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 چكیده

ترس  خشم و  ،در اين مقاله با استفاده  از الگوي خشم ليكاف و كوچش و الگوي كلي هيجانات ايشان

ايم. ضرورت پژوهش، دريافت اطالعات زباني پيرامون برخي را در گلستان و كليله و دمنه بررسي كرده

ص اين دو متن تعليمي است تا شباهتها هيجانات است. هدف ، استخراج الگوي ترس و خشم، خا

فاده از اين مقاله، استها با الگوي اصلي و در مقايسه با يكديگر به دست آيد. روش پژوهشگران توتفاو

گيري از الگوي كلي هيجانات كوچش و توضيحات فهر و راسل الگوي اصلي خشم و استخراج و بهره

ت ان متفاوكنشگره با توجه ب كه درباره ترس است. خشم در اين دو اثر، مشابه الگوي اصلي است

وي ترس بيشتر در علتها و در الگ آيد. تفاوتهااي قابل تاملي در الگو به وجود ميجامعه، تفاوته

ا ، حاصل نگرش متفاوت نويسندگان، تفاوت رسد تفاوتههيجان است. به نظر مياي حاصل از واكنشه

 در بستر فرهنگي توليد آثار و تفاوت در جامعه در زمان نگارش است. 

 «زبان هيجان»، «الگوي فرهنگي»، «كليله و دمنه»، «گلستان»، «و ترس خشم: » كلیديمات كل
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 مقدمه

 آن از تهي نميتوان را داستاني كه هيچ ادي چون كنش و رويداد وجود دارددر هر روايتي مفاهيم بني

استوار است كه كنشهاي عاطفي را شكل  و عاطفيداستان بر محور ويژگيهاي روحي گاه  دانست.

هايي ه، پديدانساني هيجانات. .نقشي محوري دارند انساني هيجاناتهمين  ،هادر برخي از روايتد.نميده

ا توضيحي يتوصيفي روانشناسانه كه اند القيسانه يا فرهنگي و اخابا مشخصات فيزيولوژيک، روانشن

شناسي زبان براي بيان و ظهور، نيازمند زبان هستند. به همين دليلرهنگي دارند اما در بيشتر موارد ف

و زبان احساسات را بررسي كرده انساني انجام داده  هيجاناتوسيعي پيرامون  تحقيقات ،شناختي

 ،برگزيده شدهبنيادين ترس و خشم  هيجاندو  ،متعدد انساني هيجاناتاز ميان در اين متن، . است

 .ميشونددر متنهاي انتخابي از نثر عالي فارسي بررسي 

ديگري  هي منشيانمتندو متن منتخب، دو اثر تعليمي معتبر، كليله و دمنه و گلستان است كه يكي 

تو هاي كوتاه و بلند و غالبا تودراز روايت متشكل مام بابهاي كليله و دمنهتاست.  نثري مسجع و موزون

 يهايترواييوه بيان منحصر به فرد و كه گلستان، با نثر و ش در حالي است،هاي حيواني شخصيت با

  گر نكات اخالقي است. بيان ،كوتاه

دار است. تحقيقاتي نيز از جوانب اين دو متن بسيار طوالني و دامنه پيشينه كارهاي پژوهشي روي

به  توانمي جملهآن  از كه مختلف، پيرامون عواطف انساني در متون نظم و نثر فارسي انجام گرفته

رههاي استعامقاالتي درباره تصويرپردازي خشم و ترس در گلستان و يا بررسي تركيبات زباني و  

   ر ساير متنها اشاره كرد. مفهومي خشم و ترس د

ارائه  و هيجانات با توجه به تحقيقات زبانشناسي شناختي و الگوهايي كه براي عواطفاين پژوهش در 

ساختار روايي مبتني  مذكور پرداخته،دو متن در اي عاطفي ترس و خشم هبه بررسي كنش ،اندداده

برد كه  هبهرميتوان از تحقيقات ليكاف و كوچش براي اين كار  شود. ميتحليل و بررسي  ،هيجاناتبر 

وي كلي گيري از الگاند. عالوه بر اين با بهرههخشم را تبيين كرد هيجانلگويي فرهنگي، زبان با ارائه ا

 انهيجالگويي براي بررسي  ،فهر و راسل از ترس اتو تركيب آن با توضيح هيجاناتكوچش براي 

 ترس نيز ارائه شده است.

 تاثير ديدگاههاي تعليمي نويسندگان نيز نشده و  بررسيدو متن  در اينالگوهاي فوق از آنجايي كه 

. ا باشد.راهگشنشده است، انجام اين پژوهش ميتواند مفيد و  ارزيابيمفاهيم اين بر چگونگي ارائه آثار 

 :به اين سوال پاسخ داده شود كه در اين مقاله سعي بر آن است تا 

اجتماعي، و تاثير قابل توجه دو هيجان خشم و ترس بر رفتارهاي  به هدف تاليف اين متون ـ  با توجه

 د؟ندار اصليهايي با الگوهاي ها و تفاوتالگوهاي ارائه شده براي اين دو هيجان چه شباهت

ن براي اي موجودبا الگوهاي ذكر شده، الگوهاي ترس و خشم  هيجاناتبا بررسيهاي زباني و تطبيق 

  اند.شدهاستخراج و تحليل و بررسي  هاي انتخابي،در متن هيجاندو 
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 الگوي شناختی خشم و ترسـ 

جلب كرده است، شناخت تعامل بين زبان، بدن،  خوديكي از مسائلي كه توجه علوم مختلف را به 

كشف  ، برايگويان يک زبان و گاهي مقايسه نتايج آن با ساير زبانهاي ديگرفرهنگ و طرزفكر سخن

 به بسياري از» ،كه يكي از همين زبانهاست احساسات زبان .استجهانهاي زباني و گاهي فرهنگي 

 ينا. ميكندرا فراهم آن  پيچيده از يتصوير و به اين ترتيب مي پردازد از احساسات مهم جنبه هاي

 «ست.هاهيجانانسان در هنگام تجربه احساس بر منطبق  ،شوددر زبان آشكار مي كه تصوير غني

  گفتار(پيش: كوچشاستعاره و هيجان، )

( از Fear) و ترس (Angerخشم ) ميشود.ارائه  دو هيجان مذكورق و روانشناسانه از تعريفي دقي ابتدادر 

هاي شديد ذهني سدر واقع احسا... (Emotion )هاهيجان» .ميشوندمحسوب  انسانيجمله هيجانات 

مانند  هاييآورند. هيجان كه عمدتاً در قالبوجود ميانسان به هاي رواني مختلفي را درباشند كه حالتمي

سري حاالت رواني نظير شادي، ترس و ... را در افراد يكيابد، بروز مي ...لذت، عشقترس، خشم، 

   (272ص، گيل: الفباي ارتباطات «).آوردوجود ميبه

آزردگي اندک تا از  پذيريتحريکدرجاتي از  هاي هيجاني يا احساس دروني كهخشم يكي از حالت»

انهاي ترين هيجاز عموميكه  پريكويتز معتقد است خشم . .دهدرا نشان ميكنترل نشده غضب شديد 

 نظير دروني به وجود آيد. عوامل بيروني ياممكن است به وسيله عوامل بيروني انسان و حيوان 

م از خش )«.ندككه فرد را خشمگين ميمسايل شخصي مانند عوامل دروني  عدالتيها وبي و اطرافيان

 بهتجر بسيار»كه  است اين جانهي اين انتخاب تعل  (81تلخيص از ص : لونقي ديدگاه روانشناسي،

 فرد همو كنندهصادر فرد بر هم و ندك مي جلب را ديجه زياتو دارد، بااليي بروز نرخ و شودمي

به نقل از ، و تيدنس لرنرگيرنده خشمگين، تصويري از تصميم.«)دارد زيادي اثرات كنندهدريافت

هاي گفتاري، خشونت بر تمامي جنبه»ضمن در و  ( 77: ص.. اثر هيجان خشمجوكار و رحيمي، 

، لكمپبارزيابي خطرات، «) گذارد.گيرد، تاثير مييرفتاري و حركتي فردي كه مورد خشونت قرار م

  (891ص  :به نقل از محمدخاني و ديگران ...،رابطه خشونت جنسي

نجام شود كه ااما ترس يكي ديگر از هيجانات اصلي انساني است. به زعم فرويد، ترس زماني ايجاد مي

گيزش انعملي موافق با موازين اجتماعي نباشد و انسان، نيازمند استفاده از مكانيسمهاي دفاعي شود)

( اين هيجان نشات گرفته از موضوعي واقعي، شناخته 881و 882 : صبرگرفته از خداپناهي،و هيجان، 

 ترس عبارت از واكنش»پل فولكيه نيز درباره ترس چنين مى گويد: شده و عيني و بيروني است. 

 ص:فولكيهخالصه فلسفه، ) «هيجانى است كه بر اثر تجسم يک ضرر قريب الوقوع دست مى دهد.

دهد. ترس از سازوكارهاي بقاست و معموالً در پاسخ به يک محرک منفي خاص روي مي (321

فضاهاي  :چون عواملي» .ميشوند افراد در ترس باعث متفاوتي علل كه انددريافته روانشناسان
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 روانشناسي)  ... «و تنهايي ازدحام، هياهو، سكوت، ها،دره بلنديها، بيكران، و باز فضاهاي دربسته،

 (9صيونكر: ،  ترس

. يكنندمبروز ها شكل گرفته، هايي اجتماعي هستند كه در حين روابط بينافردي انسانهيجانها پديده

وي با . استشناسان مانند ديوتيز معتقدند كه معناي هيجانها به واسطه زبان قابل بررسي برخي روان

تهاي حال دارند وكه هيجانها تا حد زيادي به تجربيات اشخاص بستگي  ميكنداي، بيان ارائه نظريه

دهد كه وجه مشترک معقولي با فرهنگ دارد. از سويي ديگر، زبان هيجان را بازگو ائه ميخاصي را ار

توان گفت خشم و در كل مي(   291ـ  298 : تلخيص از صخداپناهي انگيزش و هيجان،. )ميكند

 كنترل يا ابراز سازگارانه خشم ومتفاوت هستند كه روز  و شيوه تجربه روش ب باترس، هيجانهايي 

 تواند تحت عنوان الگوي فرهنگي، بحث و بررسي شود. اي فرهنگي است كه ميترس، پديده

شناسي تعريفي از ايجاد و روند گيري از مفاهيم زبانبا بهره شناساني است كهاز جمله زبان كوچش

 يهاهيجانرا براي كليه  خودارائه ميدهد تا بر اساس اين تعريف، الگويي فرهنگي  هيجانات بروز

: ميگيرده بهربسيار   (self) 8«خود»كوچش در تعريفش از  واژه  ين كند. تبيويژه خشم( انساني) به

الگوي شناختي  «)( است.خود)  selfناميم كه همان خالصه مي   sشود، ما كسي را كه عصباني مي»

بهره  «خود»نيز از واژه  خود( وي در ساير آثار 89 خشم در انگليسي آمريكايي، كوچش و ليكاف: ص

 ميگويد:  كوچش.( ميشود هيجان) كسي كه درگير دارد. يرد كه همين معنا راميگ

را در  «خود»آرام است، اما رخدادي خارجي به ناگهان رخ ميدهد و  هيجانينظر  از «خود»»    

و  دميكناعمال  «خود»اثري ناگهاني و قوي بر ،. رخدادميكنداي آرام، درگير و آشفته جايگاه پذيرنده

 (821استعاره و هيجان، كوچش: ص ) «ست.امنفعل  هيجاندر برابر  «خود»آيد. به وجود مي هيجان

در برابر هيجاني كه جدا از او است، برآشفته شده، پاسخهايي فيزيكي  «خود»كوچش ميافزايد كه 

كه منجر به  آوردبوجود مي «خود»در  (desire)ميل شديديدهد. درگيري با هيجان، نشان مي

در تالش براي  «خود»ميشود. كنشي كه گاه خطرناک و غير قابل پذيرش است.   (action)كنش

كه در اين مرحله  «خود»كنترل اين شرايط است اما اين عمل نياز به تالش فراوان دارد. در نهايت 

پس از آن هيجان از بين رفته  شده، رفتاري را بروز ميدهد.، از حد خارج است در حال تحمل هيجان

 توان پذيرش هيجاني جديد را دارد.)همان( «خود»حال ، خود به ارامش ميرسد. 

ت انساني است كه به دليل مركزي هيجانكه اين يكي از الگوهاي پذيرفتني براي  وي در ادامه ميگويد

لتي هست كه ع طور كلي به(هيجاناتدر اين سناريو) تئوري . داشتن، بر الگوهاي جانبي برتري دارد

                                                 
 ،به معنای يک وجود فرضی و انگیزشی که درونی « خود»در معنای روانشناسی تعاريف خاص دارد مانند: « خود» .1

مهارکننده و هدايت کننده اعمال در مقابل انگیزهها ، ترسها و ... است . وجهی فرضی از روان که نقش معینی برای ايفا 

 خنثی که با اصطالحاتی چون من ، شخص ، فرد و ارگانیزم نشان داده میشود. .کردن دارد
ً
 اصطالحي فراگیر و نسبتا

 



 

پاسخي اعمال  ،شود كه فردسبب مي هيجانرا بروز دهد و  يهيجانتا  («خود)»انگيزد فردي را برمي

 توان اينطور گفت: كند. به صورت شماتيک مي

 شود.باعث پاسخي مي هيجان -2                                 است.  هيجانعلتي باعث  -8

 كوچش شود.ميم غ مانند ترس، خشم، شادماني و هيجانهاشود شامل تمام انواع كه مطرح مي يهيجان

( 8917) ايشان اند.به پنج مرحله در الگوي شناختي خشم پرداختهتر وليكاف به شكلي بسيار جزئي

 اند.مدل فرهنگي بررسي كرده ي خشم را در زبان انگليسي به عنواندرک خام يا عاميانه

. ميكندرا ناخرسند « خود»اي آزاردهندهواقعه:   (Offending event ) آزاردهندهرخداد ـ 8

 م دادهانجا« خود»عملي را به شكلي مستقيم نسبت به  ،عمدبه  آزاردهنده(يا واقعه متخلف) فرد 

الگوي شناختي ) .ميكندايجاد « خود»عدالتي ، خشم را در حس بي با ايجاد واقعه آزاردهندهاست. 

  (89ص ، ليكاف و كوچش: آمريكاييخشم در انگليسي 

گيرد. تحت تأثيرات فيزيولوژيک قرار مي «خود»./ آيدخشم به وجود مي :  (Anger) خشم  -2

 كند تا به عمل تالفي جويانه دست زند.اعمال نيرو مي« خود»خشم به  / )گرما، فشار، برانگيختگي( 

سئول م «خود»جويانه، خطرناک هستند و يا مقبوليت اجتماعي ندارند، به دليل اينكه اعمال تالفي» 

  (ن)هما«شود.كنترل خشمش مي

نيروي عكس العمل  «خود»:    (Attempt to control anger)تالش براي كنترل خشم  -1

 كند. در راستاي تالش براي كنترل خشم اعمال مي

 )آستانه خشم ( است. تحملي قابل حدتا خشم : (Loss of control)از دست رفتن كنترل  -3

 رفتاري خشمگينانه بروز نكرده، كنترل آن راديگر  «خود»وقتي شدت خشم از اين حد باالتر رفت، 

از كنترل خارج شده،  «خود»جايي كه تا . ميكنداعمال نيرو  خود خشم است كه به . حالدهدمي

 . او در اين حال براي عملش مسئول نيست.)همان( ميكندتحت اجبار، اقدام به عمل 

ميزان . دهدترتيب مي متخلفعمل تالفي جويانه نسبت به  ،«خود»: (Retribution)تالفي  -5

 . رودخشم از بين مي ./آيدميزان خشم تا صفر پايين مي  ./كندتالفي ميزان تعدي را متعادل مي

 هيجاناتساير  خشم، مطالعات ديگري نيز روي ه كوچش و ليكاف برايدر كنار الگوي جزئي شد

 فهر و راسل از ترس مينويسند: . براي مثال انجام شده است

الش جيغ ميكشيد. بعد ت، زده شدهشما وحشتافتد.موقعيتي خطرناک به شكلي ناگهاني اتفاق مي» 

 نيد كه قلبتانكمياي بيابيد. اما احساس را به خطر معطوف كرده، راه چاره خودميكنيد تمام توجه 

. دستتان يخ كرده و مرطوب ميگيردبه شدت ميزند و پاهايتان ميلرزد. افكاري در ذهن شما شكل 

 .«)نيدكفرار ميرديد و گاست. احساسي چون پر زدن پروانه در دل شما وجود دارد. در نهايت شما برمي

 (312 : صفهر و راسل انداز يک نمونه، مفهوم احساسات از چشم



 

راي ترس ب توان الگوي زير رادر تئوري كوچش و توضيحات فوق مي هيجاناتبا توجه به الگوي كلي  ـ

 ارائه داد:

ه تعاريف روانشناسي، بموقعيت خطرناک با توجه به        (قرار گرفتن در موقعيت خطرناک)علت:  .9

  .ميشودتقسيم هايي با محرک فيزيكي و ترسهايي با محرک اجتماعي دو شكل ترس

 آيد. وجود ميهاي ترس بهاين حالتي دروني است و قبل از بروز ظاهري نشانه :ترس هيجانبروز  .2

 تالش براي تمركز و كنترل ترس .3

 مانند تپش قلب يا لرزش پاها: . بروز عالئم ظاهري ترس1

است. برخي روانشناسان  ترين واكنش قابل انتظارطبيعي فرار از موقعيت خطر . پاسخ رفتاري: 5

ترس است. اين نكته در تحليل هيجان به  بعضي افراد  پاسخ رفتاريخشم،   هيجان، بروز معتقدند

 داده ها مفيد خواهد بود.

   گلستانو  و دمنه كلیلهترس و خشم در روایات  هیجانی كنشهايـ 

ليله و ك»دو كتاب تعليمي  اند، داستانهايي ازمتنهايي كه براي بررسي در اين پژوهش انتخاب شده

كه عالوه بر جنبه تعليمي، از دو  مدنظر استدر اين پژوهش داستانهايي  .هستند« گلستان»و « دمنه

ود دبراي مح، كليله و دمنه در هاي غير انسانيبا توجه به شخصيت ترس و خشم برخوردارند. هيجان

الگويي  . به اين ترتيب ميتوان بهميشوند بررسي كنشگران انسانيبا  هايي، تنها روايتشدن جامعه آماري

، تاندو داس .افتد، در دام تمثيل نميطفي انسانيفرايندهاي عا عالوه بر بيان صريح نزديک شد كه

 ايم.بر اساس الگوي كوچش بررسي كرده خشم و ترس را هايهيجانحاوي 

  نمونه اي از كنش عاطفي خشم 

چون از قدرت  .زندآزاري سنگي بر سر درويشي ميمردم: از باب اول گلستان  28 خالصه حكايت

شاه در زندان  با فرمانلشكري  كهزمانيخورد. درويش خشمش را فرو مي ،بااليي برخوردار است

 (75ص :، باب اولگلستان) كه اكنون وقت انتقام است.ميزند  بر سرش يش نيز با سنگدروافتد، مي

 زند.) عدم تعادل(مرد صالح مي: لشكري سنگي بر سر رخدادآزاردهنده. 8

 واژه صريح براي خشم درويش در داستان نيست()شود. . خشم ايجاد مي2

         ( تبديل خشم به ترس   درويش را مجال انتقام نبود    تالش براي كنترل خشم.). 1

 .نداردوجود  ، كنترل. از دست رفتن كنترل . در اين حكايت تا زماني كه فرصت مناسب پيش نيامده3

 .لشكري را در چاه كرد.( درويش آمد و سنگي در سر انداخت ،. تالفي.  )چون شاه5

 ترس پر شده است. هيجانخشم تا تالفي با  فاصلة مرحلة به دليل عدم وجود فرصت مناسب،

  نمونه اي از كنش عاطفي ترس 



 

زشتروي زني زيبا دارد و بر او : بازرگاني بوف و زاغ باب ، حكايت سوم ازبازرگان نفور خالصه داستان

زن از ترس همسر را يد و آعاشق است. زن، اما وي را دوست نميدارد. شبي دزد به خانه ايشان مي

، كليله و دمنه) محكم در آغوش ميگيرد. مرد از شادي به دزد ميگويد كه هر آنچه ميخواهد ببرد.

 (283: صباب هشتم

 آگاهي از حضور دزد در خانه) قرار گرفتن در موقعيت خطر( : . علت8

 ايجاد شده: ترس هيجان. 2

 (گيري متفاوت راوي از داستان) به دليل كوتاهي داستان ونتيجه. كنترل: ندارد1

 زن از دزد بترسيد.. از دست دادن كنترل: 3 

      )  به نوعي فرار از موقعيت خطر(محكم در كنار گرفت.. پاسخ رفتاري: او) همسر( را  5

 گلستان خشم درترس و  .9

هفت  ازداستان) و دو حكايت تمثيلي درون حكايت(  23در داستان دارد كه 811باب و  1  گلستان

مورد ترس در  82مورد خشم و  25 وخشم و ترس به عنوان هيجاني موثر معرفي شده  ،آناول باب 

ند. جاي دار گلستاندر باب اول  ي حاوي هيجان ترس و خشم،هابيشتر داستانآنها اتفاق افتاده است. 

حكايت )و داستان تمثيلي درون حكايت( از باب اول و 81شاه است.( تعداد  غالباگر كنشكه ) 

باب از  حكايت1حكايت  از باب چهارم، 88از باب دوم )و داستان تمثيلي درون حكايت(،  حكايت21

 . 8باشندها( ميآن ن ترس و خشم) يا الاقل يكي ازاز باب هفتم، حاوي دو هيجا حكايت 1 ششم و
 

 نتواخشم است. مي هيجان)به ويژه در باب اول(، گلستانپر بسامد در  هيجاناتيكي از  : خشم9ـ9

 به دو دسته اصلي تقسيم كرد. ،هادر داستانآن ر روايي خشم را بر مبناي كنشگ

          خشم و طبقه اشراف 9ـ9ـ9

از  بيش درگيرنده خشمافتد. اتفاق مي  گلستانهاي باب اول در داستان ، بارهاخشم با داليلي متفاوت

ش، اسير، (، دروياعم از وزير ) نيک محضر يا بدنهاد خودشاه است كه بر زيردستان  ،نيمي از موارد

  د.گيرگداي مبذر و.... خشم مي

، گاه به صورت كنش و رفتار و گاه به رخداد آزاردهندهعوامل خشم يا همان ـ رخداد آزاردهنده:  8

شدت اين عوامل،  .ميشوند) در اينجا شاه( و ايجاد خشم «خود»شكل گفتار باعث برهم خوردن تعادل 

                                                 
 شماره حكايتها بر اساس گلستان سعدي تصحیح غالمحسین يوسفي است. 1

و  14، 11، 11، 18، 16، 14، 11، 18)و داستان تمثیلي درون حكايت(، 16، 11، 11، 11، 8،  7، 6، 4، 1هاي حكايت

از باب  6از باب چهارم، حكايت 11از باب سوم )و داستان تمثیلي درون حكايت(، حكايت  18 از باب اول و حكايت 41

 از باب هفتم، حاوي دو هیجان ترس و خشم) يا الاقل يكي از آنها( هستند. 11و  17، 4هاي ششم و حكايت

 



 

تالفي  نيز شدت البته در برخي موارد)د.نكنفرهنگي، ميزان تالفي را مشخص مي مطابق الگويمعموال 

      (وابسته به موقعيت قدرت است و ربطي به ميزان و شدت رخدادآزاردهنده ندارد.

يا وزيري بدنهاد در  جوان دزدي را ببخشد ميخواهداز شاه  در حكايت چهارم از باب اول، وزيري ـ 

شمگين خ با گفتار،دو هر با  شاه تا وزير ديگر را دچار مشكل كند،  ميگويدحكايت اول باب اول سخني 

 ميشود.

 باالترين ميزان در ،تعديشاه محسوب كنيم، اين شكل از را نيز زاده ظالم و ملكگيرنده اگر خشم

ق )به حمخالفت گفتاري كه شاه، در مواجهه با هر شكلي ازقابل توجه اين دارد.هاي خشم را ميان علت

 نشانه مركز قدرت است.   ،اين الگوي خشم ميكند.تالفي  ، خشمگين شده،(ناحقيا 

، به مرحله كنشگرـ مرحله ايجاد خشم: در تمامي موارد ذكر شده، پس از رخداد آزاردهنده، فرد 2

  .ميشودها بيان در داستانصريح و غير صريح اَشكال گوناگون كه به  ميرسدخشم 

 .ندارد، مرحله كنترل خشم وجود ميشودـ كنترل خشم: در تمامي مواردي كه خشم از سوي شاه ابراز  1

دو مرحله آيد . به دنبال عدم تعادل به وجود ميـ از دست دادن كنترل: از دست دادن كنترل  3

 جويانه نشان از عدم كنترل هيجان خشم دارد. مذكور دروني است. بروز رفتار تالفي

   ...)ح اول/ باب اول( ملک را روي ازين سخن در هم آمد و گفتـ 

 (همان/31...)ح ملک در خشم رفت وـ  

ها، رفتاري خشم در درون شخصيتتوليد ها پس از فرايندهاي رواني تدر تمامي روايـ تالفي:  5

 5از ميان  ،اهدر غالب حكايتگويند. تالفي مي كه به اين رفتار ميكندگيرنده بروز بيروني از فرد خشم

كوتاهي روايتها و كاركرد  ميرسدبه نظر مرحله مذكور تنها همين مرحله تالفي باقي مانده است كه 

 ةجوياناز جمله رفتارهاي تالفي و...صدور فرمان قتل و شكنجه  .ها، دليل اين مسئله باشدتعليمي آن

و خشن است و معموال نيز  مرحله تالفي در شاه غالبا سخت بروز به عبارتي  شاه در اين بخش است.

كه فرمان قتل او  زند. .) جز در موارد خاص، مثال اسيريمياز جانب فرد مقابل رفتاري متقابل سر ن

 شنام دادن در نهايت نااميدي است.(متقابلش د صادر شده، كنش

جويانه در شاه خشمگين، فرمان دادن است و با توجه به فاصله ميان تالفي كه، كنشكته ديگر اينن

 فاصله را با خردمندي قطع ميكند.فرمان شاه و اجراي آن، غالبا شخصي وجود دارد)معموال وزير( كه 

 ز قدرت جامعهدر باالترين مرك افزوده شدن اين مرحله به مراحل خشم، تنها به دليل ذات ابراز خشم

از اجراي فرمان  شود، موفق بوده، ي كه وزير وارد مراحل خشم شاه ميديگر اينكه در همه موارد است.

. در واقع مرحله تالفي در الگوي خشم شاه با فرمان دادن به پايان ميكندجويانه جلوگيري تالفي

في،  بنا به شكل روايي كننده خارجي و لغو فرمان تالو دو مرحله پس از آن؛ يعني كنترل ميرسد

الزم به ذكر است گاه اين شخص خود عامل ايجاد خشم است مانند  تعليمي اثر افزوده شده است.

 شياد كه شاه را خشمگين كرده است، خشم شاه را با سخنانش خاموش ميكند. علوي



 

         عامه ةخشم و طبق  9ـ9ـ2

 در مواجه با رخدادي آزاردهنده، است كهگيرنده از ساير طبقات اجتماع خشم« خود»در مواردي، 

 . ميدهدخشم را بروز  هيجان

ر د گيرندهكه خشم ميشودديده  گلستانهاي حكايتدرموارد متنوعي از تعدي ـ رخداد آزاردهنده:  8

 مانند: مردم است.  ةاز طبقات عام ،نبودهديگر در جايگاه قدرت اجتماعي قرار  هاآن

 ( 3/ باب88بيند)خيانت()ح آيد و زنش را با ديگري ميخانه ميـ منجمي كه به 

 به دليل و مالحاني كه درگير خشم متقابل شدهو آيد مالحان به خشم مي ةزني كه از طعنـ مشت

 ( 1/ باب 21.)حميشونداند، خشمگين آسيبي كه از جوان ديده

امد بس. ميكندايجاد خشم  يک كنشو گاه  ،گفتاري يريك، گاه تحشاه خشمدر اين موارد نيز چون 

 است.نامشخص  هيجانالبته در مواردي هم علت بروز  دو نوع تحريک، برابر است.هر 

دهنده وجود و بروز خشم اهري ندارد اما روند داستان نشانـ مرحله ايجاد خشم: در داستان نمود ظ 2

 است. فرددر 

 .است آنتنها به دليل عدم توانايي در ابراز  ،جامعه نيز غالبا كنترل خشم ةعام ةـ كنترل خشم: در طبق 1

ن اي اما به دليل دوري ايشان فرصت تالفي ندارد. ده استمالحان بهم برآم ةزني كه از طعنـ  مشت

 فريبكاري راهي براي رسيدن به مرحله تالفي است.. ميدهداتفاق در مالحان نيز رخ 

 رويشي كه از مردي. دميشودبا صبر پر  ،ميان كنترل اجباري خشم و ابراز آنـ گاه نيز اين فاصله 

 . ميكندتا سقوط وي از قدرت صبر  ،ترسدلشكري آزاري ميبيند و چون از جاه وي مي

 ةاين مرحله تا مرحل ةخشم به طور كامل منتفي نشده و فقط فاصل ،هايک از داستانبهرحال در هيچ

 تالفي به نحوي با مراحل جديد پر شده است. 

ـ از دست دادن كنترل: كمتر به شكلي واضح به اين مرحله اشاره شده است. براي مثال در داستان  3

،  در طي جدال لفظي «دعيجدال سعدي و م»به محض يافتن فرصت و در داستان جوان مشتزن 

 :ميرودرا از دست  كنترل

) جدال سعدي و مدعي/ تم عنان طاقت درويش از دست تحمل برفت.حالي كه من اين سخن بگفـ 

 (7باب 

 (1/ باب 21) ح دركشيد و ... خودكه ريش و گريبان به دست جوان افتاد، به چندانـ 

ها وجود دارد مگر اينكه عاملي خارجي مانع از بروز آن شود. در غالب روايت تالفي مرحلهـ تالفي:  5

 املعگاه نيز  ميرسد بيند، به سرعت به مرحله تالفي مي را همسرخيانت  قتي منجم براي مثال و

صالحي كه از مرد به عنوان مثال   ميشود، پس مرحله تالفي متوقف آزاردهنده در دسترس نيست

تقابل هاي م، خشمگلستان نكته ديگر  اينكه در روايات .توان پاسخگويي ندارد ديده،لشكري ظلم 



 

تعدي تجاوز كارانه براي شروع خشمي  ک سوي حادثه،اقدام تالفي جويانه در ي به عبارتيوجود دارد. 

 مالحان / جدال سعدي و مدعي( زن و)جوان مشت.ديگر است 

       ترس 9ـ2

مورد  82ترس است كه با بسامد  هيجان، گلستانهاي قابل بررسي در حكايت هيجاناتيكي ديگر از 

ه، ان روايي بهره بردكنشگرنيز از  هيجانبندي اين حكايت اتفاق افتاده است. براي تقسيم82 در 

 ايم. ترس را در دو گروه  اشراف و عامه مردم بررسي كرده

                  ـ  ترس و طبقه اشراف: 9ـ2ـ9

رفتار  (وزيران پدراز هرمز  ترسموجود نيز) مورد تنها ترسد و درمينشاه  سعدي گلستاندر 

 رسد،پستميعدم اعتماد و ترس بسيار وزيران پدر كه از هرمز  .ميكندالگوي خشم بروز  از جويانهتالفي

اين نوع  .(ميدهددر زمان خشم بروز  شاه. ) همان كاري كه ميدهدفرمان زنداني كردن ايشان را 

 . البته فقط شاهداردساير اقشار جامعه نيز مصداق آيد، در و خطر پديد ميترس كه از تصور آسيب 

در موقعيت ترس از شاه و ي با اين شدت بروز دهد. حتي وزير نيز كنش، خودبه ازاي ترس  ميتواند

 يرد.انديشي و عقالنيت را در پيش ميگكنش ناشي از خشم وي، راه مصلحت

 هيجانها )به ويژه وقتي م عقل و خرد است و در غالب داستان. قابل ذكر است كه وزير همواره در حك

 رساند.ي خوش ميردوزري كرده، داستان را به پايان( خميشودخشم در شاه برانگيخته 

                   ـ ترس و طبقه عامه 9ـ2ـ2

ان ترس كودك . ترس كاروانيان از حرامي،ميشودبيشتر در طبقه عامه مردم تجربه  گلستانترس در 

 مكتب از تنبيه معلم و البته ترس از دست دادن موقعيت اجتماعي در داستان دوست راوي و...
 كوچش مي توان كنشهاي حاوي هيجان ترس را چنين تحليل كرد: بر اساس الگوي شناختي

 است.   به دو گروه قابل تقسيم  ( ترس)يا همان موقعيت خطر هاي به وجود آورندهعلت. علت بروز ترس: 8

گاه داليل فيزيكي است.)كه فرد از قرار گرفتن در موقعيت خطر پرهيز مي كند . با توجه به تعريف ـ  

ها ناشي از تجربه شخصي يا آكاهي از تجربه سخت ديگران است.( مانند ترس نشناسانه، اين ترسروا

گونه از . در اين/ باب اول(81) ح دشمني صعبوجود و ترس از  (3/ باب 21) ح از حراميان در راه

د حاصل شده است؛ مانن كنشگرهاي قبلي كه گاه از تجربه ميكندها خطري جاني فرد را تهديد ترس

بر  كنشگرگاه نيز از آگاهي قبلي  (7/ باب 3ح ( )ترس كودكان مكتب از معلم)تنبيه بدني كودكان

 (3/ باب 87) حز دو هندوي مسلح تجربه كاروان ابيآيد؛ مانند ترس بدرقه مي

، گاه نيز ترس ناشي از تصورات ذهني است.)اين نوع ترس در هر دو طبقه مذكور در مقابل ترسـ 

، ترس از ناپايداري / باب اول(3) ح .( مانند ترس و بيم هرمز از وزيران پدرميشوداشراف و عامه ديده 

، ترس وزير زنداني از پاسخ دادن به  باب اول(/ 81)حكايت تمثيلي در حجامعه و احتمال بروز خطر



 

ها نيز در قالب همان ترس اول بروز دارند البته گاه اين ترس و .... / باب اول(23)حنامه خيانت آميز

 . است اجتماعي ، بيانگر نابسامانيا دليل فرار از زبان وي گريزد امند روباه كه ظاهرا از ترس جان ميمان

 درخورد. ، بر هم مي«خود»هاي ترس ،آرامش علت در مواجهه با تمامترس:  هيجان. به وجود آمدن  2

 (77ص/  8/ ب 23از خطر انديشيد) ح    :ميكندترس شخصيت را بيان  خودراوي داستان  مواردي

 ( 71/ ص  8/ ب  81انديشم)ح : از شماتت اعدا ميميگويد خوددر  هيجاناز بروز  كنشگر «خود»گاه نيز 

  .ميشودده نها ديبه وضوح در داستان. اين مرحله 1

هاي فيزيكي از برهم ها نشانهوجود دارد كه در برخي داستان ترس. در اين مرحله بروز ظاهري 3 

 . ميشودخوردن آرامش ذكر 

  (7/ ب 3ـ نه زهره خنده و نه ياراي گفتار) ح

 (1/ ب21ـ لرزه بر اندام اوفتاده و دل برهالک نهاده) ح

ما ، اميشوده در اشكال متفاوت و متنوع ديده كايجاد شده بايد منجر به كنش فرار شود  هيجان. 5

 :توان آن را در دودسته كلي قرار دادمي

) جوان  فرار از موقعيت    هايي طبيعي چون فرار كردن و دور شدن از موقعيت ترس:الف ـ كنش

 .... ترسيد( عجمي كه از دريا ميرار) در غالم قراري در نبود فرصت فبيـ  بدرقه و راوي(

/ باب اول( ـ به خدمت 23)ح وزير نامه به مصلحت نوشتن     ب ـ رفتاري مبتني بر خرد و عقالنيت:

ترس  هيجانكه بر مبناي عقالنيت و پس از بروز را كنشي  ميتوان)  ـ (1/ باب21گرفتن بدرقه) 

 و ، با كنترل ترس«خود». بدين معني كه  در حيطه كنترل ترس قرار دادبه نحوي  ميشودحاصل 

و همين عامل است كه اين ترس را ارزشمند ميدهد، رفتاري بر مبناي عقالنيت بروز تمركز بر موقعيت

 .(ميدهددر حيطه اخالقيات قرار  كرده،

عمول هاي مالعملبا عكس، به لحاظ ظاهري متناسب ميگيردگاهي نيز عملي كه بر اساس ترس شكل 

 به ميشود. )يادآوري ميشود. مانند ترس هرمز كه منجر به مجازات عامالن ترس در وي ترس نيست

 هاي بخش اشراف نيز در همين بخش ارائه شد.(ترس در طبقه عامه، تحليل داده هيجاندليل غلبه 

 كلیله و دمنهترس و خشم  در  .2

(، كم يكي از آنهايا دست) هستنداني انس هاشخصيتدر آن كه كليله و دمنه  حكايت در  27از ميان 

در مجموع  اي هيجاني ترس و خشم وجود دارد. ه، كنشداستان درون حكايت 3وداستان اصلي  2در 

هيجان و گاه هر دو را در  كه گاه يکافتد ها اتفاق ميكنش ترس در حكايت 9كنش خشم  و  81

 8نيم.كها مشاهده ميداستان

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



 

 دهندخشم را نشان مي ،كليله و دمنههاي داستاندر ان روايي كنشگرطيف متنوعي از : خشم 2ـ9

ز يها ناده و البته ملكه. در اين داستانشاه ، شاهز مرد حجام، :مرد نقاش،مرد بازرگان ، مرد كفشگر،

 عامه بررسي كرد. ةاشراف و طبق ةدر دو گروه طبقتوان، خشم را مي

خشم  هيجانشاه و ملكه و شاهزاده سه شخصيتي هستند كه     طبقه اشراف: وخشم ـ  2ـ9ـ 9

 هاي فوق به شكل زير است: .مراحل خشم در شخصيتميكنندجربه ت كليله و دمنههاي را در داستان

 ميشودعلل متعددي سبب بروز خشم در طبقه اشراف جامعه در كليله و دمنه   ـ رخداد آزار دهنده:8

آلود شاه در مقابل خشم ملكه، خشم همسري ديگر، واكنش خشمخشم ملكه از توجه شاه به  مانند

 . از گستاخي رفتار برهمنان و آزرده شدن شاهزاده از حركت جوجه  فنزهشاه 

 ( 75و173، ص كليله و دمنه فرط غيرت او را برانگيخت تا طبق برنج بر سر شاه نگونسار كرد.) ـ 

همواره خشم در كنار علل بروز آن كليله و دمنه هاي در داستان ،گلستانبه رغم حكايات ـ خشم: 2

، يزن . در برخي موارده استدشمستقيم براي بيان خشم استفاده ن ايكلمهگاه از البته  .ميشودذكر 

 رد.نده براي نشان دادن خشم بهره ميبگيررات فيزيولوژيک در فرد خشمينويسنده از تغي

 (111، ص همانتوان شناخت.)سخن حكيم به شاه، اثر تغير بر بشره مبارک مي

به  جز در موردي خاص كه. ميشودها ، دو مرحله ايجاد خشم و بروز در كنار هم ذكر در داستانغالبا 

كنترل خشم در ملكه در هنگام ). در متن وجود داردصراحت اثر، كنترل خشم و بروز رفتار خردمندانه 

كنترل معموال خشمش را گاه حتي در مورد شاه كه  خواب(شنيدن گستاخي برهمنان در تعبير 

ست. براي مثال شاهي كه با خبر كور شدن فرزند)رخداد كنترلي ه بنا بر مصالح و شرايط نميكند،

، با عدم دسترسي به عامل تعدي)فنزه(، مجبور به كنترل خشم و توسل ميرسدآزاردهنده( به خشم 

ر ، خشم ددهديمورزي وي نيز به نتيجه نانتقام( و چون حيله.)نبودن فرصت ميشودگري به حيله

كه در  است يداستان هايشخصيتخشم  ةدهندنشانزير در متن  شواهدميماند. مرحله عدم تعادل 

 اشكال متنوعي از زباني صريح و ساده تا استفاده از كنايه و تشبيه به بيان مطلب پرداخته است.

 (153ص)شاه( از جاي بشد.)همان، ـ 

 ( 213آتش خشم، شاهزاده را در غرقاب ضجرت كشيد.)همان، صـ 

                                                 
(، زن بازرگان 74گر ) بخشي از داستان زاهدي که پادشاهي او را کسوتي داد. ص داستان ها عبارتند از: داستان مرد کفش

(، داستان پادشاه و 114روي و زن او) ص(، بازرگان دشمن111(، مرزبان و زن و بازدار او) ص117ص 1و نقاش و غالم او 

( و داستان پادشاه و 222داستان پادشاه و فنزه ، ص  و دختر او مهستي) در میان ( و داستان فرعي زال181فنزه)ص 

 (543برهمنان) ص

 



 

در اين بخش طيف وسيعي از اقشار متفاوت جامعه وجود دارد.  سير   :طبقه عامه وخشم  2ـ9ـ2

 تشكيل و بروز خشم در اين افراد به شكل زير است. 
شامل  و ها نيز متنوع استداستاننده در رويداد خشم در اين الف ـ رخداد آزاردهنده: رخداد آزارده

 موارد متعددي چون مواجه شدن فنزه با جسد جوجه تا گستاخي برهمنان در تعبير خواب شاه

  يانت همسر(خ .) مانندگرددها به مسايل خانوادگي باز ميتعداد نسبتا قابل توجهي از تعدي . البتهميشود

 است تا گفتاري.رفتاري  شتربيعامل خشم ،  شواهدبا توجه به  ي است.تعليم كه امري

خشم و مشتقات آن هستند كه بروز خشم در فرد  واژهخود ، كليله و دمنهب ـ خشم: در داستانهاي 

، ورود به ميشودتعدي باعث ايجاد عدم تعادل و بروز هيجان . در همه مواردي كه ميدهندرا نشان 

 هيجان مذكوربا معناي خشم در داستان وجود دارد كه  صريح لغتيگاه مرحله خشم نيز وجود دارد. 

 (71ص  :كليله و دمنهبه خشم در خانه آمد.)                          :         ميدهدرا نشان 

 (853مرزبان از جاي بشد.)همان، ص:     دنميدهگاه نيز الفاظي حالت فيزيولوژيک خشم را نشان 

مستقيم به مرحله ورود به خشم از داستان حذف شده، اما عدم كنترل احساس  ةدر مواردي نيز اشار

 و بروز تالفي، نشانگر مرحله خشم است. 

را به رفتاري تالفي  «خود»عدم تعادل، ، غالبا كليله و دمنههاي ج ـ مرحله كنترل خشم: در داستان

را كشته ميبيند و با توجع و تحسر بسيار از انتقام  خود فنزه جوجة  براي مثال ميكندجويانه ترغيب 

 . ميكندميگويد و بي محابا چشمان شاهزاده)قاتل فرزند( را  كور 

مرد  .ميشوداشاره  و بروز تعادل ها نيز به طور غير مستقيم به كنترل خشمدر برخي داستانالبته 

ايت رفتار ناشي از خشم بروز را به كرات ميخواند و پاسخ نميشنود، در نه خودگر كه همسر كفش

تهاجمي دارد. ( يا همو را كنترل كرده و فقط در آخرين بار رفتار  خود)در دفعات قبل خشم ميدهد

 . ميدهدآلود پاسخ در نهايت با رفتاري خشم ،هاي قبلي به خيانت همسر راكه بدگماني

مرد  ميشود. خشم است كه باعث ميدهدهمراه هم رخ به الگوي فرهنگي خشم غالبا  5و 3ـ مرحله 

كفشگر همسر را نيک بزند و بر ستون بندد و يا مرد نقاش دختر را ادب بليغ نمايد . البته به نظر 

 به آرامش و تعادل رسيده باشند. براي مثال فنزه، ،ميدهندرا بروز  خودهمه آنهايي كه خشم  ميرسدن

، چرا كه مطمئن است شاه از جرم او ميرسدعمل تالفي)كور كردن شاهزاده( به ترس  انجامپس از 

سر و بستن وي به ستون( نخواهد گذشت. مرد كفشگر كه يک بار عمل تالفي را بروز داده) زدن هم

 ،وي هم نيست(، خشمش افزايش يافته  خودو به دليل پاسخ ندادن همسر ) كه اتفاقا همسر در ادامه 

 .ميكندبا نشگرده بيني زن را نيز قطع 

كه به مرحله تالفي  (،قتل زن مرزبان)فرمان ميشودخشمي نيز منجر به صدور فرمان قتل  

 (.ميرسد.)فرمان قتل با درخواست زن براي تفحص بيشتر به مرحله انجام نميرسدن

 هاي كليله و دمنه، خشم متقابل وجود دارد.  در داستان



 

نگونسار كردن طبق   ←بروز خشم    ←فرط غيرت ملكه   ←كند *شاه به همسر ديگرش توجه وي

 برنج بر سر و روي شاه

خشم شاه)كه به صراحت در متن نيست گرچه شاه در ادامه به آن اذعان   ←*رفتار گستاخانه ملكه  

 صدور فرمان قتل ←( ميكند

كوبيدن جوجه   ←برافروخته شدن آتش خشم    ←*آزرده شدن شاهزاده به دليل رفتار جوجه  

                برزمين و مرگ

 كور كردن چشم شاهزاده  ←تصميم به انتقام     ←خشم فنزه    ←*ديدن جنازه فرزند    

 عدم فرصت انتقام    ←خشم شاه    ←*كور شدن شاهزاده   

        ترس 2ـ 2

اصلي  داستان 1مشاهده شده كه در  دمنه وكليله مورد ترس در داستانهاي  9همانگونه كه ذكر شد، 

ين رترس را به وضوح در باالت گلستانبر خالف كليله و دمنه هاي افتد. در داستاناتفاق مي و فرعي

 .يشودمتوان ديد. در اينجا نيز ترس در دو طبقه اشراف و عامه بررسي  طبقه جامعه؛ يعني شاه نيز مي

     طبقه اشراف: وـ ترس  2ـ2ـ9

 مصداق واقعي ترس در اين بخش، ترس شاه در داستان پادشاه و برهمنان است. 

و اي احتمالي در آينده ) ترس شاه از خواب سهمناک  ترس شاه از وقوع حادثه: هيجان. علت بروز 8

 ( شاهدر باب قتل ملكه در داستان ملكه و  فرمانشاحتمال اجراي شاه از  تعبير سهمناک  آن ـ  ترس

 به صراحت اذعان دارد كه ترسيده است خود  ،ملک احساس ترس:  . ايجاد2

در اثناي خواب هفت آواز هايل شنودم چنانكه بهريک از خواب بيدار شدم، و برعقب آن چون ـ 

له و كلي) شاه به حكيم( خود .) از قول بودبخفتم هفت خواب هايل ديدم كه براثر هريک انتباهي مي

 (111: ص دمنه

 اي در متن بدان نشده است.اشاره . كنترل ترس:1

 در متن آورده شده است  ولوژيک نيزشواهد فيزي گاه  : . بروز فيزيولوژيک ترس3

گزيده  بريده و مردم كژدمدم ناليد و چون مارها بهراسيد و همه شب در غم آن مي] شاه[ از آن خوابـ 

 (158طپيد.) همان، صمي

 گويدنيز از ترس شاه سخن مي خود ،والبته راوي

 ( 179ص ) همان،. ون ملک اين فصل بشنود از هالک زن بترسيدـ چ

، مراجعه به معبران ميشودترس از شاه ديده  هيجان: رفتاري كه در پاسخ به فرار  . پاسخ رفتاري5

ر مركز خرد دو وزير به عنوان  ميدهدبروز هاي ترس را نشانه شاهگاه نيز برطرف شود. تا ترس  است 

 گيري ازبهره ) .انديشد، تدبيري عقالني براي گريز شاه از ترس و پيامدهاي پس از آن مييخارج

 است. وزير و ملكه  ، نزدبه عبارتي راهكار فرار از موقعيت خطر(نفوذ ملكه در شاه 



 

  طبقه عامه:   وـ ترس 2ـ2ـ2

 ترس در داستانها ذكر شده است. هيجانهاي متفاوت براي ايجاد علت. علت بروز ترس: 8   
 ـ ترس از خطر جاني كه تعريفي كامال روانشناسانه دارد و بر مبناي سازوكار بقاي انسان است.

و  (283) همان، صـ ترس زن بازرگان از ديدن دزد (311) همان، صترس جهانگرد از ديدن ببر

 و...( 211ص) همان،ترس پيرزن از ديدن گاو ديگ بر سر به توهم ديدن عزرائيل

 (زن حجام  درآبرو دست رفتن از  ها مبنايي اجتماعي دارد. )ترسدر داستاني نيز ترسهاي ـ 

 :                                  ميشودو در دو شكل روايي به خوانندگان منتقل  لغاتترس ايجاد شده از طريق  ترس:  هيجان. ايجاد 2

من صعوبت صولت ترا نيكو شناسم و در هيچ گويد: سخن مي خودبه صراحت از ترس  كنشگرگاه ـ 

 (298ص)كليله و دمنه، .وقت از باس تو ايمن نتوانم بود

 ( 283ص ) همان،زن از دزد بترسيد.  راوي داستان خود از ترس شخصيت ميگويد: گاه نيز 

 .ميشود، ترس از فحواي كالم دريافت و گاو ديگ به سر مانند داستان پيرزن و يا

كه موقعيت خطر را از ميان بر ميدارد.  ميشودگاه ترس، منجر به حركتي عاقالنه  . كنترل ترس:1

بدين معني كه تبعات روانشناسانه ناشي از )ترس فنزه از انتقام شاه و دور شدن از دسترس وي( 

 . نميشودگيري و ... مشاهده ترس چون فرار، از دست رفتن توان تصميم

   .ميشود: غالبا به همراه كنش ناشي از ترس در داستانها ديده بروز ظاهري ترس. 3

و  ، بنا به موقعيت داستانيميشودكنشي كه از ترس حاصل    : ) فرار(. پاسخ رفتاري ناشي از ترس5

 هدف كلي حاصل از داستان، متفاوت است

 العاده آبروي اجتماعي( .)اهميت فوقميشودـ سكوتي كه منجر به از دست دادن بيني 

 ـ در آغوش گرفتن همسر)توسل به منبع قدرت(

 (خواهانهخود  شي نك )ـ ارجاع گاو ديگ به سر ) يا عزرائيل تصور پيرزن(  به فرزند بيمار 

  .جتماعيا تافيزيولوژيک است  بيشتر بر مبناي ترس  ليله و دمنهكدر كل ميتوان گفت ترسها در 

 هاتحلیل داده

ر مطالعه زبان، كه ب دري است شزبان شناسي شناختي رواستفاده از الگوهاي شناختي)فرهنگي( در 

 الگوهاي» عبارتي به. اساس تجربيات ما از جهان، نحوه درک و شيوه مفهوم سازي بنا نهاده شده است

 و مشتركند جامعه يک اعضاء بين در زيادي حد تا كه هستند مفروضي و مسلم الگوهاي فرهنگي،

 و كوينفرهنگ و شناخت،  دارند) آن در رفتارشان طرز و جهان از اعضاء آن درک بزرگي در نقش

( 27ص: سعدي بوستان در دل هاياستعاره از ايپاره شناختي تحليلبه نقل از قادري،  3ص :هلند

و  تانگلس ، حكاياتي ازيادين ترس و خشمنب هيجانبا توجه به همين نكته و با در نظر گرفتن دو 

  ند.انتخاب شد )دو اثر ارزشمند ادبيات فارسي(كليله و دمنه



 

 .در حيطه اخالقيات جاي دارند شده،ها تجربه بارها در زندگي انسان كهاست ي هيجانترس و خشم دو 

، آثاري تعليمي هستند كه با شكلي داستاني به تبيين اخالق و نيز دو كتاب كليله و دمنه و گلستان

ي از ها، عالوه بر آگاهداستانكنشگران در  هيجاناتبا بررسي زبان پردازند. ل تربيتي ميتعليم اصو

 وان در متون جستجو كرد. ات انساني را نيز ميتهيجانار روايي داستان، الگوهاي بيان ساخت
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اي هالگوي فرهنگي ليكاف ـ كوچش شباهتالگويي كه براي خشم در اين دو اثر ارائه شده، با   9ـ  9

د. آلود مطرح نباشخاص براي انجام واكنش خشم كنشگربسياري دارد. البته اين تا جايي است كه 

 2در ( است، هرم قدرت راسگيرنده، شاه) خشم «خودِ»در اين دو اثر )به ويژه در گلستان( هر گاه  

 دارد:وجود هايي تفاوت اي شناختي، مرحله 5مرحله آخر از الگوي 

 مرحله كنترل خشم وجود ندارد. .8

، با اشدبعقالني  «خودِ»خشم بر  هيجانبايد كنشي ناشي از غلبه  ،مرحله تالفي كه طبق قاعده .2

 در ،فرمان دادن در شاه است اقدام عملي و انجام تالفي فاصله دارد. اين مسئله ناشي از قدرت

ني ت فرماني مبت. به عبارتي مرحله تالفي در شاه به صوراو نيست  خود ،هاكه مجري فرمانحالي

 . ميرسدها، هيچگاه به مرحله عمل ناين داستان كه الاقل دربر خشم است 

كه به شكلي ثابت  ميشود در ادامه الگو اصلي ديده حالت جديد 2 ها،در اين روايت هاي خشمدر كنش

 :ها وجود دارددر همه داستان

فرمان اي پس از (: اين كنترل كننده در مرحله«خود»كنترل كننده خارجي) خارج از وجود  .8

 «خودِ»اندن سو با گفتار عقالني و استدالل، سعي در به آرامش ر ميشودتالفي ظاهر 

 گيرنده دارد. خشم

كننده خارجي، با همان در تمامي موارد، كنترل: فرمانگيرنده و پس گرفتن مرحله ندامت خشم .2

 عقالنيت موفق ميشود

  :به شكل زير است دو كتاب گلستان و كليله و دمنه خشم شاهانه درروايي بنابراين الگوي 

 و در ادامه       . فرمان تالفي3. عدم كنترل    1. بروز خشم    2رخداد آزاردهنده      .8

a 1كننده خارجي   . كنترلa2لغو فرمان تالفي . 

كه تامل و تثبت در هنگام اجراي ميگويدراحت صبه شاه ، كليله و دمنهنكته جالب اينكه در متن 

 (11و  179، باب پادشاه و برهمنان، صكليله و دمنهاز وظايف وزير است.) ،آلود شاهفرمان خشم

اند دن كسي كه سخنش موثر است، موظف ميبه عنوا ها، وزير راسعدي نيز در نصايح انتهاي داستان

 سمت و سوي قضايا را به نيكي و خوبي برگرداند.



 

ني عمل بل يعخشم متقا دست آمده است.، يكي ديگر از نتايج بهخشم متقابل تكرار قابل توجه 2ـ  9

الگوي خشم  شروعي براي ،دوم بوده كنشگراول به مثابه رخداد آزاردهنده در  كنشگرتالفي در 

 .ميشودس مشاهده وهاي دوگانه در هر دو اثر به شكلي محس. اين خشمشودمحسوب 

و مدعي در جدال سعدي با مدعي كه  ديعزن و مالحان، خشم متقابل سخشم متقابل جوان مشت

 . ميشودز تالفي به شكل گفتاري به برخورد فيزيكي منتهي رونده داردو اپيش حالتي

ز در افتد و نيميدر داستان برهمنان و پادشاه و ميان او و ملكه اتفاق  و دمنه كليلهخشم متقابل در 

 .كار . دراينجا نيز آرامش و تعادل پس از تالفي وجود نداردگر و همسر خيانتداستان مرد كفش

، باعث بروز هادر روايتحالت  2 ده، توان بروز خشم را ندارد كهبه هر دليلي، خشم گيرن گاه  3ـ  9

 اوليه خشم است: تغيير در الگوياين 

 .تر به وجود آمده استر و پر قدرتآزاردهنده از سوي مقامي باالترخداد  .8

 .روز خشم وجود نداردرد مقابل در دسترس نيست و امكان بف  .2

يعني پس از سه مرحله رخداد آزاردهنده، بروز خشم و  ميشودها الگوي خشم متوقف در اين حالت

 آيد:مرحله ديگري به وجود مي ،كنترل خشم، وارد مرحله چهارم نشده و بنا به شرايط

 صبر يا كنترل طوالني مدت خشم ـ

تر كاري اين مرحله را كوتاه كرده و هرچه سريعگيرنده سعي دارد با فريبالبته در مواردي فردخشم

ت كاري با موفقيو.....( حال اگر فريبشاه در مقابل فنزه ابل مالحان/ زن در مقمرحله تالفي شود. ) مشتوارد 

يت و اگر به موفق زن()مالحان و مشتميشوداز سر گرفته  تالفيسر گذاشته شود، دوباره مراحل پشت

رده و گذر زمان فاصله را پر ك گاه نيز.) شاه و فنزه( ميشودايافته متوقف نرسد، خشم به شكلي بروز ن

 . ميشوددو مرحله آخر با تعويق طوالني انجام 

 تا زمان مناسب براي بروز خشم است: يه اخالفي نويسنده گلستان نيز، صبرتوص

ــرد    ــجــه ك ــن ــازو پ ــوالد ب ــا پ ــه ب ــر ك  ه

ــار    ــدد روزگ ــن ــب ــش ب ــا دســــت ــاش ت  ب
 

كرد           نجــه  خود را ر ين  ك ــ ــاعــد مسـ  ســ

ــتــان مــغــزش بــرآر  ــه كــام دوســ  پــس ب
 جج
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و شاه ، به ندرت) فقط در يک مورد( دچار  ميدهدفقط در طبقه عامه، رخ  گلستان ترس در 9ـ  2

به منجر  (فرار از موقعيت خطر ، بر خالف الگوي ترس) . در همان يک مورد نيزميشودترس  هيجان

 همناک، پايهاز خوابي س. اين در حالي است كه ترس شاه ميشودمرحله تالفي  و ورود بهبروز خشم 

 . ميكندرا تجربه مرحله ترس  3تمامي شاه،  و است كليله و دمنههاي اصلي و اساس يكي از داستان

به نظر ميرسد اين تفاوت ناشي از تفاوت فرهنگي جوامعي است كه نويسندگان اين دو اثر در آن 

از فرهنگ هندي ـ ايراني) پيش از اسالم(  كليله و دمنه .گرددبرميبه منشا نگارش آثار زيسته اند يا 



 

گرشي نشته، رويكردي عربي ـ ايراني) پس از اسالم( دا گلستان سعدي در حاليكه  ميگيردسرچشمه 

  دارد.  آنبه ويژه مركز قدرت در  جامعه، متفاوت نسبت به 

متفاوت كليله و دمنه و گلستان  ترس در ههاي به وجود آورندمتني، علتبر اساس شواهد   2ـ  2

هايي طبيعي است كه  با سازو كار بقاي انسان سرو ، ترسكليله و دمنهها در است. علت بيشتر ترس

ر بيشت گلستانهاي اين در حالي است كه ترس كار دارد مانند ترس از حيوان درنده، ترس از دزد و...

 قعيت اجتماعي.س از دست دادن موعلل اجتماعي دارند مانند تر

، فرار از هكليله و دمن؛ يعني در ميشودها، مرحله پاياني الگو نيز در دو اثر متفاوت به تبع همين تفاوت

ته بموقعيت خطر، فراري فيزيكي است كه تالشي براي تغيير موقعيت خطر به محيط امن است. ال

 .وجود داردتني بر نوع اجتماعي ترس نيز برفتاري م به همراههاي اجتماعي مواردي از ترس

هاي نش. كميشودي عقالنيت و منجر به كنشي بر مبناغالبا علتي اجتماعي دارد  گلستاناما ترس در 

براي  تالش انديشي، حزم و دور انديشي، فاصله گرفتن از مركز خطر وناشي از ترس عقالني، مصلحت

كه كنش غالب براي ترس فيزيكي، فرار است. انواع كنش بر ... است. در حاليحفظ آبروي اجتماعي و

هاي شها و كنالبته همه اين ترس . .دنميشومحسوب در واقع به نوعي كنترل احساس مبناي عقالنيت 

.) حتي ترسي كه منجر به باقي ميشودگذاري شده و مثبت محسوب ارزش گلستان در پس از آن

 .(ميشودآموزي معلم بدكنش ماندن كودكان در دايره خشن علم

 ةيسندمدار نودر مقابل ديدگاه جامعه ،كليله و دمنه ةنويسندمدار تفاوت اين دو نگاه به ديدگاه انسان

هاي اي آرماني با تمام مشخصهگردد. از سويي ديگر تالش سعدي در نشان دادن جامعهبازمي گلستان

 اخالقي علت ديگر اين تفاوت است.  

 نز. نترسيدن جوان مشتميشودتقبيح  گلستاندر  ترس هيجانتوجهي به در همين راستا بي 3ـ  2

يزيكي فو نزديكي وي به مركز قدرت منجر به آسيبي  گلستاننترسيدن دوست راوي در ان يا از مالح

 ويسندهنبه طور خاص است. گلستانمحتوي تعليمي  منطبق براين نوع از ترس  . ميشوداجتماعي يا 

مهم در زندگي اجتماعي تلقي كرده، گاه حتي نترسيدن را مذمت  ساز و كاري، ترس را گلستان

اين همان برخورد سازگارانه با ترس است كه در مطابق نظر روانشناسان، برخوردي فرهنگي . ميكند

 انساني است.  هيجاناتبا 

 :نتیجه

، در مجموع در دو داستان اصلي و چهار داستان فرعي كليله و دمنههاي از كل حكايتحكايت  27در 

حكايت  811سعدي نيز از ميان  گلستانمورد كنش ترس مواجهيم. در  9مورد كنش خشم و  82با 

مورد  25هاي ترس و خشم وجود دارد كه به ترتيب حكايت هيجان 23، فقط در اول هفت باب در

   مورد مربوط به ترس است. 82مربوط به خشم و 
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  خود زباني دارند. گاه به صراحت از بروز و ظهورهاي حاوي ترس و خشم، دو شكل عمده عبارتالف ـ 

است و در  يا راوي كنشگر خودآيد كه در اين صورت عبارت يا از زبان هيجان سخن به ميان مي

گان ت به خوانندا، در قالب عباركنشگرشكل ديگر، بروز فيزيولوژيک ترس و خشم در رفتار و ظاهر 

 ان از زبان راوي است.بيو در هر دو اثر، غلبه با  ميشودارائه 

يي . با اين وجود در جاشباهت داردر، بيشتر با الگوي كلي ليكاف و كوچش ثالگوي خشم در دو ا ب ـ

 هاييِن ة. شاه در مرحلميشودهايي مشاهده تفاوت ،خشم، شاه يا مركز قدرت حكومتي است كنشگركه 

 زيردستان او هستند.  ،تالفي، فقط كنش كالمي دارد و مجري اوامر

ترل كنة تالفي، مرحل ةدر هر دو اثر، كنترل خشم شاه بر عهده وزير است. بنابراين پس از مرحل ـ پ

 .ميشودخارجي خشم و در ادامه لغو فرمان تالفي به الگوي اصلي افزوده 

تالفي در يكي از الگوها به  ةمرحلهاي تكرارشونده، خشم متقابل است كه در آن، يكي از الگو ـ ت

 .ميشودمقابل تكرار  كنشگرالگوي ديگر محسوب شده، مراحل خشم در منزله رخدادآزاردهنده در 

د يا عدم دسترسي به منبه دليل مواجهه با مقامي قدرت كنشگرهر گاه در الگوي اصلي خشم، ث ـ 

. در دميشوتالفي را نداشته باشد، دو تغير در الگوي اوليه حاصل  ةامكان ورود به مرحل  طرف مقابل،

 ترس يا صبر و كنترل خشم خواهد شد. ةوارد مرحل كنشگراين حالت 

 كلیله و دمنهو گلستان  هاي الگوي فرهنگی خشم و ترس در. تفاوت2

و شاه به عنوان باالترين مركز قدرت، از  ميشودعامه مشاهده  ةفقط در طبق گلستانترس در  الف ـ

 . كنندميترس را تجربه كليله و دمنه همه اقشار جامعه در تجربه ترس مبراست. اين در حالي است كه 

تر علت ها بيشترس كليله و دمنهمتفاوت است. در  گلستانو كليله و دمنه هاي بروز ترس در علت ب ـ

غالبا با علل اجتماعي مواجهيم. اين مسئله به تفاوت فرهنگي جامعه در  گلستانطبيعي دارند اما در 

 هجري و تفاوت بستر فرهنگي دو اثر مربوط است. 7و  1قرن 

، در حالي كه در استكليله و دمنه ر ترس در گفرار از موقعيت خطر فيزيكي، واكنش تجربه پ ـ

 .ميشود هاي عقالنيمصلحت انديشي و واكنشتر منجر به ، بيشبا علتهاي اجتماعي ترسهايي گلستان

گذاري شده و به عنوان سازوكاري ، هيجان ترس ارزشگلستانبا توجه به ديدگاه سعدي در  ت ـ

   خورد.ن ديدگاه در اثر ديگر به چشم نميدر حالي كه اي ميشودعقالني مطرح 

س ها در الگوي ترها در الگوي خشم و تفاوتگفت تمامي شباهت ميتوانمذكور  با توجه به نتايج. 3

است. به نظر ميرسد نگاه متفاوت دو نويسنده به اجتماع, تفاوت جوامع در دو قرن به وجود آمدن اثر 

  .هاي متفاوت اين دو اثر دليل اصلي اين نتايج استريشهو 
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