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 چکیده
سی  شنا سی در آثار ادبی و انطباق آن با تئوریهای نوین روان شنا  یکیانعکاس علم روان

شتها ست. در ا یمباحث میانر س یمقاله به برخ نیا ستان و  یروان یبهایاز آ موجود در گل

سعد ستان  ست. هدف از پرداختن به  یبو شدها سی امروز پرداخته  شنا با نظر به علم روان

 جیرا یو اخالق یاز مشکالت روان یبرخ ،یاست كه با مراجعه به متون ادب نیموضوع مقاله ا

سعی دارد تا در قالب حکایات برای بهبود  یكه سعد رسدی. به نظر مگردد یدر جامعه بررس

شان م سانی، راهکارهایی را ارائه كند. این پژوهش ن سعدی از  دهدیروابط و رفتارهای ان كه 

س یمهارتها شنا صویرپردازی عاطفی به مخاطب خود ارائه  یروان شته و آنها را با ت آگاهی دا

ست، و برخ كرده سان ا نظریهب اتینظر نیاز ا یا شنا شده از جانب روان ها و مهارتهای ارائه 

 عصر حاضر مطابقت دارد.
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Abstract: 

One of the interdisciplinary discussions and writing scientific articles 
about them, is reflection of the science of psychology in the literary works 

and matching it with the modern theories of psychology .In this thesis, 

psychological traumas has been investigated with regard to the Gulistan 
and Bustan – Saadi and had been matched with the modern science of 

psychology.  Our purpose was related to  Investigating some of the 

psychological problems  that has been current in the society or now  is 
current in it, with regard to the  literary texts, had been our purpose of this 

thesis. For this reason, these two works had been studied and phrases like 

jealousy, oppression, self-conceit, pride and arrogance and so on that has 

been stated in these books, and has been blamed as “psychological 
traumas” has been considered and investigated. Saadi tries to propose 

strategies from the form of narration for improving relations and humanly 

behaviors. This investigation explains that Saadi had been knowledgeable 
about these skills and proposed them with affective imagery to the 

addressees that today, is matched with the presented theories and skills of 

the contemporary psychologists. Authors of this thesis, aims to compare 

Saadi’s opinions in the anecdotes of the Gulistan and Bustan with the new 
psychological opinions and. after that find out that, these states are so 

much adaptable with the psychological aspects of humans and their 

behaviors. 
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 مقدّمه: -1

سیاری و اخالقیات نک فارسی ادبیات در شناسی ب  و مقایسه كشف، كه استنهفته روان

 مصلح شیخ است. هبالقوّ رسالتی و امری ضروری نوین روانشناسی های یافته با آنها تطبیق

شرف ینالدّ شمندان از شیرازی، سعدی ینالدّ م ست ایرانی ادیبان و بزرگترین دان  در كه ا

 آموزش كه است اجتماعی بزرگ جمله مربیان از و گفته سخن اخالقی مباحث آموزش باب

 خاللدر را عملی حکمت همین دلیل به ، ومیداند افراد ســعادت و نیکبختی اســاس را

شمند آثار اندرزهای و پند ت واحکای ستان و ارز ستان، خود،گل ساس ، وگنجانیده بو  این ا

 است. آن بر پژوهش
ــتان و ــتان گلس ــته نمونۀ بوس  و پند با محتوای تاحکای مجموعه از ممتازی و برجس

ستند. اخالقی اندرزهای شنایی ه سالمی معارف و فرهنگ به سعدی آ  معنایی رنگ و نیز ا

شیده او آثار به خاص ست. بخ شناس یک مانند وی ا سان رفتار اجتماعی تحلیل به روان  ان

 نمایش میگذارد.به  ین دو اثرا در را بررسینتیجۀ  وپرداخته 

 كرده استفاده آموزشی مفاهیم بودن كاربردی دادن نشان برای حکایتقالب   از سعدی

 تصویر بهرا  خود آموزشهای و تفکّر، عقاید آن،با  میتواند وی  كه است قالبی بهترین این و

شیده  را مهارتهایی خود اخالقی تعالیم تبییندر سعدی كند. همراه خود با مخاطب را و ك

 میتوان آنها را« لهمسأ» هروانشناسان ت و یا در تعریفمشکال بروززمان در  توصیف میکندكه

ضعیت بهرا  زاو موقعیت تنش ،به كار گرفت سأ» همانیا  مطلوب و شاییم  بدل كرد. «له گ

 را زمینه اســت،كرده بیان آثارش درهیجانات مخرّب  با مقابله برای ســعدیهایی كه مهارت

  است.كرده امهیّامروز  روانشناسیی نظریات بر مبنا های روانیآسیب برای بررسی

در  یكه آنچه در قرون گذشـته به عنوان معضـالت اسـتبوده این مقاله سـعی بر این در

ستان- روابط اجتماعی، در قالب متون ادبی ستان و بو شده -گل ست،، بیان  با تحلیلی در  ا

 مورد در اندازه چه تا سخنان این كه، تا دریافته شود قالب آسیب شناسی روانی ارائه گردد

 .است تطبیق قابل شو رفتارهای امروزی انسان

  روش كار: -2
ــورت تحلیلی  ایاین پژوهش به روش كتابخانه ــه –و به ص ــیفی  ایمقایس انجام و توص

می كاربردی و تازه نگاهی از بوستان حکایتهای گلستان و تحلیل و و به بررسی استگرفته

ست تردیدی پردازد. سائ كه نی سی و پرداختن به م سی نثر و شعر در كه اجتماعی لبرر  فار

 به لمسائ این طرح ًمعموال ؛ بلکهنیست امروزی معنای به آن صیتخصّ ۀ شیو به شده مطرح

ــبب ــاهدات س ــت؛ یافته انعکاس آنان آثار در كه بوده نثر و نظم بزرگان عینی مش  و راه اس

صّ  روش شخ سی  یم شنا سائل تحلیل و تجزیه برای امروزیكه در روان سی و نقد و م  و برر
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ـــیبها كاهش به منظور راهکارها ارائه ـــتفاده آس ـــود،می اس  تحقیقات یا میدانی روش به ش

 مسائل بازتاباگرچه  كه موضوع این گرفتن نظر در با ؛ در این روشاست مشهور پیمایشی

دلیل دور بودن  به آن بررسی ، امّادارد حکایت آن اهمیت از فارسی ادب متون در اجتماعی

ــی و میدانی روش از آن تاریخ و جغرافیا با ــت، پذیر امکان پیمایش ــنادی روش از نیس  و اس

 است.شده استفاده توصیفی – تحلیلی شیوۀ

 :ضرورت تحقیق -3
سی ادبیات در سیبهای به فار سیب آن شدن فراگیر كه فردی آ سیار  اجتماعی هایآ  بهب

 گوناگون زمانهای در مسائل این كه است این بیانگر مطلب این است.شده هتوجّ دارد، دنبال

ـــخاص و بوده جامعه گریبانگیر  ازهنگامی كه  . اندبوده آنها از برخی گرفتار در هر زمان اش

گفته سخن آن تمذمّ در و آمده، میان به ذكری شاعران از بسیاری آثار در روانی آسیبهای

سئل یک عنوان به آن بودن شایع از ،اند سی ادبیاتدر . دارد حکایت اجتماعیۀ م  جای فار

ــیهای ــی اگر یا ، ومانده خالی تقریباً علمی بررس ــده انجام پژوهش ــت، ردّش  در آن پای اس

ـــیار ادبی تحقیقات  كردن كامل در از این مباحث هركدام كه بوده، در حالی كمرنگ بس

ــزاییب نقش دیگری ــرورت لذا ؛دارند س ــی چنین طرح اهمیت و ض ــتان در پژوهش و  گلس

 .میشود آشکار پیش از بیش سعدی بوستان

 پیشینۀ پژوهش: -4
ــعدی ۀدربار زیادی مقاالت و آثار اگرچه ــتۀ به آثارش و س  اامّ اســت،آمده در تحریر رش

ستان در موضوع این در كاملی پژوهش  ارائه مقاله این اهداف مطابق و سعدی و بوستان گل

 اســت، مربوط مقاله موضــوع به نوعی به كه آثاری از مورد چند به نمونه برای. اســتنشــده

 :میشود اشاره

 علمی روشهای با نویسنده ؛ستوده اهللهدایت ، نوشتۀ«اجتماعی شناسیآسیب» كتاب .1

سـاختن این مطلب دارد كه  صمشـخّدر  تالش و پرداخته اجتماعی انحرافۀ مطالع به

سی چه ؟شودمی تعریف اجتماعی انحراف عنوان به رفتاری نوع چه می تعریف را آن ك

 ؟میشوند منحرف مردم چرا و چگونهنماید؟ و 

شناختی تحلیل» مقالۀ در .2 ضوع در مولوی دیدگاه روان ستی نوع مو شتۀ«دو  دمحمّ ، نو

سندگان ،موسوی سادات سمیه و كاویانی  ابعاد علمی تبیین كنار در تا آنند پی در نوی

 و همخوانی میزان و بپردازند خصــوص این در مولوی نظرات بررســی به موضــوع، این

 .بسنجند را دوستی نوع خصوص در روز پژوهشهای با وی نظرات انطباق

ــناختی نقد» مقالۀ در نظری جلیل .3 ــتان روانش ــعدی گلس ــت بر «س  ظراتكه ن آن اس

ستان تاحکای در را سعدی شناسیات نظری با گل  كه ددریاب وكرده،  مقایسه جدید روان
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سان مورد در اندازه چه تا سخنان این سی منظر از اوهای رفتار و ان شنا  قابل امروز روان

 .است تطبیق

 از یکی بررســی به «موالنا اندیشــۀ در قدرت شــناســیآســیب» مقالۀ در كتابی احمد .4

 و شناسیانسان با كه آن از ناشی آسیبهای و قدرت یعنی مرتبط با علم اخالق مباحث

 .استپرداخته دارد، تنگاتنگ ارتباطی سیاست

 پرسشهای پژوهش:  -5
 پرسشها هستیم كه:  اینخگویی به پاسدر این مقاله در پی 

 صورت چه به ،روانشناسی اتنظری بر تکیه باآسیبهای اجتماعی  با سعدی برخورد .1

 ؟است و...( تعلیمی )انفعالی،

 است؟  قرارگرفته تأكید مورد در آثارش میزان تا چه های روانیآسیب كنترل .2

 

 بحث اصلی: -6

 و ارتباط آن با روانشناسی:اخالق اجتماعی  معناشناسی واژۀ

آن  فات و كلمات نفســانی كه به واســطۀاخالق جمع خلق اســت و خلق به معنای صــ»

سر  سان  سانی از ان ضایل، ولی میملکه، به آ شد و چه از ف زند، حال چه آن ملکه از رذایل با

شود، خ صورت مطلق ذكر  ضیلت ااگر اخالق به  سیر ) «شودز آن فهمیده میلق نیکو و ف تف

 (.618-619:  3ج طباطبایی،المیزان، عالمه 

سته شدن به فضائل اخالقی و  فردی عبارت است از تهذیب و تزكیۀ اخالق» نفس و آرا

ست از  سانی. در مقابل اخالق اجتماعی عبارت ا سیدن به كماالت نف دوری از رذائل برای ر

«  ت بخشیابی به یک زندگی سعادتمند و لذّو عمل به وظایف اجتماعی جهت دست آشنایی

 (.31)حائری تهرانی، شخصیت انسان از نظر قرآن و عترت: 

ـــائل اخالقی كه محور آنها روابط  ـــت از مس به عبارت دیگر اخالق اجتماعی عبارت اس

 است.اجتماعی انسان با دیگران و موضوع آن ارزش های حاكم بر رابطه انسان با دیگران 

صرف نظر از حی منظور از اخالق ست كه  صولی ا سان، به بیان فردی، ا ثیت اجتماعی ان

ـــ ـــول ارزش میپردازد، در حالیکههای اخالقی او ارزش حاكم بر روابط  اخالق اجتماعی اص

 .میکندبیان اجتماعی انسان را  

مالكی برای  در صــورتی ناســاگاری رامتفکّران علم اخالق و روانشــناســی  از ایهعدّ

داشـــته باشـــد، طوالنی ناراحتی ذهنی وجود  هایدوره»كه  اندآورده ناهنجاری به شـــمار

در فرد سر بزند، و نیز رفتار تکانشی، و ظاهراً مهارنشدنی  از فرد نوسرفتارهای غریب و نامأ
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دیگران را پایمال ســازد.  یا حقّ ،وجود داشــته باشــد كه مرتب زندگی دیگران را بر هم بزند

اه رشـد و شـکوفایی ناسـازگارانه هسـتند، چون یا سـدِّ ر تمام این رفتارهای توصـیف شـده

شخص می ستعداد  ستی او تأثیر میگذارند، یا به طور غیر  شوند وا ستقیم بر بهزی به طور م

ـــدت تداخل ت با بهزمدّمســـتقیم مؤثر واقع میشـــوند و در دراز یســـتی دیگران نیز به ش

 (. 48: )روانشناسی نابهنجاری، كاستلو و دیگران «نمایندمی

ــان امر ص ــّ ــهای متداول داده برای رفتار غیر عادی ارائه یریفاتع متخص اند؛ یکی از روش

معمول است كه انحراف  ط وتوزیع فراوانی خصوصیات متوسّ  و عادیجهت تعریف رفتار غیر

ص یکی از معیارهای تشـــخیمثالً  دهد )تعریف آماری(. از آن، غیرعادی بودن را نشـــان می

، فردی کنداست كه فرد مبتال به آن احساس میناراحتی و اختاللی  رفتار غیر عادی، درجۀ 

عادی و غریب دارد، غیر قراری، ترس و اضطراب و افکار عجیبكه حالت شدید افسردگی، بی

ــوی  ولی خود احســاس رنج و عادی اســت، دیگر، فردی كه به نظر دیگران غیراســت. از س

ی ادامه میدهد، از جنبۀ شخصی عادی اری زیاد به زندگی عادکند و بدون دشوناراحتی نمی

 یا ها و انتظارات جامعهمیزان مطابقت رفتار فرد با موازین، ســـنّتکی(. یتعریف كلیناســـت )

ـــاوت جامعه چگونگیو  با آنها مغایرت ی عادّعادّی یا غیراو معیار دیگری برای  دربارۀ قض

ـــت كه باید در قالب  ـــت. انســـان موجودی اجتماعی اس الگوهای فرهنگی و بودن افراد اس

معیار مطلقی ارائه  اســتا تاكنون بشــر نتوانســتهاجتماعی زندگی كند )تعریف اجتماعی( امّ

شناسی روانی، شاملو: )آسیب« اطع تفکیک شوددهد تا بر اساس آن رفتار ناسالم به طور ق

48.) 

ــیب روانی، دیدگاه پردازش اطّیکی  ــناختی» العات اســت:از رویکردها به آس  دیدگاه ش

سازگارانه فرد العات بر این باور پردازش اطّ شناخت غیرواقعی و نا سیب روانی، از  ست كه آ ا

شی می شناختشودنا سا، و  ست، زگارانه عبارتند از: باورهای غیرهای نا ستدالل نادر واقعی، ا

ه ناســازگارانه، داشــتن دید منفی نســبت به خود، صــفات ناســازگارانه، تحریف حافظه، توجّ

 (.251 :2، ج1372پروین، روانشناسی شخصیت، )« ع از خودراهبردهای دفا

اند كه به برخی از آنها اشـــاره ل شـــدهود ســـالمت روان نیز ویژگی هایی قائبرای وج»

شــود: خوشــبینی معقول، اســتقالل، تابعیت متناســب و بهنگام، داشــتن انضــباط، وقت می

، رضایت از جنسیت شناسی، آراستگی ظاهر، هماهنگی با موقعیت، حس كنجکاوی متعادل

ـــتن توانایی رقابت، كنترل عواطف و هیجان ـــمیمانه،  اتخود، داش ، توانایی ایجاد ارتباط ص

ـــمیم ـــی بیماریهای روانی، )« به موقع و احترام به نفس گیریتوانایی تص ـــناس ـــانه ش نش

 (.124: پورافکاری
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 اخالق اجتماعی از دیدگاه سعدی:

سازگاری اجتماعی و ا سعدی  سالمت آمیز كمال مطلوب جامعهز منظر  ستی م  ایهمزی

ست. آرمانی  ضله سعدی مدینۀ»ا سیم میکند كه این دو از بنیانفا ستحکم ای را تر های م

شخصیت هر فرد از افراد آن جامعه است. بدین جهت در سراسر آثار خود برای نشان دادن 

بر آنان حاكم اســت ســیمای افراد آن جامعه، از فضــایل عالی، فروغ انســانیت و آدمیت كه 

ف، همدلی و... را به عنوان ویژگیهای افراد گوید و عدالت، تواضع، صلح احسان، انصامی سخن

نماید و در دلها این جامعۀ مطلوب و عوامل پدید آورندۀ روحیۀ سازگاری اجتماعی مطرح می

: 1380)بهشتی و همکاران، «  آوردها را پدید میای با این ویژگیجامعه نشوق ساختن چنی

سه د27 صیه كند، سعدی به جای آن كه تفرد خطرناكی »گوید: ربارۀ او می(. هانری ما را تو

ـــم او مانند موجودی آدمی را در جمع همنوعانش مورد نظر قرار می دهد. اجتماع در چش

نسبت به روزگار خود پیشرفته  است و به این سبب سعدی« شدن»است كه همیشه در حال

 (.205: دربارۀ سعدی تحقیق )ماسه،« مایدمین

مصـالح اجتماعی را مطرح  مصـلح اجتماعی كه همه جانبه همۀ سـعدی به عنوان یک»

ـــادۀكرده، هیچ جهتی را به تنهایی نگرف ـــدش واقعاً یک تربیت س اجتماعی بوده  ته و قص

 (.101: )اسالمی ندوشن، چهار سخنگوی وجدان ایرانی «است

معلم اخالقی » اندن سعدی را معلم اخالق دانستهادابر این اساس، بسیاری از ادیبان و نقّ

اس شـورمند سـر می كه در اعماق ضـمیر شـیخ در کند، منادی اخوت كنار یک شـاعر حسـّ

عی است و او این هر دو را الزمۀ درک درست از مفهوم انسانیت انسانی و مبشر عدالت اجتما

 (.113حدیث خوش سعدی:  )زرین كوب،« داندمی

 :شناسی و سعدیروان

سی شنا سانیعلوم هایشاخه از یکی روان ست، ان ست. رفتار مطالعۀ علم ا سان ا  در ان

 علل بررسی دیگران، و خود رفتار شناختن روانشناسی»اند:  گفته دانش این فایدۀ و تعریف

سباب و صی رفتار بروز باعث كه نیمعیّ شرایط به هتوجّ رفتار، ا  تأثیر فهم و شوندمی خا

  «افراد است رفتار در فرهنگی و اجتماعی و جغرافیایی محیط به مربوط عوامل و عوامل ارثی

 (. 6: تربیت از نظر سعدی )شریعتمداری،

شته نظر در را آن فایدۀ و تعریف همین اگر شیم، دا صلی بدنۀ كه كنیم اذعان باید با  ا

 شودمی دیده بوده آنان تأمل تجربه و حاصل هایشانهنوشت كه سخنورانی آثار دردانش  این

  .است افراد این از یکی شیرازی سعدی و،

شناسان» شمندان دیگر و روان سانیعلوم دان سان( به نام واحدی پدیدۀ با ان  كار و سر )ان

  (.29ستوده: )روانشناسی اجتماعی،  «شان استنظرات نقطه در آنها تفاوت منتهی دارند.
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 خصوصیات درونی از ادیبی و هنرمند هر ادبی و هنری آثار محتوای چون دیگر طرف از

ست، جدا او روانی ویژگیهای و سی از توان می را شاعری هر آثار نی شنا سی منظر روان  برر

 .(76: با كاروان حلّه زرین كوب،) «كرد

 یک روانشناس را سعدی «شعرا با دیداری روشن، چشمۀ»دركتاب  یوسفی غالمحسین

 روانشــناس، و بزرگ هنرمندی مقام در ســعدی»اســت:  گفته او مورد در و كرده معرفی

سیاری شه باریک و نکات از ب ضه دلپذیر حکایات لباس در را خود بلند هایاندی شته عر  دا

نظر  در مطبوع به صــورتی او اســتوار و جدی آراء كه آمده موجب این خصــیصــه و اســت

 .(239)یوسفی، چشمۀ روشن:  «کندمی اثر او در و نمایدمی جلوه خواننده

ست احیسیّ سعدی سافرت با كه تجربه، با ا  و و آداب فرهنگها با هاییسرزمین در م

 با بســیاری موارد در وی اســت. رســیده بشــریت رفتار از عمیقی درک به مختلف، رســوم

ستادی سب حلهای راه و پردازدمی آدمیان رفتار تحلیل به تمام ا  او بینش دهد.ارائه می منا

 .است آگاهانه و بسیار عمیق ،اندمتفاوت های سرش دارای كه مردمی با مواجهه در

 دشمن، برخورد با شیوۀ جهانبینی او، تربیت، و تعلیم هایشیوه مورد در او دیدگاههای

 هایزمینه در هایشگفته بسیاری از كه است این دهندۀنشان همه ط بر خشم و ظلم...تسلّ

 است. منطبق روانشناسی نوین هاییافته بر مختلف

 :روانی در گلستان و بوستان سعدیهای طرح آسیب

توان آنها را آسیب روانی و اند، كه میدر آثار سعدی، رفتارهایی مورد نکوهش قرار گرفته

شانه شت كه آنچه در این كتاب ذكر گردیده،  هاییا ن شمار آورد؛ ولی باید در نظر دا آن به 

ــت ــت، بلکه رفتارهایی اس كه از دیدگاه اخالق  بیماری یا اختالل به معنای امروزی آن نیس

شته  سیار دا ست در جامعه رواج ب ست، هر چند كه ممکن ا سند ا اجتماعی و فرهنگی ناپ

باشد. قدرت تخریبی آنها نیز چنان قوی است كه باعث آسیب به فرد و دیگران می شود. در 

كید بیشتری بر آنها شده است، همراه با برخی معانی عدادی از این خصوصیات كه تأاینجا ت

ـــده از ا ـــتخراج ش عاریف و مطالب ، همچنهابرای هر یک از واژه« فرهنگ معین»س ین ت

شکی برای آنها قائل  سی و روانپز شنا ست روان شی كه ممکن ا شناختی و نق ستنباطی روان ا

از ایران انجام گرفته  ها نیز كه در این زمینه، در خارجژوهشـگردد. به برخی پباشـد، ارائه می

 پژوهشی در این زمینه در داخل ایران یافت نشد.به ذكر است كه الزم شود. نیز اشاره می

 خشم الف( 

جامع  و كامل طور به خشم از تعریفی ارائۀ است. انسان پیچیدۀ هایهیجان از یکی خشم

سیار ست؛ دشوار ب متفاوت  كامالً آن به واكنش نحوۀ و خشم علت و زمان نظر از افراد زیرا ا

و  بقا كه است هاییوضعیت به گریز یا جنگ واكنش خشم و عصبانیت»گفت  توانمی هستند.
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شد هیجانی یا فیزیکی تواندمی حیات افتادن خطر به از ترس کند.می تهدید را ما حیات «  با

 (.14 )رشد و افزایش عزّت نفس، مکی:

به  و است پرداخته آن به آثار خود در سعدی كه است واژه هایی بسامدترین پر از خشم

سان متنوع، هاییحکایت در وناگون،های گهشیو شتنداری به را ان سیب  این با مقابله و خوی آ

سند سیاری حکایات این در کند.می دعوت ناپ ستشده بیان خشم با مقابله هایاز مهارت ب  ا

سیاری از و برده كاره ب زندگی روزمره در را آنها تمرین، و یادگیری با توانمی كه  فاقاتاتّ ب

 كرد. نامطلوب پیشگیری و نابهنجار هایموقعیت بروز و ناخوشایند

ستان، اول باب در ستان سعدی بو ستكرده بیان را مردی دا گفتار  حسن دلیل به كه ا

از  پس نشــاند.می خود نزد و كرده اكرام را او گیرد. ملکمی قرار شــاه عنایت و هتوجّ مورد

 سپارد:می بدو را وزارت دست و داشته برترش وزیر بر مدتی

ـای ز ـمان دری ـ ـد ع ـ ـرآم ـ ـسی ب ـ  ك

 روم و تــاجیــک و ترک و دیــده عرب

ـد ـ ـه درآم ـ ـوان ب ـ ـشهی ای ـاهن ـ  ش

 

 بسی دریا و هــــــامون كــــــرده سفــــــر 

هر ز نس  ج فس در  ن كش  لوم پــا ع  

 رهی دولت و باد جوان بختت كــــــــــه

 )سعدی، بوستان، باب اوّل(

سپارد. او به را وزارت مسندمیگیرد كه   تصمیم ملک  این بعدی ابیات بیان با سعدی ب

 و ،كرد تأمل تدقّ به نخست باید كاری هر در كه کندمی بیان را اساسی مهارت و نکتۀ مهم

صد سعدی .داد انجام را سپس آن شاره نکته این به دارد ق  مهارتی دارای ملک كه كند ا

 نسبت؛ ملک شودمی نامیده «هیجانی خودآگاهی» روانشناسان اصطالح به كه امروزه است

 شــادی حالت در اگر كه داندمی دارد. ملک كافی العاطّ خود و عواطف احســاســات به

صمیمی ست بگیرد، ت صمیم آن از زمانی اندک از پس ممکن ا شیمان ت  به چراكه شود؛ پ

 از بخش این در سـعدی حقیقت در اسـت. آگاه خود، گیری بر تصـمیم احسـاسـش تأثیر

ــعی حکایت ــان امروزه كه دارد مهارتی و آموزش توانایی در س ــناس  مهارت» را آن روانش

 نامند:می «دوراندیشی

 آزمود نخست بباید عــــــــقلش بــــــــه

 

فزود پایگاهش هنر قــــــدر بــــــــــــه   

 )همان(

 سوی از كه کندمی احساس و میبیند رفته دست از را خود اقتدار كه وزیر میان این در

 ملک توجّهیبی و مهریبی تحقیر، تبعیب، مورد شود،می تلقی مهم فردی او برای ملک كه

 رسیدن برای راهی دنبال به و شده« حسد» هیجان دچار جدید وزیر به نسبت قرار گرفته،

 عالقۀ از و ندیده خیانتی كوچکترین جدید وزیر از كه كهن است. وزیر خود مقام پیشین به

 برای تالش و حسـادت جدید، وزیر با دشـمنی سـبب به یافته، ملک آگاهی غالم دو به او

 شاه اطالع به را خبر این خیرخواهی، روی از نه البته و خود رفتۀ از دست حقوق به رسیدن
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 .رساندمی
ـیدم ـ ـ ـه شن ـ ـا ك ـ  سرست بندگانش ب

 

ــهوت و پسندست خیانت  ـــ  پرست ... شـ

 )همان(

ملک  در خشــم آتش كه یتا حدّ کند،می بازگو شــاه برای را خبر زشــتی به كهن وزیر

بی آن از ملک اگر كه دهدمی آموزش را مهارتی بعد بیت در سعدیمیشود؛ سپس  ورشعله

 مهارت» از ملک میریخت. را بیگناهی خون خشــم، كنترل در نتیجۀ ناتوانی در بود، بهره

 نامیده «سازیخودآرام» روانشناسی علم در امروزه كه استمند سودمندی بهره «ایمقابله

 كه خود درونی كنترل حفظ به تواندمی ملک كه اســت مهارتاین  از اســتفاده با شــود.می

 :كند جلوگیری نابهنجار وضعیت بروز از درنهایت و دست یابد است، دیگر مهارتی

ضب شــــت درویش خون در دست غ  دا

ـه ـ ـرورده ك ـ ـشتن پ ـه ك  بود مردی ن

 

ــکون ولیکن  ــت س ــت پیش در دس  داش

ـتم ـ ـی در س ـ ـردی داد، پ ـ ـود  س ـ   ب

 )همان(

 حالت در گیریتصمیم كه داندمی چون و است آگاه خود خشم هیجان به نسبت ملک 

شم به كلّ ست یخ ست نادر شم با مقابله هایمهارت و ا ستفاده با آموخته، به خوبی را خ  از ا

 کند.می عمل عاقالنه و شده طمسلّ رفتارخود بر «دوراندیشی»مهارت 

  :حسادتب( 

گونه معنی شــده اســت: زوال نعمت كســی را در فرهنگ معین، حســادت و حســد این 

از اجتماع بخل و خواستن و یکی از صفات پست انسانی است كه  خواستن، رشک بردن، بد

 شود:گلستان نیز همین معنی مستفاد می شود. درشره نفس حاصل می

ــد ــن ــواه ــه آرزو خ ــان ب ــت ــخ ــــورب  ش

 

ــاه  ــت و ج ــم ــع ــالن را زوال ن ــب ــق  م

 )سعدی، گلستان، باب اوّل(

  سعدی، گلستان، باب هشتم()هنرمند را نتوانند كه ببینند.   هنران،بی 

ت احســاس كمبود و ه به این معنی، میتوان حســادت را حالتی دانســت كه به علّبا توجّ

آمده و باعث آزار درونی با دیگری، در فرد به وجود و بی كفایتی، هنگام مقایسه خودناتوانی 

 وی میگردد.

سی امروز،  شنا صیت پارانوئید سادت میتواند یکی از ویژگیح»در روان شخ های اختالل 

(؛ )نیکخو و دیگران، راهنمای 69: روانشـــناســـی نابهنجاری )كاســـتلو و دیگران،« باشـــد

ویژگی اصلی اختالل شخصیت پارانوئید، الگوی »(. 14تشخیصی و آماری اختاللهای روانی: 

دیگران از  هایطوری كه انگیزهعدم اعتماد و ســوء ظن فراگیر نســبت به دیگران اســت، به 

سیر میسوی فرد به عنوان انگیزه ل بالینی، این اختال هایشود. در نمونههای بدخواهانه تف
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 (.  همان) «شودبیشتر در مردان تشخیص داده می

 است:در گلستان سعدی ویژگیهای انسان حسود اینگونه بیان شده

 تـــوانم آنکــــــه نیازارم انــــــدرون كسی

 

ستبمیر تا  سود كین رنجی   برهی ای ح

 

 اال تـــا نــخــواهــی بــال بــر حسود

 

ـی دشمنی ـه با او كن ـ ـاجت ك ـه ح ـ  چ

 

 حسود را چه كنم كو زخود به رنج دَرَست 

 )سعدی، گلستان، باب اول(

شقت آن جز به مرگ نتوان رست  كه از م

 )همان(

ـالست ـرگشته خود در ب ـخت ب ـه آن ب  ك

 )همان: باب هشتم(

 كــه او را چـنین دشمـنی در قـفـاست

 ) همان(

صادی و وجود طبقات می كه احتماالً باعث پیدایش این ویژگی یتعلّ ضعیت اقت شود، و

د بیاورند. توانند احساس كمبود را در افراد به وجونیز می و البته عوامل دیگر ،در جامعه است

یات فارســـی به آن حالت حســـادت غیر مخرب، كه در ادب كه رســـدبا این حال به نظر می

 شود، برای ایجاد انگیزه پیشرفت تا حدی الزم باشد.اطالق می« غبطه»

 :ظلمج( 
ــتم، جور، بیداد، آزار مختل هایمفهوم ظلم را واژه ــانی، بیفی مانند: س ــافیرس ، بیانص

كالمی، خصمانه می و غیرعدالتی، و غیره در بر دارند. ظلم مجموعۀ وسیعی از رفتارهای كال

و روانی به فرد یا اســت كه از روی عمد باعث آســیب رســاندن مالی، جانی  طلبانهو منفعت

بســـیاری از رفتارهای » گردد. موالً بر افراد ضـــعیف تر اعمال میشـــود، و معافراد دیگر می

د كه روهای اجتماعی به شــمار میظالمانه، پرخاشــگرانه نیز هســتند. پرخاشــگری از انگیزه

کنند. معموالً ظلم همراه با پرخاشگری ای و خصمانه تقسیم میگاهی آن را به دو نوع وسیله

پرخاشــگری خصــمانه، هر نوع رفتاری اســت كه هدف آن اذیت كردن یا »خصــمانه اســت. 

ساندن به موجود زند سیب ر شدهۀ آ ست كه برانگیخته  ستدیگری ا تا از این رفتار پرهیز  ا

    (.126: اسی انگیزشی و هیجانروانشن )بناب، «كند

ـــورت میظلم گاهی بدون  ـــگری ص منافع  بدون گیرد، مانند هنگامی كه فردیپرخاش

باشد، باعث آسیب رساندن شخصی و بی آنکه هدف دشمنی نسبت به فرد مورد نظر داشته 

ستان، كه مع ،شودبه وی می ست اعتقاد بر این موالً این رفتار را بی عدالتی مینامند. در گل ا

 اند:ها میزان آن را افزایش دادهنی ظلم كم بوده، و به مرور انسانكه نخست فراوا

ــت، هر كه آمد برو مزیدی كرده تا بدین غایت بنیاد ظلم در جهان اوّ» ل اندكی بوده اس

 (گلستان، باب دوم )سعدی، «رسیده
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سط افراد مقتدر یا موفّاز عوامل مؤ ست، كه با ق جامثر بر افزایش ظلم، انجام آن تو عه ا

 کنند:اند، عمل میی پیش از آنچه دیده، و حتّآموزنداین رفتار، دیگران می مشاهدۀ

ـاغ رعیت ملک خورد سیبی ـ ـر ز ب ـ  اگ

 

ــتم روا دارد ــلطان س  به پنج بیضــه كه س

 

 بــــــرآورنــــــد غالمان او درخت از بیخ 

 )سعدی، گلستان، باب اول(

ـــیخ به س یانش هزار مرغ  ـــکر ند لش  زن

 )همان(

شدار دادن به م سعدی به ه ستن از این گونه رفتارها،  نزلۀ نوعی تنبیه كالمی، برای كا

 .شودمتوسل می

 زورمـــندی مـــکن بـــر اهـــل زمـــیـــن

 

ـــــن ز درد درونهای ریش ـــــذر كـ  حـ

 

ـرود  ـمان ن ـ ـر آس ـ ـی ب ـای ـ ـا دع ـ  ت

 ) همان(

ــش درون عاقبت سر كند ـــ ــه ریـ ـــ  كـ

 )همان(

ستان وحکایت در سعدی ستان، های گل  و ضعیفان به ستم از ترس به را جامعه افراد بو

ستان فرا شی مهارت و خواندمی زیرد  دعای هر از بهتر را آن و آموزد می آنها به را دوراندی

 از یا ساخته برطرف - است نامطلوب وضعیت همان كه -را بالیی تواندمی داند كهمی خیری

 همدلی در را ضعیفان به ستم از جلوگیری برای مهارت بهترین وی كند. آن جلوگیری بروز

سان درحقیقت می كند. معرفی آنها با و همدردی ستفاده با ان  با را خود همدلی مهارت از ا

 ضعیفان به نکردن ستم و خدا از ترس سعدی، نظر درمیسازد؛  هویّت هم جامعه دیگر افراد

 را، ستم از پیشگیری وی دهد.می قرار تمذمّ مورد را ستم ایهذرّ حتی كه است یحدّ به تا

ــعیت ایجاد از جلوگیری راه برای بهترین ناچیز، و اندک هرچند  با و داندمی نامطلوب وض

صویر به را ترس نوع زیبایی این عادل، پادشاهی به زدن مثال  سخن تأثیر بر تا می كشد ت

 .بیفزاید خود

  خودبینی و تکبّرد( 

از منظر ســـعدی تواضـــع و فروتنی، كمال واالی آدمی و عامل ســـازگاری اجتماعی و 

 را به تواضـع اختصـاص داده و دربارۀ زندگی مسـالمت آمیز اسـت. وی باب چهارم بوسـتان 

کند. بینی حکایتها و ســخنان شــیرین را بیان میر و خود بزرگاهمیت تواضــع و آثار بد تکبّ

گیرد كه با وجود چنین خلقتی دآوری نموده و نتیجه میسان را یاسعدی خلقت نخستین ان

 دیگر جایی برای غرور و تکبر وجود ندارد:

 ز خـــــــاک آفریــدت خــداونــد پــاک

 

 پس ای بنــده افتــادگی كن چو خــاک 

 )سعدی، بوستان : باب چهارم(
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ــنــی ــودی آب م ــدا ب ــت ــه در اب  ن

 

ـــر بدر كن منی ـــردی، از سـ ـــر مـ  اگـ

 )همان، باب هشتم(

 دی انســـان و غرور و تکبر را مایۀر مقابل دیگران را باعث ســـربلنســـعدی تواضـــع د

 محرومیت و هالكت او می داند:

 تــــــــواضع ســــر رفــــعــــت افرازدت

 

بــــــــه خــاک انــدر انــدازدت  بر  ک ت  

 )همان، باب چهارم(

ـــت. غرور: فریب دادن و به »در فرهنگ معین،  خودبینی به معنی غرور و تکبر آمده اس

ـــد ر:خود بالیدن، و تکبّ ـــتن، معنی ش ـــتخود را بزرگ پنداش فرهنگ معین: ذیل «) ه اس

 (خودبینی

ــت بینی مانع از آن میر و خود بزرگتکبّ ــتن را آنچنان كه هس ــان خویش ــود كه انس ش

شناختمالحظه و ارزیابی كند. به بیان دیگر، بیماری خود بزرگ ست « خود»بینی مانع از  ا

 (.58: تعلیم و تربیت از نگاه سعدی ،آزادیین از شناخت خدا نیز محروم است )بو خود

ــاه ــگ ــود ن ــد در خ ــردن ــک ــان ن ــزرگ  ب

ــوی ــج ــن م ــا ره دی ــی ــرور دن ــغ  ز م

 

خواه  م ین  ب تن  خویشـــ نی از  ی ب  خــدا

تن خویشـــ نی از  ی ب جویخــدا م ین  ب  

 )سعدی، بوستان، باب چهارم(

سته است و  توجّه، عواطف و عالیق دیگران بی هافردی كه دچار خودبینی است، به خوا

 ه افراطی دارد:خود توجّ هایبه خواسته

تن را خویشــــ جز  عی  ننــد مــد ی ب  ن

 

ــش  ــی ــدار در پ ــن ــرده پ ــه دارد پ  ك

 )سعدی، گلستان، باب دوم(

 طمع:ه.( 
 .آزمند گردیدن است )فرهنگ معین( , طمع به معنی حریص شدن

آن را یک اختالل شـخصـیتی  یکی از نظراتی كه در مورد این ویژگی ارائه شـده اسـت،

ها در زندگی ناخشــنودی با تداوم روانکاوی، احتمال داردموقت میداند كه بر اســاس نظریات 

ـــد.  ـــته باش ـــبت داش ا پروراندن گردد باختالل باعث مینادیده گرفتن لزوم درمان این نس

سی، بیعدالتی و نابرابری سا شود. معیارهایبر تمام جامعه تأهای ا شته  همراه با  ثیر منفی گذا

این اختالل شامل عدم احساس وجود مرزها، احساس برتری بی مورد، جداسازی هیجانی و 

  . هی نسبت به نیازهای دیگران استبی توجّ

اســـت برای به دســـت آوردن آنچه كه فرد معموالً به طمع، میل افراطی و پایان ناپذیر 

 آن ندارد:  خاطرش متحمل زحمتی نشده و به طور طبیعی هم نیاز اساسی به

نیــا عمــت د ن مع بــه  ط  دیــدۀ اهــل 

 

ـــبنم  به ش چاه  كه  نان  ـــود همچ  پر نش

 )سعدی، گلستان، باب هفتم(
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 ازد:یست كه هوشمندی را مختل میساین تمایل، به قدر

ــد ــن ــــم ــوش ــده ه ــــره دی ــدوزد ش  ب

 

بنــد  هی بــه  مرغ و مــا مع  ط  در آرد 

 )سعدی، گلستان، باب سوم(

 دادن، دست از و بخشش از ترس صفت این و است بی پایان و زیاد میل طمع، و حرص

بخل  تمذمّ در ایشیوه هر به سعدی. دمیشو ناشی خواستنیها نیاوردن دست به از از ترس

شتی كه دارد سعی گوناگون حکایتهای بیان با و میگوید سخن شش از ترس ز  به را بخ

 تصـــویر به را ترس نوع این ،بوســـتان دوم باب از حکایتی در بنابراین مخاطب بیاموزد؛

 را حرص و طمع بخل، همان كه دارایی و مال دادن دست از و خرج كردن از ترس میکشد.

 است: كرده بیان اینگونه را ترس از نوع سعدی این .دارد پی در

ــــت كــردن خــرج زهــرۀ یــکــی  نــداش

یدش بر خاطر كه خوردی نه ــــا  آس

 

ــــت  بود و یــارای خوردن نــداش  زرش 

ــه ــه دادی ن ــردا ك ــه ف ــار ب ــدش ك آی  

دوم( باب )سعدی، بوستان،  

سر  ایشیوه به میکند سعی یافته، العاطّ پدر طمع از كهای كننده مقابله عنوان به پ

 برداشته، را زر پس كند، آگاه مال دادن دست از ترس و بخل زشتی به نسبت را رندانه پدر

سبت هیجانی خودآگاهی از كه پدر .میکند خرج اندک مدتی به  بی خود ترس و بخل به ن

می  آگاه فاقاتّ این از هنگامیکه گرفته، فرا را وجودش مال دادن دست از و ترس است بهره

 گوید:می به خنده به او بامدادان پسر و خوابدنمی گریان و شب زار همه شود،

ــر از زر ــه ــوردن ب ــود خ ــدر ای ب  پ

خیــل گر ب ن ینــار بــه توا یم و د  ســــ

مور كردن گرد و بردن از پس  چو 

 

ـــنــگ و چــه زرز بهر نهــادن چــه   س  

ـــمی ــــت طلس مقیم گنجی بــاالی اس  

گور كرم خورد كــت آن از پیش بخور  

 )همان(

 سیه دلی: و( 
ــی، ــیه دل: تیره دل، قس ه به آنچه در فرهنگ نین)فرهنگ معین(. با توجّبدگمان، ظ س

رحمی : اگر به معنای قساوت و بیشوداین ویژگی به چند حالت اطالق می معین آورده شده،
ــت از: عدم ارتباط عاطفی با دیگران، و  ــد عبارت اس ــالح و منافع افراد  توجّهیبیباش به مص

. ویژگی اصـلی شـوددیگر. به شـکل مرضـی، در اختالل شـخصـیت ضـد اجتماعی ظاهر می
ضد اجتماعی، یک الگوی فراگیر از بی اعتنایی و تجاوز به حقوق دیگران  شخصیت  اختالل 

ـــت كه از كودكی یا او ـــالی ادامه میاس ـــده و تا بزرگس راهنمای ) یابدایل نوجوانی آغاز ش
صی و آماری اختاللهای روانی شخی شتر در ارتباط با 94، نیکخو و همکاران: ت ساوت، بی ( ق

 و همچنین تبعیدهای سـیاسـی.شـود هایی اسـت كه در طی آن اعمال میجنگ و شـکنجه
سیه د  سوءاگر  صیت لی به معنی بدگمانی و  شخ صلی اختالل  شود، ویژگی ا ظن تعبیر 



 317/ی در گلستان و بوستان سعد یروان یبهایآس لیتحل

 

ست. پارانوئید  صی در ا شخ ست بر اثر تجارب  ضی، ممکن ا البته بدگمانی خفیف و غیر مر
 طول زندگی، بر فرد عارض گردد.

ــتان  ــتفاد میآنچه كه از این واژه در كتاب گلس ــود، نوعی مقاومت مزمن در برابر مس ش
 دیگران است:های و خواسته هاگفته

ــی  ــن ــوردآه ــه خ ــان ــوری ــه م  را ك
ـــود گفتن وعظ ـــیــه دل چــه س  بــا س

 

یقــل زنــگ  برد از و بــه صــــ توان  ن  
ــــنــگ ــن در س ــی ــن ــخ آه ــی ــرود م  ن
 )سعدی، گلستان، باب دوم(

صه را می شخ صیّت توان دركه این م شخ سیاری از اختالالت و حتی  ضی ب های غیر مر
شاهده نمود. یکدنگی، لجاجت، خیره شکل منفی آن، از سریم صوص در  جمله واژه، به خ
 گیرد.هایی است كه تعبیر فوق را در بر می

 تظاهر و ریا:ز( 
به خود « فرهنگ معین»در  ظاهراً  مایی كردن، چیزی را  به معنی خودن یا  ظاهر و ر ت

صفتی وانمود كردن و عوامفریبی آمده شتن  ستن، خود را به دا ستب . به معنای خودنمایی ا
ـــکل  تعبیر « انگیزه اجتماعی خودنمایی»وان توان به عنخفیف و طبیعی میكردن و به ش

 ؛است« اختالل شخصیت نمایشی»در شکل شدید و مرضی از ویژگیهای این ویژگی  .كرد
شی رفتار توجّ صیت نمای شخ صلی اختالل  مفرط و فراگیر  پذیریطلبانه و هیجانهویژگی ا

 است.
 : باشدتعبیر شده  معانیاین به  سعدی، تظاهر در گلستان كه رسدبه نظر می

ــــت كف دس بر  فتــه  گر نرهــا  ه  ای 
غرور م خریــدن ای  هی  خوا  تــا چــه 

 

ــل  ــغ ــر ب ــه زی ــت ــرف ــرگ ــا ب ــب ه ــی  ع
ــم دغــل ــــی ــه س ــی ب ــدگ ــان  روز درم
 )سعدی، گستان، باب دوم(

بدین گونه بیان نمود: ظاهر ســاختن و نمایاندن صــفات مثبت  تفســیر آن را توانكه می
صادی و اجتماعی و تواناییهایی كه در اختیار فرد نیست، با هدف  اخالقی و شخصیتی و اقت

 فریب دادن دیگران و جلب منافع خود و رسیدن به هدف مورد نظر.
ــت، ا یکی دیگر از موارد تظاهر و ریا ــده اس ــاره ش ــتان بدان اش ــتفاده از كه در گلس س
 :است ارزشهای دینی به منظور فریبکاری

 پــارســـــیــان روی در مــخــلــوق
 

 ای درونـــت بـــرهـــنـــه از تـــقـــوا

 پــردۀ هــفــت رنــگ در مــگــذار

 

نمــاز  ننــد  ک ی م بلــه  ق بر  ــــت   پش
 )همان(
ـــا داری ـــۀ ری ـــام ـــرون ج ـــز ب  ك
 تــو كــه در خــانــه بــوریــا داری
 )همان(
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ستان و بوستان در در سعدی دیدگاههای ضائل و رذائل اخالقی تا حدودی  موردگل  باف

شناسان هاییافته  سعدی آگاهی به نظر میرسد كه است. منطبقو علمای علم اخالق  روان

صایص از شناس او یک از افکارش و رفتار اعمال، ت،حاال آدمی، روح خ  ساخته تجربی روان

ه مطالب ذكر شد.  است استنباط و درک قابل طور ملموس در حکایتها به دیدگاههایش كه

اخالقی و اجتماعی است، البته سعدی در اغلب  در گلستان و بوستان مفاهیم نظری آسیب

حکایات راه حلّی را نیز جلوی پای مخاطب میگذارد یا حدّاقل او را متنبّه میسازد و داستان 

وز در جامعۀ مدرن امر ی ذكر شـــده در این مقاله،رفتارهاتمامی  گیری اخالقی دارد. نتیجه

ستنیز  سیار رایج ا گرفتهدین ما نیز مورد نکوهش قراراین ویژگیها از دیدگاه  ؛ در حالیکهب

ـــت البته  اند. ـــتنباطكه باید در نظر داش از یک واژه وجود  یمتفاوت هایدر یک فرهنگ اس

ه شود. نیکوتر نیز توجّ كه به معناشناسی روانشناختی واژگان ت الزم استبه همین علّ ،دارد

شیوع آسیبهای  بررسی علل و عواملتطبیق و  برای بیشتری پژوهشهای میدانی  هکآن است

این  رســاناین رفتارها و نتایج آســیب روشــهای جلوگیری از ن، وورفتاری از گذشــته تا كن

 .گیردبصورت  به مفاهیم روانشناختی مناسب واژگان با توجّه ویژگیها در زمان حاضر
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