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 ضـبط شـده و   ی است که در آن مطـالب   ی گروه ۀک رسان یکتاب  
 مطالـب آن از نظـر زمـان و مکـان          یابیـ قابل انتقال باشـد و باز     

ن تمدن بشر هـستند کـه       یادیها بخش بن    کتاب .)1( محدود نباشد 
نـده را   ی گذشـته بـه نـسل آ       ي انتقـال دسـتاوردها    ۀفینه تنها وظ  

از جوانـب متفـاوت     هـا    اند بلکه در پرورش انـسان      برعهده داشته 
، ی زنـدگ  ۀر فلسف یی، تغ 1تی، رشد شخص  ینیآفر ، لذت ییدانش افزا 
بـا  . کننـد  یفا کرده و م   ی ا ی، نقش اساس  ی و الگوده  یبخش آرامش

، رشد  یبخشین ابزار آگاه  یتر ها مهم برشمرده، کتاب هاي    یژگیو
 یتوجه به ارزش کتاب در تحول زنـدگ . اند و پرورش روان   يفکر
اسـت   همواره مـورد توجـه بـوده       یرانی ادب ا   در فرهنگ و   يبشر

 با کتـاب  ینی همنشيد بر ارزشمند ی با تأک  يرازیکه حافظ ش   چنان
  : )2(دین فرمایچن
  ی کهن دو منةرك و از بادیار زیدو 

  ی چمنۀ و گوشی و کتابیفراغت               
  ا و آخرت ندهم ین مقام به دنیمن ا
  یم انجمنام افتند هر دیاگر چه در پ          

  

اند و  توجه داشتهي هنريهاییبایها همواره به هنر و ز   انسان  
هنر، به «. اند به کار بردهی روح انساني پرورش و ارتقايآن را برا

ه ی را پرمای آن است که زندگانییبای است و ز ییبایوجود آوردن ز  
 است که یاجی احتيو متمتع سازد، پس توجه انسان به هنر از رو    

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
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  پرورش اخالق از طریق کتاب درمانی در متون ادب پارسی
  2∗زاده مهابادي جیمعصومه محلو ،1دکتر فرشته آهنگري

  نگاري ایران عضو هیأت علمی بنیاد دانشنامه. 1

  آباد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی، دانشگاه نجف. 2

  )15/6/93، تاریخ پذیرش 8/4/93تاریخ دریافت (

  چکیده
رد یگ یت مأط خاص خود نشینده در شرایح و روان گـو تفکر و احساس است و چون از روي بکر از ژرفايها شهی اندۀگاه عرضیکتاب، جا :نهیزم

 و پرورش روح ییف کتاب، راهنمایاز آغاز، علت تأل. »ندید الجرم بر دل نشیسخن کز دل برآ«گذارد؛ به مصداق  یر خواننده، اثر مبط مشابه یدر شرا
ران همواره از کتاب ی ایم و غنیدر فرهنگ قد. ندیگو ی م»یدرمان کتاب«است؛ آنچه که امروزه بدان   با هدف حفظ تجارب گذشتگان بودهیآدم
اند؛  شه و خرد بهره بردهی در جهت رشد انديا لهیعنوان وس ز بهی و نی زندگيها ی مبارزه با سختيزه برایجاد انگی، ای درمان مشکالت روحيبرا

 ین مقاله به بررسیدر ا.  آن استيها ها و مصداق  از مثالنامه و قابوسنامه استی و نگارش سي اسکندرۀخردنام شهرزاد و پادشاه، يچنانکه ماجرا
  . است شده ران پرداختهی در فرهنگ ایکتاب درمان

 

 است که هدف آن ییها  پر از کتابیمتون ادب پارس. ار مؤثر باشدی بسي امروزۀ اخالق در جامعیتواند در پرورش و تعال یکتاب م :يریگ جهینت
 یکتاب درمان. ک منبع ارزشمند در درمان استفاده کردیعنوان  د از کتاب بهیرو با نیازا. ی اجتماعۀ و هم در جنبي فردۀ در جنبهم است یرشد اخالق

 هستند ي رشدی کتاب درمانی، نوعیمیات تعلی ادبة حوزيها تمام کتاب.  استی قابل بررسینی بالی و کتاب درماني رشدیدر دو بخش کتاب درمان
  .  استفاده کردینی بالیعنوان کتاب درمان توان به ی میلیتمث يها  داستانیسیو از بازنو

  
 

  ی، ادب فارسی اخالق، کتاب درمان:دواژگانیکل
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ف را از ی دارد و هنر در واقع، احساسات لط   یه کردن زندگ  یبه پرما 
ات ین اسـت کـه از ضـرور       یـ د، ا یـ نمایض م ی فا يگری به د  یکی

تـر   تـر باشـد، بـزرگ      ضش عام یشود و هرچه ف   ی شمرده م  یزندگ
ک اثـر   یـ ر  ی بتوانند تحت تأث   يشتریپس هرچه افراد ب   . )3(»تاس
الت خـود   شتر اسـت و در رسـ      یرند، ارزش آن اثر، ب    ی قرار گ  يهنر

  . تر موفق
سنده بـا  یـ  اسـت کـه نو  يز از انواع آثار هنـر   ی ن ینگارش ادب   

زان یـ کنـد تـا م     ی م ی خود سع  ةژین هدف و سبک نگارش و     ییتع
ک یـ م  ی تنظ یهرچه چگونگ . ش دهد ی اثر خود را افزا    يرگذاریتأث

ط مـشابه،   ی آن در شـرا    يرگـذار یتر باشـد ؛ درصـد تأث      اثر، واضح 
رسـانی اسـت و     هدف در نوشتن، پیـام     «را،یتر خواهدبود؛ ز  فزونا

از . شود که پیام، روشن و مؤثر باشـد       این هدف زمانی حاصل می    
سنده قلم به دست بگیرد، بهتر اسـت        یپیش از این که نو    ،  ن رو یا

نویـسید؟  نویـسید؟ چـرا مـی   چه مـی : ها را پاسخ دهد  این پرسش 
 هرچـه  .)4(» نویـسد؟ طی مـی ینویسد؟ در چـه شـرا   براي که می  

تـر باشـد؛    هـا دقیـق   نده در مشخص نمودن پاسخ این سؤال  نویس
 تأثیرگـذار . بـود  تـر خواهـد    اش افزون شک تأثیرگذاري نوشته   بی

بینـیم    به نویسنده بستگی ندارد، گاهی می      بودن یک نوشته، تنها   
 هاي باال، بسیار موفـق بـوده       که نویسنده در پاسخگویی به سؤال     

و از خوانـدن     ینـد نما است و افراد متخـصص او را تحـسین مـی          
اي چنـین نظـري ندارنـد؛ ایـن          برند؛ اما عده    وي لذت می   ۀنوشت

دهد که خواننده هم باید سنجیده و دقیق، مطلب مـورد          نشان می 
  اش را انتخاب کند و ابتدا دریابد هدف نویسنده چـه بـوده             مطالعه

  آید؟  حساب می است؟ و آیا وي از مخاطبان اثر به
 

  یکتاب درمان

 یـا بهتـر اسـت گفتـه     ،به قدمت خود کتاب 2ی درمانقدمت کتاب
 يدیـ  مفهـوم جد   یاندرم  کتاب .)5(، است  به قدمت خواندن   ؛شود
ـ  ۀبیســت، برکت ین ـ   ر س در ( تـبس    یشـهر باســـتان    ۀدر کتابخان

عنـوان    که بـه   »شفاخانه روح «: نوشته شــده است   )لیسواحل ن 
  .)6( شودی می مشهور جهان تلقيان شعار کتابخانهیتر میقد
وئل کروتـرز در سـال      ی ابتدا با سم   یاگرچه اصطالح کتاب درمان   «

ر رفتـار و کـاهش     یی تغ ي اما استفاده از کتاب برا     ، ابداع شد  1916

ــپر ــتانیشانی ــوالنی، داس ــرون وســط   ی ط ــه ق  ی دارد کــه ب
ف ی، تعـار  ی کتـاب درمـان    يسندگان مختلف برا  ینو). 7(گردد یبرم

ن یوه درمـان چنـ    ین شـ  یـ  از ا  یف کل یتعر .اند  ارائه کرده  یمختلف
ات یق اشتراك دوجانبه ادب   ی از فنون که از طر     يا مجموعه«: است

جـاد  ی، ا 3ان مـددکار و مـددجو     ی م -ن مفهوم ممکن  یتر عیدر وس -
ات ماننـد   یـ  ادب يهـا   شاخه ۀ از هم  یکتاب درمان » .کند یتعامل م 
 بهـره   ی شخـص  يها ادداشتیها و    نامه ی کوتاه، زندگ  يها داستان

شود هر   ینه، درمان اعمال م   یک زم یکه در    یگامهن) 8(»ردیگ یم
ل ی را تـشک   یتواند کتاب درمان   ی م یرداستانی و غ  یدو مواد داستان  

ک یـ ) ها، اشعار   رمان :نمونه يبرا (4ی داستان یکتاب درمان «. دهد
ط یشـرا  ریتـأث  طـور فعـال، تحـت      که مواد به   ییاست جا یند پو یفرا

، )کینامیکودیسـا  (ییایوپ دگاه روان یاز د . شود یر م یخواننده، تفس 
نش، یـ ه و ب  یـ ، تزک یی شناسـا  ينـدها یق فرا یـ  از طر  یمواد داستان 

ت داسـتان،   یک شخـص  یـ ق با   یق تطب یاز طر . شوند یرگذار م یتأث
 ة مـشاهد ين را کـه بـرا  یگزی جـا یتی مـوقع يخواننده دستاوردها 

ت ی با شخص  يبا همدرد . آوردیخواهد به دست م    یمسائل خود م  
 از یید و رهـا ی را همراه با ام یی از شناسا  یداستان، درمانجو، شکل  

آورد کـه متعاقـب آن، منجـر بـه           یمـ  دست  به ی عاطف يهاتنش
  .)9(»شود  میيرات رفتار وییرت و تغیبص

 خـاص از مـتن    یمطالعه کتاب، آن هم کتابی خاص یا بخش         
شـود،    خاصی توصیه می6يدرمانجو  به 5کتاب که توسط درمانگر  

  : )11 و 10( باشداشتهتواند این اثرها را د می
  شناخت و آگاهیۀتوسع. 1

آشنایی با سرگذشت زندگی دیگران و اینکه چه راهکارهـایی           . 2
 .اند را براي غلبه برمشکالت در پیش گرفته

هایی که مددجو در      الگو قرار دادن و همانندسازي با شخصیت      . 3
 .شود کتاب با آنان آشنا می

دگی بهتـر و تقویـت تفکـر        هایی براي زن    آموختن دستورالعمل . 4
 .مثبت

تداعی آزاد هنگام برخورد با مفاهیمی که براي خواننده معناي          . 5
 .اي دارند ویژه

 .ها و رفتارها تحریک خواننده به تفکر، تحلیل نگرش. 6

 .هاي مخفی شده به سمت آگاهی فراخوانی احساسات و تجربه. 7
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سـازگاري  کمک به شناخت علل رفتار خود و دیگران و تأمین   . 8
 .مطلوب

عنوان پناهگـاه امنـی کـه آرزوهـا و            کمک جستن از کتاب به    . 9
پیوندد و پایان خوش آنهـا بـه     در آن به تحقق می  یرویاهاي آدم 

بخـشد و پناهگـاهی کـه بـه هنگـام نیـاز، فـارغ از                   امید می  يو
   .آورد هاي روزمره به آنها روي می واقعیت

، درمـان و    ییات، راهنمـ  یصورت مکتوب باعث هـدا     آنچه به   
فـا  ی همان نقـش را ا     ی به صورت شفاه   یشود گاه   می  روح یتعال
مردان و زنان خردمنـد در روسـتاها قرنهـا از تمثیـل و              «. کندیم

اند تا به سـؤالی پاسـخ گوینـد، یـا موضـوع             داستان استفاده کرده  
اي را توضیح دهند؛ این بخشی از فرهنگ شفاهی بـود و            پیچیده

توانستند خرد و حکمـت خـود رادر        تن می سالمندان با داستان گف   
هاي آنها از نسلی به نـسل دیگـر         داستان. اختیار دیگران بگذارند  

قــصه گفــتن فوایــد بــسیاري دارد، از جملــه . اســتمنتقـل شــده 
دادن، تجسم، تصور   هایی نظیر گوش  ممارست کودکان در مهارت   

وقتی شما داسـتانی را بـه جـاي خوانـدن از روي             . و خیالپردازي 
کنید، آزاد هستید کـه از تخیـل خـود          اب براي آنها تعریف می    کت

کنید بـراي کـودك     استفاده کنید و بعضی کلمات را که حس می        
این حالت خودجوشی، داستان را     . تر است در آن بگنجانید    مناسب

  .)12(» کندبراي شنونده چیزي منحصر به فرد می
  
  رانی در ای کتاب درمانۀنیشیپ

 نفـس اسـتفاده   یـۀ ، درمـان و تزک يرآن براازخواندن ق مسلمانان
 یـــــ اد و ذکرخداوند را در زندگ     یآنان با خواندن قرآن     . کنندیم

وبهم بِذکْرِ اللّـه أَالَ        «. سازندی م يخود جار  تَطْمئنُّ قُلُ واْ و الَّذینَ آمنُ
وب    قُلُ ه تَطْمئنُّ الْ  یاد  که ایمان آوردند و دلهایشان به      آنان: بِذکْرِ اللّ

،  رعـد  ةسـور  (»ردیگیرد؛ همانا که با یاد خدا دلها آرام گ         خدا آرام   
 خوانـدن قـرآن در     يالدی مـ  1272هـا قبـل حـدود        سال) 28 یۀآ
ز ی تجـو  یعنـوان درمـان پزشـک       قاهره بـه   »المنصور «مارستانیب
 قـرآن در ذکـر      ةوید گرفـت کـه شـ      یده نبا ی البته، ناد  .)13(شد یم

ارز اصـالح رفتـار مـسلمانان بـا         ان، مصداق ب  ینیشی پ يها داستان
 ی ملموس کتاب درمـان ۀ است که خود نمونيپرداز توسل به قصه  

  .است

تفـأل  . ن شده است  ی عج یان با کتاب درمان   یرانیشتر ا یروح ب   
ـ  یلـدا بـارزتر   ی در شب    یوان حافظ و شاهنامه خوان    یبه د   ۀن نمون
 بـا   یخی تـار  يهـا  چنان کـه در کـشاکش     هم.  آن است  يکاربرد

 را از خـود     يریپذ م توس، رخوت و شکست    ی حک ۀنامخواندن شاه 
ش حس وطن   یر شعر در افزا   یز تأث ی معاصر ن  ةاند؛ در دور   دور کرده 
  رقابلیها چه در انقالب و چه در جنگ غ          و دفاع از ارزش    یدوست

  : )14(دیگو  میحضرت موالنا در تأثیر سخن،. انکار است
   را یک سخن ویران کندیعالم

  روبهان مرده را شیران کند                    
 ی اسـت کـه در تمـام     یبـ ی خود از جمله خردمندان اد     يمولو  

 در  یز قرار دادن داستان، سـع     یف با دستاو  ی شر يشش دفتر مثنو  
 و  یکه در داسـتان مـشهور طـوط       چنان. دان خود دارد  یت مر یهدا

 بـا قـرار     ي هند ی طوط يدن ماجرا ی گرفتار با شن   یبازرگان، طوط 
 را  یی راه رها  یی از شناسا  ین، شکل یگزی جا یتیدادن خود در موقع   

ر رفتـار   ییـ د و تغ  ینش جد یافت ب یآورد که منجر به در     یم دست به
  .ابدی ی مییاز اسارت قفس رها،  شدهيو

 هستند که توسط بشر     یین دارو یتر ي واژگان قو  طور قطع،   به  
جـان ذهـن و   ی هر چند که واژگان سـبب ه     .)15(شود یاستفاده م 
ر یتوانـد تـأث   ی مـ  ينظم و نثـر    ا هر یشوند، اما آ   ی روح م  یشادمان

ژرف بر خواننده بگذارد؟ براي تأثیرگذاري سخن، میزان آمـادگی          
خواننده یا شنونده بـسیار مـؤثر اسـت؛ کـه ایـن تـأثیر در افـراد                  

شــیخ اجــل، ســعدي، ایــن مطلــب را . مختلــف، متفــاوت اســت
اي  در بعلبــک وقتــی کلمــه «):16( کنــد درحکــایتی مطــرح مــی

گیـرد و آتـشم      نفسم درنمی  دیدم که .. .گفتم به طریق وعظ    همی
اقرب الیـه مـن     «در معانی این آیت که      ... کند  تر اثر نمی   در هیزم 

  : جایی رسانیده گفتم سخن به» حبل الورید
  تر از من به من است دوست نزدیک

  وینت مشکل که من از وي دورم                   
  چه کنم با که توان گفت که او

  در کــنار من و مــن مهــجورم                   
 قـدح در دسـت کـه    ۀمن از شـراب ایـن سـخن مـست و فـضال       

اي بر کنار مجلس گـذر کـرد و دور آخـر در او اثـر کـرد و                      رونده
اي زد که دیگران به موافقت او در خـروش آمدنـد و خامـان       نعره

  .)17(مجلس به جوش
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ات در بهبـود    یـ اب و ادب   که در آن به نقش کت      یهاییکی از کتاب  
 »هـزار و یـک شـب    «توان استناد کرد، کتابی م7ی روح يبیمار
 اسـت کـه در پـی خیانـت          ياین کتـاب، درمـان شـهریار      . است

ـ     کـه   طـوري  شـود؛ بـه     ش از انـدازه مـی     یهمسرش دچار بدبینی ب
تا سـه   . کشتیاي را به زنی آورده، بامدادانش هم        هرشب باکره «

مردم به ستوه آمده دختران خـود       . سال، حال بدین منوال گذشت    
وزیـر،  .  نمانـد  ي رفتند و در شهر دختـر      ییبرداشته هریک به سو   

 شهریار پیدا نکرد و چون ناامید شد دختـرش          ي برا يدختر دیگر 
مرا به ملک، کابین کن یا من نیز کـشته شـوم و یـا               : به او گفت  

 ة شهرزاد به شیو   .)18(» زنده مانم و بال از دختران مردم بگردانم       
را   او هـر شـب، قـصه      . کـرد   گویی، شـهریار را سـرگرم مـی         قصه
شـود و      قصه   ۀ شنیدن ادام  ۀنموده تا پادشاه شیفت      متوقف   یدرجای

هـایی از   شهرزاد با گفتن داستان   . ندازدیکشتن او را به روز دیگر ب      
کرد که افراد دیگري نیز   میيآور مردان به شاه یاد خیانت زنان و 

خیانتکـاران   است وو به آنها خیانت شدهاند    دچار این مشکل شده   
هـا بـا عبـارت        داسـتان  ۀاو در همـ   . اند  خیانت خود را دیده       ۀنتیج

شهرزاد بـه  . کرد  شاه را خطاب می  »اي ملک جوان بخت   «مثبت  
، سـخنانش   ین آگاه ی داشت و با ا    یارزش و قدرت واژگان، آگاه    

الم قـدر کـه کـ      را، همـان  یز.  بود يتوز نهی از زخم زبان و ک     يعار
 یند درمان و حت   یده، در فرا  یده، اثربخش است، سخن نسج    یسنج

وه، شاه ین شیشهرزاد بد. ، مخرب استی اجتماع ةدر روابط روزمر  
دن ی شـن  ۀفتی خـود کـرده او را شـ        يهـا  يپـرداز  را افسون افسانه  

سازد؛ تا آن که در شب چهارصـد و یکـم، داسـتانی در مـورد                 یم
 ؛گوید که یو به این شیوه مکند  یف میپاکدامنی و عفاف زنی تعر

  .  زنان، خیانتکار نیستندۀهم
قت، شهرزاد در طول هزار و یک شب با مطرح کردن           یدر حق   

دهـد؛ تـا     فراوان به شهریار آرامـش مـی   يها  موعظه ها و  حکایت
 را  یانیـ ت پا یـ خواهـد کـه حکا     یکه خواهر شهرزاد از او مـ       ییجا
ک یـ هـا    سـتان در گفـتن دا    يدهد و  ین نشان م  یف کند و ا   یتعر
گـران هـم مـشورت      یاست و بـا د      منظم و منسجم داشته    ۀبرنام
ف یـ  تعر ۀک شـب برنامـ    یـ پس از آن که هزار و       . است کرده یم

ن مدت شهرزاد از ملک سـه پـسر         یدر ا «. دیان رس یداستان به پا  
: د و گفـت ین ببوسید، زمیان رسانیات به پاین حکا یچون ا . داشت

ت و  یـ  اسـت کـه حکا     ک شـب  یـ  ملک جهان، اکنون هزار و       يا

، یکـنم اگـر اجـازت دهـ        یث مـ  ین از بهر تو حـد     یمواعظ متقدم 
شهرزاد بانگ .  تمنا کنیخواه یملک گفت هرچه م   .  دارم ییتمنا
نــان یا: و گفــت... گــان زد؛ فرزنــدان او را حاضــر آوردنــدیبــه دا

ند، تمنا دارم که مرا به کودکان ببخشا          و از کشتنم    ییفرزندان تواَ
به خدا سوگند   : نه گرفت و گفت   یودکان را به س   ملک ک . یآزاد کن 

 ب، امان داده  یبودم و از هر آس     دهین تو را بخش   یش از ا  یکه من پ  
شه دار  یـ  شاه در مدت سه سال در وجودش ر        يماری ب .)18(»مبود 

 یصد و سـ ی سیبیطور تقر  بهيماری هر سال ب   يشده بود و در ازا    
ه شـهریار در    تاآنجاکـ . ف کردند ی درمانش تعر  يو سه داستان برا   

خـداي تعـالی بـر تـو     «: گوید یپایان به وزیر خود، پدر شهرزاد، م 
 وسبب منع من از ي خود را به من تزویج کرد ۀببخشاید که کریم  

  .)18(»يکشتن دختران مردم شد
نـوعی  (گـویی   قـصه     ة مناسب از شیو   ةاستفاد،  ن داستان یدر ا   

ریار دلیـل اصـلی بهبـود شـه        ) یا کتـاب درمـان    یادبیات درمانی   
 اسـت امـا     ینی بـال  یکتاب درمان ،   شهرزاد یکتاب درمان . است بوده
ک رونـد   یـ ،  ید توجه داشت که روند استفاده از کتـاب درمـان          یبا

ار ی بـس  ۀاز به صبر و حوصـل     یاست و ن   شده يزیر  و برنامه  یطوالن
. ابـد ید ادامه ی تا درمان کامل شخص با    ی کتاب درمان  ۀبرنام. دارد
ت قصه . از دارد ی آرام ن  یطیمحن برنامه، به    ین ا یهمچن  ییگـو  سنّ

 يریرپـذ ی، آرامش و سـکوت، تأث     یت زمان یدر شب به لحاظ موقع    
 يداسـتان را در مرحلـه ا      ،  ن که شهرزاد هر شب    یا.  دارد يشتریب

د یـ  مخاطب و ام   يمند دهد عالقه  یکرد؛ نشان م   یحساس تمام م  
ن  درمـا  ةن کننـد  یعنوان درمان، تضم    استفاده از کتاب به    ۀبه ادام 

   .کامل است
حت یخواهـد تـا او را نـص       ی از ارسطو م   ین اسکندر مقدون  یچنهم
  ) :19(کند
   چند بفرست خاطر پسندیخط

  که باشد به هر خطه ام سودمند                   
  درهاي  بود هر خطش چون صدف

  انه پرـمی حکياــدرزهــز ان                     

مـانگر و اسـکندر را       ارسـطو را در    ۀتـوان نوشـت    یدر واقع مـ     
 اسـت کـه     ي رشـد  یکتاب درمان ،  رین نوع تأث  یا. درمانجو دانست 

شـود    مـی ی نو از زندگیافتی و دری فرد و کسب آگاه    یباعث تعال 
. وه پرورده است  ین ش یآن را به بهتر    ،یجام،   زبان یکه شاعرپارس 
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 حکمـت آمـوز و سرشـار از مباحـث           یان داسـتان  یـ  ب یهدف اصل 
مـسئلۀ اخـالق در     «. ز آن بهره ببرنـد     است که همگان ا    یاخالق

عنوان هنر کالمی، همواره مـورد توجـه         هنر، از جمله در شعر، به     
اخـالق، ادب و هنــربوده      هاي    ادیبان، فیلسوفان و منتقدان حوزه    

 اخالقگرایـان تنـدرو، وظیفـۀ هنـر را خـدمت بـه اخـالق              . است
ا دانند و هرگونه اثر هنري خارج از هنجارهــــاي اخالقـی ر           می

دیدگاه مقابل این نگرش، هنرگرایی تنـدرو       . انگارنـد  می نادرست
این دیدگاه، از هرگونه اثر هنري، تنها انتظار هنري بـودن          . است

را دارد و نـه چیـز دیگـر؛ و انتظـارش از اخالق و جامعه نیز این              
 روتر به نظر   دیدگاه سوم، که میانه   . است که در خدمت هنر باشند     

معروف اسـت، کــه بــر تعامــل         » آمیخته«اه  رسد، به دیدگ   می
 یعنـ یدگاه سـوم    یـ  د .)20(» ورزد  مـی  میان اخالق و هنر تأکیـد     

 یتوانـد در کتـاب درمـان        مـی  دگاه تعامـل میان اخالق و هنـر      ید
 یصورت افراطـ   به) شعر( هنر   یوقت .ر را داشته باشد   ین تأث یشتریب

اشـد؛ در   داشـته ب ییبای زۀا فقط جنبیتنها در خدمت اخالق باشد    
 یعیف وسـ  یـ  توانـد در ط    ی رشد و درمان نم    يجذب مخاطب برا  

 را بـه    يتر ج مطلوب یتوان نتا   می موفق باشد اما در حالت اعتدال     
   .دست آورد

  
   و حکمت8 و آموزش اخالقیکتاب درمان
 یکتــاب درمــان«: شــود ی مــی از دو جنبــه بررســیکتــاب درمــان

 شامل  ینی بال یکتاب درمان . »10ي رشد یکتاب درمان «و   »9ینیبال
ک یـ  است که پزشکان مجـرب از آن بـا           یدرمان  روان يها روش
 و  ي که دچار مشکالت رفتـار     ي افراد ي خاص، برا  ی درمان ۀبرنام
 ي بـرا  ي رشـد  یاما کتاب درمان  . کنند ی هستند، استفاده م   یعاطف

 کـار   آنهـا بـه  یعیکمک به افراد سالم، در جهت رشد و تکامل طب 
سـاز شـود،     ن کـه مـشکل    یش از ا  یرا پ ازها  یکوشد ن  یرود و م   یم
کند  ی به افراد کمک م    ي رشد یکتاب درمان .  و رفع کند   ینیب شیپ

، يریش فراهم آمده و الگوگ    ی را با اطالعات از پ     یتا مراحل زندگ  
ار کاربرد داشته یران بس ی در ا  ي رشد ی کتاب درمان  .)21(  کنند یط

ادب «عنــوان   را تحــتی از ادب فارســیمــیچنانکــه بخــش عظ
 ي کـه محتـوا    ییهـا  کتـاب . است  به خود اختصاص داده    »یمیلتع

 ي رشـد  ی کتـاب درمـان    ی دارند مـصداق واقعـ     ی و حکم  یاخالق
ــار شــاهان ا .هــستند ــیدر درب ــوان ییهــا  کتــابیران  تحــت عن

ــص« ــوك حتین ــ»المل ــصداق کل ــر در ذ ی و در م ــت ــوان ی ل عن
 یتی و شخـص   ي رشد و تکامل فکر    يژه برا یطور و  به» اندرزنامه«

بودنـد کـه     ن شـده  ی مردم تدو  ۀ هم يطور اعم برا   ن و به  پادشاها
ت یو رعا ر ملکی داشتند آنان را در تدبیهمراه با ذکر داستان سع   

 ياریـ  و حـل مـشکالت       يف فـرد  ی و انجام تکال   یروابط اجتماع 
 . ندینما

: شـود  یم مـ ی سـه 11یوه در رشـد عـاطف  یات به چهار شـ   یادب  
 از ياریدر بـس کنـد کـه    یات بـه درمـانجو ثابـت مـ       ینخست، ادب 
هـا و     ن احساس یکه بروز ا    ن  یگران هستند و ا   یها مانند د    احساس

ات، یـ دوم، ادب .  اسـت  یعـ ی و طب  ي عـاد  يهـا امـر     عواطف در آن  
رد و  یـ گ  ی م ی گوناگون به بررس   يها دگاهیهرگونه احساس را از د    

، آن ی اصـول یـۀ دهـد و برپا     ی کامل از آن بـه دسـت مـ         يریتصو
 يها تی شخصيها سوم، کنش. ندک  ی م ییژه را شناسا  یاحساس و 
ژه یـ  و ی برخورد با عواطف   يها  وهی ش ي را برا  ییها دگاهیگوناگون د 

دهد که هر فرد،  ی نشان م یات به روشن  یچهارم، ادب . دهد  یارائه م 
ن عواطـف  یـ که ا ن یگر ایکند و د   ی را تجربه م   یعواطف گوناگون 

   .)22(رندیگ یگر قرار میکدی در تضاد و کشمکش با یگاه
ا یـ  »نامـه  اسـت یس « به نـام   ي کتاب ارزشمند  یفرهنگ فارس در  
پـرورش   آن فی تـأل ی وجود دارد کـه هـدف اصـل   »رالملوكیس«

 اسـت   ییها  به پاسخ پرسش   یابی شاه در دست   یی و راهنما  یاخالق
نامـه   اسـت ی سۀدر مقدمـ . گشت ی مطرح ميکه در امور کشوردار  

بب  خزانـه کـه سـ   يها د ناسخ کتاب ی گو چنین« :استن آمده یچن
انـاراهللا  -د، ملکـشاه   ین کتاب آن بـود کـه سـلطان سـع          ینهادن ا 
 در سال چهارصد و هفتادونه چند کس را که از بزرگـان             -برهانه

 مملکـت   یک در معنـ   یـ هر« :ان بفرمود که  یران و دانا  یدولت و پ  
ک یـ روزگـار مـا ن   ست که در عهـد و ید تا چید و بنگر  یشه کن یاند

وان و درگاه و مجلس و بارگـاه مـا شـرط آن را بـه        یاست و در د   
ش یاست و کدام شغل است که پ       دهیا بر ما پوش   یآورند   ی نم يجا

انــد و مــا تــدارك آن  ا آوردهجــ ط آن بــهیاز مــا پادشــاهان، شــرا
اسـت   ن و رسم ملوك گذشته بـوده      ییز هر چه از آ    یم و ن  یکن ینم

 ي و بر را   دیسید و روشن بنو   یشیندیگران ب یسلجوق و د   همچو آل 
 ين کارهـا یـ م تـا پـس از ا  ید تا ما در آن تأمل کنـ یما عرضه کن 

 به جا آورده یش رود و شرط هر شغلی خوة برقاعدياوی و دن ینید
- ياست از آن باز دارند که چون خدا  ک رفته یشود، و آنچه نه ن    
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د یها بر ما تمام گردان      داشت و نعمت   ی جهان را به ما ارزان     -یتعال
ز در مملکت ما بعـد از       یچ چ ید که ه  یور کرد نبا  و دشمنان ما مقه   

 بـر مـا   يزیـ ا چیـ هـا بـه ناواجـب رود و     ن ناقص باشد و شغل  یا
الملـک و    الملـک و شـرف     ن اشـاره بـه نظـام      یـ  و ا  »ده ماند یپوش

 را آنچـه    یپـس هرکـس   . بود فه کرده ین طا یمجدالملک و مانند ا   
، از   عرضـه کردنـد    ی عال يأ بنوشتند و بر ر    ین معن یفراز آمد در ا   

 -ر، نظـام المـک،    یـ امد مگر از آن وز    یده ن یچ کس را پسند   یآن ه 
کاووس بن اسکندر بـن قـابوس        یک نامه اثر  قابوس .)23( اهللا رمحة

سنده آن را بـا هـدف رشـد         یـ  اسـت کـه نو     یر، کتـاب  یبن وشمگ 
 يا«. النـشاه نوشـت   ی اخالق و خرد فرزندش گ     یت، تعال یشخص

 را يافتم رو یـ ان   گذشـتگ  ةریـ ش را در دا   یپسر چون من نام خـو     
 دگر  يا  عزل به من رسد نامه     ۀش از آن که نام    یافتم که پ  یچنان  

ـ             جـستن از    یش بهرگـ  یدر نکوهش روزگار و سـازش و کـار و ب
ش ی یاد کنم و تو را از آن بهره کنم، بر موجب مهر خو             ینام کین

ش از آن که دست زمانه تو را نرم کند تو خود به چشم عقل       یتا پ 
مبادا .  در دو جهانینام کی و نی یابی فزون،يمن نگر] سخن[در 

 پسر که سرشت مـردم      يو بدان ا  . که دل تو از کار بستن بازماند      
باشـد بـه    آمده] او[ب یا آنچه نصیچنان آمد که تکاپو کند تا از دن  

ن سخن گفتن   یا ا یب من از دن   یش بماند و نص   یتر کس خو   یگرام
ل کردم آنچـه    یچون ساز رح  . ییتر کس، بر من تو     یآمده و گرام  

 یز کن ی و پره  یش تو فرستادم تا خودکامه نباش     یب من بود پ   ینص
 را نامـه  قـابوس ،  سندهیـ  با توجه به سخنان نو     .)24( »ستیاز ناشا 
هرچنـد مخاطـب   .  دانست ي رشد یک نوع کتاب درمان   یتوان   می

  .توانند از مطالب آن استفاده کنند  میخاص دارد اما همه
 نگـارش آن،    یت که هدف اصل    اس يگریودمنه کتاب د   لهیکل  

ن کتاب در   یا. ن هند است  ی به سالط  12استیآموزش حکمت و س   
ن کـه چگونـه     یشد و ا   ی م ين هند در خزانه نگهدار    یدربار سالط 

اورد یـ ران ب ی کند و به ا    يبردار ب توانست از آن نسخه    ی طب یۀبرزو
 کتاب و نقل    ۀسبب علت و ترجم   . ادکرد نکو دارد  ی سپاس و    يجا

ار و  یـ تان به پارس آن بود که آن پادشاه عـادل بخت          آن از هندوس  
 را بـه سـمع  ...  بـن قبـاد،   يار عالم کامکار، انوشروان کسر    یشهر
 است که از زبان مرغان      یدند که در خزائن ملوك هند کتاب      یرسان
است یاند و پادشاهان را در س  ور جمع کرده  یم و وحوش و ط    یو بها 
ر دشمنان بـدان    ت و بسط عدل و رأفت و قمع خصمان و قه          یرع

د کـه آن    یآن خسرو عادل همت برآن مقصور گردان      ...حاجت باشد 
 و ید که زبـان پارسـ  ید طلبی هنرمند بايند و فرمود که مرد  یرا بب 
مـون  ی می مسعود و طـالع يآن گاه مثال داد تا روز ... بداند يهند
 طلـب   ينمود که برا   یفرا م ] هیبرزو[ ...ن کردند یی حرکت تع  يبرا

ه توانـست بـا کمـک دوسـتش         یـ  برزو .)25( ام ه کرد یعلم هجرت 
 . اوردیران بیه کند و به ای از کتاب تهيا نسخه

اران بوده که خود، ی شهريج در دربارها خواندن کتاب برا     یرسم را 
در داسـتان  . اسـت  بـوده ی کتاب درمانیآموزش حکمت و به نوع    

  ): 26(دیگوین می چن-ي پدر و-ز، هرمزیخسروپرو
  زی بد سه چمرا نزد تو آرزو    
  زــیم نی نخواهین برفزونیبر            
  ر هر بامدادی آن که شبگیکی    
  ادـ گوش ما را به آواز شیکن            
   زگردنکشانيگر سواریو د    
  انـنه دارد نشیریکه از رزم د            
   که از کارزاریبر من فرست    
  ارـد و کرده باشد شکیسخن گو            
  دگر آنکه داننده مرد کهن    
  نـاران گزارد سخیکه از شهر            
   دفتر آرد مرایکینبشته     
  ا سرآرد مریبدان درد و سخت            
  ر کهنیدگر آنکه باشد دب    
  که بر شاه خواند گذشته سخن            

  
 ي پادشـاه اسـت کـه مـرد دانـا      ی اصـل  يهـا ن از خواسـته   یا  

 را بـه    ی او بخواند که با آن رنـج و سـخت          ي را برا  یباتجربه، کتاب 
 فراتـر از  یر، مقصود پادشاه کسب حـالت     یت اخ یدر ب . رساندان ب یپا

 و  یخواهد بـا خوانـدن کتـاب، آگـاه         یپادشاه م . شاد شدن است  
 ي بـرا ی رها شود و راه حلی روحيهاحکمت کسب کند و از رنج   

   .ابدیاش بندهیمشکالت حال و آ
ن یرسـد بهـرام چـوب    ی مـ یز به پادشـاه یبعد از آن که خسرو پرو    

ت بهـرام   یفرستد تـا از وضـع      ی را م  ي خسرو افراد  .کندیان م یطغ
  بهـرام  يف کارهـا  یاورند؛ جاسوسان بعـد از توصـ      ی او خبر ب   يبرا
  ): 26(ندیگوین میچن
  یجز از رسم شاهان نراند هم    

  یهمه دفتر دمنه خواند هم                    
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: دیگویکند و م  ین خبر احساس خطر م    یدن ا یز با شن  یخسرو پرو 
ل خود از   یخسرو در تحل  . )26( »شی دراز است ما را بپ     يکه کار «

داند؛ دوم آن   ی م ي قدرتمند يحال و کار بهرام، ابتدا او را جنگاور       
   :)26(  واست را در دربار شاهان آموختهین پادشاهییکه آ
  ریله است و دمنه وزیم، کش کلیس

  ری زن کس ندارد دبيچون او را                    
زن و رهنمـون اسـت      ین را یز، کتاب بهتر  یرو پرو موافق کالم خس  

تـوان  ی بـردن بـدان، مـ      بـا پنـاه    ی دشوار زنـدگ   يهاکه در زمان  
  .  ازتنگناها به درآمدیراحت به

انـد   خوانـده   میکتاب، ن شاهی ناصرالديقاجار هم برا ةدر دور   
 یذات اقـدس مبلغـ    «. که در خاطرات اعتمادالسلطنه آمده اسـت      

بنده هم مشغول   . ستور صبحانه فرمودند  صحبت متفرقه فرموده د   
هرگـاه بـه مطلـب حـساس و          .دمیـ ن گرد یس و رامـ   یخواندن و 

ر نمـوده بـه حـال       یـ گ  قبله علم  يدم لقمه در گلو   یرس  می محرك
فرمودند که مطلب را رها   میاما همچنان اشاره . افتادند  می یخفگ

   .)27( »مننموده ادامه ده
ـ    متـون ي  هـا    داسـتان  14ینی و بازآفر  13یسیبازنو   ؛ یفـاخر ادب

ــد کل ــهیهمانن ــه ل ــو، ودمن ــويمثن ـــ، شي معن ، یاهنامه فردوســـ
 ي رشـد  یدرمان د در استفاده از کتاب    ی جد يا وهیش ...نامه و  قابوس
 فعـال  ةسندیـ  نويزدیـ  آذر يتـوان مهـد   ، می ن راستا ی در ا  .است

در آموزش و پرورش هم کـم   . معاصر کودك و نوجوان را نام برد      
از بـه  یـ شود اما ن  می استفادهي رشدی درمان کتابةویش از شیو ب 
، ییابتدا[در مجمـوع سـه دوره     «.  دارد ی اساس ي و بازنگر  یبررس
تـوجهی   مفهـوم اخالقی صلح مـورد بـی      ،  ]رستانی و دب  ییراهنما

ــشاده   ــت، گ ـــی شـــأن و منزل ـــاهیم اخالق ــی،  کامــل و مف روی
تـــوجهی   بردبـاري، اعتمـاد، دوســتی و رفاقــت مــورد کـــم          

ـ   ف ــ ـــه انـ ـــرار گرفتـ ـــراوان قـ ـــاداري،  ـ ـــاهیم وفـ د و مفـ
شناسی، احتـرام و ادب و نزاکـت       پذیري، تعهد و وظیفه    مسؤولیت

 .)28(».انــد  بیشترین میزان متوجه را بـه خــود اختـصـاص داده       
هـاي    بـه پـژوهش   ینظـران و مؤلفـان کتـب درسـ         توجه صاحب 

ف کتـب   ی تأل م و ی است تا در تنظ    ي ضرور یدرمان  و کتاب  یاخالق
  .  از آن بهره ببرندیدرس
گر ی همـد  ياریـ توانند با     می ختهیبان فره یشناسان زبده و اد    روان

ل بـه   یبا هدف تبـد    یلیتمثهاي    نش داستان ی یا آفر  ینیبه باز آفر  

ــرايآثــار ــالیدرمــان  کتــابي ب ــد و از آن درمراکــز ینی ب  بپردازن
. نـد یده نما  اسـتفا  ی مراکز درمان  یطورکل مشاوره و به  ،  15يبازپرور

در زمان حاضر، شتاب روزافزون چرخۀ زنـدگی و سـرعت ورود            «
هاي جدید، مجال بیشتر پـرداختن بـه حقیقـت وجـود و              آوري فن

تأثیر چنین تغییراتی بر هنر     . زندگی را از آدمیان سلب کرده است      
نتیجۀ به فراموشی سـپردن زیـر   . امروزي نیز دور از انتظار نیست   

ب هنـرورزي در مراحـل تولیـد آثـار          هاي اخالقی و اسـلو     ساخت
هنري و توجه صرف به بعد اقتصادي تولیدات، بـا وجـود چنـین              

هــاي   منــدي  هـا و عالقــه     جمعیت کثیري از آدمیان و گـرایش      
خیـل عظیمی از آنان بـه انجـام کارهـاي هنـري، بعـضاً آثـاري            

. )29( ».سرگردان و فاقد هویت خواهد بود که جـاودانگی ندارنـد  
ــ ــسئیهم ــاخر ز    ن م ــون ف ــروزه مت ــده ام ــث ش ــله باع    يادی

 اسـتفاده   ینی و درمـان بـال     ینباشد که بتوان از آن در رشد اخالق       
  . کرد

  
   يریگ جهینت

 ة ویـژ  ي زیبایی هنـر   يدر ورا   اعم از نظم و نثر هرکدام      یآثار ادب 
د یـ  حال نگارنده با خواننـده پد      يخود همواره با هدف همانندساز    

 سیال است که در متون مختلف     ییانمفاهیم اخالقی، جر  . اندآمده
ت ی بهبود رفتار و هـدا     يتوان برا   می رو نیادبی جاري است و از ا     

 و  یدرمـان  ق کتاب ی آنان از طر   یردادن سبک زندگ  ییها و تغ   انسان
را کتـاب   یـ  بهره گرفـت ز    یشتر از متون ادب   ی ب ی اثربخش يز برا ین

ــان ــ یدرم ــون ادب ــا مت ــی ب ــام م ــذ ی انج ــأث. ردیپ ــاب در یت ر کت
رباز یات از دی برخورد با مشکالت ح ةوی نگرش و ش   يساز رگوندگ

درمـان بـا کتـاب اگـر آگاهانـه، بـه موقـع و بـا                 . بودشده شناخته
حـال   نیم و درعـ   یرمستقین ابزار غ  یرگذارتریتأث؛   باشد يزیر برنامه

نش کتـاب از    یرو، گـز   نیـ ازا. اسـت  کننـده  بخش و سـرگرم    تلذّ
د مطابق با سطح درك یرا باید؛ زیآ ین مراحل به شمار میدشوارتر

گرا   واقع يهاداستان.  درمانجو باشد  يازهایو عالقه و منطبق با ن     
 مشکل موردنظر بـه درمـانجو   ة مناسب در بار  یتوانند اطالعات یم

نسبت به مـشکل دگرگـون سـازند،      برخورد فرد را     ةویبدهند و ش  
ک یـ ار«. گونه اتفاق افتـاد    نیکشب ا یکه در داستان هزار و       چنان
تـوان   ی مطلوب مـ   یرات فرهنگ یجاد تأث ی ا يروم معتقد است برا   ف
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 از  یکـ یه کـرد امـا کتـاب        یـ  از عوامـل و ابزارهـا تک       ياریبه بس 
 ید فرهنگیتوان عناصر جدیق کتاب میاز طر. ن آنهاستیتر مهم

جـاد  ی در او ا   يدیـ ب جد یـ را به ذهـن خواننـده انتقـال داد و ترک          
  .)30(»کرد

  
 ی اخالقيها مالحظه

 یاصـل اخالقـ   ،   منـابع مـورد اسـتفاده      یژوهش با معرف  ن پ یدر ا 
ن آثـار محتـرم     ی مـؤلف  يت و حـق معنـو     یـ  رعا ی علم يدار  امانت

   .شمرده شده است
  

  نامه  واژه

 Personality Development .1 تیشخص رشد

 Book Therapy .2  یدرمان کتاب

 Worker and Aid .3 مددکار و مددجو

 Fictional BookTherapy .4 ی داستانیکتاب درمان

 Therapist .5  درمانگر

 Treatment Seeker .6 درمانجو

 Mental Illness .7 ی روحيماریب

 Moral Education .8 آموزش اخالق

 Book clinical treatment .9 ینی بالیکتاب درمان

10. Developmental Book Therapy 
 ي رشدیکتاب درمان

  Emotional development .11 یرشد عاطف

12. Teaching philosophy and politics 
 استیآموزش حکمت و س

 Rewriting .13 یسیبازنو

 Recreation .14 ینیبازآفر

 Rehabilitation Centers .15 يمراکز بازپرور
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