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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In Persian educational literature, 
special methods of dealing with problems through allegory and 
anecdote and advice are given in the language of poetry and prose. 
The subject and purpose of this study is to apply these strategies to 
one of the most popular psychological theories of the present age 
called coping skills theory, which was proposed by two American 
psychologists, Lazarus and Folkman in 1984 and is mainly based on 
two axes: problem-oriented and emotion-oriented.
METHODOLOGY: The research method in this article is analytical and 
descriptive and has been used to collect data based on library 
resources.
FINDINGS:  The findings of this study show that the methods of coping with 
psychological pressures and problems in the literary works of Golestan, Bustan, 
Kelilehudmaneh and Masnavi-Mannavi are largely compatible with coping 
methods based on the psychological theory of Falkman and Lazarus.
CONCLUSION: The result of the research indicates that in the mentioned books, 
the problem-solving method, which is based on reason and action, has a higher 
frequency compared to the emotion-oriented method. In Saadi Bustan and 
Golestan, the way of dealing with emotion is more than the way of dealing with 
problem-oriented. In Kidneywood, we are most confronted with positive, 
effective, and efficient problem-solving methods. In Masnavi, the positive 
problem-oriented method and the emotion-oriented coping style are used in a 
slight way.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
در كتب تعلیمی قرن شش تا هشت )مطالعۀ موردی بوستان، با مشکالت  مقابله هایبررسی شیوه

 فولکمن و الزاروس یشناختروان یۀبراساس نظرگلستان، كلیله و دمنه، مثنوی( 

 
 2، فاطمه گلشنی*0، اكرم گلشنی0فاطمه دریکوند

 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مركزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. -4
 روانشناسی، واحد تهران مركزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.دروه  -6
 

 

 چکیده:
های خای برخورد با مشکالت ازطریق در ادبیات تعلیمی فارسی، شیوه زمینه و هدف:

تمثیل و حکایت و پند و اندرز به زبان شعر و نثر آورده شده است. موضوع و هدف این 

پژوهش تطبیق این راهکارها با یکی از نظریات روانشناسی مطرح عصر حاضر به نام 

شناس آمریکایی، الزاروس و فولکمن ای است كه توسط دو روانتئوری مهارتهای مقابله

مدار بنا شده مدار و هیجانارائه دردیده است و عمدتاً بر دو محور مسئله 4491در سال 

 است. 

آوری روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و توصیفی است و برای جمع روش مطالعه:

 ای استفاده شده است.ها از منابع كتابخانهداده

 تان،بوس دلستان، ادبی آثار در مشکالت و یروان یفشارها با مقابله یهاوهیش ها:یافته

 یجرنظ براساس یامقابله یهاوهیش با یادیز اریبس حد تا معنویمثنوی و ودمنهكلیله

 .است انطباق قابل الزاروس و فالکمن یروانشناخت

مقابله  در كتب ذكرشده شیوۀ كه است آن انگریب پژوهش حاصل گیری:نتیجه

 از مدارهیجان شیوۀ با مقایسه در است، اقدام و یخردورز بر یمبتن كه مدارمسئله

 ارمدجانیه جمقابل ۀویش ،یسعد دلستان و بوستان در .است برخوردار بیشتری بسامد

 یهاهویش با همه از شیب ودمنهلهیكل در د.خوریم بچشم مدارلهئمس جمقابل ۀویش از شیب

-. در مثنوی نیز از شیوۀ مسئلهمیهست مواجه كارآمد و مؤثر مثبت، مدارلهئمس یامقابله

 مدار بشکل كمرنگ بهره درفته شده است.    ای هیجانمدار مثبت و از سبک مقابله

  

 4344آذر  56 :دریافت تاریخ   

 4344دی  53:  داوری تاریخ   

 4344دی  49: اصالح تاریخ   

 4344اسفند  55: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 مقابله با مشکالت،

 مدار، مدار و هیجانای مسئلهسبک مقابله

 نظریج فولکمن و الزاروس، 

 بوستان و دلستان، كلیله و دمنه، 

 مثنوی معنوی.
 

 :مسئول نویسنده * 

   akr.golshani@iauctb.ac.ir

 77437554 (64 49)+  
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 مقدمه 
از مهمتییرین پیامییدهای دنیییای جدییید، مشییکالت و فشییارهای روانییی روزافزونییی اسییت كییه دریبییان انسییان را  

آسییایش فکییری او در عییین برخییورداری از رفییاه نسییبی ایجییاد شییده اسییت.  درفتییه و موجییب سییلب آرامییش و

نظیران و اندیشیمندان راهکارهیایی بییان     برای غلبه بیر فشیارهای روانیی تشدیدشیده در طیول زمیان، صیاحب       

نیام   6و الزاروس 4پیردازان حیوزۀ مقابلیه بیا فشیارهای روانیی میتیوان از فیولکمن        اند. از مهمتیرین نظرییه  داشته

 برد. 

الت و فشارهای روانی بیر انسیان در بسییاری از آثیار ادب كهین فارسیی نمیود یافتیه اسیت. ازجملیه ایین            مشک

آثار میتوان به ادبیات تعلیمی فارسی اشیاره كیرد. ادبییات تعلیمیی آثیاری هسیتند كیه خالقیان آنهیا بیا محیور            

رت مسییتقیم و قییرار دادن انسییان و زنییددی، بییه فشییارهای روانییی و تنشییی زنییددی، اشییارات بسیییاری بصییو    

انیید و مهارتهییای مقابلییه بییا مشییکالت و فشییارهای روانییی را در شییواهد و مصییادیق    غیرمسییتقیم نشییان داده

هیا و  انید. ازاینیرو مطالعیه ایین متیون بیا هیدف دریافیت رهنمیود         موجود در آثار خود به مخاطب دوشزد نموده

های روانیی میورد توجیه پژوهشیگران فیرار درفتیه اسیت. از جملیج ایین آثیار میتیوان            راهکارهای مقابله با فشار

 به بوستان، دلستان، كلیله و دمنه و مثنوی معنوی اشاره كرد. 

ای مقابلیه بیا مشیکالت و فشیارهای روانیی كیه در       در این مقالج تحلیلی ی توصیفی سیعی بیر ایین اسیت روشیه      

هییای زنییددی بشییری بییا راهکارهییایی بییرای مقابلییه بییا دغدغییهكتییب ذكرشییده آمییده، یافییت و تحلیییل شییود و 

توجه به مصادیق و شیواهد در آن یافیت دیردد. بیا توجیه بیه محتیوای تعلیمیی و ارزشیهای تعلیمیی و تربیتیی            

هیایی بیارز در ارتبیاط بیا مشیکالت مطروحیه در       میتیوان نمونیه   كه در این آثیار یافیت میشیود، بنظیر میرسید     

در بررسیی مطالعیات عملیی میرتبط بیا موضیوع ایین پییژوهش        نظرییه الزاروس و فیولکمن در ایین آثیار یافیت.      

ای )ادبییات و روانشناسیی( كیه ارتبیاط مسیتقیمی بیا ایین        رشیته مشخص دردید كیه تیا كنیون پژوهشیی بیین     

 ته است كه بیانگر تازه و بدیع بودن این پژوهش است.موضوع داشته باشد انجام نگرف

 
 بحث و بررسی

 معرفی نظریۀ فولکمن و الزاروس

 هنگام كه فرد رفتاری و هیجانی فکری، تالشهای از است عبارت مقابله( 4491) فولکمن و الزاروس دیدداه از 

 رفتهد بکار استرس عوارض رساندن حداقل به یا و كردن تحمل كردن، غلبه بمنظور روانی فشارهای با شدن روبرو

(. در زمینج روشهای مقابله با استرس میتوان به 67، كراسکیان: ی CCBQایمیشود )پرسشنامج رفتارهای مقابله

 هك میکنند توصیف را هاییشیوه مدارمسئله راهبردهای. اجتنابی اشاره نمود و مدارهیجان مدار،سه راهبرد مسئله

. میکند محاسبه دهد، انجام زاعامل استرس یک بردن ازبین یا كاهش برای باید كه را اعمالی فرد آن براساس

 و تیروانشناخ نظر از مسئله ساختار تغییر مسئله، دربارۀ بیشتر اطالعات جستجوی شامل مدارمسئله رفتارهای

 هاییشیوه مدارهیجان راهبردهای برعکس، میشود؛  مسئله دادن قرار كانون توجه برای دامهایی به دادن اولویت

 ندناخوشای احساسات كاهش متوجه تالشش را تمام و شده متمركز خود بر فرد آن، اساس بر كه میکند توصیف را

 رفتارهای به پرداختن شدن، ناراحت و عصبانی كردن، دریه شامل مدارهیجان ایمقابله واكنشهای خود میکند.

                                                      
4. S.Folkman 

6.  R.S.Lazarus 
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ات تغییر و فعالیتها نیز مستلزم اجتنابی ایمقابله است. راهبردهای پردازیخیال و ذهنی اشتغال جویانه،عیب

 شکلب است ممکن اجتنابی ایمقابله رفتارهای. زا میباشداسترس موقعیت از اجتناب آنها هدف كه است شناختی

شود )سبکهای  اهرظ افراد و دیگر اجتماع به آوردن روی دردیر شدن با آن یا جدید و فعالیت یک آوردن به روی

 .  (355مقابله با استرس شغلی در كاركنان نظامی، مرزآبادی و نیک نفس: ی 

( تفسییییر و بیییرآورد میییا از روییییدادها اهمییییت بیشیییتری از خیییود  4494از دییییدداه الزاروس و فیییولکمن ) 

رویییدادها دارد. آنهییا معتقدنیید نییه رویییداد محیطییی و نییه پاسییخ فییرد، بلکییه ادراک فییرد از رویدادهاسییت كییه   

بییالقوه و تنیییددی و شییدت آن را تعیییین میکنیید. اییین ادراک شییامل آسیییبها، تییدابیر، تهدیییدها، چالشییهای    

 (. 433كیانی و آقاپور: ی بررسی رابطج عوامل شخصیتی، شده برای مقابله با آنهاست )توانایی ادراک

 

 ایانواع مهارتهای مقابله

 یرز راهبردهای از بیشتر میدهد  ترجیح  فرد  مسئله بر  متمركز  مقابلج  درمدار: ای مسئلهمهارتهای مقابله

 عمل نآ براساس س س و كرده ریزیطرح مشکل تغییر بمنظور ایبرنامه ابتدا: دیرد بهره تغییر موقعیت برای

 را ودخ اطالعات میکند سعی. می ردازد آنها تغییر برای مبارزه به یا كرده مقاومت زاتنش عوامل برابر در .میکند

احی: فت شخصیتی، ویژدیهای مقایسج) میکند صحبت آن حل نحوۀ و مشکل دربارۀ و دهد افزایش مشکل دربارۀ

 .(4ی 

داری الزم به ذكر است كه برخی از موارد ممکن است در هر دو دسته قرار بگیرند. برای مثال برخی منابع خویشتن

ار محور قرمحور قرار میدهند و برخی منابع آن را در دستج سبکهای مسئلهای هیجانرا جزو دستج سبکهای مقابله

 (.57ابی و همکاران: ی فاری ،بررسی تأثیر آموزشمیدهند )

 .محور هدف اصلی كاهش و تعدیل سریع آشفتگی هیجانی استهیجان جمقابل شیوۀ در مدار:شیوۀ مقابلۀ هیجان

تری برسد و فرصتی را برای شدهمحور به فرد كمک میکند به وضعیت روانی تثبیتاستفاده از مهارتهای هیجان

 .دست آوردتر ذهنی خود بسازی فرایندهای پیچیدهفعال

در روش مقابلییج متمركییز بییر مسییئله، فعالیتهییای مسییتقیم مبتنییی بییر محیییط اسییت و خییود جهییت رفییع یییا   

هیای متمركیز بیر هیجیان، فعالیتهیا      شیده را بعنیوان تهدیید دربیر میگییرد؛ امیا در مقابلیه       تغییر، شرایط ارزیابی

اسییتفاده میشییود، شییامل  زایییا افکییاری را كییه بییرای كنتییرل احساسییات نییامطلوب ناشییی از شییرایط اسییترس  

 (. 43آداهی، نریمانی و دیگران: یبه نقل از رابطج ذهن 4391میگردد  )ن.ک ابوالقاسمی و نریمانی، 

 
 بوستان سعدی

ــه ــای مســئلهنمون ــتان: ه ــدار در  بوس مییأمون بییا (، 51ی)بییاب اول،  در معنییی شییفقت :تاحکایییدر م

مییدار (  بییا مهییارت مسییئله93، یکییی در بیابییان سییگی تشیینه یافییت )بییاب دوم، ی(44ی  ،بییاب اول) كنیییزک

دسیت  مثبت و ازطریق اقدام به عمل مشیکل حیل میشیود. در بخیش نخسیت حکاییت: یکیی روبهیی دیید بیی          

مواجیه هسیتیم. شییوۀ میرد      میدار مثبیت ازطرییق اقیدام بیه عمیل      (،  با مهارت مسیئله 99و پای )باب دوم، ی

میدار منفیی اسیت، بیا توسیل بیه نیرنیگ و فریبکیاری و نیدایی كیه او را خطیاب            ت مسیئله در این داستان مهار

میدار مثبیت ازطرییق اقیدام بیه عمیل بیرای رفیع اسیترس فرامیخوانید. در           قرار میدهد، وی را به شییوۀ مسیئله  
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مییدار منفییی ازطریییق دزدی از (، پسییر بییه شیییوۀ مسییئله45حکاییت پییدر بخیییل و پسییرِ الاُبییالی )بییاب دوم، ی 

 .در خود را دربرابر رفتار نادرست پدر توجیه میکندپ

 

 حکایات تعداد مثبت/ منفی نوع

اقدام به 

 عمل

/ 1مثبت:

 4منفی:

حکایت باب دوم، -3مامون با كنیزک، -6در معنی شفقت، -4 5

یکی روبهی دید -5یکی در بیابان سگی تشنه یافت،  -1، 93ی

 بی دست و پای

 الابالیپدر بخیل و پسر  4 منفی دزدی

 یکی روبهی دید بی دست و پای 4 منفی نیرنگ

 

ستانی، )باب هفتم، ی    های هیجاننمونه سی ستان: در حکایات دزد و  ستانیها     444مدار در بو سی شکایت دزد از   )

( به دِله  74مدار از نوع ابراز هیجان است. حکایت زورآزمای تنگدست )باب اول،ی  ای هیجانجزو مهارتهای مقابله

مدار مثبت از نوع ای هیجانت از روزدار و ناپایداری عیش و سیییختی زنددی اشیییاره دارد. مهارت مقابلهو شیییکای

( در دروه 459پوشییی )باب هفتم، ی پذیرش و تحمل در این حکایت دیده میشییود. حکایت در خاصیییت پرده 

شی قرار دارد. در حکایت م مدار مثبت از نوع پردهای هیجانمهارتهای مقابله سافر رنجور )باب  پو عروف كرخی و م

دری و به طریق پرخاش و ناسیییزادویی به مهارت مدار منفی تکانش( مرد بیمار با رویکرد هیجان 461چهارم، ی  

مدار مثبت و مؤثر و با رویکرد تحمل  آورد و در مقابل معروف كرخی با شیوۀ مقابلج هیجانای منفی روی میمقابله

نفس مردان )باب در معنیِ عزّت دوییهای بیمار را تحمل میکند. در حکایتان، درشت و مدارا و سازداری با همنوع 

مثل  به مدار كارآمد و مثبت ازطریق تنظیم هیجان و كنترل خشیییم و عدم مقابله        ( مهارت هیجان  463چهارم، ی 

برد تنظیم  مدار مثبت با راه   ( با مهارت هیجان   436زن )باب چهارم، ی  زاهد و بربط  دیده میشیییود. در حکایت    

 جمقابل شیییوۀ به ( زن414همّت )ینظر و زنِ عالیهیجان و كنترل خشییم روبرو میشییویم. در حکایت مرد كوته 

با رویکرد توكل      هیجان  ندر سیییالمت            مدار مثبت  تار ا یت دف نان میبخشییید. در حکا لداری و اطمی به مردم د

شینی )ی دوشه  شیوۀ مقابلج هیجان 447ن داری و صبوری كردن دربرابر مشکالت   نمدار مثبت از نوع خویشت ( به 

شمند حکایت مَتأكید دارد. در  شیو ( عا55)باب اول، ی لک روم با دان اجتنابی از مدار مثبت از نوع هیجان ۀلم به 

ندرز  راه پند  باب چهارم،     رهنمون میشیییود املک ر  و ا ( مرد 463ی . در حکایت در معنی تواضیییع نیکمردان )

شیوۀ اجتنابی؛ یعنی كنترل خشم    مداسرشت با مهارت هیجان  نیک ر كارآمد و مثبت؛ ازطریق تنظیم هیجان و به 

خورش جز پیازی نداشییت )باب شییشییم، ی  خویش، از ایجاد مشییکل بزردتر جلودیری میکند. حکایت یکی نان

  رمدار مثبت با رویکرد سازداری و پذیرش مشکالت است. در حکایت دفتار د   ای هیجان( بیانگر مهارت مقابله419

مدار مثبت بر صییبر و تحمل در  ( سییعدی به شیییوۀ هیجان 455صییبر بر ناتوانی به امید بِهی )باب شییشییم، ی 

ضمیر )باب ششم،    ناخوشایندیها تأكید دارد و آدمی را به روز بهی نوید میدهد. در حکایت یکی را ز مردان روشن  

ی از حری و طمع مواجه هسیییتیم. در  مدار مثبت از نوع قناعت و رضیییا به داده و دور( با مهارت هیجان419ی

( در بخش دوم و در سییخنان مرد به همسییرش با رویکرد 93حکایت بزارید وقتی زنی پیش شییوی )باب دوم، ی

( در  434ی اندیشی روبرو هستیم. در حکایت لقمان حکیم )باب چهارم،  مدار مثبت به شیوۀ مثبت مهارت هیجان

کرد معنی مثبت دادن به امور و صبوری و پند و اندرز درفتن از سختیها مدار با رویعملکرد لقمان با مهارت هیجان
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مدار مثبت و با معنای ( مهارت هیجان414مواجه میشویم. در حکایت یکی دربه در خانه زال بود )باب ششم، ی   

رد ك خواهی نفس بچشم میخورد. در حکایت طبیب وها و دوری از زیادهمثبت بخشیدن به امور و قناعت به داشته

نگری و تعجیل در قضیییاوت با بیمار    مدار منفی با رویکرد منفی  ( طبیب با عملکرد مسیییئله   434)باب پنجم، ی 

ای ( اشیییاره به مهارتهای مقابله     431خوی بود )باب چهارم، ی  كردار، خوشبرخورد میکند. در حکایت یکی خوب   

با مهربانی و      هیجان  تار نیک، فرجامی نیک در انتظار آدمی        مدار مثبت از نوع نیکی در حق دیگران دارد كه  رف

 خواهد بود.

 حکایات تعداد مثبت/منفی نوع

 دزد و سیستانی 4 مثبت ابراز هیجان

 زورآزمای تنگدست 4 مثبت پذیرش و تحمل

 پوشیدر خاصیت پرده 4 مثبت پوشیپرده

 معروف كرخی و مسافر رنجور 4 مثبت تحمل و مدارا

 كرخی و مسافر رنجورمعروف  4 منفی دریتکانش

تنظیم هیجان و كنترل 

 خشم

 زاهد و بربط زن-6در معنی عزت نفس مردان، -4 6 مثبت

 همتنظر و زن عالیمرد كوته 4 مثبت توكل

 نشینیدفتار اندر سالمت دوشه 4 مثبت داریخویشتن

در معنی تواضع -6ملک روم با دانشمند، -4 6 مثبت رفتار اجتنابی

 نیکمردان

سازداری و تحمل 

 مشکالت

در صبر بر  -6یکی نانخورش جز پیازی نداشت، -4 6 مثبت

 توانایی به امید بهی

 ضمیریکی را ز مردان روشن 4 مثبت قناعت

 بزارید وقتی زنی پیش شوی 4 مثبت اندیشیمثبت

 یکی دربه در خانج زال بود.-6لقمان حکیم، -4 6 مثبت معنی مثبت دادن به امور

 طبیب و كرد 4 منفی نگریمنفی

 بوی بودكردار، خوشكی خوب 4 مثبت نیکی در حق دیگران

 

 گلستان سعدی

در حکایت پادشاهی را شنیدم كه به كشتن اسیری اشارت كرد )دلستان، مدار در گلستان: های مسئلهنمونه

یز آمخای و دفتن دروغ مصلحتمدار مثبت ازطریق اقدام به فعالیت سرشت با مهارت مسئله(، وزیر نیک54ی

ای را شنیدم كه كوتاه بود و حقیر زادهفرد محکوم به مرگ را از بخشش شاه برخوردار میسازد. در حکایت مَلک

و از طریق اقدام به عمل، شجاعت و  مدار مثبت( پسر نازیبای شاه، با شیوۀ مسئله54)حکایت دوم باب اول، ی

ای شج ناصواب پدر را در مورد خود تغییر میدهد. در بخش نخست حکایت طایفهخرد خود را نمایان میسازد و اندی

( وقتی پادشاه و مردم با مشکل دزدان 45دزدان عرب بر سر كوهی نشسته بودند )حکایت چهارم، باب اول، ی

د. در كردنمدار مثبت ازطریق اقدام به عمل با رایزنی و تأمل  مشکلشان را رفع روبرو میشوند، با رویکرد مسئله
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( مردمی كه بر آنها ظلم 43قسمت نخست حکایت یکی را از ملوک عجم حکایت كنند )حکایت ششم، باب اول، ی

مدار منفی از نوع اجتنابی شهر را رها میکنند. در ادامه پادشاه و ستم رفته است بدون مقابله و به شیوۀ هیجان

قابله میکند و تصمیم میگیرد وزیر معترض را زندانی كند و در مدار منفی مای مسئلهدربرابر هشدارهای وزیر، بگونه

مدار مثبت و از طریق اقدام به عمل و شاه ستمکار قسمت پایانی حکایت مردمی كه خواستار عدالت هستند مسئله

( مردمان با شیوۀ 445در حکایت یکی از ملوک عجم... )حکایت چهارم، باب سوم، ی .را از قدرت ساقط میکنند

می اند. در حکایت پادشاهی با غالمدار مثبت و از طریق اقدام به عمل راه تندرستی و سالمت را بدرستی یافتهلهمسئ

مدار مثبت و ازطریق بازسازی ( حکیم بصورت مسئله41عجمی در كشتی نشست... )حکایت هفتم، باب اول، ی

حکایت )درد خاست... در حکایت مردكی را چشمشناختی با مشکل غالم مقابله میکند و ترس غالم را ازبین میبرد. 

ک به دام زش اقدام به عمل بدون تدبیر و اندیشه مدار منفیمرد بیمار بشکل مسئله (445چهاردهم، باب هفتم، ی

 .دام زشک را تبرئه نمود ،ظاهراً مثبت مداریجانی به شکل هضا. قمنفی درفت جمراجعه كرد و نتیج

 مثبت مدارمسئله جمقابل ۀسعدی با شیو( 453وششم، باب دوم، ی... )حکایت سیدر حکایت: مریدی دفت پیر را

بنددان  یکی از. در حکایت مقابله با درخواستهای بیجای برخی از افراد را بیان میکند ۀنحو تدبیر و عقالنیتاز راه 

ر منفی و با نیرنگ و حیله مدامسئله به شیوۀوزیر ( 74وسوم، باب اول، ی)حکایت بیست عَمرولَیث دریخته بود...

و از نوع  مدار منفیبنده نیز از راه حیله و نیرنگ و به طریق مسئله .را از سر راه برداردفراری  ۀمیخواهد بند

 و مدار مثبت و كارآمد با تدبیرو در نهایت وزیر به شیوۀ هیجانرا میکند  وزیردرخواست كشتن  ورزیكینه

در حکایت درویشی را ضرورتی  .بگذرد تا وزیر در بالیی نیفتد بنده فراریاز پادشاه میخواهد از دناه  مندیخرد

مدار مثبت و از طریق تدبیر و با (، جوانمرد مالباخته به شیوۀ مسئله44دوم، ی پیش آمد... )حکایت سیزدهم، باب

 دفتن دروغ مصلحتی آبروی دوست نیازمندش را حفظ میکند.

 

 حکایات تعداد ت/منفیمثب نوع

پادشاهی را شنیدم كه به كشتن اسری اشارت -4 5 مثبت اقدام به عمل

ای را شنیدم كه كوتاه بود و حقیر، زادهملک -6كرد، 

-1ای دزدان عرب بر سر كوه نشسته بودند، طایفه-3

یکی از ملوک -5یکی را از ملوک عجم حکایت كنند، 

 عجم...

 پادشاهی با غالمی عجمی در كشتی نشست 4 مثبت بازسازی شناختی

 مردكی را چشم درد خاست 4 منفی تدبیریبی

/ 4مثبت: تدبیر و عقالنیت

 4منفی:

یکی از بنددان عمرولیث -6مریدی دفت پیر را...، -4 6

 دریخته بود

 یکی از بنددان عمرولیث دریخته بود 4 منفی ورزیكینه

/ 4مثبت: نیرنگ و تدبیر

 4منفی:

-6از بنددان عمرولیث دریخته بود،  یکی -4 6

 درویشی را ضرورتی پیش آمد
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( و جوانمردی را در جنگ 454در حکایات سوم از باب سوم )باب سوم، ی  مدار در گلستان:های هیجاننمونه

مدار مثبت از نوع پذیرش و ای هیجان(، مهارت مقابله446تاتار جراحتی هول رسید... )حکایت دهم، باب سوم، ی

ایت حکای دزدان عرب بر سر كوهی نشسته بودند... )تحمل و صبر را مشاهده میکنیم. در بخش دوم حکایت طایفه

مدار منفی از نوع رفتارهای هیجانی وزیر از سر  دلسوزی نابجا و ترحم بر دزد جوان، هیجان (45چهارم، باب اول، ی

( مرد پارسا 44،باب دوم، ی و تکانشی برخورد میکند. در حکایت پارسایی را دیدم بر كنار دریا... )حکایت دوازدهم

ازطریق دعا و نیایش و پذیرش امور برخورد میکند. در حکایت یکی مدار مثبت در مقابله با مشکلش بصورت هیجان

كشتی بشکل ج استاد برجست( 74وهفتم، باب اول، یدر صنعت كشتی درفتن سرآمد بود... )حکایت بیست

. در حکایت روزی به غرور جوانی سخت به او درس احترام به بزردتر میدهد مثبت با راهنمایی و ارشادمدار هیجان

مدار مثبت ازطریق پند و اندرز دادن و پیر به شیوۀ هیجان( 454ودم... )حکایت چهارم، باب ششم، یرانده ب

در حکایت پارسایی بر یکی از خداوندان راهنمایی كردن جوان را به مسیر درست زنددی كردن رهنمون میشود. 

 راهنمایی و مدار مثبت و ازطریقهیجان ۀپارسا به شیو( 445نعمت دذر كرد... )حکایت شانزدهم، باب هفتم، ی

. در قسمت نخست حکایت یکی را از ملوک عجم جوان ثروتمند را از ظلم و ستم نهی میکند جپند و اندرز و موعظ

( مردمی كه بر آنها ظلم و ستم رفته است بدون مقابله و به شیوۀ 43حکایت كنند... )حکایت ششم، باب اول، ی

شهر را رها میکنند. در حکایت یکی از وزرا معزول شد... )حکایت پانزدهم، باب  مدار منفی از نوع اجتنابیهیجان

اجتنابی از هردونه خطر احتمالی بعدی خود را میرهاند مدار مثبت از نوع هیجان ۀوزیر خردمند به شیو (44اول، ی

برادر توانگر ( 93ل، یوششم، باب او)حکایت سی دو برادر یکی خدمت سلطان كردی.... در حکایت و بركنار میماند

مدار منفی و با رویکرد سرزنش از برادر میخواهد كه به خدمت سلطان درآید و برادر درویش به به شیوۀ هیجان

ایت در حک مدار مثبت از نوع اجتنابی و با پرهیز از پذیرش منت خدمت دربار از این كار سر باز میزند.شیوۀ هیجان

مدار و به روش جانیه ۀویبه ش میلقمان حک( 43)حکایت هجدهم، باب دوم، یكاروانی در زمین یونان بزدند... 

 ندیوشااز اتفاقات ناخ یبرخ رفتنیبر آنها ندارد و پذ یریثأدزدان ت حتیكه نص دهدینشان م انی به كاروانیاجتناب

)حکایت شانزدهم، باب پنجم، سالی محمد خوارزمشاه... در حکایت  .است ریناپذو درس درفتن از آنها اجتناب

در حکایت مدار مثبت از نوع اجتنابی از مشکل احتمالی دوری میکند. عارف بزرگ به شیوۀ هیجان( 414ی

مدار مثبت از نوع اجتنابی و پیر دانا به شیوۀ هیجان( 453)حکایت هشتم، باب ششم، یپیرمردی را دفتند... 

کایت در حن رویگردان است و وضعیت خود را بدرستی تحلیل میکند. پرهیز از مشکل، از ازدواج و مشکالت بعدی آ

مدار برادران حسود به شیوۀ هیجان (54ای را شنیدم كه كوتاه بود و حقیر... )حکایت دوم، باب اول، یزادهملک

هر و امدار مثبت و اقدام به عمل خوكشی دارند كه با شیوۀ مقابلج مسئلهمنفی در مورد برادرشان اندیشج كینه

 پدرشان ماجرا ختم به خیر میشود.

 

 حکایات تعداد مثبت/منفی نوع

جوانمردی -6(، 454حکایت سوم )باب سوم، ی-4 6 مثبت پذیرش و تحمل

 را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید

 ای دزدان عرب بر سر كوهی نشسته بودند.طایفه 4 منفی دریتکانش

 بر كنار دریا.پارسایی را دیدم  4 مثبت دعا و نیایش
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-6یکی در صنعت كشتی درفتن سرآمد بود، -4 3 مثبت راهنمایی و ارشاد

پارسایی -3روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم، 

 بر یکی از خداوندان نعمت دذر كرد.

یکی از -6یکی را از ملوک عجم حکایت كنند، -4 4 4/منفی:5مثبت: رفتار اجتنابی

ی خدمت سلطان دو برادر یک-3وزرا معزول شد، 

سالی -5كاروانی را در زمین یونان بزدند، -1كردی، 

 پیرمردی را دفتند.-4محمد خوارزمشاه، 

 دو برادر یکی خدمت سلطان كردی. 4 منفی سرزنش

 ای را شنیدم كه كوتاه بود و حقیر.زادهملک 4 منفی ورزیكینه

 

 كلیله و دمنه

( شیر ابتدا با زندانی كردن شغال به 359در حکایت شیر و شغال )ی ودمنه:مدار در كلیلههای مسئلهنمونه

مدار منفی و از نوع آسیب زدن به دیگران عمل میکند؛ اما تحت تأثیر راهنماییهای مادرش و به شیوۀ شیوۀ مسئله

شیوۀ  هشغال ب مدار مثبت از نوع كسب راهنمایی به تصحیح اشتباه خود می ردازد و در نهایت با پیشنهادمسئله

( صاحبخانه 14مدار مثبت و از نوع اقدام به عمل و با تدبیر حقیقت را افشا میسازد. در حکایت شولم شولم )یمسئله

پس  مدار مثبت و ازطریق اقدام به عمل ازبا بکار بردن تدبیری خردمندانه به كمک همسر خویش به شیوۀ مسئله

حل هالک مار ( شغال با نشان دادن راه94ختی خانه داشت )یآید. در حکایت زاغی كه بر باالی دردزدان برمی

مدار مثبت و ازطریق زاغ نیز با اجرای تدبیر شغال و به شیوۀ مسئله. مدار را درپیش درفتبه زاغ، مهارت مسئله

ای ( با مهارت مقابله449در حکایت غوكی كه در جوار ماری میزیست )ی .اقدام به عمل مشکل را برطرف ساخت

مدار منفی ازطریق اقدام به عمل نامناسب مواجه هستیم. در حکایت بازردانی كه صد من آهن داشت لهمسئ

مدار مثبت و ازطریق اقدام به عمل با فعالیت خای و با درپیش درفتن تدبیر و ( بازردان به شیوۀ مسئله466)ی

ر مثبت و ازطریق اقدام به عمل مدا( موش به شیوۀ مسئله459جویی میزند. در حکایت كبوتر مطوقه )یچاره

( هر چهار مسافر با 154بندهای پای كبوتران را باز كرد و آنها را از دام رهانید. در حکایت شاهزاده و یاران او )ی

ریزی و اقدام به عمل و انجام مدار مثبت و با برنامهتالش و اتکا به دانش فردی  و ازطریق شیوۀ مقابلج مسئله

مدار ( مرزبان با شیوۀ هیجان453وی )ی همسر و مرزبان و بازدار را حل میکنند. در حکایتفعالیتی خای مشکل 

دری و با عصبانیت بدون كوچکترین مشورتی وارد عمل میشود و زن خردمند وی با شیوۀ منفی و با تکانش

( به 656در حکایت ملک پیالن و خردوش )ی .اندیشی بازدار را رسوا میسازدمدار مثبت و با تدبیر و عاقبتمسئله

ریزی مشکل خردوشها حل جویی و ازطریق مشورت و برنامهمدار مثبت و مؤثر  از راه تدبیر و چارهشیوۀ مسئله

مدار مثبت از پشت ماده برای حل مشکل به شیوۀ مسئله( الک639شد. در قسمت اول حکایت بوزینه و باخه )ی

میگیرد و خواهرش نیز ازطریق نیرنگ و فریب درصدد حل مشکل است و در قسمت  خواهرش راهنمایی و مشورت

مدار مثبت و با توسل به فریب و نیرنگ و درواقع تدبیر خود را از خطر پایانی داستان، بوزینه نیز به شیوۀ مسئله

عمل با بکار بردن مدار مثبت و از نوع اقدام به ( موش به شیوۀ مسئله647میرهاند. در حکایت دربه و موش )ی

( ابتدا شیر با زندانی كردن 359در حکایت شیر و شغال )ی .تدبیر موجبات نجات جان خود و دربه را فراهم میکند

مدار منفی و از نوع آسیب زدن به دیگران عمل میکند؛ اما تحت تأثیر راهنماییهای مادرش و شغال به شیوۀ مسئله
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غال به ش اهنمایی به تصحیح اشتباه خود می ردازد و در نهایت با پیشنهادمدار مثبت از نوع كسب ربه شیوۀ مسئله

( 156مدار مثبت و از نوع اقدام به عمل و با تدبیر حقیقت را افشا میسازد. در حکایت زردر و سیاح )یشیوۀ مسئله

اند. به اثبات میرس مدار مثبت و ازطریق اقدام به عمل و با راهنمایی درفتن بیگناهی خود راجهانگرد بطور مسئله

( چند حیوان با همکاری و همفکری یکدیگر با مهارت 459در حکایت دوستی كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو )ی

ت پشریزی درست ابتدا آهو و س س الکمدار مثبت و ازطریق مشورت و اقدام به عمل با برنامهای مسئلهمقابله

مدار منفی و از ( دزدان با شیوۀ مسئله644بود )ی خریده دوسفندی كه زاهدی دربند را آزاد میکنند. در حکایت

طریق نیرنگ زاهد را دچار شک و تردید میکنند تا بدانجا كه دوسفند را رها میکند و آنان به هدف خود نائل 

 .میشوند

 

 حکایات تعداد مثبت/منفی نوع

 شیر و شغال 4 منفی آسیب به دیگران

/ 5مثبت: اقدام به عمل

 4منفی:

زاغی بر باالی درختی خانه -6شولم شولم، -4 4

-1غوكی در جوار ماری میزیست، -3داشت، 

كبوتر مطوقه، -5بازردانی كه صد من آهن داشت، 

 شاهزاده و یاران او. -4

ملک پیالن و -6بازدار و مرزبان و همسر وی، -4 5 مثبت اندیشیتدبیر و عاقبت

شیر -5موش، دربه و -1بوزینه و باخه، -3خردوش، 

 و شغال.

 زردر و سیاح 4 مثبت راهنمایی درفتن

-6دوستی كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو، -4 1 مثبت مشورت

شیر و -1بوزینه و باخه، -3ملک پیلن و خردوش، 

 شغال.

 زاهدی كه دوسفندی خریده بود. 4 منفی نیرنگ

 

(، زاهد و راسو 033وی )ص همسر و مرزبان و بازدار مدار در كلیله و دمنه: در حکایاتهای هیجاننمونه

مدار منفی و با ( شخصیتها با شیوۀ هیجان366و جفتی كبوتر كه دانه ذخیره كردند )ص (270ص) 

( ماده شیر با استفاده از مهارت 333گری برخورد میکنند. در حکایت تیرانداز و ماده شیر )تکانش

 دل كردن و كسب راهنمایی خود را آرام میکند. مدار مثبت از نوع دردای هیجانمقابله

مثبت/  نوع

 منفی

 حکایات تعداد

-3زاهد و راسو، -6بازدار و مرزبان و همسر وی، -4 3 منفی دریتکانش

 جفتی كبوتر كه دانه ذخیره كردند.

راهنمایی درفتن و درد و 

 دل

 تیرانداز و ماده شیر  4 مثبت
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 مثنوی معنوی

( صوفیان درسنه به شیوۀ 654در حکایت خر برفت و خر برفت )دفتر دوم، یمدار در مثنوی: های مسئلهنمونه

حور ممدار منفی و ناكارآمد و از نوع آسیب زدن به دیگران عمل میکنند. صوفی خرباخته به شیوۀ هیجانمسئله

 گیرد كه با آن بیحاصالن همراهی كرده است.مثبت از نوع پذیرش، خود را نقد میکند و تقصیر خود را به دردن می

مدار منفی و از نوع آسیب زدن مفلس به شیوۀ مقابلج مسئله( 651مفلس )دفتر دوم، ی فروش ودر حکایت هیزم

مدار مثبت و از نوع اقدام به عمل شکایت به قاضی میبرند و به دیگران عمل میکند و سایر زندانیان با شیوۀ مسئله

مدار مثبت و مؤثر با راهبرد اقدام به عمل دستور میدهد كه مفلس را در شهر بگردانند. شیوۀ مسئلهقاضی نیز به 

فروش را با تغییر دادن مدار مثبت از نوع آداهانیدن سعی میکند هیزمدر ادامج داستان مفلس به شیوۀ مسئله

 دیدداهش بیاداهاند.

( ادر ناصحی دلسوز در میانشان میبود، به شیوۀ 343در حکایت منازعت چهار كس جهت انگور )دفتر دوم، ی

وكنیزک )دفتر  پادشاه در حکایتمدار مثبت و از راه بازسازی شناختی و آداهانیدن مشکل را حل میکرد. مسئله

مدار ظاهراً مثبت عمل میکند و طبیبان را برای درمان فرامیخواند؛ اما وقتی ( پادشاه ابتدا به شیوۀ مسئله4اول، ی

نان ناامید میشود، این بار به شیوۀ هیجانی مثبت و مؤثر و كارآمد ازطریق دعا و نیایش به درداه الهی در طلب از آ

مدار مثبت و كارآمد با اقدام به عمل و ای مسئلهیافتن راه درمان كنیزک بود و طبیب نیز به شیوۀ مهارت مقابله

د و آن را رفع میکند تا شاه و كنیزک از عشق حقیقی ازطریق كنکاشهای تجربی و فیزیکی علت بیماری را مییاب

 برخوردار دردند. 

مدار منفی از نوع رفتارهای هیجانی و تکانشی ( مرد بقال به شیوۀ هیجان45دفتر اول، ی)در حکایت طوطی و بقال 

 وۀدر ادامه نیز به شی. با اعمال خشم و عصبانیت خویش باعث میشود پرندۀ خوشخوان و زیبایش دنگ شود

ریق مدار مثبت و ازطمدار مثبت با دعا و نیایش و بخشش به فقرا بدنبال حل مشکل است و به شیوۀ مسئلههیجان

( 49اقدام به عمل، انواع شگفتیها را به مرغش مینمایاند تا زبان باز كند. در حکایت شادرد احول )دفتر اول، ی

دار مثبت و با اقدام به عمل رفتار میکند تا شادرد را ماستاد برای رهایی شادردش از شک و تردید بصورت مسئله

 به یقین برساند.

( در قسمت اول حکایت حیوانات با دردن نهادن به خواسته 13در داستان نخچیران و شیر و خردوش )دفتر اول، ی

ل وش با مشکاز نوع تسلیم با مشکل خود مواجه میشوند؛ اما در ادامه، خرد مدار منفیبصورت هیجان  در واقع شیر

 مدار مثبت و ازطریق اقدام به عمل خای با شیر مقابله میکند. شیر و نجات جان خود بطور مسئله

مدار مثبت با ابراز هیجان و دله و درد دل ( زن اعرابی به شیوۀ هیجان456در قصج اعرابیِ درویش )دفتر اول، ی

اقدام به عمل نزد خلیفه برود و خود را از فقر و فاقه نجات مدار مثبت ازطریق انگیزاند تا به شیوۀ مسئلهمرد را برمی

 مدار مثبت و با بخشش به اعرابی وی را شادمان میسازد.دهد. خلیفه به شیوۀ مسئله

مدار منفی با اقدام به عمل و لوح به شیوۀ مسئله( ناشنوای ساده455دفتر اول، ی)كر  رفتن عیادت به در حکایت

 . کندتراشی میریزی غلط مشکل خود را چندبرابر میکند و برای خود ناخواسته دشمنامهبدون فکر كردن و با برن

مدار مثبت از نوع ( فرد تشنه به دو صورت هیجان669از سر دیوار )دفتر دوم، ی در حکایت كلوخ انداختن تشنه

و مبادرت به عمل خای، مدار مثبت و با راهبرد سعی و تالش تفکر آرزومندانه، رؤیاپردازی و به شیوۀ مسئله

 درجهت رفع مشکل تشنگی اقدام میکند.
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مدار مثبت و به شیوۀ تخلیه و ( همج رفتارهای شبان از نوع هیجان619در حکایت موسی و چوپان )دفتر دوم، ی

میکند. مثبت اجتنابی رفتار  مدارابراز هیجان است و هنگامی كه از ناراحتی سر به بیابان میگذارد، به شیوۀ هیجان

ه مدار مثبت، از نوع اقدام بدل میگردد، به شیوۀ مسئلهحضرت موسی پس از اینکه باعث شکستن دل شبان ساده

عمل و دفتگو برای رفع ناراحتی و رنجی كه برای شبان عامی پیش آورده است، از او دلجویی میکند و او را دلگرم 

 میسازد.

مدار منفی از نوع اقدام به عمل منفی ( خرس با شیوۀ مسئله657ی)دفتر دوم،  حکایت خرس و اهدها و پهلواندر 

 آید. ریزی بدون تفکر درصدد رفع مشکل برمیو برنامه

مدار مثبت و ازطریق جستجو فرستادۀ پادشاه به شیوۀ مسئله (364مردی )دفتر دوم، یدر حکایت درخت بی

بت و مدار مثپیش میگیرد و مرد دانا به شیوۀ مسئلهمردی راه سفر دركردن و اقدام به عمل برای یافتن درخت بی

حاصل برای كسب میوۀ حیات جسمانی منصرف از راه درخواست كمک و راهنمایی، از سردردانی و جستجوی بی

 میشود.

مدار با وجود اینکه ناصحان به شکل هیجان (554)دفتر سوم، ی ش بودكُعاشقصفت آن مسجد كه در حکایت 

مدار مثبت و مؤثر ازطریق انگیزی قصد منصرف كردن مرد را داشتند؛ مرد شجاع با شیوۀ مسئلههراسمنفی و با 

   اقدام به عمل و با شجاعت توانست طلسم مرگ را بشکند و نصیب بسیار برد.

ری و و مؤثر به شیوۀ اقدام به عمل فو ر مثبتدامماهی اول بطور مسئله( 414... )دفتر چهارم، یآبگیر آن جقصدر 

 توانست و مؤثر از نوع تدبیر ر مثبتداممسئلهبشکل ماهی دوم نیز هرچند با زحمت اما ، خود را میرهاند عاقالنه

فی مدار منداشت و بشکل هیجانمحیط اطراف خود  ازكه  غفلت و بیخبری ولی ماهی سوم با گذراند؛خطر را ازسر ب

 د.صیادان درفتار شدر دام از روبرویی با مشکالت اجتناب میورزید، 

مدار مؤثر به شیوۀ مسئلهپادشاه تالش میکند ( 445)دفتر چهارم، ی جوابٌ الجوابِترکُ بیان آنکه دردر حکایت 

 مدارهیجاناما غالم بصورت  ؛غالم را متوجه اشتباهش كندو ازطریق اقدام به عمل خای با یک تنبیه كوچک 

المش غ میشودپادشاه كه متوجه . با مشکلش برخورد میکند و تهدید از نوع رفتارهای تکانشی و با پرخاش منفی

 بیه میکند.ریزی وی را تنبینی و برنامهمدار مثبت از نوع اقدام به عمل و با پیشبه شیوۀ مسئله ،پذیر نیستتربیت

وكل به خدا، مدار از نوع دعا و نیایش و تنصوح بشکل هیجان (944در حکایت در بیان توبج نصوح )دفتر پنجم، ی

مدار مثبت از نوع اقدام به عمل )ترک كار زشت و دناه( با توبج واقعی از آن مخمصه نجات مییابد و به شیوۀ مسئله

 به نجات حقیقی میرسد. 

مدار مثبت و كارآمد و ( شوهر زن شکمباره با رویکرد مسئله973)دفتر پنجم، ی در حکایت زن و شوهر و دربه

 است. با وزن كردن دربه به وی میفهماند كه دروغش را دریافتهازطریق اقدام به عمل 

( دلقک كه میدانست ادر دربرابر شاه برنده 977در حکایت مات كردن دلقک، سیّد شاهِ تِرمَذ را )دفتر پنجم، ی

د ار كركرد و فرمدار مثبت و بشکل اقدام به عمل با مشکلش برخورد شود، كتک مفصلی خواهد خورد، بطور مسئله

 خوردن را كمتر كند. و زیر نمدها پنهان شد تا شدت كتک

( جستجوی مرد برای یافتن قوچ 431)دفتر ششم، ی را بدزدیدند قوچ او ،حکایت آن شخص كه دزداندر 

یری دمدار مثبت از نوع اقدام به عمل است؛ اما براثر غفلت از هدف خویش دور میشود. س س موالنا با بهرهمسئله

ت به مخاطب توصیه میکند كه برای در امان ماندن از شر مکر نیروهای شیطانی باید به خداوند متوسل از این حکای

 مدار مثبت مبتنی بر دعا و توسل و توكل است.شد كه نوعی شیوۀ مقابلج هیجان
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شیوۀ مقابلج  بهبرای نجات خود  مرد فقیر( 4546... )دفتر ششم، یآن شخص كه خواب دید كه حکایتدر 

. در سفر خود را بسمت مصر آغاز میکند با دوش دادن به ندای درونش از نوع دعا و نیایش و ر مثبتدامنهیجا

مدار از نوع ناله و زاری و ابراز هیجان از او فرصت بیان مصر هنگامی كه درفتار پاسبان میشود به شیوۀ هیجان

از نوع اقدام به عمل دنج را در سرای خویش مدار مثبت حقیقت را میطلبد و با دریافتن حقیقت به شیوۀ مسئله

 مییابد.

مدار مثبت و با بیان حقیقت ( هدهد با شیوۀ مقابلج مسئله57دفتراول، ی)در حکایت هدهد و حضرت سلیمان 

 نزد حضرت سلیمان، اعتماد وی را كسب میکند.

رویکرد فراری با  شخص (931)دفتر پنجم، ی حکایت آن شخص كه از ترس خویشتن را در خانه انداختدر 

 .مصون میدارد نشدهبینیپیش جخود را از هر حادث ریزی،بینی و برنامهاز نوع پیش مثبت رداممسئله

از نوع  ر مثبتدامهیجان ه شیوۀب ،پناه بردن به نام خدابا بالل ( 453)دفتر ششم، ی د دفتن باللحَد اَحَه اَقصّدر 

؛ وقتی ابوبکر به وی پیشنهاد میکند برای رهایی آوردیر شکنجه تاب میزو به طریق توكل به خداوند  دعا و نیایش

 مدار مثبت از نوع راهنمایی درفتن می ذیرد.از شکنجه ایمان خود را پنهان كند، بالل نیز به شیوۀ مسئله

ن مدار مثبت از نوع كمک خواستموش به شیوۀ مسئله( 365میکشید )دفتر دوم، ی شتر در حکایت موشی كه مهار

 و اظهار پشیمانی برخورد میکند و از غرق شدن نجات مییابد.

مدار مثبت از نوع كمک مادر به شیوۀ مسئله( 444در قصج آن زن كه طفل  او بر سر ناودان غیژید )دفتر چهارم، ی

بکار ق ثر ازطریؤمدار مثبت و ممسئله ۀبه شیو نیز السالمحضرت علی علیهخواستن به حضرت علی )ع( پناه آورد و 

 رزندش را نجات دهد. زن را راهنمایی كرد تا ف دبیر مناسب،تدرفتن 

مدار مثبت از نوع ابراز هیجان ( حضرت یونس به شیوۀ هیجان744السالم )دفتر پنجم، یدر قصج قوم یونس علیه

دار مثبت از نوع م)شکایت( برخورد میکند؛ ولی مردم شهر وقتی به عذاب الهی دچار میشوند به شیوۀ مسئله

مدار مثبت از نوع آیند و با راهنمایی روبیل به شیوۀ هیجانجویی و كمک خواستن درصدد رفع مشکل برمیچاره

 دعا و نیایش بال را از خود دور میسازند. 

مدار منفی و ازطریق نیرنگ و ( وزیر و پادشاه به شیوۀ مسئله49در حکایت آن پادشاه جهود كه... )دفتر اول، ی

ن هیچ مدار منفی با رویکرد تکانشی بدوفریبکاری توانستند مسیحیان را بفریبند. مسیحیان نیز به شیوۀ هیجان

 ای وزیر را متابعت كردند.تحقیق و اندیشه

مدار مثبت از نوع رفتار فریبکارانه، ای مسئلهطوطی با شیوۀ مقابله (76دفتراول، ی)در حکایت طوطی و بازردان 

 آموزد.زادی را به دوست دربندش میراه رهایی و آ

مدار مثبت از نوع نیرنگ از بازدویی فرد مست با شیوۀ مسئله (674در حکایت مست و محتسب )دفتر دوم، ی

 حقیقت سر بازمیزند.

مدار با شیوۀ مقابله مسئلهكودكان ( 151)دفتر سوم، ی خلق رنجور شدن آدمی به وهم تعظیمِ در حکایت مثالِ

 . به استاد تلقین میکنند او بیمار است نیرنگ و فریبکاریمنفی از نوع 

مدار مثبت از نوع راهنمایی درفتن ( حیوانات به شیوۀ مسئله157در حکایت شاه فیالن و خردوش )دفتر سوم، ی

ه تدبیری زیركاناز نوع فریب و نیرنگ ثر ؤر مثبت و مدامخردوش زیرک به طریق مسئله نزد خردوش میروند و

 .فیلها را بر سر چشمه میبرد و در نهایت به هدف خود میرسد ،اندیشد و با اقدام به عملمی
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مدار منفی از نوع توسل به زور، خوارزمشاه به شیوۀ مسئله (4551... )دفتر ششم، یحکایت دیدن خوارزمشاهدر 

 ر مثبتداممسئلهبطور  ،ودباخته مواجه میشسرشت وقتی با مشکل امیر مالوزیر نیکاسب امیر را تصاحب میکند، 

 . مشکل امیر را حل میکنداز نوع اقدام به عمل و به شیوۀ نیرنگ و تدبیر 

جوحی برای حل فاقه و نداری خویش همسرش را طمعه  (4454)دفتر ششم، ی مفتون شدن قاضیدر حکایت 

ه ادامرا حل كند. در تالش میکند مشکل خود و ازطریق نیرنگ و فریب ر منفی داممسئله شکلقرار میدهد و ب

قاضی كه خود را رسوا میبیند باز از وجود حمال بهره میگیرد و تالش میکند از تنگنای رسوایی خود را  داستان

خود را رهایی بخشد و در بخش آخر داستان و كارآمد با بکار بستن تدبیر ر مثبت دامبطور مسئله نجات دهد و

بتواند  بو از نوع نیرنگ و فری ر منفیداممسئله تا باز هم به شیوۀیبد جوحی تالش میکند یکبار دیگر قاضی را بفر

ر از این مدار مثبت از نوع تدبیو به شیوۀ مسئله كه البته قاضی دیگر در دام او درفتار نمیشود پولی بدست بیاورد

 مخمصه رهایی مییابد. 

 

 حکایات تعداد مثبت/ منفی نوع

 هیزم فروش و مفلس.-6و خر برفت، خر برفت -4 6 منفی آسیب به دیگران

آداهانیدن و بازسازی 

 شناختی

منازعت چهار كس جهت -6هیزم فروش و مفلس، -4 6 مثبت

 انگور.

/ 47مثبت: اقدام به عمل

 6منفی:

شادرد احول، -3طوطی و بقال،  -6پادشاه و كنیزک، -4 44

به عیادت رفتنِ -4اعرابی درویش، -5نخچیران و شیر، -1

كلوخ انداختن تشنه از -9فروش و مفلس،  هیزم -7كر، 

خرس و اهدها و پهلوان، -45موسی و چوپان، -4سر دیوار، 

كُش صفت آن مسجد كه عاشق-46مردی، درخت بی-44

در بیان آنکه ترک الجواب جواب، -41آن آبگیر...، -43بود، 

-47زن و شوهر و دربه،  -44در بیان توبج نصوح،  -45

آن شخص كه  -49ترمذ را،  مات كردن دلقک، سید شاه

آن شخص كه خواب دید -44دزدان، قوچ او را بدزدیدند، 

 كه... 

 اعرابی درویش 4 مثبت بخشش

 هدهد و حضرت سلیمان 4 مثبت بیان حقیقت

 آن شخص كه از ترس خویشتن را در خانه انداخت 4 مثبت ریزیبینی و برنامهپیش

 باللاحد احد دفتن  4 مثبت راهنمایی درفتن

آن زن كه طفل او بر  -6موشی كه مهار شتر میکشید، -4 3 مثبت كمک خواستن

 السالمقوم یونس علیه-3سر ناودان غیژید، 

مست  -3طوطی و بازردان، -6آن پادشاه جهود كه...، -4 4 3/ منفی:4مثبت: نیرنگ و تدبیر

مثال رنجور شدن آدمی به وهم تعظیم -1و محتسب، 

آن  -7آن آبگیر كه...،  -4شاه فیالن و خردوش، -5خلق، 

دیدن خوارزمشاه...، -9زن كه طفل او بر سر ناودان غیژید، 

 مفتون شدن قاضی.  -4



 435/…در كتب تعلیمی قرن شش تا هشت با مشکالت  مقابله هایبررسی شیوه

 

مدار ( روباه به شیوۀ هیجان435یت رفتن درگ و روباه... )دفتر اول، یدر حکامدار در مثنوی: های هیجاننمونه

 (313)دفتر دوم، ی خورنددان پیل بچه از حری در حکایتپذیری عمل میکند. مثبت با رویکرد پند و عبرت

د را ومدار منفی از نوع رفتارهای تکانشی خشیوۀ هیجانبا  اندیشی را به كناری میگذارند وتقبمسافران درسنه عا

( 366كشتی متهمش كردند )دفتر دوم، ی در حکایت كرامات آن درویش كه دردر معرض هالک قرار میدهند. 

مدار مثبت از نوع ابراز هیجان )شکایت كردن و بیان ناامیدی( و با دعا كردن و نیایش به درویش به شیوۀ هیجان

مرد قزوینی به شیوۀ  (431دفتراول، ی)قزوینی  در حکایت كبودی زدندرداه الهی بیگناهی خود را اثبات میکند. 

مدار منفی و از نوع رفتار اجتنابی به مقصود خود دست نمییابد. در حکایت آن دزد كه پرسیدندش... )دفتر هیجان

تنها تالشی برای رفع شک پس از پرسش و پاسخهای بیهوده از كنار مشکل میگذرد و نهمرد رهگذر  (145سوم، ی

مدار منفی از نوع اجتنابی از آن میگذرد. در نمیکند، بلکه با مشکل روبرو نمیشود و بصورت هیجانتردید خود  و

مدار مثبت از نوع فروتنی و دوری (، عاشق در نهایت به شیوۀ هیجان437قصج آنکه در یاری بکوفت )دفتر اول، ی

 از غرور میتواند عشق حقیقی را دریابد.

 

 حکایات تعداد مثبت/ منفی نوع

 خر برفت و خر برفت 4 منفی آسیب به دیگران

كرامات آن -3موسی و چوپان، -6اعرابی درویش، -4 5 مثبت ابراز هیجان

قوم یونس  -1درویش كه در كشتی متهمش كردند، 

 آن شخص كه خواب دید كه...-5علیه السالم، 

 خر برفت و خر برفت 4 مثبت پذیرش

 روباه ...رفتن درگ و  4 مثبت پذیریپند و عبرت

 كلوخ انداختن تشنه از سر دیوار  4 مثبت تفکر آرزومندانه

-3آن پادشاه جهود كه...،  -6طوطی و بقال، -4 1 منفی دریتکانش

در بیان آنکه ترک -1خورنددان پیل بچه از حری...، 

 الجواب جواب

 كرامات آن -3طوطی و بقال، -6پادشاه و كنیزک، -4 9 مثبت دعا و نیایش و توكل

قوم یونس  -1درویش كه در كشتی متهمش كردند، 

آن شخص كه  -4در بیان توبج نصوح، -5علیه السالم، 

احد احد دفتن بالل، -7دزدان، قوچ او را بدزدیدند، 

 آن شخص كه خواب دید كه...-9

/ 4مثبت: رفتار اجتنابی

 3منفی: 

آن -3موسی و چوپان، -6كبودی زدن قزوینی، -4 1

 آن آبگیر كه...-1.، دزد كه پرسیدندش..

 آن كه درِ یاری بکوفت 4 مثبت فروتنی
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 گیری نتیجه
 میستق دونه دو به الزاروس و فولکمن یجنظر براساس یروان یفشارها و مشکالت با ییارویرو و مقابله یهاوهیش

 اقدامات قیازطر کندیم تالش، فرد اول ۀویش در .مدارجانیه یهاوهیش -6 ،مدارمسئله یهاوهیش -4 :است شده

 اما د؛كن ریپذتحمل ای بردارد انیازم را مشکل آن رینظا و یزیربرنامه مشورت، درفتن، ییراهنما دونادون، یعمل

 . آورد بدست را خود آرامش با روشهایی همچون دعا و نیایش و... کندیم یسع فردۀ دوم، ویش در

 اذعان وانتیم دونادون و اریبس شواهد به توجه ، باانددرفته قرار اساس حاضر پژوهش در كه یمیتعل آثار یبررس در

 شکالتم ،یروان یفشارها با مقابله یهاوهیش ۀدربار فولکمن و الزاروس یشناختروانیج نظر با آنها مطالب كه داشت

 بر مدارمسئله یامقابله ۀویش موردنظر، یامقابله ۀویش دو انیم از. دارد وجود یکینزد اریبس ییهمسو ای انطباق... و

 .است افکنده هیسا پژوهش نیا در مذكور یادب آثار

 

 مثنوی كلیله و دمنه دلستان بوستان 

 34 49 46 7 مدارمسئله

 36 45 9 1 مدار مثبتمسئله

 7 3 1 3 مدار منفیمسئله

 64 1 45 44 مدارهیجان

 49 3 44 47 مدار مثبتهیجان

 9 4 1 6 مدار منفیهیجان

 

 به اقدام د.خوریم بچشم مدارمسئله جمقابل ۀویش از شیب مدارجانیه جمقابل ۀویش ،یسعد دلستان و بوستان در

و ...  یزورنهیك ب،یفر و رنگین ،یدزدمدار مثبت؛ های مسئلهی و ... از شیوهشناخت یبازساز ر،یتدب و رنگین عمل،

و  مثبت مدارجانیه جمقابل یهاوهیش از و... ،یدارشتنیخو ،یپوشپرده جان،یه ابرازمدار منفی؛ های مسئلهاز شیوه

 ستند.ه دلستان و بوستان در یمنف مدارجانیه جمقابل یهاوهیش از ...و ینگریمنف ،یاجتناب رفتار ،یدرتکانش

 و تیعقالن و میهست مواجه كارآمد و مؤثر مثبت، مدارمسئله یامقابله یهاوهیش با همه از شیب ودمنهلهیكل در

 و ریتدب گران،ید با مشورت عمل، به اقدام. است درفته قرار توجه مورد شتریب مشکل، حل جمله از امور در ریتدب

 به زدن بیآس مکر، و رنگین ،یبدن هیتنب؛ مثبت مدارمسئله یامقابله یهاوهیش... از و یشیاندعاقبت ،ییجوچاره

 یردتکانش، كردن دعا كردن، درددل كردن، مشورت مدار منفی؛مسئلهای های مقابله، از شیوهآن رینظا و گرانید

 و دمنه هستند. مدار در كلیلهای هیجانهای مقابلههای شیوهاز نمونه آن رینظا و عجوالنه قضاوت خشم، و

 جهینت نیا به و میخوریبرم مدارجانیه چه و مدارمسئله چه یامقابله یرفتار یهاوهیش انواع به ،یمولو یمثنو در

 یزسازبا و دنیآداهان .است استوار مدارمسئله یامقابله یهاوهیش بر شتریب یمثنو اتیحکا كه میابییم دست

 ران،گید به زدن بیآس؛ مثبت مدارمسئله یامقابله یهاوهیش از ...و درفتن كمک و ییراهنما بخشش، ،یشناخت

 ازو...  ل،توس و توكل ش،یاین و دعا آرزومندانه، تفکری؛ منف مدارمسئله جمقابل یهاوهیش از و... یریتدبیب رنگ،ین

 جمقابل یهاوهیش ازو...  یدرتکانش عجوالنه، قضاوت ،یمنف جاناتیه ابرازو  مثبت مدارجانیه جمقابل یهاوهیش

 ی هستند.مثنو در یمنف مدارجانیه

 



 437/…در كتب تعلیمی قرن شش تا هشت با مشکالت  مقابله هایبررسی شیوه

 

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 عهده بر را نامهپایان این راهنمایی سركار خانم دكتر اكرم دلشنی. است شده استخراج تهران مركزیاسالمی واحد 

 ریدردآو در رساله این پژوهشگر عنوان به فاطمه دریکوندسركار خانم . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

 هاداده لیلتح و تجزیه به كمک با نیز سركار خانم دكتر فاطمه دلشنی. اندداشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .كردند ایفا را پژوهش این مشاور نقش تخصصی، راهنماییهای و

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر

 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 یفیك ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامهپایان داوران هیئت و تهران مركزیآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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