه شده است.
از آنجايي كه الگوهاي فوق در اين دو متن بررسي نشده و نيز تاثير ديدگاههاي تعليمي نويسندگان
آثار بر چگونگي ارائه اين مفاهيم ارزيابي نشده است ،انجام اين پژوهش ميتواند مفيد و راهگشا باشد..
در اين مقاله سعي بر آن است تا به اين سوال پاسخ داده شود كه:
ـ با توجه به هدف تاليف اين متون و تاثير قابل توجه دو هيجان خشم و ترس بر رفتارهاي اجتماعي،
الگوهاي ارائه شده براي اين دو هيجان چه شباهتها و تفاوتهايي با الگوهاي اصلي دارند؟
با بررسيهاي زباني و تطبيق هيجانات ترس و خشم با الگوهاي ذكر شده ،الگوهاي موجود براي اين
دو هيجان در متنهاي انتخابي ،استخراج و تحليل و بررسي شدهاند.
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ـ الگوي شناختی خشم و ترس
يكي از مسائلي كه توجه علوم مختلف را به خود جلب كرده است ،شناخت تعامل بين زبان ،بدن،
فرهنگ و طرزفكر سخنگويان يک زبان و گاهي مقايسه نتايج آن با ساير زبانهاي ديگر ،براي كشف
جهانهاي زباني و گاهي فرهنگي است .زبان احساسات كه يكي از همين زبانهاست« ،به بسياري از
جنبه هاي مهم از احساسات مي پردازد و به اين ترتيب تصويري پيچيده از آن را فراهم ميكند .اين
تصوير غني كه در زبان آشكار ميشود ،منطبق بر احساس انسان در هنگام تجربه هيجانهاست».
(استعاره و هيجان ،كوچش :پيشگفتار)
در ابتدا تعريفي دقيق و روانشناسانه از دو هيجان مذكور ارائه ميشود .خشم ( )Angerو ترس ( )Fearاز
جمله هيجانات انساني محسوب ميشوند« .هيجانها( ... )Emotionدر واقع احساسهاي شديد ذهني
ميباشند كه حالتهاي رواني مختلفي را در انسان بهوجود ميآورند .هيجان كه عمدتاً در قالبهايي مانند
ترس ،خشم ،لذت ،عشق ...بروز مييابد ،يكسري حاالت رواني نظير شادي ،ترس و  ...را در افراد
بهوجود ميآورد (».الفباي ارتباطات ،گيل :ص)272
«خشم يكي از حالتهاي هيجاني يا احساس دروني كه درجاتي از تحريکپذيري از آزردگي اندک تا
غضب شديد كنترل نشده را نشان ميدهد ..پريكويتز معتقد است خشم كه از عموميترين هيجانهاي
انسان و حيوان ممكن است به وسيله عوامل بيروني يا دروني به وجود آيد .عوامل بيروني نظير
اطرافيان و بيعدالتيها و عوامل دروني مانند مسايل شخصي كه فرد را خشمگين ميكند (».خشم از
ديدگاه روانشناسي ،نقيلو :تلخيص از ص  )81علت انتخاب اين هيجان اين است كه «بسيار تجربه
ميشود و نرخ بروز بااليي دارد ،توجه زيادي را جلب مي كند و هم بر فرد صادركننده وهم فرد
دريافتكننده اثرات زيادي دارد(».تصويري از تصميمگيرنده خشمگين ،لرنر و تيدنس ،به نقل از
جوكار و رحيمي ،اثر هيجان خشم  :..ص ) 77و در ضمن«خشونت بر تمامي جنبههاي گفتاري،
رفتاري و حركتي فردي كه مورد خشونت قرار ميگيرد ،تاثير ميگذارد (».ارزيابي خطرات ،كمپبل،
رابطه خشونت جنسي ،...به نقل از محمدخاني و ديگران :ص )891
اما ترس يكي ديگر از هيجانات اصلي انساني است .به زعم فرويد ،ترس زماني ايجاد ميشود كه انجام
عملي موافق با موازين اجتماعي نباشد و انسان ،نيازمند استفاده از مكانيسمهاي دفاعي شود(انگيزش
و هيجان ،برگرفته از خداپناهي :،ص 882و  )881اين هيجان نشات گرفته از موضوعي واقعي ،شناخته
شده و عيني و بيروني است .پل فولكيه نيز درباره ترس چنين مى گويد« :ترس عبارت از واكنش
هيجانى است كه بر اثر تجسم يک ضرر قريب الوقوع دست مى دهد( ».خالصه فلسفه ،فولكيه:ص
 )321ترس از سازوكارهاي بقاست و معموالً در پاسخ به يک محرک منفي خاص روي ميدهد.
روانشناسان دريافتهاند كه علل متفاوتي باعث ترس در افراد ميشوند« .عواملي چون :فضاهاي
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دربسته ،فضاهاي باز و بيكران ،بلنديها ،درهها ،سكوت ،هياهو ،ازدحام ،تنهايي و» ( ...روانشناسي
ترس  ،يونكر :ص)9
هيجانها پديده هايي اجتماعي هستند كه در حين روابط بينافردي انسانها شكل گرفته ،بروز ميكنند.
برخي روانشناسان مانند ديوتيز معتقدند كه معناي هيجانها به واسطه زبان قابل بررسي است .وي با
ارائه نظريهاي ،بيان ميكند كه هيجانها تا حد زيادي به تجربيات اشخاص بستگي دارند و حالتهاي
خاصي را ارائه مي دهد كه وجه مشترک معقولي با فرهنگ دارد .از سويي ديگر ،زبان هيجان را بازگو
ميكند( .انگيزش و هيجان ،خداپناهي :تلخيص از ص  298ـ  ) 291در كل ميتوان گفت خشم و
ترس ،هيجانهايي با روش بروز و شيوه تجربه متفاوت هستند كه كنترل يا ابراز سازگارانه خشم و
ترس ،پديدهاي فرهنگي است كه ميتواند تحت عنوان الگوي فرهنگي ،بحث و بررسي شود.
كوچش از جمله زبانشناساني است كه با بهرهگيري از مفاهيم زبانشناسي تعريفي از ايجاد و روند
بروز هيجانات ارائه ميدهد تا بر اساس اين تعريف ،الگويي فرهنگي خود را براي كليه هيجانهاي
انساني( بهويژه خشم) تبيين كند .كوچش در تعريفش از واژه «خود» )self( 8بسيار بهره ميگيرد:
«ما كسي را كه عصباني ميشود s ،ميناميم كه همان خالصه  ( selfخود) است (».الگوي شناختي
خشم در انگليسي آمريكايي ،كوچش و ليكاف :ص  )89وي در ساير آثار خود نيز از واژه «خود» بهره
ميگيرد كه همين معنا را دارد (.كسي كه درگير هيجان ميشود ).كوچش ميگويد:
««خود» از نظر هيجاني آرام است ،اما رخدادي خارجي به ناگهان رخ ميدهد و «خود» را در
جايگاه پذيرندهاي آرام ،درگير و آشفته ميكند .رخداد ،اثري ناگهاني و قوي بر«خود» اعمال ميكند و
هيجان به وجود ميآيد« .خود» در برابر هيجان منفعل است ( ».استعاره و هيجان ،كوچش :ص)821
كوچش ميافزايد كه «خود» در برابر هيجاني كه جدا از او است ،برآشفته شده ،پاسخهايي فيزيكي
نشان ميدهد .درگيري با هيجان ،ميل شديدي) (desireدر «خود» بوجود ميآورد كه منجر به
كنش) (actionميشود .كنشي كه گاه خطرناک و غير قابل پذيرش است« .خود» در تالش براي
كنترل اين شرايط است اما اين عمل نياز به تالش فراوان دارد .در نهايت «خود» كه در اين مرحله
در حال تحمل هيجان است ،از حد خارج شده ،رفتاري را بروز ميدهد .پس از آن هيجان از بين رفته
 ،خود به ارامش ميرسد .حال «خود» توان پذيرش هيجاني جديد را دارد(.همان)
وي در ادامه ميگويد كه اين يكي از الگوهاي پذيرفتني براي هيجان انساني است كه به دليل مركزيت
داشتن ،بر الگوهاي جانبي برتري دارد .در اين سناريو( تئوري هيجانات)به طور كلي علتي هست كه
« .1خود» در معنای روانشناسی تعاريف خاص دارد مانند« :خود» به معنای يک وجود فرضی و انگیزشی که درونی ،
مهارکننده و هدايت کننده اعمال در مقابل انگیزهها  ،ترسها و  ...است  .وجهی فرضی از روان که نقش معینی برای ايفا
ً
کردن دارد.اصطالحي فراگیر و نسبتا خنثی که با اصطالحاتی چون من  ،شخص  ،فرد و ارگانیزم نشان داده میشود.
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فردي را برميانگيزد («خود») تا هيجاني را بروز دهد و هيجان سبب ميشود كه فرد ،پاسخي اعمال
كند .به صورت شماتيک ميتوان اينطور گفت:
 -2هيجان باعث پاسخي ميشود.
 -8علتي باعث هيجان است.
هيجاني كه مطرح ميشود شامل تمام انواع هيجانها مانند ترس ،خشم ،شادماني و غم ميشود .كوچش
وليكاف به شكلي بسيار جزئيتر به پنج مرحله در الگوي شناختي خشم پرداختهاند .ايشان ()8917
درک خام يا عاميانهي خشم را در زبان انگليسي به عنوان مدل فرهنگي بررسي كردهاند.
8ـ رخداد آزاردهنده (  :)Offending eventواقعهاي آزاردهنده«خود» را ناخرسند ميكند.
متخلف( فرد يا واقعه آزاردهنده) به عمد ،عملي را به شكلي مستقيم نسبت به «خود» انجام داده
است .واقعه آزاردهنده با ايجاد حس بيعدالتي  ،خشم را در «خود» ايجاد ميكند( .الگوي شناختي
خشم در انگليسي آمريكايي  ،ليكاف و كوچش :ص)89
 -2خشم ( :)Angerخشم به وجود ميآيد« /.خود» تحت تأثيرات فيزيولوژيک قرار ميگيرد.
(گرما ،فشار ،برانگيختگي)  /خشم به «خود» اعمال نيرو ميكند تا به عمل تالفي جويانه دست زند.
« به دليل اينكه اعمال تالفيجويانه ،خطرناک هستند و يا مقبوليت اجتماعي ندارند« ،خود» مسئول
كنترل خشمش ميشود(».همان)
 -1تالش براي كنترل خشم (« :)Attempt to control angerخود» نيروي عكس العمل
در راستاي تالش براي كنترل خشم اعمال ميكند.
 -3از دست رفتن كنترل ( :)Loss of controlخشم تا حدي قابل تحمل است( .آستانه خشم )
وقتي شدت خشم از اين حد باالتر رفت« ،خود» ديگر آن را كنترل نكرده ،رفتاري خشمگينانه بروز
ميدهد .حال خشم است كه به خود اعمال نيرو ميكند .تا جايي كه «خود» از كنترل خارج شده،
تحت اجبار ،اقدام به عمل ميكند .او در اين حال براي عملش مسئول نيست(.همان)
 -5تالفي (« :)Retributionخود» ،عمل تالفي جويانه نسبت به متخلف ترتيب ميدهد .ميزان
تالفي ميزان تعدي را متعادل ميكند /.ميزان خشم تا صفر پايين ميآيد /.خشم از بين ميرود.
در كنار الگوي جزئي شده كوچش و ليكاف براي خشم ،مطالعات ديگري نيز روي ساير هيجانات
انجام شده است .براي مثال فهر و راسل از ترس مينويسند:
« موقعيتي خطرناک به شكلي ناگهاني اتفاق ميافتد.شما وحشتزده شده ،جيغ ميكشيد .بعد تالش
ميكنيد تمام توجه خود را به خطر معطوف كرده ،راه چارهاي بيابيد .اما احساس ميكنيد كه قلبتان
به شدت ميزند و پاهايتان ميلرزد .افكاري در ذهن شما شكل ميگيرد .دستتان يخ كرده و مرطوب
است .احساسي چون پر زدن پروانه در دل شما وجود دارد .در نهايت شما برميگرديد و فرار ميكنيد(».
مفهوم احساسات از چشمانداز يک نمونه ،فهر و راسل :ص )312

ـ با توجه به الگوي كلي هيجانات در تئوري كوچش و توضيحات فوق ميتوان الگوي زير را براي ترس
ارائه داد:
 .9علت( :قرار گرفتن در موقعيت خطرناک)

موقعيت خطرناک با توجه به تعاريف روانشناسي ،به

دو شكل ترسهايي با محرک فيزيكي و ترسهايي با محرک اجتماعي تقسيم ميشود.
 .2بروز هيجان ترس :اين حالتي دروني است و قبل از بروز ظاهري نشانههاي ترس بهوجود ميآيد.
 .3تالش براي تمركز و كنترل ترس
 .1بروز عالئم ظاهري ترس :مانند تپش قلب يا لرزش پاها
 .5پاسخ رفتاري :فرار از موقعيت خطر طبيعيترين واكنش قابل انتظار است .برخي روانشناسان
معتقدند ،بروز هيجان خشم ،پاسخ رفتاري بعضي افراد به هيجان ترس است .اين نكته در تحليل
داده ها مفيد خواهد بود.

ـ كنشهاي هیجانی ترس و خشم در روایات كلیله و دمنه و گلستان
متنهايي كه براي بررسي در اين پژوهش انتخاب شدهاند ،داستانهايي از دو كتاب تعليمي «كليله و
دمنه» و «گلستان» هستند .در اين پژوهش داستانهايي مدنظر است كه عالوه بر جنبه تعليمي ،از دو
هيجان ترس و خشم برخوردارند .با توجه به شخصيتهاي غير انساني در كليله و دمنه ،براي محدود
شدن جامعه آماري ،تنها روايتهايي با كنشگران انساني بررسي ميشوند .به اين ترتيب ميتوان به الگويي
نزديک شد كه عالوه بر بيان صريح فرايندهاي عاطفي انساني ،در دام تمثيل نميافتد .دو داستان،
حاوي هيجانهاي خشم و ترس را بر اساس الگوي كوچش بررسي كردهايم.
 نمونه اي از كنش عاطفي خشم
خالصه حكايت  28از باب اول گلستان  :مردمآزاري سنگي بر سر درويشي ميزند .چون از قدرت
بااليي برخوردار است ،درويش خشمش را فرو ميخورد .زمانيكه لشكري با فرمان شاه در زندان
ميافتد ،درويش نيز با سنگ بر سرش ميزند كه اكنون وقت انتقام است( .گلستان ،باب اول :ص)75
 .8رخدادآزاردهنده :لشكري سنگي بر سر مرد صالح ميزند (.عدم تعادل)
 .2خشم ايجاد ميشود( .واژه صريح براي خشم درويش در داستان نيست)
 .1تالش براي كنترل خشم (.درويش را مجال انتقام نبود تبديل خشم به ترس )
 .3از دست رفتن كنترل  .در اين حكايت تا زماني كه فرصت مناسب پيش نيامده ،كنترل وجود ندارد.
 .5تالفي( .چون شاه ،لشكري را در چاه كرد ).درويش آمد و سنگي در سر انداخت.
به دليل عدم وجود فرصت مناسب ،فاصلة مرحلة خشم تا تالفي با هيجان ترس پر شده است.
 نمونه اي از كنش عاطفي ترس

خالصه داستان بازرگان نفور ،حكايت سوم از باب بوف و زاغ :بازرگاني زشتروي زني زيبا دارد و بر او
عاشق است .زن ،اما وي را دوست نميدارد .شبي دزد به خانه ايشان ميآيد و زن از ترس همسر را
محكم در آغوش ميگيرد .مرد از شادي به دزد ميگويد كه هر آنچه ميخواهد ببرد( .كليله و دمنه،
باب هشتم :ص)283
 .8علت( قرار گرفتن در موقعيت خطر)  :آگاهي از حضور دزد در خانه
 .2هيجان ايجاد شده :ترس
 .1كنترل :ندارد( به دليل كوتاهي داستان ونتيجهگيري متفاوت راوي از داستان)
 .3از دست دادن كنترل :زن از دزد بترسيد.
 . 5پاسخ رفتاري :او( همسر) را محكم در كنار گرفت (.به نوعي فرار از موقعيت خطر)

 .9ترس و خشم در گلستان
گلستان  1باب و  811داستان دارد كه در 23داستان( و دو حكايت تمثيلي درون حكايت) از هفت
باب اول آن ،خشم و ترس به عنوان هيجاني موثر معرفي شده و  25مورد خشم و  82مورد ترس در
آنها اتفاق افتاده است .بيشتر داستانهاي حاوي هيجان ترس و خشم ،در باب اول گلستان جاي دارند.
( كه كنشگر غالبا شاه است ).تعداد  81حكايت (و داستان تمثيلي درون حكايت) از باب اول و
21حكايت از باب دوم (و داستان تمثيلي درون حكايت)88 ،حكايت از باب چهارم1 ،حكايت از باب
ششم و  1حكايت از باب هفتم ،حاوي دو هيجا ن ترس و خشم( يا الاقل يكي از آنها) ميباشند.8
9ـ9خشم :يكي از هيجانات پر بسامد در گلستان(به ويژه در باب اول) ،هيجان خشم است .ميتوان
خشم را بر مبناي كنشگر روايي آن در داستانها ،به دو دسته اصلي تقسيم كرد.
9ـ9ـ 9خشم و طبقه اشراف
خشم با داليلي متفاوت ،بارها در داستانهاي باب اول گلستان اتفاق ميافتد .خشمگيرنده در بيش از
نيمي از موارد ،شاه است كه بر زيردستان خود اعم از وزير ( نيک محضر يا بدنهاد) ،درويش ،اسير،
گداي مبذر و ....خشم ميگيرد.
 8ـ رخداد آزاردهنده :عوامل خشم يا همان رخداد آزاردهنده ،گاه به صورت كنش و رفتار و گاه به
شكل گفتار باعث برهم خوردن تعادل «خود»( در اينجا شاه) و ايجاد خشم ميشوند .شدت اين عوامل،
 1شماره حكايتها بر اساس گلستان سعدي تصحیح غالمحسین يوسفي است.
حكايتهاي (16 ،11 ،11 ،11 ،8 ، 7 ،6 ،4 ،1و داستان تمثیلي درون حكايت) 14 ،11 ،11 ،18 ،16 ،14 ،11 ،18 ،و
 41از باب اول و حكايت  18از باب سوم (و داستان تمثیلي درون حكايت) ،حكايت  11از باب چهارم ،حكايت 6از باب
ششم و حكايتهاي  17 ،4و  11از باب هفتم ،حاوي دو هیجان ترس و خشم( يا الاقل يكي از آنها) هستند.

معموال مطابق الگوي فرهنگي ،ميزان تالفي را مشخص ميكنند(.البته در برخي موارد نيز شدت تالفي
وابسته به موقعيت قدرت است و ربطي به ميزان و شدت رخدادآزاردهنده ندارد).
ـ وزيري در حكايت چهارم از باب اول ،از شاه ميخواهد جوان دزدي را ببخشد يا وزيري بدنهاد در
حكايت اول باب اول سخني ميگويد تا وزير ديگر را دچار مشكل كند ،شاه با هر دو با گفتار ،خشمگين
ميشود.
اگر خشمگيرنده ظالم و ملكزاده را نيز شاه محسوب كنيم ،اين شكل از تعدي ،باالترين ميزان در
ميان علتهاي خشم را دارد .قابل توجه اينكه شاه ،در مواجهه با هر شكلي از مخالفت گفتاري(به حق
يا ناحق) ،خشمگين شده ،تالفي ميكند .اين الگوي خشم ،نشانه مركز قدرت است.
 2ـ مرحله ايجاد خشم :در تمامي موارد ذكر شده ،پس از رخداد آزاردهنده ،فرد كنشگر ،به مرحله
خشم ميرسد كه به اَشكال گوناگون صريح و غير صريح در داستانها بيان ميشود.
 1ـ كنترل خشم :در تمامي مواردي كه خشم از سوي شاه ابراز ميشود ،مرحله كنترل خشم وجود ندارد.
 3ـ از دست دادن كنترل :از دست دادن كنترل به دنبال عدم تعادل به وجود ميآيد  .دو مرحله
مذكور دروني است .بروز رفتار تالفيجويانه نشان از عدم كنترل هيجان خشم دارد.
ـ ملک را روي ازين سخن در هم آمد و گفت (...ح اول /باب اول)
ـ ملک در خشم رفت و (...ح/31همان)
 5ـ تالفي :در تمامي روايتها پس از فرايندهاي رواني توليد خشم در درون شخصيتها ،رفتاري
بيروني از فرد خشمگيرنده بروز ميكند كه به اين رفتار تالفي ميگويند .در غالب حكايتها ،از ميان 5
مرحله مذكور تنها همين مرحله تالفي باقي مانده است كه به نظر ميرسد كوتاهي روايتها و كاركرد
تعليمي آنها ،دليل اين مسئله باشد .صدور فرمان قتل و شكنجه و ...از جمله رفتارهاي تالفيجويانة
شاه در اين بخش است .به عبارتي بروز مرحله تالفي در شاه غالبا سخت و خشن است و معموال نيز
از جانب فرد مقابل رفتاري متقابل سر نميزند (. .جز در موارد خاص ،مثال اسيري كه فرمان قتل او
صادر شده ،كنش متقابلش دشنام دادن در نهايت نااميدي است).
نكته ديگر اينكه ،كنش تالفي جويانه در شاه خشمگين ،فرمان دادن است و با توجه به فاصله ميان
فرمان شاه و اجراي آن ،غالبا شخصي وجود دارد(معموال وزير) كه فاصله را با خردمندي قطع ميكند.
افزوده شدن اين مرحله به مراحل خشم ،تنها به دليل ذات ابراز خشم در باالترين مركز قدرت جامعه
است .ديگر اينكه در همه مواردي كه وزير وارد مراحل خشم شاه ميشود ،موفق بوده ،از اجراي فرمان
تالفيجويانه جلوگيري ميكند  .در واقع مرحله تالفي در الگوي خشم شاه با فرمان دادن به پايان
ميرسد و دو مرحله پس از آن؛ يعني كنترلكننده خارجي و لغو فرمان تالفي ،بنا به شكل روايي
تعليمي اثر افزوده شده است .الزم به ذكر است گاه اين شخص خود عامل ايجاد خشم است مانند
علوي شياد كه شاه را خشمگين كرده است ،خشم شاه را با سخنانش خاموش ميكند.

2ـ9ـ 9خشم و طبقة عامه
در مواردي« ،خود» خشمگيرنده از ساير طبقات اجتماع است كه در مواجه با رخدادي آزاردهنده،
هيجان خشم را بروز ميدهد.
 8ـ رخداد آزاردهنده :موارد متنوعي از تعدي درحكايتهاي گلستان ديده ميشود كه خشمگيرنده در
آنها ديگر در جايگاه قدرت اجتماعي قرار نبوده ،از طبقات عامة مردم است .مانند:
ـ منجمي كه به خانه ميآيد و زنش را با ديگري ميبيند(خيانت)(ح  /88باب) 3
ـ مشتزني كه از طعنة مالحان به خشم ميآيد و مالحاني كه درگير خشم متقابل شده و به دليل
آسيبي كه از جوان ديدهاند ،خشمگين ميشوند(.ح / 21باب) 1
در اين موارد نيز چون خشم شاه ،گاه تحريكي گفتاري ،و گاه يک كنش ايجاد خشم ميكند .بسامد
هر دو نوع تحريک ،برابر است .البته در مواردي هم علت بروز هيجان نامشخص است.
 2ـ مرحله ايجاد خشم :در داستان نمود ظاهري ندارد اما روند داستان نشاندهنده وجود و بروز خشم
در فرد است.
 1ـ كنترل خشم :در طبقة عامة جامعه نيز غالبا كنترل خشم ،تنها به دليل عدم توانايي در ابراز آن است.
ـ مشتزني كه از طعنة مالحان بهم برآمده است اما به دليل دوري ايشان فرصت تالفي ندارد .اين
اتفاق در مالحان نيز رخ ميدهد .فريبكاري راهي براي رسيدن به مرحله تالفي است.
ـ گاه نيز اين فاصله ميان كنترل اجباري خشم و ابراز آن ،با صبر پر ميشود .درويشي كه از مردي
لشكري آزاري ميبيند و چون از جاه وي ميترسد ،تا سقوط وي از قدرت صبر ميكند.
بهرحال در هيچيک از داستانها ،خشم به طور كامل منتفي نشده و فقط فاصلة اين مرحله تا مرحلة
تالفي به نحوي با مراحل جديد پر شده است.
 3ـ از دست دادن كنترل :كمتر به شكلي واضح به اين مرحله اشاره شده است .براي مثال در داستان
جوان مشتزن به محض يافتن فرصت و در داستان «جدال سعدي و مدعي» ،در طي جدال لفظي
كنترل را از دست ميرود:
ـ حالي كه من اين سخن بگفتم عنان طاقت درويش از دست تحمل برفت (.جدال سعدي و مدعي/
باب )7
ـ چندانكه ريش و گريبان به دست جوان افتاد ،به خود دركشيد و  ( ...ح /21باب )1
 5ـ تالفي :مرحله تالفي در غالب روايتها وجود دارد مگر اينكه عاملي خارجي مانع از بروز آن شود.
براي مثال وقتي منجم خيانت همسر را ميبيند ،به سرعت به مرحله تالفي ميرسد گاه نيز عامل
آزاردهنده در دسترس نيست ،پس مرحله تالفي متوقف ميشود به عنوان مثال صالحي كه از مرد
لشكري ظلم ديده ،توان پاسخگويي ندارد .نكته ديگر اينكه در روايات گلستان ،خشمهاي متقابل

وجود دارد .به عبارتي اقدام تالفي جويانه در يک سوي حادثه ،تعدي تجاوز كارانه براي شروع خشمي
ديگر است (.جوان مشتزن و مالحان  /جدال سعدي و مدعي)
2ـ 9ترس
يكي ديگر از هيجانات قابل بررسي در حكايتهاي گلستان ،هيجان ترس است كه با بسامد  82مورد
در 82حكايت اتفاق افتاده است .براي تقسيمبندي اين هيجان نيز از كنشگران روايي بهره برده،
ترس را در دو گروه اشراف و عامه مردم بررسي كردهايم.
9ـ2ـ 9ـ ترس و طبقه اشراف:
در گلستان سعدي شاه نميترسد و در تنها مورد موجود نيز(ترس هرمز از وزيران پدر) رفتار
تالفيجويانه از الگوي خشم بروز ميكند .هرمز كه از عدم اعتماد و ترس بسيار وزيران پدر ميترسد،پس
فرمان زنداني كردن ايشان را ميدهد ( .همان كاري كه شاه در زمان خشم بروز ميدهد ).اين نوع
ترس كه از تصور آسيب و خطر پديد ميآيد ،در ساير اقشار جامعه نيز مصداق دارد .البته فقط شاه
ميتواند به ازاي ترس خود ،كنشي با اين شدت بروز دهد .حتي وزير نيز در موقعيت ترس از شاه و
كنش ناشي از خشم وي ،راه مصلحتانديشي و عقالنيت را در پيش ميگيرد.
 .قابل ذكر است كه وزير همواره در حكم عقل و خرد است و در غالب داستانها (به ويژه وقتي هيجان
خشم در شاه برانگيخته ميشود) خردوزري كرده ،داستان را به پاياني خوش ميرساند.
2ـ2ـ 9ـ ترس و طبقه عامه
ترس در گلستان بيشتر در طبقه عامه مردم تجربه ميشود .ترس كاروانيان از حرامي ،ترس كودكان
مكتب از تنبيه معلم و البته ترس از دست دادن موقعيت اجتماعي در داستان دوست راوي و...
بر اساس الگوي شناختي كوچش مي توان كنشهاي حاوي هيجان ترس را چنين تحليل كرد:
 .8علت بروز ترس :علتهاي به وجود آورنده ترس(يا همان موقعيت خطر) به دو گروه قابل تقسيم است.
ـ گاه داليل فيزيكي است(.كه فرد از قرار گرفتن در موقعيت خطر پرهيز مي كند  .با توجه به تعريف
روانشناسانه ،اين ترس ها ناشي از تجربه شخصي يا آكاهي از تجربه سخت ديگران است ).مانند ترس
از حراميان در راه( ح  /21باب  )3و ترس از وجود دشمني صعب( ح  /81باب اول) .در اينگونه از
ترسها خطري جاني فرد را تهديد ميكند كه گاه از تجربههاي قبلي كنشگر حاصل شده است؛ مانند
ترس كودكان مكتب از معلم(تنبيه بدني كودكان) ( ح /3باب  )7گاه نيز از آگاهي قبلي كنشگر بر
ميآيد؛ مانند ترس بدرقه بيتجربه كاروان از دو هندوي مسلح ( ح /87باب )3
ـ در مقابل ترس مذكور  ،گاه نيز ترس ناشي از تصورات ذهني است(.اين نوع ترس در هر دو طبقه
اشراف و عامه ديده ميشود ).مانند ترس و بيم هرمز از وزيران پدر ( ح /3باب اول) ،ترس از ناپايداري
جامعه و احتمال بروز خطر(حكايت تمثيلي در ح /81باب اول)  ،ترس وزير زنداني از پاسخ دادن به

نامه خيانت آميز(ح /23باب اول) و  ....البته گاه اين ترسها نيز در قالب همان ترس اول بروز دارند
مانند روباه كه ظاهرا از ترس جان ميگريزد اما دليل فرار از زبان وي  ،بيانگر نابساماني اجتماعي است.
 . 2به وجود آمدن هيجان ترس :در مواجهه با تمام علتهاي ترس ،آرامش «خود» ،بر هم ميخورد .در
مواردي راوي داستان خود ترس شخصيت را بيان ميكند :از خطر انديشيد( ح /23ب  / 8ص)77
گاه نيز «خود» كنشگر از بروز هيجان در خود ميگويد :از شماتت اعدا ميانديشم(ح  / 81ب  / 8ص ) 71
 .1اين مرحله به وضوح در داستانها ديده نميشود.
 .3در اين مرحله بروز ظاهري ترس وجود دارد كه در برخي داستانها نشانههاي فيزيكي از برهم
خوردن آرامش ذكر ميشود.
ـ نه زهره خنده و نه ياراي گفتار( ح /3ب )7
ـ لرزه بر اندام اوفتاده و دل برهالک نهاده( ح /21ب)1
 .5هيجان ايجاد شده بايد منجر به كنش فرار شود كه در اشكال متفاوت و متنوع ديده ميشود ،اما
ميتوان آن را در دودسته كلي قرار داد:
الف ـ كنشهايي طبيعي چون فرار كردن و دور شدن از موقعيت ترس :فرار از موقعيت ( جوان
بدرقه و راوي) ـ بيقراري در نبود فرصت فرار( در غالم عجمي كه از دريا ميترسيد) ....
ب ـ رفتاري مبتني بر خرد و عقالنيت :نامه به مصلحت نوشتن وزير (ح /23باب اول) ـ به خدمت
گرفتن بدرقه(  /21باب )1ـ ( ميتوان كنشي را كه بر مبناي عقالنيت و پس از بروز هيجان ترس
حاصل ميشود به نحوي در حيطه كنترل ترس قرار داد  .بدين معني كه «خود» ،با كنترل ترس و
تمركز بر موقعيت ،رفتاري بر مبناي عقالنيت بروز ميدهدو همين عامل است كه اين ترس را ارزشمند
كرده ،در حيطه اخالقيات قرار ميدهد).
گاهي نيز عملي كه بر اساس ترس شكل ميگيرد ،به لحاظ ظاهري متناسب با عكسالعملهاي معمول
ترس نيست .مانند ترس هرمز كه منجر به مجازات عامالن ترس در وي ميشود( .يادآوري ميشود به
دليل غلبه هيجان ترس در طبقه عامه ،تحليل دادههاي بخش اشراف نيز در همين بخش ارائه شد).

 .2ترس و خشم در كلیله و دمنه
از ميان  27حكايت در كليله و دمنه كه در آن شخصيتها انساني هستند( يا دستكم يكي از آنها)،
در  2داستان اصلي و 3داستان درون حكايت ،كنشهاي هيجاني ترس و خشم وجود دارد .در مجموع
 81كنش خشم و  9كنش ترس در حكايتها اتفاق ميافتد كه گاه يک هيجان و گاه هر دو را در
داستانها مشاهده ميكنيم8.

 . 1صفحات داستانها بر اساس کلیله و دمنه تصحیح مجتبي مینوي است.

9ـ 2خشم :طيف متنوعي از كنشگران روايي در داستانهاي كليله و دمنه ،خشم را نشان ميدهند
:مرد نقاش،مرد بازرگان  ،مرد كفشگر ،مرد حجام ،شاه  ،شاهزاده و البته ملكه .در اين داستانها نيز
ميتوان ،خشم را در دو گروه طبقة اشراف و طبقة عامه بررسي كرد.
 9ـ9ـ 2ـ خشم و طبقه اشراف:

شاه و ملكه و شاهزاده سه شخصيتي هستند كه هيجان خشم

را در داستانهاي كليله و دمنه تجربه ميكنند.مراحل خشم در شخصيتهاي فوق به شكل زير است:
8ـ رخداد آزار دهنده :علل متعددي سبب بروز خشم در طبقه اشراف جامعه در كليله و دمنه ميشود
مانند خشم ملكه از توجه شاه به همسري ديگر ،واكنش خشمآلود شاه در مقابل خشم ملكه ،خشم
شاه از گستاخي رفتار برهمنان و آزرده شدن شاهزاده از حركت جوجه فنزه.
ـ فرط غيرت او را برانگيخت تا طبق برنج بر سر شاه نگونسار كرد (.كليله و دمنه  ،ص 173و)75
2ـ خشم :به رغم حكايات گلستان ،در داستانهاي كليله و دمنه همواره خشم در كنار علل بروز آن
ذكر ميشود .البته گاه از كلمهاي مستقيم براي بيان خشم استفاده نشده است .در برخي موارد نيز،
نويسنده از تغييرات فيزيولوژيک در فرد خشمگيرنده براي نشان دادن خشم بهره ميبرد.
اثر تغير بر بشره مبارک ميتوان شناخت(.سخن حكيم به شاه ،همان ،ص )111
غالبا در داستانها  ،دو مرحله ايجاد خشم و بروز در كنار هم ذكر ميشود .جز در موردي خاص كه به
صراحت اثر ،كنترل خشم و بروز رفتار خردمندانه در متن وجود دارد( .كنترل خشم در ملكه در هنگام
شنيدن گستاخي برهمنان در تعبير خواب) گاه حتي در مورد شاه كه معموال خشمش را كنترل
نميكند ،بنا بر مصالح و شرايط كنترلي هست .براي مثال شاهي كه با خبر كور شدن فرزند(رخداد
آزاردهنده) به خشم ميرسد ،با عدم دسترسي به عامل تعدي(فنزه) ،مجبور به كنترل خشم و توسل
به حيلهگري ميشود(.نبودن فرصت انتقام) و چون حيلهورزي وي نيز به نتيجه نميدهد ،خشم در
مرحله عدم تعادل ميماند .شواهد زير در متن نشاندهندة خشم شخصيتهاي داستاني است كه در
اشكال متنوعي از زباني صريح و ساده تا استفاده از كنايه و تشبيه به بيان مطلب پرداخته است.
ـ (شاه) از جاي بشد(.همان ،ص)153
ـ آتش خشم ،شاهزاده را در غرقاب ضجرت كشيد(.همان ،ص)213

داستان ها عبارتند از :داستان مرد کفشگر ( بخشي از داستان زاهدي که پادشاهي او را کسوتي داد .ص  ،)74زن بازرگان
و نقاش و غالم او  1ص ،)117مرزبان و زن و بازدار او( ص ،)111بازرگان دشمنروي و زن او( ص ،)114داستان پادشاه و
فنزه(ص  )181و داستان فرعي زال و دختر او مهستي( در میان داستان پادشاه و فنزه  ،ص  )222و داستان پادشاه و
برهمنان( ص)543

2ـ9ـ 2خشم و طبقه عامه :در اين بخش طيف وسيعي از اقشار متفاوت جامعه وجود دارد .سير
تشكيل و بروز خشم در اين افراد به شكل زير است.
الف ـ رخداد آزاردهنده :رخداد آزاردهنده در رويداد خشم در اين داستانها نيز متنوع است و شامل
موارد متعددي چون مواجه شدن فنزه با جسد جوجه تا گستاخي برهمنان در تعبير خواب شاه
ميشود .البته تعداد نسبتا قابل توجهي از تعديها به مسايل خانوادگي باز ميگردد (.مانند خيانت همسر)
كه امري تعليمي است .با توجه به شواهد  ،عامل خشم بيشتر رفتاري است تا گفتاري.
ب ـ خشم :در داستانهاي كليله و دمنه ،خود واژه خشم و مشتقات آن هستند كه بروز خشم در فرد
را نشان ميدهند .در همه مواردي كه تعدي باعث ايجاد عدم تعادل و بروز هيجان ميشود ،ورود به
مرحله خشم نيز وجود دارد .گاه لغتي صريح با معناي خشم در داستان وجود دارد كه هيجان مذكور
به خشم در خانه آمد (.كليله و دمنه :ص )71
را نشان ميدهد:
گاه نيز الفاظي حالت فيزيولوژيک خشم را نشان ميدهند :مرزبان از جاي بشد(.همان ،ص)853
در مواردي نيز اشارة مستقيم به مرحله ورود به خشم از داستان حذف شده ،اما عدم كنترل احساس
و بروز تالفي ،نشانگر مرحله خشم است.
ج ـ مرحله كنترل خشم :در داستانهاي كليله و دمنه ،غالبا عدم تعادل« ،خود» را به رفتاري تالفي
جويانه ترغيب ميكند براي مثال فنزه جوجة خود را كشته ميبيند و با توجع و تحسر بسيار از انتقام
ميگويد و بي محابا چشمان شاهزاده(قاتل فرزند) را كور ميكند.
البته در برخي داستانها نيز به طور غير مستقيم به كنترل خشم و بروز تعادل اشاره ميشود .مرد
كفشگر كه همسر خود را به كرات ميخواند و پاسخ نميشنود ،در نهايت رفتار ناشي از خشم بروز
ميدهد(در دفعات قبل خشم خود را كنترل كرده و فقط در آخرين بار رفتار تهاجمي دارد ) .يا همو
كه بدگمانيهاي قبلي به خيانت همسر را ،در نهايت با رفتاري خشمآلود پاسخ ميدهد.
ـ مرحله 3و  5الگوي فرهنگي خشم غالبا به همراه هم رخ ميدهد .خشم است كه باعث ميشود مرد
كفشگر همسر را نيک بزند و بر ستون بندد و يا مرد نقاش دختر را ادب بليغ نمايد  .البته به نظر
نميرسد همه آنهايي كه خشم خود را بروز ميدهند ،به آرامش و تعادل رسيده باشند .براي مثال فنزه،
پس از انجام عمل تالفي(كور كردن شاهزاده) به ترس ميرسد ،چرا كه مطمئن است شاه از جرم او
نخواهد گذشت .مرد كفشگر كه يک بار عمل تالفي را بروز داده( زدن همسر و بستن وي به ستون)
در ادامه و به دليل پاسخ ندادن همسر ( كه اتفاقا همسر خود وي هم نيست) ،خشمش افزايش يافته،
با نشگرده بيني زن را نيز قطع ميكند.
خشمي نيز منجر به صدور فرمان قتل ميشود(فرمان قتل زن مرزبان) ،كه به مرحله تالفي
نميرسد(.فرمان قتل با درخواست زن براي تفحص بيشتر به مرحله انجام نميرسد).
در داستانهاي كليله و دمنه ،خشم متقابل وجود دارد.

*شاه به همسر ديگرش توجه ويكند ← فرط غيرت ملكه ← بروز خشم ← نگونسار كردن طبق
برنج بر سر و روي شاه
*رفتار گستاخانه ملكه ← خشم شاه(كه به صراحت در متن نيست گرچه شاه در ادامه به آن اذعان
ميكند) ← صدور فرمان قتل
*آزرده شدن شاهزاده به دليل رفتار جوجه ← برافروخته شدن آتش خشم ← كوبيدن جوجه
برزمين و مرگ
*ديدن جنازه فرزند ← خشم فنزه ← تصميم به انتقام ← كور كردن چشم شاهزاده
*كور شدن شاهزاده ← خشم شاه ← عدم فرصت انتقام
 2ـ 2ترس
همانگونه كه ذكر شد 9 ،مورد ترس در داستانهاي كليله و دمنه مشاهده شده كه در  1داستان اصلي
و فرعي اتفاق ميافتد .در داستانهاي كليله و دمنه بر خالف گلستان ترس را به وضوح در باالترين
طبقه جامعه؛ يعني شاه نيز ميتوان ديد .در اينجا نيز ترس در دو طبقه اشراف و عامه بررسي ميشود.
9ـ2ـ 2ـ ترس و طبقه اشراف:
مصداق واقعي ترس در اين بخش ،ترس شاه در داستان پادشاه و برهمنان است.
 .8علت بروز هيجان :ترس شاه از وقوع حادثهاي احتمالي در آينده ( ترس شاه از خواب سهمناک و
تعبير سهمناک آن ـ ترس شاه از احتمال اجراي فرمانش در باب قتل ملكه در داستان ملكه و شاه )
 .2ايجاد احساس ترس :ملک ،خود به صراحت اذعان دارد كه ترسيده است
ـ در اثناي خواب هفت آواز هايل شنودم چنانكه بهريک از خواب بيدار شدم ،و برعقب آن چون
بخفتم هفت خواب هايل ديدم كه براثر هريک انتباهي ميبود (.از قول خود شاه به حكيم)( كليله و
دمنه  :ص)111
 .1كنترل ترس :اشارهاي در متن بدان نشده است.
 .3بروز فيزيولوژيک ترس :گاه شواهد فيزيولوژيک نيز در متن آورده شده است
ـ [ شاه] از آن خوابها بهراسيد و همه شب در غم آن ميناليد و چون مار دمبريده و مردم كژدم گزيده
ميطپيد (.همان ،ص)158
والبته راوي ،خود نيز از ترس شاه سخن ميگويد
ـ چون ملک اين فصل بشنود از هالک زن بترسيد ( .همان،ص ) 179
 .5پاسخ رفتاري فرار  :رفتاري كه در پاسخ به هيجان ترس از شاه ديده ميشود ،مراجعه به معبران
است تا ترس برطرف شود .گاه نيز شاه نشانههاي ترس را بروز ميدهد و وزير به عنوان مركز خرد در
خارجي  ،تدبيري عقالني براي گريز شاه از ترس و پيامدهاي پس از آن ميانديشد ( .بهرهگيري از
نفوذ ملكه در شاه )به عبارتي راهكار فرار از موقعيت خطر ،نزد وزير و ملكه است.

2ـ2ـ2ـ ترس و طبقه عامه:
 .8علت بروز ترس :علتهاي متفاوت براي ايجاد هيجان ترس در داستانها ذكر شده است.
ـ ترس از خطر جاني كه تعريفي كامال روانشناسانه دارد و بر مبناي سازوكار بقاي انسان است.
ترس جهانگرد از ديدن ببر( همان ،ص )311ـ ترس زن بازرگان از ديدن دزد( همان ،ص )283و
ترس پيرزن از ديدن گاو ديگ بر سر به توهم ديدن عزرائيل( همان،ص )211و...
ـ ترسهايي نيز در داستانها مبنايي اجتماعي دارد( .ترس از دست رفتن آبرو در زن حجام )
 .2ايجاد هيجان ترس :ترس ايجاد شده از طريق لغات و در دو شكل روايي به خوانندگان منتقل ميشود:
ـ گاه كنشگر به صراحت از ترس خود سخن ميگويد :من صعوبت صولت ترا نيكو شناسم و در هيچ
وقت از باس تو ايمن نتوانم بود( .كليله و دمنه،ص)298
گاه نيز راوي داستان خود از ترس شخصيت ميگويد :زن از دزد بترسيد (.همان ،ص) 283
و يا مانند داستان پيرزن و گاو ديگ به سر ،ترس از فحواي كالم دريافت ميشود.
 .1كنترل ترس :گاه ترس ،منجر به حركتي عاقالنه ميشود كه موقعيت خطر را از ميان بر ميدارد.
(ترس فنزه از انتقام شاه و دور شدن از دسترس وي) بدين معني كه تبعات روانشناسانه ناشي از
ترس چون فرار ،از دست رفتن توان تصميمگيري و  ...مشاهده نميشود.
 .3بروز ظاهري ترس :غالبا به همراه كنش ناشي از ترس در داستانها ديده ميشود.
 .5پاسخ رفتاري ناشي از ترس( فرار) :كنشي كه از ترس حاصل ميشود ،بنا به موقعيت داستاني و
هدف كلي حاصل از داستان ،متفاوت است
ـ سكوتي كه منجر به از دست دادن بيني ميشود(.اهميت فوقالعاده آبروي اجتماعي)
ـ در آغوش گرفتن همسر(توسل به منبع قدرت)
ـ ارجاع گاو ديگ به سر ( يا عزرائيل تصور پيرزن) به فرزند بيمار ( كنشي خود خواهانه)
در كل ميتوان گفت ترسها در كليله و دمنه بيشتر بر مبناي ترس فيزيولوژيک است تا اجتماعي.
تحلیل دادهها
استفاده از الگوهاي شناختي(فرهنگي) در زبان شناسي شناختي روشي است در مطالعه زبان ،كه بر
اساس تجربيات ما از جهان ،نحوه درک و شيوه مفهوم سازي بنا نهاده شده است .به عبارتي «الگوهاي
فرهنگي ،الگوهاي مسلم و مفروضي هستند كه تا حد زيادي در بين اعضاء يک جامعه مشتركند و
نقش بزرگي در درک آن اعضاء از جهان و طرز رفتارشان در آن دارند( فرهنگ و شناخت ،كوين و
هلند :ص 3به نقل از قادري ،تحليل شناختي پارهاي از استعارههاي دل در بوستان سعدي :ص)27
با توجه به همين نكته و با در نظر گرفتن دو هيجان بنيادين ترس و خشم ،حكاياتي از گلستان و
كليله و دمنه(دو اثر ارزشمند ادبيات فارسي) انتخاب شدند.

ترس و خشم دو هيجاني است كه بارها در زندگي انسانها تجربه شده ،در حيطه اخالقيات جاي دارند.
دو كتاب كليله و دمنه و گلستان نيز ،آثاري تعليمي هستند كه با شكلي داستاني به تبيين اخالق و
تعليم اصول تربيتي ميپردازند .با بررسي زبان هيجانات در كنشگران داستانها ،عالوه بر آگاهي از
ساختار روايي داستان ،الگوهاي بيان هيجانات انساني را نيز ميتوان در متون جستجو كرد.

 .9مقایسه الگوي خشم در گلستان و كلیله و دمنه
 9ـ  9الگويي كه براي خشم در اين دو اثر ارائه شده ،با الگوي فرهنگي ليكاف ـ كوچش شباهتهاي
بسياري دارد .البته اين تا جايي است كه كنشگر خاص براي انجام واكنش خشمآلود مطرح نباشد.
در اين دو اثر (به ويژه در گلستان) هر گاه «خودِ» خشمگيرنده ،شاه( راس هرم قدرت) است ،در 2
مرحله آخر از الگوي  5مرحلهاي شناختي ،تفاوتهايي وجود دارد:
 .8مرحله كنترل خشم وجود ندارد.
 .2مرحله تالفي كه طبق قاعده ،بايد كنشي ناشي از غلبه هيجان خشم بر «خودِ» عقالني باشد ،با
اقدام عملي و انجام تالفي فاصله دارد .اين مسئله ناشي از قدرت فرمان دادن در شاه است ،در
حاليكه مجري فرمانها ،خود او نيست .به عبارتي مرحله تالفي در شاه به صورت فرماني مبتني
بر خشم است كه الاقل در اين داستانها ،هيچگاه به مرحله عمل نميرسد.
در كنشهاي خشم در اين روايتها 2 ،حالت جديد در ادامه الگو اصلي ديده ميشود كه به شكلي ثابت
در همه داستانها وجود دارد:
 .8وجود كنترل كننده خارجي( خارج از «خود») :اين كنترل كننده در مرحلهاي پس از فرمان
تالفي ظاهر ميشود و با گفتار عقالني و استدالل ،سعي در به آرامش رساندن «خودِ»
خشمگيرنده دارد.
 .2مرحله ندامت خشمگيرنده و پس گرفتن فرمان :در تمامي موارد ،كنترلكننده خارجي ،با همان
عقالنيت موفق ميشود
بنابراين الگوي روايي خشم شاهانه در دو كتاب گلستان و كليله و دمنه به شكل زير است:
و در ادامه

 .8رخداد آزاردهنده  .2بروز خشم  .1عدم كنترل  .3فرمان تالفي
 .a 1كنترلكننده خارجي  .a2لغو فرمان تالفي
نكته جالب اينكه در متن كليله و دمنه ،شاه به صراحت ميگويدكه تامل و تثبت در هنگام اجراي
فرمان خشمآلود شاه ،از وظايف وزير است(.كليله و دمنه ،باب پادشاه و برهمنان ،ص 179و )11
سعدي نيز در نصايح انتهاي داستانها ،وزير را به عنوان كسي كه سخنش موثر است ،موظف ميداند
سمت و سوي قضايا را به نيكي و خوبي برگرداند.

 9ـ  2تكرار قابل توجه خشم متقابل ،يكي ديگر از نتايج بهدست آمده است .خشم متقابل يعني عمل
تالفي در كنشگر اول به مثابه رخداد آزاردهنده در كنشگر دوم بوده ،شروعي براي الگوي خشم
محسوب شود .اين خشمهاي دوگانه در هر دو اثر به شكلي محسوس مشاهده ميشود.
خشم متقابل جوان مشتزن و مالحان ،خشم متقابل سعدي و مدعي در جدال سعدي با مدعي كه
حالتي پيشرونده داردو از تالفي به شكل گفتاري به برخورد فيزيكي منتهي ميشود.
خشم متقابل در كليله و دمنه در داستان برهمنان و پادشاه و ميان او و ملكه اتفاق ميافتد و نيز در
داستان مرد كفشگر و همسر خيانتكار  .دراينجا نيز آرامش و تعادل پس از تالفي وجود ندارد.
 9ـ  3گاه به هر دليلي ،خشم گيرنده ،توان بروز خشم را ندارد كه  2حالت در روايتها ،باعث بروز
اين تغيير در الگوي اوليه خشم است:
 .8رخداد آزاردهنده از سوي مقامي باالتر و پر قدرتتر به وجود آمده است.
 .2فرد مقابل در دسترس نيست و امكان بروز خشم وجود ندارد.
در اين حالتها الگوي خشم متوقف ميشود يعني پس از سه مرحله رخداد آزاردهنده ،بروز خشم و
كنترل خشم ،وارد مرحله چهارم نشده و بنا به شرايط ،مرحله ديگري به وجود ميآيد:
ـ صبر يا كنترل طوالني مدت خشم
البته در مواردي فردخشمگيرنده سعي دارد با فريبكاري اين مرحله را كوتاه كرده و هرچه سريعتر
وارد مرحله تالفي شود ( .مشتزن در مقابل مالحان /شاه در مقابل فنزه و ).....حال اگر فريبكاري با موفقيت
پشتسر گذاشته شود ،دوباره مراحل تالفي از سر گرفته ميشود(مالحان و مشتزن) و اگر به موفقيت
نرسد ،خشم به شكلي بروز نايافته متوقف ميشود (.شاه و فنزه) گاه نيز گذر زمان فاصله را پر كرده و
دو مرحله آخر با تعويق طوالني انجام ميشود.
توصيه اخالفي نويسنده گلستان نيز ،صبر تا زمان مناسب براي بروز خشم است:
ســــاعــد مســـ ك ين خود را ر نجــه كرد
هــر كــه بــا پــوالد بــازو پــنــجــه كــرد
پــس بــه كــام دوســــتــان مــغــزش بــرآر
بــاش تــا دســــتــش بــبــنــدد روزگــار
جج

 .2مقایسه الگوي ترس در گلستان و كلیله و دمنه
 2ـ  9ترس در گلستان فقط در طبقه عامه ،رخ ميدهد و شاه  ،به ندرت( فقط در يک مورد) دچار
هيجان ترس ميشود .در همان يک مورد نيز ،بر خالف الگوي ترس( فرار از موقعيت خطر ) منجر به
بروز خشم و ورود به مرحله تالفي ميشود .اين در حالي است كه ترس شاه از خوابي سهمناک ،پايه
و اساس يكي از داستانهاي اصلي كليله و دمنه است و شاه ،تمامي  3مرحله ترس را تجربه ميكند.
به نظر ميرسد اين تفاوت ناشي از تفاوت فرهنگي جوامعي است كه نويسندگان اين دو اثر در آن
زيسته اند يا به منشا نگارش آثار برميگردد .كليله و دمنه از فرهنگ هندي ـ ايراني( پيش از اسالم)

سرچشمه ميگيرد در حاليكه گلستان سعدي رويكردي عربي ـ ايراني( پس از اسالم) داشته ،نگرشي
متفاوت نسبت به جامعه ،به ويژه مركز قدرت در آن دارد.
 2ـ  2بر اساس شواهد متني ،علتهاي به وجود آورنده ترس در گلستان و كليله و دمنه متفاوت
است .علت بيشتر ترسها در كليله و دمنه ،ترسهايي طبيعي است كه با سازو كار بقاي انسان سرو
كار دارد مانند ترس از حيوان درنده ،ترس از دزد و ...اين در حالي است كه ترسهاي گلستان بيشتر
علل اجتماعي دارند مانند ترس از دست دادن موقعيت اجتماعي.
به تبع همين تفاوتها ،مرحله پاياني الگو نيز در دو اثر متفاوت ميشود؛ يعني در كليله و دمنه ،فرار از
موقعيت خطر ،فراري فيزيكي است كه تالشي براي تغيير موقعيت خطر به محيط امن است .البته
مواردي از ترسهاي اجتماعي به همراه رفتاري مبتني بر نوع اجتماعي ترس نيز وجود دارد.
اما ترس در گلستان غالبا علتي اجتماعي دارد و منجر به كنشي بر مبناي عقالنيت ميشود .كنشهاي
ناشي از ترس عقالني ،مصلحتانديشي ،حزم و دور انديشي ،فاصله گرفتن از مركز خطر و تالش براي
حفظ آبروي اجتماعي و ...است .در حاليكه كنش غالب براي ترس فيزيكي ،فرار است .انواع كنش بر
مبناي عقالنيت در واقع به نوعي كنترل احساس محسوب ميشوند ..البته همه اين ترسها و كنشهاي
پس از آن در گلستان ارزشگذاري شده و مثبت محسوب ميشود (.حتي ترسي كه منجر به باقي
ماندن كودكان در دايره خشن علمآموزي معلم بدكنش ميشود).
تفاوت اين دو نگاه به ديدگاه انسانمدار نويسندة كليله و دمنه ،در مقابل ديدگاه جامعهمدار نويسندة
گلستان بازميگردد .از سويي ديگر تالش سعدي در نشان دادن جامعهاي آرماني با تمام مشخصههاي
اخالقي علت ديگر اين تفاوت است.
 2ـ  3در همين راستا بيتوجهي به هيجان ترس در گلستان تقبيح ميشود .نترسيدن جوان مشتزن
از مالحان يا نترسيدن دوست راوي در گلستان و نزديكي وي به مركز قدرت منجر به آسيبي فيزيكي
يا اجتماعي ميشود .اين نوع از ترس منطبق بر محتوي تعليمي گلستاناست .به طور خاص نويسنده
گلستان ،ترس را ساز و كاري مهم در زندگي اجتماعي تلقي كرده ،گاه حتي نترسيدن را مذمت
ميكند .اين همان برخورد سازگارانه با ترس است كه در مطابق نظر روانشناسان ،برخوردي فرهنگي
با هيجانات انساني است.
نتیجه:
در  27حكايت از كل حكايتهاي كليله و دمنه ،در مجموع در دو داستان اصلي و چهار داستان فرعي
با  82مورد كنش خشم و  9مورد كنش ترس مواجهيم .در گلستان سعدي نيز از ميان  811حكايت
در هفت باب اول ،فقط در  23حكايت هيجانهاي ترس و خشم وجود دارد كه به ترتيب  25مورد
مربوط به خشم و  82مورد مربوط به ترس است.

 .9شباهتهاي الگوي فرهنگی خشم و ترس در گلستان و كلیله و دمنه

الف ـ عبارتهاي حاوي ترس و خشم ،دو شكل عمده زباني دارند .گاه به صراحت از بروز و ظهور خود
هيجان سخن به ميان ميآيد كه در اين صورت عبارت يا از زبان خود كنشگر يا راوي است و در
شكل ديگر ،بروز فيزيولوژيک ترس و خشم در رفتار و ظاهر كنشگر ،در قالب عبارات به خوانندگان
ارائه ميشود و در هر دو اثر ،غلبه با بيان از زبان راوي است.
ب ـ الگوي خشم در دو اثر ،بيشتر با الگوي كلي ليكاف و كوچش شباهت دارد .با اين وجود در جايي
كه كنشگر خشم ،شاه يا مركز قدرت حكومتي است ،تفاوتهايي مشاهده ميشود .شاه در مرحلة نهاييِ
تالفي ،فقط كنش كالمي دارد و مجري اوامر ،زيردستان او هستند.
پ ـ در هر دو اثر ،كنترل خشم شاه بر عهده وزير است .بنابراين پس از مرحلة تالفي ،مرحلة كنترل
خارجي خشم و در ادامه لغو فرمان تالفي به الگوي اصلي افزوده ميشود.
ت ـ يكي از الگوهاي تكرارشونده ،خشم متقابل است كه در آن ،مرحلة تالفي در يكي از الگوها به
منزله رخدادآزاردهنده در الگوي ديگر محسوب شده ،مراحل خشم در كنشگر مقابل تكرار ميشود.
ث ـ هر گاه در الگوي اصلي خشم ،كنشگر به دليل مواجهه با مقامي قدرتمند يا عدم دسترسي به
طرف مقابل ،امكان ورود به مرحلة تالفي را نداشته باشد ،دو تغير در الگوي اوليه حاصل ميشود .در
اين حالت كنشگر وارد مرحلة ترس يا صبر و كنترل خشم خواهد شد.

 .2تفاوتهاي الگوي فرهنگی خشم و ترس در گلستان و كلیله و دمنه
الف ـ ترس در گلستان فقط در طبقة عامه مشاهده ميشود و شاه به عنوان باالترين مركز قدرت ،از
تجربه ترس مبراست .اين در حالي است كه همه اقشار جامعه در كليله و دمنه ترس را تجربه ميكنند.
ب ـ علتهاي بروز ترس در كليله و دمنه و گلستان متفاوت است .در كليله و دمنه ترسها بيشتر علت
طبيعي دارند اما در گلستان غالبا با علل اجتماعي مواجهيم .اين مسئله به تفاوت فرهنگي جامعه در
قرن  1و  7هجري و تفاوت بستر فرهنگي دو اثر مربوط است.
پ ـ فرار از موقعيت خطر فيزيكي ،واكنش تجربهگر ترس در كليله و دمنه است ،در حالي كه در
گلستان ترسهايي با علتهاي اجتماعي ،بيشتر منجر به مصلحت انديشي و واكنشهاي عقالني ميشود.
ت ـ با توجه به ديدگاه سعدي در گلستان ،هيجان ترس ارزشگذاري شده و به عنوان سازوكاري
عقالني مطرح ميشود در حالي كه اين ديدگاه در اثر ديگر به چشم نميخورد.
 .3با توجه به نتايج مذكور ميتوان گفت تمامي شباهتها در الگوي خشم و تفاوتها در الگوي ترس
است .به نظر ميرسد نگاه متفاوت دو نويسنده به اجتماع ,تفاوت جوامع در دو قرن به وجود آمدن اثر
و ريشههاي متفاوت اين دو اثر دليل اصلي اين نتايج است.
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