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 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« ـ پژوهشي دو فصلنامه علمي  
  85ـ 108 :1387بهار و تابستان م، دهشماره   

 25/1/1386: تاريخ دريافت  
  14/6/1386: تاريخ پذيرش  

  
  شناختي امثال و حكم فارسي تحليل روان

  
  * حسين نوين

  چكيده
هاي معنـوي آن،   تهها و اندوخ اي از تجارب، دانش امثال و حكم فارسي با مجموعه

  مطالعـه . آيند هاي ملي و مفاخر تاريخي و فرهنگي ملت ما به شمار مي از گنجينه
، ما را بـا  »شناختي ادبيات روان«ـ فرهنگي، از منظر  هاي اجتماعي گونه نشانه اين

هـاي   هاي شخصيتي، وراثت، و بـا رشـد و قضـاوت اجتمـاعي و روش     انواع ويژگي
هـاي يـادگيري    در زمينـه ها  همچنين مثل. سازد مي فرزندپروري گذشتگان آشنا

هـا و رفتارهـاي    هـاي فـردي، انگيـزش و هيجـان، كـنش      ، تفاوت شخصيت ،افراد
اغلب ايـن گونـه   . دهند در اختيار ما قرار ميرا اجتماعي آنان، اطالعات گرانبهايي 

؛ اسـت هاي علمي امروزي قابل بررسي و تطبيـق   شناختي با نظريه هاي روان جلوه
هـاي   پـذيري، تعـارض   رواني مانند كنش و رفتارهاي اجتمـاعي، تلقـين   هاي جلوه
زدن،  هـاي دفـاعي چـون واپـس     شناختي مانند ناكامي، اضطراب و توانمندي روان

هيجـان و    لهئفكني، دليل تراشي و مسـ  فكني، برون سركوبي، همانندسازي، درون
  در زمينـه . اس يافته استي فارسي انعكها مثلانگيزش، انواع انگيزه و هيجان در 

رنگـي بـا جماعـت، پرخاشـگري گروهـي و       ها و رفتارهاي اجتماعي نيز، هم كنش
هاسـت كـه بـه     شناختي گويندگان مثل تقليد از ديگران، از جمله محورهاي روان

  .ي فارسي تجلي پيدا كرده استها مثلال نحو قابل توجهي در ضرب
  

  .شناختي روان تحليل ،امثال و حكم فارسي: واژگان كليدي
  

                                                 
 Dhn_novin@yahoo.comاستاديار دانشگاه محقق اردبيلي                                                          *
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  مقدمه
ها، عالوه بر بيان نصـايح و انـدرزهاي تربيتـي و اجتمـاعي، اغلـب       امثال و حكم ملت

هاي دروني آنهـا نيـز هسـت كـه بـه صـورت معـاني مجـازي و          ّن خلقيات و خصلت مبي
ايـن گفتارهـاي حكيمانـه، گـاهي     . شـوند  استعاري و گاهي نيز صريح و روشن بيان مـي 

اي ظـاهر   اي و افسـانه  هـاي خـام و يـا اسـطوره     احساسات و انديشـه آميخته به خرافات، 
نوع احساسات و باورهاي علمي يـا غيرعلمـي و     عمق و گستره  شوند كه همگي نشانه مي

زيرا بخش قابل توجهي از حيـات نخسـتين بشـري را زنـدگي     . استاي گذشتگان  افسانه
مطالعه اين دسته از باورها و امثال  بنابر اين،. دهد اي آنها تشكيل مي اي و اسطوره افسانه
  .سازد اي گذشتگان آشنا مي اي و اسطوره رايج، ما را با تاريخ كهن و زندگي افسانه  و حكم

هاي مختلف علمي و فرهنگي امثـال و حكـم فارسـي،     در اين پژوهش، از ميان جلوه
واع احساسـات،  ها توجه شده و ان شناختي، تربيتي و اخالقي مثل هاي روان صرفاً به جنبه

ها انعكاس  شناختي مردم كه در مثل هاي گوناگون روان ها و عواطف، باورها و جلوه انديشه
  .اند  شدهاند، بازيابي و شناسايي  يافته

شناسي، كه به قدمت تاريخ بشري حيات دارد، هميشه ذهن و روان آدمي را  علم روان
ار انسان هميشـه كـانون اصـلي    به خود مشغول داشته است؛ به عبارت ديگر، چرايي رفت

  .شناسانه بشري قرار داشته است توجه و تحقيقات روان
در . شـود   مـي  كاوي، هنر و ادبيات از منظر رواني تحليل و ارزيابي قرار از ديدگاه روان

هـاي   هـاي ناخودآگـاه و تعـارض    ها و انگيـزه  اين روش، محققان عالوه بر شناسايي منش
  .شناسند ا و خاستگاه رواني آنان را نيز ميدروني افراد، اميال، آرزوه

كـاوي   علـم روان . كاوي پيوند عميق و آشكاري وجود دارد امروزه ميان ادبيات و روان
شناختي آدمي است؛ به عنوان مثال اينكـه مـردم چـه     در پي كشف مسائل بنيادين روان

كدام است؟ آنان ههاي خوشبختي آنها  دانند؟ را دانند يا نمي بخش مي چيزهايي را رضايت
كنند؟ علل ناكامي يا  هاي اجتماعي از خود دفاع مي چگونه در مقابل حوادث و ناهنجاري

  خوشبختي آنان كدام است؟
هـا انجـام يافتـه اسـت؛ بـه       اي به وسيله غربي امروزه در اين زمينه تحقيقات گسترده

ناختي هنر و ش هاي مختلف روان عنوان مثال چند تن از محققان خارجي به تبيين جنبه
مرحـوم دهخـدا نيـز    ). 1366 ،نويسندگانگروه (اند  ادبيات، از جمله رمز و مثل، پرداخته
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). 1363 ،دهخدا(ي فارسي را در چهار جلد گردآوري كرده است ها مثلال بخشي از ضرب
هاي مهم فارسـي را   المثل هاي تاريخي پيدايش برخي از ضرب مهدي پرتو آملي نيز ريشه

شـناختي   هـاي روان  امـا در خصـوص جنبـه   ). 1374 ،پرتـو آملـي  (ت ده اسـ كـر بررسـي  
كاوي علمي آنها تحقيق خاصي صورت نگرفته اسـت و   هاي فارسي و يا روان المثل ضرب

هـاي فارسـي را از ديـدگاه     المثـل  پژوهش حاضر اولـين كـار تحقيقـي اسـت كـه ضـرب      
  .دكن شناسي مطالعه و بررسي مي روان

شناختي موجـود در امثـال و    ست تا فراگردهاي رواندر اين پژوهش نيز سعي شده ا
سـاز و  هـاي روانـي و    هـا، واكـنش   فارسي، تحليل رفتاري و شخصيتي افراد، كـنش   حكم
هـا و   هـا، جلـوه   مثـل   چنين در مطالعـه  هم. شودهاي دفاعي آنان، ارزيابي و شناسايي  كار

كه انعكـاس  ... فس و ن ترس، ناكامي، پرخاشگري، خشونت، عزت: هاي رفتاري مانند جنبه
پژوهشـي    تري دارند، همراه با آثار نمونه، از ديگر مواردي است كـه در ايـن مقالـه    روشن
هـاي   توان مسائل و موضوعات مهم و ناپيدايي كه در اليـه  است؛ به عبارت ديگر مي شده

هـا،   ها نهفته اسـت، آشـكار و نمايـان سـاخت؛ ماننـد باورهـا، سـنت        پنهان و عميق مثل
هـا و   ها، نهادها، عمل البته بايد توجه داشت كه اهميت متن. هاي مختلف آدمي شخصيت

ها، هميشه بيش از هرگونه رسالت و فوايدي است كه به ظـاهر از   باورهاي نهفته در مثل
  .شود آنها برداشت مي

  
  ضرورت و اهميت علمي پژوهش

پاي ساير علوم در  بهشناسي ادبي نيز پا با پيشرفت روزافزون ساير علوم، ادبيات و روان
علمـي و    بـا مطالعـه  . علمـي اسـت    هـاي ناگشـوده   گشـايي و روشـنگري افـق    صدد گـره 

ـ فرهنگي گذشتگان  ّم اجتماعي آثار ادبي، بسياري از نكات، و موضوعات مه  شناسانه روان
در ايـن پـژوهش   . شود اند، آشكار مي هاي تاريك و ناپيداي تاريخ گم شده ما، كه در هاله

مـا از طريـق     ها، آمال و آرزوها و احساسـات دور و دراز مـردم گذشـته    فكار، انديشهنوع ا
  .گردد هاي فارسي بررسي و آشكار مي مثل  مطالعه

انساني، گام بسيار بزرگ و مهمي اسـت   همگام و همسو نمودن تحقيقات ادبي و علوم
  .انساني امروز در راه اعتال و شكوفايي علمي ادبيات و علوم

شـناختي   روان  گيرد كه قطعاً جلـوه  هايي صورت مي المثل ضربدربارة  تحقيق لذا امر
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هـاي رايـج در    شناختي مثـل  ها و انعكاسات روان نوع متغيرها با جلوه بارهدارند و در اين 
ها و به صورت آماري و تحقيقي انجـام   هاي حاوي آن مثل محيط شهر تهران يا در كتاب

  :شود كه براين اساس معلوم مي. گيرد مي
  آورد؟ روي مي  المثل چرا آدمي به بيان ضرب) الف
  ّّ است؟ ها تا چه حد گيري مثل هاي فكري آدمي در شكل نقش تجارب و اندوخته) ب
ها و هنجارهاي دروني و بروني آدمي چگونه به صورت امثال و حكم ادبـي   تعارض) ج

  شوند؟ ظاهر مي
  ها چگونه است؟ و اخالقي مثل هاي تربيتي ها و جلوه سرانجام اينكه شيوه) د
  
هاي پژوهش اد و روشمو  

بوده است و طي آن امثال و حكم فارسي كه » تاريخي«روش پژوهش در اين تحقيق 
در طول تاريخ و حيات مختلف اجتماعي ايرانيان، بيان شـده و در منـابعي چـون كتـب،     

اند، مطالعـه و بررسـي    ها و ساير منابع فرهنگي و ادبي ضبط شده المعارف ةنشريات و داير
  .اند شده

هـا و سـخنان    المثـل  و اسـتخراج ضـرب  ) تهران( مصاحبه در سطح مردم فارسي زبان
در ايـن روش منـاطق   . حكيمانه مورد تحقيق نيز، به صـورت روش ميـداني بـوده اسـت    

اي از پژوهشگران و همكاران طـرح   هعد دستتهران براساس روش ميداني به   گانه بيست
و امثال و حكم مشهور و رايج آنان بازيافت و شناسايي و سـرانجام  شده زيابي مطالعه و ار

  . اند شده عرضهبه صورت تحليل و ارزيابي نهايي 
كاربردي امثال و حكم فارسـي در سراسـر ايـران و در بـين       از آنجا كه دامنه و حوزه

پـرداختن  بنـابراين،  . نيز گستره و نفوذ دارد... ُر، بلوچ، كرد، فارس، ترك و  اقوام مختلف ل
براي محـدود  . هاي نامحدود زباني و جغرافيايي كاري محال و غيرممكن بود به اين حوزه

علمي نمـودن مبـاني    جهتپژوهشي خود و در   كردن دامنه كار و مشخص نمودن حوزه
 هر. محور اصلي اين پژوهش قرار گرفت امثال و حكم فارسيب اآن، مركزيت تهران و كت

اي نيز خود دامنه وسيع  ّي و جغرافيايي خاص منطقه به امثال و حكم محل چند پرداختن
توان بـه آن   و جايگاه رفيع علمي و تحقيقاتي خاص خود را دارد و در جايگاه ديگري مي

  .پرداخت
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  مباحث و نتايج
  تعريف يادگيري. 1

شـئون و امـور     ترين موضوعات حيات بشري، يـادگيري اسـت كـه همـه     يكي از مهم
كسـب ارزش، فهميـدن يـا    «: گيرد؛ در تعريف يادگيري آمده اسـت  ني او را دربرميزندگا
تـوان  ( يادگيري تغييـر نسـبتاً پايـدار در رفتـار بـالقوه     . يابي از راه تجربه يا مطالعه تسلط
  .)220 :1371 ،سيف(» كند تمرين تقويت شده باشد، ايجاد مي  ، كه در نتيجه)رفتاري

  :گويد سعدي در اين باره مي
 وحشت آموزد و خيانـت وريـو    اي بـا ديـوگر نشـيند فرشـته

 نكنـد گــرگ پـوستين دوزي  از بـــدان جــز بــدي نيــاموزي
  )179: 1363سعدي، (

  انواع يادگيري .2
  شدن نظريه شرطي .2ـ1

گذار بزرگ نظريه شرطي شدن آدمي در مقابل رويداد بيروني بـه   پاولف روسي، بنيان
گر يا شـنونده را كـه    العمل پاسخ نجام يك آزمايش از يادگيري، عكساو با ا. آيد شمار مي

هاي فارسي نيز به اين موضوع  دهد، ارزيابي كرد؛ در مثل در موعد مقرر از خود نشان مي
  :اشاره شده است؛ از جمله

، 1363دهخـدا،  ( كند ـ دست به چوب كه ببري، گربه دزد، حساب كار خودش را مي
  .)81: 2ج

  .)1386: 3همان، ج( ترسد از ريسمان سياه و سفيد ميـ مار گزيده 
خانه شـرطي شـده و لـذا بـا مشـاهده       در مثل اول گربه دزد، در مقابل چوب صاحب

در مثـل دوم هـم   . نـد ك  بينـي مـي   سـنجد و پـيش   مـي مجدد آن، نتيجه و عواقب كار را 
يدن آنها از شرطي شده است و با د) شبيه مار( مارگزيده در مقابل ريسمان سياه و سفيد

  .دهد العمل نشان مي خود عكس
  يادگيري از نوع تعميم و تمييز .2ـ2

  ، شامل پاسخ كردشناسي كشف  موضوع تعميم و تمييز كه پاولف در آزمايشگاه روان
  .است) تمييز( با تشخيص يك محرك مشخص) تعميم( هاي مشابه شرطي به محرك

: 1371سيف، (» افتد بسيار اتفاق مي انسان  تعميم و تمييز در زندگي روزمره  لهئمس«
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  :در زبان فارسي امثال و شواهد فراواني از نوع تعميم و تمييز وجود دارد؛ مانند ).231
  :مثال براي تعميم) الف

  .)1914: 4، ج 1363دهخدا، ( اي است، دردي است جا كه ناله هرـ 
 .)712: 4همان، ج ( ـ مشت نمونه خروار است

  :مثال براي تمييز) ب
 .)1928همان، ( هر گردي گردو نيستـ 

  .)1195 :همان(شود  نميشانس  ـ هر كچلي خوش
هاي متفاوت، پاسـخي را كـه    فرد از روي شباهت ظاهري محرك ،بنابراين، در تعميم

هـا،   و در تمييز نيـز بـا وجـود شـباهت     كند عرضه ميقبالً به يك محرك مشخص داده، 
و اين زماني است كه افراد معموالً به . گردد هاي جزئي است كه موجب تعميم مي تفاوت

  .زنند علت تحت تأثير واقع شدن در امور ظاهري، دست به تعميم مي
  يادگيري گشتالت  نظريه .2ـ3

گرايـي يـا تجزيـه     ، مخـالف روش كـاهش  استِ گشتالت  گذار نظريه ورتايمر كه بنيان
كل هميشـه  «است كه  گشتالت آن  شناختي است و منظور نظريه هاي روان كردن پديده

هايي اسـت كـه    يعني كل داراي خواص و ويژگي. »بيش از اجزاء تشكيل دهنده آن است
  :هاي فارسي شود؛ مانند اين مثل در اجزاء تشكيل دهنده آن يافت نمي

  .)367: 1، ج 1363دهخدا، ( ـ با كل چه برابر كند اجزاء
 .)119 :4همان، ج ( خلل، چون اصل باشد استوار شد بيـ فرع با
  .گاه برابري ندارند دهند، اما هيچ هاي فوق به رغم اينكه اجزاء كل را تشكيل مي در مثال

  يادگيري اجتماعي  نظريه .2ـ4
در ايـن نظريـه، عـالوه بـر عوامـل      . يـادگير اجتمـاعي اسـت     گذار نظريه بندورا بنيان

اي،  مشـاهده يـادگيري  . شوند محيطي، فرآيندهاي شناختي نيز بررسي و تحليل قرار مي
آيد كه از طريـق مشـاهده رفتـار و اعمـال      ترين نوع يادگيري اجتماعي به شمار مي مهم

ّهي، به ياد سپاري، توليدي يا بازآفريني  توج«گيرد و مراحل چهارگانه  ديگران صورت مي
  .)311- 12: 1371سيف، (اي است  ، از مراحل اصلي يادگيري مشاهده»انگيزشي  و مرحله

  :اي اي روش يادگيري مشاهدهشاهد مثال بر
 ـ كالغ خواست راه رفتن كبك را يادبگيرد، راه رفتن خـودش را نيـز فرامـوش كـرد    
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  .)1223: 3ج ،1363 دهخدا،(
  .)1480:همان(جهند  ميـ وقتي يكي از گوسفندان گله از آب جست، بقيه نيز 

ه آموزش، از ها به اهميت تقليد درست و آگاهانه و پرهيز از كم توجهي ب در اين مثال
  .طريق مشاهده يادآوري شده است

  يادگيري و عملكرد اخالقي .2ـ5
. است ترين بحث نشان دادن چگونگي وابستگي ماهيت رفتار شايسته موضوع اخالق مهم

  .شناسي اجتماعي قرار دارد پردازان روان اين امر در حوزه اخالق مورد توجه علما و نظريه
اخالقـي    حكم فارسي نيز بـرهمين اسـاس و جـوهره   اصلي اغلب امثال و   خمير مايه

  :خورد هاي فارسي به چشم مي هاي بارز و فراواني از آن در مثل و نمونه استاستوار 
  .)264 :1363، سعدي( ـ مزن بر سر ناتوان دست زور

 .)691: 2ج : 1363دهخدا، (ـ حذر كن ز آزار افتادگان 
  .)287: 1385 كتاش،ب(ماند  ـ جور و ستم بر ديگران بر زمين نمي

  سازي خود تبرئه .2ـ6
وليت يا توجيه امور زشت و ناپسند از جمله رفتارهـا و كردارهـاي گـروه    ئگريز از مس

قـانوني و اخالقـي بـه آن      زيادي از آدميان است كه در مقابل محكمه وجداني يا مؤاخذه
  :شوند دي ظاهر مي ّ هاي متعد ها با جلوه اين نمونه .شوند ّل مي متوس
  دليل تراشي .2ـ6ـ1

هاي قابل قبول و ارزشمند بـه افكـار،    دليل تراشي عبارت است از نسبت دادن انگيزه
دليل تراشـي را همچنـين   . اي مشخص ندارند احساسات يا رفتار خود، كه در واقع انگيزه

دليـل تراشـي را كـه    . ناخودآگاه و توجيه عطف به ماسبق تلقي كرد  لهئتوان يك مس مي
زيـرا دروغ گفـتن يـك    . جيهي است، نبايد با دروغ و ظاهرسازي اشتباه گرفتيك امر تو

 :داند؛ مثال ّعي بودن آن را مي جريان خودآگاه است و شخص تصن
  .)145 :1، ج1363دهخدا، (است گويد اتاق كج  تواند برقصد، مي ـ عروس نمي

  :يا و )227: همان( .گندد ـ اگر لوطي نگويد دنيا اهميت ندارد، دلش مي
  ـ غم فرزند و نان و جامه و قوت           باز دارد ز سير در ملكوت 

)1127: 2همان، ج(  

  .)1278: 3ج :همان( !گويد مردار است رسد، مي ـ دست گربه به گوشت نمي
هاي دفاعي دليل تراشي دارد كه براي كاهش  اشاره مستقيم به توانمندي ها مثلاين 
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  .شود ميشود، به صورت ناهشيار استفاده  اكام ميهايي كه انسان ن اضطراب در موقعيت
  جايي جابه .2ـ6ـ2

جـايي   د، بـا جابـه  كنـ   بعضي از افراد اگر بدانند كه يك مرجع رفتارشان را حمايت مي
  :گريزند؛ مانند وليت از اصول اخالقي خود ميئمس

  .)1393 :همان( !من بيگناهفرستنده پر خشم و : ـ المأمور معذور و يا
ترس از انتقام مقابل  دليلگيرد كه فرد نتواند به  رخوردها، زماني صورت مياين نوع ب

 سـاز و كـار  خشم و خشونت ديگران ابراز وجود نمايد، براي حفظ تعادل روانـي خـود از   
  .نمايد جايي استفاده مي جابه) توانمندي(

  وليتئوليت يا لوث مسئپخش مس. 2ـ6ـ3
تـر از   عمل زشت به صورت گروهي، راحتگيري براي انجام  گاهي براي انسان تصميم
  :انجام فردي آن است؛ مانند

  گر نامه رد كنند، گناه رســـول نيست     ـ گوينده را چه غم كه نصيحت قبول نيست 
  )1335 :همان(

  چه غم خورد كه بميرد چراغ پير زني     ر خزائن بــاد  ـه وكيل است بـاي ك ـ فرشته
)1139: 2ج همان،(  

  شخصيت
  هاي فردي خصيت و تفاوتش .1

اي از  راه و روش ويژه«: كنند پزشكي آمريكا شخصيت را چنين تعريف مي انجمن روان
داري كه هر شخصي، چه بـه صـورت    تفكر، احساس، رفتار شخصي و طرح رفتاري ريشه

خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه، به عنوان سبك زندگي يا روش كنار آمدن با محيط 
  .)199 :1375 ،كالرنس( »دهد ياز خود نشان م

شخصيت در بين افـراد و طبقـات مختلـف اجتمـاعي نيـز متفـاوت اسـت و عوامـل         
يكي از ايـن عوامـل سـاخت     .شوند متعددي منجر به بروز رفتارهاي فردي و طبقاتي مي

است؛ ديگري محيط زندگي آدمـي اسـت كـه بـر رفتـار او تـأثير       ) وراثت( انسان زيستي
» وجـدان «كه با اصطالح » اراده انساني«يا » خود«رد؛ عواملي چون مستقيم و بسزايي دا
؛ هسـتند كنند، در تكوين رفتارهاي فـردي و اجتمـاعي قابـل توجـه      نيز از آن تعبير مي

  :شاهد مثال فارسي براي وراثت
  نه زنگي به گرمابه گردد سفيد    ـ به كوشش نرويد گل از شاخ بيد          
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  )452 :1ج، 1363دهخدا، (
  تربيت نا اهل را چون گردكان بر گنبد است       ـ پرتو نيكان نگيرد هر كه بنيادش بد است  

  )502: 1جهمان، ( 
  .)121: 1385 بكتاش،( برد مياش  ـ جوان خوب به دايي و دختر خوب به خاله

  :مثال براي تأثير محيط
  گرچه پاكي، تو را پليد كند     نشين كه همسر بد ـ با بدان كم

  )41 :1ج، 1363خدا، ده(  
، بكتـاش ( ـ دو اسب را كنار هم ببندي، اگر هم رنگ نيز نشوند، هـم خـو خواهنـد گشـت    

1385: 76(  
  )102 :همان( من آنگه بگويم كه تو كيستي؟         ان دوستيـا كيـگو بـو اول بــ ت
  فردي) هاي شخصيت( نقش خود در تفاوت .2

آدمـي نيـز در ايجـاد سـاختار     » دهارا«و » خـود «عالوه بـر وراثـت و محـيط، نقـش     
زيـرا آدمـي موجـودي بـا اراده،     . شخصيتي و رفتاري انسان مؤثر و تعيـين كننـده اسـت   

شـناس انگليسـي،    ريموند كتـل، روان . گيرنده و داراي قدرت و تفكر اخالقي است تصميم
عوامل محيطـي   اعوامل ارثي و دو سوم آن ب امعتقد است كه يك سوم شخصيت آدمي ب

  .)31 :1378 ،دوان شولتز(شود  ميتعيين 
  :»نقش خود«مثال براي 

  .)750: 2ج، 1363 دهخدا،(ـ خواستن توانستن است 
 .)1938: 4ج همان،( به قدرهمت خودخانه ساختهـ هركس 

 .)1013: 2ج همان،(دوشد  اگر خواهد از بز نر نيز شير مي شبانـ 
 .)592:همان( ـ جوينده يابنده است
  مور تواند كه سليمان شود     نبان شودـ همت اگر سلسله ج

 )198 :4ج، همان(
ترين عامل به وجود آمدن همـت و اراده در آدمـي، ميـزان     بايد توجه داشت كه مهم

و » خـود «توجـه بـه     عزت نفس و ايمان دروني اوست؛ به عبارت ديگـر انسـان در سـايه   
  .متعدد انساني نايل شود هاي تواند به خالقيت هاي دروني و ارادي خود است كه مي توانمندي

  انواع شخصيت
شخصيتي كه در آن سوءظن و عدم اعتمـاد فراگيـر و بـدون تحمـل     : شخصيت بدبين
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شخصيت بدبين  ،عقايد ديگران، به همراه حساسيت زياد و محدوديت عواطف وجود دارد
  :كنند؛ مانند اين مثال شدن با ديگران پرهيز مي اين گونه افراد از صميمياست 

  .)372 :1ج همان،(جنگ من آيد به  گريزم و دوست مي شمن ميـ از د
      ردـكه مرا عاقبت نشانه نك    ـ كس نياموخت علم تير از من

 )1206 :3ج، همان(
 .)همان( كنم مي خوابيده دشمني است كه بيدار كنم، مي اظهار خود كه دوستي هر باـ 

اعي كمبود ظرفيـت  شخصيتي كه در آن براي ايجاد روابط اجتم: گرا شخصيت درون
و لذا اين دسته از افراد با دوستان خود نيز كمتـر معاشـرت   . فكري و اخالقي وجود دارد

  :كنند؛ مثل فارسي مي
  .)106 :همان( داري، ز مردم دور باش ـ از بال دوري طمع

  ها بپرهيزد سعادت آن كسي دارد كه از تن     ـ دال خوكن به تنهايي كه از تنها بال خيزد
 )93 :2ج، 1363، دهخدا( 

هـا، انـواع عجيبـي از افكـار، ادراك و      در اين گونـه آدم : شخصيت داراي افكار واهي
اين افكار در محتويات ذهن ممكن است شـامل  . البته در حد آشفتگي. گفتار وجود دارد

  :هاي كج باورانه نيز باشد؛ مثل افكار جادويي و انديشه
  .)669: 2ج، 1363دهخدا، ( آيد مي ـ شب شنبه سنگ از جايش بلند شود، سرجايش

  روز خود همچو شب سياه مكن     نــ شب در آيينه نگاه مك
 )669 :همان (

و هسـتند  افرادي كه بسـيار سـرزنده و نمايشـگر     :هاي نمايشي و هيستريك شخصيت
ّـج   هميشه در صددند تا توجه ديگران را به خود جلب كنند و مشتاق چيزهاي نو و مهـي 

  :ه اغراق دارند؛ مثلهستند و عالقه ب
 يـك كـالغ را چهـل كـالغ كـردن     : حبه را قبه كردن و يـا  :و ياـ از كاه كوه ساختن 

  .)2049: 4ج همان،(
نمـايي هسـتند و    اين گونه افراد داراي حس خـودبيني و بـزرگ   :شخصيت خودشيفته

  :شمارند؛ مثل فارسي همتا مي خود را مهم و بي
 همـان، (بينـد   شاه تير را در چشم خـود نمـي   بيند ولي ـ خار را در چشم ديگران مي

  .)706: 2ج
 .)1243: 3ج همان،(ـ كور خود و بيناي مردم 
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افراد خودخواه و خودمحوري كه اضطراب و پشـيماني از گنـاه    :شخصيت ضداجتماعي
هاي  ها بيشتر در كساني كه زمينه اين گونه شخصيت. هستند» گر توجيه«ندارند و بيشتر 

  :خورد؛ مثل فارسي به آرزوها در آنها زياد است، به چشم مي محروميت و عدم نيل
  .)732: 2ج همان،( ـ خرش از پل گذشت

  .)828 :همان( خواب برده را او آب ببرد،ـ دنيا را 
ها اصرار دارند كه ديگران به راه و رسـم   اين گونه شخصيت :شخصيت اجباري و سؤالي

همچنـين در مـورد ابـراز    . داننـد  قي ميچون تنها خودشان را آدم منط. آنها تسليم شوند
و حتي از دور انـداختن اشـياء    هستندهاي مادي خود خسيس  ها و صرف دارايي هيجان

  :كنند؛ مثل فارسي غيرضروري هم اجتناب مي
  .)1529: 3ج همان،( ـ مرغ يك پا دارد

  .)2007: 4ج همان،( همين گلو همين هلوست و :يا !ـ همين است و بس
  .)1920: 4ج همان،(ار آيد، يك روز به كار آيد ـ هر چيز كه خو

  
  هاي دفاعي تعارض و توانمندي

  .شود تعارض از دو عمل، تمايل يا هدفي كه به طور هم زمان مخالف يكديگر باشند، ناشي مي
  انواع تعارض

در اين حالت تعارض ميـان دو  . باشد» ـ نزديكي نزديكي«تعارض ممكن است از نوع 
هايي كه به طور يكسـان در زمـان واحـد     هدف. استرزش مساوي هدف مثبت و داراي ا

  :براي فرد جذاب هستند؛ مثل فارسي
  .)1990:همان(خواهد، هم خرما را  ـ هم خدا را مي

 .)489: 1ج همان،( ـ با يك تير دو نشان زدن
. است، نوعي تعارض كه حل آن بسيار مشكل است» اجتناب ـ اجتناب «تعارض ديگر 

رض فرد مثبـت از يـك هـدف واقعـي، هـم گريـزان اسـت و هـم بـه آن          در اين نوع تعا
  :مند؛ مثل فارسي عالقه

  .)164 :1385، بكتاش(ـ با يك دل دو دلبر نتوان داشت 
  ناكامي

اسـت كـه    اوضـاعي ها مفاهيم شكست خوردن دارد و اشاره به  نامه ناكامي در فرهنگ
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رو شـده   كه بـا مـانعي روبـه   بيند  خواهد به اهداف مطلوبش دست يابد ولي مي فردي مي
العمـل   عكـس . هاي افراد نيز توجـه نمـود   تحمل و توانايي  است؛ در ناكامي بايد به درجه

شناسـان   و لذا برخي از روان. هاي او در هدف خواهد بود نامناسب از فرد، منجر به ناكامي
د به نقش ناكامي در رشد شخصيت اشاراتي داشته و وجـود مقـدار ناكـامي را بـراي رشـ     

اينـان معتقدنـد كـه    ). 193 :1373 ،احمدي و فراهـاني (اند  شخصيت انسان الزم دانسته
هـا باالسـت و اگـر     گذشت در برابر ناكامي  هرچه سالمت رواني انسان بيشتر باشد، درجه

  :رو خواهد شد؛ مثل فارسي نژندي روبه پريشي و روان كم باشد، با حاالت روان
  .)923: 1ج ،1363دهخدا، (م ـ از چاله برآمديم و در چاه شدي
 .)1102: 2ج همان،(ـ عشق را بنياد بر ناكامي است 

 .)959 :همان(سرانجام مردم بجز خاك نيست ـ 
  اضطراب
هاي ناخودآگاه بين اميال متضاد يا بين اميال و موانـع بيرونـي آن، كـه بـه      كشمكش

» مالمـت  احساس«يا » وقوع خطري از پيش تصور شده«طور ناخواسته موجب احساس 
بـه طـور كلـي    . گردد هاي دفاعي مي شود، در نهايت باز منجر به استفاده از توانمندي مي

اضــطراب عبــارت اســت از احســاس ناخوشــايند و ناراحــت كننــده، بيمنــاك و تــرس از 
  .بيني خطري كه منشأ آن شخصي نيست پيش
ت نگيرد، مورد تهديد است و اگر كاري صور» خود«كند كه  اضطراب فرد را آگاه مي«

هاي  در چنين وضعي است كه از توانمندي. ممكن است به طور كلي در هم شكسته شود
  :؛ مثل فارسي)64: 1377، زشولت(» شود دفاعي استفاده مي

  .)632: 2، ج1363دهخدا، ( گريزد شود و مي ـ چوب را كه برداشتي، گربه دزد معلوم مي
 .)55: 1ج  همان،( ـ هركه خيانت ورزد، دستش از حساب بلرزد

 .)55: 1ج  همان،( ـ آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است
  .)588: 2ج همان،( به راست برگيردكج را  ـ راست
  دفاعي هاي ساز و كار

هـا و   هاي خودآگاه خود، بـراي مقابلـه بـا اضـطراب و نگرانـي      انسان در سايه كوشش
نمايد؛  دفاعي فراهم مي) هاي انمنديتو( ساز و كارناماليمات روحي و جسمي خود، نوعي 

روانـي، كـه    هاي اختصاصي، ناخودآگـاه و درون  انطباق: ند ازا هاي دفاعي عبارت توانمندي
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ايـن  . شـوند  هاي هيجاني و تخفيف اضـطراب فـردي وارد عمـل مـي     براي حل كشمكش
هـاي ذهنـي و    هاي ذهنـي، پويـايي   هايي مترادف، توانمندي ها همچنين به نام توانمندي

  :ند ازا هاي دفاعي عبارت ساز و كارشوند؛ انواع  تكنيك انطباقي نيز ناميده مي
  هاي دفاعي ساز و كار .1

ــه و  : 1واپــس زدن واپــس زدن عبارتســت از تبعيــد غيــرارادي و خودكــار افكــار تكان
  .)فراموشي ناخودآگاه انگيخته(اه احساسات به درون ناخودآگ

از نظـر كيفيـت و شـدت تغييـر پيـدا        ماننـد  زده بـاقي مـي   هايي كه واپس كشمكش
اظهار وجود تالش  جهتكنند، دائماَ در  كنند و چون نيروي پويايي خود را حفظ مي نمي
ي هـا  هاي زباني و يـا در جنبـه   هاي ديگر در رويا و در لغزش كنند و به طريق يا شيوه مي

  :گويد حافظ مي). 89ـ90 :1370 ،كالرنس(شوند  ديگر زندگي ظاهر مي
  گفتا كه شبرو است او از راه ديگر آيد     دمـر ببنـر خيالت راه نظـگفتم كه ب   

  )236: غزل ديوان،(
  :شواهد مثال ديگر

  وشـرامـادي را فـي و شـد سختـكن     هوش ـ چنين است آدمي بي راي و بي
  )899: 2ج، 1363دهخدا، (

  وب از دلـديث ناخـرون نشود حـبي          مشكــل ـ پيكان ز درون برون شود بي
  )همان( 

  .)1822: 4جهمان، ( رود رود، از دل نمي ـ نقش از گليم مي
هاي غيرقابل قبول بـه پـيش خودآگـاه     ها يا تكانه عبارتست از احاله انديشه: 2سركوبي

  .)حذف ارادي يا فراموشي خود آگاه(
خاصـي از    وت سركوبي با واپس زني در اين است كه هر چند واپـس زنـي شـيوه   تفا

. خواهـد  دهد و براي انجام آن اراده و پشتكاري مي سركوب است، سركوب آگاهانه رخ مي
در سـركوبي  . گيـرد  در صورتي كه در واپس زني، عمل به صورت ناخودآگاه صـورت مـي  

آگـاه، پـس سـركوبي همچـون يـك      رود نـه خود  محتواي سركوب شده به پيش آگاه مي
آگاهانه مستلزم  مهاراين . دنرب هاي بهنجار به كار مي توانمندي دفاعي است كه شخصيت

  .)92 :همان( استشخصيت قوي و نيرومند 

                                                 
1. Represson. 
2. Supperssion. 
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  :شاهد مثال فارسي
  از او سر به سر چون رهي هم نكوست  ـ چو نتوان ز دشمن برآورد پوست

  )655 :2ج، 1363دهخدا، (
  .)950 :2جهمان، ( جهان بر مردمان سخت كوشگيرد  ـ سخت مي

عبارتست از بازگشت ناخودآگاه به يك سطح قبلي سازگاري عاطفي كه در : 1بازگشت
  .)گشايي عقده(گردد  آن ارضا و تشفي خاطر آدمي تأمين مي

باشـد؛ در  ) سـمبليك (امكان دارد كه واپس روي به صورت نسبي، كامل يـا نمـادين   
اي  خصوص دوران كـودكي اسـت؛ دوره  ه سطوح قبلي زندگي، ب واقع يك نوع بازگشت به

پـس   .بـرد  كه فرد براي به دست آوردن و يا ارضاي نيازهاي خود بيشتر به گريه پناه مي
هـاي   زيرا در جريان آن بعضي از رسـيدگي . واپس روي يك عمل انطباقي مطلوب نيست

  ).93: همان(روند  رشدي از دست مي
  :شاهد مثال

  روي بر خاك نه از جور وي و زارگري      ويد چون آب تو از سرگذشت  ـ دل به من گ
  )818: 3ج، همان(

  رم ــود الجـان بـستنش درمـريـگ           مـــود درد و غــ كسـي را كــه در دل ب
  )1209 :همان(          

عبارتست از ميل ناخودآگاه بـه اقتبـاس از خصوصـيات شخصـيتي يـا      : 2همانندسازي
در اين حالت معمـوالَ شـخص   . فرد ديگر يا دروني كردن آن به صورت ناخودآگاههويتي 

  .باشد مورد توجه و غبطه، فرد همانند كننده مي
و ادا در » تقليـد «البته بـا  . ثري در رشد طبيعي شخصيت داردؤهمانندسازي نقش م

  :شاهد مثال. آوردن آگاهانه نيز فرق دارد
  پذير است نفس انسانيخو     ـ با بدان كم نشين كه درماني

  )345: 1جهمان، (
  د ـم شـوتش گـدان نبـخان    ـ با بدان يار گشت همسر لوط

  )345 :همان( 
 ءست از به درون بردن يا جذب سمبليك با يك شخص يا شـي ا عبارت: 3فكني درون

                                                 
1. Regression. 
2. IdentiFication. 
3. Introjection. 
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  :خارجي محبوب يا منفور فرد؛ به قول مولوي
  رچه باشد در نوشتن شير، شيرگ                 كار پاكان را قياس از خود مگير

  )1173: 3ج ،همان(
نـوعي از    درون فكني بر عكس برون فكني، توانمندي مهمي است و گاهي بـه منزلـه  

گـاهي افـراد بـه    . رابطه نزديكـي دارد » درون گنجاندن«شود و با  سازي تلفي مي همانند
به انتقاد از خود،  جاي ابراز خشم يا پرخاشگري به ديگران، اين تمايالت غيرقابل قبول را

  :؛ مثال)95: 1370، كالرنس(نمايد  تحقير نمودن و متهم كردن خود تبديل مي
  .)118: 1، ج1363دهخدا، ( ـ كافر همه را به كيش خود پندارد

  .)407: همان( شمارد ميـ آدم بد همه را بد 
  .)185 :همان( ـ خانه نتوان كرد در كوي قياس

دادن افكار، احساسات، انگيزه و آرزوهـايي كـه در    عبارت است از نسبت: 1برون فكني
واقع از خصوصيات غير قابل قبول و مورد انكار خود فرد است، بـه ديگـران يـا چيزهـاي     

ها  ، سوءظن در فرافكني اغلب عذر و بهانه تراشي مطرح است؛ همانند انواع تعصبات. ديگر
  ....هاي عجوالنه هاي بيش از حد و قضاوت و مواظبت
: 1370كالرنـس، (دارد » انكـار «جايي است و رابطه نزديكي بـا   كني نوعي جابهف برون

  :؛ مثال)96
  اگر باشد، بني آدم نباشد     غم نباشد ـ در اين دنيا كسي بي

  )788: 2ج، 1363دهخدا، (
  خردمندي نيابي شادمانه   ـ در اين گيتي سراسر گر بگردي

  )779: همان(
فكند و ديگراني را نيـز   به جهان بيرون فرا ميهاي خود را  در فرافكني شخص ناتواني

و با اين طريق به نوعي رضاي خاطر دروني دست پيدا . شمارد با خود همسو و همدم مي
  :كند؛ مثال مي

  زان كه رسم خوشدلي يك موي نيست  خوشدلي در كوي عالم روي نيست   
  )791: همان( 

غلبـه بـر احساسـات، حقـارت     عبارتست از سعي خودآگاه يا ناخودآگاه براي : 2جبران

                                                 
1. Projection. 
2. Compensation.  
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ها پس از فقدان يا از دست دادن آنهـا   انسان  حرمت و مقام موردنياز همه. واقعي يا واهي
جبران ممكن است بـه صـورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم      . شود موجب رفتار جبراني مي

  .صورت بگيرد
جبران مستقيم عبارتست از كوشش براي نيل به چيـزي كـه شـخص در آن زمينـه     

  :خورده استشكست 
  درويش صفت باش و كاله تتري دار     حاجت به كاله تتري داشتنت نيست

  )686: 2جهمان، ( 
اي كه  اما جبران غيرمستقيم عبارتست از دست يافتن به چيزي يا جايي غير از زمينه

  :شخص در آن شكست خورده است
  شود پرهيزگار ي ميورنه هر گبري به پير        پيغمبر است  ـ در جواني پاك بودن شيوه

  )157 :1385، بكتاش( 
سـت از اتخـاذ رفتـار و گرايشـي كـه دقيقـاً در خـالف جهـت         ا عبارت: 1سازي واكنش

سـازي دقيقـاَ دفـاعي دو     واكـنش . اسـت غيرقابل خودآگـاه و ناخودآگـاه     هاي خفته تكانه
ه و در مرحلـ . شـود  در مرحله اول يك ميل غيرقابل قبول واپس زده مـي  :اي است مرحله

  :گردد؛ مانند دوم نقص مقابل همان ميل به صورت آگاه عرضه مي
  .)812: 2، ج1363دهخدا، ( ـ سنگي را كه نتوان برداشت، بايد بوسيد و كنار گذاشت

  از او سر به سر چون رهي هم نكوست   ـ چو نتواني ز دشمن بر آورد پوست
  )637: همان( 

  .)343: 1همان، ج( ـ با آنكه خصومت نتوان كرد، بساز
العمـل مناسـب را    وليتي، عكسئدر اين گونه روش به علت ناتواني از انجام كار يا مس

دانـد و در واقـع در مقابـل مشـكالت بـه نـوعي سـازگاري و تفـاهم و          رها كردن آن مـي 
  .آورد هماهنگي روي مي

 ءست از جايگزيني ناخودآگاه يك هدف هيجاني يا يـك شـي  ا عبارت: 2سازي جانشين
ش ولي غيرقابل دسترس يا نامعقول با يك هدف يا شئي قابل دسترسي كـه  بسيار با ارز

  :؛ مثال)99: 1370كالرنس، (مقبول همگان است 
  اي غير تسليم و رضا كو چاره    اي ـ در كف شير نر خونخواره

                                                 
1. Reaction Formation.  
2. Substitution. 
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  )794 :2ج، 1363دهخدا، ( 
  گريزندگي به كه زور آوري    داوري ـ چو با زورمندان فتد

  )631: همان( 
  .)152 :1385، بكتاش() خان باجي(گويد يا  بلي به خر دايي ميـ از تن

  با ددان آن به كه كم گيري ستيز     ـ چون نداري ناخن درنده تيز
  )513 :2، ج1363دهخدا، (

  .)929 :همان(زند  پاالنش را ميرسد،  ـ زورش به خر نمي
خليه بـار  هاي دفاعي و يافتن جانشين معقول براي ت سازي يكي از توانمندي جانشين

آيد، و در آن شخص خود را از انجام اعمال بيهوده، كه حاصلش  رواني آدمي به شمار مي
فرد وقتي توان مقابله با مشكالت را ندارد، گريز و فـرار را  . سازد درماندگي است، دور مي

انديشـي قبـل از اظهـار     كند و لذا در بعضي موارد چـاره  سازي مي دهد و چاره ترجيح مي
  .توان به مقصود نايل شد است و در اين روش بهتر ميتوانمندي 

  
  انگيزش

» عالقـه «بـه سـوي   » مالمت«انگيزش عبارت از آن چيزي است كه ما را از  :تعريف
. كنـد  دهد و فعاليت آدمي را هـدايت مـي   دهد؛ يعني چيزي كه به ما انرژي مي سوق مي

  ه توصـيف كننـده  ديگـري كـ    اين مفهـوم چنـدين واژه  . انگيزش يك مفهوم وسيع است
هـا   ها و اشتياق ها، گرايش ثر در انرژي و رفتار ماست، نظير نيازها، عاليق، ارزشؤعوامل م
عالوه بـر سـاخت طبيعـي، عوامـل محيطـي و      ). 47: 1374النير، (گيرد  ميبر  را نيز در

جهـت شـناخت   . اسـت هاي آن بسيار مـؤثر   يادگيري موجود زنده نيز در پيدايش انگيزه
  :كنند ها آن را به دو گروه تقسيم مي زهبهتر انگي
  اي بـه جامعـه   هايي كه از فردي به فـرد ديگـر و از جامعـه    انگيزه :هاي اكتسابي انگيزه

ها را از طريق آموزش و تجربـه كسـب    هاي مختلف اين انگيزه انسان. استديگر متفاوت 
  .شهرت طلبي  كنند؛ مانند انگيزه مي

هـايي كـه در سرشـت و ذات طبيعـي      دسته از انگيـزه آن  ):غيراكتسابي(انگيزه ذاتي 
  كننـد؛ ماننـد انگيـزه    انسان وجود دارند و آنها را از بيرون و از فرد و يا جامعه كسب نمي

اگر تأثير محيط و تجربيات انسان منحصـر بـه افـراد معـين باشـد، آن را      . ميل به حيات
  :شود اين انگيزه به سه دسته تقسيم مي. گويند انگيزه فردي مي
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اوضـاع   شـود كـه انسـان نسـبت بـه      محيطي موجب ميوضعيت معموالً  :عادت) الف
كنـد؛ مـثالً عـادت بـه مطالعـه، ورزش،      » عـادت «بيروني سـازگار باشـد و بـه اصـطالح     

شوند كه در واقـع مبنـاي    انجام وظيفه و منظم بودن منشأ رفتارهايي مي... سحرخيزي و
  :مثل فارسيدهند؛  هاي فردي او را تشكيل مي انگيزه

  .)545: 1، ج1363دهخدا، ( ـ ترك عادت موجب مرض است
  .)96: 1387 نوين،(نباشد ـ عادت كردي به دولمه، شايد روزي 

 توان كرد، االّ به روزگاران بيرون نمي         ـ سعدي به روزگاران مهري نشسته بردل
  )973: 2ج، 1363 دهخدا،(

شود؛ سبكساري از نوع منفـي   بندي مي آن طبقه» منفي«و » مثبت«عادت به دو نوع 
اما در پايـان   ،بندد توجهي به آن عالقه مي طلبي يا بي راحت رايآن است كه ابتدا آدمي ب

  .عواقب تلخ و اندوه فراوان در انتظار او خواهد بود
. ها خصلت پسنديده است ولو در ابتدا تلـخ باشـد   اما صبر و مقاومت در مقابل سختي

  .هاي پياپي در بر خواهد داشت عادت مداوم كاميابي
برخي از وقايع مهم زندگي انسان چنان اهميتي دارند كه خاطره ايـن   :وقايع مهم) ب

توانـد   آيند؛ يك تصـادف مهـم مـي    اي مهم در زندگي افراد به شمار مي گونه وقايع انگيزه
ي ا يك تحقير ممكن اسـت انسـان را بـه گونـه    . منشاء ترس دائمي فرد از اتوموبيل شود

  :تحريك كند كه تمامي عمر خويش را صرف رفع عوامل تحقير  نمايد؛ مثل فارسي
  .)1386: 2همان، ج( ترسد ـ مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مي

  .)39: 1378 نوين،( شود نميمن دوبار از يك سوراخ گزيده ؤـ انسان م
  ن آشنا كرد كه با من هر چه كرد آ    ـ من از بيگانگان هرگز ننالم

  )1737 :2ج، 1363دهخدا، ( 
زيـرا  . هـاي رفتـاري خـودش آگـاهي نـدارد      انسان از همه انگيزه: عوامل ناخودآگاه) ج

مانـد؛ ماننـد    مـي   و پوشـيده  اسـت بعضي از آنها از حيطه شـعور آگاهانـه انسـان خـارج     
هايي  اين امر خاطره. هاي دست يافتن به اين نوع عوامل است هيپنوتيزم كه يكي از روش

نسـبت بـه    آگاهانـه ه در دوران كودكي يا مراحل بعد از آن به وقوع پيوسته و انسان را ك
يـك سلسـله از رفتارهـاي خـاص      أآنها آگاهي و شعور ندارد، به شـكل ناخودآگـاه منشـ   

  :گرداند؛ مثل فارسي مي
  ).85 :1385، بكتاش( كند ميانسان با تاريخ زندگي  :ـ يادش بخير جواني و يا
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  ي اجتماعيها و رفتارها كنش
: 1367؛ آرونسـون (انـد   كردههاي فرد تعريف  شناسي را به مطالعه علمي فعاليت روان

ها و رفتارهاي فردي، كـه از   توان به مطالعه فعاليت شناسي اجتماعي را نيز مي روان). 21
تأثير محيط و طبيعت بر فرد نيز قابل توجه است؛ به . افراد ديگر متأثر است، تعريف كرد

شود كه تمـدن   غرض است، ولي معايب او وقتي ظاهر مي انسان ذاتاً پاك و بي نظر روسو
  ).29: همان(گذارد  و اجتماع بر او تأثير مي

  :توان اشاره كرد از انواع رفتارهاي اجتماعي فرد به موارد زير مي
، »انسان حيواني اسـت نـاطق  «مدهاي اين واقعيت، كه ايكي از پي: رنگي با جماعت هم

عوامل زيادي در هـم رنگـي آدمـي موثرنـد؛ از جملـه      . است 1رنگي با جماعت مفهوم هم
. دهنـد  هايي اعضاي جامعه را تشكيل مـي  شخصيت فرد و اينكه چه كساني با چه ويژگي

آنهـايي كـه    دهند تا  هاي بيروني زود تن در مي نفس كمي دارند، به فشار افرادي كه عزت
رنگي كـه ناشـي از مشـاهده     معه موضوع همدر هر حال، در جا. نفس بيشتري دارند عزت

تر به  تر و عميق رفتار ديگران به منظور كسب اطالع در مورد عمل مناسب باشد، گسترده
  :خورد؛ مثال فارسي چشم مي

  ).870: 2ج ،1363 دهخدا،( كورـ رفتم شهر كورها، ديدم همه كور، من هم 
  .)79: همان(ـ خواهي نشو رسوا، همرنگ جماعت شو 

داوري را نگرشي منفي و خصمانه نسبت بـه گروهـي مشـخص بـر      پيش: اوريد پيش
مردمـان ناكـام و   . اند هاي ناشي از اطالعات ناقص و يا نادرست تعريف كرده اساس تعميم

يكـي از علـل   . داوري آنها هماهنگ است بينند كه با پيش اي مي متعصب، دنيا را به گونه
يش اسـت؛ مـثالً اگـر نسـبت بـه كسـي       نياز وي به توجيـه خـو   ،داوري در شخص پيش
رحمـي خـود را توجيـه كننـد؛      كنند تا بي رحمي شده باشد، او را تحقير و تخفيف مي بي

  :مثل فارسي
  .)578: همان( ـ با بدان بد باش، با نيكان نكو

  با دوستان مروت، با دشمنان مدارا       ـ آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است  
  )32 :همان( 

هـاي تـازه    براي تداوم زندگي ناگزير است كه پيوسته با افراد جديد و موقعيتانسان 

                                                 
1. Conformity.  
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نـوايي   زيـرا هـم   ؛كند سازي كند و براي سازندگي گروهي خود را آماده مي رنگي و هم هم
  ).167: 1380كوف،  برن و نيم(است نهايي اين هم رنگي   گروهي نتيجه

آن   فرايندي است كـه در نتيجـه  و  استپذيري از طرف فرد  رنگي در واقع جامعه هم
هاي  گيرد و شناخت الزم را براي ايفاي نقش هاي زندگي در جامعه را ياد مي آدمي شيوه

  .آورد اجتماعي فراهم مي
انگيز از قبيـل   تواند معلول هر موقعيت ناخوشايند يا مالل پرخاشگري مي :پرخاشگري
اگر فردي در نيـل  . ي ناكامي استترين عامل ايجاد پرخاشگر مهم. باشد... درد، دلتنگي و

او را   به هدف خود با شكست مواجه شود، ناكـامي حاصـل، احتمـال پاسـخ پرخاشـگرانه     
پس پرخاشگري يكي از رفتارهاي منفي است كه فرد در اجتماع انجـام  . دهد افزايش مي

اما منظـور آن نـوع پرخاشـي    . البته پرخاشگري در وجود هر انساني نهفته است. دهد مي
گيـرد؛   انجامد و راه هرگونه تفكر معقـول را از آدمـي مـي    ت كه به كينه و خشونت مياس

  :مثال
  هاي كهن  كه ويران كند خانه           ـ ستيزه به جايي رسانـد سـخن   

  )947: 2جهمان، (
  گري كار اهريمن است ستيزه     ـ ستيزه به پرخاش آبستن است  

  )947 :همان(
ارزيابي  ءاي كه شامل يك جز عقيده :ها عنوان يكي از نگرش نفس و توجه به آن به عزت

هـا   در مقايسه بـا عقايـد، نگـرش   . شود هيجاني باشد، نگرش ناميده مي ءكننده و يك جز
انـد؛ يعنـي داللـت بـر دوسـت       ها ارزيابي كننده نگرش. يابند خيلي به دشواري تغيير مي

خودآگـاهي مثبـت در وجـود     احساس عزت نفس در واقع نوعي. داشتن و نداشتن دارند
فرد است و كسي كه داراي اين احساس است، خودپنداري درست و يا عزت نفس بااليي 

دهـد و در   و در مواجهه با مشكالت، اطمينان و اعتماد بيشتري از خـود نشـان مـي   د دار
؛ )150و  97 :همـان (گيـرد   جهت نيل به مقصود خود نهايت سعي و تالش را به كار مي

  :رسيهاي فا مثل
  با عزت خود بساز و خواري مطلب     ـ عزت ز قناعت است و خواري ز طمع

  )1ـ19: 2جهمان، ( 
  واستنـاريت خـه عـه از جامـب    خويش پيراستن  ـ كهـــن جامــه

  )1259 :3ج  همان،(
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  .)1522: 3ج همان،( دن به عزّت به كه زندگي به مذلّتـ مر
   .)1522: 3ج ان،هم( ـ اظهار عجز پيش ستمگر ز ابلهي است

  جبر متقابل به عنوان يكي از رفتارهاي اجتماعي
 بـا پـس رفتـار    . شـود  رفتارهاي او مي مهاردرك جبر متقابل از طرف انسان، موجب 

ـ  محـيط، از طريـق رويـدادهاي     اخود فرد، هم از طريق عمل فرايندهاي شناختي و هم ب
از . نامنـد  مـي » گرايي متقابـل جبر«اين ديدگاه را . شود مي مهارمحرك اجتماعي بيروني 

تعيـين   كـار طرفي فرد قادر به مشاهده و تعبير و تفسير آثار رفتار خود است و بـه ايـن   
البتـه مسـايل فرهنگـي و    . ها مناسب هسـتند  كند كه كدام رفتارها در كدام موقعيت مي

 به اين ترتيب مـا بسـياري از رفتارهـاي خـود را بـه     . ديني نيز در اين امر دخيل هستند
 بينـي  هاي پيش هاي موردنظر يا انتظار و يا اجتناب از ناراحتي منظور به دست آوردن پاداش

  :؛ شاهد مثال فارسي)519ـ 20: 1377شولتز ، (كنيــم  شده، شكل داده و انتخاب مي
  .)949: 2، ج1363دهخدا، ( ـ سخت زني، سخت خوري

   .)828:همان( مكافات استـ دنيا دار 
  گندم از گندم برويد جو ز جو     فل مشوـ از مكافات عمل غا

  )158: 1جهمان، (
كند و  بين است و با شناخت محيط خود با آن ارتباط برقرار مي انسان موجودي پيش

هـيچ چيـز حقيقـت    «: گويـد  دهد؛ نيچـه مـي   هاي خود را نيز تغيير مي رفتار باره در اين
 اسـت، بـر زبـان   » مجـاز «پس شايد مـردم آن چـه را كـه     .همه چيز مجاز است. نيست

هـر چنـد   . كنـد  خـود سـازگاري     بينيم، در واقع با جامعـه  آورند و يا در رفتار آنها مي مي
  ).7: 1380 ،صنعتي( »نباشداش  انگيزه و نيت واقعي

پـردازد، رفتـار فعلـي و     به طور كلي فرد همچنان كه به تحريك نمودهاي فعلـي مـي  
هـاي   دهد تا دسـتخوش محـرك   غيير ميكنوني خود را نيز به مقتضاي نمودهاي آينده ت

و انسـاني كـه   . كند، نبايد انتظار نيكي داشته باشد لذا كسي كه بدي مي. آني قرار نگيرد
  .بيند، عملي متقابل انجام خواهد داد امنيت و عزت نفس خود را در خطر مي

  
  تقليد به عنوان يكي از رفتارهاي اجتماعي

البتـه  . نات نيز يك عمل عادي و مقبـول اسـت  بلكه در حيواتقليد نه تنها در انسان، 
هدف نيست، بلكه زماني است كه نفعي عايد انسان يا حيوان  منظور تقليد كوركورانه و بي
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كنند، براي  اگر مردم از كاري تقليد مي ،بنابراين. شود و يا رضاي خاطر او را فراهم نمايد
ه است يا ديگران اين عمـل  كنند اين كار موجب توفيق ديگران بود اين است كه فكر مي
تقليدهايي كه از قهرمانان خوشـنام داسـتاني يـا تـاريخي صـورت      . را تأييد خواهند كرد

  :قابل توجيه است؛ مثل فارسي جهتگيرد، در همين  مي
 ـ كالغ خواست راه رفتن كبك را ياد بگيرد، راه رفتن خودش را هـم فرامـوش كـرد   

  .)1223: 3، ج1363دهخدا، (
  اي دو صد لعنت برين تقليد باد         يد شان بر باد دادـ خلق را تقل

  )743: 2جهمان، (
  ).1106 :همان( ـ عقل مردم در چشمشان است
  به گورستان بود پيوسته جايش         ـ هر آن كو زاغ باشد رهنمايش

  )94: 1ج  همان،(
 دهند كه تقليد به عنوان يك ارزش اجتمـاعي مقبـول نيسـت و    امثال فوق نشان مي

، رونسونآ( شود در واقع اين نوع تقليد مانع خالقيت مي. بدون آگاهي و علم ثمري ندارد
1367: 496.(  
  
  گيري نتيجه

هاي اصيل و مشترك فارسي به عمـل آمـد،    مطالعه و تحقيقاتي كه در خصوص مثل
ترين امثـال   ترين و در عين حال از غني دهد كه امثال و حكم فارسي از شيرين نشان مي
تجربيـات تلـخ و شـيرين و      ها، عصـاره  در مطالعه اين مثل. آيند دنيا به شمار مي و حكم
هاي معيشت اجتماعي و فـردي،   ها را در خصوص آداب و شيوه هاي علمي ايراني دريافت

هـاي مختلـف روانـي و     اوضاع و احوال زندگي، خلق و خو و شخصيت اجتمـاعي و جلـوه  
گونـه افكـار و    ايـن . يـابيم  ها، بـه وضـوح در مـي   ها و آمال دروني آن فكري و حتي انديشه

، در قالـب  سـت ا هاي متعـالي كـه حاصـل تجربيـات دور و دراز زنـدگي ايرانيـان        انديشه
زيادي از اهل ذوق نيز، از جمله شـاعران    عده. اند زيباترين و شيواترين عبارات بيان شده

  .اند ده و بيان كردهو نويسندگان، آنها را در قالب عبارات ادبي مانند شعر در آور
شـناختي ادبـي، و از ديـدگاه علمـي      كـه بـه روش روان   ها مثلمطالعه و بررسي اين 

هـا، نـوع رفتـار و كـردار      شـناختي را از خصـلت   تـرين اطالعـات روان   صورت گرفته، غني
هاي فردي و  هاي مختلف تربيتي، اخالقي، معاشرت در زمينه. دهد گذشتگان به دست مي
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هـاي علمـي    صبر و مقاومت در مقابل مصائب و مشكالت زندگي، يافتـه   اجتماعي، درباره
شناختي ماننـد   در خصوص تجربيات فردي و روان. دهد ارزشمندي در اختيار ما قرار مي

هـاي   هاي فردي و اجتماعي، در خصوص انواع تعـارض و توانمنـدي   يادگيري و شخصيت
جان و انگيـزش كـه از مسـائل مهـم     موضوع هي  دفاعي افراد مانند اضطراب، و نيز درباره

هاي مختلف بـه عمـل آمـده     ها و مناسبت روان آدمي است، مباحث گوناگوني در جايگاه
هـا و رفتارهـاي اجتمـاعي     انـواع كـنش    تعدادي از امثال و حكم فارسي نيز درباره. است

  ...مانند همرنگي با جماعت، پرخاشگري، توجيه، تقليد و: گويد آدمي سخن مي
شخصـيت و    شناسـان امـروزي دربـاره    هايي كـه روان  اغلب مفاهيم و نظريه ،ينبنابر ا

ي فارسي به ها مثلال كنند، در ضرب رفتارهاي آدمي و هيجانات روحي و رواني او بيان مي
  .هاي گوناگون انعكاس يافته است صورت

  
  نوشت پي

خانه را نيـز  از قضـا زن صـاحب  . كشـيد  اي از فرط خستگي خميازه مـي  ميهماني در خانه. 1 
وقتي پيش ميهمـان  . شوهر مظنون شد و زن خود را در طويله سر بريد. خميازه فراگرفت

هاي مكرر او به خميازه افتاد و متوجه خطاي خود شده و ايـن مثـل را    خميازه برگشت، از
  .به زبان آورد
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  .انتشارات توس ،، تهرانكاوي رمز و مثل در روان) 1366(ستاري، جالل 

  .كليات، به اهتمام محمدعلي فروغي، تهران، انتشارات اميركبير) 1363(سعدي 
  . شناسي تربيتي، گروه مترجمان، تهران، انتشارات فردوسي روان) 1374(ديويد . النيربرسي

  .تشارات آگاهان: ، تهرانشناسي پرورشي روان) 1371(اكبر  ، علي سيف
  .انتشارات ارسباران ،، گروه مترجمان، تهرانهاي شخصيت نظريه) 1377(شولتز، دوان 

  .انتشارات مركز ،، تهرانشناختي در هنر و ادبيات هاي روان تحليل) 1380(، محمد  صنعتي
  .انتشارات راهگشا ،، تهرانبازتاب شعر و عرفان بر روان آدمي) 1374(كشفي، منصور 

 ،زاده، تهـران  ، ترجمـه جـواد وهـاب   پزشـكي  مباحـث عمـده در روان  ) 1370(راو  .كالرنس، ج
  .انتشارات و آموزش انقالب اسالمي

  .محمد كاردان، تهران، انتشارات انديشه شناسي اجتماعي، ترجمه علي روان) 1368(اتو . كالين برگ
  .انتشارات باز ،، تهرانشناسي ادبيات جامعه) 1379(كوثري، مسعود 

  .رمز و مثل در روانكاوري، ترجمه جالل ستاري، تهران، انتشارات توس) 1366(نويسندگان مكروه، 
  .هايي از امثال و حكم تركي، اردبيل، انتشارات محقّق اردبيلي جلوه) 1387(نوين، حسين 

  .انتشارات اميركبير ،، ترجمه سروش حبيبي، تهرانهنر و اجتماع) 1352(هربرت رير 
  .نشر تاريخ ايران ،، تهرانوانكاوي و ادبياتر) 1374(ياوري، حورا 
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