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 مقدمة مترجم
آموزش مكتبخانه اي يكي از ويژگي هاي آموزشي و فرهنگي تمدن براي قرن ها، 

، در شهرها، قريه ها و روستاهاي از متداول شدن مدارس جديد تا قبل. ايراني بود

اشتغال بزرگ و كوچك سرزمين ما اين نهاد مردمي به تعليم و تربيت كودكان 

نه تنها  ها به واسطة ساختار مردمي و محتواي آموزشي مؤثر آن، مكتبخانه. داشت

به سبك ايراني و با محتواي ) اكستان و بنگالدشِ امروزيعني هند، پ(در ايران، بلكه در افعانستان و در شبه قارة هند 

تنبيه بدني به  مكرراشارة به واسطة عمدتاً  ،تمدنيديرينة اين نهاد از اما امروزه . بسيار داشتگي فارسي گسترد

كمتر متني در توصيف تعليم و تربيت قديم در يك سدة گذشته منتشر  .به نيكي ياد نمي شود ،در آن دانش آموزان

شده كه در آن اشاره به فلك بارها تكرار نشده باشد. اما مادامي كه استفاده از فلك و ديگر انواع خشونت ها كه 

چه در  احتماالً در برخي از مكتبخانه ها به كار گرفته مي شد قابل اغماض نيست، رشد خشونت در مدارس جديد،

ايران و چه در ديگر كشورها، اين جنبة نامطلوب مكتبخانه را كم رنگ يا حتي مي توان گفت كامالً بي رنگ ساخته 

 و آسيبِ در مكتبخانه فلك بودخشونت مربي نسبت به دانش آموز عمال ابزار ا و تحقير آميزترينِ بدتريناگر . است

از تنبيهات بدني در  منتشر شده رسمي محدود مي شد، امروزه گزارش هايِ ي دانش آموزفقط به كف پا وارده

 از اين ابزار و جراحات واردهاست و لنگه كفش كمربند ، خودكارسطل زباله، ، شمدارس شامل ابزاري چون خط ك

ه و كلي مثلارگان هاي داخلي حتي و  جمجمه، ران ها، وانبازدستان، ، دهانسر،  تمامي بدن كودك، از جمله

ه بيتن پذيراياست كه نه تنها  حدي باال گرفتهشرايط خشونت بارِ مدارس كنوني به . در بر مي گيردنيز ، را مثانه

، بلكه تحريك كنندة خشونت دانش آموز نسبت به ان استبدني و اعمالِ فشارِ روانيِ آموزگار نسبت به دانش آموز

اين پديدة اسفبار به اندازه اي جدي است كه . نيز مي باشد دانش آموز و حتي خشونت دانش آموز نسبت به آموزگار

اين  به امروزاما تا  .بسياري از كشورها قوانيني سخت گيرانه براي كاستن از خشونت محيط مدرسه وضع كرده اند

                                                                                          2 .است ادامه يافتهپديده در مدارس مدرن 

مدارس نسبت به دانش آموزان به حدي از گستردگي و شدت  در بزرگساالنآموزگاران و ديگر در كشور ما خشونت 

شامل كتك  -  اونظور مطيع كردنِ به م نامه اي، هر گونه تنبيه دانش آموز ، طي آيين1379سال رسيده است كه در 

اما تنبيه بدني دانش آموزان . ممنوع اعالم شد -و يا دادن تكاليف بيش از حد  دانش آموز ، اهانت به شخصيتزدن
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چه در محيط مدرسه و چه در  - خشونت نسبت به كودكان مسلماً . توسط آموزگاران و مديران، كماكان ادامه دارد

با گذشت زمان و پيوستن اين كودكان به و بي ترديد . به خودي خود پديده اي غير انساني و رقت انگيز است -خانه 

والدين و و به دست  مثبتنيتي با  غالباً ين خشونت هاي به ظاهر محدود كهجامعة بزرگساالن، پيامدهاي ا

به شكل رفتارهاي ناهنجار و خشونت هايي به مراتب دردناك تر در آينده دلسوز اعمال مي شود،  يآموزگاران

                                                                                                         3.خواهد شد همگانگريبانگير 

در ايران داليلي . مربيان نسبت به دانش آموزان مطرح ساخته اند صاحبنظران داليل مختلفي براي رخداد خشونت

چون كمي حقوق آموزگاران، كوتاهي والدين در تربيت اخالقيِ دانش آموزان در منزل، و مشكالت عديدة اجتماعي 

ارس به كه آموزگاران و ديگر فرهنگيان در بيرون از محل كار با آنها روبرويند در توجيه متوسل شدن مسئولين مد

بي شك اين داليل بر تشديد شرايط خشونت زا در مدارس بي تأثير نبوده، اما از . خشونت مطرح شده است

آنجاييكه سيستم نوين آموزش در قالب مدارسِ استاندارد و اجباري در سراسر جهان استقرار يافته و به موازات آن 

خشونت در محيط هاي آموزشي در سراسر جهان نيز رو به افزايش بوده است، نمي توان اين دو پديده را از هم بي 

به عبارت ديگر، سيستم نوين آموزش، به واسطة اجباري و يكسان بودن آن براي همة كودكان، ذاتاً . ارتباط دانست

                                                                                             4.خفقان آور و در نتيجه خشونت زاست

است كه كودك از بدو تولد مشتاق به  معلوم شدهتوضيحِ بيشتر اينكه در مطالعات مرتبط با روان شناسيِ كودك 

رخ مي  -در جامعه چه چه در محيط خانه و چه در طبيعت و  -هر پديده اي كه پيرامون كودك . يادگيري است

پس . مي شوددهد دليلِ ديگري براي جلب توجه او و آغازگر فصل جديدي در مجموعه دانسته هاي فزايندة وي 

كارِ كودك كنجكاوي و يادگيري است و از اين كار لذت بسيار . كودك نيازي به فشار و اجبار براي يادگيري ندارد

مي برد. آنچه موجب تنش در مدارس اجباري و استاندارد و نهايتاً اعمال خشونت نسبت به كودك مي شود اين 

است كه موضوعِ توجه خردساالن هميشه با آنچه كه ما بزرگساالن مي خواهيم كه آنها به آن توجه كنند منطبق 

نيست. مربي مي گويد «به درس توجه كن»، اما توجه كودك براي يادگيري به چيز ديگري معطوف است و مي 

خواهد آن را دنبال كند. از اين رو از ديد آموزگار، كودك «زبان نفهم»، «لجوج» و «بي تربيت» است و در نتيجه 

 مستوجب تنبيه براي «حرف شنو» و «سر به راه» شدن.5                                                                       

در زا به عنوان يكي از ريشه اي ترين عواملِ خشونت ، انش آموزدتوجه مربي و دانش آموز براي رقابت و نبرد بين 

مدارس قابل انكار نيست چرا كه صاحبنظراني كه ريشة خشونت نسبت به دانش آموز را در اين تضاد يافته اند راهي 

توجه  و جالب. يافته اند ،آموزگار با دانش آموزخشونت آميز مؤثر براي كاهش آن، و در نتيجه كاهش رودررورييِ 

اين راه . است، يروش هاي آموزشيِ متداول در جوامع كهن، مثل مكتبخانه هايِ ايران برخاسته ازاينكه، اين راه مؤثر 

حل چيزي جز قصه گويي و استفاده از ساختار داستاني در پرورش كودك و در عرضه كردن مواد آموزشي به او 

                                                                                                                                    6.نيست
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خانم ملو استاد چندي از دانشگاه هاي تربيت معلم در آمريكا،  .است »رابين ملو«خانم نوشتة زير ترجمة سخنرانيِ 

بين آموزگاران و آرام و سازنده روابط انسانيِ  برقرارياز تأثير شگرف داستان در از طريق پژوهش هاي ميداني، 

مطالعات اين پژوهشگر فعال شامل پژوهش هاي ميداني در مدارس مختلف آمريكا . دانش آموزان پرده برداشته است

يافته هاي پژوهشي  اين سخنراني در واقع گزارش مختصري از. و در دانشكده هاي تربيت معلم آن كشور بوده است

نكتة بسيار قابل توجه در اين . وي در تأييد تأثير شگرف بهره گيري از داستان و قصه گويي در مدارس است

همان يعني است، » داستاني كالس هايِ«از واكنش دانش آموزان و آموزگاران پس از شركت در  گزارش، مستنداتي

ر و دانش آموز و استاد و دانشجو و انتقال محتواي آموزشي توسط كالس هايي كه در آنها ايجاد ارتباط بين آموزگا

اين گزارش از جنبة ديگري نيز سودمند است؛ خانم ملو تنها استاد و پژوهشگري . قصه و روايت انجام شده است

پژوهشگران . كارآيي داستان و قصه گويي در محيط هاي آموزشي اقدام به تحقيق كرده است نيست كه پيرامونِ

خالصه . نيز آشنا خواهند شددر اين مورد انيِ عالقمند به اين موضوع، در اين گزارش با منابع پژوهشي ديگري اير

اينكه، استفاده از داستان در كالس هاي درس ابزاري مؤثر براي برقراري پلي ارتباطي بين دانش آموزان از يك سو و 

توسط اين پل داستاني، جو ستيزه جويانة حاصل از رقابت . از سوي ديگر فراهم مي كند انبين دانش آموزان و مربي

شود از ميان مي رود و محيطي آرام و صميمي » توجه«بين دانش آموز و مربي بر سر اينكه به چه چيزي در كالس 

                                                                                      7.براي يادگيري براي همگان به وجود مي آيد

بسياري از يافته هاي پژوهشي كه در چند دهة اخير پيرامون تأثير داستان و قصه گويي بر تربيت كودكان در منزل 

در محتواي داستان ها از يك سو و  و تفكر دقت كميو در محيط هاي آموزشي به دست آمده است را مي توان با 

تالش خانم ملو در دستيابي به يافته هايي كه . ذهن پويا و يادگيرندة كودكان از سوي ديگر حدس زد بهتوجه  اندك

بديهي نيست كه قصه گويي در كالس صميميت و همدلي بيشتري واقعاً آيا در زير ارائه شده قابل تحسين است، اما 

مي توان زد اين است تأثير قصه كه در مورد از ديگر حدس هايي بين آموزگاران و دانش آموزان به وجود مي آورد؟ 

كه داستان به يادگيري زبان و شيوة استفادة درست از آن براي درك سخن ديگران و نيز انتقال خواسته ها و افكار 

، كلمات يا ، كما اينكه مي بينيم در برخي داستان ها و اشعارِ كودكانهبه ديگران توسط كودك كمك بسيار مي كند

ابيات چندين بار تكرار مي شود. از ديگر فايده هاي آشكار قصه مي توان از تأثير آن در پرورش و رشد اجتماعي 

و به تجربه در براي ورود به جامعه نمي يابد تا شخصاً  زياديكودك فرصت  ،زندگي در ابتدايِقطعاً  ؛كودك نام برد

مي دهد  به اوداستان ها اين فرصت را . امعه و پيامدهاي آن بياموزدمورد چيزهايي چون رفتارهاي بد و خوب در ج

جامعه و فرهنگي كه در آن زندگي مي كند را بياموزد و به تدريج موازين قابل قبولِ راه و رسم  ،كه از طريق روايت

اخالقي را در فكر و رفتار خود نهادينه سازد. آيا اين فوايد قصه گويي در افزايش جامعه پذيري كودك و كمك به 

اخالق مدار شدن او - بدون اينكه به او موعظه شود -  به خودي خود آشكار و بديهي نيست؟ تأثير آشكار ديگرِ 

داستان بر كودك تقويت تخيل و تفكر در ذهن اوست. كودك از داستان ها مي آموزد كه يك رخداد برخاسته از 
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اتفاقات را در ذهن خود به نظاره زنجيرة او اين . مي انجامد جديد ديگريبه رخداد رخدادي ديگر است كه سپس 

اما به رغم واضح بودن اين فوايد، پژوهشگران  ...مي انديشند و مي آموزدمي نشيند و در مورد علت ها و معلول ها 

غربي در چند دهة اخير مقادير قابل توجهي تالش در مشاهدة علمي و مستندسازي اين تأثيرات مصروف داشته 

                                                                                                                                        8.اند

عالوه بر پژوهش در فوايد پرورشي داستان، در راستاي شناسايي اثرگذاري قصه گويي در آموزش كودكان نيز تالش 

تالش كرده  داستان سرايانِ حرفه اي عده اي از آموزگاران و در اين خصوص. توجهي شده است هاي پژوهشي قابل

اين  برخي از. استفاده كنندنيز  -  مثل رياضي و علوم -در مدارس درسي  اند كه از قصه براي آموزش محتوايِ

، در اين كتاب ها. كرده اندتجارب خود را به صورت كتاب راهنما براي ديگر آموزگاران منتشر  پيشگام آموزگارانِ

به  درسيچگونگي كاربرد قصه در امر انتقال مهارت خواندن و نوشتن و محتواي جزييات عالوه بر مباني نظري، 

در دربار مأمون  ويو مناظرة  اني،، دانشمند ايرداستان اختراع صفر توسط خوارزمي 9.استنيز آمده دانش آموزان 

 داستاناز كاربرد  جذاب نمونه اي، )9برگرفته از يكي از كتب معرفي شده در يادداشت ( براي گرفتن تأييد خليفه

با توجه . همين نوشته آورده ايم پيوستدر ترجمة فارسي آن را براي آموزش چهار عمل اصلي در حساب است كه 

اوليا و مربيان ايراني در احياي سنت  تالشاميدواريم كه با به گنجينة عظيمي كه از داستان هاي ايراني وجود دارد 

ديرينة قصه گويي در امر تعليم و تربيت، بر تعداد اين تجارب و كتاب هاي راهنما كه شامل داستان هاي ايراني 

اوليا و مربيان كوشا و دلسوز مورد استفادة  ،و تخريببدون خشونت ، برترو پرورش و براي آموزش  افزوده گرددباشد 

از جمله در مكتبخانه ها بهره گيري از داستان براي پرورش ذهني و اخالقي كودكان  از آنجاييكه. قرار گيردكشور 

از  ي حكمت آميزروشبلكه در واقع احياي  نيستبيگانه تقليد از  ،روش پيروي از اين، ميراث تمدني سرزمين ماست

           . است و مورد استفاده قرار گرفتهماست كه توسط انديشمندانِ عصر نو در ديگر كشورها بازيابي خود تمدن 

فريب تبليغات  جهانياندر آن تنها موردي نيست كه در جوامع كهن تعليم و تربيت فرهنگ كه  بايد افزوددر پايان 

نظام هاي زمان  10.نداسوق داده شده و بي تمدني تخريب ، به سوي خشونتتوسعه و پيشرفت صنعتي را خورده و 

يِ طب و تغذيه از ديگر فرهنگ ها اورزي، معماري، شهرسازي، صنعتگري،در كش )بخوانيم، متمدن( آزموده و پايدار

منفي قرار گرفته و جاي خود را به سيستم هاي  تبليغاتمعرض در  20قرن كه در  دهوب رمويت ايردم بوميِاصيل و 

سالمت مردم و بحران هاي زيست وخيم اين جايگزيني شوم، همانطور كه وضعيت . ندتحميلي توسعة صنعتي داده ا

ايشان  هاي جوامع كهن و سرزمينتمامي گواهي مي دهد، به خشونت و تخريبي بي سابقه در  امروز محيطيِ

اين تحول ، بركات بازيابي و به روزرسانيِ فرهنگ تعليم و تربيت اصيل ايرانياميد است كه با . انجاميده است

مبتكر و بيزار از تقليد و تحقير در جميع حوزه شجاع، به شكل گيري نسلي دانشمند، سرافراز، بنيادين در كشور ما 

 سرزمين، ما را به مسير تمدنيريب در تخلي كه قادر خواهد بود كه بدور از خشونت به جامعه و ها بينجامد؛ نس
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فقط فرآيند دستيابي به جامعه اي متمدن، بدور از خشونت به مردم و  به يقين مي توان گفت كه. بازگرداندخود 

                                                                  .ان شاء اهللا .ناميد» پيشرفت«سرزمين، را مي توان ر دتخريب 

_______________ 

چكيده   
پژوهشي كه ، يافته هايي كه در چهار مشخصاً. ثير قصه گويي در فضاهاي آموزشي بررسي مي شودأدر اين نوشته ت

با داستان هاي گوناگون از ملل مختلف و گروه هاي مختلفي از دانش آموزان در مدارس و دانشجويان در دوره هاي 

در واكنش به قصه  دانشجوياندر اين پژوهش ها نظر دانش آموزان و . انجام شده با هم مقايسه مي شودتربيت معلم 

به دست  يافته هاي اين تحقيقات ميدانيآنچه از . شده است پرسيدهبه صورت هاي مختلف گويي شفاهي در كالس 

ديرينه قرار مي گيرند كه تخيل  11مي آيد اين است كه از طريق قصه گويي، مخاطبين در معرض كهن الگوهايي

بتوانند از پراكندگي توجه ايشان را در گير مي كند و موجب مي گردد كه ايشان، متأثر از محرك هاي احساسي، 

در نتيجه، قصه گويي با صداي بلند و بدون اينكه . بهتر تمركز كنند اجتماعي پيرامون خودخود بكاهند و بر محيط 

 - پروژكتور و نظاير اينها ، كامپيوترنوار، مثل  -از روي كتاب خوانده شود يا با كمك ابزار و وسايل كمك آموزشي 

                                      .  اولويت آموزگاران در برگزاري كالس هاي درس قرار گيردگفته شود مي بايد اولين 

________________ 

برعكس، . به جا مانده از فرهنگ هاي قديمي به شمار نمي آيد و امروزه خالف گذشته قصه گويي، سنتي رو به زوال

و با احياي اين . برخوردار شده است ناميدن را نوعي رنسانس قصه گويي از زندگي و بالندگيِ جديدي كه مي توان آ

جمعي از داستان سرايان و قصه گويانِ جديد پا به قصه گويي براي خود تركيبي از هنر و فن شده و سنت ديرينه، 

در اين رنسانس همچنين شاهد ظهور قصه . من شخصاً خود را يكي از اين قصه گويان مي دانم. عرصه گذاشته اند

غالباً به اين نمونه هاي . وياني هستيم كه به صورت حرفه اي قصه مي گويند و از اين راه كسب معاش مي كنندگ

از . موفق از قصه گويان به عنوان نخبگاني نگريسته مي شوند كه انگار كار قصه گويي فقط در انحصار ايشان است

ي در محله ها و جوامع شهري و روستايي خود اين رو، ما به جاي اينكه قصه گويي را بخشي از زندگي اجتماع

       . شود و نه كس ديگريمتخصصين اين فن انجام بپنداريم، آن را امري تخصصي مي بينيم كه فقط بايد توسط 

بپنداريم كه روش هايي  ما اكثراً اين گرايش به حرفه اي يا تخصصي كردن قصه گويي در جامعه باعث شده كه
براي قصه گويي وجود دارد و اينكه قصه گوياني متخصص و قصه گوياني تازه كار و ناشي وجود » غلط«يا » درست«

بسياري از ما كه مي توانيم از قصه گويي نامطلوب اين طرز فكر اين است كه  پيامد. دارند كه از هم قابل تمايزند
مانده اين رو از شناخت بخشي از ذات انساني خود كه فطرتاً قصه گوست محروم  فايده ببريم قصه نمي گوييم و از

                                          . به بيان ديگر، ما صداي قصه گوي درون خود را هنوز نشنيده و نشناخته ايم. ايم
 



 

6 

 

بهره  يزشي از فوايد قصه گويي بو چه بسا به همين دليل است كه آموزگاران و دانش آموزان در محيط هاي آمو
چيز ديگري باشد؛ مثال اينكه به طور و شايد دليل اين بي توجهي به قصه گويي در محيط هاي آموزشي . مانده اند

از نظر فرهنگ آموزش زياد پذيراي نوعي از اعتماد به نفس كه از قصه گويي بر مي خيزد نبوده  امروز مدارسِكلي 
دليل اين ميزان از . محدود كننده و منزوي است ايتجربه و يادگيري وني غالباً آموزش در نظام آموزشي كن. است

واكنش ، ]و من نمي خواهم در اينجا وارد بحث آن بشوم[محدوديت و كنترل در فضاهاي آموزشي هر چه هست 
! قصه بگويم؟ !؟من«: بسياري از آموزگاران به اين سؤال كه چرا براي دانش آموزان خود قصه نمي گويند اين است

                         » .ما كرده هنربخوانم برايشان همين قدر كه بتوانم درس را از روي كتاب ! خجالت مي كشم! نه
   

تربيت معلم در دانشگاه، وقتي از داستان و قصه گويي صحبت به عمل مي آيد، همچنين در ابتداي كالس هاي 
آن را در و صه اي را از حفظ كنند قغالباً مي گويند كه قادر نيستند آنها . واكنش دانشجويان خيلي مثبت نيست

من زياد در قصه « ،».ه اي ها نمي توانم قصه بگويممن مثل حرف«. دانش آموزان خود تعريف كنند برايكالس 
ما شروع به تمرين و اجراي قصه گويي به صورت  همينكهبا تمام اين مالحظات، اما » .گويي خالق و توانمند نيستم

عملي مي كنيم، خيلي از همين دانشجويان متوجه مي شوند كه قصه گويي تا چه حد بخشي از ذات ما انسان 
                                                                                  .هاست و ربطي به توانمندي هاي حرفه اي ندارد

 

هر چه باشد ما انسان ها ناطق ايم و به واسطه اينكه زبان داريم سعي مي كنيم از طريق زبان و روايت به معني 
ما فوراً به فكر خواندن و نوشتن مي افتيم در صورتي كه » سواد«امروز وقتي كسي مي گويد . دست پيدا كنيم

ه خود بگوييم كه قصه گويي در حد توان ما نيست، پس اينكه ما ب. قديمي ترين سواد بشر، سواد قصه گويي است
در واقع محدوديتي ذهني براي خود به وجود مي آوريم كه به ما اجازه نمي دهد كه اين فرآيند ذاتي و طبيعي خود 

را در خود كشف كرد براي شما از اين فرآيند  تواناييبگذاريد از زبان يكي از دانشجوياني كه اين . را كشف كنيم
                                                                                                                               :گويمذاتي ب

 
بايد اعتراف كنم كه اگر چه من شخصاً آدم اجتماعي و زودجوشي هستم، در ابتداي اين كالس خيلي مي ترسيدم «

كه چه انتظاري از من مي رود و دائم از خودم مي پرسيدم كه استاد قرار است چگونه  نمي دانستم. و واهمه داشتم
استعدادي ذاتي در تمامي ما : به چيز جديدي در مورد خودم پي برده امولي حاال من . از من يك قصه گو بسازد

ده ام اعتقادم اين است كه حاال كه من از اين استعداد باخبر ش. براي قصه گويي هست كه ما غالباً از آن بي خبريم
                 ».حداقل نه آن طور كه قبالً تصور مي كردم - استفاده از داستان در كالس براي من دشوار نخواهد بود 

 

 قصه گويي در كالس درس
آموزگاران باعث شده كه به تدريج پاي قصه گويي در كالس هاي برخي از كشف فوايد قصه گويي توسط قطعاً 

آموزگاران، به جاي اينكه خود قصه بگويند، با آوردن  همين، شاهديم كه حتي بسياري از حالبا اين . درس باز شود
 حتي برخي از. نندخود داستان تعريف مي ك براي دانش آموزانِ ،ابزاري چون نوارهاي صوتي و تصويري به كالس

                                                    . دعوت مي كنندبراي اين كار حرفه اي  داستان سرايان ازاين آموزگاران 
 



 

7 

 

فوق پس بايد پرسيد كه چرا ما از قصه گفتن به زبان خود در كالس واهمه داريم؟ بي شك قصه حتي اگر به صورت 
، بي فايده نيستشود نيز  گفتهحرفه اي  داستان سرايييدئو و يا از زبانِ در كالس توسط وو هر از چندگاهي  برنامه

اما همانطور كه پژوهش نشان مي دهد، تا زماني كه داستان بخشي از فعاليت هاي آموزشيِ روزانة آموزگار نشود، 
محدود شود؛ قصه گويي بايد  از هفته يا ماه قصه گويي چيزي نيست كه به روزِ خاصي. فاقد تأثير درازمدت است
       . است كه ما از يافته هاي پژوهشي به دست آورده ايم باوريو اين . ما در كالس باشد بخشي از آموزش هر روزِ

 12.در مورد ارتباط بين قصه و موفقيت دانش آموز در يادگيري منتشر شد» گوردون ولز«اثر گرانسنگ  1986در سال 
دي پژوهشي اشاره مي كند كه قصه گويي در كالس و در مدرسه را به عنوان عنصري در اين كتاب او به شواه

عالوه بر كتاب ولز، تعدادي از پژوهشگراني كه عناوين مطالعات آنها را در . اساسي در سوادآموزي معرفي مي كند
 جدول 1  آورده ام نيز از اين فرضيه حمايت مي كنند.                                                                           
 

كه قصه گفتن در كالس به درك موضوع و يادگيري آن است  به طور كلي، يافته هاي پژوهشي در اين زمينه گواه
هم به گوينده و هم در مجموع، بر اساس اين پژوهش ها ما يقين داريم كه فرآيند قصه گويي . در كالس مي افزايد

مهارت تفكر منطقي به دست  همچنينبه شنونده كمك مي كند كه دركي متفاوت از زبان، فرهنگ، ادراك، طنز و 
اين يافته ها همچنين نشان مي دهند كه مرور رخدادها در قالب قصه و واكنش هاي گفتاري و بحث هايي . آورند

ي آموزگار و هم براي دانش آموز، ابزاري قدرتمند در راستاي كه بعد از گفتن قصه در كالس رخ مي دهد، هم برا
        : ه امبه طور خالصه، اين يافته ها را در چند سرفصل زير دسته بندي كرد. رشد و يادگيري محسوب مي شود

 
قصه گويي تجربه اي ساختار يافته است كه هم شنونده و هم گوينده را در فرآيندي تعاملي و خالق درگير مي ) 1

سرعت در داستان هايي كه توسط كودكان نقل مي شود شامل جهان بيني آنان است و گفتن اين قصه ها به . كند
                 . مشاهدة پديده ها كمك مي كند علت يابي درنيز يادگيري و سهولت در گفتار و توانمندي در تفكر و 

سواد شفاهي كه از طريق قصه گويي به دست مي آيد، عملكردهايي اجتماعي، عاطفي و فكري دارد كه به رشد ) 2
                                                    .توانايي هايِ شناختيِ كودك و تكامل رواني و اجتماعي او كمك مي كند

.قصه گوييِ كودكان به بزرگساالن بر تواناييِ دانش آموز در نگارش مي افزايد) 3  
دانش آموزاني كه به طور مستمر در معرض قصه گويي قرار مي گيرند زبان و چگونگي استفادة مؤثر از آن را ) 4 

                                                                                                                         .بهتر مي آموزند
قصه گويي روشي كارآمد و مهم در آموزش براي آموزگاران است، به ويژه در كالس هايي كه به آموزش ) 5 

                                                                                               .سوادآموزي و خواندن اختصاص دارد
  

»من وير در ذهناخلق تص«:  1111ش پژوه  
تأثير داستان بر دانش آموزان معلول در محيطي آموزشي پي ميزانِ ام دادم تا به انج 1996ل اين پژوهش را در سا

مي خواستم بدانم كه اين دانش آموزان تأثير داستان هايي كه به طور شفاهي به آنها گفته مي شود را به چه . ببرم  
از يك سو و گوش دادن به داستان بين تفاوت  چگونهبدانم كه آنها همچنين مي خواستم . صورت بيان مي كنند 

از  نشستن پاي تلويزيون، گوش دادن به متون غير داستاني يا گوش دادن به موسيقي مثلفعاليت هاي ديگري   
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 جدول 1:  مطالعات ميداني در مورد تأثير قصه گويي در كالس 
 

 محقق تاريخ تعداد شركت كنندگان شيوة تحقيق يافته ها

قصه گويي روشي مؤثر 
.براي آموزش است  

 از سپسپژوهشگر قصه گفت و 
دانش آموزان پرسش به عمل 

.آمد  

3دانش آموز پاية  20  1996 Baumgartner 

قصه گويي روشي مؤثر 
براي رواني، يادگيري لغات 

.و تقويت حافظه است  

براي  سپسو  گفتقصه آموزگار 
 گفتار، ارزيابي يادگيري و روانيِ

دانش آموزان قصه ها را دوباره 
.تعريف كردند  

1دانش آموز پاية  26  1995 Farrell and 
Nessel 

دانش آموزان نه تنها براي 
بيانِ محتوا قصه مي گويند 
بلكه از اين طريق جوياي 

ترسيم تصويري از 
.شخصيت خود اند  

آموزگار قصه گفت و /پژوهشگر
از دانش آموزان خواست كه آنها 

.هم قصه بگويند  

2و  1دانش آموز پاية  20  1994 Gallas 

قصه گويي روشي مؤثر 
.براي بهبود نگارش است  

آموزگاران و دانش آموزان قصه 
گفتند و قصه گويي آنها در نوار 
ضبط و سپس نوارها و نوشته 
.هاي دانش آموزان تحليل شد  

3دانش آموز پاية  94  1994 Gerbracht 

نوشته هاي دانش آموزان 
پس از قصه گويي غني تر و 

.پيچيده تر بود  

پژوهشگر قصه گفت و سپس از 
دانش آموزان خواست كه 

. واكنش هاي خود را بنويسند
نوشته هاي بعد و قبل از  سپس

دانش آموزان با هم  قصه گوييِ
.مقايسه شد  

4دانش آموز پاية  20  2000 Mello 

مخاطبين در هنگام گوش 
دادن به قصه در ذهن خود 
.تصاويري ترسيم مي كنند  

پژوهشگر به دانش آموزان قصه 
از آنها پرسش به گفت و سپس 

.عمل آورد  

دانش آموز استثنايي 10  1997 Mello 

تصاويري كه شنوندگان در 
واكنش به تصاوير قصه ها 

در ذهن ترسيم مي كنند با 
.هم متفاوت است  

داستان چند بخش هايي از 
گفته شد و سپس در مورد 

پرسش به  دانش آموزانواكنش 
.عمل آمد  

4دانش آموز پاية  52  1990 Nelson 

قصه گويي پديده اي 
آموزشي است كه 

خودآگاهي، تخيل و 
دانستني هاي فرهنگيِ 

دانش آموزان را تقويت مي 
.كند  

پس از قصه گويي، واكنش 
دانش آموزان ضبط شد و مورد 

.مطالعه و تحليل قرار گرفت  

2و  1دانش آموز پاية  60  1992 Rosman 
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 11و  10، 9سنين شركت كنندگان در اين پژوهش را گروهي از كودكان استثنايي در . را بيان مي كنند سوي ديگر
                                                . شكيل مي دادند كه همه با هم و همزمان در يك كالس آموزش مي ديدندت

 
پوست طبقة متوسط ساكن در شهري متوسط در شرق آمريكا انتخاب از خانواده هاي سفيد همگي اين بچه ها 

با سابقة بيست سال تدريس بود كه به  ،آموزگار آنها از فرهنگيان مجرب. شدند كه به يك مدرسة ابتدايي مي رفتند
ي فوق اين فعاليت ها. طور مستمر كالس هاي خود را با فراهم كردن انواع فعاليت هاي فوق برنامه غني كرده بود

 استفاده از انواع نرم افزارهاي كامپيوتري، خواندن متون با صداي بلند و نمايش فيلم هاي ويديوييِ ساخته برنامه،

اما تا زمان اجراي اين پژوهش، در كالس اين دانش آموزان هرگز . شده بر اساس آثار ادبي فاخر را در بر مي گرفت
                                   .  تن يا ابزار الكترونيكي تجربه نشده بودقصه گويي به طور شفاهي و بدون استفاده از م

 

يك هفته در ميان، من به اين بچه ها قصه گفتم؛ قصه هايي كه از منابع مختلف و متنوع فرهنگي  ه،به مدت سه ما
و هر بار پس از قصه گويي، دانش آموزان به گفتگو در مورد داستاني كه شنيده بودند و گفتن داستان هايي . ندبود

اما هر . مدت جلسات قصه گويي يك ساعت و نيم تعيين شده بود .شدندكه خودشان خلق كرده بودند دعوت مي 
مشكل داشتم چون دانش آموزان نمي  بار در انتهاي كالس من در پايان دادن به صحبت ها و اعالم ختم جلسه

                                                                           . خواستند از قصه گفتن و صحبت كردن دست بردارند
  

دانش آموزان قادر نيستند «كالس بسيار تعجب آور بود چون او پيشتر گفته بود كه اين پديده براي آموزگارِ اين 
يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش نشان داد » .مدت زيادي به چيز خاصي توجه كنند و روي آن تمركز كنند

. است خالقكه تعاملِ داستاني در كالس مورد استقبال دانش آموزان قرار مي گيرد چون تجربه اي قدرتمند و 
كالس را مي دهد و ايشان از اين كار  يت هايفعالداستان گفتن و داستان شنيدن به آنها مجال شركت فعاالنه در 

                                                                                           .  لذت و نشاط فراواني احساس مي كنند
 

در گفتگوهايي . ، شنوندة داستان به همان ميزان در گفتن قصه دخالت دارد كه گويندة آناين دانش آموزاناز منظر 
، »من حس مي كردم«، »من مي ديدم«كه بعد از هر قصه در كالس دنبال شد، دانش آموزان مكرراً از عباراتي چون 

ين است كه اين دانش آموزان ند كه خود حاكي از ادو نظاير اينها به كار مي بر» من در ذهنم به تصوير مي كشيدم«
يكي از دانش . خود قصه را دنبال مي كردند تخيلدر شنيدن داستان ها شنوندة صرف نبودند و فعاالنه در ذهن و 

                                                                         :تجربة خود را اينگونه به زبان آورد» ترِسا«آموزان به نام 
  

من كوه داستان شما را در ذهن . ، من يك كوه در ذهنم مي گذاشتم»...آنجا كوهي بود و«وقتي شما مي گفتيد «
                                                                                                       ».كوه آنجا بود. خودم مي ديدم

 
، گفت كه از نظر او قصه گفتن و قصه شنيدن طور ديگري از فكر كردن را مي »سوزان« به نامشركت كنندة ديگري 

          ».قهرمانانِ داستان را در ذهنت تعقيب كني آنچه مي شنوي را بايد در ذهن خود ببيني و حركات... «طلبد، 
مي توان گفت  از اين روبسياري از دانش آموزان تكرار مي شد و بازخوردهاي در اشاره به تصور كردنِ وقايع داستان 

ر اين كالسِ داستاني، برخالف كالس هاي ديگر مدرسه، ايشان فقط د. آنها بودهمة كه تجربه اي مشترك براي 
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حتي زماني كه قصه گو شخص  -فعاالنه در كالس شركت داشتند  ، بلكهدريافت كننده مطالب و اطالعات نبودند
به عبارت ديگر، اين دانش آموزان خود را مصرف كنندة صرف در فعاليت قصه گويي نمي ديدند و از  .بود ديگري

از سوي ديگر، آنها خود را از قصه گو . كشيدن قصه در ذهن خود بر روي متن قصه كنترل داشتند تصويرطريق به 
در اين مورد » كج«يكي از دانش آموزان به نام . جدا نمي ديدند چرا كه با هم، توامان، داستان را تجربه مي كردند

                                                                                                                              :گفتچنين 
 

«قصه گو قصه را تعريف مي كند، اما شنونده است كه قصه را در ذهن خود مي بيند و بعد آن را [همانطور كه در 
                                                               »].تعريف مي كند به ديگران و[به ياد مي آورد ] ذهن خود ديده

 
يافته هاي تحقيقاتي همچنين نشان مي دهد كه عالوه بر قدرت خالقيتي كه دانش آموز بدينصورت تجربه مي كند، 

قصه گو و دانش  و آن اين است كه معلمِ. دننيز آگاه مي شو پديدة ديگرياز  در هنگام شنيدن قصه دانش آموزان
معلم و دانش آموز از طريق داستان با هم . سهيم اند» سازي-معني«همگي در فعاليتي از جنس  ،هآموزانِ شنوند

و در ذهن كودك به تصوير شنيده ارتباطي عميق برقرار مي كنند و حاصل اين ارتباط دنيايي است كه نه تنها 
                          :يكي از دانش آموزان در اين مورد گفت. مي شود توسط وي احساس نيزبلكه  ،مي شودكشيده 

 
انگار شما . من در خيالم خودم را ديدم...] روزي روزگاري دختري بود[وقتي شما قصه را شروع كرديد و گفتيد «

 من. وقتي آن دختر دچار مشكل مي شد، انگار من دچار مشكل مي شدم. بت مي كرديدداشتيد در مورد من صح
                                                                                         » ...مي كردم احساسدشواري زندگي او را 

 
:دانش آموز ديگري اضافه كرد   

 
لوحي پاك و بي نقش به ما مي دهد كه در آن كلمه اي نمي توان  قصه گومثلِ اين مي ماند كه از همان ابتدا «

وقتي شما با كلمات داستان مي گوييد، كلمات شما به صورت عكس  پس. در اين لوح فقط مي توان تصوير ديد. ديد
                                                 ».ر مي كندكي يكي از نظر آدم عبوو ي. و تصوير در اين لوح نمايان مي شود

 
يافته هاي اين تحقيق همچنين گواهي است بر ضرورت گنجاندن قصه در برنامه و دست آخر مي توان افزود كه  

 مشوقِ تعاملي، خالق وكه  بنگريمبه داستان گويي به عنوان يك هنر ما بايد . هاي آموزشي به صورت مستمر
                        . در كالس به خود جلب مي كند را  چيزي است كه توجه دانش آموز كت است و اين دقيقاًمشار

 

»مالقات سيندرال با اوليس«: 2222پژوهش    
اجراي آن يافتن شواهد بيشتر در مورد تأثير قصه گويي بر ادراك و  از هدف و شدانجام  1998ل اين پژوهش در سا

شركت كنندگان در اين پژوهش از بين دانش آموزان مدرسة راهنماييِ واشنگتن واقع . يادگيري دانش آموزان بود
ال س 12تا  10ن بيهمه دانش آموزان شركت كننده . شهرهاي كوچك شمال شرق آمريكا انتخاب شدند زادر يكي 

كارگري، رنگين پوستان و همچنين خانواده  ، از جمله خانواده هاي كم درآمدداشتند و از خانواده هاي مختلفسن 
                     . ، انتخاب شدندندبيمة بيكاري روزگار مي گذراندطريق دريافت و از  ها بيكارآن انهايي كه سرپرست
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ر ثبت و ضبط واكنش هايِ دانش آموزان به قصه گويي در كالس اين پژوهش يك سال طول كشيد و تمركز آن ب
داستان ها را از ميان قصه هاي ملل، شامل اسطوره ها، افسانه ها، داستان هاي محلي، بخش هايي از داستان . بود

در انتخاب اين داستان ها دقت به خرج داديم كه برخي داراي قهرمانان . هاي حماسي و متل ها، انتخاب كرديم
پس در اين داستان ها قهرمانان اخالقيات و . ابل تحسين و برخي داراي قهرماناني با ويژگي هاي ناپسند باشندق

از خودستايي و بالهت گرفته تا شجاعت و قدرت هاي خارق  از خود نشان مي دادند؛ توانايي هاي بسيار متفاوتي
                                                                                                                                      .العاده

 

آنها از كالس هايي كه . مي دادندپس از گوش دادن به داستان ها، دانش آموزان واكنش هاي مثبتي از خود نشان 
       » !مي گذرهخيلي خوش «: ها را نشاط آور تشخيص مي دادندشامل قصه گويي بود استقبال مي كردند چون آن

 
خيلي محتواي درسي كالس هايشان را پاسخ هاي ايشان به سؤاالت پژوهشي ما همچنين حاكي بود كه قصه گويي  

 ارزش -بر خالف خواندن از روي متن  - دانش آموزان تأكيد داشتند كه ارائة شفاهي داستان ها . جذاب تر مي كند
محتوايي آنها را دو چندان مي كند چون همان احساسات و حركات نمايشي كوچكي كه قصه گو از خود نشان مي 

و وقتي قصه به طور شفاهي گفته مي شود و متني در كار نيست، آنچه و . دهد به شنونده منتقل مي شود
به يادماندني تر درك مي كنند  تانداسو كهن الگوهايِ  داستان، موضوع عملكرد قهرمانان داستاننوندگان از ش

                                                                                                                                      . است
 

اوتي بود كه بين اما قدرتمندترين و برجسته ترين تأثير تجربة قصه گويي در اين پژوهش، آگاهي از روابط متف 
دانش آموزان مكرراً به ظهور رابطه اي متفاوت بين خود و قصه گو اشاره مي . شدمي شنوندگان و قصه گو متجلي 

، آموزگارِ قصه گوي خود را در نقشي كامالً جديد شناخت و او را »ميسي«مثال يكي از دانش آموزان به نام . كردند
                                                                                                                    .نام گذاشت» سفير«

 

وقتي كه قصه گو براي ما از ديگر فرهنگ ها داستان مي گويد او در عمل نقش سفيري را بازي مي كند كه از اين « 
هايي كه او تعريف مي كند پلي باشد كه ما را به انگار كه داستان . فرهنگ ها براي ما اطالعات جديدي مي آورد

                                                                                              ».دنياها و فرهنگ هاي ديگر وصل كند
 

با شناساندن ملل توسط ميسي قابل توجه و معني دار است چون اين سفراي قصه گو در واقع » سفير«انتخاب كلمة 
با آن ] در كشور ما[و اقوام مختلف دنيا به اين دانش آموزان، احتمال بروز بدبيني و خصومت از سوي دانش آموزان 

                                                                                                               . اقوام را كاهش مي دهد
  

هر داستان، عالوه بر  بعد از. در اين پژوهش ما رويكرد ديگري در پي بردن به بازخورد دانش آموزان را نيز آزموديم 
پرسش كردن در مورد واكنش دانش آموزان به قصه اي كه شنيدند، از آنها خواستيم كه با نقاشي و يا نوشتن متني 

اين روش به دانش آموزان كمك كرد كه راه هاي . كنندكوتاه بازخورد خود را به صورت هنري و نگارشي بيان 
                                                         . ديگري براي ابراز ارزش هاي خود و محك زدن به آنها داشته باشند
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 ،در سطحي عميق ترآثار هنري و نوشتاري آنان به دست آمد اين بود كه دانش آموزان توانستند هر بار، اين آنچه از 
هم گفتگوهاي پس عالوه بر اين، . به داستاني كه شنيده بودند بينديشند و تأثير آن بر خود را به روي كاغذ بياورند

. تأثير جالب توجهي بر رابطه اي كه بين دانش آموزان وجود داشت گذاشت ،از داستان و هم نقاشي ها و نوشته ها
به يك ميزان از بزرگساالن شد كه در ابراز نظر خود فعال باشند و مي واسته از همة خ از آنجاييكه در اين كالس

قطع نظر از ويژگي هاي جنسيتي، [، ايشان مي كردندسخن گفتن و بيان نظرات آنها به روش هاي مختلف استقبال 
م در يك سطح احساس مي كردند كه با هم برابرند و مي توانند با ه] نژادي و يا وضعيت اقتصاديِ متفاوت آنها

                                                                                                        .  تعامل و گفتگو داشته باشند
   

درون خود را كشف مي كنند آموزگاران قصه گويِ: 3333پژوهش   
آموزشي از  بهره گيريِ 13تربيت معلم عاليِطي هفت سال گذشته من توفيق داشته ام كه در سه مؤسسة آموزش 

به دانشجويان و  هاي آموزشي، در آخرين هفتة دوره. گاران و ديگر مربيان ترويج كنمقصه گويي را در بين آموز
در اين تكاليف از آنها خواسته مي شود كه در مورد . كارآموزان تكاليفي داده مي شود كه انجام آن اجباري نيست

                                  .اظهار نظر كنند به عنوان مربي و تأثير آن بر ديدگاه هاي خودي دوره ط خود در تجاربِ
 

از اين مهم تر، ولي . رضامندي شركت كنندگان استفاده مي كنيم ارزيابي ميزانما از اين متون كوتاه براي بررسي 
خود را كشف كرده اند يا  يدرون» قصه گويِ«فرهنگي ما كه آيا اين همكاران ما از اين طريق مي خواهيم پي ببريم 

ه از اين بازخوردهاي كتبي را گردآوري كرده ايم و هر يك را با كدهاي ويژه اي كه براي نسخ 88كنون ما تا . خير
اين كار به ما اجازه داده است كه اثر . موضوعات، واژه ها و عبارات مختلف تعيين كرده ايم كدگذاري نموده ايم

تا كنون به يافته هاي زير مثالً ) 2جدول (. ارزيابي كنيم را از جوانب مختلفخشي دوره بر روي شركت كنندگان ب
                                                                                                                    :دست پيدا كرده ايم

 
تا درك جديدي از حرفة خود به ه و مربيان گزارش كردند كه قصه گويي به آنها كمك كردصد آموزگاران در 70 -

                                                                                                                            .دست آوردند
تحولي بنيادين در برنامه ريزي ه تا اين دوره به آنها كمك كرد رصد ايشان گزارش كردند كه تجربة آموزشيد 49 -

                                                                                          .درسي در كالس هاي خود به وجود آورند
مي جديد بين آنها و دانش كه قصه گويي در كالس به ايجاد ارتباط و تفاه ه انددرصد آنها گزارش كرد 20 -

                                                                                                              .است انجاميده آموزانشان
  

:يكي از شركت كنندگان نوشت  
 

من فهميدم كه عبور از عادت خواندن از روي متن و رسيدن به توانايي قصه گفتن ] با شركت كردن در اين دوره[«
در تأثيري كه در  را دو روش اينتفاوت به خوبي من ] حاال. [آموزگاران است چالشِبه طور شفاهي كليدي ترين 

ادداشت را كنار بگذاريم و اين قصه ها را پس چالش ما اين است كه كتاب و دفتر ي. درك مي كنمكالس دارند 
                                                                   ».]و آنها را به صورت شفاهي بگوييم[ خوب به خاطر بسپاريم
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رش از آنجاييكه كالس هاي اين دوره به طور تعاملي انجام مي شود، اكثريت قريب به اتفاق شركت كنندگان گزا
آنها تأكيد مي كنند كه چون خود شخصاً تأثيرِ خوبِ قصه گويي در . كردند كه از شركت در دوره بسيار لذت بردند

داستان در ارائة دروس در كالس هاي خود انگيزه  بهره گيري ازدر اين دوره تجربه كردند، براي را فرآيند يادگيري 
كار خود در ميزان يادگيري دانش  تأثير مثبت، از مي گمارندمت به اين كار ه بار كهو هر . اي قوي پيدا كرده اند

                                                                                                                :خشنود شده اندآموزان 
  

اينكه از  در گذشته من از قصه گفتن بدون. كه اين كالس براي منِ معلم خيلي كارساز بوده است فكر مي كنممن «
اما حاال ياد گرفته ام كه همين شفاهي گفتن قصه هاست كه . لويم گذاشته باشم واهمه داشتمجمتني قبل 

                       » .مشتاقمي به قصه گفتن در كالس خيلحاال براي همين . دارد انبيشترين تأثير را بر دانش آموز
 

براي مثال، . رصد از آموزگاران شركت كننده در اين كالس، تجربة يادگيري قصه گويي حتي عميق تر بودد 25 براي
                  :توصيف كرد يكي از دانشجويان مشاهدات خود را نوعي تغذية روحي و ديگري آن را تجربه اي الهامي

 
و ... به داستان زندگي خودم منتقل شده باشم ،من در عالم ذهن و احساسات انگار كهقصه گويي  طي اين تجاربِ«

شفاهي آزادي اي  در قصه گوييِفهميدم ماندگاري كه اين تجارب براي من داشته است اين است كه  الهاميِ تأثيرِ
                             ».رها مي كند مكتوبات استرا از محدوديت هايي كه در ساختارِ منِ قصه گو  وجود دارد كه

  

براي اين دسته از شركت كنندگان، همانند موارد دانش آموزي كه پيشتر توصيف كردم، قصه عاملي قدرتمند در 
عالوه بر اين،  .با دانش آموزان از يك سو و با همكاران خود از سوي ديگر بوده استآموزگاران بهم نزديك تر كردن 

بوده چرا كه به آنها بينشي جديد در ارتباط با خالقيت و  هاز دانشجويان، قصه عاملي دگرگون كنندبراي برخي 
موجب مي  همچنيناين دگرگوني عدي ديگر، در ب. تواناييِ شخصي خود در ارتباط برقرار كردن با ديگران داده است

نه تر و در نتيجه توام با احترام به خود و به صادقانه تر و خالصانحوي  بهشود كه ارتباط بين آموزگار و دانش آموز 
آموزگار  اين حد بي غل و غش باشد، دانش آموزخود تا  وقتي ارتباط آموزگار با دانش آموزانِ. صورت گيرد مخاطب

ريِ  كردن او به يادگي نيتش وادارفقط مي بيند و نه شخصي كه » سفير«خود را به صورت يك پيام آور، يا همان 
                              .                            به يادگيري آن ندارد، درسي كه او عالقة چنداني ستا درسي خاص

  

قصه به من راهي جديد و با نشاط براي برقراري ارتباط با دانش ! براي من قدرت داستان بسيار شگفت انگيز است«
جمعه بعد از ظهر بود، . پيش بود كه من سرِ كالس به آنها داستاني گفتم همين چند روز. آموزان خودم داده است

جمعه بعد از ظهرها، معموالً آموزگاران بايد براي دانش آموزان خود پشتك . يعني روز قبل از تعطيالت آخر هفته
اين مشكالت خبري در آن روز از  .]چه رسد به اينكه به درس توجه كنند[ !وارو بزنند تا آنها را ساكت نگه دارند

بين من  مطلوبجديد و  يموجب برقراري ارتباطات ]به طور غير مستقيم[همچنين  تازه، قصه گويي در كالس. نبود
                                                                               » !در مدرسه شده است ديگر آموزگارانو كتابدار و 
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 جدول 2: بازخوردهاي دسته بندي شدة دانشجويان نسبت به شركت در كالس تربيت معلم با محوريت قصه گويي 
 

درصد شركت كنندگان 

تعداد كل شركت (

)فرن 88888888كنندگان،   

 بازخوردها

 احساس نشاط و اشتياق بيشتر به شركت در كالس  97
قصه گويي باعث شده كه من به ديدگاهي جديد از نقش خودم به  70

آموزگار برسمعنوان   

.اين تجربه تمايل به خالقيت را در من افزايش داد 71  

من به . قصه گويي بخشي از شخصيت هر يك از ما انسان هاست 59
.اين حقيقت كه در هر يك از ما منحصر به فرد است واقف شدم  

اين كالس موجب شد كه من نسبت به پيوندهاي محلي و  57
.شومفرهنگي و تاريخي خودم آگاه   

.قصه گويي به صورت نوعي تراپي براي من عمل كرده است 52  

حاال كه به تأثير قصه گويي واقف شده ام احساس مي كنم كه مي  49
توانم به سادگي اين روش را براي اجراي برنامة درسي ام به كار 

.ببندم  

قصه گويي به من حس توانمندي بيشتري به عنوان آموزگار داده  33
.است  

.عشق من به آموزگاري بيشتر شده است 33  

.به من اين توان را داده كه بهتر بالبداهه بينديشم و سخن بگويم 22  

به من كمك كرد كه راه هاي جديدي براي ارتباط با دانش  20
.آموزان بيابم  

به من كمك كرد تا درك خودم از ديگران را به طور مثبت تغيير  17
.دهم  

.را كاهش دادترس من از سخنراني  17  
من قبال به قصه گويي به عنوان اتالف وقت نگاه مي كردم اما االن  14

. آن را ترويج مي كنم  
اين تجربه به من ديدگاه ها و دانسته هاي جديدي در خصوص  11

. نقش زبان و روايت در زندگي خودم داد  

 

انتقال تجربه به نسل بعدي آموزگاران: 4444پژوهش   
پژوهش ديگري را اجرا كردم كه هدف آن بررسي اثربخشيِ روايات شخصي افراد بر  ، من1999-2000يلي در سال تحص

ولي تا كنون  است» آموزش«آنها گروه هدف ما دانشجوياني بودند كه رشتة تحصيلي . يادگيري دانشجويان بود
                                                                                          . تجربه اي از آموزش در كالس نداشته اند
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در اين كالس معموالً بر . اجرا شد» مشاهده و مشاركت در كالس هاي مدارس شهري«اين طرح پژوهشي در كالسِ 
 به طور كلي در چنين كالس هايي الزم. پرورشِ هويت حرفه ايِ دانشجو به عنوان آموزگار و مربي تمركز مي شود

 كه استاد از روش هايي استفاده كند كه دانشجو را به سوي نگرش خاصي نسبت به تجارب كالسي خود سوقست ا
دهد، نگرشي كه به موجب آن آموزگارِ تازه كار بتواند از تجارب حرفه اي خود درس بگيرد و به عملكرد خود بهبود 

                                                                                                                                   . ببخشد
 

براي پرورش هويت حرفه اي دانشجويانم ها  من تصميم گرفتم كه از انواع داستان اين كالس به عنوان استاد
 8پس من . ودم بوداستفاده كنم، هم از داستان هاي آموزشي و هم از رواياتي كه از زندگي و تجارب حرفه اي خ

، از در اين دسته از داستان هاي واقعي. زشي از تجارب معلمي ام را براي آنها در كالس تعريف كردمداستانِ آمو
تجاربي كه در ارائة كالس هاي آموزشي در محيط هاي بسيار مختلف كسب كرده بودم، مثالً كالس هايي در زندان 

محقق -فرض من به عنوان استاد. به آنها گفتممارستان ها و نظاير اينها، ها، در مدارس عمومي، مدارس استثنايي، بي
اين بود كه با گفتن اين روايات، دانشجويان بهتر خواهند توانست ديدگاه خود را نسبت به نقشي حرفه اي كه در 

                                                                                         . آينده به عهده خواهند گرفت تنظيم كنند
 

ه، مشاوره و بعد از هر كالس، اثربخشي اين رويكرد داستاني به تربيت حرفه اي دانشجويان از طريق گفتگو، مصاحب
در جالب توجه ترين يافتة اين پژوهش اين بود كه در غالب موارد، . تكميل پرسشنامه و نظاير اينها بررسي شد

مثالً دانشجويي به نام . خود را به صورت داستاني بيان مي كردنددانشجويان پاسخ ، منپژوهشي  واكنش به سؤاالت
خود به عبرت آموز يكي از تجارب دينصورت ب سپري مي كردكه سال دوم تحصيالت دانشگاهي خود را » ربكا«

                                                                           : را حكايت كردعنوان كارآموز در يكي از مدارس شهر 
  

طي روزهاي آخر هفته انجام آنها يك روز صبح، در كالس پاية سوم، معلم داشت از بچه ها در مورد آنچه قرار بود «
، يكي از بودؤال معلم ها مشغول جواب دادن به سوقتي يكي از دختر. واب مي دادندجبدهند مي پرسيد و آنها 

سر شد از دختر خواست معلم كه متوجه اين رفتار پ. درمي ك ش را سوراخچيزي نوك تيز روي ميز داشت با هاپسر
                                . كند توبيخمكث كند تا او پسر را براي توجه نكردن به فعاليت هاي كالس چند لحظه كه 

  

او نه تنها بي تربيت است بلكه با توجه نكردن به كالس، از فهم آنچه همكالسي اش معلم خطاب به پسر گفت كه 
پسر ] ،بسيار جالب بود، به حرف هاي سرزنش آميز معلمپسر واكنش . [در كالس مطرح مي كند محروم مي شود

را نكته به  ودگفته بآنچه همكالسي اش  اشتباه،ذره اي بدون مكث يا سرش را بلند كرد، به آموزگار خيره شد و 
از خنده روده بر شده  ها روايت دقيق او از آنچه دختر گفته بود به نيمه نرسيده بود كه همة بچه. نكته تعريف كرد

نتوانست وضعيت به قدري خنده دار بود كه خود معلم هم ]. از اينكه تا چه حد تشخيص معلم اشتباه بود[بودند 
                                                                                                        . جلوي خنديدن خود را بگيرد

  

پس ببينيد، «: خيلي عادي به معلم گفت به پايان رسيد، اواز آنچه همكالسي اش گفته بود  پسر وقتي كه نمايش
ساكت شد، او از پسر بابت كامالً و خانم معلم از خنده افتادند و كالس  بچه هاوقتي كه » .من داشتم گوش مي دادم

                           ».معذرت خواهي كرد، اما از او خواست كه دست از سوراخ كردن ميز بردارد قضاوت اشتباهش
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تا با عمق بيشتري به  كه داستان او را شنيدند، فرصت داد يو ساير دانشجويانا به ربك ،تعريف كردن اين داستان 
دانش  توبيخِقبل از  كرد تابه بيان ديگر، اين داستان به شنوندگان كمك . شاگرد در كالس بينديشند-رابطة معلم

 و احتماالً شرمنده كردن خود[ هايشجلوي همكالسي اي او بگذارند و از تحقير كردن او آموز، بتوانند خود را به ج
                                                                                                           .بپرهيزند] نزد دانش آموزان

 
كالس  از فعاليت هاير ارزشيابيِ خود د، 3 شركت كننده در پژوهش آموزگارانِ ، هماننداين كالس در دانشجويان 

از حرفة » زوايايِ جديدي«استفاده مي كردند و تأكيد داشتند كه روش داستاني » ارزشمند«از واژه هايي چون 
                                                                                                 :است بر آنها مكشوف كردهمعلمي را 

 
در تدريس و اينكه تا چه حد هر يك از به منظور محك زدن به ايده هايم ديدي براي من اين داستان ها نگرش ج« 

اين داستان ها جالب ترين آموخته هاي ما در دانشگاه به نظر من . به وجود آورده است نداين ايده ها مؤثر و معتبر
                                                                                                                       ».به شمار مي آيد

 
اين شركت كنندگان، همانند شركت كنندگان در مطالعات قبلي احساس مي كردند كه داستان ها موجب همدلي 

                                                       :ن و اساتيد دانشگاه نيز شده استمعلما- بيشتر بين آنها و ديگر دانشجو
 

. داستان هايي كه استاد براي ما تعريف مي كند براي ما خيلي آسان تر مي كند كه خودمان را به جاي او بگذاريم«
مشابه با من درسته كه او االن استاد دانشگاه است، اما زماني او هم در موقعيتي «: من ناخودآگاه به خودم مي گويم

 هابا آندر كالس ممكن است  انكه آموزگار و دلواپسي هايي ترس ها ازبود رس هايي در اين قصه ها د ».بوده است
كمتر به خاطر ترس هايي كه دارم احساس خودكم بيني و من موجب شده اند كه  اين داستان ها. دنمواجه شو

                                                       » .م تر ساخته استو اين آگاهي مرا در كارم تواناتر و مقاو. حقارت كنم
  

ابطه بين از رخود  درككه  هفرصت داددانشجويان تجربة داستان سرايي در اين كالس هاي مربي گري به پس 
با اين نتيجه كه اين آموزگاران نوپا، با حمايت معنوي از پيشينه و تجارب . از نو محك بزننددانش آموز و معلم را 

 با اين نوع از حمايت. كنندمي استاد خود در آموزگاري، ايمني بيشتري نسبت به حضور يافتن در كالس پيدا 
احساس ، ايشان براي رويارويي با چالش حضور در كالس هاي درس واقعي و كار با دانش آموزان واقعي معنوي

                                                                                                             .كنندمي آمادگي بيشتري 
 

 نتيجه گيري
يافته هاي پژوهش هاي ياد شده در اينجا حاكي است كه قصه ها در واقع ابزارهايي آموزشي اند كه وقتي توسط  

مي توانند ارتباط مؤثري با محتوا، تجربه و عوامل آموزش دانش آموزان آموزگاران، مربيان و اساتيد استفاده شوند 
 عات نشان مي دهند كه داستان سرايي بر رابطة انسانيِبه طور كلي، اين مطال. برقرار سازند محيط هاي آموزشيدر 

و نزديكي بين آموزگار و  ، درك متقابلاثرگذار است؛ از اين طريق همدلي به نحو مثبتي بين قصه گو و مخاطبين او
                                                                                                            .دانش آموز تقويت مي شود

   



 

17 

 

همچنين روشن كرده است كه قصه گويي خود فرآيندي آموزنده است كه هم آموزگار و هم دانش آموز  اين يافته ها
داستان مي شود، استفاده  يگر فرهنگ هاد كهن و عاميانه ازاز داستان هاي وقتي اينكه به ويژه . از آن سود مي برند

                                                                  . مي سازد تر زندگي طرفين را غنينگرش و  در كالس سرايي
 

نشان مي دهد كه آموزگاران قصه گو خود سرمشقي الهام بخش  نامبرده و دست آخر، يافته هاي هر چهار پژوهشِ
جديد به تبليغ و ترويج داستان و داستان سرايي در پس ما واقعاً بايد با نگرشي  .مي شوندبراي شنوندگان خود 

و . تشويق شوندقصه گويي و مستمر به  طور فعالبپردازيم تا هم آموزگاران و هم دانش آموزان به  درس هايِ كالس
نيز آن دسته از ما كه در دانشگاه ها به تربيت آموزگاران فردا مشغوليم نيز بايد از داستان سرايي در كالس هاي 

شكوفا مي گردد و انسان  افرادشگاهي غافل نشويم چرا كه هر جا كه قصه گفته مي شود همدلي و همكاري بين دان
در محيط هاي آموزشي، براي تأثير و نتايج بهتر، به طور مستمر قصه  پس. ها بهتر با هم ارتباط برقرار مي كنند

                                                                                                          .مو از اين كار نهراسيبگوييم 
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1ميالدي 800توسط خوارزمي در سال عدد صفر  اختراع  
 

 مقدمه
، سنه ارشميدس و نه فيثاغور اقليدس نه يوناني ها، نه ارسطو و نهمحسوب نمي كرد؛  عددرا زمان صفر  آنكسي تا 

براي حل مسايل روزمره  عدداز همه رياضي مي دانستند اما اينها . و نه كس ديگري نه رومي ها و نه يهودي ها
                                                                                                                    . استفاده نمي كردند

 

براي آنها قابل قبول نبود كه رقمي كمتر از هيچ وجود  .را نيز منكر بودنداعداد منفي  وجود ناني ها و رومي هايو
و چون آنها وجود ارقام منفي را به كلي رد مي كردند، قادر به اين نبودند كه بپذيرند كه رقمي بين . داشته باشد

به فكر چيزي در جنوب هندوستان  يرياضيدانان هندبراي نخستين بار . اعداد مثبت و منفي بايد وجود داشته باشد
صفر  براي آنها. نشناختند و سه و غيره اما آنها هرگز آن را به عنوان يك عدد، مثل يك و دو افتادند،صفر  به نام

را با هم جمع مي  6و  4مثال وقتي . قرار مي دادند ،وجود نداشت يدر جايي كه عدددر ارقام، فقط سنبلي بود كه 
ارزشي ديگر حاصل جمع آنها به صورتي است كه ، شود جمع بسته مي 4با  6 وقتي يعني. مي شود 10كنيم جواب 

مي افتد بايد چگونه  وقتي چنين اتفاقي. ي نمي ماند و يك رقم به مكان دهگاني اضافه مي شودمكان يكان باقدر 
هندي ها ؟  يز داديندارد تمر مكان يكاني اش ارزشي وجود به دست مي آيد و د 4و  6را از عددي كه از جمع  1عدد 
 هندي. اشتباه نشود 10و  1را با گذاشتن صفر پر مي كردند تا بين عدد  مي ماندخالي كه  اعدادمكان هايي از  در آن

                                             . »جاي خالي«، به معني گذاشتند» صفر«نوظهور را  اين سنبل ها بودند كه نام
 

كسي سعي نكرد كه صفر را در چهار عمل اصلي دخالت . نبودغير از اين سال براي صفر استفادة ديگري  400 به مدت
كار صفر . كسي در اين مورد كه صفر بايد زوج يا فرد باشد نينديشيد. دهد و با آن مثل يك عدد واقعي رفتار كند

                   . وداشتباه ش 23يا  2030با  2003همان ماند كه بود، نگه داشتن جاي خالي در اعداد كه مبادا مثال عدد 
 

بود كه به نام خورازمي ] و ايراني[مسلمان اضيداني ير. ميالدي علم رياضيِ هندوها به مسلمانان رسيد 800 تا سال
نوپايي رياضي او فهميد كه صفر بايد الزاما يك عدد باشد تا سيستم . صفر را به عنوان يك عدد اختراع كردباالخره 

 »بازگرداندن«آن عربي است و معني » جبر«ريشة كلمه . عملي باشد ناميده مي شد» جبر«بنيان گذارده بود و كه 
                                                                                                                                     . است

 
 جنوبي نيز همزمان با خوارزمي به مفهوم عدد صفر رسيده بودند اما رياضيِدر آمريكاي » ماياها«جالب توجه اينكه 

 .از بين رفت در صورتي كه سيستم رياضيِ مسلمانان گسترش يافت و به اروپا رسيدها مايايي همراه با فرهنگ مايا
ه عنوان يك است و نيز توصيف لحظه اي در تاريخ كه صفر ب انديشمندي بزرگشرح حال برگرفته از داستان زير 

                                      . عدد به رسميت شناخته شد و جايگاه بحق خود را در بين ديگر اعداد به دست آورد
 

                                                           

:اين داستان برگرفته از كتاب زير است  1
  

- Kendall Haven. 1998. Marvels of Math: Fascinating Reads and Awesome Activities. London: Libraries 

Unlimited. 
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 براي درك داستان زير و لذت بردن از آن بايد با اصطالحات رياضي زير آشنايي داشت: 

و تقسيم، در رياضيات است كه ما هر روز با  عمل اصلي، يعني جمع، تفريق، ضربچهار حساب همان  .حساب. 1
نمونه اي از مسئله  4+    8= 12.  در حساب چيزي مثل معادله كه مجهول داشته باشد وجود ندارد. آن سروكار داريم
                                                                                                                         .اي رياضي است

 

استفاده مي كنيم تا در يك معادله، مجهول را مشخص  الفبا در اين شعبه از علم رياضي ما از يك حرف  .جبر. 2
برابر بيان  به صورت دو طرف ، مسايلجبر در معادالت. در جبر چنين معادله اي صورت مسئلة ما مي شود. كنيم

در جبر از همان . معادله، معلوم كنند طرفينِ اتكا با اين برابريِ را بانامعلوم  سعي مي شود كه ارزش سپس. مي شود
                                                                  .استفاده مي شود و تابع هاي متناوب حساب چهار عمل اصليِ

 
جبر در مقايسه با حساب خيلي پيچيده تر است و . ودهم استفاده مي ش راديكالاز توان و در جبر ر اينها اما عالوه ب

معادالت زير مصاديقي از مسائلي است . حساب خارج است تواناجازه مي دهد كه مسايلي را حل كنيم كه از به ما 
                                                                                                   : كه به زبان جبر نوشته شده است

X -  4  =  8 

 
X
2
  =  16 

 

_______________    
و اختراع صفر بزرگ داستان خوارزميِ  

بازار شهر به مشام مي بوي دارچين و زعفران از ، جزيره اي سرسبز در قلب كويري پهناوردر مركز شهر بغداد، 
ا كسبه چانه مي زدند به گوش بكه  خريداراني جناس خود را جار مي زدند و همهمةصداي دستفروشاني كه ا. رسيد

                                                                                                                                . مي رسيد
 

آسمان، در پهناي زالل به رنگ آبي ه، بيرون بازار نخل هاي بلند بغداد سر به آسمان مي ساييدند و رودخانة دجل
شن روان، آفتاب سوزان و بادهاي خشك بي پايان از ي ي، چيزي جز  تل هااما كمي دورتر. ، در جريان بودخود

از مرز بين بيابان و شهر، به محض عبور . كوير، كه رنج سفر را بر هر مسافري دو چندان مي كرد، وجود نداشت
با از باال، خود را به كوچه هاي باريك و سايه سار و خنك شهر مي داد كه  بياباني به سرعت جايسختي محيط 

از چند كوچة خنك، مسافر خود را در  گذرپس از . بر آفتاب سوزان محافظت مي شدنددر برا ،پرده هاي پارچه اي
ابريشم بافان، : مشغول به توليد و فروش اجناس خود بودند پيشه وراناولين ميدانِ بازار شهر مي يافت كه در آن 
با ده ها دستفروش و مغازه  در كنار هم، يكي پس از ديگري، فشرده. . . و كتابفروشان، صرافان، عطاران، عطرفروشان

را به وجود  رنگ ها و رايحه هامي كردند مجموعه اي توصيف ناپذير از  عرضهدار كه انواع خوراكي را به خريداران 
مشغول محلي به كسب معاش  در اين بازار بزرگ كه بخش عظيمي از شهر را در بر مي گرفت، مردمِ. مي آوردند

. حيات جريان داشت داغ،در اين سرزمين خشك و  ،اما به هر حال. ا ضرر خانمانسوزگاه ب و گاه با سود كالن بودند،  
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انداخته شهد  ي بغدادو تازه خرماها روي نخل ها استسال به پايان فصل بهار رسيده . است ميالدي 800تاريخ، سال 
در . سرك مي كشيدروي تپه اي كه بر بازار مشرف بود  در قفاي بازار،قصر خليفه، با ديوارهاي ضخيم و بلندش . اند

يكي از مناظره گران مردي . بهاري، مناظره اي بزرگ در حياط سايه سار و خنك قصر در جريان بود روزِاين 
او محمد ابن . كه رگه هاي پراكندة خاكستري در مو و محاسنش نشان از دهة چهارم زندگي او داشتبود ميانسال 
خوارزمي مشهورترين رياضيدان جهان اسالم بود، اولين رياضيداني كه بعد از . خوارزميت، لقبش نام داش موسي
                                        . دشناخته مي ش» بزرگ«با شهرت  - كه سه قرن جلوتر زندگي مي كرد  -  2آرياباتا

 

فرمانرواي بغداد و سرزميني كه بغداد مركز ، بود، عباسي خليفه، مأمون كننده در اين مناظره خوددومين شركت 
، او را با برگ هاي بزرگ نخل خرما مأموندو غالم در پشت صندليِ بزرگ و مرصع . حكمراني آن در آن زمان بود

نامگذاري كرده بود و از آن زمان به بعد، » سراي حكمت«قصر خود را مأمون دقيقاً بيست سال جلوتر، . باد مي زدند
به خود را از چهار گوشة جهان اسالم ممالك ديگر علما و دانشمندان بسياري از ، نيرومندچونان آهنربايي  اين بنا،

                                                                                                                           .جلب كرده بود
 

او . نام او احمد ابن عزيز بود. خليفه مأمون نفر سومي هم در اين مناظره شركت داشت اما عالوه بر خوارزمي و
نداخت چرا كه او با راسو مي اياد چهرة احمد ابن عزيز طوري بود كه بيننده را به . رياضيدان دربار به شمار مي آمد

د، چارة ديگري براي بيننده نمي مي دا چشمان ريز و طماع و بيني دراز و حركات ناگهاني و عصبي اي كه به خود
                                                                                                                                   .گذاشت

 

 .مي كردندترجمه » جاي خالي«بود، يا همان چيزي كه هندي ها آن را  » صفر«مناظرة بين اين سه نفر بر سرِ 
 ،تو«: مي داد و مي گفت نشانه رفته و تكانتهمت آميز به سمت خوارزمي  طورخليفه انگشت اشارة خود را به 

به  وما مشتاقانه پذيرفتيم، . پانزده سال پيش اعداد هندوان را به ما معرفي كردي و از برتري آنها سخن گفتي
تو . ر آن زمان تو گفتي كه صفر صرفاً يك جا نگهدار استاما، د. تبعيت از ما، كل جهان اسالم چنين كرده است
                                                                                 ».تأكيد كردي كه صفر فاقد ارزش شمارشي است

 
ا در ذهن بيننده كامل تصوير راسو ر، حركتي كه احمد كه سكوت اختيار كرده بود، در تأييد خليفه سر تكان مي داد

                                                                                                                                  . مي كرد
 

نتيجه اما با انجام مطالعات بيشتر من به اين «. خوارزمي پاسخ گفت» شما كامالً صحيح مي فرماييد، خليفة من،«
                                                                    ».از صرفاً يك جا نگه دار باشد تررسيده ام كه صفر بايد بيش

 

                                                                                .خليفه با ناباوري اين كلمه را تكرار كرد» بيشتر؟«
 

                                         .به خود اجازه داد كه به باالخره وارد مناظره شوداحمد » مثالً مي بايد چه باشد؟«
 

                                                           

2 به تعبير برخي تاريخنگاران بنيانگذار صفر به عنوان جا نگه دار در رياضي محسوب  فيلسوف، رياضيدان، ستاره شناس و فيزيكدان كه
  

.ميالدي در هند زندگي مي كرد 550تا  476او از سال . مي شود  
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                     ».اب و جبر درست از آب درآيدصفر بايد يك عدد باشد تا معادالت حس. صفر خود يك عدد است« 
 

مشخص كردن مكان يك جا نگه دار است، براي  صفرً !اما صفر يك عدد نيست«انگار كه لج كرده باشد، احمد گفت، 
                                   » .صفر نمي تواند مثل يك عدد عمل كند. هايي از يك عدد بزرگتر كه فاقد ارزش است

 
. احمد درست مي گويد«: را نوازش مي كرد گفت شمحاسن بلند و نوك تيزبود و بي اختيار  غرق در فكركه  خليفه

                                                              »چگونه مي تواند يكي از آنها شود؟. صفر اساساً با اعداد فرق دارد
 

اگر سه نفر ما كه در اينجا «. خوارزمي قاطعانه تكرار كرد» يك عدد عمل كند، ما بايد كاري كنيم كه صفر مثل«
گرد آمده ايم نتوانيم به اين هدف برسيم، رياضيدانان هرگز نمي توانند براي خشنودي اهللا قدمي براي پيشرفت 

                                                                                                                         ».رياضي بردارند
 

چگونه مي . بسازيم؟ صفر چيزي نيست، ارزشي ندارد يچيز هيچ،اما، چطور؟ ما چطور مي توانيم از «احمد پرسيد، 
                                                                                                          » !در رياضي به كار آيدتواند 

 
      .خليفه ظاهراً كالفه شده بود» رياضيات ما نمي تواند بدون اينكه صفر عدد باشد پيشرفت كند؟چرا ؟ چرا؟ چرا«

 
اگر ما بتوانيم صفر را مجبور «. خوارزمي زبان به سخن گشود» .تبه سادگي پاسخ گفمي توان را  تواحمد، سوال «

اما خليفة من، . كنيم كه تمام كارهايي كه يك عدد مي كند را انجام دهد، صفر خود به خود يك عدد مي شود
                                                                                 ».ديدنِ پاسخ به سؤال شما قدري مشكل تر است

 
خوارزمي كه از موضع خود دفاع مي كرد و ادلة خود را يكي پس از ديگري مي آورد به اين سو و آن سو قدم مي 

. يونانيان و روميان اين را اثبات كرده اند. براي اينكه چيزهاي محسوس را بشماريم ما نيازي به صفر نداريم«. زد
اما وقتي به تفريق و تقسيم مي . عنوان جا نگه دار نياز داريم و بس شمقام براي جمع و ضرب ما به صفر فقط در

                                    »؟آوريمه دست مي بكم مي كنيم چه  8را از  8وقتي ما . رسيم، قضيه عوض مي شود
 

.احمد پاسخ داد» .هيچ«  
 

كنيم، چه به دست مي به اين تفريق وارد  را مجدداً 7عدد چرا كه وقتي ما ! صفر. ما به صفر مي رسيم. هيچ نه ،نه«
                                                                                                                              »مي آوريم؟

 

.خليفه اينبار جواب داد» .به دست مي آيد 7«  
 

قط مي اما شما نمي توانستيد چنين كنيد اگر صفر يك عدد نبود چون ما ف«. زمي گفتخوار» .دقيقاً، سرور من«
                                                                  .چيز ديگريبا توانيم يك عدد را با عدد ديگري جمع بزنيم نه 

 
زبانش در جهش هايي  و مي جهيدسو آن سو به چشمان احمد مثل چشمان حيواني كه به دام افتاده باشد از اين «

                                                                                                          ».لبانش را تر مي كردعصبي 
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در جاي خود كه خليفه چشمانش را بست و به فكر فرو رفت و قبل از اينكه پاسخي بگويد براي مدتي همانطور 
. و با آن موافقم دوست عالم من، من نكته اي كه گفتي را درك مي كنم«، به عقب و جلو خم مي شدنشسته بود 
همة اعداد يا منفي  اما،. د كم لطفي كرده اند چرا كه تو سزاوار بيش از اينهاييلقب داده ان» بزرگ«ترا آنهايي كه 
                                               »باشد؟ عددپس چطور مي تواند . نه مثبت است و نه منفيصفر  .اند يا مثبت

 

نه زوج است و نه . صفر تنها عددي است كه نه مثبت است و نه منفي. سرور من، دوباره شما درست مي فرماييد«
. ها را برقرار مي كندبين ارقام مثبت و منفي قرار گرفته است و بدينصورت تعادل بين آن ،صفر درست در وسط. فرد

تنها عددي مثل صفر مي تواند ارقام منفي و مثبت را در يك . گرفته است رارق أ محور اعداددرست در مبدصفر 
                                                                             .خوارزمي با حوصله توضيح داد» .نقطه به هم برساند

 

 زبان به سخن گشود و مادامي كه سخن مي گفت، اعداد و ارقام را روي زمين روي خاك حياط حك مي كرداحمد 
من مي . آنچه كه تو مي گويي فقط بعضاً صحيح است«، انگار كه با اين كار مي توانست بر عمل گفته هايش بيفزايد

باشد بايد بتواند در  ي از اعدادواهد يكخباما اگر چيزي . در تفريق و جمع مانند عدد عمل مي كندپذيرم كه صفر 
با گفتن اين » !تو ادعا نمي كني كه با صفر مي توان ضرب و تقسيم هم كرد مئناًطم. ضرب و تقسيم هم عمل كند

به زمين زد و دست به سينه ايستاد كه يعني من حرفهايم را زدم حاال تو  كه به دست داشت راحرف احمد چوبي 
                                                                                                                                .جواب بده

 

با شنيدن استدالل احمد، خليفه ابروان خود را باال برد و رو به خوارزمي كرد و بدون اينكه چيزي بگويد منتظر 
                                                                                                                      .ماندشنيدن پاسخ 

 

ال را با ؤبيشترين وقت را صرف مطالعة صفر در تقسيم كرده ام، اما من جواب به اين س من«: گفت بزرگخوارزمي 
                                                                         ».ستضرب آغاز مي كنم چون نشان دادن آن ساده تر ا

 
كيسه اي چرمي كه به كمر خود بسته بود را از جاي خود آزاد كرد و مشتي سكة خرد از آن اين را گفت و خوارزمي 

و ما توافق كنيم كه ... «. او سكه اي را به سوي احمد پرتاب كرد» ...اگر من به شما يك سكه بدهم«. بيرون كشيد
                                                               »كنيم، من چه تعداد سكه ديگر بايد به تو بدهم؟ 4در بآن را ضر

 
».، چهار تامعلوم است خب«احمد شانه هاي خود را باال انداخت و گفت   

 
خوارزمي سكه  »....و اگر من به تو دو تا سكه داده بودم ...بدهم من بايد به تو چهار تا سكه. دقيقاً، دوست من«

و ما دوباره توافق مي كرديم كه من چهار برابر آن را به تو بدهم، چند تا «ديگري به سوي رياضيدانِ قصر پرت كرد، 
                                                                                                                       »سكه بايد بدهم؟

 
»اين سؤاالت چه ربطي به صفر دارد؟. اين حسابي ساده است، خوارزمي خب، تا هشت«  
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چهار تا دو به تو هشت سكه، يعني من بايد . تيدوباره درست گف«. باال برد» خاموش«خوارزمي، بازويش را به نشانة 
                                                                                                                    ».تا سكه به تو بدهم

 
ر من به تو صفر سكه و اگ«: سپس خوارزمي به سوي احمد قدم برداشت و دو تا سكه را از دست او گرفت و گفت

كنيم، من چند تا سكه بايد به  4، و سپس توافق كنيم كه اين تعداد را ضربدر )نه يكي و نه دوتا، بلكه صفر تا(بدهم 
                                                                                                                                »تو بدهم؟

 
تو نمي تواني «. جهيدن گرفتچشمان احمد دوباره آرام و قرار خود را از دست داد و زبانش به تر كردن لبانش 

                                                                                 »!اين غير ممكن است !چيزي را ضربدر صفر كني
 

مثل دفعات قبل كه به تو چهار تا . به تو بدهمتا صفر سكه من مثل گذشته بايد چهار . اشتباه مي كني دوست من«
                    ».يك سكه و چهار تا دو سكه دادم، حاال، چهار تا صفر سكه به تو مي دهم كه البته يعني هيچ سكه

 

پس با اين حساب هرگاه ما «. در هم كشيده بودرا ابروانش سخت به فكر فرو رفته بود و . خليفه به جلو خم شد
و هيچ عدد ديگري قادر به دادن چنين حاصلي در هر . عدد ديگري ضرب كنيم، جواب آن صفر استهر صفر را در 

                                                                                                                     ».عمل ضرب نيست
 

از اين عدد . ، اسرار آميز ترين و منحصر به فرد ترينِ همة اعداد استنصفر شگفت انگيزتري. دقيقاً، سرور من«
برويم چرا كه اين عدد كليد دستيابي به  ي هاي آنبلكه به استقبال شگفتو از فكر كردن به آن نپرهيزيم  نهراسيم

                                                                                                                   ».رياضيات عالي است
 

»اوي با صفر است، ها؟صفر ضربدر صفر هم مس حتماً«گفت، زبان به سخره گشود و احمد   
 

».هيچ سكه ضربدر هيچ حاصلي جز هيچ ندارد«خوارزمي پاسخ داد،   
 

»خوب در تقسيم چگونه است؟« ،خليفه زير لب زمزمه كرد و سپس پرسيد» خيلي جالب است،«  
 

ه را سك 100اگر من  :توضيح تقسيم به صفر كار مشكلي است«. مشكل سر تكان داد خوارزمي در پاسخ به اين سؤالِ
 10سكه را به  100اگر . تا سكه را كنار هم بچينم 100 بايد يعني. تا يك سكه به دست مي آيد 100كنم،  100تقسيم به 

تعداد پشته در اين عمل تقسيم . كنار هم بچينمرا در سكه  10تا پشته از سكه، هر كدام داراي  10تقسيم كنم، بايد 
                                                                ».پشته بيشتر مي شودها كمتر مي شود و تعداد سكه ها در هر 

 

هر چه من تعداد «. خوارزمي نگاهي به احمد و خليفه انداخت تا مطمئن شود كه آنها ابهامي در استدالل او ندارند
من مقسوم عليه را كوچكتر مي  هر چهيعني . داراي سكه بيشتري مي شود يكاين پشته ها را كمتر مي كنم، هر 

اگر من مقسوم . مي رسد 100مي رسد، جواب به  1وقتي مقسوم عليه به . كنم، جواب تقسيم بزرگتر و بزرگتر مي شود
بزرگتر ايم به سوي صفر بروم، جواب بايد بنا به سيري كه تا حاال داشته  1عليه را از اين نيز كوچكتر كنم، يعني از 

                                                                                                                                     ».شود
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از بادرسِ غالماني كه او را باد كامالً  خليفه در پرسيدن اين سؤال چنان به جلو خم شد كه» !اما تا چه حد بزرگتر؟«

                                                                                                                    . مي زدند خارج شد
 

ما مي دانيم كه ما مي توانيم مقسوم و عليه را كمتر از يك قرار . را در نظر گرفتم 1سرور من، ابتدا من كسري از «
اگر مقسوم عليه . است 200جواب . كنيم 2را ضربدر  100مثل اين است كه » يك دوم«سكه به  100تقسيم كردن . دهيم

اما صفر از . هزارم قرار بدهيم، جواب صدهزار است 1وم عليه را و اگر مقس. مي شود 1000را يك دهم قرار دهيم، جواب 
پس وقتي كه ما سرانجام به صفر برسيم، . و غيره يك ميليونيومو  كوچكتر از يك هزارم. همة اينها كوچكتر است

                                                                                         ».جواب ناگزير بايد بسيار بسيار بزرگ باشد
 

.خليفه كالفه شده بود» !چقدر بزرگ؟ اين را بگو«  
 

چون با كوچك كردن مقسوم عليه، از تعداد پشته ها كاسته و بر . من زماني دراز در مورد اين سوال فكر كردم«
و از . اندازة پشته افزوده مي شود، وقتي به صفر مي رسيم، ناگزير بايد بپذيريم كه اندازه پشته به بي نهايت مي رسد

وصيف جايي است كه فراي عدد قرار دارد، جواب به اين آنجاييكه ما مي دانيم، بينهايت يك عدد نيست، بلكه ت
          ».قابل تعريف نيستحاصل اين عمل تقسيم : اين است »هر عددي تقسيم بر صفر چيستحاصل «سؤال كه 

 

.احمد پيروزمندانه حرف خوارزمي را قطع كرد» !آها، پس قبول داري كه تقسيم كردن اعداد به صفر ممكن نيست«  
 

چون عمل تقسيم را من انجام داده ام اگر چه است ن عمليات ثابت مي كند كه صفر كماكان يك عدد ايبرعكس، «
       ».اگر صفر عدد نبود، كار تقسيم اساساً عملي نبود. جواب اين محاسبه عدد خاصي نيست كه ما آن را بشناسيم

 
. مي كشيد محاسنش دست بهاخم به صورت داشت و . واكنش خليفه به استدالالت خوارزمي سكوت بود  

 

. وارد شد، تعظيم كرد و در گوش خليفه چيزي گفتاز در يامرساني پدر اين اثني   
 

استدالالت تو براي . من بايد بروم«خليفه مأمون از جا برخاست و با همان قيافة گرفته رو به خوارزمي كرد و گفت، 
. د هندوها را آوردي من ارزشش را تشخيص دادمهمان زماني كه سيستم اعدا. عدد جديدي كه آورده اي قوي است

و االن هم ما داريم كم كم . اين ارزش خيلي بيشتر از آن بود كه من پيش بيني مي كردمبه نظر مي رسد كه و 
ما فردا . اما كماكان كامالً متقاعد نشده ايم. ارزش صفر به عنوان عدد را در محاسبات و در جبر به تدريج مي پذيريم

                                                                                                     ».خواهيم نشست بحثه مجدداً ب
 

در حياط قصر سكوت  ،با رفتن خليفه. خوارزمي و احمد هر دو خليفه را احترام كردند و خليفه مناظره را ترك كرد
برگ هاي بزرگ نخل به هم  برخوردو خز و خز  بيابان، صداهاي دوردست از بازارصدايي جز وزش باد . شدمستولي 

                                                                                                                         .شنيده نمي شد
_______________________ 
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     » .دو سؤال ما را پاسخ بگو و ما متقاعد خواهيم شد كه تو عددي جديد براي استفادة جهانيان اختراع كرده اي«
 

خليفه . بودندخليفه گرد هم آمده مشاورة به جاي حياط قصر، در تاالر همان سه نفر، امروز . بعد از ظهر روز بعد بود
خود را روي تختي كه كوسن هاي بسياري رو آن براي راحتي او قرار داشت آرام گرفته بود و دو رياضيدان جلوي 

                                                                                                     . پاي او روي زمين نشسته بودند
 

آيا . هر عددي بر صفر به قدري بزرگ است كه قابل تعريف نيستحاصل تقسيم كه، تو مي گويي سوال اول اين«
چنين قاعده اي براي خود صفر نيز صدق مي كند؟ آيا صفر را مي توان به خودش تقسيم كرد، و اگر چنين است، 

                                                                                                                         »جواب چيست؟
 

هيچ قادر به . تقسيمي كه شما به آن اشاره كرده ايد، موردي ويژه است«بدون لحظه اي درنگ خوارزمي پاسخ داد، 
 اين مسئله اي منحصر به فرد است و ما ناگزير بايد آن. نيست، چه رسد به اينكه به هيچ تقسيم شودشدن تقسيم 

                                                                                                     ».را غير قابل تعريف قلمداد كنيم
 

 و تمام عيار ي واقعيپس آيا اين به اين معني نيست كه صفر عدد«شت، بازگخود ع نخستين احمد فوراً به موض
                                                                                                                                   »نيست؟

 

اين فقط به اين معني است كه جهل ما نسبت به رياضيات به ما اجازه نمي دهد « ،خوارزمي در جواب احمد گفت
                                                                                        » .ا درك كنيمويژه از تقسيم ر موردكه اين 

 
».پس تو معتقدي كه صفر كماكان يك عدد است«خليفه محض كسب اطمينان دوباره پرسيد،   

 
».بدون ذره اي ترديد همينطور است، سرور من«  

 

از اوست . دومين سؤال من اين است كه ارسطو خالق توان در رياضي بود. رممي پذي«خليفه سري تكان داد و گفت، 
آيا مي توان عددي را به توان صفر  سؤال دوم من اين است،. است 16برابر با  2چهار به توان كه ما مي دانيم 

                                                                                                                                  »رسانيد؟
 

                                                                                                  »سرور من، سؤالي عالي پرسيديد؟«
 

»!پاسخ بگوييد. مي دانم«  
 

يا (يعني ايكس ضربدر ايكس ضربدر ايكس  3ايكس به توان ما در جبر داريم كه «. خوارزمي تعظيم كرد و ادامه داد
               »...و مي دانيم كه ايكس به توان يك مساوي است با ايكس. به توان يك ايكس به توان دو ضربدر ايكس

 
صفر ايكس به توان «خليفه سخنان خوارزمي را قطع كرد، » ...رويب مي خواهيبا اين استدالل به كجا كه مي دانم «

                                                                                    ».مساوي است با هيچ ايكس و آنهم يعني صفر
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همانطور كه . ايكس به توان يك مساوي است با ايكس به توان صفر ضربدر ايكس به توان يك .خير سرور من«
اگر ايكس به توان صفر برابر با صفر بود، . به توان دو ضربدر ايكس به توان يكايكس به توان سه برابر است با ايكس 

اما چنين نيست، . پس ايكس به توان يك هم مساوي با صفر بود چون صفر ضربدر هر عددي مساوي است با صفر
                                                                         ».مساوي باشد با يكالزاماً پس ايكس به توان صفر بايد 

 
                                                »!؟چه مي گويياصال معلوم هست «، و گفت كشيد يجيغاز عصبانيت احمد 

 
بسيار . البته همين طور است كه مي گويي. فكرش را نمي كردم اصالً. آفرين، خوارزمي«خليفه خنديد و گفت، 

. از امروز به بعد صفر يك عدد است و نه صرفاً يك جا نگه دار. نكته ات را خوب جا انداختي. وست مند ،بسيار خوب
اد مثبت آغاز و به صفر منتهي مي گردد و سپس اعد با اعداد منفي آغاز مي شود واز بي نهايت محور اعداد از امروز 

وجود داشته باشد از آن بدون اينكه شكستگي و بريدگي در محور اعداد، و بدينصورت . ه مي يابدتا بي نهايت ادام
                                                                                          .خواهد داشتبي نهايت تا بي نهايت ادامه 

 
_________________________ 

 
حسابان،  جبر،امروز استفاده از در سرزمين داغ خاور ميانه چيزي است كه خالقيت خوارزمي و فكر درخشان او پس 

بدون وجود صفر به عنوان . مهندسي و علوم را براي ما ميسر كرده استو  رياضيات شاخه هايو ديگر مثلثات 
                   . محسوس با اعداد مثبت نداشتيم جز شمردن چيزهايِ كارياعداد، ما قادر به محور بخشي واقعي از 

 
خود اين  !مي پرسيد چرا؟. سال جنگيد و آن را قبول نكرد 500جهان با اين كشف بزرگ به مدت با اين وصف، اما 
                                                                                               . براي وقتي دگر ي استگريد ستانِدا
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ت آموز ترين اين يكي از عبر. در اين مورد نيز مطالعات بسياري انجام شده است. مدرسه خشونت را در منزل تجربه كرده اندرفتن به 
وي از تعامل  ميدانيِ كه بر مشاهدات تحقيقدر اين . استهشگر آمريكايي جوزف چيلتون پيرس تحقيقي ميداني توسط پژو ،مطالعات

مطالعات توضيح اينكه . اشاره مي كند» بي معرفتي به اُنس«او به پديده اي با عنوان  تمركز داردوالدين و فرزندانشان در منزل 
چيزهايند، به واسطة مراحلِ  حسي كودكان كه ذاتاً شيفتة يادگيري از طريق تجربه كردنِ نشان داده است كه علوم اعصاب دانشمندان

ابتداييِ رشد سيستم عصبي شان مي بايد تمامي حواس خود را به صورت يكپارچه بر چيزي كه مشغول به شناختن آن اند متمركز 
او اين اطمينان خاطر را مي دهد كه مي تواند بدون دغدغه از  احساس مي كند بهخانواده  اُنس و صميميتي كه كودك در محيط. كنند
خانواده با  در كانونِ اما وقتي كودك. ي چيزها متمركز كندبر روي يادگيرتمامي حواس خود را  ،بازدارندة خارجي و خطرات عوامل

كه بايد بخش عمده اي در عمل مي آموزد روبرو مي شود، او تكاپويِ كنجكاوانة خود نسبت به  كم حوصله مخالفت و يا خشونت والدينِ
اين . به كار گيرداز آن را صرف فرآيند يادگيري  كوچكي و فقط بخش از انرژي خود را براي دفاع در برابر عوامل خارجي مصروف بدارد

، در سال هاي مدرسه ثبت و ضبط مي شودتم عصبي كودك والدين در سيساحتمالي  خشونتحالت آماده باش كه براي واكنش به 
والديني كه در سال هاي اول رشد نسبت به كودكان خود خشونت به خرج داده . در يادگيري كودك مي گردد جديتبديل به مانعي 

 »تنبل« نسبت به همكالسي هاي خوداو را  مي شودمشغول در مدرسه اند ممكن است در سال هايي كه فرزندشان به تحصيل 
ناشي از رفتار  او در واقع يي هاي ذهنينارسا يا كودك در يادگيري كه كندياست در صورتي اين . و او را شماتت كنندتشخيص دهند 
  .خود آنهاست كه نسبت به كودك خود روا داشته اندخشونت آميز 

ييدآقاي چيلتون پيرس به سخنراني زير مراجعه نما جالب توجه براي جزييات مشاهدات   :  
رسيدست(» در خدمت اصالح الگوي مصرف«در سايت . ترجمه اسفنديار عباسي. يادگيري و آموزش. 1994. جوزف چيلتون پيرس -  
) 1400تير  4  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_learningeducation_Pearce.pdf 
، ادبيات داستاني بيشترين به تشخيص ايشان. زير در ايران منتشر شده است پژوهشگرانِمجموعة نفيسي از اين داستان ها به همت   6

  

)99ص ، 1د جل( .از مواد درسي اين نهادهاي آموزشي و تربيتي را شامل مي شد حجم  

. نشر چشمه: تهران) سه جلد(. ادبيات مكتب خانه اي ايران. 1393. حيدريحسين ذوالفقاري و محبوبه  -  

بي» جروم برونر«آقاي اين سخنراني بر مي آيد، خانم ملو از نظرات روان شناس و استاد پرآوازة حوزة آموزش  ذهمانطور كه از مĤخ  7 

از مطالعات مردم  خودتأليفات پرشمار محسوب مي شود در نيز كه از منتقدين بزرگ نظام مدرن آموزش آقاي برونر . بهره نبوده است
دستاوردهاي در صدر  را سنت داستان سرايي در جوامع تمدني گذشتهوي . ور بهره برده استشناسان در بين اقوام و جوامع كهن به وف

جروم برونر توجه به . معرفي مي كند» روان شناسيِ عاميانه«براي پديده اي شگرف به نام » حاملي«تمدن بشري و آن را  درخشانِ
روان شناسي عاميانه از طريق احياي قصه گويي در تمامي جوامع را از ملزومات كليدي برقراريِ صلح و همزيستي در جهان امروز مي 

: جا دارد كه در اينجا گوشه اي از نظرات او را بياوريم. داند  
:نقش داستان در برقراري روان شناسي عاميانه  • 

 مطالعات مردم شناسان در جوامع كهن نشان داده است كه داستان 
افعال بشر مربوط مي شود را به نمايش در مي آورد، آنچه به دامنة وسيع انواع خواسته ها و -  
آنچه از جنس بدعت گذاري در باورها و آمال و آرزوهاي آحاد مردم است را در كنار آنچه عرف و رسومات حاكم محسوب مي شود،  -

 بدون ايجاد تنش و اختالف، قرار مي دهد،
با استفاده از مجاز و استعاره، آنچه از نوع استثنائات در جامعه است را قابل طرح، دسترس و فهم براي همگان مي سازد و آنچه از نوع  -

 سخت و هولناك و يأس آور است را مهار مي كند، 
آنچه كه عرف جامعه است را بدون اينكه قيم مؤابانه باشد يادآور مي شود، -  
بدون مجادله و نزاع فراهم مي سازد،] در مورد آنچه هست و آنچه بايد بشود را[اجتماعي براي گفتگو زير ساخت  -  
. حفاظت مي كند و گذشته را در پرتو نگاهي جديد متجلي مي كند] ي قومي[آموزش مي دهد، از خاطره ها  -  

- Jerome Bruner. 1990. Acts of Meaning. Cambridge: Harvard University Press, p. 52. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                

زش بهتر فرزندانشان، كتاب زيردر بهره گيري از داستان در آمو انگليسي زبان يكي از كامل ترين آثار براي كمك به اوليا و مربيانِ  8
  

. است  
- Donna E. Norton. 1999. Through the eyes of the child: An introduction to children literature. Columbus: 

Merill Publishing Company   

ضمن معرفي و دسته بندي قصه هاي معروف جهان، مؤلف در ابتداي كتاب به جنبه هاي مختلف پرورشيِ داستان سرايي براي كودكان 
در ارتباط با اين توضيحات، مؤلف همچنين قصه هايي كه به هر يك از اين . و مطالعاتي كه در اين مورد انجام شده است مي پردازد

با . به ها، مثل زبان آموزي، تقويت تخيل و تفكر، جامعه پذيري و غيره، كمك مي كند را به طور جداگانه دسته بندي كرده استجن
اما آگاهي از اين پژوهش . به اين كتاب براي تعليم و تربيت كودكان ايراني نيست ز خاصينياتوجه به كثرت عظيم داستان هاي ايراني، 

بر  )2 داستان در تعليم و تربيت كودك مي دانيم را تصديق مي كند، آشكارق عقل در مورد تأثير يآنچه ما از طر) 1 ،ها و دسته بندي ها
ما را تشويق مي كند كه از هر فرصتي براي ) 3مي افزايد و ت به دستاوردهاي فرهنگ بومي و تمدنمان و تحسين ما نسب ، افتخاراحترام

.  استفاده كنيم در عصر حاضر تربيت فرزندانمانبراي تعليم و  بهره گيري از داستان  
:براي نمونه بنگريد به عناوين منتخب زير  9 

- Kieran Egan. 1989. Teaching as Storytelling. Chicago: The University of Chicago Press. 

رياضيات، علوم، علوم اجتماعي و ادبيات در مقطع ابتدايي ي چونشيوة بهره گيري از داستان براي ارائة دروسبخشي از اين كتاب در   
و » حرارت«مثالً در مبحث علوم بخوانيد كه چگونه با استفاده از افسانه هاي يوناني مؤلف بستر ذهني براي آموزش . معرفي شده است

.و جنبه هاي مفيد و مخرب آن به دانش آموزان را فراهم مي سازد» آتش«  
از شيوه مؤلف باال استفاده كرده و مجموعه اي از داستان هاي عاميانه از فرهنگ هاي مختلف جهت آموزش  گارندهندر كتاب هاي زير، 
.و رياضي را گرد هم آورده است اقيانوس شناسيعلوم زمين شناسي،   

- Kendall Haven. 2006. Wonders of the Land: Merging Earth Myth with Earth Science. London: Libraries 

Unlimited. 

- Kendall Haven. 2005. Wonders of the Sea: Merging Ocean Myth with Ocean Science. London: Libraries 

Unlimited. 
- Kendall Haven. 1998. Marvels of Math: Fascinating Reads and Awesome Activities. London: Libraries 

Unlimited.  
براي . صفر به عنوان يك عدد توسط دانشمند ايراني محمد ابن موسي، ملقب به خوارزمي در كتاب آخر آمده استداستان اختراع 

تبيين بهتر چگونگي استفادة آموزگاران امروز از داستان براي انتقال محتواي درسي، ترجمة فارسي اين داستان را در پيوست نوشتة 
.حاضر آورده ايم  

جلب توجه و عالقة دانش آموزان جهان به منظور ي توان از شرح حالِ دانشمندان و مخترعين بزرگ براي تدريس علوم همچنين م
زير كوشيده است كه كارِ استفاده از شرح حال دانشمندان و مخترعين در كالس هاي درس  مجموعةباال در  سه كتابمؤلف . بهره برد

. نداين داستان ها ساده تر ك تعدادي ازرا با گرد هم آوردنِ   
- Kendall Haven. 1997. Stepping Stones to Science: True Tales and Awesome Activities. Englewood: Teacher 

Ideas Press.  
دانش كودكان و گوش سپردن به داستان هاي آنها بر درك خود از  هاي بازيدقيق با مشاهدة  نويسندهدر كتاب زير بخوانيد كه چگونه 

. افزوده است آنها و توان خود در تعليم و تربيت آموزان  
- Vivian Gussin Paley. 1990. The Boy Who Would Be a Helicopter. Cambridge: Harvard University Press.   

تگي دربه عنوان سيستمي حسابشده براي ترويج تقليد و وابس گزارشي از پيشينة استعماريِ آموزش و پرورش نوينمطالعة براي   10
  

:بنگريد بهجوامع كهن،   

در «در سايت اطالع رساني . ، چرا و چگونه»تحصيل كامل«مقاومت همه جانبه با : دكتري، نه الزم و نه كافي. 1396. اسفنديار عباسي -
) 1400تير  6دسترسي (» خدمت اصالح الگوي مصرف  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_phdnotnecessaryAbbassi.pdf 
  11منظور از كهن الگوها، مجموعه اي از مفاهيم است كه در تمامي جوامع انساني مشترك اند. اين مفاهيم، مثل مادر، عشق، حسادت،



 

 

 

                                                                                                                                                                                                

اما . ي متفاوت به خود گرفته استمي شوند كه در هر فرهنگ شكلبيان  معموالً در قالب نمادهاييدشمني، انتقام، گذشت و بردباري، 
، همانطور كه اناز منظر روان شناس. اين نمادها به اندازه اي به هم شبيه اند كه مي توان آنها را قابل مقايسه خواند در بسياري از موارد

اندام هاي مختلف تن آدمي در تمامي انسان ها مشترك اند و به جسم او ساختار داده و حيات سالم او را ميسر كرده است، مفاهيمي 
آنها، انسان نمي تواند از روان و  تواناييِ شخص در شناساييدر روان آدميان مشترك است و بدون  كه كهن الگو خوانده مي شود نيز

براي مطالعة بيشتر در مورد ارتباط كهن الگوها با داستان ها و افسانه ها و نقش آنها در رشد سالم روان  .رفتاري سالم برخوردار باشد
:آدمي، بنگريد به  

)1400تير  4دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«در سايت . ترجمه اسفنديار عباسي. يت، با حكايتتا فرد. 2019. جيمز نوول -  
www.eabbassi.if/pdf/article_culture_IndividuationFairytales_Newell.pdf 
12

 Gordon Wells. 1986. The Meaning Makers: Children Learning Language and Using Language to Learn. 

Portsmouth: Heinemann. 

:با عنواني جديد به چاپ رسيد 2009ويرايش دوم اين اثر در سال   
- Gordon Wells. 2009. The Meaning Makers: Learning to Talk and Talking to Learn, 2nd ed. Toronto: 

Multilingual Matters. 
13
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