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مقدمه 

فراوانی� آیات� که� است� انسان�سازی� الهی� کتاب� قرآن،�
با�تدبر� از�وقایع�واقعی�است.� از�آن�دربردارنده�قصه�هایی�
در�قصه�های�قرآنی�درس�های�زیادی�برای�زندگی�فردی�و�

اجتماعی�می�آموزیم.
چنانکه�خداوند�در�قرآن�از�یک�سو�قصه�های�قرآنی�را�
بهترین�قصص�معرفی�می�نماید:�»نَْحُن نَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن 
الَْقَصِص بَِما َأْوَحْيَنا ِإلَْيَك َهَذا الُْقْرآَن«�)یوسف:3(�و�در�آیات�دیگر�
بهره�بردن�از�نکته�ها�و�پیام�های�این�قصص�را�به�صاحبان�
ُْولِي  عقل�و�دانش�نسبت�می�دهد:�»لََقْد َکاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة لأِّ
اَللَْباِب؛�)یوسف:111(�همانا��در�حکایت�آنان�برای�صاحبان�عقل�

عبرت�کامل�خواهد�بود«.
با�کنار�هم�قرار�دادن�این�آیات�معلوم�می�شود�که�فقط�
خواندن�قصه�ها�به�تنهایی�تاثیرگذار�نیست؛�بلکه�باید�درباره�
این�قصه�های�قرآنی�اندیشید.�تا�قصد�و�مراد�خداوند�از�بیان�
آنها�اثر�بخش�تر�شود.وظیفه�است�تا�دیگران�را�با�این�قصه�ها�
آشنا�نماییم.�برای�اثرگذاری�بهتر�قصه�های�قرآنی�و�ماندگاری�
عمیق�تر�در�اذهان�عموم�به�ویژه�کودکان�و�نوجوانان�بر�آن�
شدیم�عوامل�و�ابزاری�را�که�می�توانند�ما�را�در�این�جهت�
این�کتاب�عالوه� نماییم.در� اختصار�معرفی� به� یاری�دهند�
بر�معرفی�قصه�و�قصه�گویی�با�عنوان�یک�وسیله�کارآمد�
در�انتقال�مفاهیم��قرآنی�سعی�شده�است�از�هنرهای�دیگر��
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جهت�کمک�به�انتقال�قصص�قرآن�به�کودکان�و�نوجوانان�
به�طور�مختصر�سخن�گوییم،�چون�می�توان�از�این�ابزار�جهت�
ملموس�نمودن�قصه�های�قرآنی�و�معرفی�و�جذابیت�بیشتر�

آنان�برای�مخاطبین�بهره�جست.�
ذکر�این�نکته�الزم�است�در�ارائه�مطالب�کتاب�از�رأی�
و�نظر�اساتید�فن�استفاده�شده�است؛�به�همین�منظور�تالش�
شده�است�مطالب�و�مباحث�اساتید�به�طور�مختصر�آورده�
شود.�مباحث�در�حد�ضرورت�کوتاه��و�در�برخی�موارد�با�
تغییراتی�همراه��است.�باشد�تا�قدمی�کوچک�برای�معرفی�

کتاب�آسمانی�قرآن�برداشته�باشیم.�ان�شاءاهلل



قصهگویی





قصه�گویی

1. تعریف قصه�گویی 

قصه�گویی�عبارت�است�از�هنر�یا�حرفه�نقل�داستان�به�
شعر�یا�به�نثر�که�شخص�آن�را�در�برابر�یک�شنونده�زنده�
می�شود،� نقل� که� داستان�هایی� می�کند.� کارگردانی� و� اجرا�
ممکن�است�به�صورت�گفتگو،�ترانه،�آواز�با�موسیقی�یا�بدون�
آن،�تصور�و�سایر�ابزارهای�همراهی�باشد�و�ممکن�است�از�
منابع�شفاهی،�چاپی�یا�ضبط�مکانیکی�آموخته�شود�و�یکی�از�

هدف�های�آن�باید�سرگرمی�باشد1.�
شاید�بهترین�تعریف�براي�ارزش�و�اهمیت�قصه�گویی،�
استناد�به�نکاتي�است�که�در�مورد�خاستگاه�قصه�گویی�بیان�

شده�است�و�براي�هریک�دالیلي�وجود�دارد:
الف(��الهام�گرفته�از�نیازهاي�کودکانه�بشر،�براي�سرگرم�

کردن�خود؛
ب(�نیاز�به�تبیین�جهان�مادي�پیرامون�بشر؛

1 . آن پلووسکی، دنیای قصه گویی، ص4.
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ج(�به�جهت�نیاز�مذهبي�ذاتي�انسان،�به�بزرگداشت�و�
تکریم�نیروهاي�ماوراءالطبیعه�که�به�عقیده�او�در�جهان�حضور�

دارند؛
د(�از�میل�آدمي�بر�ضبط�و�ثبت�حاالت�پیشینیان�یا�اعمال�

آنها�به�امید�اینکه�بدانها�جاودانگي�بدهد؛
هـ(�از�نیاز�انسان�به�مبادله�تجربه�با�انسان�دیگر�نشئت�

مي�گیرد.
و�در�آخر�نیاز�زیباشناختي�انسان�را�از�طریق�نظم�و�شکل�

با�زبان�و�چگونگی�بیان�معنا�مي�بخشد.
قصه�گویی�چه�در�دوران�قبل�از�چاپ�و�چه�بعد�از�آن،�در�
میان�افراد�باسواد�و�بیسواد�همیشه�شنوندگاني�مشتاق�داشته�
است�و�پیر�و�جوان�به�فراخور�حال�خود�از�آن�لذت�برده�
اند،�هرچند�محتواي�قصه�ها،�کم�وبیش�متفاوت�بوده�و�هدف�
از�بیان،�آموزش�یا�انتقال�ارزش�هاي�گوناگون�از�نسلي�به�
نسل�دیگر�یا�به�همان�نسل�بوده�است،�دو�نکته�قابل�توجه�
اهمیت�قصه�گو�و� نقش�و� دارد:� ادوار�وجود� این� در�همة�
روش�قصه�گویي؛�چرا�که�قصه�گویی�»بسان�یک�هنر�به�معناي�
بازآفریني�ادبیات�است،�جمع�آوري�واژه�هاي�چاپ�شده�در�

یک�کتاب�و�زنده�کردن�آنها«.
قصه�گویي�یک�آفرینش�دوجانبه�است�که�دست�کم�به�
در�خلق� دو� دارد:�گوینده�و�شنونده،�و�هر� نیاز� دو�قطب�
قصه�گو� دارند.� بسزا� نقشي� آن� آفرینندگي� و� داستان� یک�
»پیامگذاري«�است�که�رمزهاي�صوتي،�زباني�و�حرکتي�را�
براي�به�رمز�درآوردن�و�انتقال�پیام�به�کار�مي�گیرد�و�آن�را�
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با�روشي�مناسب�اجرا�مي�کند.�از�طرف�دیگر�شنونده�کسي�
است�که�باید�پیام�ها�را�دریافت�کرده�و�درک�کند�تا�بتواند�
با�قهرمان�همانند� خود�را�در�آن�موقعیت�احساس�کند�یا�
سازد.�بنابراین�قصه�گو�با�اتخاذ�روشي�مناسب�باید�مسیر�
را�براي�یکي�شدن�هموار�سازد�و�از�اینجاست�که�قصه�گو،�
افزون�بر�همة�ویژگي�هاي�خاص�قصه�گویی�)انتخاب�قصه،�
صوت�و�صدا،�حرکت�و�محیط(�باید�با�استفاده�از�روش�هاي�
متداول�مثل�استفاده�از�کتاب،�عروسک�هاي�نمایشي،�اشیا،�

فیلم،�اسالید،�استفاده�از�شنوندگان�بهره�گیرد.

2. هنر کهن در جهان امروز

فناوری�ویژگی�فرهنگ�امروزی�است�که�از�آن�به�خوبی�
استقبال�می�شود.�این�پدیده�همگام�با�اطالعات�روز�افزون�
توانسته�است�آموزش�و�پرورش�را�به�چنان�درجه�ای�از��
پیشرفت�برساند�که�در�صد�سال�پیش�به�تصور�هم�نمی�آمد.
امروزه�با�همه�غرور،�از�شگفتی�های�فناوری�و�تأثیر�آن�
در�افزایش�و�باال�بردن�سطح�یادگیری�یاد�می�شود.�تأثیر�و�
اسالید،� نمایشی� پروژکتورهای� سینمایی،� فیلم�های� ارزش�
عکس�ها،� تلویزیونی،� امکانات� صوت،� ضبط� دستگاه�های�
آنها�در�روند� اورهد�و�ماشین�های�آموزشی� پروژکتورهای�

یادگیری�انکارناپذیر�است.
شوربختانه�کاربرد�فناوری،�بر�روی�هنر�کهن�قصه�گویی�
امروزی� فناوری� حال� این� با� است؛� گذاشته� نادرست� اثر�
جانشین�واقعی�قصه�گو�به�شمار�نمی�آید،�چون�جوهر�و�
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نکات�اصلی�هنر�قصه�گویی�)پیوندی��که�در�زمان�و�مکانی�
معین�میان�قصه�گو�و�شنوندگان�به�وجود�می�آید(�در�فناوری�
امروزین�وجود�ندارد.�قصه�گویی�خوب�که�براساس�رابطه�
میان�قصه�گو�و�شنوندگانش�جریان�داشته�باشد�یک�تجربه�
ارزشمند�خالق�و�شخصی�است.�تجربه�ای�است�که�هرگز�
نمی�تواند�و�نباید�به�طور�دقیق�مانند�تجربه�های�پیشین�باشد.�
زمان�قصه�گویی،�زمان�یک�آفرینش�دوجانبه��است.قصه�گو�
و�شنونده�با�هم�دست�به�خلق�جهانی�می�زنند�که�براساس�

کلمه�ها�و�تخیل�بنا�شده�است.
در�جهان�پیشرفته�امروزی�هنر�قدیمی�قصه�گویی�جای�با�
ارزشی�دارد.�جای�ویژه�ای�که�نمی�توان�آن�را�با�جایگزین�پر�

کرد؛�هرچند�که�صیقل�یافته�و�خوب�باشد.
ارتباط�میان�هنر�قصه�گو�و�آفرینش�دو�جانبه�میان�قصه�گو�
و�شنونده�تنها�زمانی�به�وجود�می�آید�که�قصه�گو�و�گروه�او�

گردهم�آیند�و�با�هم�در�قصه�گویی�سهیم�شوند1.�

3. چرا قصه گویی کنیم؟ 

»قصه�گویی«�ساده�ترین،�ارزان�ترین�و�مؤثرترین�شیوه�های�
نمایش�است�که�امکان�اجرای�آن�برای�هر�خانواده�ای�وجود�

دارد.
سبب� بسیاری� حد� تا� که� است� برنامه�ای� قصه�گویی�

خشنودی�قصه�گو�و�مخاطب�می�شود.
عالقه�عموم�به�قصه�گویی�و�خشنودی�همه�از�این�شیوه�
نمایشی،�دالیل�بسیاری�دارد.�از�آن�جمله�می�شود�به�موارد�

1 . دیوید چمبرز، قصه گویی و نمایش خالق، ص14- 15.
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زیر�اشاره�کرد:�
الف(�در�برنامه�قصه�گویی،�میان�قصه�گو�و�مخاطب�هایش�
به�ویژه�کودکان�و�نوجوانان�صمیمیتی�پدید�می�آید�که�انتظار�
ایجاد�چنان�صممیتی�از�دیگر�شیوه�های�نمایشی�مشکل�و�گاه�

محال�است.
ب(�قصه�گویی�نمایشی�است�که�ممکن�است�بدون�وسیله�
و�مقدمات�در�هر�خانه�ای�به�صورت�شخصی�و�خانوادگی�

اجرا�شود�و�در�این�زمینه�پاسخگوی�نیاز�افراد�باشد.
بیان� راه� بهترین� قصه�گویی� و� قصه� که� قرن�هاست� ج(�
آرزوهاست،�قصه�زبان�مشترک�انسان�ها�برای�تشریح�اشاره�ها�
و�معناها�و�انتقال�ارزش�های�اخالقی�و�معنوی�از�نسلی�به�
نسل�دیگر�بوده�است.�وسیله�ای�بوده�است�که�بار�انتقال�سینه�
به�سینه�سنت�ها�و�آداب�و�رسوم�را�به�دوش�داشته�است�تا�
از�گزند�حوادث�روزگار�در�امان�باشند�و�به�دست�فراموشی�

سپرده�نشوند.
د(�قصه�ها�نشان�داده�اند�که�در�گوشه�و�کنار�این�گیتی�
پهناور،�کسان�دیگری�هم�بوده�و�هستند�که�خلق�و�خو�و�
ارزش�های�معنوی�آنها،�با�ما�متفاوت�است؛�به�همین�دلیل�
قصه�و�قصه�گویی�همیشه�عواملی�بوده�اند�که�تحمل�دیگران�

و�عقایدشان�را�ممکن�ساخته�اند.
هـ(�قصه�گویی�مایه�نشاط�همه،�وسیله�تأمین�بهداشت�

روانی�و�درمان�ناراحتی�ها�و�ایجاد�آرامش�است.
و(�قصه�و�قصه�گویی،�خوب،�دلنشین�و�دوست�داشتنی�
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است1.�
مهم� برنامه�ها� از� یکی� عنوان� به� قصه�گویی� گذشته� در�
زندگی�شناخته�شده�بود.�برنامه�ای�که�افراد�خانواده�ها�به�آن�

اهمیت�می�دادند�و�درآن�شرکت�می�کردند.

اهمیت قصه�گویی

بسیاری�از�افراد�حوصله�قصه�خواندن�را�ندارند؛�اما�اگر�
قصه�ای�با�شرایط�خاص�قصه�گویی�برای�آنها�خوانده�شود،�
برای�شنیدن�آن�نه�تنها�کم�میل�نیستند�بلکه�عالقه�مند�نیز�

خواهند�بود.
کودکانی�که�خواندن�و�نوشتن�نمی�دانند،�با�گوش�دادن�به�

قصه�می�توانند�از�آن�بهره�ببرند.
قدرت� میان� فاصله� که� است� قصه�گویی� فایده�های� »از�
خواندن�و�قدرت�درک�کردن�کودک�را�پر�می�کند.�این�فاصله�
در�اغلب�کودکان�وجود�دارد؛�یعنی�کوکان�خیلی�چیزها�را�
اگر�بشنوند�می�فهمند�که�همان�چیزها�را�نمی�توانند�بخوانند.
شنیدن�قصه�باعث�می�شود�که�شوق�و�عالقه�به�مطالعه�از�

کودکی�در�کودکان�ایجاد�شود«2.��
قصه�گویی�برنامه�ای�است�آرام�بخش�که�آرامش�پر�از�
عاطفه�را�به�قصه�گو�و�شنوندگان�هدیه�می�کند؛�کاری�است�
بی�خرج�و�پر�بار�که�اگر�به�صورت�عادت�در�خانواده�ها�درآید،�
می�کند؛� درمان� را� بچه�ها� روانی� نابسامانی�های� از� بسیاری�

1 . آنا پلوسکی، قصه گویی در خانه و خانواده، ص11ـ12.
2 . مصطفی رحماندوست، ادبیات کودکان و نوجوانان ویژه دانشسراها و مراکز 

تربیت معلم، ص 45.
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بچه�ها�را�که�به�هر�دلیل�از�نعمت�توجه�محبت�آمیز�محرومند،�
از�باده�توجه�سیراب�و�سرمست�می�سازد.�حیف�است�که�در�
پیچ�و�خم�گرفتاریها،�این�سنت�حسنه�ذبح�شود�و�کج�خلقی�

با�بچه�ها،�عصبیت�و�کم�تحملی�جای�آن�را�بگیرد1.��

قصه گویی مذهبی

قصه�گویی�مذهبی�آن�است�که�مقامات�و�رهبران�رسمی�
یا�نیمه�رسمی�یک�گروه�مذهبی�به�جای�قوانین،�داستان�ها�را�
برای�تشریح�و�ترویج�مذهبشان�به�کار�می�برند.�این�نوع�قصه�
گویی�دست�کم�چند�عنصر�را�که�جالب�و�سرگرم�کننده�است�
به�یاری�می�گیرد�تا�توجه�شنوندگان�را�جلب�کند2.��این�کار�
را�در�مذاهب�مختلف�به�کار�می�گرفته�اند؛�برای�نمونه�قصه�
گویی�هندو،�قصه�گویی�بودایی،�قصه�گویی�یهودی�عهد�
عتیق)تورات(�دارای�پاره�ای�از�داستان�ها�و�افسانه�هاست،�اما�
تعریف�درستی�از�مناسبت�های�قصه�گویی�ندارد.�قصه�گویی�
مسیحی�بسیاری�از�تعالیم�مسیح�را�به�شکل�ادبیات�ملل�بیان�
کرده�است.�قصه�گویی�اسالمی�بهترین�الگو�برای�قصه�های�

اسالمی�قصه�های�قرآن�است.�
در�قصه�های�قرآن�به�راحتی�همه�مرزهای�مادی�واقعیات�
شکسته�می�شود؛�به�بیان�دیگر�همه�ابعاد�واقعیات�نشان�داده�

می�شود.
از�نظر�مکانی�بین�دنیای�مادی�و�فرامادی�دیوار�کشیده�
نشده�است�و�از�نظر�زمانی�بین�دنیا�و�آخرت�مرزی�نیست.�

1 . آنا پلوسکی، قصه گویی در خانه و خانواده، ص9 )پیشگفتار مترجم(.
2 . آن پلووسکی، دنیای قصه گویی، ص 95.
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این�شناخت�ناقص�ماست�که�در�واقعیت�توحیدی�و�یگانه�
زمان�و�مکان�دوگانگی�و�محدودیت�ایجاد�می�کند.�

قصه�گویی�در�جایگاه�یک�روش�تربیتی�همواره�از�سوی�
�علما� بزرگ�ترین�آموزگاران�جهان�)انبیای�الهی�و�ائمه:ـ�
و�فرهیختگان(�استفاده�شده�است.�قصه�گویی�یک�روش�
آموزشی�است�که�تنها�به�گذشته�تعلق�ندارد،�بلکه�امروزه�نیز�
می�توان�از�آن�بهره�گرفت.�روشی�است�که�از�بوته�آزمایش�

زمان�سربلند�بیرون�آمده�است1.��

تربیت قصه�گو )قصه�گو شدن(

قصه�گویی�به�عناصر�شخصیت�و�هوشمندی�و�تجربه�
بستگی�دارد.قصه�گویان�گذشته�و�حال�آموزش�خود�را�با�

یکی�از�چند�شیوه�دریافته�اند.
1.�از�طریق�وراثت:�در�افراد�ملل�های�مختلف�قصه�گویی�
گاهی�از�افراد�خانواده�به�ارث�برده�می�شد�و�از�سنین�کودکی�
این�هنر�در� دنباله�رو�قصه�گویی�بزرگان�خود�می�شدند�و�
خانواده�به�ارث�برده�می�شد�و�نسل�اندر�نسل�این�حرفه�را�
به�یکدیگر�منتقل�می�کردند.�در�مواردی�یک�قوم�به�قصه�گو�
شهرت�می�یافتند�که�بیشتر�افراد�در�آن�قوم�جهت�قصه�گویی�

تربیت�می�شدند2.��
2.�شاگردی�رسمی:�شا�گردی�رسمی�معمول�ترین�نوع�
آموزش�است�که�به�قصه�گویان�نقال�و�چند�گونه�دیگر�از�
در� رسمی«� »شاگردی� اصطالح� می�شود.� داده� گویان� قصه�

1 . دیوید چمبرز، قصه گویی و نمایش خالق، ص 53 با دخل و تصرف.
2 . آن پلووسکی، دنیای قصه گویی،ج اول، ص 247 ـ 241.
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اینجا�به�معنای�دوره�از�پیش�تعیین�شده�ای�است�که�شاگرد�
با�آزادی�آن�را�انتخاب�می�کند�و�در�آن�شرکت�می�جوید�و�
اغلب�برای�یادگیری�آن�دستمزد�پرداخت�می�شود.�طی�این�
دوره�شاگرد�معموالً�مدتی�با�استاد�زندگی�می�کند�و�همراه�با�

آموزش�به�وظایف�دیگر�نیز�می�پردازد1.�
3.�از�طریق�شاگردی�که�بر�پایه�اداره�و�سرپرستی�سبک�

فردی�صورت�می�گیرد.
4.�در�مدرسه،�دانشگاهع�یا�دوره�های�رسمی�مؤسسه�ای�

آموزش�داده�می�شود.
5.�با�تقلید�از�قصه�گویان�دیگر�در�خانه،�جامعه�یا�از�طریق�

کتاب�ها.
وقت قصه گویی 

مسلماً�بیشتر�وقت�ها�می�شود�قصه�گفت؛�اما�هر�سخن�
جایی�و�هر�نکته�مکانی�دارد.

هنگام خواب
قصه�گویی�پیش�ار�خواب�از�گذشته�تا�حال�متداول�بوده�

است.
تحقیقات�امروزی�نشان�می�دهد�خواندن�قصه�با�صدای�
بلند،�قصه�گویی�پیش�از�خواب،�داشتن�نظم�و�ترتیب�در�کار�
قصه�گویی،�برای�بچه�های�دو�تا�هفت�ساله�در�عادت�دادن�
آنها�به�مطالعه�مؤثر�است�و�در�آینده�از�آنها�خوانندگانی�خوب�
و�تیزبین�و�ماهر�می�سازد2.��زمان�قصه�گویی�پیش�از�خواب�

1 . همان، ص 247.
2 . آن پلووسکی، قصه گویی در خانه و خانواده.



شیوه های ارایه قصه های قرآن برای کودکان و نوجوانان  22

ـ�اگر�همیشگی�و�منظم�باشد�ـ�می�تواند�با�پنج�تا�ده�دقیقه�
شروع�شود.�با�باال�رفتن�سن�بچه�ها�و�افزایش�گنجینه�لغات�

آنها�می�توان�مدت�قصه�گویی�را�کم�کم�افزایش�داد1.�
کنار آتش

شعله�های�آتش�جاذبه�ای�دارد�که�اغلب�ما�را�گوینده�یا�
شنونده�خوب�داستان�ها�می�کند.�این�نوع�از�قصه�گویی�برای�
شب�های�اردو�مناسب�است.�شعله�های�آتش�در�شب�های�
اردویی�که�کودکان�و�نوجوانان�در�آن�شرکت�دارند�حالتی�

نمادین�پیدا�می�کند.
هنگام مسافرت

کودکان�و�نوجوانان�به�دلیل�طوالنی�بودن�راه�در�سفر�
بی�قراری�و�کج�خلقی�می�کننند.�برای�درمان�این�رفتار�آنها�
می�توان�قصه�های�خوب�به�ویژه�قصه�های�قرآنی�را�برای�آنها�

بیان�نمود.
نشست های خانوادگی 

رفت� در� می�نماید.� سفارش� رحم� صله� به� اسالم� دین�
و�آمدهای�فامیلی�می�توان�در�جمع�آنها�از�هنر�قصه�گویی�
کمک�گرفت�تا�گذر�زمان�طوالنی�نشود.�در�اجتماع�فامیلی�
که�فرزندان�و�نوه�ها�زیاد�می�باشند�می�توان�با�هنر�قصه�گویی�
آنها�را�آرام�نمود.�معموالً�در�این�زمانه�به�دلیل�مشغله�زیاد�
اجتماع�فامیلی�در�روزهای�تعطیل�صورت�می�گیرد�که�زمان�

مناسبی�برای�قصه�گویی�است.�
عالوه�بر�این�موارد�می�توان�در�ایام�ویژه،�جشن�ها،�مراسم�

مذهبی،�سالروز�تولد�از�هنر�قصه�گویی�بهره�برد2.�
1 . همان، ص 23.

2 . همان، ص 191 و 43، با اندکی دخل و تصرف.
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مقدمات و شرایط قصه گویی برای کودکان و نوجوانان

اگر�قصه�پردازی�و�داستان�آفرینی�هنر�باشد�قصه�خوانی�
و�قصه�گویی�به�شکل�درست،�زیبا�و�مؤثر�همان�اندازه�هنری�
و�هنرمندانه�است.�چه�بسیار�قصه�های�موفق�که�قربانی�عرضه�
بد�می�شوند�و�چه�بسیار�قصه�های�متوسط�که�اجرای�موفق�و�
بیان�هنرمندانه�تصویر،�دیگری�از�آن�ها�در�ذهن�ایجاد�می�کند.�
یکی�از�نکات�مهم�در�جذب�مخاطب�قصه�گویی�خوب�
است.�قصه�گو�کسی�است�که�قصه�را�می�خواند؛�بنابراین�
مهمی� بسیار� نکات� از� برآن،� تسلط� و� گویی� قصه� تمرین�
است�که�بدان�باید�توجه�شود؛�زیرا�قصه�و�قصه�گویی،�قصه�
شناسی�و�شناخت�دنیای�کودک�از�ضرورت�های�کار�قصه�
گویی�هستند.�هنگامی�که�قصه�گو�برای�قصه�گفتن�آماده�
می�شود�به�ارکان�قصه�و�قصه�گویی�توجه�می¬کند.�این�

ارکان�عبارتند�از�:
1.�انتخاب�قصه�مناسب�با�سن�و�نیازمخاطبین؛

2.�زمان�و�فضای�مناسب�قصه�گویی؛
3.�شنوندگان�قصه؛

4.�قصه�گو�و�آمادگی�روانی�و�ظاهری�او؛
5.��ابزار�و�لوازم�قصه�گویی.

ویژ گی های قصه گو

1.�اگر�قصه�را�از�کتاب�می�گوید�حتماً�از�قبل�با�آن�آشنا�
شود�تا�هنگام�قصه��گویی،�درنگ�ها،�زیر�و�بم�ها�و�فضاهای�

مناسب�کالمی�را�برای�قصه�گویی�خلق�کند.
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2.�قصه�ای�که�انتخاب�می�کند�کوتاه�و�ساده�باشد�چون�
کودک�قدرت�تمرکز�درازمدت�ندارد�و�به�قصه�ی�طوالنی�

گوش�نمی�دهند.
کودک� دارد� نیز�دوست� که�خود� بگوید� را� قصه�ای� �.3
می�خواند.� را� او� عالقه�مندی� قصه�گو� چهره�ی� خطوط� از�
احساساست�قصه�گو�باید�چنان�باشد�که�کودک،�عالقه،�درک�

و�فهم�و�لذت�قصه�گویی�را�از�بیان�قصه�احساس�کند.
4.�در�هنگام�گفتن�قصه،�از�فضای�قصه�بیرون�نرود.�قطع�
دادن� انجام� و� دیگران،�خوردن� با� با�گفت�و�گو� کردن�قصه�
هر�کار�دیگری�جز�قصه�گویی،��سوء�ظن�کودک�را�به�این�
برمی�انگیزد�که�قصه�گو�به�قصه�بی�عالقه�یا�کم�توجه�است.�
5.�صبور�و�باحوصله�باشد.�شتاب�برای�تمام�کردن�قصه�
کودکان� احساسات� به� بی�توجهی� و� بی�عالقگی� معنای� به�
است.�اگر�کودکان�در�البه�الی�قصه�پرسشی�طرح�کنند�قصه�
گو�نباید�بی�حوصله�یا�عصبانی�شود�درعین�حال�او�باید�از�
پاسخ�به�پرسش�هایی�که�در�طول�قصه�به�آن�ها�پاسخ�داده�
می�شود،�بپرهیزد.�اما�اگر�دریابد�که�کودکان�نکته�ای�را�متوجه�

نشده�اند�باید�آن�را�به�شکل�کوتاه�و�رسا�توضیح�دهد.
6.�با�تغییر�صدا�و�حرکات�سر،�دست�ها�و�بدن�به�تناسب�
شخصیت�ها،�قصه�را�برای�شنوندگان�خود�هرچه�جالب�تر،�
شیرین�تر�و�دل�پذیرتر�کند.�درعین�حال�الزم�است�از�حرکات�

اضافی�که�در�جریان�قصه�وقفه�ایجاد�می�کند�بپرهیزد.
7.�از�بکاربردن�تکیه�کالم�های�نابجا�که�در�جریان�قصه�

گویی�نوعی�»عایق«�به�حساب�می�آیند�دوری�کند.
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8.�با�کودک�رابطه�عاطفی�برقرارکند�و�فاصله�خود�را�با�
او�به�کمترین�اندازه�برساند.�نگاه،�لبخند،�ارتباط�و�حاالت�
قصه�گو،�بار�سنگینی�را�در�انتقال�و�القای�بهتر�قصه�به�دوش�

می�کشند.
9.�لحن�و�حرکات�قصه�گو�در�اوج�قصه�قوی�باشد؛�اما�
هرچه�به�انتهای�قصه�نزدیک�می�شود�باید�لحن�و�حرکاتی�
آرامش�بخش�داشته�باشد�در�انتهای�قصه�نیز�باید�مراقب�تأثیر�
قصه�و�روح�و�ضمیر�کودکان�باشد�و�به�پرسش�های�احتمالی�

آنها،�پاسخ�های�مناسب�بدهد.
10.�زبان�و�بیانی�رسا،�بدون�لهجه�و�عیوبی�چون،�لکنت�
زبان�و�صدای�تودماغی�داشته�باشد؛�زیرا�در�غیر�این�صورت�
ممکن�است�به�قصه�و�مخاطبان�آن�لطمه�وارد�شود؛�البته�
صاحبان�لهجه�در�مناطق�خود�ممکن�است�با�استفاده�از�زبان�

محلی�برای�قصه�گویی�فضایی�بهتر�و�مؤثرتر�بسازند.
11.�لباس�مناسب�بپوشد�و�ظاهری�دل�چسب�و�آراسته�

داشته�باشد.
12.�از�گفتن�و�خواندن�قصه�هایی�که�بدآموزی�دارند�و�
به�خصلت�های�ناپسندی�چون�حسادت،�حساسیت،�دروغ�
اعتقادات� یا�در� گویی،�آزار�و�اذیت�دیگران�دامن�می�زنند�

درست،�تردید�و�تزلزل�یجاد�می�کنند،�بپرهیزد.
13.�در�گزینش�قصه،�به�زمان�و�فضایی�که�در�آن�قصه�
می�گوید�توجه�کند.�در�اینجا�منظور�از�زمان،�محدودیت�زمان�
کالس�درس�و�منظور�از�فضا،�کالس،�حیاط�مدرسه�یا�هر�

جای�دیگری�است�که�قصه�در�آن�گفته�می�شود.�
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14.�قصه�را�به�شکلی�مناسب�شروع�و�تمام�کند.�در�سنت�
قصه�گویی�ما�»یکی�بود،�یکی�نبود«�یا�»روزی�بود،�روزگاری�
بود«�جمله�های�ورودی�به�قصه�اند.�پایان�قصه�ها�نیز�مهم�
است.�»قصه�ما�به�سر�رسید،�کالغه�به�خونش�نرسید«�حسن�
ختام�بسیاری�از�قصه�های�کودکانه�ایرانی�است.�قصه�گو�به�
ابتکار�خود�می�تواند�از�این�جمله�ها�یا�هر�جمله�مناسبی�بهره�

بگیرد.
15.�با�درنگ�و�سکوت�کوتاه،�پس�از�عبور�از�یک�حادثه�
داستان�یا�در�موقعیت�مناسب،�به�نوعی�ذهن�کودک�را�فعال�
کند.�سکوت،�لحظه�بیهودگی�برای�کودک�نیست؛�بلکه�لحظه�
فعال�شدن�ذهن�است�تا�به�آنچه�شنیده�است�یا�خواهد�شنید،�
بیندیشد�و�آنچه�را�دوست�داشتنی�است،�مزه�مزه�کند.�������

محیط یا فضای قصه�گویی

الف( قصه�گویی در کالس 
روش�نشستن�شنوندگان،�متغیر�مهمی�برای�فراهم�آوردن�
حساب� به� درس،� کالس� در� گویی� قصه� متناسب� محیط�
می�آید.�صدای�قصه�گو�باید�به�راحتی�شنیده�شود�و�دیدن�او�
بدون�تالش�زیاد�ممکن�باشد.�دستیابی�به�این�دو�عامل�و�به�
وجود�آوردن�فضایی�غیررسمی�و�آزاد،�تنها�زمانی�امکان�پذیر�
است�که�در�ساعت�قصه�گویی�برای�نشستن�کودکان�در�

کالس�درس�ترتیب�مناسبی�داده�شده�باشد.�
برخی�از�قصه�گوها�ترجیح�می�دهند�که�کودکان�سر�جای�
همیشگی�خود�بنشینند.�گروهی�دیگر�دوست�دارند�ترتیب�



27قصه گویی برای کودکان و نوجوانان

غیررسمی� فضای� که� شوند� مطمئن� تا� شود� داده� متفاوتی�
و�مخصوصی�که�عالقه�مند�به�خلق�آن�هستند�فراهم�شده�
دارند� دوست� موفق� قصه�گوهای� از� دیگر� گروهی� است.�
شنوندگان�را�در�نیم�دایره�ای�در�برابر�خود�جای�دهند.�این�کار�
در�صورتی�ممکن�است�که�وسایل�کالس�قابل�انتقال�باشد.�
راه�های�گوناگون�نشاندن�شنوندگان�برای�قصه�گویی�بستگی�
به�چند�عامل�مختلف�دارد؛�برای�مثال�تمایل�شخصی�قصه�
گو�و�موقعیت�فیزیکی�محیط�همچنین�در�قصه�های�قرآنی�

می�توان�از�این�فضا�استفاده�نمود.�

در�نیم�دایره�قراردادن�شنوندگان�در�برابر�قصه�گو�و�در�
فاصله�ای�نزدیک،�شیوه�مؤثری�برای�سهیم�شدن�کودکان�در�
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یک�تجربه�قصه�گویی�خوب�در�کالس�درس�است1.�
به�نظر�می�رسد�که�نشستن�در�نیم�دایره�نزدیک�به�قصه�گو�
مؤثرترین�و�متداول�ترین�شیوه�های�سهیم�شدن�در�قصه�گویی�

در�کالس�است.
ب( قصه�گویی در فضای آزاد 

فضای�آزاد�یکی�از�مؤثرترین�مکان�ها�برای�قصه�گویی�
است.�در�نقطه�ای�آرام�که�درخت�و�چمن�و�آسمان�به�هنر�
قصه�گو�می�افزاید،�قصه�گو�و�شنوندگانش�می�توانند�از�اوج�
یک�تجربه�قصه�گویی�برخوردار�شوند.�اطمینان�داشتن�از�
غیررسمی�بودن�محیط�خارج�و�آرامش�و�سکوت�یک�گوشه�
سبز�و�خرم�همیشه�به�هنر�قصه�گویی�بعد�دیگری�می�بخشد.
البته�وقتی�قصه�گو�و�شنوندگانش�به�فضای�آزاد�می�روند�
باید�اطمینان�داشته�باشند�»فضای�آزادی«�که�در�اختیار�دارند�
دلپذیر�است.�در�بسیاری�از�منطقه�ها�به�ویژه�در�مناطق�شهری،�
فضایی�که�در�اختیار�قصه�گو�و�گروه�او�قراردارد�متناسب�با�
قصه�گویی�خوب�نیست.�سر�و�صدای�ترافیک�شهر،�شلوغی�
مداوم�بزرگراه�ها�و�نزدیکی�راه�های�سریع�السیر،�فضای�خارج�

را�به�محیطی�نامناسب�تبدیل�می�کند.
محیط�خارج�باید�ساکت�و�به�گونه�ای�باشد�که�قصه�گو�
و�گروه�او�بتوانند�بدون�کوچک�ترین�وقفه�ای�با�یکدیگر�کار�
کنند.�اگر�به�چنین�محیطی�دسترسی�ندارید�بهتر�است�از�

محیط�داخل�استفاده�کنید.
هوای�محیط�خارج�باید�ایجاد�مزاحمت�نکند،�مثل�اینکه�

1 . دیوید چمبرز، قصه گویی و نمایش خالق، ص41.
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در�معرض�باران�و�برف�و�گرمای�فزاینده�و�تابش�مستقیم�
باید� می�نشینند� آن� روی� کودکان� که� زمینی� نباشد.� آفتاب�
خشک�و�پاکیزه�باشد�تا�پوشاک�و�سالمت�آنها�به�خطر�نیافتد.
ترتیب�نشستن�گروه�در�فضای�آزاد،�باید�مانند�نشستن�در�
داخل�به�گونه�ای�باشد�که�قصه�گو�در�معرض�دید�باشد�و�

صدایش�به�راحتی�شنیده�شود1.�
بسیار� آزاد� فضای� در� گویی� قصه� برنامه� دادن� ترتیب�
این�تجربه� به� تازه�ای� بعد� آزاد� زیرا�فضای� مطلوب�است،�
می�دهد�و�به�طور�چشمگیری�بر�تأثیر�قصه�می�افزاید؛�ولی�
قصه�گویی�در�فضای�آزاد�درصورتی�بسیار�دلپذیر�است�که�
محیط�آن�به�تأثیر�قصه�بیافزاید؛�نه�آنکه�عاملی�بازدارنده�و�

برهم�زننده�باشد.
ج( قصه گویی در اردوهای تربیتی، تفریحی 

بسیار�پیش�آمده�است�که�مربیان�در�اردو�نمی�توانند�همه�
ساعات�کودکان�را�با�برنامه�پر�کنند؛�در�نتیجه�یا�آنها�را�زود�به�
منزل�برمی�گردانند�یا�در�محل�اردو�حوصله�شان�سر�می�رود.�
سعی�شود�در�اردوها�قصه�هایی�متناسب�با�فضای�اردو�
انتخاب�و�بیان�کرد؛�برای�مثال�در�کوه�قصه�های�غارهای�قرآن�
مثل�ثور،��حراء�و�اصحاب�کهف�مناسب�است.�به�جهت�
اهمیت�بحث�و�برای�شناخت�بهتر�فضای�اردویی�بهتر�است�

به�تعریف�اردو��و�مباحث�آن�پرداخته�شود.�
 تعریف اردو 

بلکه� نیست؛� برنامه� فوق� و� مقطعی� فعالیت� یک� اردو�
1 . همان، ص42.
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یک�فرایند�آموزشی�ـ�پرورشی�است�که�ناظر�به�اهداف�و�
برنامه�های�مرتبط�با�سطح�و�مقطع�تحصیلی�دانش�آموزان�و�از�
اصلی�ترین��پارامترهای�اثرگذار�در�حوزه�جامعه�پذیری�دانش�
آموز�اسالمی�است.�در�نتیجه�اردوگاه�نیز�که�ظرف�این�فرایند�
است�زمینه�ای�برای�برنامه�ریزی،�اجرا�و�ارزیابی�فرایندهای�
مکمل�آموزشی�و�پرورشی�است�و�باید�از�جایگاه�و�موقعیتی�
مشابه�واحدهای�آموزشی�با�ظرفیت�ها�و�ظرافت�های�خاص�

برخوردار�باشد.�
در�اردو�عالوه�بر�مسائل�فرهنگی،�ورزشی�و�تفریحی�
مهارت�هایی�مانند�اجتماعی�شدن،�مفید�واقع�شدن،�چگونه�
صحبت�کردن�و�الگوهای�اخالقی�و�اعتقادی�آموزش�داده�

می�شود.�
اگر�مدارس�به�دلیل�حضور�اجباری�دانش�آموزان�از�آنها�
با�هر�شرایطی�استفاده�می�کنند،�اردوگاه�ها�نیز�باید�قابلیت�های�
خاصی�برخوردار�باشند�که�بتوانند�نزد�دانش�آموزان�نوگرا�و�
تحول�خواه�امروزی�مقبولیت�داشته�باشند.�اردوهای�دانش�
و� فرهنگی� ورزشی،� تفریحی،� اردوهای� قالب� در� آموزی�
آموزشی�یکی�از�روش�های�علمی�و�تربیتی�است�که�مدارس�
پرورشی� و� آموزشی� اهداف� بهتر� پیشبرد� برای� آن� از� دنیا�
استفاده�می�کنند.�شرکت�در�اردوها�بخشی�از�کار�آموزشی�و�
پرورشی�محسوب�می�شود�و�تأثیر�باالیی�را�در�رفتار�اجتماعی�

دانش�آموزان�دارد.
همان�طورکه�بیان�شد�اردو�می�تواند�بهترین�مکان�برای�
آموزش�باشد.�دانش�آموزان�به�دور�از�فضای�کالس،�آزاد�در�
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طببیعت�و�با�فکر�راحت�و�بازتر�آماده�فراکیری�عینی�و�حسی�
از�طبیعت�می�باشند�مربی�در�اردو�می�تواند�از�عینیات�طبیعی�
بهترین�استفاده�را�جهت�آموزش�ببرد�که�با�توجه�به�قرآن�به�

چند�نمونه�می�توان�اشاره�نمود.
قرآن، طبیعت، اردو

مربی�آن�گاه�که�دانش�آموزان�را�به�دل�طبیعت�می�برد�
در�جنگل�یا�کوه�یا�میان�راه،�می�تواند�با�اشاره�به�درختان،�
گیاهان،�آسمان�و�زمین،�کوه�و�غارهای�آن،�حیوانات،�آب�ها�

و...�ازقرآن�کمک�بگیرد�و�مطالبی�به�دانش�آموزان�بگوید.
هنگام�کوه�نوردی�می�تواند�از�کوه�ها�و�غارهای�مانند�غار�

اصحاب�کهف،�حرا�و�ثور�سخن�گفت.�
َماَواِت بَِغْيِر َعَمٍد َتَرْونََها َوَألَْقى ِفي اْلَْرِض َرَواِسَي  »َخَلَق السَّ
َماِء َماًء َفَأنَبْتَنا  َأن َتِميَد بُِكْم َوبَثَّ ِفيَها ِمن ُکلأِّ َدابٍَّة َوَأنَزلَْنا ِمَن السَّ
ِفيَها ِمن ُکلأِّ َزْوٍج َکِريٍم؛��1آسمان�ها�را�بی�ستونی�که�به�حس�
مشاهده�کنید�خلق�کرده�و�کوه�های�بزرگ�را�در�زمین�بنهاد�
و�از�عبرت�و�اضطراب�برهید.�در�روی�زمین�انواع�مختلف�
حیوانات�را�پراکنده�ساخت�و�هم�از�آسمان�آب�باران�فرود�

آوردیم�و�به�آن�نباتات�گوناگون�پر�فایده�برویاندیم.�
در�قرآن�کوه�همچون�میخ�»اوتاد«�معرفی�می�شود؛�به�دلیل�
اینکه�کوه�ها�از�زیر�به�هم�پنجه�افکنده�اند�و�همچون�زرهی�
همه�سطح�زمین�را�پوشانده�که�هم�فشارهای�داخلی�را�از�
درون�خنثا�می�کنند�و�هم�نیروی�بسیار�جاذبه�ماه�و�جزر�و�
مد�را�از�بیرون.�به�این�ترتیب�تزلزل�و�اضطراب�و�زلزله�های�

1 . لقمان: 10.
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مداوم�را�از�میان�می�برند�و�زمین�را�برای�زندگی�انسان�ها�در�
آرامش�نگه�می�دارند.

از�آسمان،�خورشید،�ماه،�زمین،�نهرها،�میوه�ها،�شب�و�
روز،�زراعت�و�درختان�نیز�سخن�گفت.

َماَواِت بَِغْيِر َعَمٍد َتَرْونََها ُثمَّ اْسَتَوی َعَلى  »اهللُ الَِّذي َرَفَع السَّ
ُر  ُيَدبأِّ ى  ْمَس َوالَْقَمَر ُکلٌّ َيْجِري َلَجٍل مَُّسمًّ َر الشَّ الَْعْرِش َوَسخَّ
ُكْم ُتوِقُنوَن؛�1خداست�آن� ُل اآلَياِت لََعلَُّكم بِِلَقاء َربأِّ اَلْمَر ُيَفصأِّ
ذات�پاکی�که�آسمان�ها�را�چنان�می�نگرید�بی�ستون�برافراشت؛�
آن�گاه�برعرش�)قدرت�بر�وجود�کل(�قرارگرفت�و�خورشید�
و�ماه�را�مسخر�اراده�خود�ساخت�که�هرکدام�در�وقت�خاص�
به�گردش�آیند،�امر�عالم�را�منظم�می�سازد�و�آیات�)قدرت(�
را�با�دالیلی�مفصل�بیان�می�دارد؛�باشد�که�شما�به�مالقات�

پروردگار�خود�یقین�کنید.
َوَأْنَهاًرا َوِمن  ِفيَها َرَواِسَي  »َوُهَو الَِّذي َمدَّ اَلْرَض َوَجَعَل 
ُکلأِّ الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر ِإنَّ ِفي 
ُروَن؛�2و�اوست�خدایی�که�بساط�زمین� َقْوٍم َيَتَفكَّ َذلَِك آَلَياٍت لأِّ
را�بگسترد�و�در�آن�کوه�ها�برافراشت�و�نهرها�جاری�ساخت�
و�از�هرگونه�میوه�یک�جفت�پدید�آورد،�شب�تار�را�به�روز�
روشن�بپوشاند.�همانا�در�این�امور�متفکران�را�دالیلی�روشن�

)برقدرت�آفریدگار(�است.
ْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع  »َوِفي اَلْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت مأِّ
ُل بَْعَضَها  َونَِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْسَقى بَِماٍء َواِحٍد َونَُفضأِّ

1 . رعد: 2.

2 . رعد: 3.
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َقْوٍم َيْعِقُلوَن؛�1و�در� َعَلى بَْعٍض ِفي اُلُکِل ِإنَّ ِفي َذلَِك آَلَياٍت لأِّ
زمین�قطعاتی�مجاور�و�متصل�است�)که�آثار�هر�قطعه�مباین�
قطعه�دیگر�است(�زمینی�برای�تاکستان�و�باغ�انگور�قابل�است،�
و�یک�جا�برای�زراعت�غالت،�و�زمینی�برای�نخلستان�آن�هم�
نخل�های�گوناگون�که�همه�با�یک�آب�مشروب�می�شوند؛�
ولی�ما�بعضی�را�در�نوع�میوه�بر�بعضی�برتری�می�دهیم�و�این�

امور�عاقالن�را�ادله�واضحی�)بر�حکمت�صانع(�است.�
برای� مناسب� طبیعی� بستر� یک� اردو� که� است� گفتنی�
قصص�می�باشد؛�هرچند�از�سایر�فضاهای�طبیعی�غیراردویی�
نیز�می�توان�استفاده�نمود.�اکنون�به�ذکر�نمونه�ها�و�مصادیقی�

پرداخته�می�شود.
مربی�با�دیدن�حیواناتی�مانند�گاو،�شتر�و�کالغ�می�تواند�
در� بنی�اسرائیل،�شتر�حضرت�صالح،�کالغ� گاو� داستان� به�
داستان�هابیل�و�قابل�یا�االغ�حضرت�عزیر�اشاره�کند.�یا�در�
جایی�هست�که�کشتی�داستان�حضرت�نوح�را��بیان�کند.�
کنار�نخل�ها�قصه�حضرت�مریم3،�شب�زیر�نور�ماه�و�
ستاره�قصه�حضرت�ابراهیم7،�خواب�یوسف�را�بگوید.�
اینها�راهکارهایی�بود�برای�بیان�معارف�قرآنی�به�دانش�آموزان�
که�اگر�بخواهیم�برای�هر�عنوانی�به�سراغ�قرآن�برویم�تا�آن�را�

با�طبیعت��تطبیق�دهیم�سخن�به�درازا�می-کشد.
د( قصه گویی در میهمانی 

مهمانی� به� وقتی� بچه�ها� که� است� افتاده� اتفاق� اغلب�
اگر� اما� را�سر�می�برند؛� میزبان� می�روند،�حوصله�مهمان�و�

1 . رعد: 4.
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همین�بچه�ها�از�گنجینه�قصه�بی�بهره�نباشند�می�توانند�برای�
همدیگر�قصه�هایی�تعریف�کنند،�یا�اگر�یکی�از�بزرگترها�برای�
آنها�قصه�بگوید�با�همه�وجود�به�حرف�های�او�گوش�فرا�
می�دهند�و�همیشه�انتظار�می�کشند�که�چه�وقت�به�خانه�آنها�

بروند�تا�باز�قصه�های�زیبایی�را�برای�آنها�تعریف�کنند1.��
ن( قصه�گویی در کتابخانه کودکان 

اما� قرارگرفته�است؛� این�مسئله�کمتر�موردتوجه� شاید�
می�توان�با�اختصاص�ساعاتی�خاص�در�کتابخانه�کودک�به�

قصه�گویی�پرداخت.
و ـ قصه گویی در مدارس 

از�دیرباز�برای�تأکید�بر�اهمیت�قصه�گویی،�تالش�هایی�
از�سوی�مربیان�و�معلمین�صورت�گرفته�است.�در�حقیقت�

مربیان�و�آموزگاران�در�پیشبرد�قصه�گویی�بسی�مؤثرند.
یک�گروه�آموزشی�در�ایاالت�متحده�قصه�گویی�را�برای�
دانش�آموزان�باالتر�از�سطح�کودکستان�پذیرفته-اند.�نام�این�
گروه�انجمن�فرهنگ�بود.�فلیکس�آدلر�این�گروه�را�در�سال�
تعلیم� درباره� را� عقایدش� این�شخص� گذارد.� پایه� �1876
و�تربیت�و�اهمیت�قصه�گویی�در�کتاب�آموزش�اخالقی�
کودکان�مطرح�کرده�است.�بیشتر�مدارسی�را�که�این�انجمن�
اداره�می�کرد،�هنوز�قصه�گویی�را�بخشی�از�دروس�تحصیلی�

منظم�و�جزء�تعلیمات�عمومی�خود�قرار�داده�اند.
ه( قصه گویی در مهد کودک و مهدهای قرآن 

معموالً�کودکان�و�خردساالن�ساعات�بسیاری�را�در�مهدها�

1 . نصرت ا... سپهر، هنر برای کودک, ص110.
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به�سر�می�برند�و�مربیان�می�توانند�قصه�های�قرآنی�و�مناسب�
را�به�صورت�روزانه�برای�آنها�بیان�کنند.�البته�برای�سنین�قبل�
از�دبستان�می�توان�از�قصه�ها�به�کمک�تصاویر�استفاده�نمود.

 قصه گویی در مسجد
مسجد�یکی�از�بهترین�جاهایی�است�که�باید�قصه�های�
قرآنی�در�آن�مطرح�شود.�کودکانی�که�به�مساجد�رفت�وآمد�
دارند�اگر�برنامه�ریزی�مناسبی�صورت�گیرد�مثاًل�هفته�ای�یک�
یا�دو�نوبت�قصه�گویی�در�مساجد�انجام�گیرد�بیشتر�جذب�

می�شوند.
و( قصه گویی در پارک 

قصه�گویی�در�پارک�ها�به�خصوص�پارک�های�پرجمعیت�
یا� مکان� است.� ساده� کار� روش� می�گیرد.� صورت� شهری�
مکان�هایی�در�ساعات�خاصی�در�پارک�مشخص�می�شود�و�
در�ساعت�مقرر�قصه�گو�قصه�خود�را�بیان�می�کند.�این�روش�
قصه�گویی�از�دیرباز�در�بین�ملل�و�اقوام�مختلف�وجود�داشته�
است�که�با�پیدایش�رادیو�و�سینما�قصه�گویی�کم�شد.�مناسب�

است�این�سنت�حسنه�احیا�گردد.
روش های قصه گویی

قصه�گوی�اولین�عالم�هستی�خداوند�است�که�از�طریق�
وحی�سرگذشت�اقوام�گذشته�را�برای�نبی�خود�بازگو�نمود�
دست� به� گذشته� اقوام� سرگذشت� گیرند.� پند� آیندگان� تا�
پرتوان�جانشین�پیامبر�اکرم�6به�کتابت�درآمد�تا�مسلمانان�
با�مطالعه�در�قرآن�داستان�های�قرآنی�را�در�سینه�های�خود�
حفظ�نموده�برای�فرزندان�خود�نقل�نمایند.�خواندن�آیات�
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قرآنی�درباره�سرگذشت�اقوام�یا�نقل�آن�از�ابتدایی�ترین�روش�
قصه�گویی�بود؛�اما�با�پیشرفت�بشر�در�عرصه�هنر،�روش�های�
جدیدی�پدید�آمد�که�ما�می�توانیم�برای�نقل�داستان�های�قرآنی�
از�این�روش�ها�کمک�بگیریم�تا�برای�مخاطبین�به�ویژه�برای�

کودکان�و�نوجوانان�جذاب�تر�شود.
الف( داستان گویی همراه با تقلید صدا 

قصه�گو�صدای�خود�را�به�مقتضای�حال�و�هوای�قصه�
داستان� شخصیت�های� جایگزین� را� خود� و� می�دهد� تغییر�
به� و� آمده� بیرون� صدایی� یک� از� داستان� نقل� تا� می�نماید�

جذابیت�داستان�بیفزاید.
ب(داستان گویی مصور 

در�این�روش�قصه�گو�با�به�تصویر�کشیدن�صحنه�هایی�
از�داستان�و�نشان�دادن�آن�به�مخاطبین،�داستان�خود�را�نقل�
قالب¬های� در� دور� بسیار� زمان�های� از� این�روش� می�کند�

مختلف�صورت�می�گرفت.
یک. قصه گویی با کارت

پیام� انتقال� مناسب� ابزار� از� یکي� تصویر،� که� آنجا� از�
است،�کارت�هاي�تصویري�قصه�گویی�مي�تواند�ماجراها�را�
به�صورت�پشت�سرهم�در�مقابل�دیدگان�کودک�قرار�دهد�
تا�بچه�ها�با�دنبال�کردن�تصاویر�و�شنیدن�محتوا،�ماجرا�را�
پیگیري�کنند؛�بنابراین�هدف�استفاده�از�این�کارت�ها�را�مي�

توان�در�چند�جهت�جستجو�کرد:
ـ�ایجاد�زمینه�الزم�براي�ارائه�مفاهیم�به�شکل�رغبت�انگیز�

و�پر�جاذبه؛
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ـ�ایجاد�زمینه�الزم�براي�ارائه�مفاهیم�با�استفاده�از�تصویر؛�
ـ�ایجاد�زمینه�الزم�براي�ترغیب�کودک�به�گفتگو�و�تمرکز،�

به�خصوص�در�مناطق�دوزبانه؛
نیز� و� قصه� اساسي� نکات� به� کودک� توجه� افزایش� ـ�

افزایش�قدرت�تشیخص�کودک،�براي�درک�توالي�وقایع؛
ـ�ایجاد�زمینه�مناسب�براي�سرگرم�شدن�کودک�و�عالقمند�

کردن�او�براي�کتابخواني�و�ایجاد�عادت�به�مطالعه؛
ـ�تشویق�کودک�براي�تمرکز�و�تشخیص�آنچه�مي�شنود�

با�آنچه�که�مي�بیند؛
ـ�تشویق�کودک�به�بحث�با�پرسش�هایي�که�جنبه�پیش�

بیني�کننده�دارد�و�مستلزم�تخیل�پردازي�کودک�است؛
ـ�تشویق�کودک�براي�شرکت�در�یک�فعالیت�گروهي؛

ـ�فعال�کردن�قدرت�تخیل�کودک�و�نیز�فعال�کردن�ذهن�
براي�دقت�به�تصاویر�و�جور�کردن�تصاویر؛

ـ�ایجاد�آمادگي�در�کودک،�براي�خواندن�از�روي�تصویر،�
عادت�به�حرکت�چشم�از�راست�به�چپ�که�در�نهایت�او�را�

در�امر�خواندن�کتاب�یاري�مي�دهد؛
ـ�پرورش�خزانه�کالمي�و�استفاده�از�زبان�براي�برقراري�

ارتباط�بهتر.
فایده استفاده از ساخت کارت هاي قصه گویی

1ـ�نویسنده�قصه�یا�داستان�از�ابتدا،�محتوا�را�براساس�چند�
کارت�طراحي�کند�و�تصویر�مناسب�همان�محتوا�را�روي�آن�

نقاشي�کند.
2ـ�در�ادبیات�کهن�و�نیز�قصص�قرآن�و�روایات،�منابع�
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ارزشمندي�وجود�دارد�که�متأسفانه�به�علت�متن�سنگین،�
حجم�زیاد�و�باالخره�تصویري�نبودن،�به�آنها�توجه�نشده�
یا�براي�کودکان�مناسب�تشخیص�داده�نشده�است.�در�اینجا�
مي�توان�محتوا�را�به�زباني�ساده،�کوتاه،�همراه�تصویر�در�قالب�

کارت�هاي�قصه�گویی�ارائه�داد.
میان�کتاب�هاي�کودکان�در�گروه�هاي�سني� 3ـ�گاه�در�
باالتر�به�کتاب�هایي�برخورد�مي�کنیم�که�از�نظر�محتوا�مناسب�
طوالني� حجم� نظر� از� اما� است؛� دبستان� از� پیش� کودکان�
هستند.�مي�توان�این�دسته�از�کتاب�ها�را�با�استفاده�از�تصاویر�

همان�کتاب�به�صورت�کارت�تصویري�درآورد.
4ـ�بسیاري�از�کتاب�ها�در�اثر�استفاده،�مستعمل�و�پاره�مي�
شوند�و�امکان�تعمیر�و�بازسازي�وجود�ندارد.�در�اینجا�مي�
توان�با�انتخاب�چند�تصویر�و�چسباندن�آنها�بر�روي�مقوا،�به�

صورت�کارت�قصه�گویی�از�آن�استفاده�مجدد�نمود.
الزم�به�تذکر�است�که�محتواي�قصه�ها�و�تصاویر،�تعداد�
هر� بنابراین� سازد؛� مي� مشخص� را� مجموعه� یک� کارت�
داستاني�مي�تواند�کارت�هاي�تصویري�متفاوتي�داشته�باشد�
پایین�حوادث�محدود�و� از�آنجا�که�در�گروه�هاي�سني� و�
شخصیت�ها�و�قهرمانان�تعدادشان�کم�است،�طبیعي�است�که�

تعداد�کارت�قصه�ها�نیز�محدود�مي�باشد.
چگونگی استفاده از کارت هاي قصه گویی

همان�گونه�که�در�ابتدا�اشاره�شد�قصه�گویی�یک�آفرینش�
دوجانبه�است�که�دست�کم�به�دو�فرد�نیاز�دارد:�گوینده�و�
یا�والدین�هستند�و�شنوندگان� شنونده�که�گوینده،�مربیان�

کودکان.
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گروه� دو� براي� نیز� کارت�ها� این� از� استفاده� چگونگی�
کارت�هاي� کلي� اهداف� به� توجه� با� و� است� طراحي�شده�
قصه�گویی،�هر�دو�مي�توانند�از�آن�استفاده�نمایند؛�هرچند�در�

نهایت�نتیجه�کار�تعامل�بین�این�دو�فرآیند�است:
الف( چگونگی استفاده مربي از کارت 

مربي�با�انتخاب�یک�مجموعه�داستاني،�ضمن�نشان�دادن�
تصاویر�به�کودکان،�حوادث�قصه�را�پي�مي�گیرد.�محتواي�

قصه�در�پشت�تصاویر�نوشته�می�شود.
مربي�مي�تواند�تصاویر�را�مرحله�به�مرحله�روي�وایت�
برد�یا�تخته�نصب�کند�و�قصه�را�با�بیان�خود�براي�کودکان�

بازگو�کند.
مربي�با�نشان�دادن�چند�تصویر�قصه�را�آغاز�کند�و�همه�آن�
را�به�عهده�کودکان�بگذارد؛�سپس�متن�اصلي�را�با�قصه�هاي�

ساخته�شده�کودکان�مقایسه�کند.
پس�از�اتمام�قصه�با�تصویر،�از�کودکان�مي�خواهد�که�

داستان�را�براساس�تصاویر�بازگویي�کنند.
پس�از�اتمام�قصه�به�تعداد�کارت�ها،�گروه�هایي�را�انتخاب�
کند�و�کارت�هاي�یک�مجموعه�را�بین�آنها�تقسیم�نماید�و�از�
کودکان�بخواهد�با�توجه�به�تصویري�که�در�دست�دارند،�
ترتیب� به� آن� براساس� و� کرده� مشخص� را� داستان� توالي�

بایستند�و�هریک�ماجراي�تصویر�خود�را�بیان�کنند.
بعد�از�طي�چند�جلسه�قصه�گویی�با�کارت�هاي�قصه�گویی�
گوناگون،�مربي�مي�تواند�چند�تصویر�از�مجموعه�کارت�ها�
انتخاب�کرده�و�آنها�را�به�کودکان�نشان�دهد�و�از�آنها�بخواهد�
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که�حدس�بزنند�تصویر�متعلق�به�کدام�قصه�است�)بازشناسي�
حافظه�دیداري(.

براساس� را� کارت�ها� که� کند� تشویق� را� کودکان� مربي�
وقایع�تنظیم�کنند�و�داستان�نشنیده�را�بازگو�کنند�و�به�عکس�
تصاویر�داستان�شنیده�شده�را�براساس�موضوع�تنظیم�کنند.

ب( روش استفاده کودکان از کارت هاي قصه گویي 
پس�از�بیان�قصه�ها�با�کارت�هاي�قصه�گویی،�کودکان�مي�

توانند�فعالیت�هاي�زیر�را�خود�انجام�دهند:
داستان�ها�را�براساس�تصاویر�به�زبان�خود�بیان�کنند.

صحنه�هاي�داستان�را�براساس�شنیده�ها�یا�دیده�های�خود�
مرتب�کنند.

براساس�تصاویر،�از�طریق�بسط�عقاید�معنادار�در�قالب�
جمله�به�رشد�کالمي�خود�توسعه�دهد.

براساس�تصاویر،�داستان�جدید�خلق�کند.
کودک�باید�بتواند�تداوم�مطلب�را�از�طریق�تصاویر�دنباله�

دار�درک�کند.
آمادگي�خواندن�را�از�راست�به�چپ�از�طریق�تصویر�

پیدا�کند.
1. قصه گویی با تصویر)کمیک استریپ(

داستان�مصور�را�اغلب�هنر�نهم�می�دانند.�داستان�مصور�
سکانس�های� همراه� به� داستان� نقل� برای� است� وسیله�ای�
با� بار�در�اوایل�سال��1830 تصویری.�این�هنر�برای�اولین�
چاپ�نخستین�آلبوم�های�رودولف�تاپفر�در�سوییس�پدید�آمد�
به�کمک�مجالت�و�روزنامه�های� نوزدهم� و�در�طول�قرن�
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فکاهی�در�همه�دنیا�پخش�و�منتشر�شد.�در�اواخر�قرن�نوزده�با�
عنوان�کمیک�استریپ�در�ایاالت�متحده�و�نیز�در�اروپا�تبدیل�

به�ژانری�محبوب�و�مردمی�به�ویژه�در�نزد�کودکان�شد.
این�هنر�بیش�از�پیش�مطبوعات�کودکان�را�در�سراسر�دنیا�
تحت�سلطه�خود�در�آورد�و�از��1930مجالتی�خاص�داستان�
مصور�به�چاپ�رساندند�و�طرفداران�آن�دیگر�تنها�بچه�ها�
نبودند�؛�نوجوانان�و�برخی�بزرگساالن�نیز�با�به�وجود�آمدن�
کتاب�کمیک�و�استریپ�های�با�کیفیت�در�امریکا�و�در�قطع�

کوچک�در�اروپا�تحت�تاثیر�این�هنر�قرار�گرفتند.�
سینما� در� مصور� داستان�های� از� اقتباس� طوالنی� مدتی�
یا�مجموعه�های�تلویزیونی�تولیدات�کم�هزینه�و�بدون�جاه�
طلبی�های�بزرگ�هنری�بود.�می�توانیم�داستان�های�قرآنی�را�
به�همراه�تصویر�در�مجالت�بیان�کنیم؛�از�آن�در�مدارس�بر�
روی�دیوارها�به�جای�الگوهای�غیر�دینی�تصاویر�همراه�با�
متن�که�از�داستان�های�قرآنی�الهام�گرفته�باشد�را�نقاشی�کنیم.�
در�این�روش�کودک�هر�روز�چشم�وذهن�با�این�تصاویر�به�
همراه�متن�درگیر�می�باشد�و�این�خود�یک�ماندگاری�در�ذهن�

کودکان�و�نوجوانان�ایجاد�می�کنند.
الف(�داستان�خوانی�که�با�کتاب�و�نوشته�انجام�می�شود؛

ب(�داستان�گویی�ساده�که�بدون�وسیله�و�نوشته�انجام�
می�شود؛

ج(�گفتن�داستان�همراه�پرده�خوانی�که�همراه�با�تصویر،�
اسالید،�تابلو،�کارت،�نقاشی�و...؛

د(�داستان�گویی�همراه�با�تقلید�صدا�که�در�آن�از�حرکات�
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گوناگون�آدم�ها،�حیوانات�و�پدیده�ها�می�شود�سود�جست؛
هـ(�داستان�گویی�همراه�با�بازیگران�که�در�آن�بازیگران�به�

گونه�ی�آشکار�یا�پنهان�بازی�می�کنند.
در�گونه�بازیگر�آشنا،�شنوندگان�داستان�بازیگران�را�دیده�
و�از�نام�هر�یک�آگاه�می�شوند.�مانند�شنگول�و�منگول�و�
درگونه� می�آیند؛� نوبت� به� راوی� گفتار� از� پس� بازیگران�
بازیگران�پنهان�پس�از�این�که�نوبت�بازیگر�می�رسد�از�پشت�

پرده�بیرون�آمده�و�کارش�را�انجام�می�دهد.
داستان� تعریف� داستان:� گفتن� برای� دیگر� راهکارهای�
برای�یک�دوست�یا�یک�گروه�کوچک�دو�یا�سه�نفره�نقاشی�
صحنة�مورد�عالقه،�تجسم�احساس�در�زمینه�داستان،�گفتن�
داستان�با�صدای�بلند�به�وسیله�کودکان،�تحلیل�داستان�بر�
پایه�شباهت�ها،�بن�سایه�ها،�طرح�ها�و�درون�مایه�ها،�آفرینش�
داستانی�جدید�برپایه�عناصر�اصلی،�نسبت�دادن�ماجراهای�
بیشتر�به�یکی�از�شخصیت�های�داستان،�نوشتن�داستان�در�

دفاتر�یادداشت�روزانه.
قصه گویی با نقاشی

آموزش�از�راه�هنر�باعث�تفهیم�سریع�تر�و�راحت�تر�و�
مطابق�میل�باطنی�کودکان�می�شود،�نتایج�مفیدتری�دارد؛�برای�
مثال،�یک�نوجوان�با�کشیدن�یک�گل،�یک�بنای�تاریخی�یا�
یک�پوستر�ملی�و�سیاسی،�مطالب�مختلفی�را�یاد�می�گیرد�که�

با�شرح�شفاهی�این�مطالب�امکان�این�»یادگیری«�نیست1.�
و� اطالعات� دنیای�خارج،� به� آگاهی� مرحله� در� کودک�

1 . هادی هزاوه ای، برنامه های هنر، ص 12-38.
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تجارب�گوناگون�و�بی�ارتباطی�را�به�وسیله�حواس�پنجگانه�
کسب�کرده�و�در�برقرار�کردن�نظم�بین�آنها�می�کوشد.�هیچ�
برنامه�آموزشی�بدون�دخالت�هنر�کامل�نیست،�هنر�می�تواند�در�
تدریس�همه�واحدهای�آموزشی�در�جایگاه�کاتالیزور�عمل�کند.�
اگر�برنامه�آموزش�هنر،�خوب�تنظیم�شده�باشد�و�هدف�های�
متعالی�را�دنبال�کند�می�تواند�تأثیر�مثبت�در�چگونگی�رشد�

شخصیت،�فکر�و�احساسات�کودک�داشته�باشد.
هنر،�برقراری�نوعی�ارتباط�با�ابزار�فکر�و�احساس�است.�
هنرمند�تولید�کننده�و�واضع�این�ارتباط�و�تماشاگر�یا�شنونده،�
گیرنده�آن�محسوب�می�شود.�عامل�گیرنده�این�ارتباط،�یکی�
از�حواس�انسان�همچون�گوش�و�چشم�است.�یک�مهندس�
کند؛� بیان� را� اهداف�خود� با�حرف،� فقط� نمی�تواند� معمار�
بلکه�با�استفاده�از�طراحی�و�کشیدن�نقشه�منظور�خود�را�
می¬فهماند.�طراحی�برای�او�یک�نوع�وسیله�ارتباط�است.�
نقاش�هم�با�استفاده�از�طراحی�و�نقاشی�سعی�در�برقراری�
ارتباط��و�رساندن�پیام�خود�به�انسان-های�دیگر�می�کند؛�لذا�
هدف�هر�کار�هنری،�انتقال�حال،�احساسات�و�افکار�ویژه�به�
دیگران�است؛�بنابراین�کار�هنری�خوب�آن�است�که�در�این�

عمل�موفقیت�بیشتری�داشته�باشد1.��
را� نقاشی� که� افرادی� نظر� برخالف� نقاشی� هنرمندان�
رونوشت�طبیعت�می�دانند�معتقدند�که�نقاشی�هنر�است�که�
در�پیوند�با�اندیشه،�جهان�بینی�و�شرایط�حاکم�بر�جامعه�شکل�
می�گیرد�و�معنا�و�مفهوم�پیدا�می�کند�و�در�آخر�در�قالب�تصویر�

بیان�می�گردد.
1 . همان، ص 37.
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تعریف نقاشی

نقاشی�عمل�به�کار�بردن�رنگ�دانه�محلول�در�یک�رقیق�
کنننده�و�یک�عامل�چسباننده�)یک�چسب(�برروی�یک�سطح�
)نگهدارنده(�مانندکاغذ،�بوم�یا�دیوار�است.�این�کار�را�یک�
نقاش�انجام�می�دهد�این�واژه�به�ویژه�زمانی�به�کار�می�رود�که�
این�کار�حرفه�شخص�مورد�نظر�باشد.�قدمت�نقاشی�در�بین�

انسان�ها�شش�برابر�قدمت�استفاده�از�زبان�نوشتاری�است.
وقتی�واژه�نقاشی�یا�نقاشی�کردن�به�میان�می�آید�پدیده�ای�
درنظر�ما�مجسم�می�شود�که�از�ترکیبات�رنگ�ها�به�وجود�آمده�

و�به�دست�انسان�ساخته�شده�است.
برخی�تصور�می�کنند�که�نقاشی�یعنی�تقلید�از�طبیعت�و�
انتظارشان�از�نقاش�این�است�که�هرآنچه�می�بیند�به�روی�بوم�
منتقل�سازد.�این�انتظار�غلط��راه�را�به�روی�خالقیت�هنری�
و�گسترش�اندیشه�بسته�و�او�را�در�چارچوب�تقلید�و�دوباره�

سازی�و�واقعیات�محدود�می�سازد.
نقاشی�یعنی�به�وجودآوردن�پدیده�ای�که�وجود�خارجی�
ندارد�و�هنرمند�با�ابزارهایی�که�در�اختیار�دارد�آن�پدیده�را�از�

نیستی�به�هستی�در�می�آورد.
دو�گونه�بیان�در�هنر�نقاشی�موجود�است�:�تصویری�و�

انتزاعی
نقاشی تصویری 

این�نقاشی�شامل�سبک�های�متنوعی�است.�هنرمند�باتوجه�
به�اشکال�موجود�مثل�انسان،�حیوان،�درخت�و�میوه�ترکیباتی�
می�آفریند�و�با�سلیقه�ای�که�در�رنگ�آمیزی�و�ترکیب�اشیا�به�
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کار�می�برد�اثری�می�آفریند�که�نمایشگر�شکل�های�شناخته�
شده�است.

نقاشی انتزاعی
در�این�نوع�نقاشی�هنرمند�جهان�را�می�نگرد�و�با�نیروی�
عقل�و�احساس�و�چشمان�کنجکاو،�ماهیت�آن�را�بررسی�
می�کند�و�نتیجه�برداشت�خود�را�در�قالب�تصاویر�رنگین�یا�
رنگ�هایی�در�قالب�فرم�هایی�بدون�شکل�تجسم�می�بخشد.��

سیری در نقاشی دیواری ایران 
در�زمان�هایی�که�نقاشی�دیواری�غرب،�بعد�از�رنسانس�
متأثر�از�مکاتب�هنری�مختلف�مسیر�خود�را�طی�می�کرد،�این�

رشته�هنری�در�ایران�تحوالت�چشمگیری�نداشت.
این�رکود�بعد�از�دیوار�نگاره�های�اواخر�سلسله�ساسانیان�
واقع�در�پنجیکنت�و�به�شکل�بارز�تری�بعد�از�سلجوقیان�پدید�
آمده�و�تا�اواسط�دوره�صفویه�ادامه�داشت.�اگر�در�این�دوران�
طوالنی�نقاشی�دیواری�جای�بارزتری�در�این�آب�و�خاک�
نداشته،�دلیل�عمده�آن�را�باید�در�همگامی�نقاشی�با�ادبیات�و�
اختصاص�یافتن�آن�به�متون�ادبی�به�صورت�تصویر�سازی�در�

عرصه�کتاب�آرایی�دانست.�
بعد�از�عصر�صفویه،�ساختار�محکم�و�انسجام�یافته�نقاشی�
ایرانی�در�عرصه�کتاب�آرایی�که�نظام�زیبایی�شناختی�آن�طی�
چند�سده�تکوین�یافته�بود�به�سستی�گرایید.�این�انحطاط�تا�
اواخر�دوره�زندیه�و�افشاریه�به�طول�انجامید.�مجموعه�شرایط�
بود� آمده� به�وجود� قاجار� فرهنگی�که�در�دوره� سیاسی�و�
به�شکل�گیری�ضعیفی�از�نقاشی�دیواری�در�فضاها�و�اماکن�
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مجلل�سران�قاجار،�همچنین�نقاشی�پرده�ای�قهوه�خانه�ای�در�
اماکن�عمومی�و�مردمی�انجامید.

شاید�بتوان�نقاشی�پرده�ای�قهوه�خانه�ای�را�به�علت�جنبه�
روایی�و�کاربرد�مردمی�آن�در�فضاهای�باز�و�معابر�عمومی،�
یکی�از�مشتقات�هنر�نقاشی�دیواری�دانست.�این�نقاشی�ها�
آکنده�از�آمال�و�عالیق�ملی،�اعتقادات�مذهبی�الیه�های�میانی�
جامعه�شهری�بود�که�خود�را�با�داستان�های�حماسی�مذهبی�

از�جمله�شاهنامه�فردوسی�بیان�می�کرد.
برنقاشی� را� قهوه�خانه� پرده�ای� نقاشی� مضامین� تأثیر�
دیواری�هایی�که�بیشتر�با�شیوه�کاشی�هفت�رنگ�در�دوره�
قاجار�انجام�می�شد�به�وفور�می�توان�دید.�اما�امروزه�شرایط�
سیاسی،�مذهبی�و�فرهنگی�اجتماعی�که�در�سال�های�اول�
انقالب�اسالمی�ایران�ایجاد�گردید�شور�و�شوقی�را�در�بین�
نقاشان�برای�طراحی�نقاشی�دیواری�در�اماکن�و�به�ویژه�معابر�
عمومی�و�پر�از�ازدحام�شهری�با�موضوع�های�روز�انقالب�
به�وجود�آورد.�موج�شتابزده�سیاسی�مذهبی�جامعه�هنری�به�

شرح�شکل�گیری�اصولی�این�حرکت�کمک�کرد.�
عمده�ترین�ضعف�آثار�دیوارنگاره�اوایل�انقالب�را�می�باید�
در�ناشناسی�و�دستیابی�به�اهمیت�زبان�نو�در�نقاشی�معاصر�
و�کاربرد�آن�در�مضامین�و�محتوای�آثارشان�دانست.�با�این�
حال�نقاشانی�در�سالهای�اول�انقالب�به�طراحی�و�نقاشی�
به� بی�توجه� مذهبی� و� انقالبی� مضمون�های� با� دیوارهایی�

شیوه�های�پایدار�و�مرسوم�آن�دست�زدند.
بعد�از�اتمام�جنگ�تحمیلی�به�یک�نوع�نقاشی�دیواری�
در�میادین�و�معابر�اصلی�شهرهای�بزرگ�بر�می�خوریم�که�
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بیشتر�سفارش�دهندگان�آنها�شهرداری�ها�هستند.�تصاویر�این�
دیوارها�بیشتر�بار�تزیینی�داشته�و�حاوی�پیام�های�مربوط�به�
حفظ�محیط�زیست�با�نقشمایه�هایی�چون�گل�و�مرغ،�طبیعت�

و�منظره�اند.�
شاهد� دیواری� نقاشی� عرصه� در� اخیر،� سال�های� در�
بروز�استعدادهای�نو�مایه�ای�هستیم�که�به�اهمیت�و�لزوم�
شکل�گیری�جدی�تر�و�آگاهانه�نقاشی�دیواری�و�توسعه�آن�در�
جامعه�کنونی�دست�یافته�اند.�مهم�این�است�که�این�دسته�از�
نقاشان�هم�شناخت�وسیع�تری�از�شیوه�های�اصولی�و�پایه�گذار�
نقاشی�دیواری�به�دست�آورده�اند�و�هم�اینکه�از�دستاوردهای�

با�ارزش�نقاشی�معاصر�جهان�غافل�نمانده�اند.
همه� با� ایران،� معاصر� دیواری� نقاشی� وصف،� این� با�
تالش�های�ناپیوسته�هنرمندان�و�دست�اندرکاران�این�رشته�
هنری،�در�مجموع�به�یک�سبک�و�شیوه�منسجم�که�بیانگر�
باشد� معاصر� ادراک� در�چهارچوب� ایرانی� اندیشه� و� روح�
نرسیده�است�و�این�مهم�الزمه�اش�این�است�که�ابتدا�در�عرصه�

وسیع�تر�نقاشی�معاصر�ایران�رخ�بنماید.�
کمک� قرآنی� قصه�های� بیان� برای� می�توان� هنر� این� از�
گرفت.�دیوارهای�شهر�را�می�توان�با�شخصیت�های�داستانی�
در�قرآن�اعم�از�انسان�ها�و�حیوانات�نقاشی�نمود�تا�چشم�های�
رهگذران�به�آنها�بیفتد.�آنها�که�از�داستان�های�قرآنی�اطالع�
دارند�تکرار�و�مروری�برایشان�می�شود�و�آنها�که�ناآگاه�هستند�
با�داستان�های�قرآنی�آشنا�می�شوند.�کودکان�و�نوجوانان�از�
جمله�رهگذرانی�هستند�که�در�خیابان�های�شهر�قدم�می�زنند�
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که�اگر�دیوارهای�شهر�ما�به�نقاشی�قرآنی�مزین�شود�به�طور�
غیر�مستقیم�داستان�های�قرآن�به�آنها�القا�می�شود.�

نقاشی های پشت شیشه
تاریخ�پیدایش�نقاشی�های�پشت�شیشه�به�اروپا�و�سده�های�
سوم�و�چهارم�قبل�از�میالد�می�رسد�و�نخستین�نمونه�ها�از�
ایتالیا�به�دست�آمده�است؛�اما�زمان�دقیق�ورود�آن�به�ایران�

هنوز�مشخص�نیست.
نقاشی�پشت�شیشه�با�موضوعاتی�چون�گل�و�مرغ،�پرنده،�
خط�نقاشی�و�شمایل�های�مذهبی�به�صورت�هنری�مجرد�
اجتماع� گوناگون� طبقات� توجه� مورد� معماری،� از� جدا� و�

قرارگرفت.
نقاشی�پشت�شیشه�برخالف�نقاشی�روی�بوم�که�از�رنگ�
زمینه�به�جزئیات�تصویر�می�رسد�از�جزئیات�شروع�می�شود�و�
در�نهایت�به�رنگ�زمینه�می�رسد.�یا�اینکه�نقاش�با�نگاه�کردن�

به�آیینه�کار�می�کند�که�شیوه�بسیار�مشکلی�است.
استفاده�در�مجالس�مذهبی،� برای� نقاشی�پشت�شیشه�
شمایل�نگاری�از�ائمه،�ترسیم�اسامی�معصومین�و�آیات�قرآن�
به�کار�می�رفت.�مردم�نقاشی�های�پشت�شیشه�را�نذر�مساجد،�
تکایا،�امامزاده�ها�و�سقاخانه�ها�می�کردند�و�شمایل�پشت�شیشه�
را�شمایل�گردان�ها�برای�ذکر�مصائب�امامان�شیعه�در�ایام�
عزاداری�یا�درویش�ها�برای�تبرک�در�میان�مردم�می�بردند1.�

امروزه�نقاشی�پشت�شیشه،�هنری�اصیل�و�جلوه�گاهی�
از�مذهب�و�فرهنگ�کهن�سرزمین�ایران�در�زیر�غبار�زندگی�
پرمشغله�ماشینی�به�فراموشی�سپرده�شده�است.�نقاشی�پشت�

1 . روزنامه سرمایه، شماره603، 86/8/24، ص13.
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شیشه�نخستین�جلوه�گاه�تصاویر�مربوط�به�واقعه�کربال�بوده�
است�و�هنرمندان�عاشق�گمنامی�قرن�ها�قبل�در�ایران،�سرزمین�
عاشقان�اهل�بیت�و�مهد�فرهنگ�و�هنر�با�نقاشی�های�مرتبط�با�
حماسه�دشت�نینوا�روی�شیشه�اخالص�خویش�را�به�سرور�
آزادگان�حضرت�حسین�بن�علی�7و�یاران�باوفایش�بروز�

می�دادند.
میراث�های� جمله� از� که� شیشه� پشت� نقاشی� تهیه� در�
فرهنگی�و�هنری�این�سرزمین�هستند�از�موادی�مانند�رنگ،�
استفاده� براق� رنگی� کاغذهای� و� شیشه� آیینه،� ابریشم،� نخ�

می�شده�است.
صاحب�نظران�پیدایش�هنر�نقاشی�پشت�شیشه�در�ایران�
را�به�اواخر�دوران�صفویه�مربوط�می�دانند؛�ولی�باید�گفت�که�
این�هنر�در�دوران�زندیه�رونق�یافته�است.�این�هنر�در�اردبیل�
به�ویژه�در�دوران�صفویه�اکثر�خانه�ها،�مساجد،�قهوه�خانه�ها�
گوناگون� تصاویر� با� را� شعر� قدیمی� عمومی� و�حمام�های�
زیبا�می�آراست؛�ولی�با�تأسف�در�دوره�قاجاریه�به�واسطه�
حکومت�شاهان�بی�لیاقت�و�شیفته�فرنگ�این�هنر�نیز�مانند�
دیگر�هنرها�و�ارزش�های�اصیل�فرهنگی�کشورمان،�اصالت�
گذشته�خویش�را�با�ورود�موضوع�هایی�مانند�چهره�ها�و�چشم�
اندازهای�مربوط�به�کشورهای�اروپایی�و�بیگانه�از�دست�داد.
به� آن� نیاز� و� شیشه� شکنندگی� لحاظ� به� نقاشی� این�
محافظت�به�طور�معمول�بر�باالی�در�و�دیوار�و�طاقچه�های�
خانه�های�قدیمی�نصب�می�شدند�و�بهترین�تزیینات�منازل�

محسوب�می�شدند.
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در�سال��1377خورشیدی�با�تالش�شهرداری�تهران�موزه�
ویژه�نقاشی�پشت�شیشه�با�خرید�یک�خانه�تاریخی�از�خانواده�
شادروان�دکتر�شقاقی�پایه�گذاری�شد�و�این�مکان�در�زمان�
حاضر�با�عنوان�موزه�نقاشی�پشت�شیشه�در�خیابان�شهید�
قائدی�)هدایت�سابق(��تهران�زیرنظر�سازمان�میراث�فرهنگی،�
صنایع�دستی�و�گردشگری�به�فعالیت�خود�ادامه�می�دهد�که�
در�آن�آثار�فاخری�از�این�نقاشی�به�تماشا�گذاشته�شده�اند.�
کشیدن� تصویر� به� برای� امروزه� می�توان� فاخر� هنر� این� از�
قصه�های�قرآنی�بهره�برد.�آیا�نمی�شود�شهرداری�ها�مکانی�را�
به�عنوان�اطاق�شیشه�ای�پایه�گذاری�کنند�تا�آنجا�مکانی�شود�
برای�بیان�داستان�های�قرآنی،�تا�بزرگان�و�کودکان�به�آنجا�
بروند�یا�با�هماهنگی�مدارس�دانش�آموزان�هر�مدرسه�به�این�
مکان�بروند�و�قصه�گو�با�کمک�نقاشی�روی�شیشه�داستان�های�
قرآنی�را�بگوید�یا�می�توان�در�خود�مدارس�اطاق�های�شیشه�

ای�برای�بیان�داستان�های�قرآنی�ساخت؟
که� است� نقاشی�هایی� انواع� از� شیشه� روی� نقاشی�های�

عالوه�بر�بعد�هنری�کاربرد�مذهبی�هم�داشته�است.�
نقاشی سه بعدی بر روی زمین

بریتانیایی،� هنرمند� �)Julian Beever( ور� بی� جولین�
کارش�را�با�نقاشی�در�خیابان�ها�شروع�کرد�و�در�آمد�حاصله�

از�کارش�را�هزینه�سفرهایش�می�کرد.
چهره�های� از� نقاشی� روی� بر� بیشتر� او� اولیه� کارهای�
اشخاص�سرشناس�بود.�او�سپس�به�نقاشی�های�سه�بعدی�بر�

کف�پیاده�روها�روی�آورد.
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جولین�خود�می�گوید:�»روزی�در�پیاده�رویی�در�لندن�
مشغول�نقاشی�بودم�که�تکه�ای�از�خیابان�را�کنده�بودند.�این�
صحنه�به�من�ایده�داد�که�آن�را�به�صورت�تصویری�سه�بعدی�

بر�روی�پیاده�رو�بازسازی�کنم«.
نقاشی�های�سه�بعدی�او�بر�روی�پیاده�روهای�سنگفرش�
»پیکاسوی� را� او� بسیاری� و� شد� مشهور� سرعت� به� شده�

پیاده�روها«�نامیدند.
هر�نقاشی�باید�از�زاویه�و�نقطه�دید�مشخص�و�واحدی�
دیده�شود�و�گرنه�چیزی�جز�یک�نقاشی�ناموزون�نخواهد�بود.
پیدا�کردن�نقطه�مورد�نظر�برای�دوربین�عکاسی�اش�که�
بتواند�تصویر�نهایی�را�به�صورت�سه�بعدی�جلوه�دهد،�یکی�

از�کارهای�اصلی�جولین�برای�خلق�آثارش�است.
تا� می�کشد� طول� روز� سه� حدود� نقاشی�ها� از� بسیاری�
تکمیل�شوند.�خطر�بارش�باران�نیز�می�تواند�همه�چیز�را�
خراب�کند�و�همه�تالش�او�را�از�بین�ببرد؛�به�همین�دلیل�
پیش�بینی�وضعیت�آب�و�هوا�برای�کار�او�بسیار�مهم�است.

جولین�درباره�آثارش�می�گوید:�»هنر�من�برای�همه�است.�
نباید� به�گالری�های�هنری�نمی�روند،�هنر� برای�کسانی�که�
محدود�به�گالری�ها،�کتابخانه�ها�و�کتاب�باشد�یا�مخاطبان�آن�

فقط�مورخان�و�کارشناسان�هنری�باشند«.
شیوه�کار�جولین�بدین�شکل�است�که�او�ابتدا�تصویر�
دلخواهش�را�بر�روی�کاغذ�می�کشد�و�سپس�نقطه�های�اصلی�
که�ایجاد�پرسپکتیو�می�کنند�را�بر�روی�پیاده�روها�عالمتگذاری�

می�کند.
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او�سپس�با�استفاده�از�خطای�چشم�انسان�و�پرسپکتیو
�Tنقاشی�ها�را�با�استفاده�از�گچ�تکمیل�می�کند.�طول�بسیاری�
از�نقاشی�او�برای�آنکه�برجستگی�مورد�نظرش�را�نشان�دهد�

حتی�گاهی�به�سی�متر�می�رسد.
برای�بیان�قصه�های�قرآن�از�این�روش�می�توان�به�شکل�
شدن� غرق� یا� نوح� طوفان� نقاشی� مثاًل� برد؛� بهره� مطلوبی�
فرعونیان�در�دریا.�شما�تصور�کنید�یک�فضای�زیبا�این�گونه�
طراحی��شود�و�قصه�گو�قصه�قرآنی�را�در�آنجا�بیان�کند�چه�
تأثیر�عمیقی�خواهد�داشت.�آیا�نمی�شود�تصویری�از�مورچه،�
زنبور�عسل،�هدهد�و...�از�قرآن�را�به�این�شیوه�درآورد؟�آیا�
این�کارها�برای�کودکان�و�نوجوانان�جالب�و�جذاب�نیست؟�

آیا�از�این�تصاویر�سؤال�نمی�پرسند؟
برخی�از�کار�های�وی�را�در�اینجا�مشاهده�می�کنید�:

�
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نمایش 

  تعریف نمایش

نمایش�به�معنای�اعم�آن�یعنی�انجام�دادن�یک�عمل�از�
پیش�تعیین��شده�و�عبارت�از�انجام�دادن�یا�تظاهر�به�انجام�
دادن�امری�است�که�خود�در�هر�لحظه�واقف�بر�چگونگی�

بروز�آن�هستیم.�
نمایش�به�معنای�اخّص�آن�گونه�دیگری�است.�این�هنر�
هرچند�که�ابتدا�ریشه�در�مراسمی�آیینی�دارد�و�از�مذهب�
نشئت�می�گیرد؛�اما�با�گذشتن�از�مراحل�خاص�به�کیفیتی�
دست�می�یابد�که�آن�را�از�سایر�جلوه�های�بدون�نمایش�متمایز�

می�سازد.�
یونانیان�به�گواهی�تاریخ�اولین�قومی�بودند�که�به�ترتیب�
مراحل�مختلف�نمایشی�را�یکی�پس�از�دیگری�پشت�سر�
گذاشتند؛�از�مراسمی�آیینی�که�جهت�بزرگداشت�رب�النوع�ها�
و�نیروهای�ماوراءالطبیعه�برپا�می�شد�گذشتند�و�به�تئاتری�
پرورش،� و� آموزش� راه� در� آن� از� و� یافتند� دست� خالص�
تهذیب�اخالق،�تلطیف�ذوق،�تحکیم�مبانی�ملی�و�شفای�
تئاتر� کردند.�گرچه� استفاده� روانی� بیماری�های� از� بسیاری�
در�یونان�به�اوج�عظمت�رسید؛�ولی�اولین�متون�دراماتیک�
در�مصر�به�دست�آمده�است�و�مسلم�شده�است�که�دست�
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کم�هزار�سال�پیش�از�شکوفایی�تئاتر�یونان،�در�مصر�باستان�
نمایش�وجود�داشته�است.�

کلمة�تئاتر�در�اصل�ریشه�ای�یونانی�دارد�و�مشتق�از�واژة�
»تئاترون«�است�که�»تئا«�به�معنای�تماشا�کردن�یا�محل�تماشا�
و�مشاهد�است.�و�این�به�دلیل�آن�است�که�در�زمان�های�دور�
تماشاکنان�در�شیب�تپه�ها�می�نشستند�و�مراسم�مذهبی�را�که�
با�تشریفات�خاص�در�پای�همان�تپه�و�اغلب�در�جوار�مقبرة�
نظاره� می��شد،� برپا� از�خدایان� یکی� معبد� یا� مقدس� مردی�
می�کردند.�تئاتر�هم�به�مکانی�اطالق�می�شد�که�در�آن�این�
مراسم�واقع�می�شود�و�هم�به�فرآیندی�ارتباطی�که�از�طریق�آن�
به�منظوری�خاص�و�در�محلی�معین�واقعه�ای�توسط�گروهی�
بازسازی�می�شود�و�اندیشه�ای�از�این�گروه�به�گروهی�دیگر�

انتقال�می�یابد.�
تئاتر�هم�یکی�از�قدیمی�ترین�و�هم�یکی�از�جدیدترین�
هنرهاست.�تئاتر�وسیلة�ارتباطی�است،�زنده�مستقیم�و�رو�
در�رو.�در�هر�بار�طرح�شدن�تأثیر�می�گیرد�و�تأثیر�می�گذارد�
و�حتی�می�تواند�وسیله�ای�شود�برای�تبلیغ�و�ترویج�هر�نوع�
اندیشه�یا�طرح�هرگونه�سؤال.�این�چهره�از�تئاتر�از�زمانی�
مطرح�شد�که�اجرای�تئاتر�دیگر�برای�تزکیه�نفس�و�پاالیش�
مختلف� مسائل� و� دردها� و�شرح� بلکه�عرصة�طرح� نبود؛�

اجتماع�خویش�بود.
تاریخ نمایش در ایران

قدمت�نمایش�در�ایران�را�اگر�بخواهیم�از�دوران�قبل�از�
اسالم�شروع�کنیم�باید�بحث�خود�را�از�نمایش�های�آیینی�
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که�به�سوگ�سیاوش�و�کین�ایرج�معروف�شد�و�نقالی�و�
خیمه�شب�بازی�آغاز�نماییم.�نمایش�های�آیینی�به�تدریج�
رنگ�اسالم�گرفت�و�با�روی�کارآمدن�مذهب�تشیع�به�تعزیه�

امام�حسین�7و�یارانش�تغییر�شکل�داد.
درباره�شروع�هنر�تعزیه�میان�محققان�اختالف�نظرات�
برخی�شروع�را�از�زمان�حکومت�سلسله�دیالمه�و�برخی�از�
دوره�صفویان�می�دانند.�به�هر�حال�تعزیه�نمایشی�که�تا�به�
امروز�راه�خود�را�ادامه�داده�است؛�اگرچه�پس�از�عهد�قاجاریه�

و�پیدایش�تئاتر�جدید�کم�کم�بازارش�از�رونق�افتاد.�
شب� خیمه� و� نقالی� غیرمذهبی،� نمایش�های� میان� از�
بازی�را�می�توان�نام�برد�که�تاریخ�شروع�این�دو�هم�در�ایران�

مشخص�نیست.
وقایع� بیان� یا� خواندن� از� است� عبارت� که� نقالی� هنر�
با� اسالم� از� قبل� ایران� در� عشقی،� داستان�های� یا� حماسی�
موسیقی�همراه�بوده�است�و�چون�در�دین�اسالم�موسیقی�از�
محرمات�به�شمار�می�رفت�در�دوره�اسالمی�فقط�نقل�داستان�
باقی�ماند�و�توسعه�یافت�و�تقسیمات�و�شائبه�پیدا�کرد.�در�
افسانه�های�شبه� به�سوی� نقالی�و�قصه�گویی� دوره�مغول�
حماسی�و�مذهبی�گرایید�و�در�عهد�صفوی�نقالی�رواجی�

فوق�العاده�یافت�و�در�میان�مردم�رایج�شد.�
در�دوره�های�قاجار�نیز�کار�نقالی�همچنان�رونق�داشت�و�
پس�از�تأسیس�قهوه�خانه�در�ایران�مرکز�نقاالن�به�قهوه�خانه�ها�
منتقل�شد.�خیمه�شب�بازی�یا�تئاتر�عروسکی�نیز�یکی�دیگر�
از�مراسم�نمایشی�ایران�است�که�با�تئاتر�شباهتی�زیاد�دارد�
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و�درحقیقت�تئاتری�است�که�بازیگران�آن�را�عروسک�های�
پنبه�ای�و�پارچه�ای�و�چوبی�تشکیل�می�دهند�درباره�اصالت�
این�بازی�و�اینکه�آیا�بومی�ایران�بوده�و�یا�از�کشوری�دیگر�به�

ایران�آمده�به�درستی�چیزی�نمی�دانیم1.��
نقش تئاتر در جامعه

یونانیان�هنر�را�»هدیه�خدا«�می�پنداشتند�و�برخی�دیگر�
عقده�های�درونی�و�غرایز�بیولوژیکی�را�ریشه�هنر�آفرینی�
می�دانستنه�اند.�بی�شک�بیان�منشأ�و�انگیزه�آفرینش�هنری�از�
گذشته�های�دور�تا�امروز�قالبی�واحد�و�کاری�دشوار�است؛�اما�
می�توان�گفت�که�انگیزه�های�درونی�و�فطری�انسان�به�همراه�
نیازهای�بیرونی�و�اجتماعی�در�خلق�آثار�هنری�و�همه�عناصر�
و�مظاهر�گوناگون�آن�از�جمله�هنر�نمایش�مؤثر�بوده�است.�
تئاتر�به�مثابه�یکی�از�عناصر�دیرپا�و�برجسته�آفرینش�هنری�
در�زندگی�جمعی�به�جز�نهادهای�اصلی�شش�گانه�اجتماعی�

به�شمار�می�رود.�
جامعه�شناسان�نهادهای�اجتماعی�را�در�جایگاه�ساختارها�
و�مفاهیم�اصلی�جامعه�به�شش�دسته�اصلی�تقسیم�می�کنند�که�
عبارت�اند�از:�نهادهای�خانواده،�آموزش�و�پرورش،�سیاست،�

اقتصاد،�مذهب�و�فراغت�و�هنر.�
هریک�از�سازمان�ها�و�مؤسسات�جامعه�با�کارکردهای�
خاص�خویش،�زیرمجموعه�و�نهادهای�فرعی�این�نهادهای�
اصلی�اجتماعی�را�تشکیل�می�دهند.�در�جوامع�توسعه�یافته�
یا�در�حال�توسعه،�تئاتر�از�ارکان�اصلی�و�تحول�آفرین�نهاد�

1 . دکتر احمد محمدی، نمایش، ص9.
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اجتماعی�ششم�)فراغت�و�هنر(�محسوب�می�گردد�که�دارای�
نهادهایی�فرعی�مانند�سینما،�تلویزیون،�سالن�های�نمایش،�
مراکز�و�مؤسسات�آموزشی�و�نمایش،�گروه�های�تئاتر�و�مانند�
آنها�می�باشد.�این�نهاد�اجتماعی�در�جهت�رفع�نیازهای�انسانی�
و�اجتماعی،�ضمن�تعامل�با�ساختارها�و�هنجارهای�جمعی،�
با�هنرآفرینی�و�خلق�آثار�نمایی�به�تجلی�زیبایی�حقایق�و�بیان�
جذاب�انگیزه�ها�و�احساسات�مردم�می�پردازد�و�کارکرد�عمیق�
و�فراگستر�خود�را�هم�در�مقام�آیینه�حیات�جمعی�و�هم�در�
جایگاه�الگوی�زندگی�اجتماعی�بروز�می�دهد.�از�سوی�دیگر�
جامعه�شناسان�برحسب�رویکردها�و�کارکردهای�اجتماعی،�
اثربخشی�از�سطح� نهادهای�اجتماعی�را�از�نظر�اهمیت�و�

عمیق�به�سه�دسته�تقسیم�می�کنند:
الف(�نهادهای�نخستین�با�کارکردهای�معیشتی�و�دفاعی�

جامعه؛
نهادهای�دوم�با�کارکردهای�حقوق�و�سیاسی�و�انتظامی�

جامعه؛
ج(�نهادهای�سوم�با�کارکردهای�فرهنگی�و�هنری�تربیتی.
لباس� تهیه� از� پس� نخستین� جوامع� نگرش،� این� در�
و� مطبوع�تر� تا� پرداختند� هنر� آفرینش� به� غذا� و� مسکن� و�
خوشایندتر�زندگی�کنند.�از�این�رو�تئاتر�و�هنرهای�نمایش�
در�این�رویکرد�جامعه�شناختی�از�نهادهای�نوع�سوم�و�عمیق�
نیازها�و� با�عمیق�ترین� در�جامعه�محسوب�می�شوند؛�زیرا�
متعالی�ترین�مکنوئات�فکری�بشر�به�صورت�جمعی،�مرتبط�
تاریخ� در� نمایشی� هنرهای� تجارب� و� شواهد� البته� است.�
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گذشته�و�کنونی�حاکی�از�آن�است�که�تئاتر�وسیله�ای�مؤثر�و�
کارآمد�برای�تقویت�تالش�های�معیشتی�و�دفاعی�یا�تحکیم�
مبانی�حقوق،�اجتماعی�شدن،�قانون�پذیری�و�نظم�و�انتظام�
اجتماعی�نیز�در�قالب�نمایش�های�متنوع،�جذاب�و�آگاهی�
بخش،�مورد�استفاده�مسئوالن�جامعه�قرارگرفته�است؛�اما�در�
حقیقت�زمانی�تئاتر�و�هنرهای�نمایشی�به�جایگاه�حقوقی�
خود�نزدیک�می�شود�که�مردم،�تئاتر�را�برای�خود�تئاتر�دوست�
بدارند�و�آن�هنگام�است�که�تئاتر�با�فرهنگ،�ادب،�تعالی�افکار�
و�احساسات�انسان�ها�و�روحیات�و�وجدان�جمعی�جامعه�
سروکار�داشته�باشد�و�رویکرد�آن�به�گونه�ای�باشد�که�به�
معنای�حقیقی�خود�یعنی�تجلی�حقیقی�ویژگی�های�زندگی�

مردم�و�روشنگری�و�تحول�آفرین�آن�نزدیک�گردد.
وقتی�چنین�مردمی�با�فرهنگ�و�هنرمند�در�جامعه�فزونی�
یافته�و�هنر�دوستی�و�فرهنگ�پذیری�رواج�یابد�تنگناها�و�
آسیب�های�مربوط�به�نهادهای�نخستین�)دفاعی�و�معیشتی(�
و�سوگیری�نهادهای�بعدی�)حقوق،�سیاسی�و�انتظامی(�به�
سرعت�بهبود�یافته�و�امکان�ایجاد�جامعه�ای�فرهنگی�و�آرمانی�
افزایش�خواهد�یافت.�درچنین�شرایطی�تئاتر�منزلتی�فراخور�
رسالت�خود�داشته�و�از�نقش�و�جایگاه�واال�درمیان�توده�های�
مردم�به�ویژه�نخبگان�و�روشنفکران�برخوردار�خواهد�بود.�در�
مجموع�می�توان�گفت�که�موضوع�جامعه�شناسی،�تئاتر�یکی�
از�ارکان�برجسته�و�محوری�هنر�به�مثابه�یک�نهاد�اجتماعی�
و�رویکردها،�کارکردها،�تحوالت،�زمینه�ها�و�علل�و�عوامل�
مؤثر�بر�آن�زندگی�جمعی�انسان،�محور�بحث�و�گفت�وگو�

قرار�می�گیرد.



61قصه گویی برای کودکان و نوجوانان

پرده خوانی

نوعی�نمایش�حماسی�ـ�مذهبی�بوده�است�که�در�این�
تصویرهایی� روی� از� »پرده�خوان«� عنوان� با� کسی� نمایش�
منقوش�بر�پرده،�مصایب�اولیای�دین�و�پهلوانان�و�قهرمانان�را�

با�کالم�آهنگین�روایت�می�کند.
پرده�و�پرده�خوانی�ابزار�و�روشی�برای�انتقال�داستان�ها�و�

مفاهیم�بوده�است.
اگر�دقت�کرده�باشیم�در�زمان�گذشته�با�اینکه�خیلی�از�
افراد�جامعه�سواد�خواندن�و�نوشتن�نداشتند�از�مفاهیم�باالی�
اخالقی�و�حماسی�داستان�های�شاهنامه�و�یا�زندگی�نامه�ائمه�
جالب�تر� جسته�اند.� بهره� پرده�خوانی� کمک� به� اطهار:�
آنکه�نفوذ�مفاهیم�شاهنامه�و�دیگر�داستان�هایی�که�از�طریق�
پرده�خوانی�در�اذهان�مردم�ایجاد�شده�بود�از�جامعه�امروزی�

که�از�روش�های�دیگری�استفاده�می�کند�بیشتر�بوده�است.
این�شیوه�داستان�سرایی�کهن،�دلیری�و�پاکی�و�جوانمردی�
را�گسترش�داده�و�چگونگی�روبرو�شدن�با�حوادث�دشوار�
زندگی�را�به�مردمان�می�آموزد.�ساختار�پرده�خوانی�بر�دو�رکن�

»پرده«�و�»پرده�خوان«�استوار�است.
با� همراه� معموالً� که� است� پرده�خوان�کسی� پرده�خوان:�
اشاره�کردن�به�تصاویر�پرده،�با�چوب�دستی�ای�به�نام�مِطرق،�
این�تصویرها�را�با�صدایی�رسا�و�آهنگین�باز�می�خواند�و�

اساساً�این�نمایش�متکی�بر�»کالم«�است.
پرده�:�پرده�پارچه�ای�است�که�یک�یا�چند�رخداد�حماسی�
خاندان�پیامبر�6و�یا�پهلوانان�فرهنگ�و�ادب�پارسی�بر�آن�

نقش�شده�است.
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و� تزیینی� می�برد:� بهره� پرده� از� دو�روش� به� پرده�خوان�
طوماری.�او�در�روش�تزیینی،�پرده�را�صرفاً�برای�جلب�توجه�
تماشاگران�می�آویزد�و�داستان�را�براساس�آن�نقل�می�کند؛�اما�
در�روش�طوماری،�داستان�بر�مبنای�نقش�های�پرده�و�گشودن�
تدریجی�پرده�منقوش�روایت�می�شود.�موضوع�اصلی�این�
نقش�ها،�واقعه�کربال�و�حوادث�پیش�و�پس�از�آن�بوده،�اما�
رفته�رفته�داستان�های�اخالقی�پندآموز�مانند�جوانمرد�قصاب�

نیز�به�آن�افزوده�شده�است.

مزایای آموزش با پرده خوانی

آزاد�سازی�ذهن؛
ترویج�تفکر�پاک؛

بهینه�سازی�آموزش؛
افزایش�خالقیت؛

بررسی�اجمالی�تجسمی؛
استفاده�از�قابلیت�های�راست�مغز؛

ایجاد�تفکر�تصویری،�سیستمی�و�یکپارچه؛
افزایش�حافظه�و�هوش�جمعی؛

فعال�سازی�شرکت�کنندگان�در�مباحث؛
راهنمایی�گروه�برای�تمرکز�و�دنبال�کردن�مسیر؛
استفاده�برای�تعداد�زیادی�از�برنامه�ها�و�روش�ها.

نقالی

تعریف نقالی

نقالی�یعنی�نقل�یک�واقعه�یا�قصه�به�شعر�یا�نثر�در�برابر�
جمع�با�حرکات�و�حاالت�و�بیان�مناسب.�نقالی�از�آن�جهت�
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با�خطابه�متفاوت�است�که�القاء�اندیشه�خاصی�را�با�توسل�
به�استدالل�ندارد�و�تکیه�آن�بیشتر�بر�احساسات�تماشاگران�
است.�منظور�از�نقالی�سرگرم�کردن�و�برانگیختن�هیجان�ها�
بینندگان�است�به�وسیله�حکایت� و�عواطف�شنوندگان�و�
و� و�حرکات� بر�جمع،� روحی� تسلط� بیان،� لطف� جذاب،�
حاالت�القاء�کننده�و�نمایش�نقال،�به�آن�حد�که�بیننده�او�را�
هر�دم�به�جای�یکی�از�قهرمانان�داستان�ببیند؛�به�عبارت�دیگر،�

بتواند�به�تنهایی�بازیگر�همه�اشخاص�بازی�باشد.�
ویژگی های نقالی

بی�تردید�اجرا�و�گویش�مرد�نقال�القاء�کننده�فضا،�لحن،�
حس�و�حال�و�حرکات�پهلوانی�و�حماسی�است.�آنچه�که�
از�دیگر�آیین�های�داستانگزاری� نقال�را�شاخص�و�متمایز�

می�کند�این�است.
نقال�برپایه�ی�تومار�کار�می�کند.�تومار�روایت�به�نثر�است�
داستان�هاست.� اصل� بر� برگ�و�حواشی� و� دارای�شاخ� که�
روایت�این�تومارها�بیشتر�بر�پایه�شخصیت�های�ملی�و�گاهی�
مذهبی�است.�طول�تومارها�گاه�به�بیش�از�سی�متر�می�رسید؛�
اما�عرض�آن�از�بیست�سانتیمتر�تجاوز�نمی�کرد.�طومار�لوله�
می�شد�و�در�جیب�جای�می�گرفت�پس�از�فوت�یای�پیری�و�
کوری�یا�گرفتگی�صدای�مرشد�نقال،�تومار�به�شاگرد�یا�فرزند�

او�می�رسید.�دایره المعارف آزاد ویکی پدیا

تعزیه

»شبیه�گردانی«�یا�»شبیه�خوانی«�یا�»تعزیه«�نمایشی�بوده�
است�در�اصل�بر�پایه�قصه�ها�و�روایات�مربوط�به�زندگی�
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و�مصائب�خاندان�پیامبر�اسالم�به�ویژه�وقایع�و�فجایعی�که�
در�محرم�سال��61هجری�در�کربال�برای�امام�حسین�7و�

خاندانش�پیش�آمد1.�
تعزیه�نامه�ها�به�شعر�بود�و�شعر�تعزیه�میانه�بود؛�زیرا�از�
اصل�شعر�نبود�و�نمایش�بود.�از�طرفی�به�زبان�مردم�بودن�

حسن�تعزیه�نامه�هاست.
تعزیه�نامه�به�زبان�های�مختلف�در�موضوعات�مختلف�
تهیه�و�تنظیم�شده�است�و�هر�کدام�گوشه�ای�از�یک�واقعه�
به�خصوص�وقایع�مذهبی�را�بیان�می�کند.�تعزیه�تنها�نشان�
دهنده�ی�یک�قصه�مذهبی�ساده�نیست؛�محور�اصلی�این�
نمایش�ها�ماجرای�تسلیم�زندگی�در�برابر�پایداری�و�نابودی�
است.�جنگ�خیر�و�شر،�حق�و�ناحق،�ایستادن�به�پای�اعتقاد�
نمایش� قهرمانان� است.� مطرح� آسمانی� عدالت� به� نسبت�
نابودی�را�بر�زندگی�در�زیر�سلطه�غاصبان�و�جابران�ترجیح�

می�دهند.
»دستگاه«� یا� »مجلس«� یک� را� کامل� نامه� تعزیه� هر�
می�گفتند.�به�اشخاصی�بازی�»شبیه«�می�گفتند�و�بین�شبیه�ها�
آنها�که�حرف�داشتند�»نسخه�خوان«�نام�داشتند�و�آنها�که�
از� یا�»سیاهی�لشکر«.�بر�صفحه�ای� حرف�نداشتند�»نعش«�
هر�تعزیه�نامه�فهرست�نسخه�خوانان�و�نیز�اسباب�مجلس�
)لوازم�صحنه(�نوشته�می�شد.�به�کارگردان�»تعزیه�گردان«�یا�

»شبیه�گردان«�و�آسان�تر�از�همه�»استاد«�می�گفتند2.����

1 . همان، ص107.

2 . همان، ص113.
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نمایش عروسکی

نمایش�های�عروسکی�را�ما�امروزه�با�به�کار�بردن�دو�عنوان�
»سایه�بازی«�و�»خیمه�شب�بازی«�از�هم�جدا�می�کنیم؛�اما�در�
قدیم�این�دو�نمایش�به�دلیل�شباهت�های�ظاهری�مجموعه�ای�
واحد�به�شمار�می�رفته�است�و�هنوز�دانش�نظری�نمای�آن�

وقت�را�نیافته�بود�که�به�هر�یک�نامی�جداگانه�بدهد.
در�سایه�بازی،�داستان�با�حرکات�چند�عروسک�که�دربرابر�
یک�منبع�نور�سایه�هاشان�بر�پرده�می�افتاد،�نشان�داده�می�شد؛�
اما�در�خیمه�شب�بازی�تماشاگر�عروسک�های�متحرک�دارای�
بعد�و�رنگ�را�در�صحنه�می�دید؛�نه�سایه�های�آنها�را.�به�ظاهر�
عوامل�و�وسایل�هر�دو�بازی�یکی�است؛�ولی�در�عمل�نوع�
عروسک�ها�تفاوت�وجود�دارد�که�تفاوت�های�فرعی�تری�را�

به�دنبال�می�آورد.�
عروسک�در�سایه�بازی�از�چرم�کدر�و�گاه�به�عکس�از�
پوستی�شفاف�و�ظریف�)که�نور�از�آن�بگذرد(�ساخته�می�شد.�
به�این�ترتیب�ساختن�مفاصل�حرکتی�عروسک�سایه�بازی�
کاری�ظریف�و�مشکل�و�حرکت�دادنش�با�نخ�ناممکن�بوده�
است؛�زیرا�سبک�وزنی�عروسک�سبب�می�شد�که�حرکت�
دادن�یکی�از�اعضا�همه�بدن�را�به�حرکت�آورد،�پس�در�سایه�
بازی�عروسک�ها�با�نی�های�نازک�حرکت�داده�می�شوند؛�اما�
عروسک�خیمه�شب�بازی�با�پارچه�و�چوب�و�غیره�ساخته�
می�شد�و�به�نسبت�بلندیش�دارای�ابعاد�طبیعی�بود�و�نیز�دارای�
رنگ�و�لباس�و�چهره�سازی�نسبتاً�طبیعی،�و�ساختن�مفاصل�
حرکتی�و�جنباندن�دست�و�سر�و�پا�در�آن�اشکال�عروسک�
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سایه�بازی�را�نداشت�و�چون�وزن�کافی�عروسک�مانع�از�
تکان�های�زائد�می�شد،�می�توانستند�آن�را�با�نخ�یا�رشته�هایی�

دیگر�حرکت�دهند1.���
با�گذشت�زمان�نمایش�های�عروسکی�انواع�مختلفی�پیدا�

کرد.
  انواع نمایش های عروسکی

بازی خیال
نوعی�سایه�بازی�بوده�است�و�در�چادر�اجرا�می�شده.�
عروسک�ها�را�از�چرم�یا�ماده�کدر�دیگری�می�بریدند.�وسط�
چادر�آتش�روشن�می�کردند�و�سایه�عروسک�ها�بر�دیوارهای�
چادر�نقش�می�بست.�در�واقع�دیوارها،�پرده�سایه�بازی�بوده�
است.�بازی�خیال�تا�نیم�قرن�پیش�در�بیشتر�جاهای�ایران�

به�ویژه�بین�چادرنشینان�دوره�گرد�رایج�بود2.�
خیمه سایه گردان

»خیمه�سایه�گردان«�نوع�دیگری�از�سایه�بازی�بود�که�اگر�
محل�اجرایش�فضای�بسته�بود�ملحفه�ای�را�به�سه�کنج�دیوار�
می�آویختند�و�با�بقیه�ی�منبع�نوری�در�پشت�این�ملحفه�سفید،�
پرده�نمایش�سایه�می�شد�که�نمایشگردان�برای�تکان�دادن�
عروسک�ها�پشت�آن�می�رفت�و�سایه�هایی�در�برابر�منبع�نور�
ایجاد�می�کرد�و�اگر�جای�بازی�هوای�آزاد�بود�نمایشگردان�در�
چادر�یا�خیمه�قرار�می�گرفت�و�باز�پارچه�سفید�یا�ملحفه�ای�
جلو�خیمه�می�بستند�و�چراغی�پشت�آن�قرار�می�دادند.�جلوی�

1 . بهرام بیضایی، نمایش در ایران، ج6، ص84.
2 . همان، ص102.



67قصه گویی برای کودکان و نوجوانان

خیمه�دو�یا�سه�نوازنده�با�آوازهای�و�مناظره�هاشان�داستان�
را�بازگو�می�کردند.�عروسک�ها�از�پوست�شفاف�و�صیقل�
شده�شتر�درست�می�شد�و�رنگی�بود�با�درازای�تقریبی�یک�
وجب.�در�سر�عروسک�سوراخی�بود�و�با�چوب�نازکی�که�به�
آن�گیر�می�دادند�می�توانستند�سر�را�به�راحتی�حرکت�دهند.�
اگر�می�خواستند�دست�ها�و�پاها�هم�حرکت�کند�چند�سوراخ�
باال� از� نور� بود.� این�کار� دیگر�و�چند�چوب�دیگر�وسیله�
داده�می�شد�و�در�نتیجه�تماشاگر�چوب�ها�و�نمایشگردان�را�

نمی�دید1.��
خیمه شب بازی یا شب بازی

خیمه�شب�بازی�شب�ها�و�در�خیمه�ای�که�در�هر�طرفش�
دو�چراغ�روشن�بود�نمایش�داده�می�شد.�صحنه�صندوقی�
بود�به�درازای�سه�ربع�و�بلندی�نیم�زرع.�یک�طرف�صندوق�
به�طرف�تماشاگران�باز�بود�و�سه�طرف�دیگرش�اطاقی�را�
نشان�می�داد.�صندوش�در�خیمه�بود�و�نمایشگردان�پشت�
صندوق�مخفی�می�شد�و�عروسک�ها�را�با�نخ�یا�باله�ای�نازک�
تکان�می�داد.�عروسک�ها�چوبی�بودند�و�اندکی�کمتر�از�یک�
وجب�بلندی�داشتند�و�گاه�تعدادشان�در�یک�بازی�به�هشتاد�

می�رسید2.�
از�نظر�فنی�)نوع�حرکت�دادن�عروسک�ها(�باید�افزود�که�
هم�عروسک�نخی�در�کار�بوده�است�هم�عروسک�دستی.�در�
عروسک�های�نخی�هر�عروسک�حداکثر�به�شش�نخ�آویخته�
یکی� پاها�و� به� تا� دو� به�دسته�ها،� تا� دو� به�سر،� یکی� بود؛�

1 . همان، ص 103.

2 . همان، ص 103.
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به�کمر.�بدین�ترتیب�عروسک�راه�می�رفت،�دست�ها�را�تکان�
می�داد�و�با�رهاشدن�نخ�کمر�تعظیم�می�کرد.�»استاد«�سرنخ�را�
در�دوره�های�پیش�به�انگشتان�خود�می�بست�و�کمی�بعد�به�
چوبی�که�آن�را�در�دست�می�گرفت�و�از�باالی�صحنه�و�پشت�
»تجیر«�)که�هم�زمینه�ی�صحنه�بازی�بوده�است�هم�صحنه�را�

از�پشت�صحنه�جدا�می�کرد�تکان�می�داد1.�
جایگاه�نمایش�عروسکی�و�نقش�آن�برای�بیان�قصه�های�

قرآنی�
"نمایش�عروسکی�زبانی�است�که�با�یادگیری�آن�نیروی�
بیان�فرهنگی�جامعه�توسعه�خواهد�یافت؛�بنابراین�جدی�و�
حیاتی�بودن�این�امر�را�به�مربیان�و�معلمان�و�هنرمندان�گوشزد�
می�نمایم."��2نمایش�عروسکی�یا�تئاتر�عروسکی�دوعنوانی�
است�با�یک�معنا�که�برای�نامیدن�شیوه�نمایش�استفاده�شده�

است.
دینی�و�قصه� متون� از� آیا�می�شود� این�است�که� سؤال�
قرآنی�در�جایگاه�منابع�غنی�برای�خلق�آثار�فاخر�عروسکی�
با�محتوایی�دینی�استفاده�نمود؟�بله�می�شود.�قصه�های�قرآنی،�
نمایش� اجرای� و� نوشتن� برای� استفاده� قابل� و� بکر� منابع�

عروسکی�است.�
برای�نمونه�نمایش�عروسکی�داستان�حضرت�ابراهیم�7
که�با�چند�عروسک�قابل�اجرا�است.�این�روش�دارای�تأثیر�
عمیق�و�پایدار�در�مخاطبین�است؛�به�خصوص�مورد�توجه�و�

عالقه�کودکان�می�باشد.
1 . همان، ص 107.

2 . بهروز، غریب پور، نمایش عروسکی گام به گام.
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شاید�ذکر�این�نکته�مفید�باشد�که�بدانیم�در�بسیاری�از�
کشورهای�دیگر�از�عروسک�برای�انتقال�پیام�به�شکل�گسترده�
استفاده�می�کنند.�و�نیز�اگر�بدانیم�ده�ها�تماشاخانه�عروسکی�و�
هزاران�هزار�گروه�نمایش�سیار�به�اشکال�مختلف�و�با�اهداف�
مشغولند،� نمایش�های�عروسکی� اجرای� به� متفاوت� بسیار�
بیش�از�پیش�به�این�نیاز�پی�خواهیم�برد�که�چرا�ما�از�این�
ابزار�درجهت�رشد�و�ارتقای�معارف�و�قصص�قرآنی�استفاده�
نمایش� کارکردهای� از� نوع� چند� به� بخش� این� در� نکنیم.�

عروسکی�اشاره�می�گردد.
طلبانه� حق� ندای� به� مبدل� خیابان� از� گوشه�ای� گاهی�
را� زورمندان� نیست«� بیش� »عروسکی� اینکه� با� و� می�گردد�
می�ترساند1.�و�زمانی�دیگر�به�شکل�پسرکی�در�می�آید�که�
شاگردان�مدرسه�را�به�رعایت�نظم�و�بهداشت�و�انجام�تکلیف�
مدرسه�دعوت�می�نماید2.��در�همه�اینها�توان�شگفت�انگیز�
نمایش�های�عروسکی�است�که�خود�را�کم�یا�زیاد�با�بیانی�
شاعرانه�یا�صریح،�روحانی�یا�غیرروحانی�متجلی�می�سازد�و�
تماشاگران�را�از�هر�طبقه�و�دسته�و�با�هر�سن�و�سالی�که�باشد�

تحت�تأثیر�قرار�می�دهد.�
اگر�بخواهیم�از�هنر�نمایش�عروسکی�و�تئاتر�در�نقش�
ابزار�فرهنگی�استفاده�کنیم�به�متون�نمایشی�مناسب�نیاز�داریم.�
در�این�باره�آقای�عبدالحی�شماسی�می�گوید:�»نبودن�متون�
نمایشی�)نمایشنامه(�درست�و�کامل�یکی�از�عوامل�مهم�عقب�

1 . برای مثال اجراهای سیاسی گروه »نان و عروسک« آمریکا.
2 . همان، ص11. استفاده ای که در اغلب مهدکودک ها و مدارس اروپایی از 

این نمایش می شود.
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ماندگی�هنر�تئاتر�در�ایران�است«1.�
همچنین�خانم�پروین�قائمی�می�گوید:�»متأسفانه�نمایش�
عروسکی�به�عنوان�نمایش�سرگرم�کنننده�ویژه�خردساالن،�
در�اذهان�مردم�جای�گرفته�است.�ما�با�ارائه�متون�نمایش�که�
قابلیت�اجرای�عروسکی�دارند،�قصد�داریم�تا�با�نگاهی�دیگر�
به�این�هنر،�کاربرد�حقیقی�آن�را�در�جمع�دانش�آموزان�مقطع�

متوسطه�نشان�دهیم«2.�
ذکر�این�نکته�ضروری�است�که�مجموعه�نمایش�های�
عروسکی�تعدادی�کتاب�نمایش�عروسکی�است�با�داستان�های�

ساده�که�تبدیل�به�نمایش�شده�است.
از� مختلفی� انواع� معرفی� بیشتر� و� بهتر� آشنایی� برای�

عروسکها�می�پردازیم.

انواع عروسک ها

عروسک دستکشی
نام�دیگر�عروسک�دستکشی،�عروسک�دستی�یا�عروسک�
مشتی�می�باشد.�ویژگی�های�بارز�عروسک�دستکشی�سبب�
در� و� گردد� رایج� در�همه�جهان� شیوه� این� که� است� شده�
فعالیت�های�بسیار�متنوعی�از�مراسم�مذهبی�تا�بازی�ها�کودکان�

به�کارگرفته�شود.
عروسک�های�دستکشی�به�شکل�انسان�ها،�حیوانات�و�

اشیاء�مختلف�تولید�می�گردند.
این�وسیله�دارای�ساختمانی�ساده�و�کارآیی�باال�برای�بیان�

قصص�مذهبی�می�باشد.�
1 . عبدالحی شماسی، نمایشنامه نویسی به زبان ساده، ص5.

2 . پروین قائمی، حرف مردم از مجموعه نمایشنامه های عروسکی )1(، تهران 
وزارت آموزش و پرورش مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، 1382.
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عروسک میله ای
شیوه�میله�ای�در�میان�ملل�مشرق�زمین�بسیار�قدیمی�و�
بسیار�جدید�در�جوامع�غربی�است.�این�شیوه�در�شرق�و�
در�سرزمین�هایی�نظیر�هند�و�اندونزی�و�چین�و�تایلند�شیوه�
هنری�مقدسی�است�و�همچون�دیگر�هنرهای�مقدس،�در�
خدمت�آیین�و�مراسم�مذهبی�و�سنت�های�اجتماعی�وشئون�

فرهنگی�این�جوامع�است.
این�شیوه�در�میان�نمایشگران�عروسکی�ایرانی�به�نام�های�

»میله�ای«�و�باتومی�مشهور�است�که�به�معنای�زیر�است.
تعریف شیوه میله ای

شیوه�میله�ای�به�ساختمان�و�چگونگی�بازی�دادن�عروسک�
گفته�می�شود�که�عروسک�با�یک�یا�چند�میله�در�دست�بازی�
دهنده�قرار�می�گیرد�و�با�همین�وسیله�نیز�بازی�داده�می�شود.�
عروسک�های�میله�ای�به�»میله�ای�ساده،�میله�ای�نیمه�ساده�و�

میله�ای�پیچیده«�تقسیم�می�گردد.
عروسک نخی

نوعی�عروسک�است�که�با�نخ�ها�یا�رشته�های�نظیر�آن�
حتی�با�میله�های�چوبی�و�فلزی�از�باال�بازی�داده�می�شود.

عروسک�های�نخی�در�سرزمین�ما�قدمت�قابل�توجهی�
دارند.�شاه�سلیم�بازی�یا�سلیم�بازی�عنوانی�است�که�از�عهد�
قاجار�تاکنون�برای�نامیدن�این�شیوه�مرسوم�و�متداول�بوده�

است.�
نمونه هایی از نمایش های عروسکی با مضامین دینی

نام نمایش: طفل و تیر و تشنگی
نمایش�عروسکی�طفل�و�تیر�و�تشنگی�به�مناسبت�ایام�
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محرم�در�مرکز�تولید�تئاتر�عروسکی�کانون�پرورش�فکری�
کودکان�و�نوجوانان�در�آذر��1389برگزار�شد.

که� است� مکتب� نمایش� گروه� از� کاری� نمایش� این�
حجت�اهلل�)افشین(�ناظری�براساس�نوشته�مهدی�پور�رضائیان�

کارگردانی�کرده�است.
شهادت� محوریت� با� تشنگی«� و� تیر� و� »طفل� نمایش�
و� برای�کودکان� زبانی�ساده� با� و� اصغر�7 حضرت�علی�

براساس�مستندات�تاریخی�می�باشد.
نام نمایش : اپرای عروسکی عاشورا

کارگردان�:�بهروز�غریب�پور
فجر� تئاتر� جشنواره� بیست�وهفتمین� ویژه� بخش� در�
باحضور�72عروسک�اجرا�شد.�غریب�پور�تعزیه�را�اپرایی�
شرقی�می�داند�که�برای�معاصر�و�تصویری�شدن�قابلیت�های�
بسیار�دارد.�تعزیه�از�جمله�آیین�های�نمایشی�ایرانی�است�که�
از�دیرباز�موردتوجه�و�عالقه�مردمان�ایران�زمین�و�سایر�نقاط�

جهان�بوده�است.
کارگردان�با�استفاده�از�اشعار�محتشم�کاشانی�کار�را�دنبال�

نموده�است.�
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نمایش عروسکی و دفاع مقدس 
نمایش�دکتر�محمدحسین�ناصربخت�:�در�این�نمایش�
مین،�قمقمه،�خنجر،�پوتین�و...�عروسک�ها�یا�مشخصاتی�با�

این�ابزار�هستند.

فیلم

داستان�های� و� می�تواند�خاطره�ها� که� است� هنری� فیلم�
واقعی�و�خیالی�را�به�تصویر�بکشاند.�از�تلخی�ها�و�شیرینی�های�
زندگی�بگوید.�ما�را�با�حوادث�گذشته�و�آینده�آشنا�نماید.�
هنر�فیلم�می�تواند�ما�را�در�انتقال�معارف�دینی�یاری�نماید؛�
همچون�فیلم�اصحاب�کهف،�ملک�سلیمان،�حضرت�یوسف�
و�دیگر�قصه�های�قرآنی�که�خداوند�از�آن�سخن�گفته�است.�
پس�می�توان�از�فیلم�در�به�تصویر�کشاندن�قصه�های�قرآنی�
کمک�گرفت؛�چون�هنر�فیلم�امتیازاتی�دارد�که�ما�را�در�بیان�

قصه�های�قرآنی�یاری�می�دهد.
فیلم�می�تواند�وسیله�ای�برای�آموزش�فرهنگ�و�هنر�باشد.
فیلم�در�زمان�تأثیر�می�گذارد�و�آن�را�کم�و�زیاد�یا�جلو�و�
عقب�می�برد.فیلم�افراط�و�اغراق�را�برای�تماشاگر،�مطلوب�

می�دارد.
فیلم�ظرفیتی�دارد�که�عواطفی�را�بیان�می�کند�که�در�کالم�

نمی�گنجد.
نظرها،� در� را� بیشترین�خاطره�ها� که� دارد� توانایی� فیلم�
ذهن�ها�و�دل�ها�زنده�کند.�فیلم�به�»مستعد�فساد«�جرئت�و�
طغیان�می�دهد.�فیلم،�تماشگر�را�از�»واقعیت«�جدا�می�دارد�و�
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»غیر�واقعی«�را�به�جای�»واقعی«�به�او�قالب�می�زند�و�سطح�
توقعات�او�را�باال�می�برد�و�او�را�از�»قوانین�عادی«�جدا�و�

نسبت�به�آنها�بی�اعتماد�می�کند.
محتوای فیلم

فیلم�در�ابتدا�زمینه�های�داستانی�و�مستند�داشته�و�پس�
به�زمینه�های�آموزش،�صنعتی،�تجاری�و�سرانجام�به�وادی�

تربیت�کشیده�شد�و�با�آن�زمینه�ها�نیز�تطبیق�یافت.
فیلم�باید�معرفت�آدمی�را�مدد�کند�و�او�را�به�»تمییزهای�
و� خوبی،� درستی،� به� معرفت� یعنی� برساند؛� نیز� معرفتی«�
معرفت�های�عبرت�انگیز�را�به�ویژه�برای�کودکان�و�نوجوانان�

ایجاد�نماید.�
به�زندگی� بیننده�را�نسبت� باید�بصیرت� فیلم� محتوای�
و�دانش�زندگی�جهت�دهد�و�تفکر�ما�را�برای�تدبیرگری�

برانگیزد�و�رغبت�ها�را�برای�عمل�به�کار�دارد.
تأثیر فیلم در کودک و نوجوان

کودک�و�نوجوان�در�سن�بیداری�فطریاتند،�انتظار�می�رود�
که�اولیا�و�بزرگتران�او�مصادیق�درست�همان�فطریات�را�به�
او�عرضه�بدارند.�فیلم�می�تواند�در�فرزندان�ما�تأثیر�مستقیم�
بگذارد.�فیلم�می�تواند�فرزند�را�نسبت�به�اخالق�و�آداب�و�
به�سوی� یا� نماید� اعتنا�و�سرکش� سنت�های�اجتماعی�بی�

اخالق�و�سنت�های�اجتماعی�سوق�دهد.
می�توان�از�فیلم�در�انتقال�داستان�های�قرآنی�کمک�گرفت�
حضرت� و� کهف� اصحاب� مانند� فیلم�هایی� تأثیر� چنانکه�
یوسف�پیامبر�6را�نه�تنها�در�مردم�ایران�بلکه�در�بعضی�از�

کشورهای�همسایه�نیز�مشاهده�کرده�ایم1.��
1 . رجبعلی مظلومی، سینما، اخالق، تجربه.
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 انیمیشن

تعریف انیمیشن

انیمیشن�در�لغت�به�معنای�»زنده�کردن«،�»جان�دادن«�و�
»حرکت�بخشیدن«�است�و�در�اصطالح�سینما،�فیلمی�است�
به�سبب� فیلم� که�تک�فریم�1گرفته�شود.�یک�فریم�گرفتن�

امکان�دخالت�در�ساختمان�هر�فریم�است2.��
آغاز انیمیشن در ایران

خیابان�های�تهران�در�دهه�سی�با�تابلوهای�نئون�آشنا�شد�
به�خود�گرفت.� آنها�رنگ�های�مختلف� نور� با� و�خیابان�ها�
این�تابلوها�بر�در�و�دیوار�و�بام�شهر�برای�جذب�مشتری�
خودنمایی�کرد.�در�دهه�چهل�باز�هم�نئون�های�رنگین�متحرک�
شب�ها�را�از�سکوت�و�سکون�به�هیاهوی�رنگارنگ�بازی�
نور�می�برند.�تعبیه�هر�نئون�بر�بامی�یا�سردری،�شروع�واقعی�
نقاشی�متحرک�در�ایران�است.�حال،�نقاشی�به�جای�آنکه�بر�
کاغذ�و�طلق�نقش�بندد�بر�بوم�های�فلزی�می�نشیند�و�قلم�و�
رنگ،�همان�المپ�های�جیوه�و�تنگستن�و�نئون�است.�بازهم�
از�روشن�و�خاموش�شدن�سریع� که� است� باصره� خطای�
از�جمله�نوشیدن� المپ�ها�تصاویری�متحرک�را�می-بیند؛�

نوشابه�بر�بام�بنایی�در�میدان�فردوسی.�
درآوردن�چرخ� به�حرکت� برای� افرادی� زمان� گذر� در�
انیمیشن�در�ایران�گرد�هم�آمده�و�تالش�نمودند�و�آثاری�
1 . تک فریم، قاب به قاب، در برابر فیلمبرداری مسلسل که در فیلم های زنده 

معمول است می آید.
2 . مهین جواهریان، تاریخچه انیمیشن در ایران، ص14.
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قابل� با�بضاعت�آن�زمان� از�خود�برجای�گذاشتند�که� نیز�
اسفندیار�احمدیه،�جعفر� افرادی�چون� سپاسگذاری�است.�
کنافی� اسداهلل� و� پالیان� پطروس� اصانلو،� پرویز� تجارتچی،�
که�هر�پنج�نفر�از�مؤسسان�بخش�انیمیشن�بودند�که�بعدها�
نصرت�اهلل�کریمی�هم�به�آنها�ملحق�شد.�ولی�پس�از�سال�ها،�
انیمیشن�که�کورسویی�در�افق�هنر�و�فیلم�این�ملک�می�زد�
با�پراکندگی�گروه،�رو�به�خاموشی�گذاشت�و�فعالیت�های�

انیمیشن�سازی�سال�ها�بعد�بسیار�نادر�و�کمرنگ�شد.�
کانون�پرورش�فکری�کودکان�و�نوجوانان�در�سال��1344
به�برگزاری�جشنواره�بین�المللی�فیلم�های�کودکان�و�نوجوانان�
دست�زد.�حال�و�هوای�جشنواره�و�حرکت�فیلم�سازی�برای�
کودکان�در�سطح�جهانی�عده�ای�از�دست�اندرکاران�کانون�
را�به�راه�اندازی�بخش�سینمایی�ترغیب�کرد�که�با�جذب�
هنرمندان�گرافیست�و�نقاش،�بخشی�در�زمینه�تصویرگری�
کتاب�کودکان�تشکیل�شد�که�طبعاً�باکمک�دست�اندرکاران�
همان�بخش�و�جذب�هنرمندان�دیگر�موجب�پیدایش�یک�
حرکت�جدی�در�زمینه�نقاشی�متحرک�و�سینمای�کانون�شد.�
این�حرکت�عمدتاً�در�زمینه�انیمیشن�آغاز�شد�و�سینمای�
زنده�نیز�ازنظر�کیفیت�تولید�تحت�الشعاع�نقاشی�متحرک�
قرارگرفت.�با�تالش�و�پشت�کار�چند�گرافیست،�اولین�فیلم�
انیمیشن�تولید�شد�و�در�سال��1349به�پنجمین�چشنواره�
بین�المللی�کودکان�و�نوجوانان�راه�یافت.�حدود�سال�های�
برای� کوچک� بخش� ایجاد� به� مبادرت� سیما� 1353ـ�1352
تولید�قطعات�کوتاه�و�بلند�فیلم�انیمیشن�نمود.�حاصل�کار،�
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قابل� تجربی� در�سطح� که� بود� بلند� و� کوتاه� فیلم� تعدادی�
بررسی�هستند.

و� کودکان� فکری� پرورش� کانون� زمان� گذشت� در�
نوجوانان�و�تلویزیون�جانی�دیگر�به�هنر�انیمیشن�دادند�و�امید�
است�که�با�پیشرفت�هر�روز�علم�و�وسایل�آن�شاهد�پیشرفت�
کشور�در�این�زمینه�بوده�و�بتوانیم�این�هنر�را�در�خدمت�
آموزه�های�اسالمی�درآورده�و�با�کیفیت�باال�مطالب�دینی�را�به�

مخاطب�برسانیم.�

ویژگی های کلی  انیمیشن

که� برشمرد� می�توان� را� ویژگی�هایی� انیمیشن� درباره�
باارزش�کیفی�آن�رابطه�نزدیک�دارد.�اغراق،�تأخیر�و�تأکید�
سه�اصل�عمده�در�ایده�حرکت�و�صدا�است�که�ضمن�تأمین�
تفاوت�کلی�انیمیشن�با�فیلم�زنده،�ارزش�های�ویژه�و�ناب�
نمونه�سوژه� برای� می�آورد؛� به�وجود� انیمیشن� فیلم� در� را�
ای�که�قصد�دارد�تند�بدود�ابتدا�کمی�در�جا�می�زند.�انگار�
می�خواهد�دور�بردارد.�بعد�به�عقب�می�رود.�آن�گاه�به�جلو�
پرتاب�می�شود.�یا�سوژه�ای�که�می�خواهد�سقوط�کند�ابتدا�
لحظه�ای�توقف�کرده،�عمق�سقوط�را�می�بیند؛�سپس�سقوط�
می�کند�و�معموالً�مرگی�در�کار�نیست.�اصل�اغراق،�تأخیر�و�

تأکید�به�روشنی�در�مثال�ها�دیده�می�شود1.����

تفاوت اصولی فیلم انیمیشن و فیلم زنده

در�ساختن�فیلم�زنده�محدودیت�هایی�وجود�دارد�که�در�

1 . همان، ص15.
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فیلم�انیمیشن�نیست؛�چون�دنیای�انیمیشن�غیرممکن�ها�را�
ممکن�می�سازد.

1ـ تخیلی بودن موضوع
انیمیشن�به�علت�امکانات�فراوان�در�عرصه�فرا�واقعیت�ها�
می�تواند� انیمیشن� و� دارد� بسیار� عمل� آزادی� خیال� نیز� را�

نمایش�دهد.
2ـ ایده های پر خرج

گاهی�برای�ساخت�یک�فیلم�زنده�کارگردان�ایده�هایی�
دارد�که�اگر�بخواهد�بیان�کند�بسیار�پرخرج�بوده�و�به�صرفه�

نیست؛�اما�انیمیشن�می�تواند�به�کمک�ایده�های�او�بیاید.
3ـ تصویربرداری از موضوعات دور از دسترس

چنانچه�تهیه�و�ساخت�صحنه�هایی�از�طبیعت�به�هیچ�
وجه�مقدور�نباشد.�انیمیشن�عالی�ترین�کاربرد�را�دارد؛�مانند�
و� عسل� زنبور� زندگی� رگ�ها،� در� خون� گردش� حرکت�
جانوران�دیگری�که�در�زیر�زمین�یا�سیاره�های�دیگر�زندگی�

می�کنند.
4ـ تصویرکردن اتفاقات غیرممکن

چنانچه�موضوع�فیلم،�حاالت�و�موقعیت�هایی�را�برای�
تکینک� نباشد،� او� توان� در� که� گردد� موجب� زنده� موجود�
انیمیشن�مناسب�ترین�کاربرد�را�برای�رسیدن�به�این�هدف�
ناپذیرند.� زوال� انیمیشن� فیلم� پرسوناژهای� می�کند.� عرضه�
درمقابل�سقوط،�انفجار،�ضربه�و...�آسیب�نمی�بینند.�پرسوناژ�
انیمیشن�را�می�توان�گره�زد،�نصف�کرد�یا�لوله�کرد�و�این�

بارزترین�ویژگی�انیمیشن�است.
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که� می�گیریم� نتیجه� کلی� به�طور� تفاوت� چهار� این� از�
انیمیشن�غیرممکن�ها�را�ممکن�می�سازد؛�از�این�رو�برای�بیان�
قصه�های�قرآنی�می�توان�به�بهترین�وجه�از�این�تکنیک�بهره�
گرفت�و�به�زیباترین�صورت�قصه�های�قرآن�را�به�تصویر�
کشید؛�به�طوری�که�بیننده�را�جذب�خود�نماید�و�قصه�های�

قرآنی�را�در�ذهن�او�نهادینه�نماید1.���

شیوه ها مختلف ساخت فیلم انیمیشن

برای�ساخت�فیلم�انیمیشن�از�شیوه�های�مختلفی�استفاده�
می�شود�که�در�اینجا�فقط�جهت�آشنایی�مختصر�به�چند�شیوه�

اشاره�می�کنیم.
انیمیشن روی طلق

روشی�است�که�در�آن�طرح�ها�روی�طلق�اجرا�و�رنگ�
آمیزی�شده�و�سپس�روی�زمینه�یا�»بک�گراند«�قرار�می�گیرد�
و�معموالً�دو�فریم�از�هر�تصویر�فیلمبرداری�می�شود.�تعداد�
فریم�ها�برای�هر�تصویر�متناسب�با�موضوع�و�نوع�حرکت،�

قابل�تغییر�است.
انیمیشن روی کاغذ

در�این�نقاش�روش�به�دلیل�عدم�استفاده�از�طلق،�زمینه�ها�
دوباره� را� صحنه� اجزای� همه� و� می�شود� انتخاب� ساده�تر�
می�کشد.�از�ویژگی�های�مهم�این�روش،�مواج�بودن�تصاویر�
و�سادگی�پس�زمینه�است.�ابزاری�که�در�این�روش�به�کار�
می�رود�ممکن�است�مدادهای�مختلف،�راپید،�پاستل،�آبرنگ،�

رنگ�روغن�یا�هر�وسیله�تازه�دیگری�باشد.���
1 . همان، ص15.
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انیمیشن بدون دوربین
یکی�از�ساده�ترین�راه�های�ساخت�فیلم�انیمیشن،�شاید�
همین�روش�باشد؛�زیرا�می�توان�با�استفاده�از�نوار�فیلم�خام�
یا�نورخورده،�بدون�استفاده�از�دوربین�و�مراحل�البراتواری،�

فیلم�ساخت.
اگر�فیلم�خام�را�ظاهر�کنیم�یا�فیلم�های�قدیمی�و�مستعمل�
را�با�مقداری�آب�ژاول�شست�و�شو�دهیم،�نوار�شفافی�به�
دست�می�آید�که�می�توانیم�با�ابزار�مختلفی�مثل�مداد�چرب،�
مرکب،�رنگ�روغن�یا�وسایل�دیگری�روی�هر�فریم�آن�پی�

در�پی�طراحی�کنیم�که�حاصل�آن�فیلم�انیمیشن�است.
انیمیشن کامپیوتری

بافت،� ایجاد� کلید،� دو� بین� طراحی�های� این�روش� در�
سیکل�های� و� گردش� جهت� دید،� زاویه� رنگ،� پرسپکتیو،�
حرکتی�با�کامپیوتر�انجام�می�پذیرد.�به�این�ترتیب�که�اطالعات�
الزم�به�کامپیوتر�داده�می�شود�و�حرکات�مورد�نظر�برنامه�ریزی�

می�شود�و�بقیه�کارها�با�کامپیوتر�است.
  مراحل ساخت فیلم انیمیشن

برای�ساخت�یک�فیلم�انیمیشن�مراحل�زیادی�را�باید�
پیمود�که�به�بعضی�از�مراحل�به�طور�گذرا�اشاره�می�کنیم.�

سپس� است؛� داستان� یا� موضوع� انتخاب� اول� قدم� در�
کارگردانی�و�تهیه�کنندگی�و�بعد�از�آن�به�مراحل�مهم�دیگری�
مثل�طراحی،�طراحی�شخصیت،�صحنه�پردازی،�صداگذاری�
و...�پرداخته�می�شود�تا�درنهایت�یک�فیلم�انیمیشن�مردم�پسند�

تولید�شود.�
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وسایل کمک آموزشی و رسانه ها

وسایل�کمک�آموزشی�ادوات�و�اشیایی�را�گویند�که�در�
کنار�رسانه�های�آموزشی�برای�تفهیم�بهتر�یا�بیشتر�موضوع�
برای�فراگیران�به�کار�می�روند.�هرقدر�کاربرد�وسایل�کمک�
آموزشی�غنی�تر�باشد�یادگیری�با�سهولت�بیشتر�و�در�زمان�

کمتر�صورت�می�گیرد.
تعریف رسانه ها

کلمه�رسانه�)media(�به�صورت�های�بسیار�تعریف�شده�
است.�مشهورترین�و�متداول�ترین�تعریف�در�فرهنگ�معاصر�
به�رسانه�های�انبوه�ارتباطی�از�قبیل�رادیو،�تلویزیون،�روزنامه�
و�مجله�اشاره�دارد.�بعضی�از�معلمان،�وسایل�کمکی�سمعی�
و�بصری�جدید�را�رسانه�به�حساب�می�آورند�و�بعضی�دیگر،�
رسانه�ها�را�با�کتابخانه�و�فناوری�اطالعات�مرتبط�می�دانند1.��
در�تعریف��دیگر�از�رسانه�ها�چنین�آمده�است:�»رسانه�ها،�
افراد،�ابزار�یا�موقعیت�هایی�هستند�که�با�آنها�پیام�ارائه�می�شود؛�
بنابراین�تعریف�معلم،�کتاب�درسی،�اسالید�ناطق،�تخته�سیاه،�

فیلم�و...�همه�رسانه�خوانده�می�شوند«2.��
ابزار�و�وسایل�کمک�آموزشی�در�کنار�رسانه�آموزشی�مثل�
مربی�می�تواند�وسیله�خوبی�برای�پیام�رسانی�باشند.�در�این�
مبحث�برای�بیان�قصص�می�توانیم�از�ماکت�ها�و�مدل�ها��بهره�
ببریم؛�مثل�اینکه�برای�بیان�قصه�هایی�که�در�آنها�غار�وجود�

1 . شهناز ذوفن، خسرو لطفی پور، رسانه های آموزشی برای کالس درس، 
ص 15،14.

2 . خدیجه علی آبادی، مقدمات تکنولوژی آموزشی، ص126.
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از�یک� و�اصحاب�کهف�می�شود� ثور،�حرا� غار� مثل� دارد�
وسیله�کمک�آموزشی�مثل�غار�استفاده�نمود�و�همزمان�با�بیان�
داستان�اشاراتی�به�غار�داشت�که�این�امر�باعث�عمیق�تر�شدن�
آموزش�می�گردد.�نویسنده�مطالب�خود�این�وسیله�را�مورد�
استفاده�قرارداده�است�و�بازدهی�بسیار�خوبی�داشته�و�موجب�

جذب�مخاطبین�گردیده�است.

�کاردستی
تعریف کاردستی

کاردستی�شامل�یادگیری�و�استفاده�از�فنون�و�مهارت�های�
دستی�در�ایجاد�اشیای�دو�بعدی�و�سه�بعدی،�ابزارهای�دستی�
یا�مکانیکی�است.�کاردستی،�ابزار�هنری�یا�به�زبان�ساده�تر�
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خالقیت�هنری�را�در�اختیار�هنرمندان،�طراحان�و�صنعتگران�
قرارمی�دهد1.�

مورد� در� گوناگون� عملی� فعالیت�های� شامل� کاردستی�
جنبه�های�دو�بعدی�و�سه�بعدی�است�و�این�امر�خود�مستلزم�
آموزش� ابزار،� لوازم،� مواد،� درمورد� مربیان� که� است� آن�
کامل� کسب� باشند.� داشته� آگاهی� ارزشیابی� و� مهارت�ها�
این�گونه�آگاهی�ممکن�نیست؛�مگر�پس�از�سالیان�دراز.�هر�
انسانی�ذوقی�خالقانه�دارد؛�زیرا�همه�ما�از�تمایل�فطری�برای�
استفاده�از�دست�های�خود�و�نیز�مواد�الزم�برای�»بیان�هنری«�

برخورداریم.
حتی�نوزادان�و�کودکان�خردسال�قبل�از�دبستان�نیز�از�
طریق�بیان�احساسات�خود�از�ابزار�هنری�لذت�خواهند�برد.

هدف از ساخت کاردستی 
ساخت�کاردستی�این�امکان�را�به�مخاطبین�می¬دهد�که�
با�کارهای�عملی،�»ساختن«�و�»طراحی«�را�تجربه�کنند�و�
این�خود�موجب�پرورش�خالقیت�و�نمونه�سازی�مشاهده�
ای�مستقیم�آنان�می�شود.�این�ساخت�به�بچه�هایی�که�از�نظر�
علمی�وضع�چندان�رضایت�بخشی�ندارند،�امکان�می�دهد�تا�
به�گونه�ای�موفقیت�را�تجربه�کنند.�حتی�کودکانی�را�که�از�این�
جهت�مشکل�دارند�می�توان�از�طریق�توانایی�آنان�در�انجام�
کار�هنری�تحریک�نمود�و�توانمندی�های�آنان�را�در�خلق�و�

ساخت�آثار�گوناگون�جلوه�گر�نمود.
در�اینجا�با�توجه�به�نظرشخصی�جان�لنکستر�چند�مورد�

1 . جان لنگستر، هنر در مدرسه، ص11.
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از�اهداف�اصلی�آموزش�را�یادآور�می�شویم.
1ـ�به�کودکان�اجازه�بدهیم�آزادانه�دست�به�تجربه�بزنند.
2ـ�در�استفاده�صحیح�از�مواد�و�وسایل�مهارت�پیدا�کنند.
و� عواطف� بتوانند� تا� کنیم� فراهم� فرصت�هایی� 3ـ�

احساسات�خود�را�بیان�کنند1.�
برنامه ریزی جهت ساخت کاردستی

این�زمینه� نیازمند�مربیانی�توانمند�در� اولین�گام� ما�در�
هستیم�تا�بتوانند�دانش�آموزان�را�قادر�سازند�با�مواد�مناسب�
مربیان� این� همچنین� نمایند.� اقدام� ابداع� و� ساخت� برای�
اگر� اینکه� مانند� سازند؛� مهیا� را� کار� لوازم� و� امکانات� باید�
دانش�آموزان�می�خواهند�با�ِگل�کار�کنند�آیا�وسایل�و�امکانات�
مهیا�است؟�آیا�دستشویی�برای�شستن�دست�ها�وجود�دارد؟�
به�هر�حال�مربیان�باید�برنامه�ریزی�آگاهانه�داشته�باشند�و�

رعایت�موارد�زیر�حائز�اهمیت�است.
-�مناسب�بودن�کاردستی�با�مرحله�رشد�کودک؛

-�تعیین�و�تهیه�لباس�مناسب؛
ـ�تعیین�و�مشخص�کردن�تعداد�بچه�ها�به�گونه¬ای�که�نه�

زیاد�باشند�و�نه�کم؛
ـ�آشنایی�کودک�با�آن�کار؛

ـ�سطح�توقع�و�انتظاری�از�کودک.
انواع�مواد�برای�ساخت�کاردستی

در�صورتی�که�مربی�بتواند�وسایل�موردنیاز�را�یکجا�و�با�
قیمت�مناسب�تهیه�نماید�کار�مهمی�صورت�گرفته�است؛�چرا�

1 . همان، با دخل و تصرف.
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که�به�سبب�آشنا�نبودن�دانش�آموزان�با�اجناس�الزم�ممکن�
است�کار�ساخت�کاردستی�با�مشکالتی�روبرو�شود.�در�اینجا�

به�فهرست�برخی�وسایل�موردنیاز�اشاره�می�شود.
کاغذ:�انواع�کاغذ�کاهی،�رنگی،�روزنامه�و�مقوا؛
وسایل�نقاشی:�آبرنگ،�گواش،�رنگ�انگشتی؛
قلم�موها:�قلم�موهای�آبرنگ�و�رنگ�روغن؛

مدادشمعی،� زغال،� مدادرنگی،� مداد،� ترسیم:� وسایل�
ماژیک�و�خودکار؛

چسبندها:�چسب�مایع،�نواری،�سریش،�چسب�چوب؛
مواد�ساختنی:�مقوا،�کاغذ،�چوب،�نخ،�سیم،�پالستیک�و�نی؛

مواد�حکاکی:�صابون،�چوب�و�گل�خشک�شده؛
وسایل�بافتنی:�انواع�نخ�و�الیاف،�ریسمان،�نوار�کاغذی�و�

کاغذ�آلومینیومی؛
مواد�دیگر:�تخته�سه�الیه،�شیشه،�گل�های�خشک�شده�و....
این�فهرست�کامل�نیست.�شما�می�توانید�موارد�مورد�نیاز�
را�به�آن�اضافه�کنید.�باید�توجه�داشت�که�برای�کار�از�اجناس�

مناسب�استفاده�نمود.
پیشنهاد�می�شود�مربیان�برای�ساخت�کاردستی�های�قرآنی�
مقوا،� رنگی،� کاغذ� کاغذ،� مثل� آسان� دسترس� در� مواد� از�
مدادرنگی�و...�استفاده�نمایند�و�به�تدریج�از�مواد�دیگر�استفاده�

نمایند.
ساخت کاردستی برای قصه های قرآنی

برای�ساخت�از�چند�روش�می�توان�استفاده�نمود.
1ـ کاردستی براساس داستان 
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قصه�ای�از�قرآن�برای�مخاطبین�بیان�کند؛�سپس�با�سلیقه�
و�ابتکار�خود�به�ابداع�کاردستی�بپردازند؛�برای�نمونه�قصه�
سپاه�ابرهه�و�اصحاب�فیل�تعریف�شود�و�مخاطبین�آزادانه�

هربخشی�از�داستان�را�که�تمایل�داشتند�کاردستی�بسازند.
2ـ ساخت کاردستی مشخص

یک�کاردستی�مشخص�از�آنان�خواسته�شود�که�متناسب�
با�فضای�داستان�باشد؛�مانند�اینکه�در�قصه�اصحاب�فیل�فقط�
فیل�را�بسازند؛�اما�در�جنس�و�مواد�ساخت�آزادی�کامل�داشته�

باشند.�
3ـ ساخت به کمک الگو

�البته�دادن�الگو�برای� دادن�الگوی�اولیه�بخشی�از�داستانـ�
�مخاطبین�می�توانند�در�این�روش� کمک�به�مخاطبین�می�باشدـ�
از�الگو�استفاده�نمایند.�در�اختیار�قراردادن�الگو�نباید�جلو�
خالقیت�آنها�را�بگیرد؛�زیرا�آنان�آزادانه�هرطور�می�خواهند�
و�با�هر�وسیله�ای�کار�کنند.�الگو�تنها�یک�پیشنهاد�است.�
الگو�کمک�می�کند�افراد�ضعیف�تر�یا�هراسناک�از�کار،�دارند�
خود�را�به�پای�دیگران�برسانند؛�برای�مثال�می�توان�با�الگوی�
عنکبوت،�به�بیان�داستان�غار�ثور�و�هجرت�پیامبر�6اشاره�

نمود.
��
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4ـ کارگروهی براساس قصه
در�این�روش�به�تناسب�موضوع�افراد�متعددی�می�توانند�
برای� انجام�شود؛� به�صورت�گروهی� نمایند�و�کار� شرکت�
مثال�داستان�یکی�از�جنگ�های�صدر�اسالم�با�کفار�انتخاب�
می�شود.�گروه�براساس�داستان�به�تقسیم�کار�بین�اعضا�اقدام�
می�نماید�و�پس�از�تحقیقات�کار�گروهی�آغاز�می�گردد.�عده�ای�
مشغول�ساخت�بخش�هایی�از�ماکت،�عده�ای�مشغول�ساخت�
سپاهیان�و�اسب�ها�می�شوند.�این�کار�گروهی�لذت�خاصی�
دارد�و�برای�یک�داستان�ممکن�است�یک�یا�چند�گروه�در�
کالس�مشغول�گردند.�البته�انجام�کار�گروهی�مراحلی�دارد�

که�باید�رعایت�گردد.
الف(�جلسه�گروه�برای�تقسیم�کار�بین�اعضا؛

ب(�تحقیقات�روی�موضوع�و�ارائه�راه�حل�های�مختلف�مثل
�بزرگی�و�کوچکی 1.�اندازه�کارـ�

2.�شکل�کار
3.�از�چه�ابزار�و�موادی�ساخته�شود

4.�ساخت�مدل�اولیه�کوچک�و�برطرف�کرن�عیوب�کار
5.�استفاده�از�نظرات�افراد�گروه�در�مراحل�مختلف�کار�

جهت�تکمیل�و�بهترشدن�کار
و�بسیاری�دیگر�که�ممکن�است�به�این�موارد�اضافه�شود.

خاتمه

نمایشگاه

شاید�به�برگزاری�نمایشگاه�آثار�دانش�آموزان�کمتر�توجه�
نموده�اید�یا�برای�آن�وقت�کمتری�گذاشته�اید.�دلیل�این�کار�

چیست؟
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مهم�ترین�دلیل�آشنا�نبودن�به�اهداف�کار�می�باشد.
در�این�گفتار�تالش�شده�است�شما�را�با�کار�نمایشگاه�و�

اهداف�آن�به�صورت�خالصه�آشنا�سازیم.
ابتدا�باید�اجزاء�کار�را�شناخت�که�این�نمایشگاه�از�چه�
اجزایی�تشکیل�شده�است.�مهم�ترین�بخش�آن�آثار�هنری�و�
کارهای�دستی�دانش�آموزان�است.�آنها�با�تالش�زیاد�موفق�
به�تولید�آثاری�شده�اند�که�از�نظر�خودشان�بسیار�با�ارزش�
است�و�چه�زیباست�که�بتوان�این�آثار�را�در�معرض�دید�و�
قضاوت�دیگران�قرار�داد�تا�راهی�برای�تشویق�و�عالقه�مند�

شدن�مخاطبین�باشد.

نمایشگاه آثار قرآنی

دارد�و�جلوه� آموزان�جایگاه�مهمی� دانش� نزد� در� هنر�
آن�بسیار�برای�آنان�با�ارزش�است.�ما�می�توانیم�آن�عشق�به�
هنر�و�احساس�زیبایی�را�در�بچه�ها�بپرورانیم.�داشتن�تجربه�
هنری،�استفاده�از�مفاهیم�هنری�و�توسعه�معیارهای�اساسی�
به� از�طریق�بصری� برای�رساندن�منظور�خود� در�طراحی�
پرورش�قوه�ادراک�فردی�کمک�خواهد�کرد�و�این�نیز�به�
توسعه�مهارت�های�حرفه�ای�بچه�ها�و�آگاهی�حساس�تر�آنان�

از�جهان�پیرامون�یاری�خواهد�رساند.
هنر�رشته�ای�است�که�در�جذب�دانش�آموزان�می�تواند�
تأثیر�زیادی�داشته�باشد؛�زیرا�محصوالت�آن�را�می�توان�در�
حد�وسیعی�به�نمایش�گذاشت.�در�واقع�کار�هنری�از�طریق�

به�نمایش�گذاشتن�آن�مشاهده�می�شود.
وقتی�کارهای�هنری�قرآنی�دانش�آموزان�به�نمایش�گذاشته�
می�شود�خود�به�خود�بچه�های�کالس،�خانواده�ها�و�مربیان�و�
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معلمین�را�به�سمت�خود�جذب�می�کند.�چنین�نمایشگاهی�
حالت�مخصوص�ایجاد�می�کند�و�از�طریق�کیفیت�آنچه�که�
در�معرض�دید�است،�عالقه�و�تحسین�افراد�را�بیدار�می�کند.�

ویژگی های نمایشگاه 

1.�محتوا:�اشیاء�دو�بعدی،�سه�بعدی،�عکس،�الگو،�نقاشی،�
اشیاء�طبیعی�و..�باشد�و�فقط�کار�دانش�آموزان�باشد.
2.�محل:�محل�مناسب�برای�ارائه�انتخاب�شود.

3.�طرح:�هر�اثر�باید�همراه�با�طرح�رنگی�ساده�ارائه�شود.�
این�کار�موجب�تأثیر�بیشتر�خواهد�بود.

از�پیش�به� 4.�چهارچوب�زمینه:�زمینه�یکپارچه�ای�که�
خوبی�بررسی�شده�است�برای�نمایش�کار�هنری�مفید�است.�
پوشاندن�زمینه�با�پارچه�ای�مثل�مخمل�با�یک�رنگ�مالیم�مثل�

آبی�خوب�است.
5.�خوشنویسی:�نمونه�های�خوشنویسی�باید�خوانا�باشد�و�
چنان�باشد�که�پیام�را�برساند؛�عناوین�گویا،�واضح�با�حروف�

خوانا.
6.�نورپردازی:�هر�نمایشگاهی�با�نورپردازی�خوب�زنده�
می�شود.�قراردادن�روشنایی�در�پشت�اشیای�سه�بعدی�برای�

ایجاد�سایه�و�یا�ایجاد�احساسی�مهیج�از�فضا�و�حالت1.�
استفاده از نمایشگاه هنری

• دعوت�از�سایر�دانش�آموزان؛
• دعوت�از�والدین؛

1 . جان لنکستر، هنر در مدرسه، با دخل و تصرف.
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• دعوت�از�سایر�معلمین؛
• دادن�برگه�های�نظرسنجی�درباره�موضوعات�نمایشگاه؛

• برگزاری�مسابقه�باتوجه�به�عناوین�قرآنی.
جشنواره قصه گویی

قرآنی� برگزاری�جشنواره�قصه�های� از� دید�هدف� باید�
چیست.

بهره�گیری�از�هنر�قصه�گویی�برای�آشنایی�با�قصه�های�
قرآن�و�آماده�نمودن�بستری�مناسب�برای�بروز�و�ظهور�این�
استعداد�است.�حال�که�ما�به�دنبال�نشر�و�گسترش�این�قصه�ها�
هستیم�برگزاری�جشنواره�می�تواند�کمک�شایانی�در�این�زمینه�

باشد.

جشنواره 

تعریف:�جشن�+�واره.�»واره«�یعنی�نوبت�و�مرتبه.�به�قول�
رودکی�سمرقندی

گل دگر ره به گلستان آمد      واره باغ و بوستان آمد
1ـ�واره�وقتی�به�آخر�اسم�ملحق�شود�معانی�مختلفی�پیدا�

می�کند�از�جمله�»نوبت�شادی«.
ـ� ـ�ضیافت� نشاط� محفل� شادمانی،� یعنی� »جشن«� 2ـ�
سرور�و�شادی�برگزاری�مراسمی�با�عنوان�»جشنواره«�بدین�
علت�است�که�برگزارکنندگانش�می�خواهند�اتفاق�مبارکی�که�
برای�مثال�سال�پیش�در�عرصه�های�مختلف�علمی،�هنری،�
امسال�مورد� نظایر�آن�رخ�داده�است،� فرهنگی،�صنعتی�و�
معرفی�و�تجلیل�و�تمجید�قرار�دهند.�سخنرانان�جشنواره�
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گوناگون� مطالب� از� جشنواره،� موضوع� باب� در� می�توانند�
سخن�گویند؛�با�این�تفاوت�که�مطالب�باید�به�سوی�معرفی�و�

تجلیل�و�تمجید�میل�داشته�باشد.��
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