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 مقدمه 

استفاده از داستان به منزله ابزاری برای رشد و ارتقای آگاهی و بصیرت اخالقی پیشینه زیادی دارد. در قرآن کریم و روایات و احادیث  

جذاب اخالقی و رفتاری موثر و یکی از روشهای تربیتی  ،از این شیوه بسیار استفاده شده است. قصه و داستان در جهت تربیت فکری

این امر . 1دندهساله تشکیل می 18تا  2درصد از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان بین  32بیش از  وان است.برای کودک و نوج

بیانگر اهمیت آگاهی از نیازمندی های اعتقادی، اعمال عبادی، اخالقی، روحی، جسمی، عاطفی، اجتماعی، تفریحی و آموزشی این 

  2 .استمقاطع سنی 

 خود وقت بیشترین مربیان و آموزنده، اولیا و زیبا هایافسانه و نهااداست و معرفت و علم های گنجینه وجود رغم به ما کشور اما  در

 غیر های یادگیری صرف را خود اوقات بیشتر مدرسه و خانه در نیز آموزان دانش و دهند می اختصاص کودکان آموزشی مسائل به را

 تعلیم اصلی هدف از و مربیان اولیا اغلب ترتیب بدین. برند می رنج نمره و امتحان اضطراب و دروس خشکی و ازسختی کرده، فعال

دکتر برای بررسی بیشتر، این موضوع  را در گفت و گو با  مانند. باز می است، کارآمد و مبتکر خالق، های انسان پرورش که تربیت و

 3گیریم.پی می پژوهشگر ادبيات و عضو هيئت علمی دانشگاه فرهنگيان ،علی بالغی

  در ادبیات چگونه است؟  داستانتربیتی قصه و پیشینه توجه به نقش 

ای است که در برخی از حوزه های ادبیات در این خصوص کار شده است. اما به این سوال خود حوزه تحقیقی و پژوهشی گسترده

 .استبه دو شکل شفاهی و مکتوب آثاری به جای مانده  وطور خالصه از پیش از اسالم تاکنون از این ابزار موثر تربیتی استفاده شده 

از شعر و ترانه و چیستان ها سینه به سینه تا دوران بعد از اسالم نیز ادامه یافت و اکنون نیز ادبیات عامه نواحی گوناگون روایات و قصه

  .سینه به سینه حفظ می شودو قصه 

د. کریستین دادنمعلمان پارسی عادت داشتند فرزندان خود را با افسانه ها و قصه ها آموزش میکند نقل می ، مورخ باستاناسترابو 

های نیز عالوه بر جنبه 4ن روزگار به جا ماندهآمعدود آثار مکتوبی که از کنند. سن، هرودوت و نودلکه نیز بر این موضوع تاکید می
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فکرات ب بر جای مانده از ادبیات کهن، گاهان یا سروده های ادبی زرتشت بر جای مانده است که نه تنها از نظر ادبی بلکه از جهت در بر داشتن ت. از آثار مکتو 4

 نوین آن روزگاران اهمیت به سزایی دارد.

براي هدايت کودک به سوي رشد با قصه می تواند به تربيت انسان خالق و مبتکر کمک کند و به تعبيري تالش هنرمندانه در قالب کالم  -

 زبان مناسب و در خور فهم اوست.

خود، خلق، خلقت و ) هاي چهارگانهداستانهايی ارزشمند هستند که با ابزارهاي تعقل و تفکر، دانش ايمان اخالق و خالقيت به ساحت -

 آنها پاسخ دهد. با آن رو به رو است بپردازد و غير مستقيم به هريک از کودک و نوجوان( که خداوند

 وضعيتی رو به افول دارد.در کشور ما و نوجوانان،  تأثير آن در رشد ذهنی و غناي روحی کودکانرغم  بهمتاسفانه قصه و قصه گويی  -

با تقويت حس  واي غير مستقيم در فرزندان نهادينه توان با قصه و قصه گويی به شيوهنگرشها و رفتارهاي مثبت را می ،بسياري از مفاهيم -

 همدلی و همنوايی در آنها از بروز رفتارهاي نابهنجار در موقعيتهاي گوناگون پيشگيري کرد.

 .تربيتی کودکان و نوجوانان، باز کند ها، مدارس و مؤسسات اي عملی تبديل شود و جاي خود را در برنامه روزانه خانوادهگويی بايد به برنامه قصه -
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ها و داستان ها را به شکل دوره این قصه 1قصه گویان و نقاالنویژگیهای نوینی از جهت تربیتی و اخالقی داشته است که  ،ادبی

 کردند. میگردی نقل 

بعد از اسالم و ورود آیات و روایات و اخالقیات اسالمی در ادبیات شیوه های داستان و قصه گویی، کمک بزرگی به سیر تربیتی و 

در کتب را چون سرگرمی، آرامش درونی و آموزش دارد. هدف آموزشی داستانها  یهایاخالقی در این حوزه شد. قصه و داستان هدف

 می را کریم می توانیم بیابیم مثال در داستان حضرت یوسف )ع( آموزشهای اخالقی و رفتاری دینی و اجتماعیمقدس مانند قرآن 

 توا ن دید. 

قصه یابد که جسم آنها با ورزش پرورش می یابد. تربیت می از آن  حکایات بیشتر تنافالطون معتقد است که روح اطفال از راه گف

 ،احساس ،تفکر ،رفتار د،یکار و تول وهیانسان موثر است. ش یو فرهنگ یو اجتماع یرفتار یهنها و داستان ها در رشد و تکامل ذ

 کند.یم دایمذهب و اعتقادات هر جامعه  در قصه ها و داستان ها نمود پ ،اخالق

 ها و داستانها برای کودکان و نوجوانان کدامند؟از نظر شما مفید ترین قصه 

ها، داستانهایی ارزشمند هستند که با ابزارهای تعقل و تفکر، دانش ایمان اخالق و خالقیت به قصهعالوه بر جنبه سرگرم کننده 

ای که مخاطب )کودک و نوجوان( با آن رو به رو است بپردازد. و غیر مستقیم به هریک از آنها پاسخ دهد. این های چهارگانهساحت

داوند. در جامعه دینی ما داستانی مطلوب است که ارتباط با این چهار ساحت های چهار گانه عبارتند از: خود، خلق، خلقت و خ

ساحت عاقالنه مومنانه عالمانه و اخالق مدار و خالقانه برقرار کند. مثال اگر بخواهیم داستانی را در باره کودکی یا نوجوانی که در 

چون سیل، نگاه عالمانه و از روی دانش به حوادث  کند بنویسیم چگونگی تعامل عاقالنه با امور طبیعیمناطق سیل زده زندگی می

طبیعی و ارتباط خالق و خدای گیتی با این گونه اتفاقات و نگاه دین به این موضوع و خالقیت برای بهره وری از توان طبیعت و نگاه 

گذارد و هم اهداف دیگر را به اخالق گرایانه برای کمک به همنوع در چنین مواقعی باید در داستان لحاظ شود. تا هم اثر تربیتی ب

 خوبی دنبال کند. 

     تاثیر تربیتی قصه در کودکان و نوجوانان چگونه است؟ 

ها در رشد و تکامل ذهنی رفتاری و اجتماعی و فرهنگی انسان موثر است. شیوه کار و تولید، رفتار تفکر احساس ها و داستانقصه

تواند به تربیت انسان خالق و مبتکر کمک قصه میدر قصه ها و داستان ها نمود پیدا می کند. اخالق مذهب و اعتقادات هر جامعه 

 کند و به تعبیری تالش هنرمندانه در قالب کالم برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان مناسب و در خور فهم اوست. 

 توان چنين بيان کرد:محورهاي تاثيرگذاري قصه را می
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   ها رعایت شود چیست؟ مبانی تربیتی که باید درداستاناصول و 

 شود... مبانی تربیتی آن جامعه تعریف می.اس اعتقادات مردم، عرف و فرهنگ وای بر اسدر هر جامعه

 توان به شرح زير بيان کرد: مبانی تربيتی جامعه ما را میـ  

 
د تا اثرگذاری آن را نها رعایت شوها و قصهبرسند باید در داستاناین اصول و یا اصول دیگری که ممکن است پژوهشگران به آن 

 ببینیم.

   ؟ها و قصه ها به آن توجه می شود و یا باید توجه شود چیستاصول و مبانی تربیتی بر اساس سیره پیامبر و ائمه اطهار که در داستان 

محبت و ابراز  ،مراعات کنیم از جمله تکریم و احترام به مخاطباگر مخاطب ما نوجوان جوان یا کودک باشد باید اصولی را بیشتر 

استقامت در رسیدن به  ،آن و اعتدال در ابراز محبت یا گوهر راستی و صداقت در داستان باید برجسته شود. مهربانی و مالطفت

را باید در سطور داستان  تکبر و خودرایی پرهیز از عیب جویی و سرزنش و ،برنامه داشتن ،هدف گرایی ،هدف، تالش و کوشش

  پررنگ کرد. 

تقویت خالقیت و ابتکار و نو آوری 

انتقال مفاهیم اخالقی و انسانی به کودکان

محملی برای انتقال اصول اعتقادی و فرهنگی

نهادینه کردن اصول اخالقی و آداب اجتماعی و انسانی

های گفتاری و شنیداری تقویت مهارت

تر با زبان و ادبیات ایجاد ارتباط عمیق

..  تقویت حافظه، هوش هیجانی و 

غرافیایی تنوع در قصه ها از جهت قومی و فرهنگی و ج: گسترش حیطه تفکر و تخیل کودک
.  به توسعه حیطه تخیل وو تفکر کودک و نوجوان کمک می کند

ی کودک به احترام به عقاید و احساسات دوستان، تقویت روحیه جامعه پذیری و توسعه رفتارهای اجتماع: تعامل اجتماعی
و با سختی ها و گونه ای که به شکلی اصولیبا دیگران  ارتباط برقرار کند و عنصر مطلوبی در جامعه و گروه همساالن شود

.  مشکالت به راحتی مواجه شود و توانایی حل مشکالت در آنها تقویت می کند

.انتقال میراث فرهنگی و پیوند میان امروز و گذشته: پیوند فرهنگی

انتقال ارزشها

یماز طریق همانند سازی با شخصیتهای داستان و عبرت آموزی به شیوه غیر مستق: اصالح رفتار

تقویت قدرت درک و دریافت و انتقال مفاهیم  در کودکان و نوجوانان 

. قصه و داستان میدان آزمایش و خطای ذهنی کودکان و نوجوانان  در برخورد با مسائل جهان است

معناگرایی
و معنویت 

د تبیین وجو
خداوند و 
پیامبران و 
امامان و 

ایمان به آنها

ایمان به
معاد 

آموزش 
امورعبادی 
و مناسک 

تربیت
اخالقی 

تربیت
علمی

تربیت
... و اجتماعی
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 کالم آخر 

کودکانه برای شنیدن  امروزه اشتیاق به تماشای تلویزیون و هیجان ناشی از کاربرد وسایل الکترونیکی به قصد سرگرمی، جای ذوق

ددی از جمله، ناشناخته بودن کارکرد و تأثیر آن در رشد ذهنی و غنای گویی به دالیل متع متأسفانه قصه و قصهقصه را گرفته است 

بسیاری از پدر و مادرها بیشتر به دنبال آموزش مستقیم و رسمی فرزندان خود و نوجوانان، وضعیتی رو به افول دارد.  روحی کودکان

دنبال کسب دانش تخصصی و اغلب  د خو ریهای کودکانابا مشکالت رفتاری و ناهنج کسب صالحیت در برخورد هستند و برای

 به درسی مطالب نظری صرفاً آموزش به مربیان و اولیاء وقت بیشتر ،آموزشی ما نیز نظام درهای سازمان یافته هستند، آموزش

 دلیل همین به و می نمایند غیرفعال هاییادگیری صرف را اوقات خود غالب دانش آموزان، و می یابد اختصاص نوجوانان و کودکان

 پرورش که تربیت و تعلیم اصلی هدف بدین ترتیب می برند. رنج نمره و امتحان اضطراب همچنین و دروس خشکی و سختی از

غافل از این که بسیاری از مفاهیم و نگرشها و رفتارهای مثبت را  .1گیردمی قرار غفلت مورد است، کارآمد و مبتکر خالق، انسانهای

ادند با قصه و قصه گویی به شیوه ای غیر مستقیم در فرزندان نهادینه دشیوه ای که گذشتگان ما انجام می می توان از طریق همان

گویی باید  قصه». د و  با تقویت حس همدلی و همنوایی در آنها از بروز رفتارهای نابهنجار در موقعیتهای گوناگون پیشگیری کرد.رک

تربیتی کودکان و نوجوانان، باز کند؛  ها، مدارس و مؤسسات در برنامه روزانه خانواده ای عملی تبدیل شود و جای خود رابه برنامه

 2«زیرا ظرفیت آن را دارد که واسطه و ابزاری برای تجدید حیات ذهنی کودکان باشد.
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