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 چكیده
 .های اخیر بوده است آنها از عالئق پژوهشگران در سالدربارۀ ای و نوشتن مقاالت علمی  رشتهطرح مباح  میان

در  است.شناسی های نوين روانشناسی در آثار ادبی و انطباق آن با تئوریيکی از اين مباح ، انعکاس علم روان
شناسی بسیاری نهفته است که مقايسه های اخالقی و روان ادبیات فارسی، با توجه به مقام استثنايی و غنای آن، نکته

غم کاربرد ربهاز جمله مفاهیمی است که « تنیدگی» .شناسی نوين امری ضروری استهای روان و تطبیق آن با يافته
پزشکی آورد مهندسی وارد علوم پزشکی و روانواژۀ تنیدگی از روی .وسیع آن، هنوز مفهوم واحد و روشنی ندارد

ه است. در ديدگاه مهندسی، تنیدگی هر عام  بیرونی است که بر شیء يا جاندار وارد و باع  تلییراتی در آن شد
شود. مفاهیم، عوام  و پیامدهای تنیدگی، به عنوان يک موضوع پیچیدۀ علمی همواره نظر پژوهشگران علوم  می

امدهای مخرب آن بر کنشوری و سالمت فرد رفتاری را به خود جل  کرده است. گستردگی دامنۀ عوام  تنیدگی، پی
شناسان نسبت به تواند داليلی برای بیان اهمیت و ضرورت توجه روان پژوهشی آن، می -و نیز جذابیت علمی

 آيد. نويسی ايران به شمار می سیمین دانشور آغازگر فصلی تازه در تاريخ داستان ۀنوشت سووشون .تنیدگی باشد
ها را به زيبايی به  زمان اشلال ايران از سوی انگلیسی و پیامدهای   سیاسی، حوادث -اعیاجتمنويسنده در اين رمان 
دانشور در اين داستان پرحرکت و ماجرا با نثری شاعرانه، دقیق و محکم، تصويری درونی و  .نگارش درآورده است

کدام از  در اين رمان هر .دهد های جنگ دوم جهانی به دست می هنرمندانه از تحوالت منطقه فارس در سال
کدام از اين وقايع و حوادث متناس  با  شوند و در برابر هر رو میهها با مسائ  و مشکالتی روب شخصیت
زا )استرسورها( در  اين پژوهش در زمینۀ شناسايی عوام  تنش .دهند هايی نشان میهای درونی واکنش شخصیت

 گیرد. ها با اين عوام  مورد بررسی قرار می شخصیت ۀهای مقابلدانشور و راه سووشونرمان 
 

 دانشور. ، سیمینسووشونتنیدگی، راهکارهای مقابله با تنیدگی، ادبیات داستانی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ــی در      ــار روان ــا فش ـــِرس ي ــا اِست ـــَنیدگی ي ت

و نیـرو اسـت و هـر     فشـار به معنی  شناسی روان

زا  اسـترس نسان ايجاد تنش کند، محرکی که در ا

ايجادشـده   تـنش  .شود يا عام  تنیدگی نامیده می

 .گـويیم  در بدن و واکـنش بـدن را تنیـدگی مـی    

اصطالح تنیدگی اولین بار در انگلستان در طـول  

قرن هفـدهم بـرای شـرح پريشـانی، افسـردگی،      

مشقّت و بدبختی به کار رفته است )گلدسـتن و  

اما در طول قرن هیجدهم  ،(17: 1157، همکاران

د و معنای تنیدگی شبا يک تحول معنايی مواجه 

آن  ۀنتايج هیجانی تنیدگی به عام  ايجادکننـد  از

يعنی نیرو، فشار يا باری که به ايجاد تـنش و در  

مدت زمانی کم و بیش طوالنی بـه تلییـر شـک     

شـود، تلییـر يافـت و از آن پـس      شیء منجر می

يعنی تنشی کـه   strain ۀاصطالح تنیدگی با واژ

شود، همراه  به تلییر شک  يا به انقطاع منتهی می

ــتورا، گر ــد )اس ــا   ؛ 03: 1277 دي ــ  از آق ــه نق ب

(. تلییـر شـل ،   120: 1251 محمديان شـعرباف، 

نق  مکان بـه يـک شـهر جديـد، ازدواج، مـرگ      

ــت در   ــاری بااهمی ــک بیم ــان و وجــود ي نزديک

 خانواده از جمله عوام  بیرونی رهاسـازی فشـار  

آور نیز  عصبی هستند. جال  آنکه حوادث شادی

 انسانبار برای  وقايع غم ۀتوانند به همان انداز می

تــوان بــه  فشـارزا باشــند. از عوامـ  درونــی مـی   

های جسمانی يا روانی اشاره کرد. برخی  ناراحتی

دسـت    های شخصیتی، ماننـد نیـاز بـه    از ويژگی

تواننـد فشـارزا    ديگـران نیـز مـی    رضايتآوردن 

بشر در طول زندگی دريافته  باشند )ويکی پديا(.

توانـد سـالمتی،    است کـه بعضـی رخـدادها مـی    

يـافتگی او را بـه خطـر    تعادل، آسايش و سازش

اندازد. بعضی افراد دارای خصايصی هسـتند کـه   

درونـی آنهـا را در برابـر تنیـدگی      توان مقاومت

دهد و از بـروز پیامـدهای تنیـدگی و     افزايش می

کنـد. عـالوه بـر ايـن،      بیمار شدن جلوگیری مـی 

ــی  ــان ب ــابع و    انس ــدگی، من ــرای تنی ــون و چ چ

پیامدهای آن نیست. بلکه برای کس  سـازش و  

تعادل مجدد، پیشگیری، رفع تنیدگی و مهـار آن  

شیده و دست يافتـه  با راهکارهای گوناگونی اندي

است. يکی از موضوعات اساسـی در ارتبـاط بـا    

پاســخ يــا واکــنش بــه  ۀفشــارهای روانــی، نحــو

های مربوط به اين حیطه  آنهاست که در پژوهش

هـای مقابلـه مـورد بررسـی قـرار       عنوان روش با

 گرفته است. 

 

 لهئبیان مس

در زندگی امروزی بیش از هر زمان ديگر شـاهد  

روانـی و عـوارض ناشـی از آن    تنیدگی يا فشار 

هســتیم. گــاهی رويــدادهای بــد و نــاگواری در 

افتد که آرامش جسـمی  زندگی هر کس اتفاق می

زنـد و معمـوالً باعـ      و روانی وی را بر هم می

ها و  شود که برای رهايی از اين حالت، روش می

اين حالت که تنیدگی و  .هايی به کار گیرد ح راه

ر اثـر عـواملی پـیش    د ،شـود  استرس نامیده مـی 

زا  زا هستند. رويدادهای تنیدگی آيد که تنیدگی می

هـای مشخصـی    در هر عصر و زمـانی بـه شـک    

اند. شواهدی وجود دارد کـه نشـان    وجود داشته

زا  دهد مشکالت ناشی از رويدادهای تنیـدگی  می

در قرن بیستم به ويژه در کشـورهای صـنعتی و   

پیشــرفتۀ غربــی افــزايش يافتــه اســت. يکــی از  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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موضوعات اساسی در ارتباط با فشارهای روانی، 

ــه در    ــه آنهاســت ک ــنش ب ــا واک نحــوۀ پاســخ ي

عنـوان   بـا هـای مربـوط بـه ايـن حیطـه      پژوهش

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      «های مقابلـه  روش»

زا افـراد   ع رويداد تـنش است. معموالً پس از وقو

ای  از يک يا چند روش مقابلـه که کنند  تالش می

هـای   استفاده کنند تـا در سـازگاری بـا موقعیـت    

دشوار و کاهش اثرات نامطلوب فشارهای روانی 

کـه  به آنان کمک کنند. اين تحقیق بـر آن اسـت   

هـای   ضمن تعريف تنیـدگی )اسـترس( و شـیوه   

ــ  ي   ــی و تحلی ــه بررس ــا آن، ب ــه ب ــی از مقابل ک

ــی ــی  ويژگ ــای درون ــدگی»ه ــوندر « تنی  سووش

تا بدين وسیله ضـمن توضـی، و   دانشور بپردازد 

تبیین برخی مباح  مرتبط با پژوهش، اندکی نیز 

تحقیقـات ادبـی بیفزايـد. از آنجـا کـه       ۀبر دايـر 

تاکنون چنین پژوهشی در اين زمینه انجام نشـده  

است، بنابراين فقدان چنین تحقیقی، لزوم طـرح  

 کند. موضوعی را تأيید می چنین

 

 های تحقیقاتی   پرسش

اين پژوهش بـر آن اسـت کـه در رونـد تحقیـق،       

 های ذي  را پاسخ دهد: پرسش

هـای مقابلـه بـا آن     تنیدگی چیسـت و راه  -

 ند؟اکدام

ــ  روان - ــق مباح ــات تطبی ــی و ادبی شناس

 داستانی به چه صورت است؟

هــای مقابلــه بــا آن در بــین  تنیــدگی و راه -

دانشور بـه چـه صـورت     سووشونهای  شخصیت

 است؟

 پژوهش ۀپیشین

ــات    ــی آن در ادبی ــدگی و بررس ــوص تنی درخص

شناسـی و ادبیـات    داستانی و تطبیق مباحـ  روان 

 .ای ارائه نشـده اسـت   مقاالت و آثار چندان ارزنده

يکی از مقاالت مرتبط با موضـوع ايـن پـژوهش،    

تصـويرپردازی عاطفی)خشـم و تـرس( در    » ۀمقال

منظـر سـلطانی و طـاهره     ۀنوشـت  ،«بوستان سعدی

در فصـلنامه تخصصـی    1211 صادقی که در سال

شناسی نظم و نثـر فارسـی )بهـار ادب( بـه     سبک

بررسی رابطـۀ  »همچنین مقاله  .چاپ رسیده است

ــا و روش شناســیسرســختی روان ــه ب هــای مقابل

-ه روانـض در مجلـداهلل فیـعب ـۀنوشت ،«یدگیـتن

زا بررسی رابطۀ بین عوامـ  تـنش  »شناسی و مقاله 

های مقابله بـا  و نشانگان استرس در جوانان و راه

 1271فـرد در سـال   نوشته محمـد خـداياری   ،«آن

 اند. چاپ شده

 

و عواماال مقابلااه بااا آن در « تنیاادگی»تحلیاال 

 سیمین دانشور سووشون

زری و يوسف در میهمانی عقدکنان دختـر حـاکم   

از ورای چنـد و چـون    خواننـده  کنند. شرکت می

آشـنا   1235هـای   عروسی با فضای اجتماعی سال

هايی که انگلیس در فارس نیرو پیاده  شود. سال می

ــا خــود گرســنگی و   کــرده و جنــگ ناخواســته ب

فـروش  نشانده با بیماری آورده است. حاکم دست

مـردم بـه ارتـش بیگانـه بـه قحطـی دامـن         ۀآذوق

زنــد. يوســف، خــان روشــنفکر و متکــی بــه  مــی

مردم بـه   ۀهای بومی، حاضر به فروش آذوق ارزش

خواهد از مردم پشتیبانی  ارتش بیگانه نیست و می



 3115اول، بهار و تابستان ، شماره چهارم صلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سالدوف       81

اما زری همچون همه زنان سووشـون، حتـی    ،کند

الدوله، که هريـک بـه    های منفی چون عزت چهره

پنـاهی،   ه گونـاگون سـتمديدگی، بـی   نوعی وجـو 

ناکامی، فداکاری و تحم  زن ايرانی را به نمـايش  

د او را ـکوشـ  انه مـی ـجويـ  تـد، مسالمـگذارن می

 آرام کند.

ــک          ــتم و مل ــک رس ــقايی، مل ــان قش دو خ

که از سوی اشـلالگران اغـوا    يیها خان ،سهراب

آيند تا  اند، برای خريد آذوقه نزد يوسف می شده

ها اسـلحه بخرنـد و بـا     ش آن به انگلیسیبا فرو

از  .کند ارتش ايران بجنگند. اما يوسف قبول نمی

آيند تا اس  خسرو، پسر يوسف،  خانه حاکم می

ببرنـد. عمـه    )گـیالن تـاج(   را برای دختر حاکم

خانم، خواهر يوسف و زری بـرای پـس گـرفتن    

خواهنـد. رفـتن    الدوله کمـک مـی   اس  از عزت

ــهر ــه ش ــر ،زری ب ــايی از چه ــر  ۀنم شــهر درگی

تیفوس، ناامنی و فحشا را در ذهـن خواننـده بـه    

کشد. گشتی در ديوانه خانـه و زنـدان    تصوير می

ما را با فجايعی که زندگی مـردم را سـیاه کـرده    

کنــد. زری بـا سـرزنش يوســف درس    آشـنا مـی  

ــی ــتادگی م ــ ايس ــرد و ب ــته ه گی ــا خواس زودی ب

روزی جسد عاقبت  .کند الدوله مخالفت می عزت

اشلالگران اين نماد مقاومت  ،آورند يوسف را می

اند. مرگ يوسف وجـود زری   را از پای درآورده

پیرايـد و ديـد او را نسـبت بـه      را از ترديدها می

هايم را  خواستم بچه می»کند.  زندگی دگرگون می

با محبت و در محیط آرام بزرگ کـنم. امـا حـاال    

خـان،   بـداهلل وقتـی دکتـر ع   «کنم با کینه بزرگ می

گويـد:   گويی به زری مـی وپیرمرد آگاه، در گفت

بدن آدمیزاد شکننده است، اما هـیچ نیرويـی در   »

رسد، به  اين دنیا، به قدرت نیروی روحی او نمی

، دگرگونی «شرطی که اراده و وقوف داشته باشد

شـــود. ســـفر درونـــی زری، در  او کامـــ  مـــی

امد. او انج برخوردهای او با جامعه، به آگاهی می

های مردم بماند، بـه   کوشید در حاشیه رنج که می

 شود. میان ماجراها کشانده می

برابـر   دانشور در اين رمان، انفعـال صـرف در  

کشـاند و   تجدد و فرهنگ غرب را به چـالش مـی  

توجه به هرگونه پیشرفت، تجـدد،  که معتقد است 

تکنولـــوژی و آگـــاهی اجتمـــاعی در صـــورتی 

ســنت، مــذه ، آيــین و پـذيرفتنی اســت کــه بــا  

 .فرهنگ ايرانی و اسالمی همساز و همگون باشـد 

پـردازش   هنر نويسی وحی  فن داستان از اين اثر

پـرورش درونمايـه بـه     های داسـتانی و  شخصیت

سترگ است کـه شـايد بتـوان آن را     حدی قوی و

ــران   ۀنقطــ ــتان معاصــر اي ــاريخ داس ــی در ت عطف

ايـن   درسیر تکاملی  .(02 :1252)قبادی، « دانست

داستان به اين شیوه اسـت کـه دانشـور تحـوالت     

هـای   سیاسی، اجتماعی يـا حتـی اقتصـادی سـال    

 اسـت. جنگ جهانی دوم در شـیراز را نشـان داده   

 تاريخی گويای دورانـی از تـاريخ ايـران در    ۀبره

 باشـد.  خالل جنگ جهانی دوم در شهر شیراز مـی 

 ،طرفـی با اعـالم بـی   دورانی که ايران ناخواسته و

شـود   هايی مـی  دولت کانی برای گذرگاه سیاسیم

بروی ايرانی را چنان به حقارت و آمال  که جان و

 داغ اين حقـارت و  ،کشند که با گذشت سالیان می

ــتن   ــت روا داش ــر مل ــه ب ــتی ک ــات  د،پس احساس

 انگیزد.   ناسیونالیستی يک ايرانی را برمی
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توان گفت که صمیمیت  ای ديگر می از روزنه 

تـا حــدود زيـادی مــديون    سووشــونو صـداقت  

هـايی   شخصـیت  .پردازی موفق آن استشخصیت

گـر درون   کنند و روايت که به خوبی نقش ايفا می

انــد. راز و رمــز ايــن موفقیــت در  و بــرون وقــايع

بیشتر موارد مرهون شخصیت پیچیـده و پررمـز و   

اصوالً شخصـیت  »راز و غنی خالق آنهاست؛ زيرا 

ای جـای آثـارش بـه    هر نويسنده و شاعری در ج

رفتار و گفتار  سووشونر رمان د .«خورد چشم می

های يوسف بـا همـديگر    العم ها و عکس و عم 

هـای قهرمـان    خورند و با ساير شخصیت پیوند می

کنـد تـا بـه     و ضد قهرمان داستان ارتباط پیدا مـی 

ای منطقی و براساس تسلس  عِلّـی حـوادث    گونه

همـه  در اين داستان منتج به قت  ناگهانی او شود. 

اند تا رمـان   ست به دست هم دادهد دعناصر و افرا

ــد کــه  سووشــوناجتمــاعی  -تــاريخی را بیافرينن

گـون   بیانگر حالت و کیفیت زندگی طبقات گونـه 

اجتماع در دورۀ خاصی است و اين الگوست کـه  

عینیت کام  به داستان بخشیده اسـت و در واقـع   

نه و محـیط  هر دو بخش افقی و عمودی يعنی زمی

ــن   و اعمــال شخصــیت ــا در اي ــايی آنه ــا و پوي ه

  نويس تعبیرموقعیت و فضا عوام  را به سود قصه

 و تفسیر کرده است.

 

و تحلیل آنها در « تنیدگی»راهكارهای مقابله با 

 دانشور سووشونهای رمان  شخصیت

افتـد کـه    ويدادهای مختلفی در زندگی اتفاق میر

مسـئلۀ مهـم در    ،تواند منجر به تنیـدگی شـود   می

ارتباط با تنیدگی، نحوۀ پاسـخ يـا واکـنش بـه آن     

تواند در سازگاری فردی نقش مهمـی   است که می

ــن موضــوع معمــوالً  ــا داشــته باشــد. اي ــوان  ب عن

گیـرد.   های مقابلـه مـورد بررسـی قـرار مـی      روش

( معتقدنـد کـه شـیوۀ    1150) الزاروس و فولکمن

 تنیـدگی های رفع يا مهار ارزيابی رويدادها، روش

هـای شخصـیتی،    بعضی ويژگی ۀعالوه )مقابله( ب

های اجتماعی تجربه، تحصیالت، جنس و حمايت

به  .بیماری  را تعدي  کند -تواند رابطۀ تنیدگی می

، از پیامـدهای ناخوشـايند تنیـدگی،    ديگـر  عبارت

جلوگیری نمايد يا آن را کاهش دهـد )شـرايدن و   

، کـوپر  ؛ سـاترلند و 1113، ؛ رايس1113، رادماچر

 (.252 به نق  از فیض: 1115

افــراد در ارزيــابی از کــه رســد  ه نظــر مــیبــ 

 زا با يکديگر فرق داشته باشند رويدادهای تنیدگی

و معموالً پس از ارزيـابی يـک رويـداد، شـخص     

ای  از يک يـا چنـد روش مقابلـه   که کند  تالش می

های دشوار  استفاده کند تا در سازگاری با موقعیت

ــرات  ــاهش اث ــد.    و ک ــک کن ــه او کم ــدگی ب تنی

های موجـود در   چگونگی مواجهۀ فرد با اضطراب

هـای مبـارزه بـا     زندگی، اين اصطالح برای روش

گیـرد و بـه    منبع اضطراب مورد استفاده قـرار مـی  

چهار روش انفصالی، اجتنابی، شناختی و هیجانی 

 .پذيردانجام  می

 

 1شیوۀ انفصالی مقابله با تنیدگی

هشیارانه برای مقابلۀ مسـتقیم بـا   راهبردهايی که نا

 سووشـون شـوند. در   اضطراب به کـار بـرده مـی   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. behavioral-approach coping 
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هـا بـا حـوادث و    کـدام از شخصـیت   دانشور، هر

شوند و در برابر هر کـدام از   مشکالتی مواجهه می

طـور کـه   همـان  .دهند های نشان می وقايع واکنش

خســرو، پســر زری و يوســف خــان، بــرای پــس 

بـه خانـۀ حـاکم    گرفتن اس  خود، سحر، شـبانه  

  .رود شهر می

خديجه بـه ايـوان آمـد و چـراغ ايـوان را      »       

ها آمد. روشن کرد. بعد به باغ به سراغ رختخواب

به تخت خسرو که رسید چادر ش  را کنـار زد و  

تشک را انداخت و پرسید: خـانم، پتـوی خسـرو    

 «ايد؟خان را شما جايی گذاشته

 :دادجا که نشسته بود جـواب  زری از همان

 «.ای زير اطو نه، شايد خودت انداخته»

دانـم واهلل.   نـه خـانم، نمـی   » خديجه گفـت: 

همان دزد ناشی که طنـاب رختشـويی را کنـده و    

 «.برده، البد پتوی خسروخان را هم برده...

ــت.  ا ــديدی دل زری را فراگرف ضــطراب ش

انديشید که کـار، کـار خسـرو اسـت! اصـالً ايـن       

شـد. اوايـ  بـا     یروزهای اخیر خسرو را چیزی م

زده بـود و بـه هـر    شنیدن خبر مـرگ سـحر، غـم   

زد. امـا ايـن    ای اشک در چشـمش بـرق مـی    بهانه

روزهای اخیـر ناگهـان عـوض شـده بـود. حتـی       

کـرد. از وحشـت    نگاهی به گـور سـاختگی نمـی   

نزديک بود پس بیفتـد. هـر دو پسـر دروغ گفتـه     

بودند. پس چیزی زير سر داشـتند. پتـو و طنـاب    

 برده بودند. هم با خود

 «.برويم دنبال خسرو...» زری گفت:

زن داداش، خسـرو بـا   » خانم فاطمه گفـت: 

 .«هرمز رفته خانۀ خان کاکا

نه، آنجا نرفتـه، يـک   » کنان گفت:زری گريه

طناب و يک پتو با خـودش برداشـته، امـا تفنـگ     

 «.برنداشته...

ام کنی. آخـر   مرا داری ديوانه» يوسف گفت:

که ما بايـد دنبـال پسـرها     بگو چه شده؟ چه شده

 «اينجا بیايیم؟

خان کاکا مجبورمان کرد سـحر  » زری گفت:

را بفرستیم برای دختر حـاکم. بـه گمـانم خسـرو     

رفته سحر را از باغ حـاکم بـدزدد. آنجـا ژانـدارم     

و  «انـد  هست، محافظ هم هست، پسـرم را کشـته  

 شیون کرد.

کـرد و بـه    يوسف به اطراف خود نگـه مـی  

رويــم دو در  مــی» داد. گفــت: صــداها گــوش مــی

هـا را شـنیديم    اتاقک پاسـگاه، اگـر صـدای بچـه    

رويم تو... به در زدند و تو رفتند. بلـه. پسـرها    می

 (.115 :1205، )دانشور« آنجا بودند

 

 مقابله با تنیدگی 5شیوۀ اجتنابی

راهبردهايی که ناهشیارانه بـرای فاصـله گـرفتن و    

اب در سط، اجتناب از منبع اضطراب، اعم از اجتن

زا يـا اجتنـاب در    تفکر و انکار جود عام  تنیدگی

هــای شــوند. شخصــیت ســط، عمــ ، اتخــاذ مــی

در جريان رمان بـا اتفاقـات و حـوادثی     سووشون

ها در جواب  شوند و گاهاً اين شخصیت مواجه می

و واکنش نسبت به اين وقايع از اين شیوه استفاده 

طور که خانم فاطمه، خواهر يوسف همان .کنند می

 و ابوالقاسم خان، برخی موارد هنگام مواجه شدن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. avoidance  
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با مشکالت و وقايع، اجتناب و فرار از مشـکالت  

   .داند را بهترين راه می

دانـم   خـودم هـم نمـی   » خان کاکا گفـت:  -

 «چطور به شما بگويم؟

رود.  زری احســاس کــرد ســرش گــیج مــی

نشست و پرسـید: خـدای نخواسـته، باليـی سـر      

زودتر بگو جانمـان را  »عمه داد زد:  يوسف آمده؟

 «.خالص کن

م زد و هـ  هـايش را بـه  خان کاکـا چشـم   -

امروز صب، از خانۀ حـاکم تلفـن کردنـد.    » گفت:

ــ     ــره اس ــانم وصــف ک ــاج خ ــیالن ت ــد گ گفتن

ــنیده ــروخان را شـ ــ  را  -خسـ ــنديده، اسـ پسـ

خريداريم. اس  را بفرستید، قیمتش هر چه باشـد  

داند از صـب، تـا حـاال     کنیم. خدای می اطاعت می

خـورد. حواسـم پـرت پـرت      خون خـونم را مـی  

 .«است

عمــه خــانم بــا صــورت گــ  انداختــه و  -

لرزيد ترياک را بـه حقـه چسـبانید.     دستش که می

ترياک از دستش رها شد و در آتـش افتـاد و دود   

همچین بـه سـرم زده کـه    » ک بلند شد. گفت:تريا

خواهم اين منق  آتش را بردارم  و بريزم روی  می

سرم. شما نگفتی جان اين پسر هست و جان ايـن  

 «اس ؟ زبان تو دهنت نبود؟

زری انديشید که ممکن است راست بگويد. 

به خانم فاطمه نگاه کرد که بـا انبـر خاکسـترها را    

ر چشمش بـود.  کرد و اشک د دور آتش جمع می

شهر شده است شـهر سگسـاران. مـن کـه     »گفت: 

روم مثـ    روم. مـی  گذارم و از اين واليـت مـی   می

 «.شوم ام کربال مجاور می بی مرحوم بی

از  گذازم و من که می» خانم فاطمه گفت: -

خـواهم بـرای    داشپورت مـی  ،روم اين واليت می

هـايم را دينـار طـال    روم. پـول  چه؟ قاچـاقی مـی  

دوزم الی آسـتر کـتم. يـک چمـدان      میخرم،  می

رسانم اهواز ديگـر کـاری    دارم، خودم را میبرمی

 (25 :1205، )دانشور«. ندارد...

ها که خوابیدند به ايوان رفـت. عمـه    بچه -

خانم، دست به زير چانه، همچنان نشسـته بـود و   

به منق  بی آتش جلـوش خیـره شـده بـود. زری     

 «هنوز در فکر سفر هستید؟» پرسید:

عمــه خــانم ســرش را بلنــد کــرد و زری از 

بلـه  » های پر اشکش جا خورد. جـواب داد: چشم

خــواهر دل مــن تنــگ اســت. عــالمی کــه تنــگ  

نیست... حاال که ايـن دنیـا نشـد، اقـ  کـم تهیـۀ       

 (21 )همان: «.آخرتم را ببینم

بــی از مــا خــداحافظی کــرد و گفــت  بــی -

رود حضرت معصومه زيـارت و از آنجـا هـم     می

امام رضا. سـفرش يـک مـاهی، دومـاهی     رود  می

کشد. حاال نگو قصد کربال کرده آن هـم   طول می

قاچاقی. يک ماه بعد، کاغذش آمد که مـن کـربال   

ام، دلواپسم نباشید. اما مـادرم   مجاور قبر امام شده

 (75 )همان: .در کربال به کلفتی افتاده بوده

 

 شیوه شناختی مقابله یا ایستادگی با تنیدگی

راهبردهايی که هشیارانه برای مقابلـۀ مسـتقیم بـا    

له بـه کـار بـرده    ئمنبع اضطراب و جهت ح  مسـ 

مـداری،  تمرکز بر ح  مسئله يـا مسـئله   .شوند می

ای است که متمرکـز بـر درگیـر     راهبردهای مقابله

شدن بـا مشـک  بـه طـور سیسـتماتیک و مـنظم       
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نظرهـا و  باشد که شام  به حساب آوردن نقطه می

ــا راه ــف در جهــت حــ  مشــک  و   ي هــای مختل

ارزيـابی، تشـخیص و    .برخورد بـا مسـئله اسـت   

های مقابله بـا تنیـدگی در علـوم    بندی روش طبقه

تـرين  مهـم  .های جديدی هسـتند رفتاری موضوع

های فـولکمن و   ها در اين زمینه به پژوهش تالش

؛ سـاترلند و  1113، گـردد )رايـس   الزاروس برمی

. آنهــا مقابلــه را از  (1115، ؛ فــرانکن1115، کــوپر

نظريه تبادلی تنیدگی )فرآيند تعامـ    ۀعمد یاجزا

فرد و محیط( به حساب آوردنـد. بـه طـور کلـی     

مقابله يا در صدد تلییر رابطه فرد و محـیط اسـت   

 يا درصدد کاهش ناراحتی و پريشانی عاطفی.

منـد   ای سودمندی بهره عمه خانم از مهارت مقابله

-شناسـی خـودآرام  اناست که امروزه در علـم رو 

شود. بـا اسـتفاده از ايـن مهـارت      سازی نامیده می

تواند به حفظ کنترل درونی خود، کـه   است که می

از  ،مهارتی ديگر است، دسـت يابـد و در نهايـت   

عمه خـانم   .بروز وضعیت نابهنجار جلوگیری کند

آلـود خـود آگـاه اسـت و      نسبت به هیجان خشـم 

کلی ه خشم بگیری در حالت  داند تصمیم چون می

ـ  نادرست است و مهارت ه های مقابله با خشم را ب

خوبی آموخته، با استفاده از مهـارت دورانديشـی   

 .کنـد  بر رفتار خود مسلط شده و عاقالنه عم  می

 2همچنین با استفاده از مهارت سخن گفتن با خود

، باع  ايجاد آرامش درونی خـود  0و منطقی بودن

   کاهد. شده، از شدت خشم خود می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. talking yourself 

4. rationality 

ژاندارم را تو آوردند. روی صـندلی کنـار    -

حوض نشانیدند و خديجه برايش صبحانه آورد و 

 روی يک صندلی ديگر گذاشت.

شما ژانـدارم  » زری آمد کنار ايوان و پرسید:

 «دم باغ حاکم هستید؟

پاکت را گرفت و بـاز کـرد و شـمرد.    زری 

واقعا هشتاد تومان پـول بـود. زيـر لـ  بـه عمـه       

 «.اند به حساب خودشان پول را هم داده» گفت:

فعالً سحر را بده ببـرد تـا بعـد    » عمه گفت:

 «.فکری بکنیم

غالم برو سحر را از طويلـه در  » زری گفت:

 «.آر

 عمه خانم غالم را صدا کرد و آهسته گفت:

سحر را  نکن. خان کاکا قول داده، فعالًغالم جد »

ام. بـه شـرطی کـه     بده ببرد. من فکر خوبی کـرده 

، هنوز خسرو برنگشته اسبش اينجا باشد )دانشـور 

1205: 50.) 

مقابله به عنوان پاسخ به هیجان تحت تـأثیر  

هوش هیجانی فرد و تـالش بـرای کنتـرل و اداره    

 زا و خطرناک به هايی است که تنشکردن موقعیت

رسد. افرادی کـه هـوش هیجـانی بـااليی      نظر می

دارند، در مقابله از موفقیت بیشتری برخوردارنـد.  

زيرا اين افراد حاالت خود را به طور دقیـق درک  

داننـد کـه چگونـه و چـه      کنند، مـی  و ارزيابی می

توانند بـه   زمانی احساسات خود را بیان کنند و می

 .طور مؤثر حاالت خلقی خود را تنظیم کنند

ــی        ــیده م ــه  زری راز پوش ــامی ک دارد و هنگ

شـود، بـار ديگـر     گمان بدی بـر وی راسـت مـی   
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خشمگین شده، ولی با حفظ آرامش خود به حـ   

گشـايی  لهئپردازد. مسيا مشک  گشايی می 0لهئمس

هايی است برای يـافتن   مجموعۀ وسیعی از فعالیت

راه ح ، برای اصالح موقعیتی نامساعد و به طـور  

هـای  ای از تفکر يـا اسـتفاده از توانـايی    گونهکلی 

هـا و گـزينش   دهی به انـواع پاسـخ  ذهنی و شک 

های متعدد بـرای حـ    پاسخ مناس  از میان پاسخ

گشـايی از  لهئکردن مشکالت روزمره اسـت. مسـ  

های شناسان در باالترين سط، از فعالیتنظر روان

(. 220 تـا:  شناختی انسان قرار دارد )سـلطانی، بـی  

در  .اسـت  سووشونزری از زنان خردمند داستان 

سـرباز زده و سـعی    2برابر حوادث از منفع  بودن

-ای جـرأت  های مقابله کند با استفاده از مهارت می

در بیان حقیقـت و علـت رفتـار خـود از      7ورزی

ـ  روسـت،  همشک  و رفتار نابهنجاری که با آن روب

از  ورزی رهايی يابد. بايـد بیـان کـرد کـه جـرأت     

ورزی  جرأت .های رويارويی با خشم است مهارت

کنـد و   انسان را به حقوق اجتماعی خود آشنا مـی 

دهـد تـا در برابـر خشـم      به او اين توانايی را مـی 

ديگران و حقوق خود منفعالنه عم  نکنـد. زيـرا   

تواننـد از خـود دفـاع     ورزی نمی افراد فاقد جرأت

ادن بـه  جرأتی اهمیت نـد  کنند و به ويژه اينکه بی

های خـود و پـذيرفتن خواسـتن     نیازها و خواسته

حتـی اگـر بـه ضـرر      ،خودخواهانه ديگران اسـت 

 (.220 خود شخص باشد )همان:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. problem  solving  

6. passive 

7. assertiveness 

 

به خانه که برگشت خسرو هنـوز نیامـده    -

خواست به فتوحی تلفن کند و هـر چـه   بود. اول 

هايش دلیاز دهنش درآمد به او بگويد و تمام دق

را سر او خالی کند. اما زود منصرف شـد، تقصـیر   

فتوحی چه بود؟ پسرهای مردم، راهی بـرای مـرد   

جستند و او وسیله بـود. تصـمیم گرفـت     شدن می

منتظر بماند و همین که پسرش از راه رسـید از او  

کنم و بعد  ند. فکر کرد اول مدارا میبازخواست ک

ــه   ــدازم ک خشــونت و آخــر ســر دعــوايی راه بین

 خودش حظ کند.

اما خسرو، سر تا پا مدارا آمد و جايی بـرای   

 :همانمرافعه و بازخواست و خشونت نگذاشت )

101.) 

فــردا » خــان کاکــا رو بــه زری ادامــه داد: -

 «.فرستند دنبال سحر صب، می

برداشـتی، بايـد    يـک قـدم کـه   » زری گفت:

عرضـگی  های ديگر را هم برداری. تقصیر بـی قدم

 «ايسـتم  خودم اسـت. امـا ايـن بـار جلوشـان مـی      

 (.25 )همان:

خــان کاکــا ســرش را در هــر دو دســتش  -

تان پريـده.   به خدا عق  از سر همه» گرفت و نالید:

ايـن يکـی    روم... گذارم و می گويد می آن يکی می

ببـین مـرا در چـه هچلـی      گويد بايد بايسـتم...  می

 «قابلیـت  آن هم بـرای يـک اسـ  بـی     میندازندها!

 (21 )همان:

-زری: هنوز وقت باقی بود. صب، که مـی  -

شد که سحر را  آمد می شد و فرستادۀ حاکم که می

 نداد )همان(.
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زن، آرامشـی  » يوسف رو به زری داد زد: -

ای دارد؟ چـرا   که براساس فري  باشد چـه فايـده  

داشته باشی که تو روی آنهـا بايسـتی   نبايد جرأت 

و بگويی اين گوشـواره، هديـۀ عروسـی شـوهرم     

است، يادگار مادر مرحومش است کـه در غربـت   

از فقر تن به کلفتی داده...خود گوشواره و قیمتش 

مهم نیست، مهم خاطره و محبتی است که پشـت  

آن قرار گرفته... زن، کمـی فکـر کـن. وقتـی نـرم      

 (.101 )همان: «نند...ک شدی همه ترا خم می
 

 شیوۀ هیجانی مقابله با تنیدگی

هـای هیجـانی    راهبردهايی که تحت تـأثیر حالـت  

 شود و با بروز هیجانـات مختلـف تـوأم    اتخاد می

هـای جسـمانی    ند. شک  ويژه اصلی اخـتالل هست

های بیماری جسـمانی اسـت کـه بـه      وجود نشانه

شـللی و   -طور کامـ  در کارکردهـای اجتمـاعی   

-کند )انجمـن روان  ها اختالل ايجاد می زمینهساير 

(. عوامـ  اجتمـاعی شـام     3555 شناسی آمريکا:

اند عوام  محیطی است که شخص را احاطه کرده

و او در زندگی اجتماعی خـود بـا آنهـا سـروکار     

  هايی که معمـوالً غیـر قابـ  کنتـرل     دارد. موقعیت

ند؛ مانند مسائ  مربوط به معامله و مبادلـه، از  هست

دست دادن کاال و تأخیر، در بروز استرس مؤثرنـد  

تا(. بسیاری از مسائ  اجتمـاعی کـه بـه    )وارد، بی

انجامنـد، از زنـدگی شـهری و مـدرن      استرس می

گیرند. به طـور کلـی، تلییراتـی کـه      سرچشمه می

زندگی معمولی را بر هم زنند يـا آمـادۀ متالشـی    

شـود   شدن سـازند، حـوادث زنـدگی نامیـده مـی     

ــز ) 23: 1275، )ســاعتچی ــه نظــر هلم ( 1127(. ب

تلییرات بسیار ناگهانی زندگی در حقیقت افراد را 

، کنـد )خـدامرادی   شدت گرفتـار اسـترس مـی   ه ب

(. به طور کلی هرکدام از افراد در برابـر  33: 1250

هــای هیجــانی  حــوادث و وقــايع نــوعی از شــیوه

 دهند. )خواه مثبت يا منفی( را بروز می

واکنش کلی، شـديد و کوتـاه   »يعنی  5هیجان

ارگانیسم به يک موقعیت غیرمنتظره همراه با يـک  

، )گنجـی « حالت عاطفی خوشايند يـا ناخوشـايند  

(. بـه  221: 1215 به نق  از سـلطانی،  117 :1250

ــۀ روان ــاعی  گفت ــان اجتم ــا  »شناس ــه ب در مواجه

های دشوار و انسـجام برخـی کارهـا کـه     وضعیت

هـا بـه عقـ  واگـذار شـوند،      تر از آنند کـه تن مهم

کارهــايی از قبیــ  خطــر کــردن، مــرگ عزيــزان،  

های رغم شکستپافشاری بر دستیابی به هدف به

مکرر، ايجاد رابطۀ عاشقانه و تشکی  خانواده، اين 

، )گلمـن « برنـد ها هستند که ما را پیش مـی هیجان

1252: 215.) 

حالت روانی ناخوش که بـا   الف( افسردگی:

شود  پذيری مشخص می خستگی دلزدگی، يأس و

و غالباً با يک اضطراب کم و بیش شـديد همـراه   

ــتان و راد، ــارت 00: 1220 اســت )دادس ــه عب (. ب

حالتی هیجانی اسـت کـه از طريـق غـم و      ،ديگر

ــی    ــاه و ب ــاس گن ــديد، احس ــدوه ش ــی،  ان ارزش

گیری از ديگران، کاهش خواب و نیز فقـدان   کناره

شـود.   مـی  های روزمره مشـخص  عالقه به فعالیت

اساسی افسـردگی   ۀو غمگینی دو مشخص  ناامیدی

کند و  است. شخص رکود وحشتناکی احساس می

ــی ـــت نم ــه در  ـوان ــرد و در نتیج ــمیمی بگی د تص

 شود ور می ارزشی غوطه یـی و بـکفايت احساس بی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. emotion 
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ــ   ــه ؛ 1110، )ديوســن و نی ــايی و ب ــ  از کتیب نق

 (.07: 1271 ديگران،

ها که خوابیدند به ايوان رفـت. عمـه    بچه -

خانم، دست به زير چانه، همچنان نشسـته بـود و   

به منق   بی آتش جلوش خیـره شـده بـود. زری    

 «هنوز در فکر سفر هستید؟» پرسید:

عمــه خــانم ســرش را بلنــد کــرد و زری از 

بلـه  » های پر اشکش جا خورد. جـواب داد: چشم

خــواهر دل مــن تنــگ اســت. عــالمی کــه تنــگ  

نیست... حاال که ايـن دنیـا نشـد، اقـ  کـم تهیـۀ       

 .(21 )همان: «آخرتم را ببینم

رفتـاری کـه بـا     :31و پرخاشگری 1خشم ب(

عم  حملـه کـردن و بـه مقابلـه رفـتن مشـخص       

شود و با رفتار امتناع از جنگیدن يا گريختن از  می

: 1220، راد مشــکالت متضــاد اســت )دادســتان و

هـای پیچیـدۀ انسـان اسـت.     (. خشم از هیجان30

ارائه تعريفی از خشم به طور کام  و جامع بسـیار  

دشوار است؛ زيرا افراد از نظر زمان و علت خشم 

واکــنش بــه آن کــامالً متفــاوت هســتند.  ۀو نحــو

عصبانیت و خشم واکـنش جنـگ   »توان گفت:  می

ات مـا  هايی است که بقا و حیيا گريز به وضعیت

 (.10 :1220، )مکی کند را تهديد می

ــت:   - ــد و گف عمــه حــرف يوســف را بري

ــر   » ــه خط ــت را ب ــی و جان ــی کن ــیديم بچگ ترس

بیندازی، چنانکه کردی... و حاال اينقـدر داد نـزن   

 «.شوند ها بیدار میبچه
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. anger 

10. agression  

خسرو لج کرد. صدايش را بلنـدتر از پـیش   

 هاها خوابیده، يا خانمهـا بچـي» اد زد:ـرد و فريـک

 هستند. ها ترسو و دروغگودر زنـد، چقـترسن می

فقط بلدند گور بکنند و دفـن کننـد و بعـد گريـه     

 «.کنند

يوسف به زنـش سـیلی زد و ايـن اولـین      -

دانست کـه   نمیکرد و زری  باری بود که چنین می

خفقـان  » آخرين بار هم خواهد بود. آمرانه گفـت: 

 «بگیر. در غیابم فقط يک مترسک سر خرمنی!

يکـــی ديگـــر از  ج( تفكااار امیدواراناااه:

زای زنـدگی  متلیرهايی کـه در حـوادث تنیـدگی   

 .کنــد، امیــدواری اســت نقــش اساســی ايفــا مــی

اند  های بسیاری را بررسی کرده پژوهشگران شیوه

کننـد.   آنها افراد با تنیدگی مقابله می ۀوسیلکه به 

ها شام  پـذيرش، مقابلـه گرايشـی يـا      اين شیوه

جوی اطالعات و اجتناب از آن، واجتنابی، جست

يکی « امیدواری»شود.  شوخ طبعی و معنويت می

از چنین نیروهايی است که به صـورت انطبـاقی   

هنگـامی کـه    .دهـد  مقابله با تنیدگی را نشان مـی 

تواننـد پیامـدهای    ری وجود دارد، افراد میامیدوا

دار و واقعـی را شناسـايی کننـد و     دلخواه معنـی 

منابع را برای به دست آوردن اين پیامدها تحـت  

به نق   3553، مهار خود درآورند )گام و اسنايدر

راهبردی « امیدواری(. »357 :1251، از خداپناهی

است که بیـانگر امیـدوار بـودن و انتظـار نتـايج      

ــت اســت.خــ ــان،   وب و مثب آخــرين فصــ  رم

توصیفی قوی از تشییع جنازه يوسف و يکـی از  

های حرکـت مـردم در ادبیـات     مؤثرترين وصف

معاصر ايران است. تشـییع جنـازه بـه تظـاهرات     
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ضداستعماری مردم و درگیری آنان بـا نیروهـای   

يوسف را شـبانه بـه    زۀشود. جنا امنیتی مبدل می

ــی ــاهون خــاک م در تســلیتی  ســپارند و مــک م

 نويسد:  امیدبخش به زری می

ات درختـی   گريه نکن خواهرم، در خانه» -

هايی در شـهرت و بسـیار    خواهد رويید و درخت

درختان در سرزمینت و باد پیلام هردرختی را بـه  

هـا از بـاد    درخت ديگر خواهد رسانید و درخـت 

آمــدی ســحر را  خواهنــد پرســید: در راه کــه مــی

 «نديدی؟

ــه    ریاازی:د( درون ــرد ب ــدام ف ــ  و اق تماي

نگهداری مشک  و نگهـداری نـزد خـود و پنهـان     

 کردن مشک  از ديگران است.

چشم زری افتاد به دختر کوچک حـاکم،   -

کرد. به طرف دختـر   گیالن تاج که به او اشاره می

هـای بـه   حاکم حاکم رفت. دختری بود بـا چشـم  

بايــد هــم ســن » زری انديشــید: . .رنــگ عســ ..

باشـد. ده يـازده سـالش نبايـد بیشـتر      خسرو من 

گويند لطفـاً   مامانم می»گیالن تاج گفت:  «.باشد...

هايتان را بدهید. يـک امشـ  بـه گـوش     گوشواره

فرسـتد در   کنند و فـردا صـب، زود مـی    عروس می

 .«تان... خانه

زمرد  ۀزری ماتش برده بود. از کجا گوشوار

 انـد؟  اند و برايش خط و نشـان کشـیده   او را ديده

الدولـه بـه آب   البد اين دسته گ  را همـان عـزت  

هـا را درآورد.   داده... زری دست کرد و گوشـواره 

. «هـايش نیفتـد   خیلی احتیاط کنیـد. آويـزه  » گفت:

شـد پشـت گوشـش را     دانست اگر می هرچند می

ــد روی گوشــواره ــی  ببین ــم  م ــا را ه ــا  ه ــد. ام دي

 توانست ندهد؟ می

بفرستند کـه  نکند آنقدر دير » زری انديشید:

يوسف بیدار شده باشـد... عجـ  خـوش بـاورم!     

، )دانشور« کشک چی؟ پشم چی؟ گوشواره چی؟

1205: 32) 

حمايت اجتماعی را  ( حمایت اجتماعی:اه

ـ   توان اين می  ۀگونه تعريف کـرد: ادراک يـا تجرب

ــد، از او   ــه او را دوســت دارن ــرد از اينک ــک ف ي

دهنـد   کنند، به او حرمت و ارزش می مراقبت می

اجتمــاعی بــا   ۀو او را بخشــی از يــک شــبک  

آورنــد  هــا و تعهــدات بــه شــمار مــی مســاعدت

ــه نقــ  از تیلــور و همکــاران 1111 )ويلــس، ، ب

ــاهی   3550 ــدا پن ــ  از خ ــه نق (. 350: 1251، ب

-حمايــت عــاطفی، حمايــت اطالعــاتی، جســت

هـای   جوی حمايت و حمايت ابزاری از مؤلفـه و

حمايـت  شـوند.   حمايت اجتماعی محسوب مـی 

 .اجتمــاعی دو نــوع کــارکردی و ســاختاری دارد

عینی  ۀحمايت اجتماعی ساختاری معموالً به جنب

حمايت و به ارتباطات اجتماعی اصـلی و اولیـه   

امــا حمايــت اجتمــاعی کــارکردی،  ،اشــاره دارد

کیفی ارتباطات اجتمـاعی اسـت کـه     ۀهمان جنب

شام  کارکردهايی چون فراهم آوردن اطالعات، 

ردن فــرد، صــمیمیت در ارتباطــات، محتــرم شــم

میــزان دسترســی بــه حمايــت و زمــان دريافــت 

برخورداری از حمايت اجتمـاعی   .حمايت است

ها نیـز از   جهت تعمیق روابط و کاستن از نگرانی

توانـد   ای است که مـی  های عمده جمله استراتژی

ــک   ــالمت روان کم ــود س ــد  در بهب ــده باش کنن

حمايـت  »لی (. به طور ک07: 1212 پور، )حلوايی

-های مقابله است که نشانيکی از راه« اجتماعی

دهندۀ تماي  فرد به در میان گذاشتن مشـکالتش  
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با ديگران و طل  حمايت برای مقابله با مشـک   

 است.

ــه   ــن چـ ــی از مـ ــید: نگفتـ ــف پرسـ يوسـ

 خواهی؟ می

ملک رستم سرش را زير انداخت و به فکـر  

 «.کمک»فرو رفت. ملک سهراب گفت: 

 چه کمکی؟ -

هر چه آذوقه داريد به مـا بفروشـید. درو    -

 ها را هم خريداريم. نکرده

 به هر قیمتی که باشد. -

کی يادتان داده؟ زينگر؟ تـا  » يوسف پرسید:

حاال حرف از خريد مازاد غله بـود، حـاال هرچـه    

دو بـرادر نگـاهی    «خواهند! هست و نیست را می

 به هم کردنـد و سـاکت ماندنـد. يوسـف داد زد:    

خواهید کـه بدهیـد قشـون خـارجی و      می آذوقه»

عوضش اسلحه بگیريد و بیفتید به جان برادرها و 

 (.01 )همان:« های خودتانوطنهم

در بررسی آيات قرآن کـريم   نگری:( مثبتو

هـا،   رسد که اغلـ  تأکیـد بـر خـوبی     به نظر می

ها و نقاط قوت افـراد اسـت و ضـعف و     درستی

پروردگار عـالم  گیرد.  کژی کمتر مد نظر قرار می

فرمايـد:   ها وظرفیت بشـر مـی   با توجه به توانايی

« دهـم  خود قرار می ۀمن در زمین انسان را خلیف»

/ )حجـر « از روح خود در او دمیدم(. »25/ )بقره

هـا   خداوند با تکیه بر اين توانايی ،رو(. از اين31

فرمايـد:   کند و مـی  انسان را به احسان دعوت می

کنیـد در حقیقـت بـه خـود     اگر احسان و نیکی »

(. او خودش بـه  7/ اسرائی )بنی« نمايید نیکی می

م از محاسـن  ئجويی خلق نیست و دا دنبال عی 

توان به اين  گويد. با بررسی اين آيات می آنها می

هـای   نتیجه رسید که خداونـد در مقابـ  ضـعف   

بشر، گذشت فراوان دارد و بیشتر بر نقاط مثبت، 

کند. اين نـوع   او تکیه میهای  ها و راستی درستی

فهماند که او هم بايد نسـبت   نگرش به انسان می

 .به سايرين و حتی خودش با ديدی مثبت بنگرد

های مردم را ببیند و به زبان خودش با آنها  خوبی

اطهار بر ايـن اسـت    ۀتکلم کند. تأکید اصلی ائم

که افراد بايد در روابط با خود با ديگـران بیشـتر   

د و نـ و قـوت يکـديگر توجـه کن   به نقاط مثبـت  

 ۀهـا دربـار   بدانند که خداوند دوست دارد انسـان 

هم خوب فکر کنند و خیرخواه يکديگر باشند و 

ها دامنگیر آنها  ضعف  ها بپرهیزند تا آن از ضعف

(. 102 تـا:  و ديگران نشوند )خـداياری فـرد، بـی   

ۀ داشتن نگرش و مثبت و دهندراهبردی که نشان

های جاری بـوده و شـام     موقعیتانگیز به نشاط

ها و ابعاد مثبت و درخشان رويـدادها   ديدن جنبه

و خود را به صورت فردی خوشبخت و خـوش  

 گردد.  شانس ديدن می

 ۀزری ماتش برده بـود. از کجـا گوشـوار    -

ــده  ــرد او را دي ــان    زم ــط و نش ــرايش خ ــد و ب ان

الدوله اند؟ البد اين دسته گ  را همان عزت کشیده

هـا را   ده... زری دست کـرد و گوشـواره  به آب دا

هـايش   خیلی احتیاط کنید. آويـزه » درآورد. گفت:

شـد پشـت    دانسـت اگـر مـی    . هرچنـد مـی  «نیفتد

ديـد.  ها را هم مـی  گوشش را ببیند روی گوشواره

 توانست ندهد؟ اما می

نکند آنقدر دير بفرستند کـه  » زری انديشید:

بـاورم!  يوسف بیـدار شـده باشـد. عجـ  خـوش     
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، )دانشور« چی؟ پشم چی؟ گوشواره چی؟ کشک

1205: 32.) 

 

 گیرینتیجهبحث و 

 کـه  شود شناسی در ادبیات سعی میدر شیوه روان

جريان باطنی و احوال درونـی نويسـنده ادراک و   

ــان  قــدرت و اســتعداد هنــری و ذوق و  .دشــوبی

تـأثیری را کـه    هو از ايـن را  سـنجیده قريحۀ او را 

مواريـ  در تکـوين   ها و محیط و جامعه و سنت

 ،رو. از ايـن ، بررسـی شـود  هـا دارنـد   اين جريـان 

شناسـی را در فهـم   منتقدان يا ادبیان توجه به روان

شـمارند و آن را مفتـاح    آثار ادبی بسیار مهـم مـی  

بررسی در احوال روحـی و   .انگارند اقسام نقد می

چیـزی   هخاصه در درام يا قصـ  ،نفسانی اشخاص

تـرين ايـام    ن از قديماست که نويسندگان و شاعرا

 سـا اند و چه ب بدان پرداختند و آن را در نظر داشته

ترين ايام  زوايای روح انسان از کهن یوجوجست

در اروپـا   اسـت.  در شعر دراماتیک وجـود داشـته  

و در « داستايوســکی»و « شکسـپیر »کسـانی ماننــد  

 و« سهراب»و معاصران چون « سعدی»ايران چون 

انـد. بـا ايـن     بدان پرداخته« شهريار»و حتی « نیما»

و فلسـفی جديـد باعـ      کـری همه يک جريان ف

شناسـی   د که ادبیـات از ديـدگاه علـم روان   وش می

 .مورد توجه قرار گیرد

عل  اضطراب و اسـترس  ۀ شناسان دربارروان     

هــای  انــد و ديــدگاه تحقیقــات زيــادی انجــام داده

ــه داده  ــاوتی را ارائ ــد متف ــی و  . ان ــ  محیط عوام

هــای  اجتمــاعی بســیاری موجــ  بــروز اخــتالل 

انسـان در   شـود.  اضطرابی در افـراد مختلـف مـی   

هايی از زنـدگی بـا سـختی و رنـج بیشـتری       برهه

شود. شايد علت ايـن باشـد کـه او در     رو میهروب

ـ   اين مواقع با عوام  استرس رو هزای بیشـتری روب

ای پـی در   زا به گونـه است. هجوم عوام  استرس

يکـی از   کنـد.  به احتمال زياد تنیده مـی پی فرد را 

توانـد در افـزايش میـزان اسـترس      عواملی که مـی 

مؤثر باشد زندگی کردن در فقر شديد با امکانـات  

ناکافی است. فقر و امکانات ناکافی افراد را بیشـتر  

 .دهـد  زا قـرار مـی   در معرض وقوع عوام  استرس

ای ديگر نیز تأثیرگذار اسـت و   گرچه فقر به گونه

را در مقابـ   ن اينکه فقر و امکانات ناکافی افـراد  آ

چه رمـان  چنان کند. پذير میبا استرس بیشتر ضربه

که انگلیس در  است هايی سالانعکاس  ،سووشون

فارس نیرو پیاده کرده و جنگ ناخواسته بـا خـود   

و قرار گـرفتن در  گرسنگی و بیماری آورده است 

نشانگان فراوانی و شدت « تنیدگی جنگ»معرض 

 دهد. شناختی را گسترش می روان

زا از جملـه  نگرش افـراد بـه عامـ  اسـترس          

ست که میزان ابـتالی او بـه اسـترس را    امواردی 

در بـروز مشـکالت بهتـرين راه    . دهـد  افزايش می

حـ  و درمـان مشـک ، شـناخت و جلـوگیری از      

پیشگیری از بروز  ديگر، به عبارت .وقوع آن است

تر از آن است که  تر و سه  آسانمشک  به مرات  

با مشک  مواجه شويم و در صـدد درمـان و رفـع    

آن برآيیم. به عنـوان مثـال در مـورد اضـطراب و     

هايی که بستر را بـرای   بروز آن پرداختن به محیط

تـر از درمـان آن    کنند بسی آسـان  نمود آن مهیا می

ترين کمـک ديـن در تعـدي  و کنتـرل      مهم. است

فت ايمان، تقوا، عزت نفس و تنیدگی، پرورش ص
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های آرامـش   صبر و توک  به خداست. يکی از راه

قل  و کاهش اضطراب از منظر اسالم ذکـر خـدا   

دعـا از جملـه عبـادات بسـیار مهـم در      . باشـد  می

ترين وسیله بـرای   های اسالمی است و آسان آموزه

هـا،   ارتباط با خداست که در همه حـاالت، زمـان  

نیـز   سووشـون در رمـان  ست. پذير اها امکان مکان

هايی نظیـر عمـه خـانم )خـواهر      گاهی شخصیت

يوسف( متوس  شدن به ائمه اطهار )امـام رضـا و   

ای  امام حسین( و پناهنده شدن به کـربال را چـاره  
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Abstract 

Fulfilling interdisciplinary studies and writing research papers on their topics by 

various researchers in the recent years was so significance in the domain of literature. 

One of these topics, reflecting science of psychology in literary works, and adapt it to 

the modern theories of many comparing them with the findings of modern 

psychology is so necessary; "Stress" is one of the concepts as, despite its widespread 

use, there are still no clear single concept to describe it. The word stress had been 

inserted and introduced in the domain of medical and psychiatric sciences trough the 

engineering fields. Regarding the engineering point of view, stress refers to an 

external factor which imposes on an object or an animal and changes in it. Concepts, 

causes and consequences of stress, as a complex scientific issue, have always 

attracted the attention of behavioral sciences' researchers. Broad range of stress 

factors, its destructive impacts on a country and health of an individual and the 

attractiveness of its scientific research, could be the logical reasons the psychologists 

to scrutinize the importance of stress. Sa  š n S. Daneshvar is initiating a new 

chapter in the history of Iranian fiction. The author of this socio-political novel had 

written the events and consequences of Iran occupied by the British. This writer had 

portrayed an image of the changes and developments of Fars Region during the 

World War II by a poetic, prose, and precise style. In this novel, each of the 

characters faces difficult issues as they will show different reactions toward each of 

these vents. This research aimed at determining the stress factors (stressors) in 

Sa  š n and showing the ways to deal with these factors. 
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