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سپاســـگزارم از اســـتاد قصه گویی، جناب 

آقـــای دکتـــر مصطفـــی رحماندوســـت و نیـــز 

کـــه اولین تجربۀ قصه گویی ام  ی 
ّ
کتابخانۀ مل

گرفت. در آنجا شکل 

کوچولـــو و نیـــز  و تقدیـــم بـــه علـــی و پریـــا 

پدران و مادرانی که به آیندۀ بهتر فرزندانشان 

می اندیشند.





سخــــن آغازیــن
م »تربیت« اســـت و 

َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
مرکز »احیاء اندیشـــه و سیرۀ علوی« مجموعه ای  اســـت مردم نهاد و خدمتگزار 
کارهای خیر. تمرکز این مرکز بر تربیت و تعلیم است، آن هم با رویکرد اسالمی و  در 

عقالنی و با محوریِت زیربنایی ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده.
وجهـــۀ همـــت ما مهارت آمـــوزی به خانواده هاســـت و مایۀ حرکت ما اســـتفادۀ 
کردیم تا  هوشمندانه از ابزارهای حمایتی؛ ازاین رو، طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار پیش برویم. 
»مهرسـتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست، بلکه اسم مکانی 

کانون خانواده.  گرمابخشی به  ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 
ابزار ما در این راه پرفراز و بی نشیب چیست؟ از بین همۀ راه های ممکن، با »یار 
که صدها نسِل  مهربان« به یاری خانواده ها آمده ایم؛ با همان آشـــنای پرسخاوتی 

بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و ضمیرشان در هم تنیده است.



گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 
کتاب را نمی گیرد! اثبات سادۀ این  جنون آمیز انسان امروز به آن ها، هیچ چیز جای 
مدعا را در رشد کتاب های کاغذی، در همین سال ها و حتی در کشورهای صنعتی، 
گرفت. خوشبختانه این یار مهربان، هنوز هم به آدم ها وفادار مانده  می توان سراغ 
که پاســـخ گوی نیازهـــای رنگارنگ  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار مـــی رود  و همچنان 

مخاطبانش است؛ بماند که مدتی است با این یار مهربان نامهربانی می کنیم!
که حضورمـــان را در این عرصه معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 
پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا
کردیم تا شاخص ارزیابی باشند و  کار را تعیین  ِکیفی  با وسواســـی خاص، اصول 

بازتاب دغدغه مندی ما: 
1. تـــالش فعـــاالن ایـــن طـــرح و همـــۀ تولیـــدات آن، تمام وقـــت و تمام قد، در 
خدمـــت خانواده هاســـت و تمـــام آثـــار مکتوب بر محـــور نیازهـــای اعضای 

خانواده شکل می گیرد.
کرده ایم تا از پشـــتوانه های  کاماًل علمـــی و منطقی طراحی  گام هـــای اجرایـــی را   .2
محکم بهره مند باشد؛ برای نمونه، نرم افزار قدرتمند و جامع مدیریت سیستمی 

گرفته ایم. را در مسیر تصمیم سازِی تصمیم گیران و آماده سازی آثار، به کار 
 موردنیـــاز باشـــند و نوآورانـــه و 

ً
کـــه حقیقتـــا 3. آثـــاری بایـــد تولیـــد و ترویـــج شـــوند 

مشکل گشایانه به طرح مسائل بپردازند؛ ازاین رو، هم به درون مایه هایی عالمانه 
و مبتنی بر آموزه های دین اسالم توجه داریم و هم به قالب هایی شیوا و جذاب 



که معادل و مشابهی برای آن آثار،  در انتقال آن ها. انتظارمان تا بدان حد است 
بر اســـاس رویکرد انتخاب شـــده، برای انســـان عصر حاضر به ویژه نســـل جوان 
گنجینۀ اطالعات جامع  وجود نداشـــته باشد. در این راستا و برای دستیابی به 

در این موضوع، طرح »اطلس سواد خانواده« در دست تدوین است.
که  کردیم  ۴. فـــارغ از شـــهرت اســـمی افـــراد، از نویســـندگانی دعوت به همـــکاری 
نه تنها از استانداردهای تعریف شده در طرح برخوردار باشند، بلکه توصیه های 
نکته ســـنجانه و موشـــکافانه دربـــارۀ موضوع مدنظـــر را در انبـــان دانش و تجربۀ 

خویش انباشته باشند؛ البته از قلم جوان ترهای خوش آتیه نیز غافل نماندیم.
که متخصصان  کیفیت روبنای »مهرسـتان« چنین اقتضا می کرد  5. غنای زیربنا و 
ممتـــاز در حوزه هـــای مختلف را در زنجیرۀ تولید مشـــارکت دهیم:  بهره مندی  از  
اطالعات طرح جامع اطلس خانواده و هیئت علمِی بصیر برای انتخاب موضوع 
کاربلد و انتخاب افراد زیـــادی از میان جامعۀ مخاطب هر  و نویســـنده، ارزیابان 
کتاب ها برای ارزیابی آثاِر رســـیده بر اســـاس شـــاخص های تعریف شده،  یک از 
کتاب هـــا، ویراســـتاراِن فعال ترین نهاد  هنرمندان طبع شـــناس بـــرای یافتن نام 
ویرایشـــی ایران، طراحان و صفحه آراهای خوش قریحه، نمونه خوانی چندباره 
آثار به منظور اصـــالح ایرادهای احتمالی در مراحل پایانی، نیروهای متخصص 
کارُکشـــته و مجهـــز، فعاالن حرفه ای در تبلیغ و  در صنعت چاپ، چاپخانه های 
اطالع رسانی و مدیریت فروش، متفکران دلسوز برای انگیزه آفرینی و امکان سازی 

کتاب و... . برای مطالعۀ 
گذشـــتگان با موضوع  گران بهای  گوشه چشـــمی هم داریـــم به میراث مکتوب   .6
خانواده، از راه بازآفرینی و بازنویسی آن ها متناسب با نیازها و اقتضائات انسان 



معاصر، تا عطر نام و یادشان و خوشه چینی از خرمن معرفتشان، ذائقۀ مشتاقان 
کند.  را ُپرحالوت 

که این طرح برای امکان تداوم بلندمدتـــش، باید از نظر منابع  7. درســـت اســـت 
که چراغ این  مالی مســـتقل و خودگردان باشـــد، اما به پشـــتوانۀ خیراندیشـــانی 
 

ً
که احتماال کامـــاًل غیرانتفاعی خواهد ماند و عوایـــدی را  کرده اند،  راه را روشـــن 

به دست می آید، در فرایند تولید و ترویج آثار فاخر فرهنگی بازهزینه می کنیم. به 
این موضوع، در طرح مصوب و تمامی قراردادها تصریح شده است. 

کتاب خوانی، نبـــودن آثار فاخر و  کتاب و  8. بزرگ تریـــن معضل امروز مـــا در حوزۀ 
مناسب نیست؛ بلکه ضعیف بودن فرهنگ مطالعه در بین اقشار جامعه به ویژه 
خانواده هاست. پیکاِن تمامی فعالیت هایمان تنها به این سمت نشانه می رود 
کـــه این آثار خوانده شـــوند و تراز مهارتِی خانواده هـــا را در زندگی افزایش دهند. 
به همیـــن منظـــور، طـــرح »مطالعۀ آثـــار« با توجه بـــه راهبردهای عملی در بســـتر 

خانواده، تهیه شده و در حال پیگیری است.
که بی اعتنایی به ابزارهای غیرکتابی، راهبرد درستی نیست: تولید  9. توجه داریم 
کتاب های صوتی، محصوالت تصویـــری، نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، 

حضور در شبکه های مجازی و اینترنتی، ترجمۀ آثار و... نیز مدنظر خواهد بود.
10. برای تنومندشدن این نهاِل نوپا، نظارت مستمر و ارزیابی همه جانبه نیاز است. 
از ابتدا تا انتهای این طرح، بازخوردگیری و اصالح مناسب و به موقِع مشکالت 

کار خواهد بود.  احتمالی در دستور 
11. طرح هـــا و برنامه هـــای موفِق دیگر فعاالن در این عرصه هـــا را برای الگوگیری و 
کرده و می کنیم. خود نیز یافته ها و برســـاخته هایمان را حاضریم  مقایســـه، رصد 



کنیم تا ضمن هم افزایی در  کرانه نابـــردار  به رایگان پیشـــکِش رهروان این وادِی 
بینش ها و دانش ها، بتوانیم با موج آفرینی، خیراندیشان فرهنگی را متقاعد کنیم 

که پا به این عرصه بگذارند. 
گفتنی بود؛ به قدر دقیقه های چندین  آنچه خواندید، همۀ حرف هایی نبود که 
که سخن آغازین  ســـال، حرف و تجربه و خاطره و نکته هســـت؛ اما نباید و نشاید 
را به درازا بکشـــیم. فقط اینکه حساســـیت موضوع و فرهیختگـــی خواننده، به ما 
که بارها و بارها درون مایه، قالب، مراحل تولید و توزیع را  بازبینی  انگیزه می دهد 
گرامیان نماییم  کنیـــم تـــا اثری فاخر و ارزشـــمند را تقدیم نگاه و نگرِش بلند شـــما 
و مشـــتاقانه منتظریـــم تا بـــا دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس  

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد تا  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
دورۀ امانت داده شده در مزرعۀ دنیا را به خوشه چینی از خرمن ارباب و اصحاب 
فرهنگ و اندیشه بگذرانیم و آنگاه با لطفی دوچندان، ما را وامدار فضل بی کرانش 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج محصوالتی فرهنگی 
گـــردن بیاویزیم. آری، »تربیـــت و تعلیم« هدف اصلِی  و تربیتـــی، مدال افتخار بر 
م<و 
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ه

ُ
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ّ
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َ
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ّ
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َ
کتاب های آسمانی بوده است:>یز آمدن پیامبران و جان مایۀ 

ما نیز به راه پیمایی و نفس کشـــیدن در این وادی مفتخریم. از تک به تِک سروران 
گام به گاِم مسیــر را هم شـــانۀ ما شدند، به رسم  کردند و  که ذره پروری  ارجمــــندی 

ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 
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درآمد

کـــه راه های درســـت و تأثیرگذاری برای  همـــۀ والدین و مربیان در پی آن هســـتند 

کننـــد؛ زیرا می داننـــد آموزش فرزنـــدان و پرورش  تعلیم وتربیـــت فرزندانشـــان پیدا 

که بچه ها مستقیم  کم تأثیر است و در این دوره و زمانه  آن ها به شـــیوه های سنتی 

و غیرمســـتقیم از انواع تبلیغات و فرهنگ ســـازی های مـــدرن تأثیر می پذیرند، باید 

راه های بهتری را برای پرورش فرزندانشان دریابند. 

که هرچه بگوییم، فرزندان ما می شـــنوند؛ اما شـــنیدِن تنها  واقعیت این اســـت 

برای به راه آمدن کافی نیست. باید کاری کنیم که آموزه های درست و خداپسندانه 

بـــه دل بچه ها بنشـــیند و آن ها را بـــدون مراقبت های آزاردهنـــده و تذکرهای مکرر 

کند. تنفرانگیز و بکن نکن های خسته کننده به راه درست و عمل صالح ترغیب 

برای رســـیدن به این هـــدف، »قصه گویی« یکی از روش های بســـیار مناســـب 

کودکان و حتی بزرگ ترها شـــنیدن و حتی چندبار شـــنیدن قصه ها را  اســـت. همۀ 

دوست دارند. قصه گویی هنر و فنی بسیار دیرینه است. ردپای آن را در روزگارانی 

کتاب.  که نه مردم ســـواد خواندن و نوشتن داشـــتند و نه توان خرید  ســـراغ داریم 

کار،  کارگران خســـته در حین  که نبود!  از ســـرگرمی های امروز هـــم هیچ خبری نبود 
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با قصه ای فی البداهه خود را ســـرگرم می  کردند. زنان دور هم جمع می شدند و در 

گروهی، قصه ای و َمَتلی می گفتند و روزگار به سر می بردند. کارهای  حال انجام 

کرده اســـت. اهمیت دادن به این  اما این روزها جایگاه قصه و قصه گویی فرق 

فن و راه های توسعۀ آن، حتی آموزش مهارت قصه گویی برای مربیان و آموزگاران 

 به منظور 
ً

و پـــدران و مادران، نشـــانۀ این تفاوت اســـت. امـــروزه قصه گفتن صرفـــا

سرگرم کردن فرزندان نیست. قصه گو همواره باید اصل لذت آفرینی را در نظر داشته 

باشـــد؛ ولی تأثیر غیرمستقیم قصه گویی، رسیدن به اهدافی ارزنده را مدنظر او قرار 

کودکان و نوجوانان بر  می دهد تا قصه گو و داستانش رسالتی را در آموزش وپرورش 

عهده بگیرند.

کودک نتواند با آن ارتباط  که  گر قصه تأثیرگذار نباشـــد، قصه نیســـت! قصه ای  ا

کند و حتی از شنیدن چندبارۀ آن لذت نبرد، بهتر است  عاطفی و احساسی برقرار 

که  کـــودک در قصه ای  اصاًل برای قصه گویی انتخاب نشـــود. بخشـــی از آرزوهای 

ی می یابد و باید مراقب و نگهدار این آرزوی ساخته شـــده 
ّ
ما برایش می گوییم تجل

کودک را در  باشـــیم. نه تنها باید مراقب باشـــیم، بلکه باید بتوانیم آن را بپرورانیم و 

رســـیدن بـــه ارزش ها و ســـاخته های ذهنـــی اش یاری رســـانیم. امروزه از داســـتان 

و قصه گویـــی حتـــی برای درمـــان بیماری ها بهـــره می گیرند و این وظیفـــه بر دوش 

کنند.  روان شناسان است تا به روش قصه درمانی به بیماران خود کمک 

که   هنوز هم عادت دارند 
ً

بیشـــتر مربیان آموزشـــی ما عادت داشـــته اند و بعضا

 نظری بپردازند. 
ً

کتاب های درســـی و به شـــیوۀ صرفا  از دریچۀ 
ً
به آموزش، منحصرا
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که نقش و تأثیر عوامل و وســـایل  کمتر مربی پیدا می شـــود  بااین همـــه، ایـــن روزها 
کمک آموزشی و شیوه های آموزش تجربی را در تعلیم وتربیت و به طور مشخص در 
گذشته است  کند. دیگر دورۀ روش های بســـته و یک بعدی ســـنتی  تدریس انکار 
کل« روبه روی دانش آمـــوزان قرار می گرفت و با  کـــه در آن، معلم به عنـــوان »دانای 
کاغذ و قلم، هدف های آموزشی  اســـتفاده از وسایل محدودی چون تخته سیاه و 
گذشـــته، تماِم معلمان ســـعی می کردند از تعلیم وتربیت  خود را پیش می برد.1 در 
مستقیم استفاده کنند؛ حال آنکه با روش های تعلیم وتربیت غیرمستقیم، به مراتب 
کـــودکان و نوجوانان موفق تـــر خواهیم بود.  در رونـــد آمـــوزش و تأثیرگذاری مـــان بر 
کمک آموزشی متفاوتی مانند بازی، قصه و نمایش خالق در ماندگاری  روش های 
کودک بســـیار مفید هستند و هرگز نقش آن از ضمیر  موضوع مدنظر مربی در ذهن 

ک نخواهد شد.  بچه ها پا
که روش ســـنتی اما به روزشـــدۀ قصه گویی را به عنوان راهی  کتاب برآنیم  در این 

کنیم. ازاین رو در فصل  کارآمد در مسیر تعلیم وتربیت فرزندانمان معرفی  تأثیرگذار و 

اول به چیســـتی قصه و قصه گویی خواهیم پرداخت؛ فصل دوم و ســـوم را به بیان 

ضرورت قصه گویی و تأثیر آن بر تعلیم وتربیت اختصاص داده ایم؛ در فصل چهارم 

به بررســـی مهارت های قصه گویـــی می پردازیم و در فصل پنجـــم و پایانی نیز برخی 

تجربیات عملی را درزمینۀ قصه گویی در اختیار خوانندگان محترم قرار خواهیم داد.

گامی در راه تجدید سنت دیرینۀ قصه گویی و احیای  امید اســـت این اثر بتواند 

جایگاه آن در تعلیم وتربیت کودکان سرزمینمان بردارد. 

کاربرد آموزشی- تربیتی آن، ص7. کیقباد یزدانی، قصه بازی و نقش و   .1
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عــطـر قــصه هـای تـو

دریچه ای به مباحث این فصل

1. قصه و داستان چه تفاوت هایی باهم دارند؟

2. چه نوع قصه ای تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطب دارد؟

3. میان »تعریف کـــردن قصه« و »قصه گویی« چه تفاوتی 

وجود دارد؟ 

۴. چه عواملی در قصه گویی موفق اثرگذار هستند؟ 

5. قصه درمانی چیست و چگونه می توان از ظرفیت قصه 

کرد؟ برای درمان بیماری ها استفاده 
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فصلاول:چیستیقصهوقصهگویی

کتاب های آســـمانی پر از قصه اســـت  که هم  نمی دانـــم قصـــه چه راز و رمزی دارد 

کهنگـــی به خود  گـــذر قرون و اعصـــار و مکان های مختلـــف، هرگز رنگ  و هـــم در 

نگرفته اســـت! روایت داســـتانی، چه به شـــکل قدیمی اش )قصه( و چه به شـــکل 

که  متداول و امروزی اش )داســـتان(، قدرت شـــگرفی دارد و به همین دلیل است 

کنون، همواره در حافظۀ تاریخی ملت ها باقی مانده است. گذشته های دور تا از 

قصه یا داستان؟

مردم عادی »قصه« و »داستان« را مترادف و هم معنی به کار می برند؛ درصورتی که 

کتاب بـــرای پدران و مادران و مربیان  که این  این دو واژه مترادف نیســـتند. ازآنجا

کتاب،  امروزی نوشته شده است، بهتر است پیش از پرداختن به مباحث اصلی 

تفاوِت این دو نوع متن روایی را یادآور شویم:

قصـــه و داســـتان هـــر دو اثری روایی هســـتند؛ اما باهـــم فرق دارنـــد. در تعریف 

داســـتان این گونه آمده است: »داستان سلســـله ای از وقایع حقیقی یا غیرحقیقی 

که به طور زنده و آمیخته با جزئیات بیان شده باشد، به نحوی که قوۀ خیال  اســـت 

کند.«   مجسم 
ً

خواننده یا مستمع بتواند آن ها را آنا

که بر اساس علت و معلول  در داستان، آدم ها و روابط پیچیدۀ آن ها و حوادثی 
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عــطـر قــصه هـای تـو

کنار هم چیده شده اند، از ذهن نویسنده ای خاص روی کاغذ می آیند تا به اهمیت 

کنش های شخصیت های داستان معنی ببخشند.  کنش ها و وا

کرده باشد، حاصل تألیف جمعی از  قصه بیشـــتر از آنکه از ذهن نویســـنده تراوش 

مردم در زمان های متفاوت است. در قصه، آدم ها چندان اهمیتی ندارند و بیشتر 

که به زمان  حوادث هستند که قصه را پیش می برند. قصه نوعی متن ادبی است 

بدویت و کودکی انسان بازمی گردد. ممکن است رابطۀ علت و معلولی در حوادث 

قصه نقش اساســـی نداشته باشند. در قصه، مخاطب هر لحظه منتظر حادثه ای 

که علتش ذکر نشده است.  است 

.در قصه، همیشه پای یک »قهرمان« در میان است؛ 
اما در داستان این »شخصیت ها« هستند که ایفای نقش می کنند. 

قصه ها نسبت به داستان ها ساختار مناسب تری برای قصه گویی دارند. داستان ها 

مدرن هســـتند و اول و آخرشـــان قصه گویانه شـــروع و تمام نمی شـــود. در قصه ها 

قهرمـــان داریـــم؛ اما در داســـتان ها شـــخصیت. قصه ها زمان و مکان مشـــخصی 

ندارند؛ اما در داســـتان ها نشانه های فراوانی حکایت از وجود زمان و مکان دارد. 

کم است، هر حادثه ای علتی دارد و روابط  در داستان ها روابط علت و معلولی حا

کم است؛ اما در قصه حوادِث پشت سرهم ممکن است  ی بر جریان داستان حا
ّ
عل

ی نداشـــته باشند. در قصه، نویسنده به توصیف فضا و مکان و طبیعت 
ّ
رابطۀ عل
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فصلاول:چیستیقصهوقصهگویی

قصه می پردازد و توصیفات عینی اســـت؛ اما در داســـتان توصیف ذهنی اهمیت 

بیشتری دارد و توصیف عینی از چارچوب مشخصی پیروی می کند.

گفتاری دارد؛ ولی زبان داستان  گزارشـــی و  زبان قصه شـــفاهی است و ماهیت 

کلمات بـــرای انتقال  افـــزون بـــر ادبی بودن، تصویری و حســـی اســـت. قصه گـــو از 

کلمـــات را برای  پیام داســـتان و حس بهره می گیرد؛ اما نویســـنده بســـیار هدفمند 

گزینـــش می کنـــد. قصه خالق مشـــخصی نـــدارد و  تصویرســـازی های داســـتانش 

که از آن ها تأثیر  نسل به نســـل و سینه به سینه روایت شده و محصول جمعی است 

که با سبک نوشتاری خاص خود  پذیرفته است؛ اما داستان خالق مشخصی دارد 

کرده است. آن را خلق 

چه نوع قصه ای تأثیرگذارتر است؟

داستان های امروزی باتوجه به نکاتی که ذکر شد، برای قصه گویی چندان مناسب 
نیســـتند، بلکـــه قصه ها با ویژگی های خـــاص خود برای این منظور مناســـب ترند. 
مفاهیم متعدد اخالقی همانند بدی و شرارت، مهربانی، شهامت، دانایی و... در 
کودک به خوبی با آن ها ارتباط برقرار می کند تا  که  قصه ها به گونه ای ذکر می شـــوند 

که این مفاهیم در ساخت شخصیت او نقشی مهم ایفا می کنند. جایی 
کلی نیست. قصه برای »گفتن« مناسب تر است؛ ولی می توانیم  البته این حکم 
کنیم. برای اینکه ساختارهای داستانی برای  داســـتان های امروزی را هم »گفتنی« 

کند و برای آن  گفته شدن مناسب تر شوند، قصه گو باید تغییراتی در داستان ایجاد 

اول و آخری تعریف کردنی و قصه وار بسازد. 
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عــطـر قــصه هـای تـو

بـــدی و شـــخصیت منفـــی در قصه هـــا خالی از افســـون و جاذبه نیســـت. برای 

که با نیروی غول ها یا اژدهایان پرتوان یا فن جادوگرِی ســـاحره ها  مثـــال، آن بدی 

یا دانایی ملکه در قصۀ ســـفیدبرفی1 نشان داده می شـــود، دانایی و قدرتی است 

که در خدمِت بدی اســـت. بدی اغلب به طور موقت برتری می یابد. در بســـیاری 

که به حق به  از قصه هـــا شـــخِص غاصبی به طور موقت، مکانی را تصـــرف می کند 

قهرمان تعلق دارد. 

قصه گـــو در برنامۀ قصه گویی خود با اســـتفاده از لحـــن، حرکت، صدا و انتخاب 

کند تـــا از  کمـــک  قصـــۀ مناســـب بـــرای مخاطـــب ســـعی می کنـــد بـــه مخاطبانش 

کنند. شخصیت های خوب قصه طرف داری 

سعی می کند مخاطب خود را به سمت قهرماِن خوب قصه هدایت کند..قصه گو با استفاده از لحن، حرکت و صدا 

کنار هم یا  در داســـتان های فاقد جنبه هـــای اخالقی، چهره های خوب و بـــد، در 

در برابر هم قرار نمی گیرند؛ زیرا آن ها قصد دیگری دارند و در مســـیر هدف دیگری 

کـــه در آن قهرمان با نیرنگ  حرکـــت می کننـــد. قصه هایی مانند گربۀ چکمه پوش2 

گنج غول ها را می رباید، شـــخصیت  که  به موفقیت می رســـد یا هانِس غول کش3 

که  کـــودک امید می دهند  را از راه انتخـــاب میـــان خوب و بد نمی ســـازند؛ بلکه به 

گریم، نویسندگان آلمانی. 1. اثر برادران 
۲. اثر شارل پرو، شاعر و نویسندۀ فرانسوی )1۶۲۸ تا 17۰۳(.

۳. اقتباس از روایت انگلیسی آن به نام جک غول کش.

2۴
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حتی ضعیف ترین اشخاص هم می توانند در زندگی تا حدودی به موفقیت دست 

که خود را آن قدر بی اهمیت حس می کند و از این می ترسد  کســـی  یابند. وانگهی 

که هرگز موفق نشود، چه فایده دارد بخواهد انساِن خوبی شود؟! بنابراین هستۀ 

که می توان  این داستان ها اخالق نیست؛ بلکه بیشتر، اطمینان به این باور است 

به گونه ای به موفقیت دســـت یافت. مسئلۀ بســـیار مهِم هستی همواره این بوده 

که آیا آدمی می تواند با اعتماد به زندگی بر مشکالت پیروز شود یا در انتظار  اســـت 

شکست به استقبال آن برود.

کشمکش های عمیِق درونی که از غرایز شخصی و احساسات شدید ما به وجود 

گرفته می شوند؛ به طوری که  کودکان نادیده  کتاب های جدید  می آیند، در بیشـــتر 

کودک در  کشـــمکش ها یـــاری نمی کنند؛ درحالی کـــه  کـــودک را بـــرای مقابله با این 

معرِض احساســـات نومیدانۀ تنهایی و ترک شدن قرار دارد و اغلب تا سرحد مرگ 

کند یا فقط  کودک بیشـــتر وقت ها نمی تواند این احساســـات را بیـــان  می ترســـد. 

که از تاریکی یا فالن حیوان می ترسد و برای سالمتی خویش  غیرمستقیم می گوید 

کشف می کنند،  کودکشان  نگران اســـت. وقتی پدر و مادر چنین احساساتی را در 

که آن احســـاس را نادیـــده بگیرند یا برای  اینکه  نگران می شـــوند. آن ها میل دارند 

از نگرانی و تشـــویش بیرون آیند، در باورشـــان آن را دسِت کم می گیرند و روی ترس 

کودک سرپوش می گذارند. قصه ها برعکس، این ترس های وجودی را بسیار جدی 

می گیرند و به طور مســـتقیم درباره شان صحبت می کنند: از نیاز به محبوب بودن و 

ترس از بی فایده انگاشته شدن تا عشق به زندگی و هراس از مرگ و... .
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