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برای دورۀ سوم رشد  کودک  برای آن که  آمد،  تأدیب  به آن چه در اصول  با توجه 
کند؛ یعنی بتواند خوب را  آماده شود، می بایست در پایان این دوره بتواند اختیار 
کند. اختیار و عمل، جز با تقویت تفکر و تعقل  از بد تشخیص داده و به آن عمل 
که در این دوره رشد  ابزار مهارتی هستند  کودک میسر نمی شود. تفکر و تعقل  در 
کودک تأثیر بسزایی خواهند داشت. این تفکر و  کرده و در تصمیمات آیندۀ  پیدا 
کودک  که جنبه های فردی و اجتماعی شخصیت  تعقل، نه تنها جنبه های دینی، 

را شکل می دهد.
هرچقدر میزان مطالعه در کودک باالتر باشد، رشد تفکر و تعقل در او بهتر صورت 
کودک در این دوره مؤثر واقع شود. با توجه  کامل و بهتر  می گیرد و می تواند در رشد 
به این نکته، جزوۀ حاضر از سری جزوات اطاعت و متکی بر جزوۀ اصول تأدیب به 

گرامی تقدیم می شود. شما جهادگر 

     مقدمه
ملت،  یک  برای  که  است  چیزی  کتاب خوانی 

فریضه است؛ واجب و الزم است.

کتاب  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین  از  بازدید  پایان  در  مصاحبه  
تهران - 1371/02/17
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اهمیت کتاب و کتاب خوانی

ابتدایی  آیات  که  می شود  روشن  آن جایی  از  کتاب خوانی  و  مطالعه  اهمیت 
که بر قلب مبارک پیامبر نازل شده است، در رابطه با خواندن است. این موضوع 
برای جامعه  را  و اهمیت آن  کتاب هویت پیدا می کند  نزول  با  ادیان آسمانی  در 

مشخص می کند.
بسیاری از دانشمندان و روان شناسان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت 
انسان در سال های اول زندگی پایه گذاری می شود و آموخته های این دوران، تأثیر 
گر مطالب خواندنی مفید و سازنده در  عمیقی بر آیندۀ زندگی فرد دارد. بنابراین ا
اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد و آن ها از همان سنین کودکی به مطالعه عادت 
کتاب های  کنند، راه و رسم زندگی را خواهند آموخت و تحت تأثیر داستان ها و 
آموزنده، به رشد و تعالی خواهند رسید و در آینده نیز برای حل مشکالت خود از 

گرفت. کمک خواهند  کتاب ها 
ارزش های  شکل گیری  موجب  مختلف،  داستان های  و  کتاب ها  خواندن 
کودک می شود، حساسیت او را رشد می دهد و احترام به دیگران  گون در ذهن  گونا
را متکی  او  از مطالعه به دست می آورد،  کودک  که  او شکل می گیرد. رضایتی  در 
و  می شود  مطرح  کودک  برای  مطالعه  اثر  بر  که  سؤاالتی  آورد.  خواهد  بار  خود  به 
و  فکری  رشد  می شود  باعث  می کند،  مختلف  مسائل  بین  او  که  مقایسه هایی 

عقلی چشم گیری با مطالعه برای او حاصل شود.
که ذهن  کتاب خوانی در مواجهه با ابزار رسانه ای  یج فرهنگ  ازطرف دیگر، ترو
القای  مخاطب،  ی  رو بر  توانش  عمدۀ  و  است  گرفته  به کار  را  نوجوانان  و  کودکان 
است،  ملی  هویت  و  دین  بر  اثرگذاری  و  تصویری  رسانه های  کمک  به  مفاهیم 
کند. همچنین سرگرم شدن  کسینه  کودک را در برابر این ابزار رسانه ای وا می تواند 
یادی را  کودکان به ابزار تصویری سبب می شود مخاطب، اطالعات و داده های ز
را  تعقل کردن  و  اندیشیدن  فرصت  آن که  بدون  کند،   یافت  در کم  زمان  مدت  در 
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کودک  داشته باشد. مطالعه کردن می تواند شیوۀ مناسبی برای حفظ تفکر و تعقل 
در این دوره و سپری برای او در برابر ابزار رسانه ای باشد.

کتاب آرامش یابد، راحتی و  که با  امیرالمؤمنین علی می فرمایند: »هرآن کس 
کتاب انس می گیرند، در مقایسه با  که با  کودکانی  آسایش از او سلب نمی گردد.« 
کودکان، آرام تر،  خالق تر، فعال تر و متفکرتر هستند. ضمن این که در برقراری  سایر 
با شخصیت  در هنگام مطالعه،  کودک  موفق ترند.  اجتماعی  مناسبات  و  روابط 
را جای شخصیت می گذارد.  کتاب همراه می شود و در مواقع متفاوت، خودش 
کتاب، یک زندگی و داستان متفاوت را تجربه  کودک با مطالعۀ هر  به عبارت دیگر، 
درس  دیگران  تجربیات  از  که  می کند  کمک  کودک  به  مطالعه  این رو  از  می کند؛ 
گرفته و با تقویت قدرت تفکر در خود،  آیندۀ بهتری را برای خود رقم بزند و نسبت 
مطالعۀ  سطح  به دلیل  کودکان  این  کند.  رفتار  خوشبین تر  و  بازتر  دید  با  آینده  به 
یخی، ادبی و دینی نسبت به  یافت های متفاوت از فضای اجتماعی، تار باال و در
سایر همساالن خود، نسبت به هویت ملی و دینی خود حساس بوده و پایبندی 

بیشتری به اصول دارند.

انواع کتاب ها و روش های معرفی آن ها

که  باتوجه به ضرورت و اهمیت مطالعه در این سنین و با درنظرگرفتن این نکته 
کودکان در این سنین بی نظیر بوده و هرآن چه می خواند را  حافظه و قدرت یادگیری 
کتاب،  کودکان به  کتاب و عالقه مندکردن  در ذهن ثبت می کند، فرایند انتخاب 
انتخاب  دربارۀ  کوتاه  نکتۀ  چند  به  ابتدا  بخش،  این  در  دارد.  بسزایی  اهمیت 

کتاب باید: کتاب خواهد آمد.  یم و در ادامه، روش های معرفی  کتاب می پرداز
محتوای خالقانه داشته باشد؛. 1 
هیجان انگیز و جالب باشد؛. 2 
محتوای آموزشی داشته باشد؛. 3 
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درست .    تصمیم  سخت،  شرایط  در  بتوانند  که  باشد  داشته  شخصیت هایی 
بگیرند؛

پایان خوشی داشته باشد؛. 5 
مبتنی بر فانتزی،  جادو و امور ماورایی نباشد.. 6 

خواندن  که  باشد  به گونه ای  باید  کتاب  تقسیم بندی  که  باشید  داشته  نظر  در 
گونی نوشته می شوند،  گونا کتاب ها در زمینه های  کند.  کودک آسان  کتاب را برای 
اما برای مخاطب دورۀ دوم رشد، همۀ زمینه ها مفید و مؤثر نخواهد بود. کتاب های 
کودکان به آن ها بیشتر عالقه نشان  که  کتبی هستند  یخی و دینی،  داستانی،  تار

کودک مؤثرتر هستند. داده و برای رشد 
را با خود همراه می کنند.  یادی دارند و مخاطب  کشش ز کتاب های داستانی 
کتاب هایی سبب ایجاد حس مقایسه بین شخصیت های خوب  مطالعۀ چنین 
پیروزی  می شود.  مواجه  داستان  پیام  با  کودک  و  شده  مخاطب  ذهن  در  بد  و 
کودک  خصلت ها و شخصیت های خوب و نیک، باعث ایجاد حس مثبت در 
این بخش در  بیان شان،  و نحوۀ  کتاب های داستانی  به دلیل اهمیت  می شود. 

گانه به تفصیل می آید. یک سرفصل جدا
کمک می کند تا به درک صحیحی  کودک و نوجوان  کتاب های دینی به  مطالعۀ 
از این مسائل دست یابد و پیش از آن که دیر شود، به رشد و شکوفایی برسد. البته 
انتخاب کتاب های مناسب و چگونگی مطالعه و برداشت کودک از مطالب آن ها 
دارد. مطالعۀ  نیاز  گاه  آ افراد  راهنمایی  به  و  برخودار است  از حساسیت خاصی 

سرگذشت پیامبران و ائمه در این دسته بندی قرار می گیرند.
کند، با اقوام  یخ سیر  کمک می کند در تار کودک  یخی، به  کتاب های تار مطالعۀ 
کامل پیدا  گاهی  کنون به ارث برده، آ که ا گذشته آشنا شود و در رابطه با میهنی 
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کودک،  کودک، عالوه بر رشد عرق ملی در  یخی در  کند. افزوده شدن اطالعات تار
کاماًل عاقالنه، سبب رشد قدرت تجزیه و تحلیل مسائل مختلف جامعه در  به طور 

کودک می شود و آیندۀ بهتری را برای او رقم می زند.

روش های متنوع کتاب خوانی و عالقه مندکردن کودکان به کتاب

روش معرفی کتاب، خود از موضوعات مهمی است که باید به آن پرداخته شود. 
مقام معظم رهبری می فرمایند: »مشکل تر از کتاب نوشتن، رساندن کتاب به چشم 
کتاب جذاب تر و هیجان انگیزتر  و ذهن مخاطب است.«1 هرچقدر روش معرفی 
این جا  در  می کند.  پیدا  کتاب  مطالعۀ  برای  بیشتری  رغبت  کودک  باشد، 

به اختصار، چند روش را ذکر می کنیم:

کتاب 1. معرفی ضربتی 
کادمی رمشاید2 در آلمان ایجاد کرده و اجرای آن را به کتابخانه های  این روش را آ
مسابقه  به صورت  طرح  می کند. این  پیشنهاد  آلمان  در  آموزشی  کز  مرا و  عمومی 
کمتر از سه دقیقه معرفی شود. این  کتاب باید در  اجرا می شود. در این مسابقه، هر 

معرفی می تواند به صورت:
کتاب باشد؛   گزیده ای از  خواندن 
خالصه ای از داستان به صورت داستان گویی باشد؛  
خودنگاره ای از شخصیت اصلی داستان باشد؛  
مصاحبه ای با شخصیت اصلی داستان و یا نویسندۀ داستان باشد؛  
کتاب باشد؛   گفتگویی دربارۀ موضوع اصلی 
ایفای نقش باشد؛  
گهی تبلیغاتی باشد؛   یک آ
سایر موارد.  

گلستان، ۱۵ آذر ۱۳۹۵. 1 . بیانات رهبر معظم انقالب در ستاد بزرگداشت ۴۰۰۰ شهید استان 
2. Remscheid
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برای اجرای این مسابقه، ابزارهایی ازجمله زمان سنج، چندکتاب برای معرفی 
کتاب، مخاطبان می توانند به آن نمره ای  و تخته مورد نیاز است. پس از معرفی هر 
کتاب را قطع  تا 10 بدهند. مخاطبان حتی می توانند با سوت زدن، معرفی  بین 1 
تمام  از معرفی  بعد  و  تابلویی می نویسد  ی  را رو امتیازات  برنامه،  گردانندۀ  کنند. 

کتاب برنده را معرفی می کند. کتاب ها، امتیازات را جمع بسته و 
می شوند.  گذاشته  نمایش  به  معرفی شده  کتاب های  همۀ  برنامه،  پایان  در 
کودکان و نوجوانان بتوانند نگاهی  درواقع این نمایشگاه، فرصت خوبی است تا 
نوجوانان  ویژۀ  برنامه  بیابند. این  خواندن  برای  انگیزه ای  و  بیاندازند  کتاب ها  به 

دوازده سال به باالست.

کتاب گروهی دربارۀ  گفتگوی   .2
دیدن،  برای  فرصت هایی  به  کتاب،  از  لذت  و  مطالب  درک  برای  کودکان 
شنیدن، سخن گفتن و بیان دیدگاه هایشان نیاز دارند. بهترین راه برای مشارکت 
کتاب است. وقتی داستان در  گفتگو دربارۀ موضوع آن  کتاب خوانی،   کودکان در 
بیان  یا  داستان  شخصیت های  کنش های  دربارۀ  کودکان  و  می شود  قطع  جایی 
کرده اند.  کتاب مشارکت  تجربه های مشابه خود سخن می گویند،  در خواندن  آن 
درگیر  می کنند،  تحلیل  را  آن  و  می نگرند  داستان  به  خود  دید  یۀ  زاو از  که  زمانی 
به  را پیش بینی می کنند، تخیل آن ها  روند داستان  داستان شده اند. هنگامی که 
چالش گرفته می شود. وقتی دیدگاه های خود را با همساالنشان در میان می گذارند،  
گون و احترام به آن ها آماده می شوند. به این ترتیب  گونا برای شنیدن دیدگاه های 
کودکان فرصت داده می شود به شکل مستقل بیاندیشند و تصمیم  گفتگو، به  با 

گوش فرا دهند. کنند و به سخنان دیگران  بگیرند، دیدگاه های خود را بیان 
بر  توجه  و  تمرکز  به  را  کودکان  پرسش،  با  می توان  داستان،  دربارۀ  گفتگو  در 
هم  کار،  این  کرد.  رهنمون  دیگر  عناصر  و  داستانی  فضای  و  سبک  درون مایه، 
هم  و  می سازد  آشنا  داستانی  عناصر  و  داستان  ساختار  با  را  نوجوانان  و  کودکان 

لذت خواندن را دوچندان می کند.
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کتاب 3. فعالیت های هنری با 
کودکان  برانگیزانندۀ  می تواند  کتاب خوانی،  با  هنری  فعالیت های  همراه کردن 
خود  تفسیرهای  تا  می کند  کمک  آن ها  به  و  باشد  کتاب  خواندن  به  نوجوانان  و 
دلخواه،  به  بتوانند  و  باشند  داشته  داستان  شخصیت های  و  فضاسازی  از  را 
و  هنری  مهارت های  درعین حال  و  کنند  بیان  را  متفاوتشان  اندیشه های 
هنرهای  از  استفاده  دهند.  پرورش  را  خود  زیبایی شناختی  حساسیت های 
گون همچون نمایش،  نقاشی،  مجسمه سازی و دیگر فعالیت های هنری، به  گونا
کودکان این امکان را می دهد که با شادی و لذت با داستان یا شعری که خوانده اند 
کنند. این گونه فعالیت ها،  درگیر شوند، آن را بهتر بفهمند و به شیوه ای دیگر بیان 
که در این جا به چند روش  کودکان و نوجوانان را به خواندن بیشتر تشویق می کند 

اشاره می کنیم.

نقاشی دیواری/ دیوارنگاره/ پوستر
یک نقاشی دیواری، دیوارنگاره یا پوستر، تهیۀ تصویری بزرگ از صحنه های یک 
کودکان یا نوجوانان می توانند با نقاشی  کاغذ است.  ی یک قطعۀ بزرگ  داستان رو
کودکان و نوجوانان  کار را انجام دهند. تهیۀ نقاشی دیواری یا پوستر،  ُکالژ، این  یا 

گروهی تشویق می کند. کار  را به مشارکت و 
و  کودکان  تا  دهید  قرار  درازی  میز  یا  زمین  ی  رو را  کاغذ  فعالیت،  این  برای 
گر داستان  کنند. برای نمونه، ا کار  ی تصویر ها  گروهی رو نوجوانان بتوانند به شکل 
کاغذ بزرگ به تصویر می کشند.  ی  کودکان، جنگل را رو در جنگلی اتفاق می افتد، 
کودکان و نوجوانان  کرد و از  می توان صحنه های مختلف یک داستان را انتخاب 
ی  رو از  سپس  و  بکشند  تصویر  به  را  صحنه ای  داوطلبانه،  هرکدام  خواست 

کنند. تصویر ها، داستان را بازگو 
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جعبۀ آینه
)مینیاتوری(  کوچک تر  اندازۀ  و  شکل  در  داستان ها  از  بسیاری  فضاسازی 
هر  در  کودکان  است.  برانگیزاننده  و  لذت بخش  کودکان،  برای  آینه«  »جعبۀ  در 
گردآوری  از  را دوست دارند. آن ها  از داستان ها  سنی، ساختن چنین فضاهایی 
فضا های  به  تبدیلشان  و  جعبه  و  بطری  سر  قرقره،  همچون  دوروَبر  خرده ریز های 

داستانی لذت می برند. 
می توانید از کودکان بخواهید با پارچه یا کاغذ، عروسک هایی از شخصیت های 
که  داستانی  به  کرده اند،  آماده  که  فضاهایی  کنار  در  و  کنند  درست  داستان 

خوانده اند جان ببخشند.1

نمایش خالق
داستان  است.  قصه  بازگویی  برای  راه ها  هیجان انگیزترین  از  یکی  نمایش، 
داستان  از  بخش هایی  بخواهید  آن ها  از  و  بخوانید  نوجوانان  یا  کودکان  برای  را 
با  که  کودکان اجازه می دهد  به  نمایش درآورند. نمایش خالق  به  به شیوۀ خود  را 
از  را  خود  برداشت های  و  کنند  برقرار  نزدیک  رابطه ای  داستان  شخصیت های 

کنند. داستان بیان 
کتاب را به صحنه های مختلف تقسیم، و اجرای  که  کنید  کودکان را راهنمایی 
برنامه ریزی نمایش  به  با پرسش هایی  را  کنند. آن ها  برنامه ریزی  را  نمایش خالق 
یدادها را به  کنید: دوست دارند چه رفتارهایی را به نمایش درآورند؟ رو راهنمایی 
کنند و  گفته ها را از بر  کنند  کنند؟ از آن ها بخواهید تالش  چه ترتیب زمانی بیان 
کلی داستان را با بدیهه سرایی تجسم بخشند. به آن ها فرصت دهید  حال وهوای 

کنند.2 یابی  نمایش خود را ارز

کنید. کامل تر این بخش را می توانید در جزوۀ نمایش و نمایش عروسکی مطالعه  1. توضیحات 
گانه آمده است. گروه نمایش و اجرای آن در جزوه ای جدا 2. چگونگی تشکیل یک 
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خالقیت ادبی یا ایجاد انگیزۀ نگارش
دارند،  دوست  خودشان  آن طور که  را  داستان  بخواهید  کودکان  از  می توانید 
کرده اید، قطع  انتخاب  قباًل خودتان  که  را در جایی  بنویسند. می توانید داستان 
کنند.  تمام  و  دهند  ادامه  خود  دلخواه  به  را  آن  بقیۀ  بخواهید  کودکان  از  و  کنید 
مشتاق  سپس  و  می نویسند  را  داستان  ادامۀ  عالقه،  با  آن ها  مواردی،  چنین  در 
می شوند تا بدانند نویسندۀ اصلی، داستان را چگونه ادامه داده است و از شباهت 
نوشته هایشان با آن لذت می برند. تنوع در داستان های نوشته شده نیز برای آن ها 

کتاب درآورند. جالب است. می توانید از آن ها بخواهید داستان خود را به شکل 

کتاب داستانی و داستان گویی

تعریف
داستان، بیان واقعه ای است که حقیقت ندارد یا در زوایای مختلفش، پرداخت 
نتیجه گیری های  می تواند  مخاطب  هر  و  دارد  باز  پایان  و  گرفته  صورت  ذهنی 

کند. مختلفی از داستان بیان 
و  قصه  شنیدن  با  دارد،  الگو  به  نیاز  سنی  دورۀ  این  در  این که  به دلیل  کودک 
داستان، تالش می کند تا قهرمانان قصه ها را به عنوان الگو های آیندۀ خود برگزیند 
و از تجربه های آن ها در زندگی خود استفاده کند. همین موضوع نیز کمک می کند 
تفکر  مختلف،  موقعیت های  در  و  گذاشته  شخصیت ها  به جای  را  خود  کودک 
می توان  را  کریم  قرآن  در  عبرت آموز  قصه های  و  داستان ها  وجود  کند.  تعقل  و 
نشان دهندۀ اهمیت و نقش قصه در شکل گیری شخصیت افراد دانست. در این 
کتاب های  بهتر  انتخاب  و  )داستان گویی(  داستان ها  بیان  روش های  به  بخش، 

یم. داستانی می پرداز
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قصه و مناسب بودن آن برای داستان گویی
گاه  و  نیست  آن  بر خوب بودن  دربیاید، دلیل  کتاب  به صورت  این که هر قصه 
داستان گویی  به صورت  عرضه شدن  قابلیت  درنتیجه  است.  بی فایده  و  مضر 
یا درون مایۀ آن  قابلیت عرضه شدن می بخشد، مضمون  به قصه  ندارد. آن چه  را 
بیان  منظور  آن  به  داستان  که  است  مفهومی  داستان،  هر  موضوع  درواقع  است. 
که از خواندن یا شنیدن داستان  می شود. درون مایه یا مضمون، دیدگاهی است 
درازمدت،  در  داستان،  در  آن ها  بیان  و  درون مایه ها  رعایت  می شود.  یافت  در
که  که بعد از چند داستان، مخاطب به یک درک الیتغیر برسد  سبب آن می شود 
گاه،  مثاًل همیشه حق بر باطل پیروز است؛ مالکیت خدا را می پذیرد و در ناخودآ
ی اثرگذار خواهد بود.  که در رفتار و منش و کودک به باور هایی می رسد؛ باورهایی 
این میزان اثرپذیری و بروز رفتاری به سایر عناصر داستان چون شخصیت پردازی 
بستگی دارد. این که شخصیت اصلی داستان چقدر توانسته در قلب مخاطب 
گر  ا مثال،  به طور  بدهد؛  قرار  خود  الگوی  را  آن  باشد  متمایل  ی  و و  کند  نفوذ 
از  برای چند داستان استفاده شود، مخاطب بعد  به پدر و مادر  درون مایۀ نیکی 
کودک، سعی در عملیاتی کردن آن  شنیدن چندین داستان با این مضمون در ردۀ 
که شده به این موضوع عمیق فکر می کند و  دارد و در ردۀ نوجوان، برای دقایقی هم 
با توجه به شرایط روحی، برای پذیرش و اجرای آن در رفتار با والدین تالش می کند.

1. روش های بیان داستان
بیان قصه برای مخاطب شیوه های متفاوتی دارد؛

الف. قصه خوانی
این  در  است.  قصه گو  سوی  از  قصه  یک  ارائۀ  شیوۀ  ساده ترین  روش،  این 
برای  کاغذ  یا  کتاب  ی  رو از  را  آن  و  می گیرد  به دست  را  قصه  متن  قصه گو،  کار، 
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کودک یا نوجوان، به  مخاطب هایش می خواند. این روش، دارای اشکاالتی است: 
که خودش چیزی ندارد و تنها واسطۀ  قصه گو به صورت یک واسطه نگاه می کند 

کتاب به اوست. انتقال 

ب. داستان گویی ساده
بیان  هنگام  که  تغییراتی  و  قصه گو  چهرۀ  خطوط  ساده،  داستان گویی  در 
صحنه های قصه در خطوط چهرۀ قصه گو ایجاد می شود، نقش عمده ای در انتقال 
معناست  این  به  کالم  یک  در  چهره،  خطوط  تغییر  از  استفاده  دارند.  قصه  بهتر 
و در زمان  را نشان دهد  بیان صحنه های غمگین، غم  که چهرۀ قصه گو، هنگام 
پیری،  و  ضعف  به عبارت دیگر،  گردد.  متبسم  و  گشاده  شاد،  صحنه های  بیان 
شجاعت و دالوری، جوانی و افتادگی و غرور و شکست، مهربانی و اتفاقات برای 

گردد. قهرمانان قصه، از تغییرات چهرۀ قصه گو استنباط 

پ. داستان گویی همراه با پرده خوانی
که به صورت نقاشی  گر قصه گو هنگام قصه گفتن، صحنه هایی از قصه را هم  ا
قباًل تهیه شده به بینندگانش نشان دهد، داستان گویی همراه با پرده خوانی اجرا 
کنار داستان گویی ساده، تصویر صحنه هایی را  گر قصه گو در  شده است. درواقع ا
کرده است. داستان گویی  که می گوید نشان دهد، به شیوۀ »پرده خوانی« عمل  هم 
به  و  گردد  فعال تر  نوجوان  در  تعقل  و  تفکر  تا  کمک می کند  پرده خوانی،  با  همراه 

کند. عمق مسائل داستان برای نتیجه گیری بیشتر فکر 
برای داستان گویی همراه با تصویرخوانی، راه های متعدد، متنوع و ُپرجاذبه ای 
که هرکس به فراخور قدرت ابتکار و توان هنری خودش می تواند به یکی از  هست 
ارائۀ  از راه های  آن ها دست بزند. درعین حال بد نیست ما در این جا به چند راه 
قصه همراه با تصویر اشاره کنیم و کشف و اجرای راه های دیگر این شیوه را از ذهن 

مبتکر قصه گو انتظار داشته باشیم:
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و  بکشید  هم اندازه  مقواهای  ی  رو به ترتیب  را  قصه  یک  تصویرهای  می توانید 
ید، یکی یکی  ی هم بچینید و همین طورکه قصه می گویید و پیش می رو آن ها را رو

ید و به مخاطب ها نشان دهید. تصویرها را بردار
یا  چوبی  لوله ای  دور  را  آن  مجموعۀ  و  بچسبانید  هم  به  را  تصویر ها  می توانید 
ی یک لوله و پیچیدن آن دور لولۀ دیگر،  فلزی بپیچید و با بازکردن تصویرها از رو

کنار تغییر تصویر ها، قصه ها را هم پیش ببرید. ید و در  به ترتیب پیش برو
یا  تابلو  یک  ی  منظم- رو به صورت  -نه  را  قصه  یک  تصویرهای  می توانید 
گفتن قصه به  یک، هنگام  مقوای بزرگ بکشید و بعد با استفاده از یک چوب بار

کنید. صحنه های مورد نظر هم اشاره 
که بچه ها از این که قصه ای را بارها بشنوند، خسته نمی شوند؛ با این  می دانید 
کمک بگیرید، صحنه های قصه را بدهید  حساب می توانید از خود مخاطب ها 
دنبال  را  قصه  بچه ها  خود  نقاشی های  ی  رو از  و  کنند  نقاشی  خودشان  بچه ها 

کنید.
کودکان  کنید و سپس از  عکس های یک مجله را ببرید و آن ها را باهم مخلوط 

بخواهید یک داستان با آن تصاویر بسازند.
خردسال  کودکان  برای  مناسب  روشی  حرکات،  تقلید  با  همراه  داستان گویی 

است.
این راه ها و هر راه دیگری به شما امکان می دهد تا در کنار قصه ای که می گویید، 
»داستان گویی  بدهید،  نشان  مخاطب ها  به  که  باشید  داشته  هم  تصویر هایی 
دستگاه های  از  استفاده  که  باشید  داشته  توجه  است.  پرده خوانی«  با  همراه 
پک و پروژکتور و... عالوه بر تأثیر فرهنگی نامطلوب در منطقه، به علت روشن و  او
یک شدن مکرر فضای داستان گویی، تمرکز مخاطبان را به هم می زند و از ارزش  تار

و اهمیت قصه به مقدار چشم گیری می کاهد.
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استفاده از تصویر به منظور بیان بهتر داستان، برای نوجوان ها جذابیت بصری 
یافت نتیجۀ داستان از نوجوانان  که مربی برای در ایجاد می کند و یکی از راه هایی 
می تواند انجام دهد، آن است که بعد از اتمام داستان، تصاویر داستان را به صورت 
از قبل تشکیل داده است قرار دهد و به صورت  که  گروه هایی  نامنظم در اختیار 
مسابقه ای از آن ها درخواست کند تا ترتیب و تقدم و تأخر تصاویر داستان را تنظیم 
کند تا  کنار هم قرار دهد و به نحوی با مضامین داستان بازی  نماید و آن ها را در 

کنند. آن ها و ترتیب اتفاقات داستان برایشان درونی شود و با آن همزادپنداری 

2. داستان گو
که تصمیم دارد با استفاده از فن داستان گویی، قصه ای  کسی است  داستان گو 
کند تا پیام قصه را مؤثرتر انتقال  را برای مخاطب یا مخاطب های مشخص بازگو 
کودکان و نوجوانان آشنا باشد و منطق آن ها را بپذیرد،  گر قصه گو با دنیای  دهد. ا
کوچک  و  بزرگ  ارزش های  تمام  بذر  فنون داستان گویی،  از  بهره گیری  با  می تواند 
که  مذهبی، اخالقی و انسانی را در ضمیر مخاطب ها خوب بکارد و مطمئن باشد 
کودکی با قلم مؤثر هنر  بیش از هر معلم دیگری آموزش داده است، زیرا آن چه در 
کودک حک می شود، در بزرگی حتی با حربۀ عقل و علم و  بر صفحۀ حساس دل 

تجربه هم زدودنی نیست.
3. مخاطب های برنامۀ داستان گویی

توجه  و  قصه  شنیدن  با  که  هستند  افرادی  قصه گویی  برنامۀ  مخاطب های 
همراهی  این  می کنند.  همراهی  قصه  ارائۀ  در  را  ایشان  قصه گو،  رفتار  و  گفتار  به 
ی  می تواند حتی به صورت تماشای یک برنامۀ تلویزیونی نیز باشد، اما بحث ما رو
گرفته اند و محدودۀ  ی هم قرار  که قصه گو و مخاطب ها، رودررو برنامه هایی است 
که تعداد  را نوجوانان تشکیل می دهند. در این حالت، هرقدر  سنی مخاطب ها 
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کمتر باشد، داستان گویی راحت تر و مؤثر تر است، زیرا قصه گو باید این  مخاطب ها 
کند  که از طریق نگاه و چهره، با مخاطبان خود ارتباط برقرار  امکان را داشته باشد 
کلی  گیرد. به طور  تا با حالت های آنان آشنا شده و از آن برای بیان مؤثر قصه بهره 
تعداد مخاطب ها نسبت به نوع قصه، قدرت قصه گو و فضای داستان گویی متغیر 
که تعداد 5 تا 35 نفر شنونده برای برنامۀ داستان گویی  گفت  است، اما شاید بتوان 

مناسب است.

مراحل کار داستان گویی

کار یک قصه گو عبارت است از: مراحل 
1. انتخاب قصه

با  درون مایه  تناسب  همچنین  و  محتوا  مناسب بودن  حیث  از  قصه  انتخاب 
هدف قصه گویی و شرایط مخاطب بسیار حائز اهمیت است؛ به عنوان مثال در 
حین دقت به مناسب بودن محتوا، هرگز نباید قصه ای را برای مخاطب انتخاب 
که او را به تن پروری، اعتقاد به شانس و اقبال عادت دهد یا عقاید خرافی  کنیم 
با  فقیر  جوان  یک  آن  در  که  نباشد  داستانی  مثاًل  کند؛  تلقین  او  به  را  اوهام  و 
کسب می کند.  کار بی اهمیت ثروتمند می شود و شهرت جهانی  انجام دادن فالن 
که این داستان ها را بشنود، حق دارد هرگونه فعالیت و تالشی  به طور مسلم فردی 

کند. را برای پیشرفت در زندگی بی ارزش تلقی 
* توضیحات مربوط به محتوای داستان که در انتخاب قصه تأثیر بسزایی دارد، 

در بخش مربوط به آن آمده است.

2. حفظ طرح داستان
کار داستان گو،  که از همۀ جهات مناسب باشد، اولین  پس از انتخاب قصه ای 
مطالعۀ مکرر و دقیق داستان است تا خطوط اصلی آن را به ذهن بسپارد. مسلمًا 



19 کتابخوانی و داستان

حفظ  را  چاپ شده  داستان  جمالت  تمام  داستان گو  که  نیست  این  ما  منظور 
کلی« داستان را به خاطر بسپارد و  کند، بلکه در این مرحله، داستان گو باید »طرح 
که کدام صحنه بعد از کدام صحنه می آید و اوج و هیجان داستان  به خوبی بداند 
کجاست، داستان از کجا شروع می شود و کجا خاتمه می یابد. در حفظ طرح کلی، 
گر داستان گو خودش  ا زیرا  یا نه،  که به داستان عالقه دارد  باید بفهمد  داستان گو 
را  مخاطبی  نمی تواند  باشد،  نداشته  می گوید  که  داستانی  به  نسبت  احساسی 
داستان های  متن های  گاهی  -که  نوجوان  مخاطب  برای  دهد.  قرار  تأثیر  تحت 
یا معرفی کنندۀ داستان به نوجوان  یادی دارد- تسلط داستان گو  انتخابی حجم ز

کتاب خوانی تحت تأثیر قرار دهد. ضروری است تا عالقه مندی مخاطب را به 

3. تمرین
و  گوینده  هم  و  باشد  شنونده  هم  لحظه،  یک  در  تمرین،1  حین  باید  قصه گو 
هنگام  که  متفاوتی  حرکات  به  به خصوص  بگیرد؛  نظر  زیر  را  خودش  عیب های 
کند  او سر می زند دقت بیشتری بکند. بهتر است قصه گو سعی  از  داستان گویی 
کند.  جا  متن  داخل  می پسندد،  مخاطب  که  را  ساده ای  کلمات  تمرین،  حین 
می شود  خارج  دهانش  از  که  کلماتی  تک تک  ی  رو تمرین  حین  باید  قصه گو 
کلمه  حساسیت به خرج دهد و مدام از خود بپرسد: آیا مخاطب من معنای این 

را می فهمد؟ 

4. اجرا
در اجرای قصه، دو مرحلۀ مهم وجود دارد؛ یکی پیشگفتار قصه است و دیگری 
اجرای متن قصه. پیشگفتار قصه هر چیزی می تواند باشد و درحقیقت مقدمه ای 
بشنوند.  صمیمانه تر  را  قصه  تا  مخاطب ها  روحیۀ  در  آمادگی  ایجاد  برای  است 
پیش درآمد الزم است، اما نباید طوالنی باشد و نباید هیجان و پایان قصه را لو دهد.

1 . بهترین راه، تمرین درمقابل آینه است.
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اجرای  جهت  داستان گویی  شیوۀ  انتخاب  قصه گو،  کارهای  مهم ترین  از  یکی 
یم. که در ادامه به توضیح شیوه های مختلف داستان گویی می پرداز آن می باشد 

درون مایه و کالن روایت

درون مایه، عصارۀ مفهومی داستان است و اغلب آن را یکی از عناصر بنیادین 
که عنصر وحدت بخش  ادبیات داستانی می دانند؛ مفهوم یا ایدۀ محوری داستان 
داستان هم هست. درون مایه، فکر اصلی و مسلط بر هر اثری است؛ رشته یا خطی 
کشیده می شود و وضعیت و موفقیت های داستان را به هم پیوند  که در طول اثر 
در  نویسنده  -که  اثر  بر  کم  حا اندیشۀ  و  فکر  را  درون مایه  به عبارت دیگر،  می دهد. 
داستان اعمال می کند- تعریف نموده اند. به همین دلیل می گویند درون مایۀ هر اثر 
گر بپرسند »از این  هنری  جهت گیری فکری و نگرشی نویسنده را نشان می دهد. ا

گرفتید؟« پاسخ همان درون مایه خواهد بود.  داستان چه چیزی یاد 
داستان باید:

در  را  راستی  و  صداقت  صفا،  صلح،  زیبایی،  مخاطب،  سرگرم کردن  عین  در   .
کرده، مشکالت و نتایج بد  آن ها پدید آورد و خوبی و بدی امور را به آن ها تفهیم 

اخالقی را برای آنان به تصویر بکشد.
را به قضاوت و داوری بخواند. همچنین  او  و  را رشد دهد  ی عقل و تفکر  نیرو  .
ی را تحریک نماید.  ی و کنجکاو کند و  ی منطق و استدالل را در او تقویت  نیرو
اتفاقات  و  زندگی  فلسفۀ  بیانگر  و  دارند  فلسفی  زیرالیه های  که  داستان هایی 

معمولی هستند، می توانند در این زمینه مؤثر باشند.
. نتایج غلط به دست ندهد و یک نتیجۀ اخالقی داشته باشد.

که آن هدف، ارزنده و  کند  که انتخاب می شود باید هدفی را دنبال  . هر داستانی 
در طریق سازندگی و رشد مخاطب مؤثر باشد.

کتب  . با توجه به آمادگی و پذیرش الگوها در این ردۀ سنی، باید تالش شود تا از 
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که روح قهرمان پروری در آن ها وجود دارد و مخاطب  و داستان هایی استفاده شود 
را به سمت قهرمان شدن سوق دهد.1

کالن روایت هایی  به  بایستی  اشاره شده،  جهات  از  قصه  مناسب بودن  عالوه بر 
نظریه ای  به معنی  کالن روایت  کرد.  توجه  هم  باشند  دخیل  قصه  در  می توانند  که 
و  یخی  تار گون  گونا وقایع  تجارب،  از  گیر  فرا و  کلی  روایتی  دارد  سعی  که  است 
گیر  فرا حقیقتی  آن،  طبق  تا  دهد  ارائه  دینی  و  اجتماعی  فرهنگی،  پدیده های 
آن  کاربرد  که  است  داستانی  روایتی،  چنین  شود.  بنیان  جهانی  ارزش هایی  یا 
رسوم  و  اختیار  دین داری،  اعتبار،  صالحیت،  قدرت،  به  مشروعیت بخشیدن 
دانش  یا  الگو  نوعی  به کارگیری  با  کالن  روایت های  این  درواقع  است.  اجتماعی 

یخ را دارند. گون در تار گونا جهانی، ادعای معنابخشیدن به پدیده ها و وقایع 
دینی،  حقایق  با  کوتاه  پیام های  کالن روایت ها،  که  درمی یابیم  فوق  تعریف  از 
اجتماعی و فرهنگی هستند که حضور آن ها در داستان، موجب می شود حقیقت 

یا رفتاری برای مخاطب فرهنگ سازی شود. 
گرفتن نتیجۀ  که برای  اشتباه مسلم ما در قصه های اخالقی و تربیتی این است 
را  کودک  اشتیاق  و  می کنیم  تبدیل  اخالق  درس  و  سخنرانی  به  را  قصه  تربیتی، 
کودکان بیشتر از قصه های داستانی  برای همراهی از بین می بریم. به همین جهت 
محض استقبال می کنند؛ درحالی که می توان در قصه های داستانی هم اهداف 
یم.  کرد، بدون آن که قصه را از جادۀ داستانی خودش خارج ساز اخالقی را دنبال 
کالن روایت ها،  که در بیان مطالب، درون مایه ها و  ازاین رو مجددًا توصیه می شود 
که بیان آن ها با واژگان مستقیم و نتیجه گیری مستقیم همراه نشود  کند  مربی توجه 

و در قالب َمثل، مصداق و تک جمله بیاید.2

1 . ویژگی های قهرمان و قهرمان پروری به پیوست این جزوه می آید.
گون  گونا داستان های  در  آن ها  تکرارپذیری  به  بستگی  کالن روایت ها  اثرگذاری  که  داشت  توجه  باید   .  2
کامل  به طور  است، شاید  در منطقه محدود  و حضور  کالس درس  از طرفی چون شرایط  دارد.  زمان  در طی 
که از طرف مخاطب دریافت می شود،  کالن روایت ها ارضا نشوند و در این جا به عنوان پیامک های داستانی 

باشد. داشته  روشن تری  معنای 
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ویژه ای  اهمیت  از  سنی  بازۀ  این  در  تعقل  و  تفکر  رشد  به  توجه  که  آن جا  از 
در  کوتاه  و  تک به تک  به صورت  کالن روایت ها  از  استفاده  است،  برخوردار 
داستان ها،  رفته رفته مخاطب را به تفکر و تعقل دربارۀ موضوع بیان شده وامی دارد 

و در رشد او مؤثر است.
که در این جا به آن ها اشاره می کنیم، متناسب با شرایط سنی  کالن روایت هایی 
کریم و فرهنگ تربیتی- دینی اقتباس شده اند. همچنین تالش  مخاطب از قرآن 
که با توجه به درنظرگرفتن شرایط مخاطب و هدف های متناسب با روستا،  شده 
کالن روایت های دینی،  که نکات و  از ُبعد اجتماعی نیز بهره بریم. بدیهی است 
اخالقی و اجتماعی بیش از این ها بوده و فقط بخشی از آن ها در این جا آورده شده 

است.
اجتماعی  و  اخالقی  دینی،  تربیتی-  بخش  سه  به  را  کالن روایت ها  این جا  در 
که باعث می شود تفکر  تقسیم می کنیم.1 در بخش تربیتی- دینی یک سری اصولی 
و تعقل مخاطب شکل بگیرد را بیان می کنیم و در بخش اخالقی، بروزهای رفتاری 
کودک را مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش اجتماعی، نکات مربوط به شرایط 

کودک در آن جا قرار دارد را مورد توجه قرار می دهیم. که  اجتماعی 
به  توجه  با  مربی  که  نیست  این  کالن روایت ها  بیان  از  هدف  کنیم  توجه  باید 
کند.  آن ها داستانی را بسازد، بلکه مربی می تواند حین نقل داستان به آن ها اشاره 
می شود؛  رفتار  و  تفکر  شکل گیری  باعث  داستان  چند  در  کالن روایت  یک  بیان 
آثار  کثر  ا در  ایمنی،  کمربند  بستن  جاافتادن  برای  تلویزیونی  آثار  در  مثال،  به طور 
کمربند ایمنی خود را  که فرد پس از سوارشدن به ماشین  نمایشی، نشان داده شود 
که مخاطب پس از مدتی،  می بندد. این تکرار در مخاطب به گونه ای اثر می گذارد 
می بندد.  را  ایمنی  کمربند  اختیار  بدون  و  بالفاصله  می شود،  ماشین  وارد  وقتی 
گر  ی مخاطب چنین اثری دارند؛ به طور مثال ا کالن روایت ها در داستان ها نیز بر رو

کالن روایت ها، خود می تواند یک درون مایه برای انتخاب یک داستان باشد. 1 . هرکدام از مثال های 
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گذرا در چند داستان بیاید، پس از شنیدن  احترام به والدین به اشکال متفاوت و 
که می بایست به پدر و مادر خود  گاه می پذیرد  کودک به طور ناخودآ چند داستان، 

کودک شکل می گیرد. احترام بگذارد و رفتار 

کالن روایت ها

1. تربیت اخالقی- دینی
ربوبیت

خدا خالق عالم است و منتسب دانستن امور به ید قدرت الهی، حائز اهمیت 
این  در  می شوند.  فرزند  دارای  خانواده ای  داستان،  روند  در  مثال،  به طور  است؛ 
داده«  ما  به  رو  کوچولو  این  »خدا  چون  تی  جمال بیان  قصه،  ارائۀ  حین  شرایط، 

می تواند در این مورد تأثیرگذار باشد.

تکیه و توکل بر خدا
مشکلی  به  داستان  شخصیت  که  می آید  پیش  شرایطی  داستان،  ضمن 
بیان  در  می کند.  توکل  خدا  به  آن جا  دهد.  انجام  کاری  می خواهد  یا  برمی خورد 
گهواره می گذاشت،  روایِت تولد حضرت موسی، مادر موسی وقتی فرزند خود را در 
بهم  حواسش  »خدا  نیستم«،  نگران  من  هست  »خدا  مثل:  کرد؛  بیان  تی  جمال
برخورد  حین  ازاین دست  تی  جمال می کنه«  کمک  خودش  »خدا  هست«، 

شخصیت ها با مشکالت، مصادیقی از توکل به زبان ساده هستند.

اصالح
این که  بیان  می آید.  پیش  و...  دعوا  کذب،  و  صدق  شرایط  داستان،  بیان  در 
که ما راست بگوییم«، بیان این که »خدا دوست دارد همه با هم  »خدا دوست دارد 
که محبت و اصالح خداوند را برساند، می تواند  مهربان باشند« و چنین چیزهایی 

مفید باشد.
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داشته  توجه  نیز  نکته  این  به  بگیرید.  نظر  در  نیز  را  مخاطب  سنی  شرایط  باید 
که  دارد  تغییر  احتمال  مختلف  مناطق  به  بسته  گفته شده  سنی  بازۀ  که  باشید 
خدا  مفهوم  که  دادید  تشخیص  گر  ا است.  مربی  عهدۀ  به  مسئله  این  تشخیص 
برای مخاطب شما حالت انتزاعی دارد، می توانید با تغییر جمالت، این مشکل 
کنید؛ به عنوان مثال در بخش اصالح، به جای جملۀ »خدا دوست دارد ما  را حل 

گفت: »ما باید راست بگوییم.« راست بگوییم« می توان 

گاهی خودآ
می کند،  رفتاری  چه  دارد،  اخالقی  چه  می داند  خودش  آدمی  هر  این که  بیان 
رخ  اتفاقی  مثاًل  است؛  مدنظر  بخش  این  در  می داند،  را  بدش  و  خوب  خودش 
شخصیت  آن  می گیرد.  قرار  حساسی  شرایط  در  داستان  شخصیت  که  می دهد 
کار بدی را انجام داده، اما هنوز دیگران از انجام آن فعل بی خبرند. در بیان احوال 
درست  کارش  می دونست  »خودش  همچون  عبارت هایی  بیان  شخصیت،  آن 
نیست« یا »خودش می دونست که باید فالن کار را انجام می داد« می توانند مناسب 

گاهی اند. باشند. خودش می داند ها بیان های ساده ای برای نشان دادن خودآ
بیداری وجدان

داد.  نشان  داستان  در  می توان  را  نادرست  فکر  یا  فعل  انجام  از  بعد  پشیمانی 
خوشحال  می کند،  ناراحتی  احساس  فعلی،  انجام  از  پس  داستان  شخصیت 
با سردرگمی  رابطه  تی در  بیان جمال نیست و دچار درگیری های ذهنی می شود. 
تی مثل: » ای کاش  شخصیت بعد از انجام فعل، این موضوع را می رساند. جمال

کار را نکرده بودم« دراین باره می تواند مؤثر باشد. این 

عزت نفس
شجاعت/  می گذارد؛  نمایش  به  داستان  در  را  نفس  عزت  که  تی  جمال بیان 
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که هرکدام  کار و تالش/ شکست، مقدمۀ پیروزی/ عدم تحمل زور و ظلم  روحیۀ 
کالم داستان گو آورده شود. به فراخور داستان انتخابی می تواند در محتوای 

امربه معروف و نهی ازمنکر
معنای  بلکه  نیست،  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  خاص  به معنای  گزینه  این 
داستان  از  شخصیتی  به طورمثال،  است؛  مدنظر  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  عام 
شیشۀ  »شکستن  که  می کند  گوشزد  داشته،  نامناسبی  رفتار  که  خود  دوست  به 
کمک پیرزن  یم  که »برو همسایه درست نبوده.« یا به دوست خود پیشنهاد می کند 

کنیم.« همسایه و خانۀ او را جارو 

دعوت به فکرکردن
شخصیت های  به وسیلۀ  که  می شویم  مواجه  پدیده هایی  با  داستان  خالل  در 
آفریده،  کسی  چه  این که  و  خلقت  پدیده های  دیدن  به  را  مخاطب  داستان، 
قدم  آب  جوی  کنار  داشت  »علی  مثال:  به طور  می کنیم؛  دعوت  و...  آفریده  چرا 
باالی  به  نگاهی  افتاد،  جوی  در  سرش  باالی  درخت  از  زردی  برگ  دید  می زد، 
سرش انداخت. خدای من! برگ درختان زرد شده بود؟! چه بالیی سر درختان 
که در خالل داستان به آن ها پرداخته  آمده بود؟« و سایر پرسش ها و پاسخ هایی 

می شود.
یابی  ارز و  به تفکر  گذشته، شخص می تواند  انسان های  در مطالعۀ سرگذشت 
سرنوشت  و  دهد  قرار  آن ها  به جای  را  خود  درواقع،  و  بپردازد  آنان  عملکرد  دقیق 
کمال  او قرار داده شد،  گر فرصتی در اختیار  کند و بعد ا محتوم خود را مالحظه 

استفاده را بنماید.



تادیب26

شکرگزاری و تشکر
نعمت هایی که خدا داده است را شکر کنیم. از واسطۀ نعمت ها متشکر باشیم؛ 
به خاطر  »رضوان  یا  شد«  بلند  و  گفت  شکری  را  خدا  خورد،  را  غذا  »حسن  مثاًل 

گفت ممنونم.« که مادرش خریده بود او را بوسید و  لباسی 

2. تربیت اخالقی
رعایت ادب در داستان

داستان  خوب  شخصیت های  و  داستان  در  گوینده،  کالم  قاطعیت  عین  در 
گستاخی مشاهده نکنیم و این مسئله را حتی االمکان با عباراتی چون  اهانت و 
کودک بیان  کرد« یا »خشمش را قورت داد« به  »حرف زشت به زبان نیاورد«، »صبر 

کنیم.

کالم شخصیت های داستان رعایت حیا در 
که حیا در رفتار و شخصیت های داستان پیدا باشد. حیا در  تالش بر این باشد 
کالم مشخص باشد؛ یعنی شخصیت های داستان با احترام با هم سخن بگویند 
کردن یکدیگر با اسم های سخیف، دروغ،  کلمات ناشایست، صدا و از به کاربردن 

کنند. کنند و عفت را رعایت  غیبت و بدگویی پرهیز 

احترام به حقوق دیگران
که در ارتباط با شخصیت اصلی هستند  در این بخش، رعایت حقوق دیگرانی 
گر موضوعاتی چون مراعات زن و مرد بودن، رعایت حقوق والدین  مد نظر است. ا
کنیم آن را با  یا دوستان، مشورت کردن و... در خالل داستان دیده می شود، سعی 

کودکان برسانیم. تی به  بیان جمال
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تبری از صفات زشت
که صفات زشت دارد، باید از نگاه داستانی منفور  در طول داستان، شخصیتی 
و مطرود باشد. بیزاری سایر شخصیت های داستان از صفات زشتی مثل حسد، 
اذیت کردن دیگران، داد زدن، بی احترامی به والدین و... بهتر است با بیان عبارتی 

مشخص شود.

3. اجتماعی
عرق روستایی/ ملی

عالقه به محل زندگی یا داشتن وابستگی به محل زندگی در داستان دیده شود؛ 
به ترک محل زندگی  که شخصیتی مجبور  اتفاقی می افتد  مثاًل در خالل داستان، 
که نشان دهندۀ وابستگی وی به محیط  کلماتی  خود می شود. در این شرایط، بیان 
پیرامونش می باشد همچون: »من این جا رو دوست دارم ولی...« می تواند مؤثر واقع شود.

مودت
داستان های  بیان  در  متفاوت،  شرایط  در  باهم بودن  و  روستا  اهل  همدلی 
اجتماعی دیده شود. یک مشکلی در جامعۀ داستان پیش آمده است؛ اهالی به 

بیان های متفاوت ابراز ناراحتی و همدردی می کنند.
صبر و استقامت   
احترام به حقوق دیگران   
گذشت   

ساختن روستا/ جامعه
تالش برای آبادانی و بهترشدن شرایط، به نظر مخاطب بیاید و شخصیت های 
مشکالت  رفع  و  زندگی  محل  شرایط  بهترشدن  به سمت  عمل  و  بیان  با  داستان 

کنند. موجود حرکت 
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مربی  نیستند.  هم  از  منفک  شده،  آورده  که  موضوعاتی  اجتماعی،  بخش  در 
که حداقل دو الی  کند  می بایست در انتخاب داستان های خود به شیوه ای عمل 

سه داستان بر مبنای قالب های اجتماعی باشد.
کالم  کودکان، بیان داستان در قالب تمثیل اثرگذاری بیشتری دارد و فهم  برای 
که مربی باید داستاِن مورد نظر خودش را با توجه به طرح  کنید  را باال می برد. توجه 
که  کمک می کند  کالن روایت ها به مربی  کند. بیان  کالس انتخاب  درس و شرایط 
کالن روایت ها  کند یا در بیان داستاِن خود از این  بتواند داستان بهتری را انتخاب 

کودک افزایش دهد. کرده و اثرپذیری و اثرگذاری داستان را در  استفاده 
کالن روایت هایی که در این جا آمده، صرفًا مصداق بوده و برای روشن شدن ذهن 
کالن روایت  هر  نیست.  کالن روایت ها  تمامی  از  استفاده  به  لزومی  و  است  مربی 
برخی  که  دارد  وجود  نیز  امکان  این  و  می شود  داستان  وارد  موقعیت  فراخور  به 
که سیر و روند  کرد  کالن روایت ها با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند، اما باید توجه 
تناقضی  و  تضاد  بیان شده  کالن روایت های  با  که  باشد  به گونه ای  نباید  داستان 

داشته باشد. 
به  رشددادن  و  هدف  خدمت  در  داستان  از  ولی  نیست،  داستان  کتاب  قرآن 
عقول و افکار و جهت دادن به زندگی بشر استفاده می کند. پیام داستان های قرآن 
که قهرمان  گرم یک ماجرا، آن جا  گرما لزومًا در انتهای داستان نیست و چه بسا در 
داستان تشخیص می دهد، پیام هدایتی خود را به صورتی ماهرانه، طبیعی، بدیع 

و تازه به مخاطبان می دهد.

آشنایی با قوانین و سنن ثابت الهی
غیرقابل تخلف  و  قطعی  نوامیس  و  قوانین  سلسه  یک  تکوین،  جهان  بر 
بر  هم  قوانین  این  است.  کرده  تعبیر  الهی  سنت  به  آن  از  قرآن  که  حکم فرماست 
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گذشته و هم بر امروز و آینده حکم فرماست. موجودات طبیعت در تغییر و تبدیل 
و  متغیر  طبیعت  موجودات  الیتغیرند.  و  ثابت  طبیعت  نظامات  اما  هستند، 
کمال می رسند  گاهی به سرحد  متکاملند و در مسیرهای مختلف قرار می گیرند؛ 
کند. عوامل مختلف، سرنوشت  گاه  گاه تند می روند و  گاهی متوقف می شوند؛  و 
آن ها را تغییر می دهد، اما نظامات طبیعت نه متغیرند و نه متکامل، بلکه ثابت 

و یکنواختند.
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 پیوست

قهرمان پروری

ضعف ها  کمبودها،  می کند  سعی  که  است  انسانی  آرمانی  وجه  آن  قهرمان، 
کند. این فرد، شخصیت  کاستی های خود را با پرورش و آفرینش آن بازسازی  و 
بر  غلبه  با  که  است  این  ویژگی اش  حداقلی ترین  که  است  داستان  محوری 
یخ  سختی ها و ظلم، مسیر اصلی داستان را به هم می زند. هرچقدر جغرافیا و تار

کنند، خصلت های قهرمانی دستخوش تغییر نمی شوند.  تغییر 
جامعه  موجود  وضعیت  بهبود  سبب  جامعه ،  در  قهرمان پروری  روحیۀ  تقویت 
که با تقویت روحیۀ قهرمانانه، هر فرد خود را قهرمان می داند  می شود؛ به این صورت 
می دهد.  بروز  خود  از  کوچک-  -هرچند  قهرمانانه  عمل  نیاز،  مورد  شرایط  در  و 
کودک، روحیۀ  که در  که داستان هایی انتخاب شود  به همین دلیل توصیه می شود 

قهرمانی را رشد داده و قهرمان پرور باشد.
از  و یکی  یادی دارند  ز قهرمان محور عالقۀ  به داستان های  این سن  کودکان در 
ویژه  به طور  قهرمان  که  است  داستان هایی  از  استفاده  کودکان،  جذب  راه های 
در آن حضور دارد. عالوه براین، حضور قهرمان در داستان باعث اثرگذاری بیشتر 
به جای  را  خودش  می گیرد،  ارتباط  داستان  با  کودک  می شود.  مخاطب  ی  رو بر 

قهرمانان داستان می گذارد و در داستان سیر می کند.
بچه ها باید بدانند که بیشتر قهرمان ها همین مردم عادی اند، ولی عمل قهرمانانه 
بروز می دهند. قهرمان یک فرد خاص نیست، بلکه یک انسان عادی عمل خاص 
رفتار  عادی بودن  همین  در  که  بگیرند  یاد  باید  قهرمان بودن  برای  می دهد.  انجام 

غیرعادی داشته باشند، زیرا هیچ وقت هم رنگ جماعت نمی شوند.
در تخیل قهرمانانه، به کودکان القا می شود که: »من یک قهرمان در انتظار هستم، 
در انتظار این که شرایط جور شود و عمل قهرمانانه ام را نشان بدهم.« ضمن این که 
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و  برمی خیزد  عادی  مردم  شخصیت  از  قهرمان  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
استثنا  قهرمان های  نامی،  قهرمان های  ندارد.  و منحصربه فرد  ویژگی های خاص 

با نیروهای فرابشری هستند.
کلید قهرمان دو چیز است:

1. وقتی دیگران منفعل هستند، دست به عمل بزنید.
کنید، نه به نفع خودتان. ۲. به نفع جامعه اقدام 

اما در  ببینیم،  را  واقع بینانه محدودیت ها  که  آغاز می شود  زمانی  قهرمانی  سفر 
کشور،  آن ها متوقف و منجمد نشویم. ممکن است در انتخاب پدر و مادر، شهر، 
زبان، فرهنگ و حتی نام و ژنتیک خودمان قدرت اختیار نداشته باشیم، اما قطعًا 
لذا  یم.  بردار خود  بالندگی  و  رشد  جهت  در  کوچک  گامی  می توانیم  اآلن  همین 
کودکان  توصیه می شود با انتخاب داستان های قهرمان محور، روحیۀ قرمانی را در 

افزایش داده و شاهد رشد و بلوغ آن ها شویم.



یادداشتــ


