
همه جا تاریک است؛ همه 
گرد آتش جمع شده اند و 
به روایت قصه گو، گوش 
مغتنم  فرصتی  می دهند. 
شبی  پرمخاطره،  روزی  از  بعد  تا  است 
لذت بخش را تجربه کنند؛ از محیط و فضاهای 
آشنا دور و با موجودات و سرزمین جدیدی 
آشنا شوند و پا به پای آن، رویدادها را پشت 
سر بگذارند و با کنجکاوی و لبان بسته با 
خود بگویند؛ »بعدش چه شد؛ خب بعدش 

چه می شود و...«
آنچه همه آنها را با قصه گو همراه می کند، 
ماجراهایی است که اتفاق می افتد؛ قصه گفتن 
و شنیدن. در واقع نقش قصه، روایت و داستان 

را نمی توان در زندگی انکار کرد.
نیز  آتش  قصه گو خاموش می شود، شعله 
کاستی می گیرد، همه کم کم پراکنده می شوند 
که  می برند  همراه  به  را  خیالی  با خود  و 
فروزان تر و ماندگارتر از شعله هیزم است، 
شاید هیچ کدام شان تصوری از نسل های آینده 
و دستاوردهایی که خواهد داشت ندارند؛ 
به خصوص نمی دانند آن حلقه دور آتش، 
مدرسه  محبوب ترین  و  دیرپاترین  اولین، 
به ظاهر  قصه های  همان  و  بوده  انسان ها 
بنای تغییرات واقعی در  غیرواقعی، سنگ 
زندگی نسل های بعد و بعدتر خواهد بود، 
آنجا که با نوشته هایی که او هنوز نساخته و 
در کتاب هایی که هنوز ننوشته، جهان هایی 
جادویی جان می گیرند، از جنس همان هایی 
که او خلق کرده بود، رمز ورود هم آشناست؛ 

»یکی بود یکی نبود«.
نقش مهم قصه و داستان در زندگی همه ما 
انکارناپذیر است. اما چرا شنیدن قصه در هر 
سنی شیرین و شنیدنی است؟ در مورد نقش 
قصه، داستان و تخیل بر زندگی با دکترشکوفه 
موسوی، فوق تخصص روانپزشکی کودکان 

ورنوجوانان گفتوگو کرده ایم.

: چرا داستان در یادگیری اهمیت 
زیادی دارد؟

سفر  یک  به راستی  قصه  و  روایت  داستان، 
است؛ سفری که همه را به یک اندازه به شوق 
می آورد، به راستی راز این جذابیت چیست؟ 
بی میل  نوجوانان  و  بازیگوش  کودکان  چرا 
میانساالن و کهنساالن  و رغبت و همچنین 
بی ذوق و شوق را می توان این گونه در دایره ای؛ 

مجذوب مرکزی به نام قصه کرد؟
انگار راز »یکی بود یکی نبود« وردی است که 
دروازه ای به جهانی جادویی می گشاید؛ در آن سو، 
شگفتی آغاز می شود و شنونده را گام به گام با خود 
همراه می کند، قهرمانان جان می گیرند، کوه ها سر 
بر می کشند، دره ها عمق می یابند و هزاران خطر 
و فرصت را در خود جای می دهند، شنوندگان 

با آنان همگام می شوند و با آنها بیم و امید را 
تجربه می کنند، به هیجان می آیند، قلبشان می تپد 
و نگران می شوند. به این ترتیب از شکست ها 

غمگین و از پیروزی ها شادمان می شوند.

: راز شگفتی و جذابیت قصه ها در 
چیست؟

شاید دلیل قدرت جادویی قصه ها موضوعات 
بسیار مهمی است که نقطه مشترک همه انسان ها 
در همه زمان ها و مکان ها بوده. مثل ناکامی، عشق 
و شکست، پیری، بیماری و مرگ؛ همه و همه 
در واقع احساس هایی هستند که در وجود همه 
انسان ها نهادینه شده است. احساساتی مانند 
حسادت، رقابت، مهربانی، سنگدلی، همدردی، 
بی اعتنایی یا دو راهه هایی که هر موجودی را 
وادار به انتخاب می کند. موضوعاتی مثل استقالل 
یا وابستگی، تالش یا کاهلی و تنبلی، فداکاری 
یا خودخواهی، شجاعت یا ترس، مقاومت و 

ثابت قدمی یا سستی و...
برای همین هم هست که بدون نیاز به مشخص 
جان  قهرمانان  خاصی،  مکان  یا  زمان  کردن 
می گیرند و ماجراها شروع می شود، صحنه، 
آن قدر دور است که می توان بدون ترس، نظاره 
کرد و البته گاهی نیز آن قدر نزدیک می شود که 
انگار هر کس با پای خود این مسیر را می پیماید.

: قهرمانان قصه چه ویژگی هایی دارند؟
قهرمانان قصه ها ویژگی ها و مشخصات زیادی 
ندارند و معموالً با چند کلمه می توان آنان را 
توصیف کرد. قهرمانان قصه ها از همان ابتدا به 
دل ماجراهای زیادی می زنند. اما خیلی زود، 
نیکی یا بدی خود را آشکار می کنند؛ طوری 
که تشخیص قهرمان در داستان آسان است و 
شنونده خیلی زود می تواند آن را تشخیص دهد 
و در واقع همان فردی را انتخاب کند که قرار 
است درست تصمیم بگیرد و در راه به دست 
آوردن هدفش، پایمردانه از خستگی بازنماند 

و شجاعانه با خطرات مواجه شود.
 مخاطب قصه، در فاصله ای امن می تواند انتخاب 
کند و در بطن همه ماجراها حضور داشته باشد. 
همین موضوع می تواند برای همه کسانی که 
ممکن است هیچ گاه توانمندی و پیروزی را 
تجربه نکرده باشند، الهام بخش و امیدوارکننده 
باشد؛ به خصوص که شاید تجربه پیروزی نیکی 
بر بدی را فقط در دنیای داستان و در چنین 

شرایطی تجربه کرده باشند.

: چطور می توان از طریق قصه و 
داستان کودک را به معنا نزدیک تر کرد؟

»برونو بتلهایم«   استاد رشته تعلیم و تربیت و 
روان شناسی از دانشگاه شیکاگو در کتاب »افسون 

افسانه ها«، مهم ترین وظیفه والدین و مربیان را کمک 
به کودکان در جهت درک هوشمندانه از معنای 
هستی می داند. به نظر او برای درک یک معنای 
عمیق تر، فرد باید از محدوده های تنگ هستی 
خودمحور فراتر رود. از نظر او یکی از مناسب ترین 
و بهترین تجربه هایی که می تواند کودک را قادر 
به یافتن معنا در زندگی کند، دیرینه ترین میراث 

فرهنگی بشر، یعنی قصه است.
با این دید، محتوای قصه ها بسیار متفاوت با 
ادبیات معمول برای آموختن مهارت های الزم 
روزمره زندگی هستند، هر چند این نوع ادبیات 
هم ضروری است؛ اما به پرسش ها و دغدغه های 
عمیق انسان ها پاسخ نمی دهد؛ چرا که معموالً 
موضوعات مهمی مثل مرگ، بیماری، فراز و 
فرودهای مهم زندگی، عشق و اشتیاق و ناکامی 
و کامروایی راهی به آن ندارند، موقعیت های 
به  نیاز  و  محبوب  قهرمان  رویارویی  دشوار 
تصمیم گیری های خطیر، وجود ندارد، قهرمانی 
واقعی نیست تا مخاطب، دل در گروی او ببندد 
و با او همراه شود. بنابراین برای آگاهی از مسائل 
مهم زندگی، پیش بینی آن و یافتن راهی برای 
مواجهه، باید به قصه ها روی آورد که با آن که 
به اشتباه، غیرمنطقی به نظر می رسند، مهم ترین 
موضوعات فراروی زندگی همه ما را در یک 

مجموعه دلچسب ارائه می کنند.

: در مورد چرایی اهمیت و نقش قصه 
چه می توان گفت؟

در مورد اهمیت نقش قصه، شیلر عقیده ای دارد 
که چارلز دیکنز هم آن را تأیید می کند که داستان 
در واقع خطر در سرزمین امن است. بیشتر 
انسان ها دوست دارند در سرزمین داستان ها 
سفر کنند، با ماجراهای گوناگون مواجه شوند، 
مسائل پیشرو را حل کنند، گاه نیز خطر کنند و 
تجربه بیندوزند و زندگی غنی تری از آن خود 
کنند، سفر به هر کجا، هم صحبتی با جانداران 
و گیاهان، همه دنیای پیرامون و به هر زمان، 
است  آرزویی  دست،  دور  گذشته های  حتی 
که فقط در قصه ها می توان به آن دست یافت.
 چنین توانمندی ممکن و لذتبخش است، چون 
همه دنیای اطراف زنده می شود و حتی آدم 
کودکی  خیال انگیز  دنیای  به  هم  را  بزرگ ها 
برمی گرداند؛ دنیایی که همه چیز اطرافشان جان 
داشت و می شد گفت وگوی جانانه ای را با آن 
در پی گرفت و در حوادث پیش رو در کنار 
آنان بود و البته جانب نیکی را گرفت و در 
مسیر طوالنی و پابه پای شخصیت های داستان 
رضایتی درونی تجربه کرد؛ اما بدون خطر واقعی.
در واقع می توان گفت قهرمانان به نیابت از 
مخاطب مبارزه می کردند و لذت موفقیت و 
تجربه ها را بی دریغ پیشکش می کردند، گویی 

ممکن است سلیمان وار بر اریکه ای زوال بر 
قدرتی بی مثال تکیه زنند؛ قدرتی که برایش 
نه مدعی ای حاضر است و نه جنگی الزم. 
یک  فقط  سلطانی  قلمرو  این  بر  حکمرانی 
شرط دارد که آن هم داستان است با شروع 

معروف؛ یکی بود، یکی نبود.

: آیا لذت داستان به خاطر داشتن 
گسترده بی پایان آن است؟

و  رنگین ترین  از  مملو  است  سفره ای  قصه 
لذیذترین اطعمه و اشربه ها. در واقع هر چه از 
آن بخوری و بنوشی، کاستی نمی یابد، لذت بخش 
است، اما قصه ها حتی از همین قصه هم فراتر 
می روند، جهان قصه، نه تنها کاستی نمی پذیرد 
که هر بار غنی تر و رنگین تر هم خواهد شد.

آن  بر  چیزی  خود  از  قصه گویی  هر  انگار 
آن  از  را  آن  نیز  شنونده ای  هر  و  می افزاید 
خود می کند و در نهایت این چنین می شود، 
گنجینه ای که نسل به نسل و از سرزمین های 

آشنا به دوردست ها، راه می یابد.
 حال می دانیم چرا صحنه قصه گویی شبیه گرد 
هم آمدن سر سفره غذاست؛ جایی که نسل های 
مختلف دور هم جمع می شوند و لزومی ندارد 
بزرگ تر و کوچک تر از هم جدا باشند. در 
چنین دنیایی کسی نمی خواهد دیگری را به 
توافق با گفتار خود وادارد، راز جذابیت قصه ها 
هم در همین است. قصه گفتاری صریح و 
آمرانه از سوی بزرگترهای قدرتمند نیست؛ 
بلکه دنیایی است که اتفاقاً ممکن است دست 
کوچک ترها در آن بازتر باشد. چون آنها به 
پشتوانه تخیل غنی خود می توانند قلمرویی 
گسترده تر و رنگین تر و ماجراهایی پرهیجان تر 
و نفس گیرتر پدید آورند. گویی کودک می داند 
که در این قلمرو، نسبت به اطرافیان بزرگ تر، 
دست پایین را ندارد و بر سر سفره خرد دیرین 
نسل هایی که پیشینیان ما بوده اند، همه به یک 

اندازه برخوردارند.

سفری به محبوب ترین مدرسه انسان ها؛ خطر در سرزمین امن رویاها

چگونه می توان بچه ها را به شنیدن قصه ترغیب کرد؟چگونه می توان بچه ها را به شنیدن قصه ترغیب کرد؟

صمیمی،  دلسوز،  پسری  تربیت 
مسوولیتپذیر، پسری که به دیگران 
نادیده  را  آن ها  و  می گذارد  احترام 
نمی گیرد، از خانه و خانواده شروع 
می شود. در یک کالم، القای همه این خصوصیات پسندیده 
در وی، مبارزه ای است که هر پدر و مادری باید با آن 
مواجه شود، مبارزه ای که مؤفقیت در آن، از پسر خانواده 
مردی خوب و با عزت نفسی چشمگیر خواهد ساخت! 
در مقام والدین، وظیفه اصلی شما این است که به 
پسرتان بیاموزید اعتماد به نفس خود را تقویت کند و 
در عین حال همدل باشد و باالتر از همه به اطرافیانش 
احترام بگذارد. در ادامه این مقاله، با نظر کارشناسان 

مربوطه با ما همراه باشید.

چگونه پسر خود را طوری تربیت کنیم 
که عزت نفس خوبی داشته باشد؟

تمایل قلبی همه والدین این ست که عزت نفس فرزندان 
خود را تقویت کنند، اما بسیاری از آن ها نمی دانند چگونه 
این کار را انجام دهند، به خصوص آن دسته از والدینی 
که پسر دارند. آیا الزمه این امر آن است که بیست و 
چهار ساعته و هفت روز هفته، از او تعریف کنید تا یک 
وقت ناراحت نشود؟! آیا باید به او بیاموزیم که قوی و 
تزلزل ناپذیر باشد تا احساس خوبی نسبت به خودش 
داشته باشد؟ واقعاً الگوی »مردانه« برای تربیت مؤفقیت آمیز 
یک پسر چیست؟ با به کارگیری نکات و ترفندهایی 
که در ادامه مطرح شده  است، به او گران بهاترین دارایی 
ممکن را هدیه خواهید داد و این دارایی چیزی نیست 

مگر عزت نفس و در عین حال او را از سردرگمی های 
حاکم بر دنیای امروز و نیز در برابر کلیشه های جنسیتی 
محافظت خواهید کرد. در این زمینه، ماری اشنایدر، از 
روانپزشکان معروف دانشگاه ژنو، توضیح می دهد که 
عزت نفس ناشی از احساس امنیت درونی است که 

کودک در ارتباط با مادرش تجربه و احساس می کند.

به پسرتان احترام بگذارید و از قضاوت 
او بپرهیزید

این موضوع که پسر شما 3 یا 5 ساله است به این معنی 
نیست که نباید به او احترام بگذارید. برعکس، بهترین 
راه برای این که به پسرتان بیاموزید تا نسبت به خود، 
والدین و بعدها در برخورد با بانوان، اعتماد به نفس 
داشته باشد، این است که با او با احترام رفتار کنید و در 
عین حال برخی قوانین و حدود را برای وی مشخص 
نمایید. وقتی مشکالتش را در مدرسه با شما درمیان 
می گذارد، با دقت گوش کنید تا شخصیت او را بهتر 
بشناسید. وی را مورد انتقاد یا قضاوت قرار ندهید، 
حتی اگر کاماًل با او مؤافق نباشید. به فرزندتان اجازه 
دهید با شما درد دل کند تا درنهایت شما نیز بتوانید 
بهترین روش  ممکن را برای تربیت وی به کار گیرید. 

به پسرتان بیاموزید که خودش و همه را 
دوست داشته باشد

وظیفه شما به عنوان والدین این است که مطمئن شوید 
پسرتان خودش را دوست دارد، نه فقط به خاطر ظاهر 
یا دستاوردهایش، بلکه فقط به خاطر شخصیتی که دارد. 

با این حال، به رفتار او توجه کنید، او نباید رفتارهای 
سلطه گرانه داشته باشد یا بخواهد خواهر یا همکالسی 
خود را تحقیر کند. به یاد داشته باشید که شما منبع 
اصلی عزت نفس او هستید، پس به او محبت کنید و 
او را تشویق نمایید تا نسبت به شما و دیگران چنین 
رفتاری داشته باشد. به او بفهمانید که اگر خودش را 
دوست نداشته باشد، نمی تواند دیگران را دوست بدارد.

برای پسر خود الگوی خوبی باشید و به او 
نشان دهید که چگونه در جامعه رفتار کند

پسر شما اعتماد به نفس را از خالل رفتار و اعمال شما 
خواهد آموخت و نه از طریق صحبت های شما. برای 
مثال، اگر ببیند پدرش از بدن یا مهارت های مادرش 
انتقاد می کند، به طور خودکار همان الگو را در خانه و 

در اجتماع تکرار می کند. »کارولین دایر«، جامعه شناس 
و کارشناس پیشگیری از خشونت و تبعیض در 

دانشگاه ژنو، توضیح می دهد که از سن 3 سالگی، 

کودکان درک می کنند که بزرگترها با توجه به جنسیت 
فرد مقابل، رفتارهای متفاوتی دارند.

»آنجلیک سیملیر«، روانشناس بالینی کودکان نیز به نوبه 
خود تصریح می کند که مبارزه با کلیشه های جنسیتی از 
دوران کودکی ضروری است. این کارشناس معتقد است 
که اغلب والدین متوجه نیستند که دختر و پسر خود را 

به شیوه ای متفاوت تربیت می کنند.
بنابراین شما، در مقام والدین، مهم است که از همان 
سنین کودکی فرزندتان، وقتی با موقعیتی حساس روبه رو 
می شوید، با شجاعت و اعتماد به نفس برخورد کنید تا 
الگوی خوبی برای او باشید. در حضور کودک، مراقب 
رفتارتان با دیگران باشید؛ با اطرافیان خویش محترمانه 

صحبت کنید، به آن ها دروغ نگویید، به حرف هایشان 
به خوبی گوش دهید، لحن صدای خود را باال نبرید، دیگران 
را قضاوت نکنید و ُمدام رفتارهای منتقدانه نداشته باشید!!

پسرتان را مسوولیت پذیر بار بیاورید و او 
را تشویق کنید تا مستقل تصمیم بگیرد

و  انتخاب ها  مسوولیت  این که  بیاموزید  پسرتان  به 
تصمیم هایش را بپذیرد، چیزی از او کم نمی شود، بلکه 
بالعکس به وی این اجازه و امکان را می دهد تا اعتماد 
به نفس بیشتری داشته باشد. این استراتژی همچنین او 
را برای چالش هایی که در آینده با آن روبرو خواهد 
شد، آماده می کند. برای این منظور می توانید متناسب 
با سنش، به او مسوولیت هایی واگذار کنید. چیدن یا 
جمع کردن میز، غذا دادن به گربه یا سگ، تا کردن 
لباس هایش، مرتب کردن تخت و غیره. سپس به او 
اجازه دهید تا خودش کار مورد نظر را انجام 
دهد، حتی اگر اشتباه کند و همه کارها را 
برعکس انجام دهد. درحقیقت مهم این 
است که او درک کند چنین وظایفی 
فقط مختص دختران نیست و او نیز 
به نوبه خود می تواند نقشی در امور 

منزل داشته باشد.
اگر به جای ایراد گرفتن از کودک 
و برجسته کردن نقطه ضعف های 
او، بر نقاط قوت و ویژگی های 
مثبت وی تأکید کنید، به کودک نوپای 
خود کمک خواهید کرد تا احساس 
بهتری داشته باشد، به دیگران احترام 
بگذارد و درآینده، از عزت نفس خوبی 

برخوردار باشد.

چگونه پسرانی با عزت نفس باال تربیت کنیم؟چگونه پسرانی با عزت نفس باال تربیت کنیم؟
 ترجمه: 

عفت 
عباسیان

پسر شما اعتماد به نفس را از پسر شما اعتماد به نفس را از 
خالل رفتار و اعمال شما خواهد خالل رفتار و اعمال شما خواهد 

آموخت و نه از طریق صحبت های آموخت و نه از طریق صحبت های 
شما. برای مثال، اگر ببیند پدرش شما. برای مثال، اگر ببیند پدرش 

از بدن یا مهارت های مادرش انتقاد از بدن یا مهارت های مادرش انتقاد 
می کند، به طور خودکار همان الگو را می کند، به طور خودکار همان الگو را 

در خانه و در اجتماع تکرار می کنددر خانه و در اجتماع تکرار می کند

مخاطب قصه، در مخاطب قصه، در 
فاصله ای امن فاصله ای امن 

می تواند انتخاب می تواند انتخاب 
کند و در بطن همه کند و در بطن همه 

ماجراها حضور داشته ماجراها حضور داشته 
باشد. همین موضوع می تواند برای باشد. همین موضوع می تواند برای 
همه کسانی که ممکن است هیچ گاه همه کسانی که ممکن است هیچ گاه 
توانمندی و پیروزی را تجربه نکرده توانمندی و پیروزی را تجربه نکرده 
باشند، الهام بخش و امیدوارکننده باشند، الهام بخش و امیدوارکننده 

باشد؛ به خصوص که شاید تجربه باشد؛ به خصوص که شاید تجربه 
پیروزی نیکی بر بدی را فقط در پیروزی نیکی بر بدی را فقط در 

دنیای داستان و در چنین شرایطی دنیای داستان و در چنین شرایطی 
تجربه کرده باشندتجربه کرده باشند

 یکتا 
فراهانی
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