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Abstract 

The purpose of this study is to answer the question, to what extent the coping methods 
concerning psychological tensions in Persian didactic literature are adaptable to problem-
focused and emotion-focused stress management skills of Lazarus and Folkman, based on 
the story of “The Lion and the Prey” in Masnavi. The research method employed in this 
study is analytical-descriptive, similarly applying Todorf's method in the hierarchy of the 
story and Lazarus and Folkman's coping skills questionnaire to determine the coping 
strategies. The results confirm that the coping skills stated in this story are consistent with 
Lazarus and Folkman's problem-focused method, and the psychological tensions in the 
story are eliminated by deliberately resolving the problem, taking responsibility, and 
seeking social support. Furthermore, the emotion-focused coping methods are likewise, yet 
moderately used. 

Keywords: Emotion-focused coping methods, Folkman and Lazarus theory, Problem-
focused coping methods, Stress.  
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 یةو مشکالت براساس نظر یروان یبا فشارها مقابله یهامهارتبررسی 

در مثنوی معنوی با تکیه بر حکایت فولکمن و الزاروس  یشناختروان

 «شیر و نخجیران»

 3، فاطمه گلشنی2 گلشنیاکرم ، 1دریکوندفاطمه 

 ایران، تهران ،زاد اسالمیآدانشگاه ، یزواحد تهران مرکگروه زبان و ادبیات فارسی، . 1

 ایران، تهراناسالمی، زاد آدانشگاه ، یزواحد تهران مرکگروه زبان و ادبیات فارسی، . 2

 ایران، تهران، اسالمیزاد آدانشگاه ، یزواحد تهران مرک، شناسی روانگروه  .3

 (34/47/5311: ؛ تاریخ پذیرش51/40/5311: تاریخ دریافت)

 دهیچک

مقابله با فشارهای روانی و مشکالت در ادب تعلیمی فارسیی بیا تکییه بیر حکاییت      هدف مقالة حاضر پاسخ به این پرسش است که شیوة 
تحلیلیی   -های مقابلة فولکمن و الزاروس قابل انطبیا  اسیتر روش پیشوهش توییی ی    در مثنوی تا چه حد با شیوه« شیر و نخجیران»

هیای  بندی داستان و پرسشنامة سبک تودورف در سلسلهشیوة هایمبتنیایوهمچنین،دادههابامطالعةمنابعکتابخانهداده. است
هیای حاییل از پرسشینامه و مطالعیات      نتایج تحلیل داده. الزاروس و فولکمن برای دریافت راهبرد مقابله است اده شد(WCQ) ای مقابله

اسیت کیه بیا     الزاروس و فولکمن مدارهای مسألای نشان داد راهکار مولوی برای مقابله با فشارهای روانی مطابق با سبک مقابله کتابخانه
رود و مسیألة واهمیه از   وجوی حمایت اجتماعی، فشار روانی موجود در حکاییت از بیین میی    پذیری و جستحل مدبرانة مسأله و مسئولیت
مدار بیه  ای هیجانمدار مثبت و از سبک مقابلههمچنین، نتایج نشان داد در این داستان از شیوة مسأله. شودمرگ به شکل مدبرانه حل می

 .رنگ بهره گرفته شده استشکل کم

 .مدار، نظریة فولکمن و الزاروسای هیجانمدار، سبک مقابلهای مسألهتنش، سبک مقابله: یدیکل  واژگان
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 مقدمه 

های انسان برای رسیدن به کمال مطلوب خود دهد تالش و کوششمطالعة تاریخ انسان نشان می

هرچه انسان در غلبه . و مشکالتی مواجه شده، و موجب رنج و درد او شده استهمواره با موانع 

. بر طبیعت و ایجاد رفاه کامیاب شده؛ اما در برخورد با مشکالت روانی کمتر توفیق یافته است

متاسفانه گسترش . توفیقی استماهیت پیچیده و چندوجهی بعد درونی انسان، دلیل این کم

. عة سنتی به صنعتی موجب افزایش مشکالت و مساِئل روانی شده استتکنولوژی و گذار از جام

ترین پیامدهای دنیای جدید، فشارهای روانی روزافزونی است که گریبان انسان را گرفته و از مهم

برای . موجب سلب آرامش و آسایش فکری او در عین برخورداری از رفاه نسبی ایجاد شده است

نظران و اندیشمندان راهکارهایی بیان شده در طول زمان، صاحب غلبه بر فشارهای روانی تشدید

 .اندداشته

 و الزاروس  توان از فولکمنپردازان حوزه مقابله با فشارهای روانی میترین نظریهاز مهم
نام  

ای در شخصیت ایجاد زا انگیزهدادهای تنشیهای ناشی از فشارهای روانی و روفرسایش. برد

های موجود در پیرامون خود زا و دفع تنشها درصدد کاهش آثار استرسکنند تا شخصیت می

شده بین ملزومات و منابع در یک موقعیت  به فرایندی که برای مهار ناهماهنگی ادراک». برآیند

و  آقامحمدیان شعرباف)« شودشود، مقابله یا کنارآمدن گفته میزا به کار گرفته میاسترس

پردازد هایی میهای مقابله فرایندی است که طی آن فرد به ادارة خواستسبک(. 831 پاژخزاده، 

بر اساس، این تعریف مقابله . های شخصی بوده و تهدیدکننده هستندکه فراتر از منابع و توانایی

(. 131 الزاروس و فولکمن، )کند ها تغییر میآمیزبودن تالش فرایندی است که برحسب موفقیت

های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که تالش»مقابله عبارت است از و الزاروس، بنا بر نظر فولکمن 

کردن یا به حداقل رساندن  کردن، تحمل روشدن با فشارهای روانی به منظور غلبه هنگام روبه

                                                           
1. Folkman 

2. Lazarus 
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( 131 )الزاروس و فولکمن . (131 الزاروس و فولکمن، )« شود عوارض استرس به کار گرفته می

های شناختی و رفتاری برای جلوگیری، ای به تالشسبک مقابله»دند با نگاهی کلی بیان کر

های مناسب در برابر انتخاب راه(  11 ،  پنلی و توماکا)کند مدیریت و کاهش تنیدگی اشاره می

توجه (. 113 ،  کلینکه)تواند از تاثیر فشارها بر سالمت روانی بکاهدفشارهای روانی ایجادشده می

 .دهی به رویدادهای فشارزا در این نظریه محور اصلی استهای مناسب در پاسخها و راهکاربه راه

تفسیر و برآورد ما از رویدادها اهمیت بیشتری از خود ( 131 ) از دیدگاه الزاروس و فولکمن

آنها معتقدند نه رویداد محیطی و نه پاسخ فرد، بلکه ادراک فرد از رویدادهاست که . رویدادها دارد

های بالقوه ها، تدابیر، تهدیدها، چالشاین ادراک شامل آسیب. کندت آن را تعیین میتنیدگی و شد

الگوی شناختی (. 88 ، ص831 کیانی و آقاپور، )هاست  شده برای مقابله با آنو توانایی ادراک

در این نظریه به . شامل سه مرحلة برآورد، مقابله و پیامد است( 131 )مقابلة الزاروس و فولکمن 

 : شودهای پیچیده اشاره مینوع مقابلة عمومی شناخته شده با استرس و موقعیت دو

وجوی حمایت اجتماعی،  پذیری، جستهای مسئولیتمدار که شامل مؤلفهمقابله مسأله( الف

بازبرآورد مثبت و حل مدبرانه معطوف به حل مشکل با انجام اعمالی است که منبع استرس را 

 . دهدتغییر می

گیری، گری، فاصلهمدار شامل تفکر آرزومندانه، گریز و اجتناب، خودسرزنشمقابلة هیجان( ب

دهندة آشفتگی همراه یک موقعیت است و بیان داری و مقابلة رویاروگر است که کاهشخویشتن

در برخی نظریات، (. 831 ؛ کیانی و آقاپور، 831 عبدی، )شود احساسات را شامل می

(. 831 کیانی و آقاپور، )ماعی شامل اجزایی از هر دو نوع مقابله است وجوی حمایت اجت جست

های مستقیم مبتنی بر محیط است و خود عبارت دیگر، در روش مقابلة متمرکز بر مسأله، فعالیتبه 

های متمرکز بر گیرد؛ اما در مقابلهعنوان تهدید دربرمیشده را بهجهت رفع یا تغییر، شرایط ارزیابی

                                                           
1. Penly & Tomaka 

2. Kleinke 
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زا ها یا افکاری را که برای کنترل احساسات نامطلوب ناشی از شرایط استرسفعالیتهیجان، 

ترین راهبردهای عمده(. 18، ص 81 پور،  نریمانی، زاهد و گل)شود  شود، شامل میاستفاده می

 :اند از مدار عبارتمقابلة مسأله

 های فعال برای تغییر موقعیت؛ تالش:  مقابلة رویارویی -

ها برای کسب حمایت هیجانی و اطالعاتی از تالش:  حمایت اجتماعیوجوی  جست -

 دیگران؛

 .مدار برای حل موقعیت مسأله/ محورهای سنجیدة مسألهتالش: 8راهبرد حل مسأله با برنامه -

هایی که بر اساس آن افراد به اند از شیوه محور عبارتاز سوی دیگر، راهبردهای مقابلة هیجان

ها و احساسات شدید و بحرانی تنظیم هیجانی و توانایی برخوردار با موقعیتای از سطح بهینه

 : اند از ترین این راهبردها عبارتمهم(. 111 ،  سارنی)یابند  دست می

 تالش به منظور تنظیم و کنترل احساسات یک شخص؛ :  داریخویشتن -

 تالش برای انفصال از موقعیت؛: گیریفاصله -

 تالش برای یافتن معنای مثبت در تجربه با رشد شخصی؛:  سازگاری/ ارزیابی مجدد -

مطابق با  (.111 ، 3تیلور)تالش برای رهایی یا اجتناب از موقعیت :  گریز/ راهبرد اجتناب -

زا، غیرقابل تغییر و زمانی که یک موقعیت استرس»، (131 )نظریة فولکمن و الزاروس 

تمایل دارند تا با راهبردهای هیجانی با آن همراه با کنترل بسیار اندک ارزیابی شود، افراد 

ها و موقعیت مقابله کنند؛ در مقابل زمانی که موقعیت قابل تغییر ارزیابی شود، پاسخ

شوند ترجیح داده می[ مدار مسأله]محور محور و راهبردهای مسألههای کنشواکنش
                                                           
1. Confrontive coping  

2. Seeking social support  

3.  Planful problem- solving strstegies 

4. Saarni 

5. Self-control  

6. Readjustment/ adaptation 

7. Avoidance/evasion 

8. Taylor 
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ای با سالمت مقابلههای دهد سبکنتایج مطالعات نشان می (.131 فولکمن و الزاروس، )

دریافتند که فعالیت متمرکز بر مسأله یک (  13 )  آلدوین و رونسون. روانی مرتبط است

؛ نریمانی، زاهد و  83 خسروی و آقاجانی، )کننده در مقابل استرس است عامل حفاظت

توان مدار میمدار و هیجانبا توجه به این دو مقابلة مسأله(. 18، ص 81 پور،  گل

هایی که شخص را زا را مورد مقابلة شخصیتی و اتفاقی قرار داد و با بحراندهای تنشرویدا

گرایانه به دو محور کلیدی در الزاروس و فولکمن با دیدی مقابله. کند، مقابله کرداحاطه می

مقابله همراه مطابق با این نظریه،  .این مسأله یعنی شخصیت و رویداد توجه نشان داده اند

ای افکار و رفتارهایی هستند که پس از تدابیر مقابله. ارت و تدابیری داردبا خود مه

ای که منابع مقابلهزا به کار گرفته می شوند؛ در حالی روشدن فرد با رویداد استرس روبه

های خود شخص هستند که قبل از وقوع استرس وجود دارند؛ مانند برخورداری از ویژگی

های شناختی، منبع کنترل، خوداثربخشی و عیت، سبکعزت نفس، احساس تسلط بر موق

ای متمرکز بر مسأله،  های مقابلهروش»این مسأله انکارناپذیر است که . توانایی حل مسأله

  الیوت)« ویژگی افرادی است که سالمت روانی و سازگاری روانی و اجتماعی خوبی دارند

کند که به آثار فرد زمانی اقدام به اتخاذ راهبرد مقابلة خاص می(.  11 و همکاران، 

برای نمونه، )شناختی و اجتماعی منفی ناشی از استرس و پیامدهای مهم آن فیزیکی، روان

باور داشته باشد ( تغییر روابط اجتماعی، کاهش استقالل، درد و رنج، ناتوانی و حتی مرگ

 (. 111 ، 8روزنستاک)

اساس پژوهشی دیگر در راستای بررسی فرایند مقابلة عمومی، افراد  بر ( 11 )  هیگینز و اندلر

ای مدار، سبک مقابلهای مسألهسبک مقابله: ای متمایز کردندرا برحسب سه نوع اساسی سبک مقابله

                                                           
1. Aldwin & Revenson  

2. Eiiiot 

3. Rosenstak 

4. Higgins & Endler 



   763...     در فولکمن و الزاروس  یشناختروان یةو مشکالت براساس نظر یروان یبا فشارها مقابله یهامهارتبررسی  

 

 

 

ها و تغییراتی یتای اجتنابی مستلزم فعالراهبردهای مقابله. ای اجتنابیمدار و سبک مقابلههیجان

ای اجتنابی ممکن رفتارهای مقابله. زا استها اجتناب از موقعیت تنیدگی شناختی است که هدف آن

است به شکل روی آوردن و درگیرشدن در یک فعالیت تازه و یا به شکل روی آوردن به اجتماع و 

اصلی و محوری که های اما در پژوهش(.  81 راد، مؤمنی و شهبازی)افراد دیگر ظاهر شود 

ای ای اجتنابی را زیرمجموعة سبک مقابلهبرگرفته از نظریه الزاروس و فولکمن است، سبک مقابله

 .دانندمدار میهیجان

توان گفت در جرأت می به. ای غنی از آثاری باشکوه و ارزشمند استادبیات فارسی گنجینه

ها نظیری  توان برای آنجهان کمتر می ادبیات فارسی با آثاری ارزشمند مواجهیم که در ادبیات

گون توجه شده است و ادیبان و در این آثار به همة زوایا و ابعاد زندگی از جهات گونا. یافت

 . اند نظران به نحوة زیستن و زوایای مختلف آن توجه خاصی نشان دادهصاحب

از . مود یافته استمشکالت و فشارهای روانی بر انسان در بسیاری از آثار ادب کهن فارسی ن

ادبیات تعلیمی آثاری هستند که خالقان . توان به ادبیات تعلیمی فارسی اشاره کردجملة این آثار می

ها با محور قرار دادن انسان وزندگی، به فشارهای روانی و تنشی زندگی، اشارات بسیاری به  آن

این فشارهای روانی را در های مقابله با صورت مستقیم و غیرمستقیم نشان داده اند و مهارت

از این رو، مطالعه این متون با . اند شواهد و مصادیق موجود در آثار خود به مخاطب گوشزد کرده

هدف دریافت رهنمود ها و راهکارهای مقابله با فشارهای روانی مورد توجه پژوهشگران قرار 

انتخاب این اثر به دلیل اهمیت  .اشاره کرد مثنوی معنویتوان به از جملة این آثار می. گرفته است

در پژوهش حاضر سعی بر این است . بودن در میان آثار کهن ادبیات تعلیمی فارسی استو برجسته

مثنوی که در دفتر اول « شیر و نخجیران»های مقابله با فشارهای روانی با تکیه بر داستان که روش
های زندگی بشری با توجه له با دغدغهراهکارهایی برای مقابآمده، یافت و تحلیل شود و  معنوی

های تعلیمی و تربیتی با توجه به محتوای تعلیمی و ارزش. به مصادیق و شواهد در آن یافت شود

هایی بارز در ارتباط با مشکالت توان نمونهرسد میشود، به نظر میکه در این اثر یافت می

بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به . مطروحه در نظریة الزاروس و فولکمن در این اثر یافت

 :های زیر است پرسش
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های تعلیمی فارسی تا چه حد با شیوه شیوه مقابله با فشارهای روانی و مشکالت در ادب . 

شناختی فولکمن و الزاروس قابل انطباق مقابله با فشارهای روانی بر اساس نظریة روان

 است؟ 

  کدامند؟« شیر و نخجیران»مشکالت در داستان های مقابله با فشارهای روانی و شیوه . 

مدار مدار و مسألههای مقابله هیجانتواند با شیوههای مقابله در این حکایت میشیوهآیا  .8

 ها نمود یافته است؟ها با کدام زیرمقیاسقابل انطباق باشد و این شیوه

ادبیات تعلیمی به آن . ادبیات تعلیمی در ایران گسترة وسیعی را به خود اختصاص داده است

 ااست و ب علمییا  اجتماعی، اخالقیهای  ها آموزه شود که محتوای آن دسته از آثار ادبی اطالق می

های بشر  تعلیم و تربیت همواره یکی از نخستین دغدغه. شوند میخلق  و تربیتآموزش هدف 

قرار برای رسیدن به این هدف  ها انسانها در زندگی  و اصوالً رسالت پیامبران و نقش آن بوده

تدریج با پیدایش و تکامل ادبیات و تقسیم آن به انواع مختلف بسیاری از ادیبان بر  به. است گرفته

شی راه را برای رسیدن به این امر هموار کنند و های پرور آن شدند تا با درآمیختن ادب و آموزه

توان به بیان دیگر ادبیات تعلیمی را ادبیاتی میبنابراین  ؛بدین ترتیب ادب تعلیمی شکل گرفت

بختی انسان را  نیکهای آموزشی و تربیتی سعادتمندی و های اخالقی و مؤلفهدانست که با گزاره

را متوجه پرورش قوای روحی و تعلیم اخالقی انسان داند و خود  در بهبود منش اخالقی او می

های ارزشمند عرفانی و تعلیمی است که سرشار از  یکی از این کتاب مثنوی معنوی. کند می

مولوی با استفاده از حکایات و . های وحیانی و تربیتی برای انسان در هر ازمنه و امکنه است آموزه

های خود را با نگری عرفانی و تعلیمی ه است، آموزهتمثیالتی که در این مشرب عرفانی قرار داد

ای هایی که در دفتر نخست مثنوی معنوی با نگره یکی از داستان. کندبه مخاطب خود منتقل می

مسائل عرفانی و فلسفی و کالمی نظیر توکل، قضا و قدر و جبر و اختیار و »ترین ویژه ژرف

را به مخاطب ( 8 8، ص 83 زمانی، )« گر مسائلحرکت عالم، تبدّل امثال و حرکت جوهریه و دی

االسد و مأخذ اصلی این داستان را حکایتی در باب . است« شیر و نخجیران»کند، داستان منتقل می
دهد خصم ضعیف را نباید حقیر اصل قصه در کلیله نشان می». انداز کلیله و دمنه دانسته الثور

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


   767...     در فولکمن و الزاروس  یشناختروان یةو مشکالت براساس نظر یروان یبا فشارها مقابله یهامهارتبررسی  

 

 

 

ژیان را به چاه هالک اندازد؛ اما موالنا با آنکه گرفت؛ چرا که خرگوش خرد هم ممکن است شیر 

دهد، تمثیل مضمون را مخصوصاً در بیان این نکته به صراحت ماخذ آن را نشان می در نقل قصه به

برد که نباید به خیال کژ اجازه داد انسان را به چاه هالک بیندازد و قلب زراندودی وی را کار می

شیر با »در حکایت موالنا (. 3  ، ص 83 کوب، زرین)کند  مفتون و مغبون ظاهر فریبندة خویش

اندام شد و به مغاک هالک واژگون همه زورمندی و صولت، اسیر فریب و افسون خرگوش خردک

یابد که ؛ موالنا قصه را حکایت حال مخاطب مغروری می(8 8، ص 83 زمانی، )« گشت

به زیرکی و کربزی خویش در چاه جاه  خرگوش نفس جان او را که قدر و مرتبة شیران را دارد،

کند و آن کس که جان وی مثل این شیر به ننگ اغفال خرگوش نفس دچار است، از نگونسار می

خوردگی و گمراهی خویش  گاه مثل بعضی روسای عامه این فریبفرط غفلت و غرور خویش گه

دین و دانش بستایند و به قول خواهد که عامه او را به بیند و در عالم پنداری که دارد میرا نمی

شک تعریضی در حق امام فخر رازی هم ، این جاه بی(فخر دین خواهد که گویندش لقب)موالنا 

اند و با این حال از هست؛ اما تمثیل ناظر به حال تمام کسانی است که در چاه جاه سرنگون افتاده

کنند و مایة هدایت و یر میپندارند که خود در طریق هدایت سجهل و غرور ناشی از هوا می

 (. 3  -1  ، صص 83 کوب، زرین)اهتداء غیر نیز توانند بود 

شود، شیر نمایندة با نگاهی رمزی و نمادین، و با توجه به نتایجی که در کالم مولوی یافت می

داند و نخجیران نمایندة آن دسته از آن دسته از عارفانی است که سعی و تالش را نافی توکل نمی

در نگاهی (. 8 8، ص 83 زمانی، )شمرند ای هستند که سعی و تالش را معارض توکل میصوفیه

های اوست، در کل با آنکه خرگوش در قسمتی از داستان موالنا مظهر نفس و فریبکاری»کلی، 

روست که در پایان قصه است، از این داستان رمز عقل وحیی و مظهر رسول الهی به شمار آمده 

کند و چنانکه اقتضای ارشاد و تعلیم اولیاست، قوم را به را تشویق به رجوع باطن می هم وحوش

کوب، زرین)« نمایدمجاهده با نفس که جهاد اکبر در نزد صوفیه و زهاد همان است، ترغیب می

رو، در مقالة حاضر سعی بر این است با توجه به دریافت فشار روانی که از این (. 1  ، ص 83 

های خود در ای که شاعر برای شخصیتشود، شیوة مقابلههای نمادین داستان وارد می تبر شخصی

 .نظر گرفته است، بررسی شود
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مدل تعاملی الزاروس و فولکمن دارای ساختارهای ارزیابی اولیه، ارزیابی ثانویه، استرس و 

اثر یا برعکس بیدر بحث ارزیابی اولیه، فرد ممکن است موقعیت را تهدیدکننده . سازگاری است

کند، ارزیابی زا تمرکز میهای موقعیت استرسدر مقابل ارزیابی اولیه که بر ویژگی. ارزیابی کند

تواند انجام دهد، تمرکز دارد؛ بنابراین، فرض اصلی ثانویه به آنچه شخص دربارة آن وضعیت می

های مقابله بین نویه و شیوهمدل تعاملی الزاروس و فولکمن این است که ارزیابی اولیه، ارزیابی ثا

کنند تا افراد با توجه به تعامل با گری میزا و پیامدهای استرسی در افراد میانجیعوامل استرس

فاریابی و همکاران، )اطرافیان و محیط زندگی خود سبک مقابله مناسب را انتخاب و به کار گیرند 

گر در میان منابع موجود، پژوهش رسد با توجه به مشاهدات پژوهشبه نظر می (.1  ، ص 81 

های مقابله با فشارهای روانی و مشکالت حاضر نخستین اثر مدون در زمینة دریافت مهارت

پژوهشگر بر . شناختی فولکمن و الزاروس در متن تعلیمی مثنوی معنوی استبراساس نظریة روان

اندیشگی خالق این اثر  این باور است با توجه به محتوای تعلیمی این آثار و ساختار فکری و

های بارزی برای اشاره به فشارهای روانی و مشکالت بشری و راهکارهای مقابله و توان نمونه می

تواند دستاوردهای نوین و همین مسأله حاکی از این است که این پژوهش می. ها یافت رهایی از آن

 . ارزشمندی را در پی داشته باشد

ای  رشته موضوع این پژوهش مشخص شد تا کنون پژوهشی بیندر بررسی مطالعات مرتبط با 

بنابراین، . داشته باشد، انجام نگرفته است که ارتباط مستقیمی با این موضوع (شناسی ادبیات و روان)

 یبررس ها و مقاالتی در زمینةگفتنی است کتاب. بودن پژوهش حاضر است دهندة تازه و بدیع نشان

 فولکمن و الزاروس شناختیروان هیو مشکالت براساس نظر یروان یامقابله با فشاره هایمهارت

از جمله )ها به عنوان منبع در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است  نوشته شده که برخی از آن

(. هستندشناختی علوم رفتاری و روان ة، که همگی مرتبط با نظری 81 فاریابی، میرزایی و ساالری، 

 یمقابله با فشارها هایمهارت یبررست پژوهشگران تا کنون اثر مدونی به پژوهش مطابق با مطالعا

در مثنوی معنوی نپرداخته  فولکمن و الزاروس شناختیروان یةاساس نظر و مشکالت بر یروان

 . است
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 شناسی پژوهش روش

همچنین، ای و  ها با مطالعة منابع کتابخانه داده. توصیفی است-پژوهش حاضر به روش تحلیلی

 دربارة فولکمن والزاروس  یةنظر یبر مبنا یامقابله یراهبردها ةپرسشنام های مبتنی بر طراحی داده

 تیاهم دادهایاز رو فردو برآورد  ریبه نظر الزاروس و فولکمن تفس. شد آوری ی جمعدگتنی

 نییرا تع و شدت آن تنیدگی هاتیها معتقدند ادراک فرد از موقع آن. دارد دادهایاز خود رو یشتریب

های مقابله با فشارهای روانی طراحی و به منظور شیوه 133 ای در سال پرسشنامة مقابله .کندیم

. سنجدشناختی را میزیرمقیاس دارد و راهبرد مقابله 3گویه و    این مقیاس . استتدوین شده 

در پرسشنامه هشت حیطة . کندگیری میمدار را اندازهمدار و مسألهاین مقیاس دو مقابله هیجان

، (  -1نمرة )داری ، خویشتن(3 -1نمرة )جویی ، دوری(3 -1نمرة )کنارآمدن شامل رویارویی 

نمرة )اجتناب -، گریز(  -1نمرة )پذیری ، مسئولیت(3 - 1نمرة )وجوی حمایت اجتماعی جست

. شود سنجش می(   - 1ة نمر)و ارزیابی مجدد مثبت ( 3  - 1نمرة )، حل مدبرانة مسأله (1  - 1

. ای الزاروس به دو روش خام و نسبی صورت گرفتگذاری پرسشنامة راهبردهای مقابلهنمره

-ای برای هر یک از هشت نوع مقابله است و مجموع پاسخکنندة تالش مقابلهنمرات خام توصیف

در هر نوع نمرات نسبی نسبت تالشی را که  .استدهندة مقیاس های آزمودنی به مواد تشکیل

گذاری، افراد به هر ماده روی یک در هر دو روش نمره. کندگرفته، توصیف می مقابلة صورت

صفر : دهدنشان می دهند که بسامد هر راهبرد را به این شکلای لیکرت پاسخ میمقیاس چهارگزینه

به »دهندة  نو سه نشا« تا حدی»دهندة  ، دو نشان«کمخیلی»دهندة  ، یک نشان«اصالً»دهندة  نشان

 .گذاری هر گویه بین صفر تا سه استنمره .است« مقدار زیاد

های مثنوی معنوی به  جامعة آماری این پژوهش برابر با حجم نمونه و شامل یکی از حکایت

بیان شده است   11 ةتا صفح   8 صفحة است که در دفتر اول و از« شیر و نخجیران»نام حکایت 

 .بیت است   1و مشتمل بر 

های  ای الزاروس از طریق آزمایش ثبات درونی اندازه اعتبار پرسشنامة راهبردهای مقابله

. دست آمده، مناسب تشخیص داده شده است ای که به وسیله ضریب آلفای کرونباخ به مقابله
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عملی کرده و اعتبار آن  ای را تحلیل های مقابله آلدوین وریونسون نیز پرسشنامة تجدید نظر شدة راه

شده، راهبردهایی هستند که  از آنجا که راهبردهای توصیف(. 831 آقایوسفی، )اند  تأیید کردهرا 

برند،  کار می ها را به زا آن های تنیدگی های موقعیت اند که در مقابله با خواست افراد گزارش کرده

آزمون  نیا ییو روا ییایپاهمچنین،  ای الزاروس روایی صوری دارد؛ پرسشنامة راهبردهای مقابله

به دست آمده است  1/ 3و  1/1 برابر با  ،بیکرونباخ به ترت یبا استفاده از آلفا پژوهشیدر 

را با  یا مقابله یها سبک ةپرسشنام ییروا زانیم(  83 ) یمالک(.  11 الزاروس و فولکمن، )

 .آوردبه دست  31/1کرونباخ  یآلفا بیرا با روش ضر ییایو پا 38/1 یدأییت یعامل لیروش تحل

 آزاد تهراننظر دانشگاه  نفر از استادان صاحب پنجپرسشنامه توسط  ییدر پژوهش حاضر، روا

پرسشنامة  .به دست آمد 1/ 1 برابر با کرونباخ یبه روش آلفا زیآن ن ییایو پا شد یبررس

 اند هایی تبیین کرده است که عبارت ها مقیاس راهبردهای مقابله ای الزاروس برای هر یک از سبک

 :از

 :شامل موارد زیر است: محورای هیجانهای سبک مقابلهمقیاس.  

 رییتغ برایپرخاشگرانه  یهاتالش ةکنندفیتوص: رویارویی/ یگریروایرو ةمقابل -

 .دهدیرا ارائه م یاز خصومت و خطرطلب یو درجات است تیموقع

و به حداقل  شیجداکردن خو یبرا یشناخت یهاتالش ةکنندفیتوص: ییجویدور -

 .است تیموقع تیاهم دنیرسان

-یم میاست که احساسات و اعمال فرد را تنظ ییهاتالش ةکنندفیتوص: یدارشتنیخو -

 .کند

و اجتناب  زیگر برای یرفتار یهاو تالش ییتفکر آرزو ةکنندفیتوص: و اجتناب زیگر -

 .از مشکل است

 :زیر استشامل موارد : محورای مسألههای سبک مقابلهمقیاس.  

 یجوو که در جستاست  ییهاتالش ةکنندفیتوص: یاجتماع تیحما یجوو جست -

 .هستند یجانیو ه یاطالعات تیحما
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در مشکل است که همواره با  شینقش خو رشیپذ کنندة فیتوص: یریپذتیمسئول -

 .همراه است و درست جاهب یزیقراردادن هر چ راستایتالش در 

 تیموقع رییتغ برایمدار مشکل ةشمندانیاند یهاکننده تالشفیتوص: مساله رانهبحل مد -

 .است

 یمعنا یاست که با تمرکز بر رشد شخص ییهاتالش ةکنندفیتوص: باز برآورد مثبت -

 .دارد یمذهب یمعنا اسیمق نیا .ندیآفر یمثبت م

 های پژوهش یافته

 «شیر و نخجیران»ساختار داستان 

توان به شکل وقایع موجود در آن را می« شیر و نخجیران»با توجه به شکل ساختاری داستان 

شود مطابق با نظریة تزوتان تودورف به روایی بودن آن سبب می. ها نشان دادرویدادها و کنش

زبان در  یقواعد نحو همة تزوتان تودورف معتقد است. ها و قضایا به آن نگاه کردشکل سلسله

، دو هیقض نییداند و پس از تعیم هیرا قض تیروا ةنیکم او واحد. شوندیبازگو م یتیروا یئتیه

از پنج  یاهیپا ةسلسل. کندیم فیتوص «سلسله و متن»خود را در دو اصطالح  یتر آرایسطح عال

و دوباره به شکل  ختهیاست که درهم ر ینیمع تیوضع فیشود که ناظر بر توصیم لیتشک هیقض

شیر و »داستان  تودورف یةبا نظر مطابق. ( 3، ص 83  ، تودورف) سامان گرفته است افتهی رییتغ

 :شودسلسلة متوالی تشکیل می 1از « نخجیران

 :مشتمل بر قضایای زیر است  سلسلة 

 .تعادل آغازین     وحوش در جنگل زندگی خوش و خرّمی دارند -

 .زندشود و آرامش وحوش را به هم میشیر به جنگل وارد می(             قهر ) -

 .افتدکند و جان همة وحوش به خطر میشیر هر روز ایجاد رعب و هراس می(            قهر ) -

                                                           
1. Tzvetan Todorov 
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ها هر روز قرعه بیفکنند و  خواهند او استراحت کند، آنتعادل نهایی     وحوش از شیر می -

 .حیوانی برای غذای شیر بیاورند

 :مشتمل بر قضایای زیر است  سلسلة 
 .کنده نمیشیر به وحوش حمل  تعادل آغازین    -

 .افتدقرعه به نام خرگوش می(             قهر ) -

 .خواهد با تاخیر برودخرگوش به دنبال نقشه است و می(             قهر ) -

 .شوندزده میحیوانات از نرفتن خرگوش وحشت(            8قهر ) -

 .خواندخرگوش وحوش را به صبر و شکیبایی می   تعادل نهایی     -

 :مل بر قضایای زیر استمشت 8سلسلة 
 .ورزدخرگوش در رفتن به نزد شیر تعلل می         (    قهر ) -

 .شودشیر از دیدن خرگوش که با تأخیر آمده، خشمگین می          (   قهر ) -

 .کندخرگوش دلیل تعلل و تاخیر را بازگو می          تعادل     -

 :مشتمل بر قضایای زیر است 1سلسلة 
 .شودشیر از شنیدن نام شیر دیگر که طعمه او را ربوده، خشمگین می         (    قهر) -

 .شودبیند و خشمگین میشیر تصویر خود را در چاه می         (    قهر) -

 .میردافکند و میشیر خود را در چاه می         (   8قهر) -

گ شیر شادمان رود و وحوش از شنیدن خبر مرخرگوش به نزد وحوش می  تعادل نهایی   -

 .گرددآرامش به جنگل باز می. شوندمی

های رفتاری و دریافت برای دریافت بهتر محرک« شیر و نخجیران»در نگاهی کلی، به داستان 

های نمادین داستان یافت هایی که سبب ایجاد تنش و فشار روانی در شخصیترفتتنش و پی

جه به ساختار کلی داستان، هرچند مطابق با نظریة با تو. شود، باید به ساختار کلی آن توجه کرد می

 :توان به ساختار سازندة داستان به این شکل نگاه کردها و قضایا یافت شد، میتودورف سلسله

 .کنندوحوش در جنگل با آرامش زندگی می: اولیه وضعیت

 .اندازدها را به مخاطره می کند و هر روز آنشیر به وحوش حمله می: حادثة محرک
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 .شوداندازند و حیوانی طعمه شیر میهر روز وحوش قرعه می(: 1)افکنی گره

 .کندافتد و خرگوش در رفتن تعلل میقرعه به نام خرگوش می(: 2)افکنی گره

 .برددهد و بر سر چاه میخرگوش شیر را فریب می: اوج روایت

 .گرددبازمی اندازد و آرامش به حیواناتشیر خود را در چاه می: وضعیت پایانی

شود؛ در طی این داستان هم برای با توجه به اینکه در مثنوی حکایات تو در تو نیز مشاهده می

دادن غلبة تقدیر  برای نشان: کندترشدن مطالب، سراینده چندین حکایت را وارد داستان میروشن

لیمان و فرستادن نگریستن عزرائیل به مرد و گریختن مرد به سرای س»خدا بر تدبیر بنده حکایت 

مرد توسط باد به هندوستان به دستور سلیمان و بازجویی عزرائیل و گفتن مرگ مرد در هندوستان 

بودن برگِ کاه  سواربودن مگس بر برگِ کاه و روان»، داستان (8 8، ص 83 زمانی، )« به امر خدا

کران کشتی ای بیبانی که در این دریبر پیشاب خری و بالیدن مگس بر خود که این منم کشتی

های هدهد و سلیمان در بیان آنکه چون قضا آید، چشم»قصة  ،(81، ص 83 زمانی، )« رانم می

و بستن قضا نظر او را از مراعات ( ع)آدم »و قصة ( 88، ص 83 زمانی، )« شودروشن بسته می

اشاراتی رفت و تمثیالت و وجود این چهار پی(. 81، ص 83 زمانی، )« صریح نهی و ترک تاویل

 .بخشداز وقایع انبیاء و اولیاء در طی داستان روند داستان را سرعت می

های موجود در داستان، آنچه را سبب مقابلة رفتاری برای حذف با توجه به رویدادها و کنش

 :زیر نشان داد  توان به شکل تنش موجود در داستان شده، می
 

 .آنچه سبب مقابلة رفتاری برای حذف تنش موجود در داستان شده است. 1شکل 

 تعادل

 مرگ شیر
 بازگشت آرامش به جنگل

 برهم خوردن تعادل

 وجود شیر در جنگل
 حمله هر روزة شیر

 تعلل خرگوش برای رفتن به نزد شیر

 تعادل

 آرامش موجود در جنگل
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توان شخصیت ، وجود حیوانات داستان را میشودبازگو می  فابلبا اینکه داستان به شکل 

هایی مانند ترس، اضطراب، خشم، حسادت، انزجار و واهمه ها و هیجانوجود تنش. فرض کرد

دست به مقابله برای رفع تنش و ( خرگوش)های نمادین داستان شود یکی از شخصیتسبب می

ن های رفتاری در ایزمینهها و پسوجود هیجان. بازگرداندن وضعیت به وضعیت اولیة داستان بزند

 :توان به دو دستة هیجانی مثبت و منفی تقسیم کردحکایت را می
 

 «شیر و نخجیران»شده در داستان های هیجانی مشاهدهمؤلفه. 1جدول 

 دلیل هیجان مثبت دلیل هیجان منفی

 شادی پس از مرگ شیر شادی حضور شیر خشم

 از مرگ شیرپس / پیش از آمدن شیر آسودگی خاطر در معرض حملة شیر بودن اضطراب

 امید به از بین رفتن شیر و رهایی از مرگ امید شدن به دست شیر واهمه از کشته ترس و واهمه

   حسادت شیر به تصویر افتاده در چاه حسادت

   خوردگی آرامش انزجار ار حضور شیر و برهم انزجار

 «شیر و نخجیران»ای در داستان های مقابلهسبک

ای را بررسی کرد؛ های مقابلهمدار ابتدا باید وهلهمدار و هیجانای مسألهمقابلههای با توجه به سبک

برآورد، : دهدای در سه مرحله خود را نشان میمطابق با نظریة فولکمن و الزاروس سبک مقابله

 .مقابله و پیامد

 رسد راهی برای رهایی از حضور شیر که سبب تنش و استرس دربه نظر می: برآورد( الف

داستان برای کاهش این استرس و اضطراب در دو مرحله راهکار . زندگی وحوش شده، وجود دارد

 : دارد

درخواست از شیر که او حمله نکند و حیوانات خود غذای او را : مرحلة نخست(  -الف

 (. 8 8، ص 83 زمانی، )تأمین کنند 

                                                           
1. fable 



   733...     در فولکمن و الزاروس  یشناختروان یةو مشکالت براساس نظر یروان یبا فشارها مقابله یهامهارتبررسی  

 

 

 

 داریم سیرـز وظیفه ما تو را کردند آمدند ایشان به شیر     کـحیله 

 جــز وظیفه در پــی صیدی میا     تا نگردد تلخ بــــر ما این گیا

خرگوش بر این تفکر است که با نقشة شیر را نابود کند و هم از مرگ : مرحلة نهایی(  -ب

 (.3 ، ص 83 زمانی، )خود و هم مرگ دیگر حیوانات جلوگیری کند 

 رم از بال ایمن شویدای یاران مرا مهلت دهید        تا به مــک: گفت

 تا امــان یابــد به مکرم جانتان        مــــاند این میراث فرزندانتان

 :گیرددر این وهله از داستان نیز دو مقابله صورت می: مقابله( ب

ها خود غذای شیر  کنند شیر استراحت کند و آنحیوانات درخواست می: مقابلة جمعی(  -ب

واهمة حملة هر روزة شیر از بین برود که در این مرحله روزانه یکی را بیاورند تا اضطراب و 

رود و در حقیقت، این تنش و فشار هر روز در وجود حیوانات میرد؛ اما تنش از بین نمی می

 (.   ، ص 83 زمانی، )شود مشاهده می

 تاده در مــیان جمله جوشجا آن وحـوش       اوفــجمع بنشستند یک

 شدی هرکسی در خون هر یک می      زدی       رأیی می هرکسی تدبیر و  

 ای انــدر میـــــان شان         تا بیاید قرعه عاقبت شـــــد اتفاق جمله

 تبی سخن شیر ژیان را لقمه اس    قرعه بر هر کو فتد او طعمه است    

 هم بر این کـردند آن جمله قرار         قرعه آمد ســـــر به سر را اختیار

 قرعه بر هر کـو فتادی روز روز         سوی آن شیر او دویدی همچو یوز 

این مقابله با تفکر و تعمق خرگوش و ابتدا انکار و : مقابلة فردی با حمایت جمعی(  -ب

گیرد و به صورت تدریجی نیست و تصمیم ها صورت می اعتراض نخجیران و سپس، پذیرش آن

راب است؛ هرچند با هیجان همراه است و مقابله به شکل برای از بین بردن کامل تنش و اضط

جویی هم پیش از رفع کامل تنش جویی؛ دوریگیری و دوریگیرد نه فاصلهرویارویی صورت می

 . ای استوهله

خوردن شیر از خرگوش، وجود انزجار شیر از تصویر  در این مرحله تنش با فریب: پیامد( ج

خواهی است و منتج از خشم و واهمه از دست دادن و زیادهخود در چاه که برآمده از حسادت 
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رود و وضع حاکم بر داستان دوباره به همان قدرت اوست و افتادن شیر در چاه، از بین می

 (.8 8، ص 83 زمانی، ) گرددوضعیت پیش از آمدن شیر به جنگل برمی

 تافت تاب چون که در چه بنگـریدند اندر آب        اندر آب از شــیر و او در

 شیر عکس خویش دید از آب تفت        شکل شیری در برش خرگوش زفت

 چونکه خصم خویش را در آب دید        مرد را بگذاشـــت و اندر چه جهید

 در فتاد اندر چهی کــــو کنده بود        زانکه ظلمش بر ســرش آینده بود

و با توجه به اینکه در ( WCQ)ولکمن ای الزاروس و فهای مقابلهبا توجه به پرسشنامة سبک

خرگوش بیش از دیگر وحوش با مسأله تنش حضور شیر مواجه شد و « شیر و نخجیران»داستان 

های او در پرسشنامة سبک سعی کرد این تنش را از بین ببرد و نقشة فکری خود را پیش بُرد، کنش

گانة این پرسشنامه در   هایویهنتایج گ. ای الزاروس و فولکمن مورد بررسی قرار گرفتمقابله

  .  استنشان داده شده  جدول 
 

 «شیر و نخجیران»های مقابله با استرس در نمونة انتخابی های توصیفی شیوهآماره. 2جدول 

 میانگین شده امتیاز دریافت های مقابله شیوه راهبرد

 مدار هیجان

   /   8  رویارویی
   /   1 جوییدوری

   /83    داریخویشتن
      اجتناب -گریز

 مدار مسأله

   /     وجوی حمایت اجتماعی جست
    8 پذیریمسئولیت

   /   8  حل مدبّرانه مسأله
   /1     ارزیابی مجدد مثبت

شده از هر زیرمقیاس راهبردی، بیشترین بسامد  مطابق با میانگین دریافتی و امتیازات دریافت

مدار است؛ هرچند که مؤلفة رویارویی و ای راهبرد مسألههای مقابلهشیوهدریافتی اختصاص به 

و    /  اند و میانگینهایی را به خود اختصاص دادهمدار نیز نمونهداری در شیوة هیجانخویشتن

شدة کلی میان دو دهندة میانگین کسبنشان 8جدول . درصد را به صورت تقریبی دربردارند   /83

 . ای مورد بحث استسبک مقابله
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 «شیر و نخجیران»مدار در داستان مدار و هیجانای مسألههای مقابلهمیانگین سبک. 3جدول 

 میانگین ایهای مقابلهسبک

  1/ 1 مدارهیجان

  38/1 مدارمسأله

مدار دهد شیوة مقابلة مسألههای انتخابی، نتایج نشان میمطابق با میانگین دریافتی از مؤلفه

 . بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است

 مدار در داستان شیر و نخجیرانراهبردهای مقابلة مسأله

: دهدمدار با وجود چهار مؤلفه روی میشد، مقابلة مسألهگونه که پیش از این گفته همان

 .پذیری، حل مدبرانة مسأله و ارزیابی مجدد مثبتوجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت جست

ای های مقابلهوجوی حمایت اجتماعی جزو دسته سبکنتایج مطالعة حاضر در حیطة جست

های ملموس و های اطالعاتی و حمایتهای فرد برای کسب حمایتمدار است و تالشمسأله

زا با های عاطفی مانند در میان گذاشتن مشکل و احساسات خود راجع به رویداد تنش حمایت

کردن نظر و نصیحت فرد مورد احترام،  نظر، طلباز افراد متخصص و صاحبگرفتن  دیگران، کمک

زا را بازگو فکری دیگران برای حل مشکل و مقابلة مؤثر با موقعیت تنشدردی و همپذیرفتن هم

؛ اما در دریافت شواهد و مصادیق این موارد در (1  ، ص 81 فاریابی و همکاران، )کنند  می

تنها صحبت با دیگران بر سر انجام روش از بین بردن تنش مشاهده شد  «شیر و نخجیران»داستان 

شیر و »در بیان این حیطه در داستان . که نمرة کمی را کسب کرد؛ اما در نتیجة پایانی مؤثر واقع شد

افتد گفتنی است که ابتدا خرگوش برای مقابله با شیر، چون قرعه به نام خود او می« نخجیران

کنند خواهد مقابله کند، نخجیران او را همراهی نمی، اعتراض کرده، و می(8 8، ص 83 زمانی، )

 (:3 ، ص 83 زمانی، )کند ها را قانع می خواهند؛ اما سرانجام خرگوش آنو او را تسلیم شیر می
 ای یاران حقــم الهام داد        مر ضــعیفی را قوی رأیی فتاد: گفت

زمانی، )دارد و این دلیل را می آورد که ها مخفی نگه می آنهرچند که راز نقشة خود را از 

 (:1 ، ص 83 
 در بیان این سه کم جنبان لبت        از ذهاب و از ذهب وز مذهبت
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: نیز تنها یک مورد را به خود اختصاص داد پذیرینتایج مطالعة حاضر در حیطة مسئولیت

شامل (  81 )ظر آقایوسفی و همکاران امیدواری به تغییر موقعیت؛ هرچند که این حیطه از ن

کردن و در پی جبران مشکل کردن خود، عذرخواهی هایی است مانند سرزنشمجموعة واکنش»

بودن، سعی در برخورد و انجام اقدام متفاوت در دفعات بعد که پذیرش نقش فرد در ایجاد مشکل 

،  81 فاریابی و همکاران، ) «دهدرا از طریق تالش مداوم او در اصالح موقعیت موجود نشان می

ادبیات زیر نشان از امیدواری برای مقابله و دریافت نتیجه مساعد برای رهایی از مسألة (. 1  ص

 (:8 8، ص 83 زمانی، )زای وجود خصم است تنش

 گفت ای یاران مـرا مهلــت دهـید       تا به مکـــرم از بال ایمـــن شویـد

 جانتان       ماند این مـــیراث فـــرزندانتـــان تا امــان یابــد به مکـــرم

 هـــر پیمبر امــتان را در جهــان        همچنین تا مخلصی می خواندشان

 کز فلک راه برون شو دیده بــــود        در نظر چون مردمــک پیچیده بود

 مردمش چون مردمک دیدند خـرد       در بزرگی مردک کــس پـــی نبرد

های تر از دیگر زیرمقیاسطالعة حاضر در حیطة حل مدبرانه مسأله بسیار پررنگنتایج م

گلچین و  بر اساس بیان. مدار، نمود یافته استمدار و چه مسألهای، چه هیجانهای مقابله مهارت

های سنجیده و متمرکز برخورد با مشکل مجموعة افکار و کوشش»، این حیطه (  1 )همکاران 

گشایی مانند تفکر به آنچه در مراحل بعد کارگیری رویکردهای تحلیلی برای مشکلبهاست، توأم با 

های مشابه کردن آن، استفاده از تجارب گذشته در موقعیتکشیدن و عملیباید انجام داد، نقشه

فاریابی و )« زا و حل مدبرانه و متفکرانه مشکل استبرای برخورد منطقی با موقعیت تنش

گر به آنچه قرار شده، توجه مقابلهبا توجه به شواهد و مصادیق یافت(. 1  ص ، 81 همکاران، 

است انجام دهد، انجام نقشه به خردورزی و تأمل و تعمق، تغییر وضعیت پرتنش به وضعیت ماقبل 

گر نسبت به آنچه انجام خواهد داد و تالش مضاعف فرما بود، آگاهی مقابلهآن که آرامش حکم

گرفتن راه حلی متفاوت از آنچه معمول است، در طی داستان رفع فشار و پیشگر برای مقابله

تأکید . کندمحوربودن راهکار مقابله را تأیید میدریافت امتیاز باال از این مؤلفه، مسأله. مشاهده شد

کارگرفتن دانش برای حل مسألة ابیات بسیاری را در این داستان به خود ی و بهزبر خردور
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برای خرگوش استفاده شده است « مکر و شیراندازی»است؛ هرچند که از عبارت  اختصاص داده

 (:8 8، ص 83 زمانی، )
 رو تو روبه بازی خرگوش بین     مکــر و شیراندازی خـرگوش بین

 جمله عالم صورت و جان ست علم   خاتـم ملک سلیمان ست علم   

،  83 زمانی، )مدبرانة مسأله است  دهندة از حل از سوی دیگر، مرور نقشة مقابله نیز نشان

 (:1 8ص

 مکرها با خویشتن تقریر کرد   در شدن، خرگوش بس تأخیر کرد  

هایی مانند انجام کاری خالقانه با مجموعة تالش مثبت بازآورد/ در حیطة ارزیابی مجدد مثبت

کردن،  نیایشهای جدید، گرفتن از موقعیت و اصالح خود در موقعیت برای حل مشکل، درس

ها که در جهت مفاهیم مثبت  کشف چیزهای مهم در زندگی و نگرش و ایمان تازه پیدا کردن به آن

، مواجهیم که این روش ( 81 فاریابی و همکاران، )شود  با توجه به درجة تکامل فردی اطالق می

ه به با توج(.    ، ص 81 فاریابی و همکاران، )ممکن است ابعاد مذهبی را شامل شود 

تأخیر دررفتن به نزد شیر و )های دریافتةشده از آزمون، مؤلفة انجام کاری خالق برای رهایی  پاسخ

، تغییر موقعیت پس از (ای خالقانهخطر مرگ را به جان خریدن و افکندن شیر در چاه با نقشه

و (  18، ص 83 زمانی، ( )رفتن به نزد حیوانات و خبر رهایی را دادن)رهایی از تنش و فشار 

و دریافت راه حلی ( کل داستان مؤید تداعی محور توکل به مخاطب است)آرزوی تغییر موقعیت 

فریب شیر با گفتن آمدن شیری دیگر و ربودن طعمة وی و )برای رهایی تا تسلیم در موقعیت 

دریافت باالترین امتیاز در این . شودمشاهده می( تحریک شیر برای مقابله با خصم خیالی

 . کندتر میمحور را پررنگای مسألهیاس، وجود راهبرد مقابلهزیرمق

توان از بعد مذهبی در این داستان با محورهای کالمی اخالقی و عرفانی یکی از مسائلی که می

 (:811، ص 83 زمانی، )مشاهده کرد، مسألة نیایش و دعا است که 
 ز دوستچون قضا آید، نبینی غیر پوست       دشمنان را بازنشناسی 

 چون چنین شد، ابتهال آغاز کن       ناله و تســـبیح و روزه ساز کن

 کن کلی تو علّام الغیوب       زیر سنگ مــکر بد، ما را مکوبناله مـی

 آفـرین       شیر را مگــمار بر ما زین کمینگر سگـی کردیم ای شیر
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 «شیر و نخجیران»مدار در داستان راهبردهای مقابله هیجان

جویی، رویارویی، دوری: مدار هم با وجود چهار زیرمقیاس قابل بررسی استمقابلة هیجان

توان ، می(WCQ)شده از پرسشنامة های دریافتبا توجه به پاسخ. اجتناب -داری و گریز خویشتن

رفتارهای تهاجمی مانند خشم، درگیری . رویارویی دریافت/شواهدی برای زیرمقیاس رویاروگری

توان در زا را میزدن به اقدامات پرخطر و استفاده از ترفندی برای رهایی از موقعیت تنش دستو 

وجود شیر دید که البته مقابله او برای رهایی از موقعیت در پایان داستان مورد بحث نیست و او در 

است  بحث دربارة خرگوش. بردشود و راه به جایی نمیتنش ایجاد شده توسط خود او درگیر می

فریب )کند آمده پر از تنش مقابله می گیرد، با موقعیت پیشای که در پیش میکه با شیوة خالقانه

(. شیر در اینکه شیری دیگر در بین راه لقمه زفت او را درربوده و در ته چاهی پنهان شده است

و ستیز با  رویاروگر نشان از رفتارهای شناختی مقابله/ نتایج مطالعة حاضر در حیطة رویارویی

هرچندکه حیوانات از او )زا و انجام حداقل کار و صحبت با دیگر حیوانات موقعیت تنش

و دست ( زنداش به دیگران سرباز میاش را بگوید؛ اما او از گفتن راز و نقشهخواهند تا نقشه می

عة رفتار مجمو. زا داردآمیز زدن خرگوش برای رهایی از موقعیت فشارآور و تنشبه کار مخاطره

زا در این زدن به اقدامات پرخطر و استفاده از ترفندی برای رهایی از موقعیت تنش تهاجمی دست

 . شود که متضمن درجاتی از ابراز خصومت و خطر در عملکرد شخصیت داردداستان مشاهده می

 بینی به رهایی از مسألةدهندة رفتار خوش جویی نشاننتایج مطالعة حاضر در حیطة دوری

با توجه به حضور خرگوش در . به طور معناداری نمرة کمی را به دست آورده است زا دارد و تنش

جویی در آن دیده دادن خود و قرارگرفتن در موقعیت مقیاس دوری زا و نشانموقعیت استرس

مجموعة رفتارهای شناختی عجوالنه عمل نکردن  توانداری میدر حیطة خویشتن. شود نمی

ندادن احساسات در رفع تنش و ترجیح عقل و خردورزی برای  ، مداخله(1 8، ص 83 زمانی، )

را ( 1 8، ص 83 زمانی، )و مرور نقشه برای رفع مشکل (    ، ص 83 زمانی، )رفع و مقابله 

شود؛ در حالی که خالق اثر مشاهده کرد؛ هرچند این زیرمقیاس نیز به صورت پررنگ مشاهده نمی

 . ؤلفه خرد و عقل را در وجود شخصیت رافعِ فشار پررنگ نشان دهدسعی بر این دارد که م
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های حاصل از پرسشنامه نشان داد مجموعة رفتارهای  اجتناب نتایج تحلیل داده -در حیطة گریز

شناختی آرزومندی برای برگشت به موقعیت پیش از تنش و برای دورشدن از موقعیت درون خود 

  (.  8-3 8، صص  83 زمانی، )دارد 

 گیری  بحث و نتیجه

فشارهای روانی و  کنندة انسان از قدیم در پی یافتن راهی برای غلبه بر آثار مخرب و ویران

ها نه تنها جهان پیرامون انسان را دربرگرفته، حتی در دنیای  تنش. زا بوده است رویدادهای تنش

های داستانی را به چالش ها موقعیتگاه این بحران. شودداستان از گذشته تا کنون مشاهده می

ها های داستانی با راهکارهایی درصدد رفع و دفع این بحرانکشانند و گاه شخصیتعمیقی می

های جهانی گونه که گفته شد، یکی از این آثار که برای انسان دیروز و امروز پیامهمان. آیند برمی

های انسانی و غیر انسانی خصیتمولوی با بیان تمثیالت و حکایات با ش. دارد، مثنوی معنوی است

شیر و »ها یکی از این داستان. های تربیتی و اخالقی برای مخاطب خود داردسعی در گفتن پیام

های  های مهارت در مقالة حاضر سعی بر این شد مؤلفه. در دفتر اول مثنوی معنوی است« نخجیران

نتایج این بررسی حاکی . ی قرار گیردزا در این داستان مورد بحث و بررس ای با شرایط تنش مقابله

پذیری،  های مسئولیت مدار در این حکایت با بروز مقیاس ای مسأله از این است که راهبرد مقابله

شخصیت . بازبرآورد مثبت و حل مدبرانة مسأله در داستان با بسامد باالیی به وضوح دیده می شود

کارگیری روش خالقانة رویارویی با شخصیت  حیوانی داستان برای مقابله با چالش رویدادی با به

مدار دست زده است؛ هرچند با توجه به  منفی و حل مدبرانه و مدیرانة مسأله به مقابلة مسأله

شود؛ اما  مدار هم مشاهده می هایی از مقابلة هیجان داری رگه های رویاروگری و خویشتن مقیاس

ملی الزاروس و فولکمن و میانگین حاصل از بیشترین مصادیق دریافتی با توجه به پرسشنامة تعا

نتایج پژوهش حاضر . مدار اختصاص داردهای راهکار مسأله، به مقیاس(WCQ)گویی به مدل  پاسخ

نشان داد حکایات و روایات داستانی پیشین و مدرن در ادبیات داستانی پارسی مطابق با نظریة 

ها و ان با الگوسازی این حکایات چالشتوالزاروس و فولکمن قابل تحلیل و بررسی است و می

  .های امروزی که انسان با آن گریبانگیر است، مورد تحلیل و واکاوی قرار دادبحران
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 پیوست

 «شیر و نخجیران»ای از داستان  خالصه

زیستند؛ اما شیری در آن حوالی بود که انگیز وُحوش در ناز و نعمت میدر مرغزاری دلکش و فرح

روزی حیوانات دور هم گردآمدند و نزد شیر رفتند و . بودعیش آنان را ناگوار و منغص کرده 

کنی و ما پیوسته در ای پادشاه، تو هر روز با رنج و سختی فراوان یکی از ما را شکار می»: گفتند

کنیم که هر روز به حکم قرعه ین پیشنهاد را میاکنون به تو ا. بیم و هراسیم و تو در رنج و تالش

با این کار . فرستیم تا طعمة تو شودیکی از حیوانات را از میان خودمان انتخاب کنیم و نزد تو می

وحوش پس از این قول . «شویشود و هم تو از رنج شکار و تالش فارغ میهم خیال ما آسوده می

وی از دوستانش . اینکه روزی قرعه به نام خرگوش درآمدکردند تا و قرار به تعهد خود وفا می

ها دفع خواست که کمی درنگ کنند تا او نیرنگی به کار گیرد و برای همیشه شر شیر را از سر آن

آرامی به کُنام شیر نزدیک شد و او را سخت خشمگین یافت و آنان پذیرفتند و خرگوش به. کند

آوردم که در میانة راه رگوشی را به عنوان طعمة شما میشاها، من خ»: برای عذر تأخیر خود گفت

شیر از شنیدن این خبر سخت آشفته و پُرتاب شد و از . «شیری بیگانه آن را از من گرفت و برد

خرگوش خواست که او را به محل آن شیر متجاوز ببرد و باالخره خرگوش، شیر را بر سر چاهی 

ری بر آب افتاد و گمان کرد که واقعاً شیری در آنجا شیر چون به ته چاه نگاه کرد، تصوی. برد

درنگ به منظور جنگ با او خود را به درون چاه انداخت و به هالکت رسید و پس بی. وجود دارد

 .ستان رها شدندوحوش جنگل از دست آن شیر جان
 

 

 

 

 

 

 


