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                           مقدمه 1-1

تالا یوجالوه ز  يف رفتالار، احسالاو و حتالی، ظرازبان، فرهنگ شه،یاند یتمام نما نهیعه آات هر جاميادب

شاله یرمالان ، اندخ، تمالدن، دانالش، آینده تاریز نماين يات فارسيزبان و ادب .خ استیتار آن درطو  يشناخت

 يبه نام جهان زندگ یکند انسان در مجموعه ا ينم يانسان در خأل زندگوفرهنگ گذشته و امروز ماست. 

خاص دارد و در آنجالا  ين افراد سخن مقاميدر ارتتاط ب گران در ارتتاط است.یند و خواه نا خواه با دک يم

لغت  یست تعدادیآنچه در سخن جار ت خاص خواهد داشت.يله سخن است نوع سخن اهميارتتاط به وس

ا یک لغت ک  یا ب يه. گاهيا تنتیق باشد و یتشو . چه يکن يان مين لغات بي  مختلف را با هميمفاه است.

 انيالو بکالالم  یمالوزون سالاز یوه هالايکند. استفاده از ش ير مييغت يش مفهوم کالم به کليد، پس و پایز

مفاهي  قابل قتو  عوام و خواص، مطلب بهتر و سریع تر و عميق تر از طرف شنونده  جذب مي شود. شعر 

ابل لمالس دارنالد. اینجالا گوینالده و یا قالطعه و ضرب المثل کالمي موزون با ریت  و وزني مشخص مفهوم ق

حب و بغض او و مقاومت ناخودآگاه شنونده کمتر مطرح است شنونده با شخصي در نوشته روباله رو اسالت 

که رابطه خاصي با آن ندارد. سعدی، حافظ، موالنا، سقراط، ميكل آنژ، شكسپير و دیگر کساني که ما آنهالا 

صيت ها را ساخته اند که مالا باله راحتالي آشارشالان را مالي را معل  و دانشمند مي داني  بسياری از این شخ

بخش را حس مي کني .این بزرگان نيز بالر همالين زمالين قالدم گذاشالتند و  لذّتخواني  و با آنها ارتتاطي 

 زندگي کردند، از همين آب نوشيده اند و در زندگي غ  و شادی داشته اند.
 

باله خالاطر  يشدند حتال يمشكل ساز خوانده م يش مردمین عالمان بزرگوار در روزگار خویاز ا یاريبس

مالا  يزنالدگ یبالرا یيام هالايدند و پبرتربو يشان از نظرروحیشه و افكارشان به مرگ محكوم شدند اما ایاند

داشتند. دیدگاهشان درباره زندگي درو های آموزنده ای است که به صورت نظ  و نثر و گفتار باله جالای 

و آویزه گوش کني . درست اسالت کاله آنالان در روزگالاری دیگالر و بالا  مانده تا آنها را بخواني  و بياندیشي 

شرایط زیستي متفاوتي مي زیستند اما کالمشان، همچنان با من و تو سخن مي گوید. امروزه ممكن است 
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دارای فن آوری تازه و امكانات رفاهي جدیدی باشي  اما همچنان دارای همان قلتي هستي  که پيشالينيان 

احب همان نيرو و قدرت حياتي هستي  که در هستي آنان جاری بوده و اکنون در وجالود ما دارا بودند و ص

ما جریان دارد. سخنان این بزرگان از نظر ادبي و انسان دوسالتي بساليار زیتالا بالوده و هسالت. بهتالر اسالت 

شالان آشارشان را با آزاداندیشي و تفكّر بخواني  تا حكمت های نهفته شالان را دریالابي  و در زنالدگي باله کار

 .بندی 

 

 تعریف مسأله1-2

داستان گویي شيوه ی شگفت انگيزی برای باال بردن درک رفتارهای شفاهي و عملي و در برگيرنالده    

باز نمایي هایي از خود، جهان و شخصيّت های مختلفي است که افراد با آنها تعامالل بالر قالرار مالي کننالد. 

  نهفته در داستان را نيز در مي یابد .همالين امالر باله شنونده قصه، پا به پای دنتا  کردن ماجرا ها، مفاهي

قصه گو کمک مي کند تا مفهوم مورد نظر خود را با هدفي آموزشي، درماني به شنونده اش منتقالل کنالد. 

در این رساله سعي و کوشش بر این است که  کدام یک از قصه های مثنوی موالنا قابليّت مقابله با دغدغه 

ا دارد. با در نظر گرفتن این موضوع که تمثيل در سطح خودآگاه و ناخودآگالاه ها و مشكالت خاص مردم ر

انسان تأشير مي گذارد، تمثيل و استعاره را باله عنالوان روش درمالاني بالرای بسالياری از مشالكالت معمالو  

در کشور ما گنجينه های عل  و معرفت و داستانها و افسالانه هالای زیتالا و آموزنالده  زیالادی  استفاده کني .

د دارد. قصه های ایراني انسان را در همه ی اوقات زندگي پالرورش مالي دهالد. باعالر مسالرّت خالاطر، وجو

ل و قوّت تصوّر مخاطب مي شود و نيروی ابتكار و ابداع به او مي بخشد. اشالر عميالق در فكالر و وسعت تخيّ

ری ، پایالداری، روحيه ی هر شخصي مي گذارد. با قصه های ایراني به بسياری از ارزشهای اخالقي پي مي ب

شجاعت، نوع دوستي، اميدواری، آزادگي، جوانمردی، طرفداری از حق و حقيقت و استقامت در مقابالل زور 

و ست ، پرورش عادات مفيد ارزشهایي هستند که هسته مرکزی بسياری از قصه ها و داسالتانها را تشالكيل 

ه مي شود که این شاخص مه  در آشار در ادبيات فارسي بيان ارزشهای واالی انساني فراوان دیدمي دهند. 

موالنا نيز وجود دارد، موالنا شعور انسان را  به صورت متعالي به تصویر کشيده است. او عارفي ژرف اندیش 

و شور آفرین، گوینده ی نامداریست که اشعارش باله دليالل داشالتن مضالامين عرفالاني و مفالاهي  قرآنالي و 
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از وزن واعتتار ویژه ای بر خوردار اسالت. ادراک اندیشاله ایالن  احادیر معتتر و متاحر اخالقي و اجتماعي،

شاعر بزرگ و فهميدن اسرار سخنانش مستلزم دقّت بسيار و احاطه بر انالواع علالوم و اطالعالاتي اسالت کاله 

متنای تفكّر و پایه شاعری او بوده است. در قصه های مثنوی انسان موجود بدی نيست، دارای دغدغه ها و 

والنا آنها را در قالب قصه هایي پر بار به نظ  کشيده اسالت. قصاله هالا و حكایالاتي کاله مشكالتي است که م

نكات اخالقي و اجتماعي و هر چه مایحتاج زندگي آدمي است را در بر دارد، موالنا یک قصه گو نيز هست. 

ني ژرف قصه های مثنوی که قدرت تصرّف و نيروی ابتكار موالنا را نشان مي دهد و قالتي است که وی معا

 و نكته های دقيق را به این وسيله ترسي  مي کند.

با فریضه های پسامدرنيس  با فرانوگرایي همخواني دارد. پسامدرنيس  ازیالن بالاور  "1قصه درمانی  "» 

حمایت مي کند که هيچ حقيقت مطلق وجود ندارد، بلكه باله نظالر و دیالدگاه مالا بسالتگي دارد. در دنيالای 

، فضای آزادی برای عمل کردن به حساب مي آیند. به همان سادگي که داستان فرانوگرایي، قصه و داستان

فرصتي برای ابتكار عمل دوباره فراه  مي آورد، قصه گو نكاتي را در مي یابد که در تجربه هالای شخصالي 

 او، در پيوند داستانش با داستانهای دیگران و نيز در پيوند داستانش با داستان های بزرگتری از فرهنالگ و

انسانيت ریشه دارد. درک اینكه همه ی ما شخصيت هایي در داستان یكدیگر هستي  و این داستان ها مالا 

را در عمل پيش مي برند. به همين دليل است که رویكردهای داستاني به روان درماني بر این نكته تأکيالد 

)یوسالفي لویاله،  «دارد که قصه ها در چگالونگي رفتالار و واقعيالت هالای مالا نقالش مالفشری ایفالا مالي کنالد.

 (.5،ص1387

 مي توان گفت قصه و قصه درماني راه بسيار مفيدی برای شكل گيری مناسب شخصيت کودکان است. 

تغير دادن افكار آدمي برای متعالي شدن شخصيّت و زندگي او یكي از کار کالرد هالای اصاللي روانشناسالي 

انسان ها به سوی قلّه های رفيع اخالقالي است. ما بر آني  که قابليّت های قصه های مثنوی را در پيشرفت 

و اجتماعي بشناسي ، و ادبيات را به عنوان یک عل  به دیگران معرفي کني . قصه های موالنا از فرهنالگ و 

روحيّات ما ایراني ها جدا نيست، باید دید که امروزه در عصر تكنولالوژی بالا وجالود معضالل هالای فكالری و 

                                                 
1- Story trophy  
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اعر بزرگ ایراني مي تواند تشویش و نگرانالي را باله آرامالش روحالي روحي فراوان بشر، آیا قصه های این ش

در قصه درماني قصه های مثنوی پایه و اساو کار بالر ایالن  تتدیل کند و درون آشفته مارا تسكيني باشد؟

است که واقعيات خود را بهتر بشناسي  و مفاهي  و نكته هالایي را کاله شالنيدن آنهالا در قالالب نصاليحت و 

ور بوده را در قصه های شيرین مثنوی درک کني  و بالرای بهتالر زیسالتن از آنهالا بهالره توصيه، تلخ و رنج آ

 گيری .

 

 سؤاالت تحقیق: 1-3

 کدام یک از قصه های موالنا ، قابليّت تأشير گذاری بيشتری در زندگي افراد را دارد؟ -

 کدام یک از قصه های مثنوی  قابليّت کمک به افراد برای شناخت خودشان را دارد؟ -

 قصه های مثنوی موالنا چه راههایي برای حل مشكالت افراد دارد؟  -

 مضامين نهفته در قصه های مثنوی که در بر دارنده نكاتي برای زندگي است، کدامند؟ -

 

 هدف و ضرورت تحقیق 1-4

موضوع این رساله یک موضوع بين رشته ای است و با توجه به اهميّت کالار، تالالش مالي شالود تالا  باله  

مناسب و خوب، از دو عل  ادبيات و روانشناسي دست یابي  و با در نظر گالرفتن پيوسالتگي ایالن دو  تلفيقي

عل  با روح و زندگي فردی و اجتماعي انسان به یک شناخت درست و منطقي در این زمينه برسي .  یافتن 

سالتان و قصاله، توفيق و اشرگذاری یک قصه و داستان، آماده کردن ذهن و زبان در بيالان موفقيالت آميالز دا

 مهمترین متغيّر به شمار مي رود.

هدف از قصه گویي را ایجاد الگو برای دیگران بيالان کالرده و  "ورای فرهنگ "در کتاب ، 2"هال "» 

مي گوید: هدف الگو آن است که کاربر را هنگام رویارویي با پيچيدگي های بزرگ زنالدگي، در بهتالر عمالل 

و، ما کارکرد اشياء را آزمایش و درک مي کني  و حتي مي تواني  تجساّل  کردن توانا سازد، با استفاده از الگ

 (.58،ص 1385روشن ،« ) کني  که در آینده اشياء به چه صورت خواهند بود 

                                                 
2-  Hall (1976) 
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هدف در قصه گویي، این است که شخص باید با شخصيّت ها و ارتتاط بين آنها، احساو نزدیكي کند » 

طه ای ایجاد کند. با خواندن داستان بالر شخصالي در نقطاله ای و بين وضعيّت خودش و آنچه مي شنود راب

که با افكار او مطابقت دارد، شخص عكس العمل خاصي را از خود نشان مي دهد، گاهي با همان داستان و 

محتوای آن مي توان چاره ای برای رفع مشكل مطرح کرد یا اینكه خود فرد مشكلش را بيان مالي کنالد و 

 (. 62، صفحه )همان«  طلب کمک مي کند

انتخاب کردن داستان با توجه به انتوه موارد در مثنوی تا انالدکي مشالكل مالي باشالد. بایالد قصاله ای     

 انتخاب شود که مانند تجربه ای یگانه باقي بماند.

 

 اهداف كلّی 1-4-1

 شناخت مفاهي  قصه های مثنوی و کاربرد هایشان برای انسان -

 های مثنوی موالنا شناخت ویژگي های روانشناختي قصه -

 شناخت مصادیق قصه درماني در قصه های مثنوی  -

 

 اهداف جزیی 1-4-2

 شناخت پيچيدگي های زندگي به کمک قصه های مثنوی موالنا. - 

 باال بردن توانایي افراد در شناخت ویژگي های خود. - 

 سطح زندگي.باال بردن توانایي افراد در عمل کردن و توانا ساختن خود برای بهتهود  - 

 ارائه الگویي مناسب و مفشر جهت برآوردن نيازهای عاطفي. - 

 آماده سازی برای دریافت پيام های اخالقي، انساني و شهروندی خوب بودن. - 

 شناخت توفيق و اشر گذاری قصه های مثنوی در روح و روان انسان.  - 

 

 پیشینه تحقیق 1-5

افالراد،  پژوهشالگران و نویسالندگان آن را از جوانالب مختلالف ت قصه درماني بر زنالدگي با توجه به اهميّ

 بررسي و تحليل کردند. در اینجا به معرفي چند نمونه مي پردازی .
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کاربردهالای قصاله درمالاني د رکالاهش و درمالان "( در مقاله خود با عنوان 1388) و همكاران تاج آبادی

ني بالرای رفالع و درمالان مشالكالت باله بيالان کالاربرد هنالر قصاله درمالا "اختال  های روانشناختي کودکان

بروني مالي شالود،  ،روانشناختي  کودکان پرداخته اند، ایشان معتقدند در فرایند قصه درماني مشكالت فرد

چگونگي تأشير مشكل بر زندگي او و نيز چگونگي تأشير خود فرد بر مشكالت به تصویر کشاليده مالي شالود، 

شكل فرد به خودش واگذار مي شود، قصاله ایالي درباره مشكل به صورت روشن بحر مي شود، مسئوليت م

تدوین مي شود که مشكل را بهتر توصيف کند، فرد قصه اش را بالا دیگالران در یالک گالروه در ميالان مالي 

گذارد، و بر متنای بازخوردی که از دیگران و درمان گر دریافت مي کند، قصاله اش را باله گوناله ای دیگالر 

ورد کودکان بهنجار، بلكه در مورد کودکان دارای نيازهای ویژه بازنویسي مي کند. این موضوع نه تنها در م

که افرادی غير فعا  و فاقد روش ها و راهتردهای الزم برای حل مسائل خود هستند اهميت بيشتری پيدا 

راجع به قصه گویي، قصه گویي برای کودکان، هدف و ارزش های قصه، کاربردهای  نوشتهمي کند. در این 

قصه درماني در کودکان، فنون قصه درماني و ارائاله راهتردهالا و راهكارهالا بالرای فراینالد  روانشناختي قصه،

 قصه درماني بحر مي شود.

 

مقدماتي در مورد هنر درمالانگری طتيتالان الهالي باله وساليله  "( در مقاله خود با عنوان 1388چگيني )

، را توضيح داده است؛ کاله عارف هنرمند و هنرشیک   خصوصيات "با اشاره به آشار مولوی« عشق»داروی 

جان بخشي است به انالدرون بيمالار  ،هدف از این موضوع، ناشناخنه بودن هنر الهي آنان است، که آن  هنر

ناميده اند کاله بالا روش مقایساله ای بالا « طتيتان الهي»این بزرگان به صراحت در آشارشان خود را  .آدميان

ت ها بيان مي کنند. همچنين عنوان دوای جمله علّطب مرسوم زمانشان نشان داده شده است. عشق را به 

برای شناخت بيشتر از این طتيب و دوای شفا بخش به شرحش با موارد: عشق تعریف شدني نيست، عشق 

وصف حضرت حق تعالي است، عشق جماد را نيز زنده مي کند، عشق حيالات بخالش اسالت، عشالق انالدک 

قدرت تتدیل دارد، عشالق درمالان کننالده روح و جالان اندک ذائقه باطني عاشق را ارتقاء مي بخشد، عشق 

است، عشق قوای ذهني را تمرکز مي دهد، و عشق....پرداخته شده است.و بيماری هالا و رذایالل اخالقالي را 

که اصل بيماری است به عنوان نمونه: حرص، حسد، تكتر، خودبيني، عيب جویي و.... به ایالن صالورت کاله 
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با کمک عشق ریشاله کالن شالوند و اینكاله  تایان های آنها گفته شده، او  آن رذیلت ها را توضيح داده و ز

بيماری های اخالقي مسری است و تتاه کننده هرگونه فضل و معرفت اسالت و موجالب کهناله بينالي و د  

مي کند که با توجه باله آشارشالان آورده شالده  ،سيری مي شود که درمان آنها، آدمي را با نشاط و تازه بين

با استناد به متون عرفاني ایران زمين و عمدتاً با تأکيد بالر آشالار مولالوی، طالب  وشتهناست. چگيني در این 

عرفاني را بررسي کرده و در پایان به این نتيجه مي رسد که طتيتان الهي با یگاناله طتيالب و داروی عشالق 

ن عرضه که در وجود آنان به لطف و مدد الهي، جوشان و خروشان است در تالشند که این دارو را به همگا

د کاله نالکنند تا همگان با عشقي که در وجود آنان به امانت گذاشته شده، طتيب خود گردند. آنها مي گوی

با او انس گرفت و خود را به دست او سپرد تا او خود هدایتگر و  ،ابتدا باید عشق را شناخت ،در این مرحله

وجود عارف الهي که طتيتي است روحاني،  ،طتيب آنها گردد و آنان را به نقطه تعاد  رساند که در این راه

 خود اصلي است واجب.

 

مقایسه دو رویكرد قصه گویي در کاهش مفلفه هالای "( در مقاله ای با عنوان 1388روشن ) و نصير زاده

به پيامد های نامطلوب پرخاشگرانه، محدودیتهای کالمالي کودکالان، محالدودیت هالای  "رفتار پرخاشگرانه

انپزشكي اطفا ، و نيز هزیناله هالای گالزاف روان درمالاني کودکالان بالرای بسالياری از استفاده از دارو در رو

ضرورت توجه و پرداختن به درمان های غير دارویي و ارزان تر کاله قالادر باشالد مالورد اقتالا   و خانواده ها

ض خانواده ها قرار بگيرد را خاطر نشان مي سازند. قصه را به عنوان روشي ارزان، در دسترو و بدون عالوار

جانتي، در هر نوع روان درماني و در هر نقطه از فرایند درمالان معرفالي مالي کننالد. هدفشالان مقایساله دو 

سالاله از  8تالا6رویكرد قصه گویي و قصه گویي همراه با بحر در کاهش مفلفه هالای پرخاشالگرانه پسالران 

پالس  –آزمون در قالب یک طرح تحقيق پيش از  "شته تجربي "دیدگاه والدین بود. در چهارچوب روشي 

جلساله 11ساله صورت گرفت. دو گروه آزمایش باله مالدت 8تا6پسر  33از آزمون ، پيگيری با گروه کنتر ، 

قرار گرفتند و نتایج نشان دادنالد  "قصه گویي همراه با بحر  "و  "قصه گویي  "تحت تأشير متغير مستقل 

اشالر  ،ه هالای پرخاشالگریکه روش قصه گویي همراه با بحر نستت به روش قصاله گالویي در کالاهش نشالان

ت ابهام گونه و پر رمالز و راز قصاله و ادبيالات اشالاره بخشي بيشتری دارد. در تتيين نتایج مي توان به ماهيّ
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د و در واقالع برداشالت ونمود که به اندازه سطح درک خود مي توانالد نكالات خاصالي را از آن برداشالت  نمال

عات منتقل شده به خواننده یالا شالنونده قصاله کودک از قصه مي تواند کامال فردی باشد. ضمن اینكه اطال

ممكن است به غلط فهميده، تفسير یا تحریف گردد و نيز به وسيله تجربيات فردی خواننالده تغييالر رنالگ 

که از قصه گویي باله تنهالایي بالرای  ،دهد. دیگر ویژگي مه  روش قصه گویي با بحر در مقایسه با گروهي

ت های در نظر گرفته شده عالوه بر فراه  نمودن زمينه فعاليّ عتنوّ ،کاهش پرخاشگری استفاده کرده است

باله دليالل تمایالل  ،تجربه چند حسي و یادگيری بهتر در جلب دقت و فراگيری موضوعات توسط کودکالان

کودکان برای انجام این فعاليت ها تأشير داشته است. این نتالایج قابليالت کالاربرد قصاله و سالاختار آن را در 

 ت کودکان نشان مي دهد.  آموزش و درمان مشكال

 

تأشير شنيدن شرح متون عرفالاني )دفتالر دوم "( در مقاله ای با عنوان 1388)ني و همكارانزیتایي فریما

عنوان نموده اند و ميزان شناخت شخصيت آدمي  خود را هدف "مثنوی( بر مفلفه های پنجگانه شخصيتي

متغيری کامال بومي و ایراني و در شرایطي  اند. پویایي و قابليّت تغيير و دگرگوني شخصيت را بررسي کرده

بيت بوده است که شارح در 3819کنتر  شده انتخاب شد. این متغير شرح دفتر دوم مثنوی موالنا بالغ بر 

ماه بالر طتالق روش مشالخص 5ساعت آن را بر روی کاست و ه  لوح فشرده آورده است. در طو  مدت 95

 5/29نفره مالرد بالا ميالانگين سالني  30گروه 2شرح گوش دادند. شده آزمودني های گروه آزمایش به این 

ن سا  و حداقل دیپل  و عالقه مند به شرکت در پژوهش حالاظر را تشالكيل داده انالد. نتالایج آزمالون متاليّ

و سه عامل دیگر که عتارت اند از توافالق، برونگرایالي و  "بازبودن"و افزایش عامل  "عصتيت"کاهش عامل 

ي داری نداشتند. نتایج به دست آمده با احتما  قوی توانمندی متغيالر یالاد شالده وجداني بودن، تغيير معن

در تحو  مقطعي عوامل شخصيتي با تأکيد بر ایراني بودن گروه آزمایشي بخاطر بومي بودن جنس متغيالر 

مستقل نشان مي دهد. برطتق پيشينه نظری و پژوهشي عوامل شخصيتي  نتایج به دسالت آمالده در ایالن 

وان ادعا نمود که تغيير و تحو  شخصيت امری بسيار پيچيده و مشالكل اسالت، آرای نظریاله پژوهش مي ت

ن عدم تغيير شخصيت در بزرگسالي است و ه  آراء مخالف آنها کاله معتقالد باله پردازان و محققان که متيّ

هر دو در این پالژوهش باله آزمالون گالذارده شالده و اگالر تماميالت  .مي باشند تحو  شخصيت در تمام عمر
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يت را به پنج عامل بزرگ یاد شده بسنده کني ، فقط دو عامل دچاردگرگوني شده و سه عامل دیگالر شخص

تغييری نكردند. شخصيت در بزرگسالي مهر تأیيد مي نهد ولي اجزایي از شخصيت را نيز پویا و قابل تغيير 

 مي نمایاند. 

 

درنوشالته ی خالود  "اینالد درمالانرمان ابزاری مكمل در فر"( در مقاله ای با عنوان 1388جي طهراني )

بيان مي کند که: سروانتس هنر رمان را بنيان مي نهالد. هنالری کاله ابعالاد متعالدد هسالتي را مالي کالاود و 

پيچيدگي و بيكرانگي آن را مي نمایاند.رمان در طي چهار قرن عمر خود همه مضمون های اصلي زنالدگي 

راهكارهای آن آفریده است. رمان شالخص را از را نوردیده و فضای گسترده برای بيان رویدادهای زندگي و 

برق آسا جدا کرده و از گرداب مشكالت شخصالي و  .درون پرآشوب و پر تالطمي که در آن نفس مي کشد

محدودیت های اجتماعي رها و او را در فضای خيا  انگيز با موضوعات گوناگون و ایده های تازه روبرو مي 

 ،قهرمان ،ي انسان هایي را به توصيف در مي آورد که در پایان ماجراکند و در بيشتر مواقع ماجراهای زندگ

ات زیستن بيرون مي آید و همگام با فالرد رازهالای نهالاني را از درون خویشالتن و سربلند از حوادث و مشقّ

دوران بر مال مي کند. اشر فرا فكن و رهایي رمان از آنجا آغاز مي شود که فرد را از دنيای پر رنج  ی جامعه

اندوه خود جدا و در فراز و نشيتي از جریانات زندگي فردی دیگر قرار مي دهد به گونه ای کاله خواننالده  و

و به سرانجام مي رسد. همچنالين  هاسير ماجرا های قصه مي شود و خود گویي در ماجراهای آن تكرار شد

نگي تتنگالا رابطالهارند با بيان روایتي از موضوعات گوناگون با گروه خاصي که تجربه مشترک در احساو د

برقرار مي کند و خيا  پردازی ها را فعا  و ایده تازه را پدیده مي آورد. خواننده با ماجرا های گوناگون آن 

به درد مشترک برسالد و بالا نگالاه مي کند تا همدلي و در مسيری همزادپندارانه مشكالت خود را بازنمایي 

در  ،از وضعيت خود يد و در فراز نشيب به سرانجام مثتتراهي برای گریز از مشكالت خود بياب ،های جدید

ماجراهای دیگران برسد و یا ایده و تفكّرات جدیدی از ماجراهای مشابه پيدا کند و یا خالود را در توصاليف 

مه  تر از نيروی همدلي با ماجراهای رمان ذهن منفعل خواننالده  .کامل و جامع تری متتلور و موجه بتيند

زماني رمان اشری منفالي  ،ی خالق  فعا  و از در خود ماندگي رها مي شود و در مقابلدر کشاکش ماجراها

ناتوان  از همدلي باشد و فرد را در مشكالت خود تنها بگذارد، خيالا   ،بر جای مي گذارد  که محتوای قصه

رمالانگری در سرانجامي نگون بخت و نوميدانه رها سازد. از ایالن رو چنانچاله هالر د را پردازی های خواننده
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بخواهد از رمان به عنوان ابزاری التيام بخش استفاده کند باید مانند هر شيوه و توصاليه درمالاني در رمالان 

 نمایالدبرای مراجعه خود به همخواني موضوع با مشكالت و نيازهای مراجعه و ماجراهای رمان دقت کالافي 

 ين شود. تا امكان همدلي و اميد افزایي در کاهش مشكالت مراجع به خوبي تأم

تأشير قصه درماني گروهي بر کاهش نشانه هالای "( در مقاله خود با عنوان 1388)و همكاران  اشرفي پور

پسر دبستاني پایاله پالنج  ابتالدایي را بالا اسالتفاده از روش نموناله  30؛ "نافرماني کودکان -اختال  لجتازی

نافرماني در نظر گرفتند. در  –ی گيری در دسترو در دو مرحله به عنوان دانش آموز دارای اختال  لجتاز

این کار از دوازده قصه محقق ساخته و سه کتاب قصه و وسالایل الزم بالرای انجالام قصاله درمالاني اسالتفاده 

نافرماني  –کردند. نتایج نشان داد قصه درماني به شيوه گروهي موجب کاهش نشانه های اختال  لجتازی 

برد قصه درماني را در درمان مشكالت رفتاری کودکان نشان ت کاردر آزمودني ها شده است. یافته ها قابليّ

مي دهد. این یافته ها به طور کلي نشان مي دهد که درمانگران باليني و روانشناسان کالودک مالي تواننالد 

جدیت بيشتری برای استفاده از قصه در مداخله های درماني کودکان و نوجوانان نشان دهنالد و والالدین و 

فاده گسترده تر از قصه های هدف دار را در برنامه های آموزشي و تربيتالي کودکالان معلمان بهتر است است

 بگنجاند، بخصوص که این امر در سنت تربيتي فرهنگ ما جایگاه خاصي دارد.

قصه گویي، چگونه از داستان برای کمک به کودکان در رفالع  "( در کتاب خود با عنوان 1385روشن ) 

ترجمه بهزاد یزداني و مژگان عمادی، ابتدا به سرشت انسان و نحوه تربيت  به "مشكالت زندگي بهره بتری 

انسان از گذشته تا امروز پرداخته است، سپس استفاده از تمثيل و استعاره را در روان درماني مطرح نموده 

ل و معاني نمادها در افسانه ها را مورد بررسي قرار داده است و در باره عناصالر قصاله گالویي و خلالق تمثيال

صحتت مي کند. وی از چند ابزار قصه گویي، که باعر قدرتمند تر شدن قصه ها مالي شالوند یالاد کالرده و 

به طور کلّي همه این آشار، تالأشير قصاله بالر  اصو  ارتتاطي بين خواننده و شنونده قصه را بيان نموده است. 

    شخصيّت آدمي را بيان مي کنند.  
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Abstract:  

Virtul masnavi: is the greatest classic theosophical performance of peasian 

literature and its poet, Jalaleddin mohamad molavi Balkhi, his thought measure is 

tale and story in this sensational epic. Masnavi is didactic poetry and include 

scientific reserve and extensive practical . It said that humanism is masnavi 

insolubility and stability secret at Molana thoughts and human body and soul 

reached to peace and maturity.And this related to psychologic scientific today . In 

this thesis at the first speaks about story and characteristics of Masnavi story and 

then indicate remedial story and at the latter analyze psychological several 

Masnavi stories and at the final concluded. 
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