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سکينه سليقه دار
دبير ادبيات هنرستان فنی حرفه ای نرگس،  تهران

چکيده
در همة قرون گذشته، قصه وسيله ای برای 
رفع نيازهای روانی کــودکان و نوجوانان و 
حتی بزرگســاالن بوده است. سؤالی که در 
روزگار ما مطرح می شود اين است که امروز 
چه ابزاری بيش از ســاير وسايل تربيتی در 

رفتار فرزندان ما مؤثر است؟
آنچه در می يابيم اين است که با وجود گذر 
زمان قصــه و قصه گويی همچنان می تواند 
فرزندان مــان را در همــة جوانــب زندگی 
راهنمايی کند و با گســترش ذهن و تخيل 
آنان، تجربه های بسياری را برايشان فراهم 
آورد. اين نوشتار با هدف تأکيد بر ضرورت 
احيای نقــش قصه و قصه گويی در آموزش 
به روش توصيفی و تبيينی تنظيم گرديده 

است.

قصه گويــی،  و  قصــه  کليدواژه هــا: 
دانش آموزان، معلم، آموزش

مقدمه
«در قصــه و سرگذشــت های آن ها پند 
و عبرتی اســت برای خردمندان» (ســورة 
يوســف، آية ١١١)؛ خداوند در قرآن برای 
جلب نظر و توجه مخاطبان، انتقال مفاهيم 
واالی معنــوی، تعليم دســتورات اخالقی 

و تســريع در فهم و آسان سازی مطالب از 
قالب قصه و در قصص از سبک های مختلف 
ادبی و داســتان گويی استفاده کرده است. 
هدف قرآن برای آشکارسازی مسائل زندگی 
و تبيين جهت صحيــح و بيان نظام معيار 
سبک زندگی و هدايت به سعادت و کمال با  
استفاده از بيان نمادين است و در حقيقت، 
نقل داستان از بهترين روش هايی است که 
بــه اين هدف عينيت می بخشــد. حضرت 
علی ـ عليه السالم  ـ می فرمايد: «قرآن را ياد 
بگيريد که زيباترين گفتارهاســت و در آن 
غــور کنيد که بهار دل هاســت و از نورش 
شفا بگيريد که شفای قلب هاست و خوب و 
خوش بخوانيد که پرفايده ترين قصه هاست» 

(نهج البالغه، خطبة ١١٠)
بی شک يکی از داليل جذابيت پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها برای فرزندان و نوه هايشــان 
چيزی جز قصه گويی نيست. در اين ميان، 
بوده اند پدربزرگ هــا و مادربزرگ هايی که 
به دليل پيری و چروکيدگی صورتشــان، 
بچه ها از آن هــا دوری گزيده اند اما آن ها با 
هنرمنــدی و ظرافت خاص، قصه را با ريتم 
و آهنــگ در می آميخته و بــه اين ترتيب، 
رابطة عاطفی خود را با نوه هايشــان تقويت 
می کرده انــد. قصه و قصه گويــی پديده ای 

اســت که قدمتی طوالنی دارد؛ آنچنان که 
هيچ قوم و ملت کهنــی را نمی توان يافت 
که قصه ها و حکايت های مذهبی، حماسی، 

اجتماعی و ... نداشته باشد.
هرچنــد نگارنــده لذت شــنيدن قصه از 
زبان مادر يا پدربزرگ را نچشيده اما جای 
خالی آن را بــا خواندن قصه های ديگران و 
گاه گوش دادن به قصه های تلخ و شــيرين 
زندگی پدر و مادرش، که هر دو در طفوليت 
از نعمت داشــتن پدر و مادر محروم شده 
بودند، پر می کرده است؛ قصه های پرمعنايی 
که در شکل گيری شخصيت فرزندان آن ها 

نقشی پررنگ داشته اند.
به عقيدة روان شناســان رشــد، قصه تنها 
يک محرک روانی و شنيداری نيست بلکه 
کارکردهای فراوانی بــرای مخاطبان خود 
دارد. از جملــه اينکه آن هــا از طريق قصه 
با محيط پيرامون خود آشــنا می شوند. هر 
قصه ای می تواند فضايی را به وجود آورد که 
بچه ها هنگام رويارويی با نمونه های واقعی، 
رفتاری مناسب از خود نشان می دهند. قصه 
بــه بچه ها در درک بهتــر ارتباط ها کمک 
می کند. با توجه به اينکه قصه گويی يکی از 
بهترين و مهم ترين راه های ارتباط نزديک 
و تعامل ســازنده بين معلــم و دانش آموز 

 و تأثير آن در يادگيری
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اســت و استفاده از اين شيوه در آموزش به 
مانــدگاری بهتر و ارتقای کيفيت يادگيری 
منجر می شــود، اين نوشتار با هدف تأکيد 
بر ضــرورت احيای قصه گويــی در حوزة 
آموزش به اين موضوع مهم در باب اهميت 
يادگيری از طريق قصه می پردازد. نگارنده 
بر اين باور اســت که معلم توانمند کســی 
است که هنر قصه گويی را می داند و اگر از 
نقشی که می تواند در زندگی دانش آموزانش 
داشته باشد و سهم باارزشی که می تواند در 
شکل گيری شــخصيت دانش آموز به خود 
اختصاص دهد واقف باشــد، با قصه گويی 

جانی تازه به کالسش می بخشد.
در اينجا نکات مهمــی را دربارة توجه به 
قصه گويــی و نقش آن در آمــوزش يادآور 

می شويم.

فوايد قصه گويی
ـ ما از ابزار قصه در آموزش غافليم. انسان 
فطرتًا به قصه عالقه مند اســت. همچنين، 
به طور فطری همواره به دنبال خيرخواهی 
و پرســتش، حقيقت جويــی، کنجکاوی و 
زيبايی دوســتی بوده اســت و قصه ها نيز 
هيچ گاه عــاری از اين عناصــر نبوده اند. با 
تدريس به شيوة داستان گويی نه تنها حس 
کنجکاوی و تخيل را در دانش آموزان بيدار 
می ســازيم بلکه به درون مايــه و زيربنای 
فکری و اجتماعی موضوعی که به شــکل 
داســتان تدريس می کنيم، توجه کرده، به 
ايــن ترتيب اصول و ارزش های انســانی و 

عدالت اجتماعی را نيز ترويج می نماييم. 
ـ در دنيای پرمشــغلة امروز که بســياری 
از دانش آمــوزان راه درســت گوش کردن 
را نمی داننــد، با به کارگيــری ابزار قصه در 
تدريس راه درســت گوش کردن و اهميت 

سکوت را به آن ها می آموزيم.
ـ با اســتفاده از ابزار قصه در کالس درس، 
دانش آموزان بهتر با ســرمايه های تمدن و 
ميــراث فرهنگی ميهن، آداب   و رســوم و 
سنن جامعة خويش و جامعة جهانی آشنا 

می شوند.
ـ از راه قصه می توان سرگذشت دانشمندان، 
هنرمندان شخصيت های تاريخی و مذهبی 
را به نحو بسيار مفيدی برای دانش آموزان 

بيان کرد تا سرمشــق خوبــی برای تالش 
آن ها باشند؛ چون در هر سرگذشتی درس 

عبرتی نهفته است.
ـ بــرای بــاال بــردن روحيــة همدلی و 
انسان دوســتی در دانش آموزان از تدريس 
به شيوة قصه گويی استفاده کنيد. حقيقت 
جز اين نيســت که دانش آموز وقتی درس 
را به شــکل قصه می شنود، امکان برقراری 
ارتبــاط با بچه هــای ديگــر را بهتر درک 
می کند و حس همدلی اش با ديگران بيشتر 

می شود. قصه گويی بهترين راه بيان آرزوها 
و زبان مشترک انسان ها برای انتقال معانی 
ارزش هــای اخالقی و فرهنگــی و تاريخی 

است.
ـ قصه، پيام ها و ارزش هايی را به مخاطب 
منتقل می کند. دانش آموز با شنيدن قصه 
و فکر کردن بــه آن می تواند اين پيام ها را 
جذب کند و ارزش های خانوادگی، اجتماعی 
و انســانی را ياد بگيرد. اين پيام ها به دليل 
غيرمســتقيم بــودن، بــرای دانش آموزان 
دلنشين تر، جذاب تر و دوست داشتنی ترند. 
قــدرت تمرکز و دقــت دانش آمــوزان با 

قصه گويی افزايش می يابد.
ـ ابزار قصه اگر به درســتی و به طور دقيق 

مورد استفاده قرار گيرد، بيش از هر وسيلة 
تربيتی ديگری در رفتار بچه ها مؤثر است. 
همچنين می تواند ريشة بسياری از انحرافات 
را در نوجوانان بخشکاند و بر آن ها تأثيرات 

تربيتی داشته باشد.
ـ فلســفة روزهــای خاص مثل نــوروز، 
جشــن ها، عيدها و ... را در کالس به شکل 
قصه بيان کنيم و از اين طريق دانش آموزان 
را هرچه بيشتر و بهتر با فرهنگ ملی ايرانی 

آشنا کنيم.
ـ بــا تدريس بــه کمک داســتان گويی، 
در  مثبت انديشــی  و  خوش بينــی  روح 
دانش آموزانمــان تقويت می شــود. به اين 
ترتيــب، می توانيم از آن ها نيز بخواهيم که 
يکی از موضوعات کتاب درســی را انتخاب 
کنند و با اســتفاده از ابزار قصه و هماهنگ 
با يکديگــر، آن را به شــکل کنفرانس در 
کالس ارائه دهند. در اينجاســت که آن ها 
همة تجارب قصه را در گنجينة ذهنشــان 
می ريزند و تأثيرگذاری قصه به خوبی حس 

می شود.
ـ زيباترين قصه ها از طريق هنر نقاشــی 
قرن هــا پيــش روی ديــوار غارهای کهن 
ترسيم شده اســت و اين، عالقة بشر را به 
توصيف سرگذشــت خود نشــان می دهد. 
همچنيــن، راه های بهتــر زندگی کردن و 
شيوه های زندگی بهتر را می آموزد. از جمله 
ارزش هــای اخالقی که فرد در قصه ها پيدا 
می کند، می توان به مسئوليت پذيری، وفای 
به عهد، قانع بودن، فداکاری، اميد، شجاعت، 
عشــق به پدر و مادر،  عدالت و انصاف، روح 
انسان دوســتی و نوع پــروری، عزت نفس، 
 انســانيت، حقيقت و فروتنی اشــاره کرد. 
بنابراين، برای بهتر نشــان دادن شيوه های 
زندگــی در کنار تدريس، قصه و داســتان 
بهترين وســيله اســت و موجــب ارتقای 

توانايی، تفکر و تمرکز حواس می شود.
ـ تدريس داستان گونه موجب آن می شود 
که دانش آموز تجزيه وتحليل بهتری داشته 
باشــد، روابط علــت و معلولی را کشــف 
کند،  اســتدالل ها را دريابــد و در نتيجه، 

اعتمادبه نفس بيشتری پيدا کند.
ـ قصه ها به انواع گوناگونی تقسيم می شوند 
و مردم جامعــه به کمک آن هــا، تاريخ و 

معلم می تواند از 
دانش آموزان برای 

تدريس کمک بگيرد 
و از آن ها بخواهد که 

قصه ها را تعريف کنند. 
به اين ترتيب، زمينه ای 
فراهم می شود که آن ها 
با برقراری ارتباط بين 

سخن گفتن و بيان 
احساسات، شيوه های 
ارتباط با ديگران را 

تمرين  کنند
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ادبيات خود را می آموزند، با اسطوره ها آشنا 
می شوند و به ارزش ها و آداب و رسوم دست 
پيدا می کنند؛ برای مثال، قصه های شاهنامة 
تاريخ دالوری ها و جنگاوری های  فردوسی 

يک ملت و دفاع از ميهن بوده است.
ـ داستان ها و افسانه ها پيام های روان شناختی 
مهمی دارند. آن ها با آشنا کردن دانش آموزان 
با آنچه در ضمير ناخودآگاهشان می گذرد، 
به آن هــا کمک می کنند تا بر مشــکالت 
روان شناختی رشد فائق آيند. دانش آموز از 
قصه ها می آموزد که چگونه شخصيت خود را 
رشد دهد، بحران هايی مثل بحران عاطفی يا 
استقالل طلبی، بحران های اجتماعی و حتی 
فرهنگی را پشت سر بگذارد و اضطراب های 

درونی اش را از راه قصه تخليه کند.
ـ داستان ها به بچه ها می آموزند که مبارزه 
با مشــکالت در زندگــی اجتناب ناپذير و 
جريانی طبيعی در حيات بشــری است و 
اگر انسان عقب ننشيند، بر تمام موانع غلبه 

می کند و در نهايت پيروز می گردد.
ـ دانش آمــوز به ارزش دانايی پی می برد و 
ياد می گيرد که شتاب زده عمل نکند و همة 

اين ها به سالمت جامعه منتهی می شود.
ـ قصه ها قوانين اخالقی، شــيوة تبعيت از 
آن ها و نيز نحوة شکل دهی فعاالنه به هويت 
خويش و شخصيت اخالقی را در ناخودآگاه 
فراگيرندگان می ريزند و نوعی جهان بينی را 
ارائه می دهند که در آن دانش آموز به سمت 
تعالی روح سوق می يابد. اين حرکت در گرو 
پيام ها و ارزش های اخالقی ای اســت که از 

قصه برداشت می شود.

کارهای معلم در کالس برای 
قصه گويی

١. بشــر به طور ناخــودآگاه از خواندن و 
شــنيدن وقايع علت و معلولی لذت می برد 
و بخــش عمده ای از جذابيــت آثار هنری 
ارضای چنين احساســی اســت. نخستين 
هدف داســتان بايد پاسخی برای نياز بشر 
بــه ماجراجويی باشــد؛ بنابراين معلم بايد 
به گونــه ای تدريس کند کــه نکات مهم و 

اهداف را شامل شود.
٢. بــا توجه به نکات پنــدآم وز و اخالقی 
نهفته در استفاده از قصه گويی در تدريس، 

اين شيوه نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای 
معلمی هم که از آن در تدريس اســتفاده 
می کند می تواند جذابيت های زيادی داشته 
باشد و در بعضی موارد به شکلی نوستالژيک 

تجربه های زندگی را به ياد او بياورد.
٣. معلــم می توانــد در دفتــر خــود نام 
کالس هايی را کــه در آن ها به قصه گويی 
پرداخته است، ثبت کند تا دچار دوباره گويی 

و تکرار نشود.
٤. نيز واکنش های مخاطبانش را به قصه ای 
که گفته است، ثبت کند و از مجموعة اين 
اطالعات برای بيان هرچه بهتر همان قصه و 

قصه های ديگر بهره بگيرد.
٥. معلــم می تواند از دانش آمــوزان برای 
تدريــس کمک بگيــرد و از آن ها بخواهد 
که قصه هــا را تعريف کنند. به اين ترتيب، 
زمينه ای فراهم می شود که آن ها با برقراری 
ارتباط بين سخن گفتن و بيان احساسات، 
شيوه های ارتباط با ديگران را تمرين کنند. 
قصه ها عامل انتقال ميراث فرهنگی و پيوند 
ميان امروز و گذشــته اند. بچه ها با شنيدن 
قصه به آرمان ها، آرزوها، رنج ها و شادی ها، 
باورها و نوع زندگی گذشتگان پی خواهند 
برد. گويی اين موارد پلی هستند که بچه های 
امروز را به ژرفای گذشــته می برند و نوعی 
آموزش تاريخی نيز محسوب می شوند؛ زيرا 
از البه الی قصه ها تصويری از گذشــته فرا 

روی خواننده يا شنونده قرار می گيرد.
٦. با اســتفاده از اين شــيوه، مهارت های 
اجتماعی و توانايی حل مسئله در دانش آموز 
افزايش می يابد. درک دانش آموزان نسبت 
به جهــان تغيير می کند و آن ها درســت 

انديشيدن را می آموزند.

نتيجه
به طــور کلــی، می تــوان ادعا کــرد که 
تدريس به شکل داســتان از جدی ترين و 
بنيادی ترين روش هــای انتقال مفاهيم به 
دنيای دانش آموزان اســت. نمی توان نقش 
شــگفت انگيز قصه را در آمــوزش و انتقال 
مفاهيم تربيتی و اخالقی و دينی انکار کرد.

«يکی بود، يکی نبــود»، عبارتی جادويی 
اســت که بچه های سراسر جهان را فارغ از 
زبان،  نژاد، رنگ و مذهب، به دنيای ديگری 

منابع
١. قرآن کريم
٢. نهج البالغه

٣. منابع اينترنتی:
http/com.raveshtadris

خارج از وحشيگری های دنيای امروز می برد 
و همة بچه ها را با يکديگر هم وطن می سازد. 
با تدريس داســتان گونه در کالس هايمان 
عمــًال قدمــی هرچند کوچــک در جهت 
احيــای ارزش هــای فرهنگــی در جامعه 
برداريــم و کيفيت يادگيــری را نه فقط تا 
پايان سال تحصيلی بلکه تا پايان عمر بيمه 
کنيم. همچنين بکوشــيم تا دانش آموزان 
به خودانگيختگی و آگاهی اخالقی دســت 
يابند و در نهايت، به اصالح خود و تصحيح 
رفتارهای نادرست از دريچة تدريس صحيح 

برسند.


