نقش داستان کوتاه در آموزش
داستان کوتاه که خود از انواع قالبھای ادبی با ويژگيھای خاص خود محسوب می شود ،از
ديگر شاخه ھای ادبی مانند رمان متمايز است.
داستان کوتاه در ايران با داستانھای صادق چوبک ،مجموعه ی طنز محمد علی جمال زاده
مانند يکی بود ،يکی نبود ،و داستانھای متنوع صادق ھدايت پا گرفت ،که در اين بين تنوع
حوزه وسيعی را در نويسندگی بوجود آورد.
داستانھای ھدايت خود
ٔ
اغلب نويسندگان نويسندگی را با نوشتن داستان کوتاه شروع کرده اند ،از جمل ٔه اين داليل
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 .1نويسندگی در ايران حرفه نبوده ،بلکه "نويسنده" به ھمراه شغل اصلی خود ،در
ساعات فراغت به نوشتن نيز پرداخته است .از اين رو نوشتن داستان کوتاه با وقت
و فرصت محدود نويسنده بيشتر امکان پذير بوده است تا به عنوان مثال رمان که
فراغت بيشتری می طلبد.
 .2دليل ديگر گرايش به نگارش داستان کوتاه اين بوده که خلق حال و ھواھا و
وضعيت ھا ،باز آفرينی لحظه ھای ناپايدار در داستان کوتاه بيشتر امکان پذير بوده
حوزه آفرينش
است تا فرضا رمان که به بازگويی بخش اعظم وقايع زندگی با
ٔ
بيشتری می پردازد.
بنابراين داستان کوتاه:
 .1می تواند بيانگر برشی از زندگی باشد.
 .2می تواند به لحظه ای کشانده شود که قادر است به ھم ٔه داستان معنا ببخشد؛ به
اين لحظه در ادبيات لحظ ٔه "تجلی" يا "ظھور" می گويند.
کننده داستان
 .3می تواند پايانی باز ،بدون نتيجه گيری مسلم و قطعی از سوی نقل
ٔ
خواننده داستان امکان تفسير منحصر به فرد در
داشته باشد به گونه ای که به
ٔ
چھار چوب داستان می دھد.
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از ھمين سومين مشخص ٔه داستان کوتاه می توان در امر آموزش استفاده کرد .از آنجايی که
داستان کوتاه با کوتاھی خود و پايان بازش بازتابی متفاوت در خواننده پديد می آورد ،چرا
نبايد عالقه مندان به فراگيری زبان در ھر مقطعی را تشويق به نوشتن و استفاده از گنجين ٔه
آموخته ھای خود کرد ،حتی اگر اين اثر با ساده ترين کلمات در چند سطر باشد .آنچه شوق
زاييده
نوشتن را در او تحريک می کند ،ھمان اثرچندسطری منحصر به خود اوست که
ٔ
افکار و توانايی ھای اوست .او خالق اين داستان است ،به داستانش گوش داده خواھد شد و
باره آن در کالس بحث خواھد شد ،بدين ترتيب گفتگو نيز در کالس سر خواھد گرفت.
در ٔ
با اين امرساده و ظريف ،به او ،به شخصيتش و به توانايی ھايش بھا داده شده و به قدرت
اعتماد به نفس او در بيان افکار و عقايدش افزوده خواھد شد .تنھا او نيست که در اين
جمع صاحب اثری است ،بلکه خالقان ديگر نيز با توانايی ھای متفاوت و قدرت تخيل بی-
انتھايشان در اين باره ،اما به گونه ای ديگر نوشته اند .موضوعی يکسان ،اما آثاری
متفاوت .پس بياييم از اين تفاوت ھای فردی به گونه ای مثبت در امر آموزش استفاده کنيم،
چرا که چه چيزی زيباتر از اين خواھد بود که کودکان ايرانی مقيم خارج از کشور را
خالق آثاری به ياد ماندنی به زبان فارسی ،زبان مادری اشان ،ببينيم ،زبانی که تسلط
فرزندانمان به آن ما را غرق شعف و شادی ميکند.
برای نيل به اين منظور روشھای متعددی در نظر گرفته شده که عبارتند از:
باره
 (1روش سنتی "انشا" که با دادن موضوعی به شاگرد از او خواسته می شود در ٔ
آن در منزل و نه در مدرسه بنويسد .اغلب اوقات نوشته ھا توسط والدين تصحيح
شده و بدين ترتيب توانايی حقيقی دانش آموز ،دامن ٔه خالقيت او و سرعت انتقال
افکارش بر کاغذ در زمانی معين دررابطه با آن موضوع از ديدگان آموزگار پنھان
می ماند.
 (2روش "داستان نيمه تمام" که از سوی دانش آموزان بسيار با آغوش باز استقبال می
شود به شرح زير است:
آموزگار با در نظر گرفتن موضوعی ⅔ ،داستان نوشته شده را برای شاگردان
ابتدايی تر و ⅓ آنرا برای شاگردان پيشرفته تر در نظر گرفته و از آنھا می خواھد
قوه تخيل خود به پايان برسانند .ماحصل اين روش که چه در مدرسه
تا باقی آنرا با ٔ
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و چه در منزل انجام پذير است ،داستانھايی با اتفاقات گوناگون و پايانھايی مختلف
خواھد بود .خود اين گوناگونی سبب افزايش عالقه به گوش دادن داستانھای ھم-
شاگرديھا در بين دانش آموزان می شود .بدين ترتيب نه تنھا به مھارت نوشتاری
شاگرد ،بلکه به مھارت درک مطلب او نيز از طريق شنيدن افزوده خواھد شد.
 (3و اما روش ديگری را که می توان جھت کمک به مھارت نوشتاری اين خالقان
قوه تخيل بی انتھايشان بکار برد بدين قرار است که:
کوچک با ٔ
چند کلم ٔه کليدی که بين اين کلمات نيز به گونه ای ارتباط برقرار است بر تخته سياه
نوشته می شود .آموزگار با تعيين زمان مشخصی از دانش آموزان می خواھد تا با
بھره گيری از قدرت تخيلشان با استفاده از کلمات نوشته شده بر تخته سياه داستانی و
ليکن کوتاه بنويسند.
نتيج ٔه اين فراخوانی به خالقيت نوشتاری داستانی است که توسط دانش آموزی با استفاده از
تنھا شش ) (۶کلمه در چند سطر به نگارش در آمده است ،داستانی سرشار از لطافت
احساسات کودکانه ،داستانی در وصف طبيعت ،در رابط ٔه بين انسان و طبيعت ،آری در
جستجوی يک دوست .آنزمان که او نوشت ،تنھا در صدد استفاده از آن شش کلمه با آن
تنگی وقت در داستانش بود ،اما آنچه بر جا گذاشت ،چشمانی گريان غرق در شادی ،شادی
از اينھمه بی آاليشی وسادگی ،سادگی ابزار و اوج خالقيت بود.
باشد تا زبان شيرين 2فارسی را اين گونه زنده نگاه داريم.

)فاطمه حسن زاده ،برلين(٢٠١٠ ،

رودخانه -سنگ -گل -ماھی -درخت -جنگل
يک روز من در جنگلی پر از درختھای بلند بودم .رفتم و رفتم تا به رودخانه ای رسيدم.
در اين رودخانه يک ماھی بود که در دھنش يک گل بود .او گل را روی يک سنگ در آب
گذاشت و شنا کرد و رفت.
روی اين سنگ اسم ماھی نوشته شده بود :سارا
کيميا ١١ ،ساله ،کالس ششم )برلين(٢٠١٠ ،
"فارسی شکر است" اثر محمد جمالزاده
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