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ـ مقدمه 1
شناخت ماهیت انسان، به عنوان محور اصلی زندگی همواره مورد توجـه محققـان علـوم مختلـف از     

مـاعی بـوده اسـت. امـا در ایـن میـان       علـوم اجت هـاي مختلـف  شاخهبینی، الهیات، فلسفه و جمله طالع
به وجـود آمـده اسـت    » هاي اساسی رفتار انسانکشف انگیزه«روانشناسی دانشی است که صرفاً با هدف 

تـر  رسد. روانشناسان براي بررسـی بهتـر و دقیـق   ) و سابقۀ آن به بیش از نیم قرن می3: 1371(منصور،
سائل مربوط به این علم، آن را به پنج شاخه یا پنج رویکرد شامل: رویکرد شناختی، رویکرد روانکـاوي،  م

).  34: 1381اند (ریتال، دهکرشناختی تقسیم رویکرد پدیدارشناختی، رویکرد رفتاري و رویکرد زیست
گیري رفتـار افـراد   شکلها درها و انگیزه، آرزوها، اشتیاقرویکرد روانکاوي در صدد تعیین نقش نیت

دهد. این رویکـرد کـه زیگمونـد    ها و کارکردهاي ذهن را مورد بررسی قرار میاست و بدین منظور پدیده
ریزي کـرده، تأثیرگـذارترین مکتـب بـر فرهنـگ انسـانی       ) اتریشی آن را پایهSigmund Froudفروید (

شناخته شده است. 
ون شخصیت و انگیزش و نیز به عنوان روشی درمانی و یـا  اي پیرامرویکرد روانکاوي، به عنوان نظریه

). رویکرد نظریۀ 575: 1371به عنوان یک روش تحقیق قابل بررسی است (میزیاك و استاوت سکستون،
) خوانـده  Personality psycholigyپیرامون شخصیت که نظریۀ شخصیت یا روانشناسـی شخصـیت (  

بـه معنـی نقـاب    personaاد دارد. واژة شخصـیت از واژة  شود، نقش مهمی در تحلیل شخصیت افـر می
داننـد کـه   اي از خصوصیات مییافتهمجموعۀ پویا و سازمان«گرفته شده است. روانشناسان، شخصیت را 

هـاي مختلـف تـأثیر    هـا و رفتـار شـخص در وضـعیت    به طرز منحصر به فردي به شناخت افکار، انگیـزه 
هـاي  هاي مشخص و ملموس و واکنششخصیت ویژگی،عبارت دیگر). به 5: 1387(رایکمن،» گذاردمی

زند.  هاي مختلف، از او سر میفرد است که در موقعیت
ها، صفات و عوامل مؤثر بر فرآیندهاي تفکّر، هیجان و رفتار در حقیقت روانشناسی شخصیت، ویژگی

هـاي  رفتـار انسـان در موقعیـت   کند و بـه دنبـال تحلیـل علـل    به هنجار یا نابهنجار انسان را تعیین می
هایی است کـه شـیوة منحصـر بـه فـرد      کانون اصلی رشتۀ روانشناسی شخصیت، نظریه«گوناگون است. 

). در واقـع  6(همـان:  » دهدشان توضیح میها را به محیط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگیدهی انسانپاسخ
دهد کـه  هایی را ارائه میکند و نظریهمیمند عملنظریۀ شخصیت در تبیین رفتار انسان به صورت نظام
توان به نظریۀ صفات، نظریـۀ روان تحلیلـی، نظریـۀ    قابل تعمیم به جامعۀ انسانی باشند. از آن جمله می

گرایی، نظریۀ شناختی، نظریۀ رفتاري، نظریۀ یادگیري اجتماعی و نظـایر  روانشناسی فردي، نظریۀ انسان
د.  کرآن اشاره
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ها در روانشناسی ) یکی از تأثیرگذارترین نظریهindividual psychology(فردينظریۀ روانشناسی
) بنیـان نهـاده شـد. آدلـر     alfred adler) (1870-1937(است. این نظریه توسط آلفرد آدلـر شخصیت

اي نامیده است. روانشناسی فردي به این معنا که شخصیت، شیوة خویش را روانشناسی فردي و مقایسه
گیـرد و  ناپذیر را به عنـوان یـک جـوهره در نظـر مـی     ر قابل تقسیم است. او این واحد تجزیهواحدي غی

روانشناسی فردي هـر  ). «94: 1379دهد (سیاسی،تظاهرات هشیار و ناهشیار آن را مورد بررسی قرار می
ش اي از سـاختمان عمقـی مـن   گونه نماد ظاهري مثل تغییرات چهره، طرز سخن گفتن و رفتار را نشانه

).  161: 1361(آدلر،» داندفرد می
نگرش این مکتب به انسان از جنبۀ اجتماعی بودن اوست، برخالف نظریۀ مسلط قبـل از وي؛ یعنـی   
نظریۀ روان تحلیلی زیگموند فروید که بر جنبۀ زیستی و غریزي انسان تأکید داشت. آدلر معتقد بود که 

داد و مسألۀ روانشناسی عمقی با توجیـه مسـئلۀ ارتبـاط    انسان را تنها باید در اجتماع مورد بررسی قرار 
)، superiority). اصول مهم نظریۀ آدلر عبارتند از: اصل حقارت (35ها قابل حل است (همان:بین انسان

)، خودآگـاهی  birth order)، ترتیـب تولـد (  life style)، اسلوب زندگی (principleجویی (اصل برتري
)self quarenessجتماعی ()، عالقۀ اsocial interestنگري و خویشتن خلّاق ()، غایتcreative self (

).  93: 1389(کریمی،

ـ هنر و روانکاوي1ـ1
هـاي ارزشـمندي از   تواند بیـنش اي از انواع هنر، از جملۀ علومی است که میادبیات به عنوان شاخه

ز ابزارهاي مهم اطالعاتی براي روانکاوي مـورد  یکی اۀرفتار انسان را ارائه نماید، از این رو همواره به مثاب
استفاده قرار گرفته است. پردازش صحیح شخصیت یکی از اصولی است که نویسنده یا شاعر بـه وسـیلۀ   

تواند اثر خویش را ماندگار سازد. آدلر براي توجیه و اثبات نظریات خود بـه پیـروي از فرویـد، بـه     آن می
پرداخت. بررسی آثار جاودان تاریخ ادبیات

انـد و  از نظر آدلر سرایندگان بزرگ جهان ادب به بسیاري از نکات مهم روانشناسی عمقی پـی بـرده  
اند، قابل هاي زنده و فعال آثار خویش بخشیدهها به شخصیتاین نکته در ترکیب خالص و اصیلی که آن

ار ادبـی یـک نویسـنده یـا     ). هر چند محقّقان سعی دارند با بررسـی آثـ  227: 1361مشاهده است (آدلر،
توان قدرت درك هنرمنـد  شاعر، به روانشناسی فردي شخص هنرمند بپردازند، اما با بررسی این آثار می

هاي آثارشان دریافت و این که چگونه با شناخت عمیـق خُلـق و خـوي    هاي فردي شخصیترا از ویژگی
اند.  هایی جاودان نائل شدهانسان، به آفرینش شخصیت
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الگـوي  هاي روانکاوي نو [مانند نظریۀ عقدة ادیپ فرویـد و کهـن  نظریه«وجه به این موضوع که لذا ت
ت و ضـرورت    )، می73: 1391(صدیقی،» اندهاي کهنیونگ] خود، برآمده از خوانش متن یـتوانـد از اهم

خاصی برخوردار شود. 

ـ کلیله و دمنه 1ـ2
است که در قرن ششم بـه قلـم   کلیله و دمنهکتابترجمۀیکی از مشهورترین آثار نثر ادب فارسی، 

تواناي ابوالمعالی نصراهللا منشی به رشتۀ تحریر درآمده است. این کتاب از جملـه آثـار مربـوط بـه قـرن      
تربیـت  «هـاي آموزنـده اسـت کـه در اصـل بـراي       اي از داسـتان ششم هجري است. ایـن اثـر مجموعـه   

) و کتاب کلیله و دمنه عالوه بر جنبۀ ادبی از 154: 1372نگاشته شده بود (یوسفی،» شاهزادگان هندي
اي کـه آن را  دیرباز به لحاظ مسائل اجتماعی و فکري نیز از اهمیت فراوان برخوردار بوده است، به گونـه 

). 85: 1387اند (شمیسا،کتاب سیاست و کیاست خوانده
هاي یارهاي سنجش داستانترین رکن آفرینش است و یکی از معمسأله شخصیت در داستان اساسی

ها و حکایات کتـاب کلیلـه و دمنـه نقـش     هاست. در داستانهاي معقول و پذیرفتنی آنخوب، شخصیت
هاي حیوانی نظیر: شیر، شغال، آهو، بوم، زاغ، کبوتر، موش و نظایر آن بر عهـده دارنـد   اصلی را شخصیت

هـاي  هـا، شخصـیت  اند. این شخصـیت شدهکه ویژگی و صفات انسانی را پذیرفته و در نقش انسان ظاهر
هـایی کـه هـر حیـوان در     هاي انسانی شده و متناسب بـا خصـلت  تمثیلی هستند که جانشین شخصیت

گـر،  سـان حیلـه  اند. از آن جمله روباه بـه جـاي ان  واقعیت به آن شناخته شده، در قالب قصه جاي گرفته
ق و امثال آن.   احماالغ به جاي شخصنخوار و یا گرگ به جاي فرد خو

شـود و حکایـات آن جنبـۀ تمثیلـی و     اي از ادبیات عامیانه محسوب میهمچنین کلیله و دمنه گونه
حکومـت تفکـر انسـانی را در وراي ظـاهر سـاده و      «هـا  استعاري دارند و خواننده با خواندن این داستان

هـا را حیوانـاتی   ایـن شخصـیت  ). به این معنی که هیچ گاه 31: 1386(شریفیان،» یابدکودکانۀ آن درمی
بیند. گونه میهایی در لباس موجودات دیگر و با ظاهري حیوانپندارد، بلکه آنان را انسانسخنگو نمی

دهندة اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه باشـد،  تواند بازتابادبیات عامیانه بهتر از هر نوع دیگري می
م مردم با ستمگران و صاحبان قدرت یـا انعکاسـی از آرزوهـاي    ادبیات عامیانه بازتابی از مبارزة دائ«زیرا 
). بنابراین کـاربرد اسـتعاره و تمثیـل در کتـاب کلیلـه و      2(همان:» خواهی آنان استطلبانه و عدالتحق

ها با ظاهر حیوانات، شیوة گریز نویسنده از سـلطۀ اسـتبداد و   دمنه، به ویژه در قسمت انعکاس شخصیت
و افکار اوست.  یشهبیان غیرمستقیم اند
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: 1390(خطیبـی، » رسـد هیچ گونه نارسایی و سستی در کتاب کلیله و دمنه بـه نظـر نمـی   «این که 
افسانه داستانی «پردازي است؛ زیرا این داستان، افسانه است و )، گویاي توجه نویسنده در شخصیت479

). از آن جـا کـه   38: 1386،(شـریفیان » چرخـد محور است که تمام داسـتان بـر مـدار آن مـی    شخصیت
: 1387(منشـی، » خردمند باید در این حکایات بـه نـور عقـل تـأملی کنـد     «کند که نویسنده گوشزد می

رف در نظر گرفت، زیـرا در ایـن اثـر، هـر حیـوانی      هاي این داستان را نباید حیواناتی ص)، شخصیت190
اي از زنـدگی را در آن  ر و گفتاري گوشهنمایندة تیپ و شخصیتی از مردم جامعه است و هر عمل و رفتا

دهد.  اعصار نشان می
تنها ابواب مرتبط با هـم در  ـ،  »بازجست کار دمنه«و » شیر و گاو«دمنه شغالی است که در دو باب 

دو شگال بودند یکی را کلیله نام بود و دیگري را دمنـه و هـر دو دهـاي تمـام     «حضور دارد. ـاین کتاب  
دمنه رعیتـی اسـت جویـاي نـام و     «:)61: 1387(منشی،» تر بودمنشتر و بزرگداشتند و دمنه حریص

گر و مکراندیش است. نسبت دادن صـفات  جوي و حیلهطلب و مقاماو جاه؛)115: 1386(شریفیان،» نان
انسانی به این شخصیت نشانی از توانایی و موفقیت نویسندة داستان در رساندن مفهوم و نوع شخصـیت  

دهد. پردازي نشان میظر وي به مخاطب است و تبحر او را در شخصیتمورد ن

ـ پیشینۀ پژوهش 1ـ3
)، مسائل اجتماعی و سیاسـی منـدرج در کتـاب کلیلـه و     1386» (تر از واقعیتافسانه واقعی«کتاب 

لـه و  هاي منـدرج در کلی ماکیاولیسم و مشابهت«دمنه را مورد بررسی قرار داده است. پژوهشی با عنوان 
)، پیرامون این کتاب صورت گرفته است، اما اثر مستقلی که در آن بـه  1386» (نامه با آندمنه و مرزبان

ـهاي این اثر پرداخته باشد، مشاهده نگردیـد؛ لـذا نوشـتار حاضـر بـا شـیوة توصـیفی       تحلیل شخصیت
دهد.  ی قرار میتحلیلی شخصیت دمنه را براساس نظریۀ روانشناسی فردي آلفرد آدلر مورد بررس

ـ تحلیل شخصیت دمنه2
جـوئی، اسـلوب زنـدگی، ترتیـب تولـد،      نظریۀ روانشناسی فـردي بـر هشـت اصـل: حقـارت، برتـري      

نگري و خویشتن خلّاق استوار است. بـا توجـه بـه ایـن کـه در کتـاب       خودآگاهی، عالقۀ اجتماعی، غایت
ت، لذا بررسی و تحلیل شخصیت دمنه بر اساس اي به مقولۀ تولد دمنه نشده اسکلیله و دمنه هیچ اشاره
. اما بقیۀ اصول ارائه شده به وسیلۀ آدلـر در تحلیـل شخصـیت دمنـه     یستپذیر ناصل ترتیب تولد امکان

نقش اساسی دارد:  
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ترین اصل نظریۀ روانشناسی فردي، اصـل حقـارت اسـت. آدلـر معتقـد      بنیاديـ اصل حقارت: 2ـ1
هاي اوسـت.  ۀ افراد بشر، امري معمولی و مشترك و منبع همۀ تالشاست وجود احساس حقارت در هم

آدلر واضع این اصطالح نبود، اما با تشریح و تبیین دقیق آن، اساس نظریات خـویش را بـر آن بنـا نهـاد     
اش در مـورد انسـان، نیرویـی از    مهـري طبیعت بـه جبـران بـی   «). به گفتۀ آدلر 381: 1386(آقایوسفی،

عنایت کرده تا بدین وسیله پیوسته رو بـه جوانـب مثبـت زنـدگی داشـته و بـراي       احساس حقارت به او 
).  56: 1361(آدلر،» تأمین خویش و غلبه بر مصائب زندگی بکوشد

یابـد،  دانـد کـه تنهـا در اجتمـاع تحقـق مـی      از آن جایی که آدلر این احساس را امري اجتماعی می
ررسی رفتار او دریافت. در گفتگویی که بین دمنـه و  توان وجود این احساس را در شخصیت دمنه با بمی

گوید:  شود و دمنه در پاسخ نصایح کلیله میدوست دیرینش کلیله رد و بدل می

رساند و هر که را رأي ضعیف و عقـل  هر که نفس شریف دارد، خویشتن را از محلّ وضیع به مراتب رفیع می
و ما که سزاواریم بدان چه منزلت عالی جوئیم و بـدین  سخیف است، از درجت عالی به رتبت خامل گراید ...

)64: 1387(منشی،.خمول و انحطاط راضی نباشیم

عدم رضایت دمنه از موقعیت کنونی (محلّ وضیع) و تالش براي رسـیدن بـه منزلـت عـالی، وجـود      
شغال) بـودن  ، گویی از رعیت ("ما"کند. دمنه با کاربرد ضمیر جمع احساس حقارت را در وي تأیید می

برد و بـودن در موقعیـت خمـول و انحطـاط را     و از این که همنوعان او در مرتبۀ رعیت هستند، رنج می
امل در ایجـاد حـس حقـارت اسـت کـه عملکـرد غیرمسـتقیم یـا         عاجتماع بزرگترین «پسندد؛ چه نمی

) و 98: 1388نگی،(قبـادي و هوشـ  » هاي شخصیتی باشدتواند دربردارندة یکی از ارمغانمستقیم آن می
ها در جامعۀ به تصویر کشیده شده در این داستان، احسـاس حقـارت را بـراي    جایگاه رعیت بودن شغال

شخصیت دمنه به ارمغان آورده است. 
ح عقـدة  اصـطال «شود که به عقـدة حقـارت تبـدیل گـردد.     احساس حقارت زمانی بیماري تلقی می

هاي ظاهري شخصیت اسـت  رندة تمامی انعکاسات و نشانهی عبارت، دربرگیحقارت به معناي وسیع و کل
. به عبارت دیگـر  )9: 1362(منوچهریان،» باشدهاي درونی خاص میکه بروز آنها در افراد نمایشگر علّت

گردد. این بیمـاري در  ت فرد در رفع احساس حقارت موجب به وجود آمدن عقدة حقارت میعدم موفقی
ما بر درگاه ایـن  «گوید: در مقام نصیحت به دمنه میخنان کلیله که شخصیت دمنه ایجاد شده است. س

یابیم و از آن طبقه نیستیم که به مفاوضت ملوك مشرف تواننـد شـد   اي میملک آسایش داریم و طعمه
کـه او دهـد  ) نشان می61: 1387منشی،»(تا سخن ایشان به نزدیک پادشاهان محلّ استماع تواند یافت

پی برده و درصدد است او را از تصمیمش منصرف کند.  دمنهبه این احساس 
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تـوجهی  از دیدگاه آدلر سرچشمۀ این عقده، دالیلی مانند حقارت عضوي، نازپروردگی یا لوسی و بـی 
آیـد،  ). همان گونه کـه از سـخنان دمنـه برمـی    136: 1375یا نادیده گرفتن افراد است (شولتز و شولتز،

آغاز در جامعۀ تحت تسلّط شیر، مسبب ایجاد این احساس است. درنادیده گرفته شدن او و همنوعانش 
جوئی، امري عادي و در جهت رفع احساس حقارت به ب به پادشاه و برتريداستان تالش دمنه براي تقر

رسد؛ اما با ورود گاو که به پیشنهاد و به وسیلۀ خود دمنه به قلمرو پادشـاهی شـیر وارد شـده و    نظر می
هاي فکري او از بنیـان متزلـزل شـده،    کند که آرماناحساس می«جلس شیر قرار گرفته: حال در صدر م

اند، یک باره با تمام وجود در فضاي خالی و تاریک درون خویش فرو رویاهاي او از واقعیت بسی دور بوده
بـوده  هاي او براي رسیدن به هدف بیهودهشود که تالش) و متوجه می63: 1362(منوچهریان،» ریزدمی

کند دوباره جایگاه خود را در نزد شیر از راه درست و عقلی آن بـه دسـت بیـاورد،    است، اما او تالش نمی
ت نشـان  گزیند که تبدیل شدن احسـاس حقـارت را در وجـود او بـه عقـدة حقـار      هایی را برمیبلکه راه

ت اجتمـاعی  قه، موقعیعوامل اجتماعی، طب«منه ت نوسان و تغییر شخصیت ددهد. در این مرحله، علمی
هـایی  در جستجوي نشانه«) اوست. به این معنی که در این مرحله دمنه 71: 1371(منصور،» ايو حرفه

» ها بتواند طـوري وانمـود کنـد کـه وي بـه محـیط یـا گـروه دیگـري تعلـق دارد          است که به کمک آن
همنوعان خویش رعیت بماند.  خواهد از مقرّبان درگاه باشد نه این که مانند سایر ). او می80(همان:

: 1389داند (کریمـی، می» ترین انگیزة زندگیجوئی را اصیلبرتري«آدلر جوئی: ـ اصل برتري2ـ2
اي باالتر و بهتر ). انسان براي از بین بردن احساس حقارت دائم در تالش است و سعی دارد به مرتبه93

و ایـن دو اصـل از هـم    ئی، احساس حقارت اسـت  جواز آنچه که هست، دست یابد؛ بنابراین ریشۀ برتري
جوئی به این علّت که پیامد احساس حقارت است، جزئی از ). برتري460: 1387ند (کارور،اناپذیرتفکیک

اي بـه مرحلـۀ دیگـر پـیش     از هنگام زادن تا واپسین دم زندگی از مرحلـه «سرشت آدمی است که او را 
).  94: 1389(کریمی،»کندنبۀ اجتماعی او را تقویت میبرد و جمی

جـا کـه دمنـه    آنداند. است و تقرّب به پادشاه را وصول به آن می»جستن منزلت عالی«دمنه در پی 
در ایـن  «گـذارد:  جوئی را به نمایش مـی کند، در واقع اصل برتريدلیل خود را از تقرّب به شیر بیان می

ه یافتسـت و او را بـه نصـیحت مـن تفرّجـی      فرصت خویش را بر شیر عرضه کنم که تردد و تحیر بدو را
) و در برابـر مخالفـت کلیلـه دربـارة     64: 1387منشـی، »(حاصل آید و بدین وسیلت قربتی و جاهی یابم

چون مرد دانا و توانا باشد مباشرت کار بـزرگ و حمـل بـار گـران او را رنجـور      «گوید: تقرّب به ملک می
) در 64همـان: »(اید و عاقل را تنها و غربت زیان نـدارد رأي را کسب کم نینگرداند و صاحب همت روشن
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کنـد، امـا چـون قصـد     حالی که او به بزرگـی و گرانـی کـاري کـه قصـد انجـام آن را دارد اعتـراف مـی        
دهد.  جوئی دارد، به آن تن میبرتري

تحسـین توانمنـدي و   «نژندانه به قدرت در شخصیت دمنه بـه صـورت   جوئی یا نیاز رواناصل برتري
تواند هر کـاري را صـرفاً بـا اعمـال نیـروي اراده انجـام دهـد،        بیح ضعف و اعتماد به این که انسان میتق

). سخنان دمنه براي مجاب کردن کلیله در عملی کردن هـدف  462: 1387(کارور،» انعکاس یافته است
خویش گویاي این مطلب است:  

نتوان کرد، مگر بـه رفعـت همـت و قـوت طبـع:      هر که از خطر بپرهیزد، خطیر نگردد ... و در سه کار خوض 
عمل سلطان، بازارگانی دریا و مغالبت دشمن و علما گویند مقام صاحب مروت به دو موضع ستوده اسـت: در  

)67: 1387(منشی،.خدمت پادشاه کامران، مکرّم یا در میان زهاد قانع، محترم

اند، بلکه به تدریج مراتب منظور نداشتهاصحاب سلطان و اسالف ایشان همیشه این«او معتقد است: 
)65(همـان: » کوشـم جویم و از آن جهت میاند و من همان میو ترتیب و جد و جهد آن درجات یافته

مسلّم است که او قصد دارد با نیروي اراده، در خدمت پادشاه، مکرّم شود و سعی دارد این قـانون را کـه   
یابند، نقض نمـوده  د و به صورت موروثی به این مرتبه دست مینزدیکان پادشاه از خاندان معروف هستن

و یا الاقّل کاري انجام دهد که همنوعانش پس از او در دایرة افرادي قرار گیرنـد کـه ایـن قـانون شـامل      
تالش براي گـرفتن چیـزي اسـت کـه     «هاي این افراد شود؛ چه بسا یکی از اهداف و نشانهحال آنان می
)140: 1375(شولتز و شولتز،.» هاستنکنند حقّ آاحساس می

نژندي شخصیت )، منجر به روان137986هاي دیگر است (سیاسی،جوئی که مادر انگیزهاصل برتري
جوئی دمنه بـه  توان حدس زد که هدف پنهانی برتريدمنه شده است. با کمی تأمل در روند داستان می

مستقیماً بـه ضـمیر ناخوآگـاهش راه یافتـه، در     «و که تر اشود، بلکه هدف بزرگهالکت گاو منتهی نمی
ــت       ــه اس ــاد رفت ــی از ی ــه کلّ ــان ب ــول زم ــدریجاً در ط ــز ت ــل آن نی ــه و اص ــاي گرفت ــاق آن ج » اعم

)، هالك شیر و تصرّف جایگاه اوست که در جامعۀ موجود باالترین مرتبه است و 96: 1362(منوچهریان،
گوید:  یر با زیرکی این هدف دمنه را دریافته و میاي متصور نیست و مادر شباالتر از آن مرتبه

آن ملعون [دمنه] بدگمان شده و امروز حیلت و مکر او بر هالك ملک مقصور گـردد و کارهـاي ملـک تمـام     
بشــوراند و تبعــت ایــن از آن زیــادت باشــد کــه در حــقّ وزیــر مجلــس و قهرمــان ناصــح [گــاو] روا داشــت 

) 155: 1387(منشی،

از موقعیت او «)؛ بنابراین براي شخصیت دمنه، 106: 1351است (شافه،» قدرتتشنۀ«چنین فردي 
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). در این داسـتان گـاو تنهـا    140: 1375آید (شولتز و شولتز،برمی» بیزار شده و در صدد انتقام گرفتن
به نـدرت خـود را بـه صـورت واضـح و      «یکی از موانع رسیدن او به هدفش بود. هدف اصلی از نظر آدلر 

سـازد  طلب غالباً منظور خویش را زیر پوشش طرفداري از جامعه پنهان میسازد. قدرتنمایان میآشکار 
).165: 1361(آدلر،» هاي خودپرستانه دست یابدتا بهتر بتواند به هدف

این اصطالح مفهومی ویژه است که آدلر آن را به کار برده اسـت و بـه   ـ اصل اسلوب زندگی: 2ـ3
). با توجه به این که احساس حقارت در هـر کـس   210: 1371(منصور،» ري استاختصاصاً آدل«عبارتی 

کنـد کـه در راسـتاي رفـع     گیرد، لذا فرد به انجام اعمـالی اقـدام مـی   به دلیلی ویژة همان فرد شکل می
جوئی در همان جهت باشد و این اعمال را برنامـۀ زنـدگی خـویش قـرار     احساس حقارت و کسب برتري

شیوه و سبک زندگی هر فرد مخصوص خـود اوسـت و بـا دیگـري متفـاوت اسـت. در       دهد؛ بنابراینمی
ها، رفتارها و عادات است که آدلر آن الگوي منحصر به فردي از ویژگی«تعریف سبک زندگی آمده است: 

شیوة تـالش فـردي شـدة فـرد     ). «139: 1375(شولتز و شولتز،» را منش متمایز یا سبک زندگی نامید
شدة دیگري از این اصل است. )، تعریف ارائه459: 1387کارور،(»ريبراي برت

گیرد: تیپ حکمـران، تیـپ   آدلر با توجه به سبک زندگی افراد چهار نوع سبک زندگی را در نظر می
) کـه بـه   ruling type). تیـپ حکمـران (  134: 1387گزین و تیپ مفیـد (رایکمـن،  وابسته، تیپ دوري

به شیوة غیـر  «گیرد که ا ریاستی نیز خوانده شده است، افرادي را دربرمیجو یگر یا سلطههاي سلطهنام
). در واقع 107: 1379(هجل و زیگلر،» کننداند و بدون عالقه به آسایش دیگران رفتار میاجتماعی فعال

ها چنـان  آیند. این گونه شخصیتها با اعمال ضد اجتماعی خود، در صدد کم کردن اضطرابشان برمیآن
). 134: 1387زننـد(رایکمن، کنند و به آنان لطمـه مـی  کشی میال برتري هستند که از دیگران بهرهدنب

) خواهند شد.  94: 11389(کریمی،» ستیزدیگرآزار، بزهکار، ستمگر و جامعه«چنین افرادي 
» براي ارضاء اغلب نیازهاي خود به دیگـران متکّـی هسـتند   «شود که تیپ وابسته شامل افرادي می

جهـت  «گیرد که گر، آن عده از افراد را دربرمیگزین یا اجتناب). تیپ دوري107: 1387ل و زیگلر،(هج
» دهنـد رو شـدن و دسـت و پنجـه نـرم کـردن بـا مسـائل زنـدگی کوششـی از خـود نشـان نمـی            روبه

گیرد.  ). تیپ مفید بهترین نوع سبک زندگی است و افراد سالم و اجتماعی را دربرمی94: 1389(کریمی،
با توجه به داستان کلیله و دمنه و رفتارهاي شخصیت دمنه در ایـن داسـتان، تیـپ حکمـران، نـوع      
سبک زندگی متناسب با این شخصیت است. دمنـه بـراي نزدیـک شـدن بـه پادشـاه، گـاو را بـه حـوزة          

و خواهـد از گـا  )؛ بلکـه مـی  64: 1387آورد نه به خـاطر مصـلحت خـود گـاو (منشـی،     پادشاهی شیر می
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ی از صدمه زدن به او ابائی ندارد. به همین دلیل زمانی که الطاف شیر را به گـاو،  حتکند و کشی میبهره
کنـد و ریخـتن طـرح دوسـتی     )، مقدمات مرگ گاو را فراهم مـی 80پندارد (همان:استخفاف خویش می

پیش ملک باشد و از وصایت نمود پیوسته«کشی از وي است: دمنه در زندان با روزبه نیز به منظور بهره
).  149(همان:» آگاهاندکنى و او را میآن چه در باب وي [دمنه] رود، تنسمی می

تـر از  تر و ایجاد رابطه با افراد ضعیفهاي افراد تیپ حکمران، کنار زدن افراد قويیکی دیگر از نشانه
دو، از نـوع  همنوع بـودن آن ). دوستی خالصانۀ دمنه با کلیله گذشته از 134: 1387خود است (رایکمن،

تر از خود حکومت کند و دلیل نپذیرفتن نصایح گیرد. او دوست دارد بر ضعیفشخصیت دمنه نشأت می
و پیشنهادهاي عاقالنۀ کلیله نیز همین نکته است.  

یکـی دیگـر از اصـول نظریـۀ روانشناسـی فـردي، خودآگـاهی اسـت.         ـ اصـل خودآگـاهی:   2ـ4
»ت او بـه خودآگـاهی اوسـت   می فردي است خودآگاه و همۀ اهمیت است. آدخودآگاهی مرکز شخصی «

تواند ). از نظر آدلر انسان خالق شخصیت خود است. از اعمال خود آگاهی دارد و می94: 1379(سیاسی،
کنـد، چـرا   داند چه میبا خودنگري بفهمد که چرا رفتار وي آن گونه است که هست، به عبارت دیگر می

). 95: 1389او چیست، او محکوم به جبر و تقدیر نیست (کریمی،کند و هدفمی
از کمبودهـا و  «مند اسـت. نشـانۀ فـرد خودآگـاه ایـن اسـت کـه        ت دمنه از خودآگاهی بهرهشخصی

کنـد، مطلّـع اسـت و بـراي کارهـایی کـه       هایی که دنبال مـی هاي خویش آگاهی دارد و از هدفنارسائی
). دمنـه بـه کلیلـه    94: 1379(سیاسـی، » پردازدریزد و به عمل میکشد، طرح میخواهد کرد، نقشه می

گوید:  می

گیـرم و همـت بـر    اگر قربتی یابم و اخالق او [ملک] را بشناسم خدمت او را به اخـالص عقیـدت پـیش مـی    
متابعت رأي و هواي او مقصور گردانم و از تقبیح احوال و افعال وي بپرهیزم و ... هر گاه کـه ملـک هنرهـاي    

)66: 1387(منشی،.تر از آن گردد که من بر خدمت اوبدید بر نواخت من حریصمن

او در این گفتگو برنامه و هدف خود را از نزدیکی به پادشاه بیان کـرده و بـه ایـن گونـه خودآگـاهی      
سازد. اما این تنها آغاز ماجراست، زیرا آنجا که عقدة حقارت بـر وجـودش مسـتولی    خویش را نمایان می

» هـایی در مقابـل اوسـت   هـا و گزینـه  شـود کـه ندانـد چـه راه    اهداف ناهشیارانۀ او سبب می«د، شومی
). به عبارت دیگر عقدة حقارت میزان خودآگاهی او را کـاهش داده و یـا بـه طـور     123: 1387(رایکمن،

نماید.  کلّی سلب می
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ودك و مراقبت نمـودن  طبق نظریۀ روانشناسی آدلر، از هنگام تولد کـ اصل عالقۀ اجتماعی: 2ـ5
سـالمت روانـی و   «شود. انسان به اجتماع عالقمند است و مادر، حس اجتماعی در وجود انسان بیدار می

). ایـن اصـل از اصـول مهـم در     119(همـان: » رشد شخصیت وي به مشارکت او در اجتماع بستگی دارد
سـازي فـرد   اي در شخصیتندهکننقش تعیین«تعیین و سنجش سالمت روانی افراد از نظر آدلر است و 

).  11: 1388(برزگر،» دارد
اي را جـوئی، اسـلوب زنـدگی ویـژه    انسان براي غلبه بر حس حقـارت ذاتـی و دسـتیابی بـه برتـري     

توان دریافـت کـه   دارد. با کمی تأمل میریزي در مسیر آن گام برمیگزیند و با خودآگاهی و برنامهبرمی
کـدام معنـی نخواهـد داشـت. میـزان عالقـۀ       پیوندد و بدون آن هیچع میاین فرآیندها در جامعه به وقو

اي نیست کـه سـالمت روانـی او را تـأمین نمایـد. او بـراي جبـران        اجتماعی در شخصیت دمنه به اندازه
کند، اما تالش او جنبۀ شخصی دارد نه اجتماعی. دمنـه بـراي   احساس حقارت و کسب برتري تالش می

نهد. او براي این که از حضور شنزبه در نزد پادشـاه  مصلحت اجتماع را زیر پا میرسیدن به اهداف خود، 
همت بـر فـراغ   «گوید: کند، می(شیر)، صرفاً براي از دست دادن جایگاه قبلی خود احساس نارضایتی می

شیر مقصور گردانیدم و در نصیب خویش غافل بودم و این گاو را بـه خـدمت آوردم تـا قربـت و مکانـت      
)74: 1387منشی،»(.ت و من از محل و درجت خویش بیفتادمیاف

به عالقۀ شیر به گاو و وجود ارزشمند گاو براي ادارة جامعـۀ تحـت سـلطۀ شـیر تـوجهی نکـرده و       
سازد. با توجه به این که شخصت دمنه از نوع تیـپ حکمـران   موجبات از میان برداشتن گاو را فراهم می

) و مجموعـۀ رفتارهـاي   95: 1389(کریمـی، » عالقۀ اجتماعی هستندفاقد«ها است، این گونه شخصیت
دهندة این است که او هیچگونه عالقۀ اجتماعی ندارد.  خودخواهانۀ دمنه در این داستان نشان

نگري اسـت. روانکـاوان   یکی دیگر از مفاهیم عمدة مکتب آدلر، اصل غایتنگري: ـ اصل غایت2ـ6
گیري رفتار وي، تـأثیر هـدف   تأکید بر نقش اساسی گذشتۀ افراد در شکلقبل از آدلر مخصوصاً فروید با 

گزینـی را  هـدف «نگـري،  اند، اما آدلر با تأکیـد بـر اصـل غایـت    فرد را در کیفیت رفتار او نادیده انگاشته
اهداف ناخودآگاه «) و معتقد است 48: 1361داند (آدلر،می» ترین مرحلۀ زندگی آدمیبزرگترین و چیره

).  59: 1386(ناصحی و رئیسی،» دهی آیندة او نقش مهمی دارندشکلفرد در
ت  نگري و برتريغایت جوئی رابطۀ مستقیم با یکدیگر دارند، چه هدف نهایی هر انسان در هر موقعیـ

جوئی او پاسخی اسـت  و مکانی باشد، کسب برتري است. انتخاب هدف از سوي یک فرد در جهت برتري
توانـد بـه   ن هدف درست در نقطۀ مقابل احساس حقـارت قـرار گرفتـه و مـی    به احساس حقارتش که ای
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ت بپـردازد (آدلـر،    شکل 63: 1361هاي مختلف آشکار و پنهان، ظاهر شده؛ آگاهانه یا مغفول بـه فعالیـ .(
انسـان را فقـط   «نگري از دیدگاه آدلر آن چنان مهم است که اعتقاد دارد شخصیت انتخاب هدف و غایت

فقط هدف نهـایی برتـري یـا    «) و 118: 1387(رایکمن،» یم بفهمیم که اهدافش را بفهمیمتوانوقتی می
). 138: 1375(شولتز و شولتز،» تواند شخصیت و رفتار او را توجیه کندکمال می

نگري در شخصیت دمنه بارز است. آن جا کـه دمنـه قصـد    از آغاز تا پایان داستان، وجود اصل غایت
کمال را هدف خود قـرار داده  طلبی و شمارد، برتريد و براي کلیله فواید آن را برمیتقرّب به شیر را دار

)62: 1387(منشی،» فایدة تقرّب به ملوك رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان«است: 
اي ههـر طایفـ  «داند و مانند یار دیرین خود، کلیله معتقد نیست که: او کمال را در نزدیکی به پادشاه می

را منزلتی است و ما از آن طبقه نیستیم که این درجات را مرشح توانیم بود و در طلـب آن قـدم تـوانیم    
و کلیلـه او را نصـیحت   ). و یا آن جا که به عقوبت کار خـویش بـه حـبس گرفتـار اسـت     63(همان:» زد
اي اقرار کنـی و  چه کردهچون در این مقام افتادي، بهتر آن که به گناه اعتراف نمایی و بدان«کند که: می

اما دمنه که هنوز امید به رسیدن برتـري  )143(همان:» خود را از تبعت آخرت به رجوع و انابت برهانی
هدف خود را چه واقعی و چـه خیـالی و چـه قابـل وصـول و یـا غیـر قابـل         «و دستیابی به هدف دارد و 

کـنم و  در ایـن معـانی تأمـل مـی    «د: دهکند، به کلیله پاسخ می) دنبال می91: 1379(سیاسی،» وصول
میـرد و دمنـه تـا پایـان     ) و کلیله می144: 1387(منشی،» نمایمآنچه فراز آید به مشاورت تو تقدیم می

این نوع افراد کمتر به دیگران عالقـه دارنـد و بیشـترین عالقـۀ     «کند. ماجرا به جرم خویش اعتراف نمی
). 171: 1371(منصور،» ها متوجۀ شخص خودشان استآن

دهد. او براي رسیدن به هدف خویش، هشدار کلیلـه  دمنه حتّی به شیر و آسایش او نیز اهمیت نمی
زینهار تا آسـیب بـر   «گیرد: رسد؛ نادیده میرا مبنی بر این که اگر گاو را هالك کند، رنج آن به شیر می

) 88: 1387(منشی،» ندآن [گاو] نزنی؛ چه هیچ خردمندي براي آسایش خویش رنج مخدوم اختیار نک
جوئی شکست خورده و از رشد در تالش شخصی و خودمحورانه براي برتري«رنجوري است که او روان

). 132: 1379(هجل و زیگلر،»القۀ اجتماعی خویش بازمانده استع

آخرین اصل از اصول نظریۀ روانشناسی فردي، اصل خود خلّاق است. ـ اصل خویشتن خلّاق:2ـ7
ظریۀ آدلر، هر انسانی سازندة شخصیت خویش است. هدف را برگزیده و آگاهانه شیوه و سبک بر اساس ن

هـایی کـه   هاي خارجی و پاسخخود خلّاق عاملی است که بین محرّك«آورد. زندگی خود را به وجود می
یعنـی  کنـد. ها از سوي فرد دخالـت مـی  گیرد و در چگونگی صدور پاسخها داده شود، قرار میباید به آن
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: 1389(کریمی،» آورددهد و پاسخی را که وجود نداشته است، به وجود میابتکار و خلّاقیت به خرج می
آیـد و دلیـل تفـاوت    ). بنابراین شیوة زندگی هر فردي به وسیلۀ خلّاقیت خود آن فرد بـه وجـود مـی   97

ت آن هاي زندگی افراد با هم، عالوه بر نـوع احسـاس حقـارت و هـدف افـراد، ا     شیوه هـا نشـأت   ز خلّاقیـ
شود و فقط به واسـطۀ  این مفهوم هم مانند همۀ علل اولیه توصیفش دشوار است و دیده نمی«گیرد. می

).  93: 1379(سیاسی،» بریمآثارش به وجود آن پی می
رتبه، وجود این اصل را در شخصیت دمنه از طریق مطابقت و مقایسۀ شیوة زندگی او با کلیله که هم

توان دریافت. دمنه با موفّقیت در تقرّب به شـیر، سـبک زنـدگی    جنس و همنشین اوست میهمهمنوع،
آورد که با پادشاه همنشین شده است، در حـالی کـه   جدید و متفاوت از یک شغال (رعیت) به وجود می

ت  اند و این نکته گودورة او موفّق به کسب این مرتبه نشدههاي قبل از او یا همنوعان همنسل یاي خلّاقیـ
این شخصیت است. 

هاي بـارز آن کـه جبـران یـا     شناسی آدلر در شخصیت دمنه، نشانهپس از بررسی اصول نظریۀ روان
تالش در پـی برتـري و   «شود، قابل تشخیص است. ) نامیده میOvercom Pensationجبران افراطی (

یز یا به جبران افراطـی یـا بـه ابـتالي     آمهاي حقارت یا به جبران موفّقیتکوشش براي غلبه بر احساس
سعی بـیش  «). جبران افراطی را 579: 1371(میزیاك و استاوت سکستون،» بیماري منتهی خواهد شد

تعریـف  » جسـتن بـر دیگـران   آمیز براي غلبه کردن بر احساس حقـارت از طریـق برتـري   از حد و اغراق
)142: 1387. (رایکمن،اندکرده

حسـاس حقـارت خـویش جبـران افراطـی را برگزیـده اسـت. حسـد و         دمنه براي چیره شـدن بـر ا  
هاي این جبران است. نظري، بدگوئی، تنفر و .... از شیوهتنگ

جوئی با فرمـول عشـق بـه    نظري دو خاصیت است که پس از گرایش به همنوعحسد و تنگحسد: 
ایـن ویژگـی از   )167: 1361(آدلـر، .دهـد زنده ماندن، اقتدارطلبی را به عنوان هدف مورد نظر قرار مـی 

پیامدهاي احساس حقارت پیشرفته و تبدیل شده به عقدة حقارت است. وجود این ویژگی در شخصـیت  
دمنه به وضوح بیان شده است: 

افزایـد،  نماید و هر ساعت در اصطنا و اجتبـاي وي مـی  چون دمنه بدید که شیر در تقرّب گاو چه ترحیب می
م وي کشید و فروغ خشم آتش غیرت در مفرش وي پراکند تا خواب و قرار دست حسد سرمۀ بیداري در چش

)74: 1387. (منشی،از وي بشد

»حسادت شدید، چشم خرد او را کور کرده و قدرت دیدن هیچ هنر و فضیلتی را نزد دیگران ندارد«
کت شـنزبه  یابد، تصمیم به هال). وقتی این احساس حسادت در او قوت می26: 1386(اطمینان و حلبی،
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ه دمدمـۀ  کند. بعـد از ایـن کـ   اي که دیگر تنها راندن شنزبه از درگاه شیر او راضی نمیگیرد. به گونهمی
ام مجاورت گاو را، کسی به نزدیک او فرسـتم و ایـن   شیر گفت: من کاره شده«کند، دمنه در شیر اثر می

دانسـت کـه اگـر    «اما دمنـه:  )98: 1387(منشی،» حال با او بگویم و اجازت کنم تا هر کجا خواهد برود
این سخن بر شنزبه ظاهر کند و در حال برائت ساحت و نزاهت جانب خویشتن ظـاهر گردانـد و دروغ و   

رود که شنزبه را هالك گرداند.  تا جایی پیش می)98همان: »(مکر او معلوم شود

خویشـتن قائـل اسـت،    فرد دچار عقدة حقارت براي باال بردن سطح ارزشی که خود بـراي  بدگوئی: 
ارزش ساختن دیگران را راهی ارزش سازد. او بیکند با هر عملی از جمله بدگویی دیگران را بیسعی می

داند. آدلر این ویژگی را ناشی از احساس حقارت شدید، براي اثبات برتري خویش به خود و اطرافیان می
). دمنه نیز بـراي رسـیدن بـه هـدف     174: 1361بافی و بدبینی پنهان و آشکار دانسته است (آدلر،منفی

خواهـد همـواره   مـی «کند. او کـه  ترین شکل استفاده میخویش که برتري است، از این جبران در کامل
)، براي 173: 1371(منصور،» گیردنقش قهرمان را بازي کند و آن کسی باشد که مورد تحسین قرار می

ت را  «نـد او بـه بهتـان و افتـراء دسـت یازیـد و       کاز میان برداشتن گاو، نهایت تالش خود را مـی  واقعیـ
):  75(همان:» کنددگرگون می

ها کرده است و هر یک را به نوعی استمالت نموده و گفته که شیر را آزمودم و شنزبه بر مقدمان لشکر خلوت
شـایع دیـدم و   اندازة زور و قوت او معلوم کرد و رأي و مکیدت او بدانست و در هر یک خللی تمام و ضـعفی  

ملک در اکرام آن کافرنعمت غدار افراط نمود و ... تا دیو فتنه در دل او بیضه نهاد و هـواي عصـیان از سـر او    
). 89: 1387اي ساخت (منشی،بادخانه

پیماید: ها راه اغراق میبا بیان انواع داستان
ذات خویش مقاومت نتواند کرد یـاران  شاید بود بدانچه گوید او طعمۀ منست. چه اگر به ملک را فریفته نمی

گیرد و به زرق و مکر و شعوذه دست به کار کند و از آن ترسم که وحوش او را موافقت نمایند که همه را بـر  
ست و خالف او در دل شیرین گردانیده و با این همه هرگز این کار را بـه دیگـران   عداوت ملک تحریض کرده

.)8-97ماید (همان:نیفگند و جز به ذات خویش تکفّل نن

هـاي  انگیزي اسـت. از جبـران  گري و فتنههاي افراطی عقدة حقارت، حیلهیکی ازجبرانگري: حیله
زبانی اسـت. سراسـر دو   گویی، ظاهرسازي و چربشود، دروغگري پدیدار میدیگري که در راستاي حیله

هاي شخصیت دمنـه اسـت. یکـی از    اريها و مکگريو دمنه، داستان حیلهباب مورد بررسی کتاب کلیله 
). دمنـه خـود بـه    120: 1387گري است (منشـی، شمارد، حیلهصفات مذموم دمنه که کلیله آن را برمی
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طریق آن است که به حیلت در پی گاو ایستم تا پشت زمین را وداع «کند: گري خویش اعتراف میحیله
گري خـویش را صـفتی منفـی    نه تنها حیلهدمنه .)80(همان:» کند و در دل خاك منزلی آبادان گرداند

این مثـل بـدان آوردم تـا    «گوید: کند، میکند. او پس از مثلی که یاد میداند، بلکه به آن افتخار مینمی
.)86(همان:» بدانی که آنچه به حیلت توان کرد به قوت ممکن نباشد

اهده است. اعمال چنین است که در جاي جاي داستان قابل مشظاهرسازيگري، پیامد دیگر حیله
). در قسمتی از داستان که دمنـه  177: 1361شود (آدلر،افرادي بیشتر در جهت ظاهرسازي متمرکز می

نظر شیر را دربارة گاو تغییر داده است و شیر قصد دارد به گاو اجازه دهد که قلمرویش را ترك گفتـه و  
گفـت: یکـی شـنزبه را بیـنم و از     «وگیري کند: دارد از این اتّفاق جلدبه مکانی دیگر برود، دمنه که قص

زده بـه نزدیـک شـنزبه    اي انـدوه مضمون ضمیر او تنسمی کنم. شیر اجازت کرد. دمنه چون سـرافکنده 
شود. هایش موفّق به اغفال شنزبه نیز می) و با این ظاهرسازي100: 1387(منشی،» رفت

گـویی خـود   عمیقـاً نسـبت بـه دروغ   «ي است. چنین فردگوییدروغگري، از پیامدهاي دیگر حیله
). 179: 1371(منصـور، » ص و خودنمـائی اسـت  اي بـراي تشـخ  گـویی وسـیله  ایـن دروغ هشیار است و

گویی اوست. اي از دروغدفاعیات دمنه در جلسات دادگاه نمونه
شـگردهاي  «گـري او اسـت.   بازي دمنه پیامد دیگري از مکانیزم جبران حیلهو سفسطهزبانیچرب

هـاي  گروه در سخن راندن، به کار گرفتن اصطالحات و اشـارات علمـی و ادبـی و اسـتناد بـه گفتـه      این
ــولی      ــل ق ــا نق ــخن ب ــتم س ــاً خ ــمندان و احیان ــان و دانش ــت... بزرگ ــان،» اس ). 50: 1362(منوچهری

زبـانی ایـن   هاي دمنه در جاي جاي دو باب مـورد بررسـی نشـانی از چـرب    گوییها و مثلسراییداستان
سخن تو بر هنر تـو  «گوید: ). کلیله در مقام سرزنش به او می154-151: 1387یت است (منشی،شخص

) این عبـارت گویـاي سـخنوري و ظاهرسـازي     114(همان: » راجح است و شیر به حدیث تو فریفته شد
شود. او با توسل به قدرت سخنوري و فـنّ بیـان و  در باب دوم، دمنه محاکمه می«شخصیت دمنه است. 

تملّق و چاپلوسی، سیاست ماکیاولیستی مخاطبان خود را در جلسات دادگاه به شدت تحـت تـأثیر قـرار    
(اطمینـان و  » دهـد گـري عملکـرد خـود را شایسـته و بجـا جلـوه مـی       دهد و با ریاکاري و سفسـطه می

). براي نمونه: 25: 1386حلبی،

و هر که او را جرمی نتـوان شـناخت بـرو    گناهماگر من مجرم بودمی به خاموشی شما شاد گشتمی، لکن بی
.)145: 1387سبیلی نباشد و او به نزدیک اهل خرد و دیانت مبرّا و معذور است (منشی،

هاي قطعی و تردیدناپذیر احساس حقارت، بیـزاري نسـبت بـه دیگـران اسـت و      از دیگر نشانهتنفر: 
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کنند و بـه شایسـتگی   عی فکر میهایی است. آنان که اجتماسرخوردگی عامل قطعی بروز چنین واکنش
گیـري در وجـود آنهـا راه نخواهـد     خویش اعتماد دارند هیچگاه خوي نفرت و بیزاري و بدبینی و خـرده 

). تنفر و بیزاري از شنزبه تمام وجود دمنه را احاطه کرده است، تـالش او  46: 1362(منوچهریان،» یافت
ترین دلیل بـراي بـه   ز قلمرو حکمرانی شیر، واضحبراي هالك نمودن شنزبه و راضی نشدن به اخراج او ا

کارگیري این جبران است.

نتیجه 
از جملـۀ  هـاي آن  کلیله و دمنه و جایگاه نمادین یـافتن شخصـیت  پردازي درست و دقیق شخصیت

ایـن هـاي کاريها و فریبگري، حیلهدمنهکه با شنیدن نامچناناست، اي اثرترین دالئل ماندگاري مهم
ت را بـا  ت براي برانداختن شنزبه (گاو)، به ذهن متبادر میشخصیشود. دانش روانکاوي نوین هر شخصی

دهد. در این پـژوهش کـه بـه بررسـی     هاي شخصیتی قرار میاي از گونهرفتار و گفتار خاص او در دسته
نه در زمرة شخصیت دمنه براساس نظریۀ روانشناسی فردي آلفرد آدلر پرداخته شده است، شخصیت دم

هاي رفتاري و گفتاري این شخصیت طبق هاي مبتال به عقدة حقارت ارزیابی گردیده و واکنششخصیت
اصول هفتگانۀ این نظریه بررسی شده است: 

کند و نارضایتی او ـ بر اساس اصل حقارت، جایگاه شخصیت دمنه در اجتماعی که در آن زندگی می
احسـاس طبیعـی حقـارت را در وي بـه     ،سایر شغاالن) در این جایگاهاز قرار گرفتن خود و همنوعانش (
عقدة حقارت مبدل ساخته است. 

جوئی هدف پنهانی دمنه که در ضمیر ناخودآگاهـاش جـاي گرفتـه و تمـامی     ـ بر اساس اصل برتري
الشعاع قرار داده است، هالك شیر و تصرّف جایگاه اوست.اعمال و کارهاي وي را تحت

صیت دمنه با توجه به اصل اسلوب زندگی، تیپ حکمران را نوع سبک زندگی متناسب ـ بررسی شخ
با این شخصیت ارزیابی نمود. 

ـ بر اساس اصل خودآگاهی، دمنه در آغاز داستان شخصـیتی خودآگـاه دارد، امـا بـه تـدریج عقـدة       
هـایی را  ش راهشـود بـراي رسـیدن بـه اهـداف خـوی      حقارت از میزان خودآگاهی او کاسته و موجب می

داند.برگزیند که سرانجامش را نمی
ـ بر اساس اصل عالقۀ اجتماعی، عدم وجود عالقۀ اجتماعی در شخصیت دمنه به اثبات رسید، زیـرا  

او همۀ اهدافش را در راستاي رسیدن به اهداف خویش برگزیده است نه مصلحت اجتماع. 
طلبـی و اثبـات   فراد مبتال به عقدة حقارت، برتـري نگري، دمنه نیز مانند همۀ اـ بر اساس اصل غایت
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برتري خود بر همگان را هدف غائی خویش قرار داده است. 
دورة ت دمنه در تقرّب به پادشاه و ایجـاد سـبک متفـاوت زنـدگی بـا همنوعـان قبـل و هـم        موفقیـ 

دهندة وجود اصل خلّاقیت در این شخصیت است. خویش، نشان
گـري و  ایج طبیعی عقدة حقارت است، به صورت حسد، بدگوئی، تنفر و حیلهجبران افراطی که از نت

زبانی و دروغگویی در شخصیت دمنه نمایان شده است. هاي ناشی از آن مانند ظاهرسازي، چربجبران
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