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چكیده
شاهنامهخوانی بخشی از فعاليتهاي موسيقی نواحی است ،موسيقی نواحی هم همانطور كه درباره اش میدانيم مكتوب نيست
و موسيقی شفاهی محسوب میشود .بنابراين نمیتوانيم بگوييم شاهنامه خوانی از چه زمانی آغاز شده است .موسيقی نواحی در
روستاها جريان دارد و هر جا كه تبديل به شهر شده اين نوع موسيقی هم آرام آرام كمرنگ و كمرنگ تر شده است .در روستا
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همه چيز شفاهی بوده و همه چيز جزئی از زندگی محسوب میشود .از اينرو هر چيزي كه از اين فرهنگ شفاهی باقی مانده،
انعكاس زندگی است.
هرجا روحيه حماسی ميان مردم بيشتر بوده ،شاهنامهخوانی هم رنگ و بوي جديتري به خود گرفته است .مردمان غيورتر و
جنگجوتر در هر خطهاي كه بودهاند نياز به داشتن ادبيات ،موسيقی و مواردي داشته اند كه اوقات فراغت آنها را به حماسه
گره بزند .راديو و تلويزيون میتواند دوباره فرهنگ شاهنامهخوانی را در جامعه پررنگ كند .اين روزها سرگرمیها متفاوت شده
و اگر جايی نقالی و پردهخوانی هم باشد ،براي نسل امروز آنقدر بيگانه است كه لحظات ابتدايی بايستد و با تعجب به اتفاقاتی
كه مقابلش رخ میدهد خيره شود تا كم كم متوجه ماجرا شود .هر چند نقالی و پرده خوانی كم كم مسير فراموشی را
میپيمايند ،اما در اين ميان ظلم بيشتري به شاهنامه خوانی شده است .هر چند اين سنت نيكو هنوز در نقاط مختلف
كشورمان برگزار میشود ،شايد شاهنامهخوانی با همان سبك و سياق سنتیاش بيش از هر پديده ديگري كه با شاهنامه مرتبط
است به فراموشی سپرده شده است .در آستانه بزرگداشت فردوسی اين شاعر بزرگ پارسی گوي بر آن شديم تا نظر كارشناسان
را درباره فراز و فرودهاي شاهنامه خوانی در ايران جويا شويم .از  13سال تالش فرهنگی او تنها چند اسم میشناسيم و حتی
با داستانهايشان هم آشنايی كاملی نداريم ،اما هر چه باشد او فردوسی است ،مرد بزرگی كه هيچوقت از حافظه تاريخ پاک
نخواهد شد.
هرچند كه ما در گذر روزها فراموشمان شده روزي روزگاري نهچندان دور داستانهاي شاهنامه همدم پدربزرگهايمان بوده و
پرده خوانی ،نقالی و شاهنامه خوانی سهم عمدهاي در زندگیشان داشته است.بنده در سال تحصيلی اخير تصميم گرفتم بر
روي اين موضوع خاص كار كنم و اين تاثير قابل درک را بر روي دانش آموزان اجرا نمايم .و دانش آموزانم را به خواندن
شاهنامه عالقه مند نمايم.
واژگان كليدي :
شاهنامه – يادگيري – كتب غير درسی – دانش آموز
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مقدمه
شاهنامه خوانی از آيينهاي مهم و اساسی سرزمين و مردمان كشور ماست .آيينی كه هرگز به مرور زمان بر
آن گرد فراموشی ننشسته و هنوز هم شكوه خاص خودش را دارد .برخالف آنكه بسياري از سنتها و
آيينها دستخوش ماليمات سياسی ،اجتماعی ،تاريخی و مدرنيته شده و رنگ باختهاند ،شاهنامه خوانی در
ميان ايرانیها نه تنها افت نكرده بلكه پيشرفتهاي چشمگيري هم داشته است.
ايرانیها به فرهنگ حماسی و ملی عالقه وافري دارند و هم اينكه همواره به جست و جوي حقيقت و
بالندگی و سرافرازي هستند .ضمن اينكه شاهنامهخوانی ريشه در تاريخ ايرانی هم دارد و در بين عشاير
ايران ايرانیها از جمله اقوامی هستند كه همواره در سياه چادرها و مجالس و شبنشينیهايشان
شاهنامهخوانی میكنند.
تنها كالبد فردوسی در توس است ،روح اين بزرگمرد در ميان ايرانیها زنده است ايرانیها عالقه زيادي به
شاهنامه دارند و كوچك و بزرگ شاهنامه میخوانند .حتی آنها كه سواد خواندن و نوشتن ندارند شاهنامه را
از بر هستند و زير لب زمزمه میكنند .داستانهاي شاهنامه را میدانند و نام فرزندانشان را از اسامی موجود
در شاهنامه انتخاب میكنند.
ايرانیها هنوز هم در مراسم سوگواريشان شاهنامهخوانی میكنند و خلقيات و روحيات ايرانیها با
سلحشوري و روحيه ايرانی كه فردوسی در شاهنامه روايت كرده بسيار سازگار است .در زمان مشروطه هم
 4333سوار ايرانی نخست اصفهان و بعد تهران را فتح كردند .جالب است كه در طول مسير و جنگها هم
ايرانیها شاهنامه خوانی میكردند .در شرايطی كه بسياري از سنتها در كشورمان رو به فراموشی است،
خوشحالم كه شاهنامهخوانی براي ايرانیها بسيار جدي است و آن را بهطور مستمر ادامه میدهند.
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اكنون مهمترين پايگاهی كه شاهنامهخوانی در آن پررنگ است ايرانی است و ايرانیها شاهنامهخوانی
میكنند.
شاهنامهخوانی در ايران تا نيم قرن پيش در ميان همه اقوام انجام میشده است .بعد كه رسانه راديو آمد و
مناسبات اجتماعی را به مناسبات صنعتی فرهنگ جديد وارد كرد ،هنر شاهنامهخوانی به راديو رفت .يكی از
شاهنامهخوانهاي معروفی كه در راديو برنامه اجرا میكرد ،زندهياد مرشد حقيقت بود .ايشان روزي 11
دقيقه در راديو شاهنامهخوانی میكرد همين جريان ،شاهنامهخوانی جدي را از سوي فرهنگها كم كم بريد،
چون مردم عادت كردند به اينكه شاهنامه را از طريق راديو گوش بدهند و خودشان ديگر شاهنامهخوانی
نكنند .ديگر بزرگترهاي خانواده شاهنامهخوانی نكردند و همه به راديو گوش دادند .رفته رفته پاي
شاهنامهخوانها از قهوه خانهها بريده شد و اين اتفاق يكی از مصائب بزرگی بود كه فناوري و ظهور
رسانههاي نوين بر فرهنگ ما وارد كرد.
از وقتی شاهنامه معروف و درونياتش براي حكومتها در حدود  9قرن پيش مشخص شد همه خواستند
شاهنامهاي براي خود داشته باشند .حتی اقوام ديگري هم كه به ايران يورش میآوردند و حكومت تشكيل
میدادند بهدنبال اين بودند كه شاهنامهاي براي خود داشته باشند و شاهنامههاي متعددي به زبانهاي
مختلف سروده شد.
اما جالب اينجاست كه هيچيك از اين شاهنامهها زنده نماندند و اثر فردوسی طی تمام قرون گذشته تنها
شاهنامهاي است كه در دل ايران جايگاه وااليی داشته است .چنانچه فردوسی خود نيز میگويد :پی افكندم
از نظم كاخی بلند
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از بررسی اهداف كلی تعليم و تربيت كشورمان در دوره هاي تحصيلی و به ويژه در نظام جديد كه بيشتر به
اهداف علمی و آموزشی نظر دارد  ،در می يابيم كه هدف اصلی  ،تقويت روحية حقيقت جويی  ،تعقل  ،تفكر
 ،مطالعه و بررسی  ،تعمق و نقادي و ابتكار در تمام زمينه هاي اسالمی  ،فرهنگی  ،علمی و فنی است .همين
هدف كلی به تنهايی كافی است تا نشان دهد كه در نظام جديد آموزشی آن چه ضرورت دارد  ،مشاركت
فعاالنه دانش آموزان در جريان تعليم و تربيت خودشان است و اين مهم بدون وجود نهادي كه او را در
معرض اطالعات ذخيره شده و محمل هاي گوناگون قرار دهد و شيوه هاي بهره برداري از آن ها را به او
بياموزد و زمينه را براي خودآموزي فراهم كند  ،ممكن نيست .بنابراين  ،نظام جديد آموزشی دانش آموزان را
در روند آموزش و پرورش خود سهيم می داند و به دستاوردهاي فردي دانش آموزان بها می دهد و شرايط
الزم را براي آموزش و خودآموزي آن ها فراهم می كند .اين نظام دانش آموزان و دبيرانی جست و جوگر و
خالق می خواهد به طوري كه اهل تحقيق و پژوهش باشند و ركن اصلی تعليم و تربيت بر مبناي پژوهش
قرار دهند .در امر آموزش و يادگيري استفاده از ابزارها و منابع گوناگون كمك علمی و آموزشی را توصيه می
كند  ،به كتاب درسی تنها به منزله ي يك منبع معتبر درسی براي آغاز حركت دبير و دانش آموز نگاه نمی
كند و توصيه می كند كه محتواي آموزشی هر كالسی با مشاركت دانش آموزان در فرايند سازنده از ميان
منابع مكتوب و متنوع موجود در محيط و هدايت خالق ذهنی و عملی دبير و دانش آموز توليد شود .اين
موارد نمونه هايی از اهداف نظام جديد آموزش و پرورش است.
بیان مسئله
يكی از ابزارها و شيوه هاي رسيدن به اين هدف ها و منابع آموزشی و علمی روزآمد در كنار كتاب هاي غير
درسی می باشد.
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كتب غير درسی میتواند دست مايهاي براي فعاليتهاي تربيتی و پرورشی مدارس  ،كمك به فرايند ياددهی
و يادگيري  ،ارزشيابی تحصيلی  ،ارتقاي نيروي انسانی از بعد دانشی و مهارتی خانواده ها و انجمن اوليا و
مربيان باشد .وي همچنين ارتباط بين كتب غير درسی با ساير فعاليت هاي آموزش و پرورش را در ترويج
فرهنگ مطالعه  ،تقويت و ترويج هويت ملی و دينی  ،نشاط  ،شادابی و غنی سازي اوقات فراغت  ،توسعه
سواد خواندن  ،ارتقاي سطح دانش و رواج خالقيت دانش آموزان بسيار مؤثر و سودمند می داند.

ارزش و اعتبار شاهنامه درتاريخ ايران ،سرچشمه وبنياد داستانهاي شاهنامه ،شاهنامه خوانی درميان قهرمانان
شاهنامه ـ شاهنامه خوانی درعهد سلجوقيان ودربارشاهان غزنوي هندوستان قرن ششم هجري ـ شاهنامه
خوانی دردوره مغول و در دوره صفوي ،شاهنامه خوانی در دورههاي زندوقاجار .اين روزها هنر شاهنامه خوانی
به زوال كشيده شده ،شاهنامه خوانهاي زيادي باقی نماندهاند و مسئوالن فرهنگی براي حفظ شاهنامه
خوانی برنامه مشخصی ندارند .طبعا زمانی كه ما راهی براي ارائه فرهنگ خود به جامعه نداشته باشيم تهاجم
فرهنگی میتواند ذهن جامعه ما را به سمت خود جلب كند.
شاهنامهخوانی عبارت از خواندن اشعار شاهنامه فردوسی به آواز مخصوص است .شاهنامهخوانی در  4مجلس
مختلف اجرا میشدهاست؛ يكی مجالس خوانين و اشراف و ديگري در قهوهخانهها كه در مجالس خوانين
بهصورت نشسته و در قهوهخانهها بهصورت ايستاده اجرا میشده است.
مردمی از اعماق تاريخ – در كجا و چه زمانی  ،درست نمی دانيم – به حركت درآمده اند ،صحراها را در
نورديده ،كوههاي سربرفلك كشيده  ،رودهاي خروشان را پس پشت گذاشته ،هرجا پيش آمده با طبيعت
ناسازگار و سركش درافتاده و با هزاران حادثه دست و پنجه نرم كرده اند ،ازين سير و حركت ،درطول قرنها،
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بسا خاطرة زشت و زيبا ،شكوهمند و دردناک ،در ذهن آنان رسوب كرده است ،از سوي ديگر ،زندگی ساده،
دشت هاي فراخی كه در برابر آنان گسترده شده بود ،آزادي بی حد و حسابی كه در آن پروبال می كشيدند،
انديشة قهرمانی و قهرمان جوئی را در ذهن آنان بارور می كرد و بعد از برآوردن نيازهاي نخستين زندگی چه
خيالی بجز اين می توانستند داشته باشند! اگر سخنی باهم می گفتند يا راز و نيازي داشتند ،زمزمه اي می
كردند يا سرودي می نواختند خالی ازين هيجانات شورانگيز و بی بندوبار نبود ،در مارزة زندگی ،چه بسا كه
خود ازين سرگذشت ها الهام گرفته بودند و به فرداي خود با اميد و جسارت بيشتري انديشيده بودند ،وقتی
اين مردم پا به مرز تاريخ گذاشتند ،چهره هاي نيمه تاريخی و نيمه افسانه اي با خاطراتی كه يادگار اين
گذشته هاي دور و دراز بود بهم پيوستند و درهم آميختند و كم كم اسطورة ملی كه هر كلمة آن از ذهنی
تراويده بود و هر سطر آن از خاطري نقش داشت پديد آمد و بدون آنكه حدومرزي در آغاز و انجام و تركيب
خود بشناسد از سينه اي به سينه ديگر سپرده می شد.
توصیف وضع موجود
اينجانب  ..................مدت  ..............سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت هستم و هم اكنون در
سمت ...........آموزشگاه  ...........شهرستان  ............در حال انجام وظيفه هستم .در پايه  ......اين آموزشگاه .....نفر
دانش آموز وجود داشت كه مسئله عدم اطالع آنها با ادبيات حماسی ايران و مخصوصا شاهنامه فردوسی و
ديدگاهی كه در بين همكاران و خانواده ها در خصوص اين موضوع وجود داشت ،مرا بر آن داشت تا با دقت
بيشتر روي اين موضوع كار كنم.
بدين منظور تالش كردم تا كالس  ......را بعنوان نمونه انتخاب كرده تا برنامه ها واقدامات الزم در اين
خصوص را آغاز كنم  ..آنها عالقه اي به مطالعه كتب غير درسی مثل شاهنامه نداشتند .با مراجعه به پرونده
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تحصيلی و تربيتی دانش آموزان و انجام جلسات مشاوره فردي تالش كردم تا با وضعيت فردي ،خانوادگی و
برنامه مطالعه آنان بيشتر آشنا شوم.
پس از اين اقدامات متوجه شدم كه اغلب اين دانش آموزان داراي برنامه خاصی براي مطالعه غير درسی
نيستند و حداكثر زمانی كه براي مطالعه در نظر می گيرند چيزي حدود يك يا يك ساعت و نيم در طول
روز است كه زمان مناسبی به نظر نمی رسيد و همچنين همه كتب درسی و غير درسی را تقريباً با يك شيوه
و روش مطالعه می كردند كه بازده چندانی نداشت و موثر نبود .و الزم بود بتوانم راهكارهايی را در جهت
يادگيري و مطالعه آنها به كار بندم  .اين بود كه مطالعه شاهنامه فردوسی به ذهنم رسيد و تصميم گرفتم
سطح مطالعه و يادگيري آنها را از اين طريق باال ببرم .تا بتواند در پايان سال تغييري در وضعيت تحصيلی
اين دانش آموزان ايجاد كرده و از ميزان عدم يادگيري آنان بكاهد.

کلید واژه ها
مطالعه:
عبارتست از فهميدن و درک مطلب خواندنی بدون كمك ديگران .بهترين وجامع ترين تعريفی كه از
يادگيري وجود دارد ،تعريفی است كه هيلگارد ارائه كرده« :يادگيري تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه
يادگيرنده است ،مشروط بر آنكه بر اثر تجربه اين تغيير ايجاد شود ».گانيه نيز يادگيري را اينگونه تعريف می
كند« :يادگيري عبارتست از تغييري كه در توانايی انسان ايجاد می شود و براي مدّتی باقی می ماند و نمی
توان آن را به سادگی به فرايند رشد نسبت داد ».امروزه جلوگيري از عدم يادگيري دانش آموزان و كمك به
ارتقاي عملكرد تحصيلی آنان بعنوان يك اصل مهم در نظام آموزشی هر جامعه مد نظر است .روشهاي موثر
يادگيري به هر فعاليتی اطالق می شود كه به وسيله آن دانش آموز بتواند يادگيري خود را افزايش دهد.
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گردآوری شواهد یک
مصاحبه با تک تک دانش آموزان کالس
پس از مشخص كردن مساله و كالس با تك تك دانش آموزان صحبت كرده و از برنامه مطالعه غير درسی
آنها مطلّع شدم ،چيزي كه در اين مورد كامالً مشهود بود و تقريباً بين اكثريت آنان مشترک بود اين بود كه
اغلب حدود  1تا چهار ساعت عصرها ميخوابيدند .برنامه ثابت و مشخصی براي مطالعه نداشتند و اكثراً
هنگامی شروع به مطالعه می كردند كه افراد خانواده در منزل بودند و تلويزيون هم روشن بود

مصاحبه یا خانواده ها
با تماس با اولياء اين دانش آموزان و پرس و جو در خصوص ميزان مطالعه و ساعت مطالعه ،آنان نيز تاييد
كردند كه فرزندانشان اغلب ساعات عصر را می خوابند و هيچ كدام ساعت مشخصی براي مطالعه ندارند و
روش درستی را هم براي مطالعه بكار نمی برند و اغلب در جمع افراد خانواده شروع به مطالعه می كنند و در
مقابل اعتراض والدين به اينكه چرا در جمع خانواده و سروصداي تلويزيون درس می خوانند ،ادعا می كنند
كه با صداي تلويزيون بهتر می توانند مطالعه كنند .و در ضمن آگاهی زيادي درباره تاريخ ادبيات كشور
ندارند.
با توجه به موارد عنوان شده سعی كردم به چرايی عدم يادگيري و تبيين منطقی آن و علت اصلی بپردازم كه
بر اساس الگوي شش پرسش بصورت منظم اشاره شده است:
 .1چرايی؟
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دوره متوسطه دوره بسيارحساسی است و سبب افزايش استرس بر دانش آموزان شده و عدم يادگيري
فراوانی بدنبال دارد كه اين مسئله مرا وا داشت تا در اين زمينه و براي كاهش اين افت دست به اقداماتی
بزنم.
 .4چگونه؟
نداشتن يك برنامه ريزي درست ،شيوه صحيح براي مطالعه كتب ادبی غير درسی مثل شاهنامه  ،عدم
آشنايی با موضوع مورد نظر ،در كاهش اثرگذاري نوع مطالعه اثر گذار است.
 .1چه كسی؟
در مورد عدم مطالعه كتب ادبی نقش دانش آموز ،خانواده و مدرسه هر سه مهم است و نبايد هيچكدام را
ناديده گرفت .اگر دانش آموز هدف روشنی از مطالعه كتب ادبی همچون شاهنامه نداشته باشد ويا به اجبار
والدين مطالعه كند و يا داراي والدين كم سواد باشد ويا شرايط مناسب در منزل براي مطالعه فراهم نباشد و
از سوي ديگر ،مشكالتی مثل عدم ارتباط بين محتواي آموزشی با نيازهاي آينده دانش آموزان ،روش تدريس
نامناسب ،آشنا نبودن دبيران با كتب ادبی،همگی می توانند در عدم يادگيري دانش آموزان موثر باشند.
 .2چه موقع؟ با شروع سال تحصيلی و گذشت در ماه از آغاز مهر ،تصميم به شاهنامه خوانی توسط دانش
آموزان گرفته شد.
یافته های علمی
داستانهاي شاهنامه خيلی پيش از آنكه تدوين شود همين راه دور و دراز را در اعضار و قرون پيموده و رفته
رفته صورتی – هرچند نه ثابت – بخود گرفته بود ،به همين جهت شاهنامه خود دنيائيست ،دنيائی پر از فراز
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و نشيب ،زشت و زيبا ،كاميابی و شكست ،رنج و شادي ،قهرمانان شاهنامه هر كدامشان – و بيش از همه
رستم – نمايندة نسل هاي بی شماري هستند كه در زمانی دراز ديده به هستی گشوده اند و با تالش هاي
مداوم خود كوشيده اند درشتی هاي زندگی را هموار و ناسازگاري ها را سازگار كنند ،در چنين دنيائی يك
قهرمان ،يك ساالر ،يك جهان پهلوان از هزاران غربال انديشه و احساس نسل هاي ناشناخت گذشته تا اين
چنين شكل گرفته و بدست ما رسيده است و بی جهت نيست كه هر كسی نقشی از خود را در اين قهرمانان
می يابد و ميان خود و آنان عاطفة مشتركی می جويد ،چرا ماجراهاي شاهنامه آنجا كه بتاريخ می گرايد
يعنی در لباس حقيقت ظاهر می شود از جلوة پرشكوه خود فرو می افتد و چنان می نمايد كه اين سروده
هاي خروشان از حركت و هيجان باز ايستاده است؟ زيرا سروكار ما ديگر با انسانهاي نامحدود ،كه زمان و
مكان مشخصی نمی شناسند نيست ،اين قهرمانان تاريخی هرچند مردانی پرنام و آوازه باشند باز زندانی قالب
محدود و كوچك خود هستند و اين چيزيست كه شاهنامه خوان آزاد انديش كه همسفر با قهرمانان بلند
پروازش به هر كجا خواسته سركشيده و به هر گوشه اي دست يازيده است نمی پسندد ،سرگذشت بهرام
چوبين يك سرگذشت تاريخی است اما همين داستان بسيار خواندنی را اگر با افسانه نمی آميختند و با
چاشنی خيال و پندار آنرا دستكاري نمی كردند و از مرز حقيقت و واقعيت فراتر نمی بردند كجا می توانست
اين همه گيرائی و عظمت داشته باشد؟ فردوسی اين راز بزرگ را كه در دل اساطير نهفته بود دريافت و با
زبان پرقدرت خود چنان روشنی و تازگی به آن بخشيد كه كهنگی جهان و گذشت زمان را برآن دسترسی
نيست و گوئی شاهنامه مردم پارسی زبان را از هر حماسه و اسطورة ديگري بی نياز ساخته است ،يا بهتر
بگوييم شاهنامه همچون تناور درختی سايه گستر بهيچ گياه و درخت و نهال ديگري مجال نداده است تا در
سايه اش قد بركشد و خودرا به چشم ها بيارايد .
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دلبستگی مردم به شنيدن دستانها و قصه ها امري طبيعی است و كدام سرگذشت و قصه از زندگی گذشتة
خود يك ملت آنهم از پس پردة اعصار و قرون ،می تواند اعجاب برانگيزتر و شنيدنی تر باشد ،بهمين جهت
زمانی دراز پيش از فردوسی بلكه پيش از اسالم ،اين ضرورت ذهنی و معنوي ،داستانهاي ملی ما را كه همة
آنها از سرگذشت هاي دور و درازي مايه گرفته و پيوند يافته بود صورتی مدوّن بخشيد ،چه بسا كه مردمی با
شور و شوق فراوان بپاي اين داستانها می نشستند ،و در عالم رويا و خلسه انگيز ،همراه اين قهرمانان مافوق
انسانی پروبال می گشودند و به اعماق دنياهاي تاريك و ناشناختة روزگاران گذشته قدم می نهادند ،دنيائی
كه خيلی پيش پدرانشان در آن زندگی كرده ،رنجها و شاديها ديده بودند .
اين سرگذشتها با شاخ و برگهاي فراوان كه به اقتصاي روز برآن بسته می شد در طول زمان پيسراسته تر و
مفقّح تر می شد و شايد كه جز سينة پيرمردان كهنسال و حافظة دهقانان و مؤبدان گوشه نشين دفتري و
نقشی ديگر از آن وجود نداشته است اما هرچه بود بزرگترين مكتب هم بستگی مردم و قانون مليت بشمار
می آمد .آنان كه اين داستانها را می خواندند يا می شنيدند با احساس مشتركی چنين می پنداشتند كه راه
زندگی را از جاهاي بسيار دور باهم آغاز كرده اند ،بهمين جهت وقتی در هجومها و كشتارها همه چيز از
ميان می رفت اين سرگذشتهاي غرورانگيز رنگ و روئی تازه تر می يافت و دلها را بيشتر به سوي خود می
كشيد ،درين هنگامه هاي اندوهبار كه جمود و افسردگی جانها را خسته می داشت ،كدام ماية تسلی می
توانست خاطرها را نوازش دهد و بر لب هاي خاموش و بی رنگ نور اميد و زندگی پاشد .همين سرگذشتها
بود كه بياري خسته دالن می شتافت و آنان را به فرداي خود اميدوار می ساخت ،پس از شكست از تازيان و
روزگار زبونی ايرانيان خداي نامه ها چنی رسالتی را ،با هدفی شناخته تر ايفا كردند ،با دولت غزنوي،
حكومت تركان در ايران آغاز می شد ،اينان به دستياري دستگاه خالفت كه خود يكسره در تعصب و فساد

21

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این اقدام پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و
پژوهشی آسمان مراجعه کنیدwww.asemankafinet.ir.
غوطه ور بود ،مجال هرنوع آزادگی و مردمی را از ايرانيان گرفته بودند ،در چنين ظلمات فضيلت كش و نامرد
پرور بود كه كار بدست استاد طوس افتاد و كاخ بلند شاهنامه را پی افكند.
پيداست كه خواندن داستانهاي كهن و حماسه هاي ملی پيش از اسالم نيز رواج داشته و قصه گويان آن
روزگار آنها را براي مردم نقل می كرده اند و احتماالً خنياگران از آن داستانها ،چكامه و سرودها نيز ساخته
بودند .
نضربن حارث از اعراب دورة جاهليت كه به حيره و ايران براي تجارت آمده بود همين داستانها را شنيده و
ياد گرفته بود ،وقتی حضرت رسول آيات قرآن را دربارة عاد و ثمود بر مردم می خواند ،او هم براي معارضة با
قرآن قصه هاي رستم و اسفنديار و پادشاهان عجم را براي مردم می خواند ،كراهتی كه در پاره اي اخبار و
احاديث دربارة قصه خوانی روايت شده ظاهراً ناشی از معارضه و تحدّي اين مرد با قرآن كريم بوده است
پس از اسالم نيز ظاهراً كار اين داستان سرايان كه سخن هاي ديرين را براي مردم بازگو می كرده اند –
شايد با رونقی كمتر – ادامه يافته است ،درين دوره است كه پاره اي از آن قصه ها را از زبان پهلوي – كه رو
بفراموشی می رفت – به عربی ترجمه كردند ،در اينكه قصه سرائی و توجه به داستانهاي كهن درين دو سه
قرن كم و بيش رواج داشته است ترديدي نيست ،وجود خداي نامه ها و داستانهاي پراكنده از سرگذشت
پهلوانان قديم ،دليل اين توجه و دلبستگی تواند بود و می رساند كه قهرمانان و پادشاهان باستان را مردم اين
روزگار می شناخته اند ،رويم رفته از قصه گويان در دنياي اسالم آن روز خبرهاي بيشتري داريم كه حتی
خلفا را با قصه هاي خود سرگم می كرده اند ، 12عيون االخبار از قصه گوئی در مرو سخن می دارد كه چون
مردم را با قصه هاي خود بگريه می آورد ،طنبوري از آستين بيرون می آورده می نواخت و می گفت :ابا اين
تيمار بايذ اندكی شادي . 11مسلماً اين قصه سراها – حداقل درميان ايرانيان – گاه شامل حال و سرگذشت
پهلوانان باستانی و ملی كه امروز ما به شاهنامه خوانی تعبير می كنيم نيز می شده است ،در همين
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زمانهاست كه مسعودي مروزي  ،شاهنامة خود را ساخته است ،كتابی كه آنرا به تصاوير آراسته و ارج بسيار
می نهاده اند 11و بی گمان كسانی كه از خواندن بهره اي داشتند در محافل و مجالس خود آنرا می خواندند
و ديگران را سرگم می كردند .در آن زمان هنوز مؤبدان و دهقانان پيري مانده بودند كه اين سخن هاي
ديرين را به خاطر داشتند و وقتی بدور هم جمع می شدند آنها را براي ديگران بازگو می كردند ،بطوريكه می
دانيم  ،بعداً چند نفري از همين ها بودند كه سپهساالر طوس را در تدوين شاهنامه اش ياري كردند ،از شعر
منجيك ترمذي كه می گويد :
فرو شنيدم و خواندم من از هزار افسان
هزار و ده صفت از هفت خان و رويين دژ
معلوم می شود ،در قرن چهارم ،شاهنامه خوانی براي ديگران ،امري رايج بوده است و آيا كتاب هزار افسان
كه آنرا اساس كتاب هزار و يك شب دانسته اند ،آنطور كه از شعر منجيك برمی آيد ،شامل داستانهاي
پهلوانی ايرانی نيز بوده است؟
در بيهقی ازين قصه سرايان و شهنامه خوانان به نام محدّث ياد شده است ،می گويد :وقتی در راه بُست امير
محمود گورخري را صيد كرده بود (بفرمود تا داغ برنهادند بنام محمود و بگذاشتند كه محدّثان پيش وي
خوانده بودند كه بهرام گور چنين كردي) . 41معلوم است محدثی كه از بهرام گور سخن گويد بايد يك
شاهنامه خوان باشد ،درين كتاب يك دو جاي ديگر نيز ازين قصه خوانان و محدثان سخن رفته است ،از
جمله در روزگار مسعود ،می گويد كه شبی بواحمد خليل در دهليز خاصه مقام كرده بود (خادمی برآمد و
محدث خواست و از اتفاق هيچ محدث حاضر نبود ،آزاد مرد بواحمد برخاست با خادم برفت و خادم پنداشت
كه او محدث است) ازين عبارت بيهقی چنين برمی آيد كه قصه خوانان مانند بسياري از درباريان ،پيوسته
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مالزم بوده اند تا هروقت الزم باشد شاه را با داستانسرائيهاي خود سرگم سازند ،همين بواحمد خليل كه به
جاي يك محدث به حضور سلطان می رود قصه اي می گويد (سخت سره و نغز) بطوري كه سلطان ،شانزده
هزار دينار به او می بخشد ، 44در زمان وليعهدي مسعود ،منوچهربن قابوس ،مردي بنام حسن محدث را نزد
مسعود می فرستد (تا هم خدمت محدثی كرد و هم گاه از گاه نامه و پيغام آوردي و می بردي). 41
از شاهنامه خوانان دربار سلطان محمود ،مردي محتشم بنام كاراسی است كه ظاهراً نخست در دربار آل بويه
بوده و پس از برچيده شدن بساط مجدالدوله ديلمی به دربار محمود راه يافته است ،دربارة او نوشته اند كه
سلطان (او را سخت دوست می داشت و از خود جدا نمی كرد تا بحدي حرمت او بيفزود كه عنصري می
نشست و كاراسی

می ايستاد تا سلطان به خواب می رفت) ،اين مرد كه بعنوان (شاهنامه خوان) و راوي

كتاب (هزار افسان) از او ياد شده ،درين فن داستانسرائی از چنان شهرتی برخوردار بوده كه در دوره هاي بعد
نيز زبانزد شاعران و سخن سرايان بوده است ،معزّي دربارة او گفته است :
چو كاراسی محدّث وار برخواند هزار افسان
خاقانی در تحفه العراقين ازو چنين ياد كرده است :
كاراسی كارنامه خوان گشت
قمري ز تو فارسی زبان گشت
و فلكی شيروانی او را در رديف بوعلی و كوشيار آورده :
به شكل بوعلی و كوشيار و كاراسی
رسد به حضرت تو هر زمان گروهی نو
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ارائه راه حلهای پیشنهادی
بعد از جمع آوري اطالعات و بررسی جوانب مسأله ،راه حل هايی به ذهنم رسيد كه به تهيه فهرست آن
اقدام نموده تا مناسبترين راه حل را براي اقدام انتخاب نمايم.
مهمترين اين راه حل ها عبارت بودند از:
 .1تهيه بروشورهايی ساده با موضوعات روشهاي مطالعه شاهنامه ،مديريت زمان ،برنامه ريزي و روشهاي
آن -شناخت هدف ،تمركز حواس و نقش آن در يادگيري.
 .4جلسات راهنمايی گروهی و كارگاه آموزشی آشنايی با شاهنامه فردوسی
. 1تهيه برنامه مطالعه روزانه و هفتگی شاهنامه فردوسی
. 2ثبت نام و عضو كردن و مشترک نمودن دانش آموزان در كتابخانه
. 1آوردن كتب شاهنامه به تعداد الزم و چيدن در كتابخانه كالسی
انتخاب راه حل پیشنهادی
با توجه به بررسيهاي انجام گرفته و وضعيت دانش آموزان و راهنمايی گرفتن از همكاران از بين كليه راه
حلهاي ممكن براي عالقه مند نمودن دانش آموزان به شاهنامه خوانی چند روش كه به نظر می رسيد نتايج
بهتري به دنبال داشته باشند انتخاب گرديد و زمينه را براي اجراي آن فراهم نموديم
از جمله اين راههاي منتخب عبارت بودند از:
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. 1آوردن چند كتاب شاهنامه و چيدن در كتابخانه كالسی
 .4ثبت نام و عضو كردن و مشترک نمودن دانش آموزان در كتابخانه
 .1جلسات راهنمايی گروهی و كارگاه آموزشی آشنايی با شاهنامه فردوسی
. 2تهيه برنامه مطالعه روزانه و هفتگی مطالعه شاهنامه
گردآوری شواهد دو
بعد از اقدامات صورت گرفته و برگزاري جلسات آموزشی و كارگاهی ويژه دانش آموزان و خانواده ها و
اجراي برنامه هاي پيش بينی شده با همكاري مربوطه و مطالعه شاهنامه توسط دانش آموزان و بررسی
وضعيت دانش ادبی دانش آموزان به تدريج تغييراتی در وضعيت بعضی از دانش آموزان مشاهده گرديد كه
قابل توجه بود كه پس از بررسيهاي الزم مشخص شد كه اين تعداد از شاگردان در اجراي برنامه تهيه شده
بسيار پيگير بوده و خانواده نيز نقش نظارتی خود را به خوبی ايفا كرده است .ارزيابی از عملكرد دانش آموزان
صورت گرفته و نتايج نسبت به قبل قابل توجه بود و به نظر می رسيد كه برنامه ها و پيشنهادهاي ارائه شده
و همچنين كالسهاي فوق برنامه براي دانش آموزانی كه پيگير برنامه بودند ،قابل قبول بود .تالش براي
تشويق اين قبيل دانش آموزان

براي ايجاد انگيزه بيشتر و براي تالش ساير شاگردان صورت گرفت و

همچنين دانش آموزانی هم كه نسبت به قبل كمی بهتر شده بودند تشويق گرديدند .
اگر چه انتظارات ما كامالً برآورده شد ولی نشان داد كه اگر برنامه درستی تنظيم شود و دانش آموز مقيّد به
اجراي برنامه باشد و از سوي ديگر خانواده نيز احساس مسئوليت كرده و شرايط محيط منزل را براي مطالعه
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فراهم سازد و از درگيريها و مشكالت خانوادگی كاسته شود ،می توان اميدوار بود كه اجراي چنين برنامه
هايی موثر واقع شده و دانش آموزان عالوه بر شاهنامه خوانی به مطالعه ساير كتب ادبی نيز روي می آورند.
محدودیت ها و موانع
.1عادات مطالعه دانش آموزان آشنا نبودن با روشهاي درست مطالعه و در نتيجه استفاده از يك شيوه و
روش خاص براي يادگيري تمام دروس و در نتيجه كارايی كم و عدم حصول به نتيجه
 .4عدم پذيرش مسئوليت عدم يادگيري درمقاطع مختلف از سوي عوامل آموزشگاهی
 .1عدم همكاري دانش آموزان در اجراي درست برنامه مطالعه روزانه ،و ايجاد مشكل در كار معاون و نا
هماهنگی در اجراي برنامه ها
 .2عدم هماهنگی خانواده ها با مدرسه ،در اجراي دقيق برنامه پيشنهادي -ثبت فعاليت روزانه فرزندان -رفت
و آمدها و برنامه زيستی آنان و عدم نظارت دقيق بر كار دانش آموزان ،بی نظمی در شركت در جلسات
آموزشی ويژه خانواده ها.
نتیجه گیری
شاهنامه ،براي همة مردم از پير و جوان و عامی و باسواد ،از هر طبقه كه بوده اند ،چيزهايی گفتنی داشته
است ،جوانان را دليري و جسارت و نام آوري می آموخت همانگونه كه پيران و از جهان دست كشيده را
تسلی می بخشيد و هر جا بفراخور مقام ،آنجا كه سخن مؤثر می افتد ،درس زندگی می داد و حكمت و اندرز
تلقين می كرد .اينك كه سخن پايان می پذيرد بجاست داستان كوتاهی را كه عبداهلل مستوفی در كتاب خود
آورده ،و می تواند نمونه اي باشد از تاثير و نفوذ شاهنامه در ميان مردم ايران ،درينجا نقل كنيم .
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مرحوم مستوفی می گويد«:بيكی از دهات استيجاري خود به ورامين رفته بودم ،پس از حسابرسی  ،وقيت از
حساب و رقم خسته شده بودم از ارباب نصراهلل مباشر كه مردي بی سواد و جز نوشتن اسم خود در پاي نامه
ها چيزي بلد نبود پرسيدم از جنس كتاب درخانه چه داري؟ گفت شاهنامه دارم .با كمال تعجب گفتم تو كه
سواد نداري شاهنامه را می خواهی چه كنی جواب داد ،پسرم ،شبها ،برايم می خواند .گفتم شاهنامه را بيار،
من امشب قائم مقام پسرت می شوم ،وقتی كتاب را آورد ،گفتم از كدام قسمت بيشتر خوشت می آيد ،گفت
من از نصايح و كلياتی كه بعد از هر وقعه يا در ضمن وقعه درين كتاب است لذت می برم ،بنابراين براي من
فرق نمی كند كه كدام قسمت را بخوانيد .شروع به خواندن كردم و واقعاً می ديدم كه اين پيرمرد شصت و
چند سالة بيسواد ،چنان محو نصايح و شعرهاي عبرت انگيز شاهنامه شده كه هروقت به يكی از آنها می رسم
غرق تحسين و شعف شده از خود بيخبر می شود و خواندن مرا قطع كرده می گويد ازين اشعار شاهنامه
است كه من خوشم می آيد ،بقدري از حسن قريحة اين پيرمرد خوشم آمد كه تا ساعت نه شب ،يعنی چهار
ساعت تمام  ،براي او و حضار شاهنامه خواندم»
پیشنهادات و راهكارهای افزایش اثر بخشی مطالعه کتب غیر درسی در بین دانش آموزان
- 1بررسی نقش و اهميت مطالعات غيردرسی دانش آموزان جهت تغيير ديدگاه و همسوسازي نظرات
همكاران در جلسات شوراي دبيران مدارس.
- 4اختصاص برخی از ساعات انشا  ،به كتابخوانی و مطالعه كتب غير درسی توسط دانش آموزان در كالس
درس.
- 1آگاه سازي اولياي دانش آموزان به اهميت و نقش مطالعه غيردرسی و بخصوص كتب غير درسی در
پيشرفت تحصيلی دانش آموزان.
27

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این اقدام پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و
پژوهشی آسمان مراجعه کنیدwww.asemankafinet.ir.
- 2برگزاري مسابقه از مطالب و محتواي كتب غير درسی پس از توزيع آن بين دانش آموزان و اهداي جوايز
مناسب به دانش آموزان منتخب.
- 1ارائه كار پژوهشی در كالس و مدرسه مرتبط با موضوع دروس مختلف از محتواي كتب غير درسی.
- 1برگزاري نمايشگاه هاي كتب غير درسی.
- 1كاهش حجم و مسئله محور نموددن محتواي كتابهاي درسی.
- 1تغيير روش تدريس و اكتفا نشدن به يك منبع آموزشی در سيستم آموزشی كشور.
- 9برقراري ارتباط با اولياي دانشآموزان و توجيه و حساس نمودن آنان نسبت به ضرورت مطالعه غيردرسی
دانشآموزان.
- 13تهيه و فراهم نمودن كتب غير درسی مورد نياز متناسب با ويژگیهاي سنی دانشآموزان.
- 11جذب دانشآموزان با استفاده از روشهاي مختلف  ،استفاده از مشوقها و...
- 14برنامهريزي و گنجاندن ساعاتی به عنوان ساعت مطالعه غيردرسی در برنامه درسی هفتگی.
- 11تالش بيشتر رسانههاي جمعی براي ترغيب به مطالعه كتب غير درسی با طراحی برنامههاي آموزشی
متعدد و مرتبط.
 -12بررسی مطالب و محتواي كتب غير درسی در جلسات گروه هاي آموزشی.
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