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 در آن كاربرد و مثنوي هايشناسي مثبت در داستانهاي روانمؤلفه
 نوجوانان تربيت

 3مجتبي زرواني، 2السادات حسينيافضل، 1نيااعظم آصف

 (22/62/29تاریخ پذیرش مقاله: ـ  22/60/29)تاریخ دریافت مقاله: 

 چكيده
اد، هـای ارـر  نه تنها برای بهبود و ایجـاد توانمنـ ی   نگرشناسی مثبتروان

آوری، بهبود کیفیت زن گی و ایجـاد سـیری در   منظور پرورش تاببلکه به
هـا و صـفام مثبـت    ها، ایجـاد گردیـ ا ارـشایو توانمنـ ی    برابر عود نشانه
های اصلی هر رون  درمـانی باشـ چ چـرا کـه ایـخ مـ ا  م       بایست مؤلفه

عـ   کننـ  و با های بیماری را کاهو داده، از عود آنها جلوگیری مینشانه
شون ا پژوهو حاضر با هـ   تللیـل و بررسـی    اص ح کیفیت زن گی می

ن آو کـاربرد   مثنوی معنوی هایداستانشناسی مثبت در روانهای مؤلفه
نتایج پژوهو بیانگر آن اسـت   .استصورم گررته نوجوانی ۀدور تربیت در

بینـی، شـادی،   شناسی مثبـت، از جملـه امیـ ،  ـوش    های روانکه مؤلفه
پـییری، شـکرگشاری و تشـکر،    رضایل ا  قی، بخشـو، انعاـا    رضایت،

سـب  شـکورایی و    مثنـوی معنـوی  هـای  مراقبه و معناجویی در داسـتان 
شـودا ایـخ   های ا  قـی مـی  های درونی و کس  رضیلتتوسعۀ توانمن ی

 سـایر  و هـا بلـران  نام یمـام،  تـا بـا   سـازد ها نوجوانان را قادر مـی مؤلفه

دسـت   و روانی جسمی س مت کنار بیاین ، به ن گیز نامالوب روی ادهای
 نایل گردن ا اجتماعی و رردی،  انوادگی روابط و به بهبود یابن 

شناسـی مثبـت،   تعلیم و تربیت کودکـان و نوجوانـان، دورۀ نوجـوانی، روان    :هاژهكليدوا
 امثنوی معنوی
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 مقدمه و بيان مسأله
ای طـوننی دارد،  شکل عام پیشینهاگرچه به ها شناسی و ماالعۀ روان و ررتار انسانروان

شودا ایخ علم همشمان با رشـ  و تلـول   ای کوتاه را شامل میدر قال  یک علم، تاریخچه
هـا  های ج ی  در زن گی انسان م رن و به مـوازام ایـخ چـالو   گیری چالوبشر و شکل
مایشـگاه، از  در آز« وونـت »شناسـی بـا کارهـای    استا چنانکه گفته ش ه، روانرش  کرده

گرایانۀ به انسان، غنی ش  و با دی گاه انسان« رروی »رلسفه ج ا ش  و با رویکرد و بینو 
 [ا556-39، ص4] بسط و توسعه پی ا کرد« راجرز»

ها و رویکردهای مختلفـی پـرورده و بـه    شناسی در طول تاریخ  ود با نظریهعلم روان
هـا را  ر ک ام از ایخ رویکردها و شا هطوری که هاست، بههای مختلفی تقسیم ش هشا ه

توان بررسی و ماالعه کردا از میان ایـخ رویکردهـای مختلـب، بـا توجـه بـه       ج اگانه می
شناسـی  های دانو روانشناسی مثبت، که از ج ی تریخ شا هموضوع گفتار حاضر، روان

گـرا،  ثبـت شناسـی م استا ه   از روانعنوان اساس و پایۀ تلقیق برگشی ه ش هاست، به
شناسی جهان با تمرکش بر مفهوم ملوری مورقیت استا بر ایخ ایجاد تلول در نظام روان

اولـیخ   عنـوان بـه  هاتوانمن ی شناسی، شکورایی استع ادها واساس، در ایخ شا ه از روان
شناسی مثبت در سـا   گیردا موضوع روانم  نظر قرار می گیریپیو و گشینه در درمان
هـای بـیخ رـردی،    یی شخصی همچون مهرورزی، تعه ، شجاعت، مهارمهارردی ویژگی

گیـرد و در  نگـری و  ـردورزی را دربرمـی   دوستی، پشتکار، بخشو، اصالت، آین هزیبایی
هایی مانن  احساس مسـوولیت، مهـرورزی، ایثـار، ادب،    سا  گروهی، با رضایل و ویژگی

 یاب ااعت ال، م ارا و ا  قِ کاری ارتباط می
 کـه از  اسـت  رویکـردی علمـی   بلکـه  نیست، گراییآرمان ایگونه مثبت، شناسیروان

 کنـ  مـی  انسـانی اسـتفاده   رردمنلصر به  هایارزش تلقق علمی برای هایروش بهتریخ
[, p.6059ا]  از  گیریپیو به گیشته، کمکی سال 11 در پششکی الگوی سلیگمخ، نظربه

تنها بایسـت بـر اصـ ح نقـاط ضـعب      گیری، نه زیرا در پیو استچنکرده روانی ا ت نم
ترتیـ ، آنچـه در   همـیخ  تأکی  کرد، بلکه نزم است بر نقاط قوم نیش متمرکـش شـ ا بـه    

شناسی مثبت در حوزۀ تربیت کودک و نوجوان ملل توجـه اسـت، ایـخ اسـت کـه      روان
دن شـود و بـه شـکورا کـر    صِر  اص ح اشتباهاتشان ملـ ود نمـی  مسائل تربیتی آنان به

شناسی مثبـت در تربیـت   دیگر، پیام روانعبارم یاب ا به استع ادهای آنان نیش ارتباط می
شناسـی، تنهـا   کودک و نوجوان یادآوری و تأکی  بر ایخ موضوع بااهمیت اسـت کـه روان  

ها برای درمانشان نیست، بلکه اصونً تربیـت عبـارم اسـت از    ها و بیماریتمرکش بر ضعب
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 ل و موضوعام مفی  که در رش  و پویایی کودک و نوجوان مؤثر اسـت ایجاد و بسط مسائ
[Ibidا] 

شناسی مثبت در تربیـت  کارگیری روانداستان و قصه از جمله ابشارهای مناس  در به
هایی کـه دارای  ها و داستانآی  و مربیان از طریق قصهکودکان و نوجوانان به حساب می

تواننـ   هـای اسـ می و دینـی هسـتن ، مـی     وزهمضامیخ و ملتوای ارزشی و بر اساس آم
دوسـتی، امیـ واری وااا،   های ا  قی را به کودکان بیاموزن ا پای اری، شجاعت، نوعارزش
دهن  و از ها را شکل میها و داستانهایی هستن  که هستۀ مرکشی بسیاری از قصهارزش
بان کودک و نوجوانشان رو، با القا و سرایت از طریق قصه، در تکویخ شخصیت مخاطایخ 

شناسـی، توجـه بـه دنیـای     پرورش حس زیبایی[ا 93، ص1] تأثیر مثبت  واهن  داشت
بخشـی و کسـ    نشـاط ، طلبی و   قیتاستق ل بهاطرا ، پرورش عادام مفی ، تشویق 

ثبـت و   ،و تأکیـ  بـر مالـ     آوری و تعلیـل برهاناحتجاج،  ،رسانی و آموزشاط ع، لیم
 ،و آشـنایی بـا میـرار ررهنگـی     اصـول انسـانی   ۀم گیشتگان و اشاعضبط اعمال و حان

دیگـر، عناصـر    عبـارم  بـه [ا 41ص، 9] هـای  ـوب اسـت   های اصـلی طـرح قصـه   ه  
دچ چـرا کـه   دهن ۀ قصه با نیازهای روحی و روانی کودکـان ارتبـاط تنگـاتنگی دار   لتشکی

حس تلایب  نظیر ی[ا مسائل19-55، ص3] شودهستی و مسائل انسانی در آنها بیان می
)پاسـخ   هـا ها، مبادلۀ تجربه، نیـاز بـه تبیـیخ جهـان و روان انسـان     شنا تی انسانییزیبا

، ارتباط با دیگـران و اطـ ع از سرگیشـت    شنا تی(شنا تی و هستیهای معررتپرسو
ـ  قصه [ا46، ص1] ان مسائل انسانیایخ  ۀپیشینیان، از جمل هـای  مایـه درونر ها ارـشون ب

ـ  هـای تربیتـی روش  در انتقـال آمـوزه   نیش دارن  واربرد ابشاری تربیتی، ک کـار   ههـایی را ب
 اترن کارا ،شون های مستقیمی که در تعلیم و تربیت استفاده میگیرن  که از روشمی

، از مثنـوی هـای  های غنی و پرمضمون در زبان و ادب رارسی، داستاناز میان داستان
تـر هسـتن  و سرشـار از    ان ، به زبان عامه نشدیکبیان ش ههای رراوان رو که با تمثیلآن 

وسـیلۀ مربیـان   ان  که در تربیت کودکان و نوجوانـان بـه  مضامیخ دینی، عررانی و ا  قی
شناسـی مثبـت در پـی ایجـاد و گسـترش      کارایی دارن ا با توجه بـه اینکـه، امـروزه روان   

شـود و  و جوامع از زن گی مـی  صوصیام و کیفیاتی است که باع  ارشایو رضایت ارراد 
توان  تأثیرام مفی ی در رش  شخصیت ارراد بر جـای گـیارد، هـ   تلقیـق حاضـر      می

مثنـوی  هـای  شناسی مثبت و تابیـق آنهـا بـا داسـتان    های روانتریخ مؤلفهبررسی مهم
روسـتچ نخسـت آنکـه    هـایی روبـه  یابی به ایخ ه   با دشواریاستچ البته دست معنوی

هـای  سا تخ آن با داستان است و مرتبطتازگی مارح ش هشناسی مثبت بهرویکرد روان
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شناسـی  های ماـرح در روان نمای ، اما از آنجا که مؤلفهنظر مشکل میبه  مثنوی معنوی
توان تاـابقی میـان   است، می مثنویهای های اصلی ملتوایی داستانمایهمثبت از درون

واکاوی کردا دشواری دوم آنکه وسعت  مثنویهای انها را در داستآنها یارت و ایخ مؤلفه
هـای عررـانی و اسـ می، رونـ      هایی با آمـوزه و اشتمالو بر انبوه داستان مثنوی معنوی

رو، آنچـه در ایـخ   سـازدا از ایـخ   رو مـی ها را با مشـکل روبـه  وجوی قصهگشینو و جست
هـا و  بـرای تابیـق مؤلفـه    ان  کههاییشود، تنها نمونهتلقیق در قال  ج اول عرضه می

 ا تلقیق حاضر سعی دارد به ایخ سوانم پاسخ گوی :ان ها ارائه ش هداستان
 ن ؟اک ام مثنویهای شناسی مثبت در داستانهای روانمؤلفه

ها چگونه ممکخ است در تربیت نوجوانان به کار گررتـه شـون  و کاربسـت   ایخ مؤلفه
 ه  بود؟وسیلۀ مربیان چگونه  واشان بهپییری

در ایــخ بــاره تــاکنون پژوهشــی کــه مســتقیماً مربــوط بــه موضــوع باشــ ، صــورم  
پـردازی  سازی و شخصـیت شخصیت»در تلقیقی با عنوان  مرتضاییو  نیریاستا نگررته

ان  کـه پراکنـ گی   نشان داده« در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان
های سـنی کـودک و نوجـوان، تنـوع     برای گروهمثنوی  و گستردگی آثار ادبی اقتباسی از

، مثنـوی میان، با توجـه بـه سـا تار تمثیلـی     استا در ایخ ها را به دنبال داشتهشخصیت
هـا در برقـراری   ویژه در قال  حیوانی، بیو از دیگـر شخصـیت  های تمثیلی، بهشخصیت

 ان اارتباط با کودک ایفای نقو کرده
تللیـل ملتـوایی بیسـت سـال بازنویسـی مثنـوی بـرای        »در تلقیق دیگر با عنوان 

است که نواقص در تشـویق مخاطـ  بـه ماالعـه و     نشان داده ش ه« کودکان و نوجوانان
هـا، تعیـیخ نشـ ن    ، تهییج نش ن حس کنجکـاوی در پیگیـری داسـتان   مثنویشنا ت 

، مثنـوی هـا در بارـت   توجهی به مضامیخ اصلی قصـه ش ه، بیموقعیت داستانی بازنویسی
در داستان، رعایت نکردن اصول و قواعـ  دسـتوری،    مثنویاستفاده نکردن واری از ابیام 

هـا و اصـا حام دشـوار و    نویسـی، کـاربرد وا ه  الخای و اصول مهـم سـاده  ام یی، رسم
مهجور ب ون شرح و توضی ، استفاده از تصاویر غیر جـیاب، ضـعب در طراحـی و عـاری     

نامـه در  ، ن اشـتخ وا ه مثنـوی شتخ صفلۀ ویژه معررـی  بودن تصاویر از ارزش هنری، ن ا
تریخ ها، از مهمآرایی نامناس  در بر ی کتابمواردی که نزم است و طرح جل  و صفله

ها از نظر کیفیت ملتوا، سا ت و پردا ت، زبان، تصویر و شیوۀ ارائـۀ  مشک م بازنویسی
 استا مثنویهای اقتباسی از داستان

کـاربرد تعلیمـی   »بـا عنـوان    5939پورمختـار و همکـاران در   در پژوهشی دیگر کـه  
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انجـام داده « های کاربردی برای کودکان و نوجوانانهای مثنوی در اجرای نمایوداستان
ن ، نتایج حاکی از آن است که تواتر کاربردی نوعی رعالیت هنـری و درمـانی اسـت کـه     ا

ست تا  ود را بشناسن  و شخصـیت  اش رعالیت و تمرکش بر ارراد جامعه اتریخ وظیفهمهم
هایی است کـه عـ وه   موننا نیش سرشار از داستان مثنوی ود را در جامعه پرورش دهن ا 

اسـت کـه در رهـایی     های نمایشی دارای ملتوایی درمانی، آموزشـی و تربیتـی  بر قابلیت
در پـییری  های عاطفی، جرأم ایجاد ررتارهـای ج یـ ، نقـو   کودکان و نوجوانان از رنج

هـا، بهبـود   زن گی اجتماعی، روحیۀ ر اکاری و از ودگیشتگی، پرورش و اص ح ذهنیـت 
های رردی، درگیـری بـا مسـائل و برانگیـشش     های ارتباطی، ایجاد و بروز   قیتمهارم

های راجع به حوادر و سـازش  نفس، سخنوری و ارتقای بینوکنجکاوی، ایجاد اعتمادبه
هـایی از آنهـا کـه    های مناسـ  و اجـرای نمـایو   خاب داستانبا آنها بسیار مؤثرن ا با انت

تـوان آنهـا را در جهـت پیشـبرد اهـ ا  درمـانی،       انـ ، مـی  شناسیمنابق با اصول روان
نمایشـی کودکـان و نوجوانـان، بـه کـار      ویژه در حوزۀ تعلیمی ادبیآموزشی و تربیتی، به

 گررتا
 تربیتـی مثنـوی  اهیم تعلیمـی بررسی سهم نوجوانان از مفـ »تلقیقام دیگر، از جمله 

 ،«راهیمـی و احمـ  نفیسـی از مثنـوی(    شـ ۀ جعفـر اب  هـای بازنویسـی  )بر اساس داستان
 یـک ضر در نظـر گررـت، اگرچـه در هـی     های گفتار حاعنوان دیگر پیشینهتوان بهرا می

 هـا هـای آن بـه داسـتان   ثبـت و مؤلفـه  شناسی مهای ذکرش ه، از دی گاه رواناز پژوهو
 بنـ ی الـۀ حاضـر در اسـتخراج و دسـته    اسـتا نـوآوری مق  ی مثنوی توجه نش ههاو قصه

 اسـتا در  مثنـوی هـای  شناسـی مثبـت از داسـتان   هـای روان تـریخ مؤلفـه  بر ی از مهم
شودا شایان ذکـر  ها در تربیت نوجوانان بررسی میبخو دوم مقاله نیش، کاربرد ایخ مؤلفه

کودکان و نوجوانـان هسـتن  کـه     های تربیتیها مربیان حوزهاست که کاربران ایخ مؤلفه
شان کمک الگوی مناس  تعلیمی حوزۀ کاری ها ممکخ است در انتخابمعرری ایخ مؤلفه

 کن ا
تـوان  دربارۀ موضوع حاضر، روش تلقیق و چهارچوب نظری دقیق و متناسبی را نمی

ر دارن ، به نـوعی  به کار گررت و اساساً از آنجا که علوم تربیتی هنوز در مراحل تجربی قرا
روش و چهـارچوب  هـایی،  ا ماهیتاً نیش در چنـیخ پـژوهو  ان راق  چهارچوب نظری دقیق

بایست در مرحلۀ تلقیق عملی تعییخ و اص ح شودا مرحلۀ پایانی عملی ایـخ  ماالعه می
مثنـوی  هـای  شناسـی مثبـت در داسـتان   هـای روان سازی و اجـرای مؤلفـه  بررسی پیاده

بـا  ان  علیم و تربیت کودکان و نوجوانان استا نگارن گان نیش قص  داشتهوسیلۀ مربیان تبه
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شناسی مثبت، های روانو تابیقشان با مؤلفه معنوی مثنویهای تللیل ملتوای داستان
 اوسیلۀ مربیان تسهیل کنن کارگیری بهکاربستشان را برای به

 

 مثنويهاي شناسي مثبت در داستانهاي روانمؤلفه
 انـ  چن ان پرشمار و رـراوان  مثنوی معنویهای شناسی مثبت در داستانی روانهامؤلفه

 تنهـا چهـار   رو، و از ایـخ  5توان تمـامی آنهـا را ماالعـه کـرد    که در ایخ مقالۀ کوتاه نمی
 انـ  کـه عبارتنـ    هـا، برگشیـ ه شـ ه   تریخ و رراگیرتریخ مؤلفـه عنوان مهممورد از آنها به

ان یشـی، شـکر و شـکرگشاری، و معنـاجویی در     بینی و مثبـت از: امی  و امی واری،  وش
 زن گیا
 

 اميد و اميدواري. 1
 1مـارتوچیو و  دیورالـت تعریب واح ی از امی  که مورد قبول همگان باش ، وجـود نـ اردا   

[14, p.20امی  را به ] که شا صـۀ اصـلی آن    یک نیروی زن گی پویا و چن بع ی»عنوان
تعریـب   « وب کـه بـرای رـرد ملتمـل و البتـه، مهـم اسـت       ای انتظار رسی ن به آین ه

حالتی در موجود زنـ ه کـه   »[، امی  یعنی pp.6 ,17-10] 9پاورزو  میلرعقی ۀ  ان ا بهکرده
بینی امت اد یارتخ شرایط  وب رعلی، یا بهتر شـ ن شـرایط یـا    شا صۀ اصلی آن، پیو
 ا«رهایی از گررتاری است

هـای ا یـر، هـ      شناسـی مثبـت اسـتا در سـال    امی  یکی از مفاهیم بنیادی روان
شناسان تربیتی، ع وه بر بهبود مسائل آموزشی و تلصیلی، بهبود کیفیت زنـ گی و  روان

رو، مفـاهیمی همچـون  ودکارآمـ ی،    استا از ایـخ  کمک به ارشایو بهشیستی بشر بوده
یار بـه  شناسـان تربیتـی ج یـ  بسـ    بینی، عشم نفس و مانن  آن در ماالعام روان وش

است که از میان ایخ مفاهیم، امی  قـ رم بیشـتری   ها نشان داده وردا پژوهوچشم می
-pp.539 ,16] نسبت به مفاهیم مشابه مانن   ودکارآم ی در رونـ  بهشیسـتی داراسـت   

 [ا551
هـای گونـاگون   در ایخ باره، مشهورتریخ نظریه که مبنای ماالعام بسیاری در شـا ه 

                                                      
هـای  های تربیتی داسـتان بررسی مؤلفهقالۀ حاضر( با عنوان نیا )نویسن ۀ اول مدر رسالۀ دکتری  انم اعظم آصبا 5

مثنـوی  هـای  شناسـی مثبـت در داسـتان   هـای روان ، مؤلفهمثنوی معنوی و کاربرد آن در تربیت دورۀ نوجوانی
  طور مفصل مورد بررسی قرار گررته است و ایخ مقاله نیش درواقع، برگررته از همیخ رساله استا  به معنوی

2. Dufault & Martochio.  
3. Miller & Powers.  
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p.43 -12, p.20 & pp.310 ,13 ;315] است 5نظریۀ امی  اسنای راست، شناسی بودهروان

& pp.613-617های مبتنـی بـر   های موجود در دی گاه[ا م ل امی  اسنای ر، یکی از م ل
گیـردچ البتـه   صـورم یـک رراینـ  رکـری رعـال در نظـر مـی       شنا ت است که امی  را به

رراین  تفکـر امی وارانـه توجـه     هیجانام نیش در ایخ نظریه مهم هستن  و به نقو آنها در
معررـی   1عنـوان یـک سـازۀ شـنا تی ـ انگیششـی       استا در نظریۀ اسنای ر، امی  بهش ه
 [ا16] استش ه

و از موضـوعاتی   کـرد  توجـه  ارسـردگی  و اضـاراب  به عم تاً بیستم قرن شناسیروان
 از زیـادی  حجـم  امـروزه، موضـوع امیـ     زنـ گی غفلـت ورزیـ ا    به امی  اساسی همچون

 حتـی در  کـه  انـ  داده نشـان  استا ماالعامداده ا تصاص  ود به را ج ی های پژوهو

قابل تجویش و مـؤثر   امی درمانی سرطان، نیش الع ج، مانن صع  و دشوار هایبیماری مورد
بـر   معنـاداری  تأثیر چشـمگیر و   ج ی  شنا تیروان گونه م ا  م ایخ از استا بسیاری

 ا ـت نم  از بسـیاری  و موجبام بهبود ان روانی داشته و جسمیهای بیماری ع یم ررع 

 [اp.223-227 ,21ان  ]بوده
استا مسائل مربوط نیش توجه بسیاری به امی  و امی واری ش ه مثنویهای در داستان

تـوان در مـوارد زیـر   صـه کـرد:      مـی  مثنـوی هـای  به امی  و امی واری را در داسـتان 
کنن ۀ غم و یـأس اسـتچ امیـ واری بـه     به ع الت   ا که زایل امی واری از طریق اعتقاد

عنـوان  رحمت الهیچ اجتناب از یأس و ناامی ی در مسیر شهود حقیقتچ تبلیـ  امیـ  بـه   
 هاانیرویی ق رتمن  در تلمل دشواری

در  مثنـوی معنـوی  های های امی  و امی واری را در داستانبر اساس موارد بان، مؤلفه
 توان ارائه کرد:یل میشکل ذج ولی به 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1. Snyder.  
2. cognitive- motivational 
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 مثنویهای های امی  در داستانا مؤلفه5ج ول 
 داللت مؤلفه شرح ابيات داستان ردیف

5 

 5متابعت کردن نصارا وزیر را

(5
/

993
) 

کن  که با وجود مولوی گوششد می
 ،ها و وساوس شیاانیایخ دام ۀهم

انسان نبای  هرگش از عنایام الهی 
ه اگر انسان دریاب  ک چرا چناامی  باش 

که   اون  همواره با اوست و به او 
هی  غم و ان وهی  ،کن کمک می

 ن اردا

مربی بای  بارقۀ امی   امی واری
را در دل 

پییران همواره تعلیم
روشخ نگه دارد و 
 ود نیش هرگش ناامی  

 نشودا

1 

نصیلت کردن مرد مر زن را 
که در رقیران به  واری منگر و 

گمان کمال نگر  در کار حق به
و طعنه نشن بر رقر و در رقیران 

 1نواییابخیال و گمان بی

(5
 /

1916
 –

 
1914
راستی به ع الت ها بهاگر انسان (

  اون  ایمان داشته باشن ، هرگش در 
زن گی دچار یأس و ان وه نخواهن  
ش ، زیرا یقیخ دارن  که از جان  

 استا  اون  بر ایشان ستمی نررته

اعتقاد به 
 الت ع

  ا، 
کنن ۀ زایل

 غم و یأس

مربی با پروران ن ایخ 
عقی ه که   ا عادل 
است، ریشۀ یأس و 
ان وه را در قل  

پییر تعلیم
  شکان امی

9 

گردانی ن عمر نظر او را از مقام 
ست به مقام گربه که هستی
 استا استغراق که نیستی

(5
/

1533
-

1164
) 

انسان اگرچه آلوده به گناهان بسیار 
راستی از کردۀ  ، هنگامی که بهباش

ای حقیقی  ود پشیمان گردد و توبه
به جای آورد، بای  به لاب الهی 

هایی که امی وار باش ا چه بسا انسان
یک  آورن  و هی بارها حج به جا می

از وظایب شرعی  ود را ترک 
نماین  و اهل توبه هستن ، اما در نمی

اصل بای  از همۀ ایخ کارهای به 
 ر  وب  ود نیش توبه کنن اظاه

امی واری 
به رحمت 

 الهی

مربی بای  
پییران را از تعلیم

ناامی ی و یأس 
 برحیر داردا

                                                      
داستان دربارۀ پادشاهی بی ادگر است که قص  نابود کردن مسیلیان را داشـتا ایـخ پادشـاه وزیـری      ا5

کاردان داشتا وزیر برای اجرای قص  پادشاه نیرنگی ان یشی ا او شاه را متقاع  کرد که وانمود کنـ   
استا پس دست و گوش و بینی وزیر را بری  و او را از دربار ران  و وزیر ر به دیخ عیسویان گروی هوزی

به عیسویان پناه برد و در بیخ آنها قبولی تمام یارتا عاقبت وزیر ضمخ وصیتی مهم برای هر یک از 
اقض داشتا گانۀ مسیلیت طوماری ج اگانه ترتی  داد که مضمون هر یک با دیگری تنسران دوازده

طور پنهانی منشور   رت گانه را دعوم کرد و به هر ک ام از آنان بهسیس هر یک از رؤسای دوازده
و جانشینی دادا پس از ایخ کـار، وزیـر  ـود را کشـت و میـان رؤسـا ا ـت   ارتـاد و بسـیاری از          

 امسیلیان ه ک ش ن  و مقصود پادشاه عملی ش 
کنـ  و مـرد درصـ د     اطر رقر تلقیر مـی و او و دیگر رقیران را بهداستان دربارۀ مردی است که زنا 1

 بال ا متقاع  کردن اوست و به رقر  ود می



 22 مثنوي... هايشناسي مثبت در داستانهاي روانمؤلفه

 

تشنیع صوریان بر آن صوری 
گوی  و که پیو شیخ بسیار می

داستان عیر گفتخ رقیر به 
 5شیخ

(1
 /

1116
 -

 
1169
) 

انسان نبای  هرگش از رحمت الهی 
بسیاری  هاینومی  باش ، اگرچه ب ی

را در عالم ببین چ زیرا چنانکه از 
آی ،   اون  روایام رراوان برمی

ممکخ است در ظاهر، م م م ی ی 
بن ه را از لاب  ود ملروم کن ، اما 
هنگامی که شروع به عاا کن ، 
رحمتی بسیار  واه  داشت و نیش 

ها نیش بیانگر ها و درشتیایخ ب ی
کمال او هستن ، مانن  نقاشی که هم 
صورم زیبا و هم صورم زشت را در 

کش  تا هنر و کمال استادی می
 ده ابرتری  ود را به تمامی نشان 

اجتناب از 
 ناامی ی

مربی همواره در 
جریان تربیت بای  با 

پییر دادن امی  تعلیم
را در پشت سر 
ها گیاشتخ سختی

 یاری کن ا

                                                      
ای از او ن ا شیخ گفـت چـه گلـه   صورى عی  گررت از یکجمعى از صوریان پیو شیخ  انقاهى آم ه  ا5

بیسـت نفـر بیشـتر     گوی  و در  وردن ازداری ؟ گفتن  او سه ررتار زشت دارد: بسیار بلن  سخخ می
 ورد،  واب او نیش همچون  واب اصلاب کهب استا شیخ رو به صوری کرد و گفت در هر حال، می

 تو ح  وسط را رعایت کخا 
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1 

قصۀ آغاز   رت عثمان و 
 ابۀ او در بیان آنک ناص  

عّال بفعل به از ناص  قوّال ر
 5بقولا

(6
 /

159
 -

 
116
) 

با تمام بلن ی و عظمتی که حقایق 
الهی دارن ، نبای  از رسی ن انوار 
ه ایت الهی ناامی  بودچ همان طور 
که  ورشی  و دیگر سیارام، با تمام 

ای که با ما دارن ،  اصیتشان راصله
در زمیخ کام َ ملسوس است و به ما 

انوار ام اد الهی نیش  رس ا ایخمی
واساۀ انبیا و اولیا در ا تیار ما به

گیردا موننا ها قرار میانسان
ده  که درست است که امی واری می

رسی ن به مقام شهود حقیقت، راه 
سختی است اما انسان نبای  نا امی  
شود و ب ان  توریق الهی در للظه به 

 رس ااو می

اجتناب از 
یأس و 
ناامی ی از 

شهود 
 حقیقت

هر چن  اه ا  
تربیتی دور از دست 
باشن ، مربی نبای  از 
رسی ن به آنها ناامی  
شود، بلکه با ام اد 
الهی آنها را 

 یارتنی ببین ادست

4 

تمامی حکایت آن عاشق کی از 
عسس گریخت در باغی 
مجهولا  ود معشوق را در باغ 
یارت و عسس را از شادی 

گفت کرد و میدعای  یر می
ه عسی أن تکرهوا شیوا و هو ک

 1 یر لکما

(6
 /

63
-

15
) 

عاشق به امی  وصال هر سختی را 
کن ، اما در راه، موانع و تلمل می

هایی وجود دارد که عاشق با سختی
 روداتکیه بر امی   ود پیو می

امی واری 
نیرویی 
ق رتمن  

در تلمل 
 هادشواری

مربی با تقویت روحیۀ 
امی وارانه در 

ر، او را در پییتعلیم
رائق آم ن بر 

های مسیر سختی
 کن اتربیت یاری می

                                                      
زمانی که عثمان به   رت رسی  برای  وان ن  ابه در پلۀ نخست نشستا منبـر سـه پلـه داشـتچ      ا5

نشستن ا زمانی کـه عثمـان بـر پلـۀ     در پلۀ سوم میاولی از آن پیامبر بود، ابوبکر در پلۀ دوم، و عمر 
تر از سلب  ـود هسـتی، چـرا بـر     نخست نشست، رردی با اعتراض گفت: تو که از حی  مقام پاییخ

نشستم، شـما گمـان   ای؟ عثمان در جواب او گفت: اگر بر پلۀ سوم میجایگاه پیامبر )ص( تکیه داده
کردی  نشستم، شما گمان میانم و اگر بر پلۀ دوم میطراز عمر ب  واهم  ود را همکردی  که میمی

ام کسـی  شأن ابوبکر سازما لیکخ اکنون که بر جایگاه پیـامبر )ص( نشسـته   واهم  ود را همکه می
شأن آن حضرم قرار دهـما سـیس عثمـان بـه      واهم  ود را همده  که مخ میایخ احتمال را نمی

نشستا کسی ق رم آن ن اشت که به او بگوی : یـا ایـراد   جای ایراد  اابه، تا نشدیکی عصر  اموش 
 اابه کخ و یا از مسج  بیرون شو، زیرا همۀ حضار از هیبت معنوی حاکم بر مسج  مام و متلیـر  

 ش ه بودن ا

ای بـرای معشـوق   شـودا امـا او هرگـاه نامـه    وار عاشق زنـی مـی  داستان دربارۀ جوانی است که دیوانها 5
طور کامل به معشوق برس ا چنـ یخ سـال بـ یخ منـوال     یاشتن  که نامه بهگنوشت، اررادی نمیمی

 یال آنکـه او  بین  و به ای تاریک و  لوم میگیشت تا اینکه روزی داروغۀ شهر، جوان را در کوچه
بـرد، غارـل از آنکـه    گریشد و به باغی پناه مـی ده ، اما جوان میمجرم یا دزد است، ررمان ایست می

 یاب اباغ است و جوان معشوق  ود را میمعشوق نیش در 



 31 مثنوي... هايشناسي مثبت در داستانهاي روانمؤلفه

3 

قص   یانت کردن عاشق و 
 5بانگ برزدن معشوق بر ویا

(6
 /

519
 -

 
511
) 

در ایخ ابیام موننا بیر امی  را در دل 
کارد و به آنان اسیران نفس اماره می

طل  ده  که قل  حقیقتنوی  می
ال  توان  دوباره بر نفس اماره غمی

شودچ زیرا امکان غلبه و حکومت او 
بر کشور وجودش بالقوه وجود دارد، 
رقط کاری است که انسان متوجه 

 استع اد و ظرریت  ود شودا

در نظر 
گررتخ 
هااستع اد

ی بالقوهچ 
برانگیشانن 
ۀ امی  و 

غلبۀ 
طحقیقت
 لبی

مربی با دادن 
امی واری به 

توان  پییران میتعلیم
 ها را در گیر ازآن

های مسیر دشواری
 تربیت یاری کن ا

9 

داستان حس  کردن حشم بر 
 1غ م  اص

(1
 /

5649
 -

 
5636
) 

شود که انسان بینو الهی باع  می
های عالم امی وارانه و مثبت در پ ی ه

بنگردچ درست بر     دی  غیر الهی 
و صرراً مادی که باع  گمراهی و به 
پوچی رسی ن بسیاری از ارراد 

های ه بسا ارراد با دی گاهاستا چش ه
ای واح  متفاوم در پ ی ه

هایی متضاد ان  و برداشتنگریسته
ان ، مانن  زیبایی حضرم داشته

یوسب )ع( که برای همگان مایۀ 
روشنی چشم بود و برای برادران 
ب ان یو ایشان، مایۀ رنج و حس ا بر 
همیخ اساس چه بسا انسان نیش از 

، شودقوم اصلی  ود غارل می
چشمانو را بر نور الهی)ایمان 

بن د و دل به زن گی حقیقی( می
سیارد که اگر درست به آن مادی می

بنگرد، جش ابشار امتلان بشر چیشی 
نیستا در ایخ امتلان سترگ نیش 
 اصان درگاه حق سربلن  بیرون 

آین  و قوم راستیخ را از غیای می
 شناسن اایخ جسم  اکی بازمی

امی واری 
و 

ان مثبت
یشی از 

آثار 
داشتخ 
بینو 
 الهی

مربی با پرورش و 
تقویت بینو الهی در 

پییر روحیۀ تعلیم
ان یشی و مثبت

امی واری را در وی 
 نمای اایجاد می

                                                      
یابـ ، بـه طـر  معشـوق     که باغ را  لوم مـی در ادامۀ داستان عاشق و معشوق، جوان عاشق، همیخ ا 1

گوی  کـه در  آی ا عاشق به او میرود که او را در آغوش بکش ، اما معشوق از ایخ کار به  شم میمی
نادان   اون  در اینجا حضور داردا القصه معشوق  گوی : ایاینجا کسی نیستا معشوق در جواب می

پـردازدا امـا معشـوق بـا     های  ـود مـی  دان  و معشوق به توجیه کاستیعاشق را شایستۀ عشق نمی
 ده اسخنانی ملکم و بلی ،  ودبینی و تشویر او را نشان می

رسـ  و دیگـر   ی بانیی میهاگیرد و به مقامداستان دربارۀ غ می است که مورد توجه پادشاه قرار می ا5
 ورزن  و درص د تضییع او هستن ا منصبان به او حسادم میصاح 
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یارتخ عاشق معشوق را و بیان 
آنک جوین ه یابن ه بود، کی 
رمخ یعمل مثقال ذره  یرا 

 5یرها

(9
 /

6395
 -

 
6331
) 

بای   برای رسی ن به هر ه ری
ممارست داشت و از ت ش ناامی  
نش چ چنانکه از حضرم رسول)ص( 
نقل ش ه که  ررمودن : اگر دری را 
پیوسته بکوبی، بان ره کسی آن را 
 واه  گشودا بای  هشیار بود که 

های نادرست و رریبن ه گررتار ان یشه
جای  ای هستن  که بهنش ، زیرا ع ه

لی نگریستخ به هشاران هشار مثال عا
های نادر و در ایخ مورد، به نمونه

کنن  و آنها را تع اد اشاره میکم
نماین چ کاری  ود میحجتی برای کم

جای مثال زدن از انبیا و  مث َ به
اوصیا که نتیجۀ بن گی  ود را چنیخ 
دریارت کردن ، به ابلیس و بلعم 

کنن  که عبادام باعورا اشاره می
 طوننی آنها سودی ن اشتا

امل عو
مهم 

دستیابی 
به اه ا چ 
ممارست، 
ت ش، 
پشتکار، 

پرهیش از 
ناامی ی، و 

توجهی بی
به سخنان 

و 
است ننم 
نادرست 

اررادی که 
دنبال  به

تراشدلیل
ی و 

توجیه 
هاکاریکم

ی  ویو 
 هستن ا

مربی با توجه به 
عوامل مؤثر در نیل 
به اه ا  تربیتی، 

توان  دستیابی به می
اه ا  بشرگ را 

 کخ سازدامم

 
 اندیشيبيني و مثبتخوش
کنـ ا  شناسی مثبت از همۀ رویکردها برای دستیابی به شادی حقیقی اسـتفاده مـی  روان
 انسـان  نگـرش  نـوع  شـنا تی،  مـ ل  اساس بر .است شنا تی م ل رویکردها ایخ از یکی

  ادهـ مـی  تـأثیر قـرار   تلت او را روانی وضعیت آین ه، و زن گی و دیگران  ود، به نسبت
 عوامـل  از یکـی  عنـوان بـه   شـ ه، آمو تـه  درمانـ گی  مـورد  در اولیۀ سـلیگمخ  ماالعام

مـی  که طورهمان  انسان که ش  متوجه بع ی،  ود سلیگمخ ارسردگی بودا در ماالعام
 ,18] بیـاموزد  نیـش  را بینـی  ـوش  بیـاموزد، قـادر اسـت    را درمان گی تجربه، اثر در توان 

pp.774-788توان ریه را مارح کرد که روی ادهای ناگوار زن گی را می[ا سلیگمخ ایخ نظ
به عوامل درونی و بیرونی نسبت دادا نسبت دادن روی ادهای نـاگوار زنـ گی بـه عوامـل     

توان موقـت  طور روی ادهای ناگوار زن گی را میشودا همیخ درونی، موج  ارسردگی می
ـ     اگوار زنـ گی موجـ  ارسـردگی    یا ناپای ار تلقی کردا پای ار تلقـی کـردن رویـ ادهای ن

                                                      
ها تر در پاورقیداستان همان جوان عاشق که پس از چن یخ سال معشوق  ود را در باغی یارتا پیوا 5

 به آن اشاره ش ا
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توان  ـاص یـا عـام تلقـی کـردا تعـیمم دادن       شودا سرانجام روی ادهای ناگوار را میمی
بینـی، ایـخ سـبک    ساز ارسردگی استا در آموزش  وشروی ادهای ناگوار زن گی، زمینه

توانـ   شودچ به ایخ صورم که انسان بـا تغییـر سـبک رکـری  ـود مـی      رکری اص ح می
شناسـی  بینـی را در روان اساس، مؤلفۀ  ـوش ی حقیقی حرکت کن ا بر ایخ سوی شادبه

نیـش،   مثنـوی هـای  توان در جهت بهبود زن گی ررد به کار گررـتا در داسـتان  مثبت، می
توان رص  و استخراج کـردچ از جملـۀ آنهـا ایـخ مضـامیخ      ان یشی را میهای مثبتمؤلفه

ی مثبـت در رسـی ن بـه حقیقـت، تقویـت      هاان یشی، تأثیر ان یشهمرتبط: اهمیت مثبت
 های مثبت استاابعاد روحانی که موج  نگرش

مثنـوی  هـای  هـای امیـ  و امیـ واری را در داسـتان    بر اساس موارد ذکرش ه، مؤلفـه 
 توان ارائه کرد:شکل ذیل می در ج ولی به معنوی
 

 مثنویهای ان یشی در داستانبینی و مثبتهای  وشا مؤلفه1ج ول
 داللت مؤلفه شرح ابيات استاند ردیف

5 

حکایت آن عاشق کی شـ   
بیام  بر امی  وع ۀ معشـوق  
ب ان وثاقی که اشارام کرده 

 5بود ااا ا

(4
/

499
-

461
) 

 لۀمسـأ  به موننا ابیام ایخ در

 هـر  کـه  اسـت پردا ته مهمی

بایـ    ادارد بر در را نفی، اثباتی
 آن و هسـت  ایخ و هشیار بود

 لکـه ب گیاشـتا   کنار را نیست
موجود توجه  هایبه داشته بای 

 را گراییپوچ و بارییمنفکرد و 
، جهـان  بـه  مثبـت  نگـاهی  بـا 

 واگیاشتا

ــت  اهمیـــــ
 ان یشیمثبت

پییر با رهـا  مربی و تعلیم
ــی ــاری و کـــردن منفـ بـ
های مثبت داشتخ نگرش

بــه اهــ ا   ــود دســت 
 یابن امی

1 

ــی و    ــت ک ــخ آی ــیر ای تفس
ما لقنا السموام و انرض و 

 1ا إلّا باللق ااا ابینهم

(6
/

1365
-

1355
) 

هـای سـیال و پویـا بـه     ان یشه
ــبو    ــت و جنـ ــی حرکـ آدمـ

بخشــ  و موانــع شــهود   مــی
حقیقت را یکی پس از دیگـری  

دارد و از ســــــر راه برمــــــی
پــوش را هــای حقیقــتحجــاب

 دردامی

ــأثیر  تـــــــ
هــای ان یشــه

ــت در  مثبـــ
ــه   ــی ن ب رس

 حقیقت

مربی با تکیه بـر پویـایی   
او را  پـییر، ان یشۀ تعلـیم 

ــت  ــر حقیق ــویی در ام ج
 رسان ایاری می

                                                      
شـ  منتظـر اوسـت و    داستان دربارۀ مردی است که ادعای عشق زنی را داشتا به معشوق گفت که ا 5

زمانی که معشوقه آم ، او در  واب بودا معشوق سه دانه جوز در جی  او گیاشت و ررتا زمانی کـه  
است که تو هنوز کودکی و از تـو  م عی بی ار ش ، جوزها را دی  و دانست که منظور معشوق آن بوده

 عاشقی سا ته نیست و بای  رع ً به جوزبازی بیردازیا 
شاره به ایخ دارد که در آررینو جهان و گردش آن حکمتی استا بر ـی ایـخ حکمـت را    ایخ ابیام ا ا1

 شون امانن  و منکر مییابن  و بر ی که درون روشخ ن ارن ، درمیدرمی
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تعریب کردن منادیان قاضی 
 5مفلسی را گرد شهرا

(1
 /

466
 -

 
459
) 

هــر انســانی دو بعــ  در وجــود 
 ود دارد: بع  رحمـانی و بعـ    

ای، بع  الهـی  شیاانیا در ع ه
است که غلبه دارد پـس تمـام   
جهان و آنچه در آن است را بـا  

بــیخ  چشــمی پــاک و نیــک  
ای، غلبـه بـا   بینن  و در ع همی

بع  شـیاانی اسـت کـه باعـ      
ــی ــک و  م ــان را تاری ــود جه ش

ب چهره ببینن ا بای  ب انیم کـه  
ای از همـان  چشم سر ما، سایه

چشم باطنی است و بـر همـان   
اساس است کـه  ـوب یـا بـ      

بین ا بایـ  بـه تقویـت بعـ      می
روحانی در وجود  ود بیردازیم 
ــاک،   ــت و پ ــ ی مثب ــا دی ــا ب ت

 گی را با روحیۀ بهتـری بـه   زن
 پیو ببریما

تقویت ابعـاد  
روحــــــانی 
سـب  ایجـاد   

ــرش ــای نگ ه
 مثبت

انـ یو  مربی برای مثبت
پییر با تقویت ش ن تعلیم

ابعاد روحانی به او یـاری  
 رسان امی

 
 شكر و شكرگزاري

شناسی مثبت، موضوع شکر و تشکر استا رـرض  یکی از موضوعام معنوی در قلمرو روان
شناسی نسبت بـه   اونـ ، دیگـران، زنـ گی و جهـان      خ است که احساس حقاساسی ای

توان  منجر به آرامو روانی، شادی، سـ مت جسـمی و روانـی و روابـط بـیخ      هستی، می
هـای مختلـب در   [ا در میـان ررهنـگ  p.56 ,15] تـر شـود  تـر و ارضـاکنن ه  رردی عمیق

ی مالوب و اساسـی شخصـیت   هاهای تاریخی گوناگون، شکر و تشکر از جمله جنبهبرهه
شـنا تی در سـ مت   رغم اهمیت ایخ مفهـوم روان استا بهانسان و زن گی اجتماعی بوده

شناسان قرار نگررتـه بـودا   که بای  مورد توجه روانجسمی و روانی، شکر و تشکر، آنچنان
هــای شــ ه را وارد پــژوهوشناســی مثبــت دوبــاره ایــخ موضــوع ررامــوشجنــبو روان

ان  که آموزش شکر و تشکر تا چه میـشان  کردا ماالعام گوناگون نشان دادهشناسی روان
ـ    توان  منجر به س مت بیشتر جسمی و روانی شود و از بسیاری از مشـک م روانـی  می

                                                      
گفـت تـا او را   ش ، قاضى مـى رسم چنان بود که چون در ملضر قاضى مفلس بودن م یونى اثبام مىا 5

ا روزی ن دهن  که او را مالى نیست تا کسى با وى داد و ست  نکن گرد شهر بگردانن  و به مردم نشا
شخصى را که مفلس بود به حکم قاضى بر  ر نشان ن  و گرد شهر گردان ن ، تا کسـى چیـشى بـ و    

بـ ه؟ گفـت ابلـه     را  ـر  ۀب و گفت کرای ،نفروش ا چون صاح   ر در پایان روز مفلس را پیاده کرد
 .م؟!از بام اد در چه کار بودی ،پس
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شـنا تی ماـرح   عنوان یکی از مواضع م ا لۀ علمـی روان گیری کن  و بهاجتماعی پیو
، کـه مـرتبط بـا    مثنـوی معنـوی  هـای  انهـای شـکرگشاری در داسـت   [ا مؤلفهIbid] شود
شـون : شـکرگشاری بـرای    ان ، از جمله ایخ موارد را شـامل مـی  های دینی و عررانیآموزه

کنن ۀ روحیۀ سیاسـگشاری در  عنوان تقویتنعمت درک حقیقتچ اعتقاد به ع الت الهی به
 انسانچ تساوی روحیۀ شکرگشاری و ق رشناسیا

 توان ارائه کرد:، در ج ول ذیل میمثنوی هایها را در داستانایخ مؤلفه
 

 مثنویهای های شکر و شکرگشاری در داستانا مؤلفه9ج ول
 داللت مؤلفه شرح ابيات داستان ردیف

 5بیان حس  وزیر 5

(5
/

661
) 

ویژه نعمت درک برای هر نعمتی به
بای   ایابحقیقت ۀشام ۀوسیلهحقیقت ب

شکرگشار بود تا آن موهبت الهی زوال 
 اب نیا

 

شکرگشاری 
برای نعمت 
 درک حقیقت

مربی بای  روحیۀ 
شکرگشاری را در 

 پییران تقویت کن اتعلیم

 1حکایت نابینا و مصلب 1

(9
 /

5931
 -

 
5933
) 

ع الت   اون  چنیخ است که اگر 
نعمتی را از انسان بگیرد، در ازای آن 
چیش دیگری  واه  بخشی ا پس انسان 

وم نعمام بای  هشیار باش  که در برابر ر
گستا ی و ناسیاسی نکن چ زیرا از آنچه 
  اون  جایگشیخ آن نعمت  واه  کرد 

  بر استابی

اعتقاد به 
ع الت 
الهیچتقویت
کنن ه روحیۀ 
سیاسگشاری 
 در انسان

مربی با دادن بینو 
پییر صلی  به تعلیم

توان  به ایجاد می
روحیام مثبت در وی 

 کمک کن ا

                                                      
 تر در پاورقی به آن اشاره ش ا اشاره به داستان وزیر و مکر او دربارۀ عیسویان که پیو ا5

داستان دربارۀ مردی نابیناست که از   اون  در واست کرد که در هنگام قرائت قرآن، بینایی  ود را  ا1
 به دست بیاوردا   اون  نیش  واستۀ او را اجابت کردا
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قصۀ اهل سبا و طاغی 

 5نعمت ایشان را کردن

(9 /
19
3

 
– 

13
3

) 

تریخ شاکر بودن و ق رشناسی از مهم
رموز توریق بن گان و غفلت از آن 
موج  رویگردانی   اون  از ماستا 
حتی حیوانی مانن  سگ نیش اگر از در 

ای غیا بگیرد، هرگش آنجا را ای لقمه انه
ترک نخواه  کرد و پاسبان آن  انه که 

او نعمتی رسی ه، اولیخ بار از آنجا به 
ها  ود را از  واه  بودا اما بر ی انسان

کنن  و از شکر تر مییک حیوان پست
 ان انعمام الهی غارل

داشتخ 
روحیۀ 

شکرگشاری و 
ق رشناسیچ 
 رمش توریقام

مربی با برشمردن آثار 
ق رشناسی در جیب 

پییر را به توریقام، تعلیم
ای داشتخ چنیخ روحیه

 کن اتشویق می

 
 ناجویي در زندگيمع

ان ا بررسی اولیـۀ ررانکـل بـر    گرا دربارۀ معناداری زن گی ماالعه کردهشناسان مثبتروان
هـای او، واکنشـی   ها و معانی در زن گی تأکی  بسیاری داشتا تـ ش اهمیتِ یارتخ ارزش

شناسی سلاه داشتن ا بعـ ها،  پویایی که بر نظام روانبود ض  رویکردهای ررتاری و روان
مرات  زن گی شاد اشاره کرد و سا  اول ایخ گونه زنـ گی را زنـ گی   لیگمخ به سلسلهس

بخو، سا  دوم را زن گی  وب و سا  سوم را زن گی معنادار نـام نهـاد و شـادی    لیم
 [ا 53]نک:  حقیقی را مربوط به سا  سوم دانست

سـایر   هـا و کنـ  تـا بـا نام یمـام، بلـران     معناداری در زن گی به ارـراد کمـک مـی   
شناسی مثبت شودا روانروی ادهای نامالوب زن گی کنار بیاین  و موج  کاهو رنج می

یابن ، به ارتقـای  وجو کرده و میبا درک اینکه ارراد چگونه در زن گی  ود، معنا را جست
مثنـوی  هـای  [ا ایـخ مؤلفـه نیـش در داسـتان    16]نک:  کن کیفیت زن گی ارراد کمک می

عبارتنـ    مثنویقابل استنباط و استخراج استا مضامیخ مرتبط با ایخ مفهوم در  معنوی
گرایـی و ظـاهربینیچ   از: توجه به معنـا و بـاطخ حقیقـی امـور از طریـق مـیمت صـورم       

گرایی و ترک ظاهربینی که نزمۀ توجه به عوامل درونی برانگیشاننـ ۀ عمـل انسـان    باطخ
گرایی و نیل به معنای که تنها راه گیر از صورم استچ برتری معنا بر صورمچ ترک انانیت

                                                      
 ـاطر  کردنـ ا آنـان بـه   ان است که بـر ناحیـۀ جنـوبی عربسـتان حکومـت مـی      داستان دربارۀ سبائی ا5

بردنـ ا کننـ ،ر، کـه    سب  شبکۀ آبیاری، در رراه به سـر مـی  های موسمی و هم بهبر ورداری از باران
ملصول مهم آن سرزمیخ بود، از راه اقیانوس هن  به کشور هن وستان و از راه دریای سرخ به اروپـا  

ش ، سیس بر اثر ویرانی س ، شبکۀ آبیاری به هم  ورد و نیش بر اثر ها سو ته میررت و در معب می
هـایی از مـردم آن، بـه    ان ازی حبشیان ب ان سرزمیخ امنیت از آنجا ر ت بربستا ناچار گـروه دست

 سرزمیخ عراق، حجاز، و شام ررتن ا
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برن ۀ  حقیقی استچ ت ش در جهت دستیابی به معناچ توجه به باطخ و معنا، عامل از بیخ
جـویی  هاچ حقیقـت گر انسان در مواجهه با سختیکثرمچ توجه به معنا و باطخ امور، یاری

 و توجه به معنا و باطخ استا در گرو رراتر ررتخ از ظواهر استچ درک  یر امور در پرت
 

 مثنویهای ا مولفۀ معناجویی در زن گی در داستان6ج ول
 داللت مؤلفه شرح ابيات داستان ردیف

5 

قصۀ دی ن  لیفـه لیلـی   
 5را

(5
/

654
-

615
) 

آن کــس کــه بــه امــور مبتــیل دنیــوی 
او  احقیقی اسـت  ۀ فت ،شودسرگرم می

 دهـ  و بـه  عمرش را بیهوده بر بـاد مـی  
 ا ـود اسـت  ۀ تلقق  یانم یـاو دنبال 

ل آن صیاد است ثَل چنیخ شخصی مَثَمَ
ای که در آسمان پرن ه ۀدنبال سای که به

ــی  ــرواز اســت م  تمــامدود و در حــال پ
کنـ  و از  ت شو را صر  شکار آن مـی 

دارد تا بـا نگریسـتخ   زمیخ چشم بر نمی
 بـه  ا حقیقی را ببین ۀبه آسمان آن پرن 

سـب   پرست بـه یاآدمیان دن ،نظر مولوی
هــای نفســانی  یــانم واهــی و انگیــشه

توانن  بیخ وجود حقیقی و مجـازی  نمی
آنان که نظر بر صـورم   چررق قایل شون 
آنهـا را مسـتقل و    زیبـایی اشیا دارنـ  و  

دل بر آنها  ،پن ارن ذام  ود میه م بئقا
هـا را  نهن  و منبـع حقیقـی زیبـایی   می

خ بر ـی شـارحان ایـ    اگیرنـ  نادی ه می
ــای رلســف  ــر مبن ــل را ب ــراقی  ۀتمثی اش

 بـا  ار طونی تفسیر کرده و آن را ماابق
 اان ل ار طون دانستهثنم،
 

توجه به معنا و بـاطخ  
حقیقی امور از طریـق  

گرایی و میمت صورم
 ظاهربینی

مربـــی بایـــ  از 
ــالی ــری س نگ

ــ  و   ــراز کن احت
پـییران را  تعلیم

ــای   ــه معنــ بــ
حقیقـــی امـــور 
 رهنمون گرددا

                                                      
گوی  که تو از دیگـر زیبارویـان   یداستان دربارۀ دی ار  لیفه و لیلی است که طی آن  لیفه به لیلی ما 5

چیش بیشتری ن اری که مجنون ایخ چنیخ شیفتۀ توستا لیلی در جواب گفت که علت ایخ سـخنت  
 بینیاآن است که تو مجنون نیستی و از دی ۀ مجنون مرا نمی
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1 

خ پیشـۀ گـورکنی   آمو ت
قابیل از زاغ پیو از آنک 
در عالم، علم گـورکنی و  

 5گور بود

(6
/

5915
-

5994
) 

کننــــ ه و عوامــــل درونــــی جــــیب
دهن ۀ آدمـی بـر دو نـوع اسـت:     حرکت

یکی عوامل حقیقی مثل ارکار مثبـت و  
ــان را    ــه انس ــیخ ک ــل دروغ ــر عوام دیگ

کشـ ا گـاهی   سوی مظاهر دنیوی مـی به
نـیم و  کسـوی گمراهـی حرکـت مـی    به

سوی ه ایتا اما بای  به مسب  گاهی به
ــرا اگــر    ــه ســب ، زی ــه ب ــیم، ن نگــاه کن

کنـیم عامـل   ظاهربیخ باشیم،  یال می
اصلی حرکت علل و اسباب طبیعی است 
که اگـر راباـۀ سـب  و مسـب  معلـوم      

ش ، انسان به حقیقت هر امری واقب می
ــی ــا را   م ــخ دنی ــ  ای ــر رری ــ  و دیگ ش
  وردا نمی

ــاطخ ــی وب ــرک  گرای ت
ــاهربینی، نزمـــۀ   ظـ
توجه به عوامل درونی 
ــل   ــ ۀ عم و برانگیشانن

 انسان

مربی با اجتناب 
نگـری  از سالی

ــل   ــ  عوامـ بایـ
درونـــــــــــی 
برانگیشاننـــــ ۀ 

پییر ررتار تعلیم
را للاظ و بـرای  
تغییر ررتار، ایخ 
عوامل درونی را 

 اص ح کن ا

9 

جواب  رگوش نخچیران 
 را

(
5616
-

5614
/5

) 

ود در برتـر  ۀ  ـ  یـ عقاثبام  یموننا برا
 لیـ سـه نـوع دل   ،بودن معنا بـر صـورم  

هـا بـا   انسان یچحس لیدل ا5 :استآورده
 یاز للاظ باطن ،بودن وجود متل الشکل
 یچمـیهب  لیـ ا دل1 چبا هم ا ت   دارن 

حضــرم رســول بــا ابوجهــل در صــورم 
از للــاظ گــوهر امــا  ،متل نــ  یظــاهر

معتبر دانستخ یچ عرر لیا دل9میه  نهچ 
ــان ــخاص و    یمع ــ ح اش ــب و م در وص
 اارراد یشکل و صورم ظاهر یاعتباربی

 ی لـق و  ـو  ، مردم بـر حسـ  عـادم   
ا دهن را م ک قضاوتشان قرار می یدرون

تـوان در شـکل و   یرا نم یمقونم معنو
آنهـا اعمـاق روح    گاهیو جا ارتیصورم 

 یبه اوصـا  روحـان   یماست و ارزش آد
 خیـ و ارتبـاط ا  یظـاهر  لئنه مسا ،است

 خیـ ا رانیـ و نخج رینکته با داسـتان شـ  
است که گرچـه  رگـوش از نظـر انـ ام     

رکـر و   یرویبا ن ،الجثه بودبیضع اریبس
ی از نظـر جســمان ، کـه  ریبـر شــ  تیـ درا
 اارتیغلبه  تر بود،قوی

نلــوۀ اســت نل  برتری معنا بر صورم
مربـــی بـــرای  
ــان  ــام رجل اثب
 معنا بر صورم

                                                      
دانسـت کـه بـا جسـ      داستان دربارۀ هابیل و قابیل استا قابیل بع  از کشـتخ بـرادرش هابیـل نمـی    ا 5

نوع  ود را در زمیخ درخ کرد و قابیـل رـخ   آلود برادر چه کن ، تا اینکه ک غی آم  و جس  هم ون
 ت ریخ را از او رراگررتا
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6 

قصۀ آن زن کی طفـل او  
ن غیژیــ  و بـر سـر نـاودا   

 ار ارتادن بود و از علی 
کــرّم او وجهــه چــاره   

 5جست

(6
/

1353
-

1316
) 

ای انسان تو گرایو به ک ام یک داری؟ 
اگر به هامان گرایو داری، با او تجانس 
و تقارن داری و اگر بـه موسـی گـرایو    
داری، موجودی پاک و آسمانی هستی و 
اگر به هـر دو گـرایو داری، بـ ان کـه     

ــل در  ــس و عق ــم    نف ــه ه ــو ب ــود ت وج
ان ا بهوش باش و بکوش تا که درآمیخته

 معنا بر صورم غلبه کن ا 

ت ش برای دسـتیابی  
 به معنا

ــا   ــی بـــ مربـــ
دهــــی جهـــت 

ــه  ــلی  بــ صــ
ــرایو ــای گـ هـ

پییر بایـ   تعلیم
ــه  او را بــــــــ
معناگرایی سوق 

 ده ا

1 

اعتراض کردن معترضـی  
السـ م بـر   بر رسول علیه

 1امیر کردن آن هییلی

6/
1665
-

1663
 

ایخ ابیام اشاره به یکی از مبانی مکتـ   
عررانی و رکری موننا دارد و آن موضوع 
تفرقــه و جمــع اســتا منظــور موننــا از 

بینی و اسیر ش ن آدمی به تفرقه، کثرم
ظواهر استا منظور از جمع عالم الهی و 
وح م استا جنگ و سـتیشهای بشـری   

ده  که حقیقتی واحـ  وجـود   نشان می
تفرقـه را بـه گیاهـان و     داردا موننا اهل

در تان مختلـب تشـبیه کـردها گرچـه     
گیاهان رنگ و شکل و  اصیت متفاوم 

دهن ۀ آنها آب واح  اسـتا  دارن ، حیام
طور اگرچه در ایخ جهـان، مـردم    همیخ

میاه  و عقایـ  مختلـب دارنـ ، جـامع     
ها حضرم ها و پراکن گیهمۀ ایخ تفرقه

ــی  ــتا ب ــ یت اس ــان در  اح ــراری انس ق
ــی  ویران ــان م ــا نش ــ ۀ دنی ــه  ک ــ  ک ده

قرارگاهی در جهان بـریخ وجـود دارد و   
ــرار و   ــه اس ــیارکنن ۀ او، ک ــل هوش عوام
حقایق ربانی است، حقیقتی انکارناپـییر  

 دارن ا

توجه به باطخ و معناچ 
ــیخ  ــل از ب ــ ۀ عام برن

 کثرم

مربی با ارتقـای  
ــنو  بیـــــــــ

پـییر او را  تعلیم
بینی به از کثرم

ــل  شــنا ت عام
آرــریخ وحــ م

 رسان امی

                                                      
اسـت و  داستان دربارۀ زنی است که سراسیمه به حضور علی)ع( آم  و گفت: کودکم بانی ناودان ررتها 5

ود: کودکی با  ود به پشت بام ببر تـا  کن ا علی کن ا علی)ع( ررمکنم، اعتنا نمیهر چه ص ایو می
بـازی  جنس و هـم سوی همهی   ار و ته ی ی با میل  ود بهطفلت او را ببین ا در ایخ صورم، بی

یاب ا آن زن بـه سـفارش علـی)ع( عمـل کـرد و آن طفـل وقتـی        رود و از ه کت نجام می ود می
    و از  ار نجام یارتا سال  ود را دی  از ناودان به روی پشت بام آمبازی و همهم

داستان دربارۀ امیری اسامه بر سیاهیان اس م در سـال یـازدهم هجـری اسـتا منارقـان گفتنـ  کـه         ا5
استا رسول   ا)ص( ررمود: اگر در امیر بودن او پیامبر)ص( غ می را بر مهاجران و انصار امیر کرده

او سشاوار امارم است و پ ر او نیش سشاوار  زنی ، پیو از ایخ در امارم پ ر او نیش طعخ زدی اطعخ می
 ابود
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4 

رســی ن بانــگ طلســمی 
ش  مهمـان مسـج    نیم
  5را

9 /
6946
 –

 
6934
 

انسان اگر به معررت حقیقی دست یارته 
هـا  باش ، از رویارویی با مصائ  و سختی
آی  هی  ابایی ن ارد، زیرا بسیار پیو می

که اتفاقام ایـخ عـالم در ظـاهر، رنـج و     
دشواری هستن ، اما در باطخ نوری الهی 

ــایی را   و ســازن ها ــخ توان اگــر انســان ای
داشته باش  کـه دل از تعلقـام دنیـوی    
 ود برکن )با تمـام سـختی ایـخ کـار(،     
 واه  دی  که ایخ حرکت پشت به دنیا 

سوی نـور معررـت   در اصل ه ایتگر او به
 الهی استا

توجه به معنا و بـاطخ  
امورچ یاریگر انسـان در  

 هامواجهه با سختی

مربی با تعمیـق  
نگـــــــــــرش 

پـییر او را  تعلیم
ــا   ــه ب در مواجه

ــختی ــا ســ هــ
توانمنــــــــــ  

 سازدامی

3 

ــر   ــ ان ع،شیـ ــۀ ررزنـ قصـ
السـ م کـی از پـ ر    علیه

پرسی ن  ااا احوال پ ر می
 1ا

6 /
9139
 –

 
9196
 

ای بـه ایـخ   در ایخ ابیـام، موننـا اشـاره   
ــلوب در    ــوع اس ــه دو ن ــوع دارد ک موض
شنا ت حقیقت وجود دارد: یکی متعلق 

را در الفـاظ   است به کسانی که حقیقت
کنن  و دیگر اسـلوبی کـه   وجو میجست

در مرتبــۀ بــانتر اســت و حقیقــت را در 
ــی  ــخ، ورای کلمــام شــهود م ــ  و ای کن

 اسلوب عارران استا 
ای از مـردم  ـود را گررتـار اوهـام     ع ه
شـود تـا چشـم    کنن  و ایخ باع  میمی

عقلشـان بـر روی حقــایق بسـته بمانــ ا    
تواننـ   ، نمـی بنابرایخ مانن  آن پسرِ اول

 ود حقیقت را تشخیص دهنـ  و آن را  
دانن ، اما تنها اثر و نشانی از حقیقت می

آنکه با بصیرم به امور بنگرد، پی به کنه 
حقایق  واه  بردا سخنان انبیا نیـش بـر   
همیخ وجه است، برای کسانی که تنهـا  

نگرن ، اگر مؤمخ باشن ، ظاهر امور را می
شـن ، وعـ ۀ   بشارم بهشت و اگر کارر با

جو و دوزخ است، اما برای انسان حقیقت
ها عیخ ظهـور حـق   بصیر همۀ ایخ حر 

 استا 

جویی در گـرو  حقیقت
 رراتر ررتخ از ظواهر

مربی بای  انـواع  
معررت و دامنـۀ  
نفوذ آنها را برای 

پــــییر تعلــــیم
 تبییخ کن ا

                                                      
هراسی چ چرا که آم  بر    دیگران نمیداستان دربارۀ شخصی است که از ص ایی که در مسج  می ا5

 نواز بوداآن ص ا برای او گوش
 ، گشتن ، تا اینکه با پ ر  ود مواجـه شـ ن  داستان دربارۀ پسران ع،شیر است که به دنبال پ ر  ود می ا5

اما از آن رو که عشیر به مشیت الهی جوان مان ه بـود، او را نشـنا تن ا او نیـش بـرای آنکـه هـوش و       
کیاست ررزن ان را بیازمای ،  ود را معرری نکرد و با سخنی رازآلود گفت کـه عشیـر بـه دنبـال مـخ      

عشیشاسـتا  آی ا یکی از پسران با شنی ن ایخ مژده شادمان ش ، اما پسر دیگر دریارـت کـه همـو    می
و قال را از مشرب اصلاب کشب است که مشرب اصلاب قیل موننا ب ان سب  ایخ داستان را آورده

 و حال متمایش نشان ده ا
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9 

در حجــــره گشـــــادن  
السـ م بـر   مصافی علیه

مهمان و  ـود را پنهـان   
ــردن  ــال  کـ ــا او  یـ تـ

گشاین ه را نبین  و  جل 
نشــود و گســتاخ بیــرون 

 5نرودا
1/

563
-

569
 

وقتی حضرم نبی اکرم)ص( بر حال زار 
چـرا   بخـت واقـب شـ ،   آن مهمان نگون

موقع در اتاق را به برای رسوا نش ن او به
رویو نگشود؟ زیرا که ررمان الهی او را 

داشت و حکمـت الهـی   از ایخ کار بازمی
کرد که آن مهمان  ـود را   چنیخ اقتضا

چــه بســا   در چنــان وضــعی ببینــ ا  
یـاری و حمایـت    ها که در اصل،دشمنی

هـا کـه آبـادانی    است و چه بسـا  رابـی  
ــ  اســتا ــه در قســمتی از آی  53 ۀچنانک
است:اااارعسی ان تکرهوا نساء آم ه ۀسور

ااابسـا  )شیواً و یجعل او ریه  یراً گثیراً
در  ، پن اریــچیــشی را ناپســن  مــیکـه  

حــالی کــه   اونــ  در آن  یــر بســیار 
بقـره نیـش    ۀسـور  154 ۀآیـ  (ااستبنهاده

 ا همیخ مضمون را دارد

درک  یـــر امـــور در 
پرتو توجه بـه معنـا و   

 باطخ

مربی بایـ  نگـاه   
ــیخ و  ر  بـــــ

ــاگرا را در  معنــ
پــــییر تعلــــیم

تقویت کنـ  تـا   
به حکمت امـور  

 واقب گرددا

 
در تربیـت دورۀ   مثنـوی هـای  من رج در داستان شناسی مثبتهای روانکاربرد مؤلفه

 نوجوانی
 ، تمثیلـی بـودن آنهاسـت کـه در    مثنـوی معنـوی  هـای  های بارز داسـتان از مشخصه
، زبـان آن را  مثنـوی های تربیتی بسیار تأثیرگیار استا استفاده از تمثیل در تفهیم مؤلفه

می و الهیـاتی دیـ ه   های ک از سا  و حوزۀ ادبیام تعلیمی رسمی، نظیر آنچه در کتاب
]بـرای اط عـام    سـازد کن  و مستع  کاربردهای آموزشی و تربیتی مـی شود، دور میمی

بعـ [ا اکثـر   بـه   16، ص9های تمثیلی در تعلـیم و تربیـت نـک:    بیشتر دربارۀ نقو قصه
تـوان  گرایی را دارن  و بر اسـاس آنهـا، مـی   همیخ ویژگی تمثیل مثنوی معنویهای قصه
شـکلی گویـا و   بینی، معناجویی در زنـ گی و ااا( را بـه   )امی ،  وش ورد نظرهای ممؤلفه

 551، ص6، نـک:  مثنـوی هایی از تمثیل در ]برای نمونه قابل تفهیم به نوجوان ارائه کرد
 بع [ا  به

، اسـتفاده از وا گـان و اصـا حام عامیانـه و نیـش      مثنـوی گرایی در گیشته از تمثیل
هـا و  نظیـر کـاربرد بـان را داردا از دیگـر سـو، شخصـیت       سبک شعری مولوی، کاربردی

های جاذب و مـورد اسـتفاده   های تماثیل هم که غالباً و نوعاً از حیوانام و شخصیتمؤلفه
 ارشاین ا  ها میان ، بر اثربخشی ایخ داستاندر ادبیام تعلیمی کودکان

                                                      
ا داستان دربارۀ مردی است که پیامبر)ص( را در حال شستخ جامۀ آلوده دی  و منقلـ  شـ  و اسـ م    5

 آوردا
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ای دینـی، ا  قـی و   همبتنی بر آموزه مثنویهای مورد بااهمیت دیگر اینکه، داستان
ها، مفاهیمی همچون امی ، معنـاجویی در زنـ گی،   ان ا در ایخ آموزهجهان مولوی عررانی
شناسـی  هـای روان ان  که نوعاً تا ح  بسیاری بـا مؤلفـه  بینی، شادی و ااا بیان ش ه وش

 مثبت سازگاری دارن ا
بـر بهبـود   عـ وه   شناسـان تربیتـی،  های ا یـر، هـ   روان  با اذعان به اینکه در سال

مســائل آموزشــی و تلصــیلی، بهبــود کیفیــت زنــ گی و کمــک بــه ارــشایو بهشیســتی 
شناسان تربیتی اهمیـت  است، مفاهیمی همچون امی ، در ماالعام روانآموزان بودهدانو
شناسـی مثبـت،   عنوان دیگر مولفـۀ روان بینی، بهاست، همچنیخ  وشای یارتهالعادهروق
آمـوزان  کارام ی را بر تربیت دورۀ نوجوانی داشته باش ، چرا کـه دانـو  توان  تأثیرام می
توانن  دائماَ ت ش کنن  تا  ودشـان را از پیامـ های منفـی ر ـ ادهای گیشـته دور      می

کنن ، همچنیخ مولفۀ شادی باع  ارتقای کیفیت زنـ گی، ارـشایو طـول عمـر، کسـ       
بسیاری از ا ـت نم جسـمی و    های  انوادگی، تلصیلی و شغلی و پیشگیری ازمورقیت

توان  اثـرام قابـل تـوجهی در تربیـت دورۀ     شودا ایخ مؤلفه نیش میآموزان میروانی دانو
ها و سـایر  سازد تا با نام یمام، بلراننوجوانی داشته باش ا معناجویی نوجوان را قادر می

آمـوزان یـاری   روی ادهای نامالوب زن گی کنار بیای  و به ارتقای کیفیـت زنـ گی دانـو   
رسان ا در مولفۀ شکر و تشکر نیش نوجـوان بـه لـشوم قـ ردانی از ارـرادی کـه او را در       می

برد و از ایخ طریق، روابط بهتر و پایـ ارتری  ان ، پی میمراحل مختلب زن گی یاری کرده
 را با اطراریان  واه  داشتا 
شناسـی مثبـت در   انهـای رو تـریخ مؤلفـه  توان مهمش ه، میبا توجه به ماال  گفته

 و تأثیر آنها در تربیت دورۀ نوجوانی را در ج ول ذیل   صه کرد: مثنویهای داستان
 

 اثرات تربيتي در دورۀ نوجواني شناسي مثبتهاي روانمؤلفه

 امی 
وسیلۀ مربیان باع  بهبود مسائل آموزشی کارگیری آن بهبه

آموزان و تلصیلی و کمک به ارشایو بهشیستی دانو
 شودامی

 ان یشیبینی و مثبت وش
شود تا نوجوان  ود را وسیلۀ مربیان موج  میکاربرد آن به

هایی که در گیشته برایو رخ بلران از پیام های منفی
 است، دور کن  و امی  به آین ه بیاب اداده

 شکر و تشکر
وسیلۀ مربیان منجر به س مت استفاده از ایخ مؤلفه به

ـ اجتماعی  های روانیشود و از آسی جسمی و روانی می
 کن اپیشگیری می

کنن  می مربیان با استفاده از ایخ مؤلفه به نوجوانان کمک معناجویی در زن گی
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 زن گی نامالوب روی ادهای سایر وها بلران نام یمام، با تا

یاری  آموزانزن گی دانو کیفیت ارتقای به کنار بیاین  و
 رسانن امی

 
 اي تحقيقهیافته

توان سخخ گفت، در چن  ملـور قابـل بررسـی    های تلقیق میعنوان یارتهآنچه از آن به
شناسی مثبت در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانـان  استچ ملور نخست بر اهمیت روان

یاب  کـه  وسیلۀ تأکی  داردا ایخ امر زمانی بیشتر اهمیت میهای آن بهکارگیری مؤلفهو به
رو، رهم به کودکان و نوجوانان ارائه دادا از ایـخ  دش ه را بتوان در قالبی قابل های یامؤلفه

مبـادرم   معنـوی  مثنـوی هـای  ها در داستانمقالۀ حاضر به بررسی و استخراج ایخ مؤلفه
شناسی مثبت در قالـ   های روانیاب  که ارائۀ مؤلفهورزی ا ایخ اهتمام از آنجا اهمیت می

وه بر ارائۀ روشی مناس  در تربیت کودکان و نوجوانان و استفاده ، ع مثنویهای داستان
را نیـش   مثنوی معنـوی های نوعی مضامیخ عررانی و اس می من رج در داستاناز قصه، به 
توانن  با اسـتفاده  های مرتبط دیگری نیش وجود دارن  که مربیان میکن ا روشمنتقل می

تـوان از اجـرای   ها انتقال دهنـ چ بـرای مثـال مـی    تانها را در قال  داساز آنها، ایخ مؤلفه
تنهـا بـه   ها و استفاده از  ود کودکان و نوجوانان در اجرا سود بـردا ایـخ امـر نـه     نمایو

بستگی و همکاری رسان ، بلکه حس همانتقال درست و دقیق مفاهیم مورد نظر یاری می
ست، میان کودکـان و نوجوانـان   گراشناسی مثبترا نیش، که  ود از مفاهیم مؤک  در روان

 بخش ا  قوم می
بایست در ارائۀ پیشـنهادی عملـی در مسـیر    های ایخ پژوهو را میملور دیگر یارته

شناسـی  هـای روان تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان کاوی چ با ایخ شرح که تبییخ مؤلفه
از سوی دیگر، یـک   مثنوی معنویهای مثبت از طرری، و نیش کاربرد آنها در قال  داستان

دهـ ا  ابشار عملی مناس  در ا تیار مربیان در جهت تربیت کودکان و نوجوانان قـرار مـی  
شکل عملی و تجربی بررسی نشود، ش ه در ایخ تلقیق به البته تا زمانی که مباح  طرح

 توان دربارۀ میشان مورقیت یا مورق نش ن آن به ضرس قاطع سخخ گفتا  طبیعتاً نمی
 

 يريگنتيجه
 توان بیان کرد:ش ه در مقالۀ حاضر، نتایج زیر را میبر اساس موارد طرح

شناسی، کاربردهای عنوان رویکردی مهم و ج ی در عرصۀ روانشناسی مثبت بهروان
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بسیاری در تربیت دورۀ نوجوانی داردچ با ایخ توضی  کـه در دورۀ نوجـوانی، از آن رو کـه    
بایسـت بسـط و   دهـ ، مـی  ررد به  ود ا تصاص میای حساس و مهم را در زن گی برهه

های مثبت، مانن  امی ، معناجویی، شکرگشاری و ااا مورد توجه جـ ی قـرار   پرورش مؤلفه
 گیردچ  

عنوان ابشاری مهم و اساسی در انتقال مفاهیم تربیتـی بـه کودکـان،    داستان و قصه به
استفاده از وا گان عامیانـه و   پردازی در داستان و قصه،کن ا تمثیلنقو مهمی را ایفا می

های جـاذب هسـتن ، در   های تمثیلی که غالباً و نوعاً از حیوانام و شخصیتنیش شخصیت
 گرا، نقشی عم ه دارن ا  شناسی مثبتهای روانانتقال مفاهیم، و از جمله مؤلفه

توان رص  کـرد و  می مثنویهای ها و قصهشناسی مثبت را در داستانهای روانمؤلفه
انـ ، از  های دینی، ا  قی و عررانیها، از آن رو که آکن ه از آموزهبازشنا تا ایخ داستان

شناسی رش  ماابقـت دارنـ ا در   ش ه در روانجهام بسیار با هنجارهای مؤک  و پییررته
هـای  مقالۀ حاضر کوشو ش ه تا نشان داده شود که استخراج ایخ مؤلفام از دل داستان

توان  در رش  و پویـایی آنهـا و سـا ت    شان در تربیت نوجوانان، مییکارگیرو به مثنوی
ها و هنجارهایی نظیـر امیـ ،   شان تا چه ح  مؤثر باش ا ارزششخصیت اجتماعی و دینی

عنـوان  ان یشی، معناجویی در زن گی، تشکر و ق ردانی وااا شخصیت نوجوانان را بـه مثبت
کـارگیری  گرددا بهص بت شخصیتی آنان می ده  و باع ساز اجتماع شکل میارراد آتیه
انـ ، در  ، از آنجـا کـه مملـو از ایـخ مؤلفـام اساسـی مثبـت       مثنوی معنـوی های داستان
 گیری ایخ شخصیت و تربیت درست و اصولی دورۀ نوجوانی مؤثر  واه  بودا شکل

در پایان شایسته است تا پیشنهادهایی برای تلقیقام بع ی در حوزۀ ایخ پـژوهو و  
سـازی و کـاربرد تجربـی مباحـ      لورهای مرتبط بـه آن ارائـه گـرددچ نخسـت عملـی     م

شناسـی  هـای روان توان کاربست مؤلفهش ه در ایخ تلقیق استچ به ایخ معنا که میطرح
شکل کمّی مورد ماالعه قـرار داد و  ، به مثنوی معنویهای مثبت را با استفاده از داستان

طلب ا دیگر آنکـه  مورد  ود تلقیقی تجربی و مجشا میمیشان مورقیت آن را سنجی ا ایخ 
هایی از جـنس آنچـه در ایـخ    قاعاً دیگر آثار ادبیام غنی تعلیمی پارسی نیش واج  مؤلفه

بررسی به آنها پردا تـه شـ ، هسـتن  و شایسـته اسـت در تعلـیم و تربیـت کودکـان و         
 نوجوانان به آنها عاب توجه شودا
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