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 گویي در تبليغ دینيهنر داستان

 1سيد محسن ميرسندسي

 چکیده

اي گویي به عنوان تكنيكي براي انتقال و تثبيت عناصر فرهنگي عرصهتوجه به داستان و داستان

ویژه در مدیریت دانش به آن توجه شده است. این مقاله با الهاا   جدید است كه طي دو دهۀ اخير به

گویي در تبليغ دیني متمركز شده است. همچنين باا  نجا  شده بر روي استفاده از داستاناز تالشهاي ا

گویي توجه مخاطبان به خصوص مبلغين دیني را باه  ذكر كاركردها، ویژگيها و محدودیتهاي داستان

 كند.آشنایي و كاربرد هنرمندانۀ این تكنيك در فعاليتهاي تبليغي جلب مي

  .گویي، تبليغ دیني، ابزار فرهنگياستانداستان، د: واژگان کلیدی

                                                           
 استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي. .1
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 مقدمه
هستند.آنچه در وهلۀ اول با شانيدن   1ها، داستانها و قصهايیكي از عناصر فرهنگي در هر جامعه

هاي سرگرمي و ادبي آن است، ولي در كنار این كاركرد، ، جنبهشودكلمۀ داستان به ذهن متبادر مي
، انتقال و تثبيت مفاهيم، هنجارهاا و ارزشاهاي   كي مؤثر براي معرفيتوانند به عنوان تكنيداستانها مي

مطلوب در فرآیندهاي تبليغ دیني و تربيتي به خصوص تبليغ چهره به چهاره ماورد اساتفاده قارار     
گيرند. از این جنبه، یكي از وجوه تمایز فرهنگها، نوع داستانها و مقوالتي است كه در هر فرهنا   

یاباد. در واقا    صورت مكتوب در ميان جامعه جریان ماي و در عصر جدید به شدهسينه به سينه نقل 
 2در هر فرهنگي انتقال دانش از نسلهاي قبلي به نسل حاضراسات  یكي از كاركردهاي اصلي داستانها

يازي  بلكاه داناش آن چ  ، وجود ندارد هادانش تنها در مستندات و گزارش»و نكتۀ مهم این است كه
منوریاان،  .« )دهاد  وجود داشته و از طریق رفتار و اعمال خود را نشان ماي  كه در ذهن افراد است
منتقال و   ( همين دانش و آگاهيها است كه از طریق ابزار زبان)نوشتاري یا گفتاري(2ش: ص1831

 شود.به اشتراک گذارده مي
و نشيب  گویي به اندازۀ عمر پيدایش زبان و گویایي انسان است. تاریخ پر فرازعمر قصه و قصه
 (11ش: ص 1831)پورخاالقي،   گاویي تهاي نباوده اسات.    گاه از داستان و قصهزندگي انسانها هيچ

گویي و بيان وضعيت در اقوا  ها و غارها نوعي از حكایتنقاشيها و حكاكيهاي برجاي مانده بر كوه
مارد  روا    گویي به اشكال گوناگون در زندگي روزمارۀ است.در ایران باستان نيز قصهگذشته بوده
گزاران مرد  را در ميادین و محلهاي پر رفت و آمد در آن دوران گروهي به نا  داستان داشته است.

كردند و همين گروه بعدها به نقالّ شهرت پيدا گویي ميكردند و برایشان قصهبه دور خود جم  مي
و به مدد حافظۀ قاوي، بياان    پرداختنداي به نقل و روایتگري ادبيات ميكردند. نقالّان به طور حرفه

، مخاطباان را  شيوا و صداي خوش و استفاده از تصویر سازي و حركت متناسب دساتها و صاورت  
« راوي اخباار »گزاران معموالً در روایات مكتوب خود را كردند. این داستانمجذوب گفتار خود مي

و « نااقالن آثاار  »و « ارراویاان اخبا  »و روایات خود را در مقاا  گفتاار باه    « گزارندۀ اخبار»و 
توان دریافت كه سخنانشان خوب یا باد بار   اند.از این جا مينمودهو امثال آنها معوّل مي« مورخان»

كردند روایات كهني بوده كه سينه به سينه و دهان اساسي استوار بوده است و داستانهایي كه نقل مي
به ایران بسياري از داستانها و حكایاات باه   به دهان گشته و به آنها رسيده بوده است.با ورود اسال  

شدند به ماداحي و بياان مناقاب    آیند وگروهي از مرد  كه مناقبيان خوانده ميشكل مكتوب در مي
، فضاالليان اكثاراً باه ذكار داساتانهاي حماساي       درمقابل مناقبيان پرداختند.مي )ص(خاندان رسول
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قدیمي ایراني ما چاه آنهاا كاه باه نظام       ( حكایتهاي11ص 1ش:  1831)طرطوسي،  پرداختند.مي
اند مثل و بوستان سعدي، بيشتر جنباۀ  درآمده اند مثل شاهنامۀ فردوسي و چه آنها كه به نثر بيان شده

 ، اجتماعي و حتي عرفاني هستند. هاي اخالقيتعليمي دارند و درپي آموزش وانتقال مفاهيم و آموزه
 

 داستان در کتب آسمانی -1
، انجيال و قارآن   از كتب آسماني را داستانها و قصص تشكيل مي دهند. تورات بخشهاي زیادي

هاا و  حاوي داستانهایي است كه در آنها خداوند ضامن بياان وقاای  و اتفاقاات تااریخي، آماوزه      
شك از این جهات رهااوردي   ، قرآن، بيهنجارهاي دیني را مطرح مي سازد. در ميان كتب آسماني

حكایت و داستان به تفصيل یا باه اجماال طارح     203در قرآن كریم حدود مثال دارد. بزرگ و بي
گاویي و  صرار قرآن بر قصهاباشد. سوره مرتبط با قصص مي 38سورۀ آن،  111شود و از مجموع مي
ال دارد كه آفریدگار عالم در آخرین كتاب خود ایان چناين   ؤآور است. جاي سخواني شگفتيقصه

 (11ش: ص1833)حسيني،  خواند.ها فرا ميه تأمل در این قصهگوید و انسان را بقصه مي
داناد، بناابراین   هااي خاود ماي   را از خصالص عا  قصه 1و تفكربرانگيزي 8قرآن عبرت انگيزي

گونه برداشت كرد كه در موارد دیگر بيان داستان نيز باید این ویژگيها بر سایر اهادا   توان اینمي
قادر ساطحي، مساتقيم و    ت كه پندهاي اخالقي و فطاري گااه آن  غلبه داشته باشند. حقيقت آن اس

گذارند بلكه موجاب تمساخر و دلزدگاي    شوند كه نه تنها بر مخاطب تأثيري نميدستوري طرح مي
هایي چون قصص قرآن همين مطالب به شاكل رریا ،   كه در داستانها و قصهشود. حال آنآنها مي

شاان  اي مؤثر متوجه فطارت خادایي  انسانها را به گونهعميق و در عين حال هنرمندانه مطرح شده و 
 ( 10ش: ص1831)سليماني،  كند.مي

 

 گویی در تبلیغ دینیکارکردهای داستان و داستان -2
بر طبق مطالعات انجا  شده داستانها با فراهم كردن توانایي ایجاد ارتباطات سری ، طبيعي، واضح، 

هاي پيچيده به شكلي ساده و درگير كاردن  بيان ایده واقعي، مشاركتي، تفریحي و درست و همچنين
در . كنناد كماك ماي   هاميان افراد و گروهدانش در و انتقال هم زمان منطق و احساس به اشتراک 

سرایان اعتقاد بر برتري داستانها بر تحليلهاا در اشاتراک   گویي و داستانواق  طرفداران روش داستان
ا ممكن است ذهنها را برانگيزانند ولي نمي توانند به قلبهاا راه پيادا   آنها معتقدند تحليله .دانش دارند

ند هسات  جایي كه براي باه انگيازش در آوردن افاراد بایاد باه آن راه یافات. آنهاا معتقاد        ، كنند
ها، گویي از طریق ساختن مفاهيم انتزاعي پر معني، كمك به برقراري ارتباط بين افراد و ایدهداستان
هااي  رات و انگيزه دادن براي اقدا ، دادن فضاي تانف  و اجاازه دادن باه دیادگاه    بخشي ابتكاالها 
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مختل  براي پدیدار شدن، تشریح ارزشمند موقعيتهایي كه دانش در آنها اساتفاده شاده و راه حلهاا    
 (1ش: ص1831)منوریان،  .اندیافت شده

هااي داساتان در   با توجه به اهميت و نقاش داساتانها در هار فرهنگاي باه برخاي از كاركرد      
 شود:فرآیندهاي تربيتي و تبليغي اشاره مي

 

 یا اجتماعی کردن 5: جامعه پذیری2-1
، اجتمااعي و اخالقاي كاه    در این فرآیند اعضاي افراد یك جامعه با ارزشها و هنجارهاي دیني

هاا از طریاق آموزشاهاي    زیاد از این آموزه يمدنظر هر فرهن  است آشنا مي گردند. هرچند بخش
رسد آن بخشي كه به شكل غيار  گردد ولي به نظر ميستقيم و یا مشاهدۀ رفتاري به افراد منتقل ميم

باشاد.كافي اسات   شود از ثبات و دوامي بيشتر برخاوردار ماي  مستقيم مثل داستان به افراد منتقل مي
خالقي كه به آن ترین ارزشها و تعاليم دیني و اهركدا  از ما به حافظۀ خود مراجعه كنيم و ببينيم مهم

باور داریم در چه قالبي و توسط چه كساني در ذهن ما نقش بسته و پایدار مانده است. واضح اسات  
هاا را در  ها توسط مبلغان دیني و یا كتابهایي بوده است كه این آماوزه كه بخشي زیاد از این آموزه

 3اند.شكل داستانهاي واقعي به ما عرضه كرده
 

 : ایجاد جذابیت2-2
توان در قالب بيان داستانهاي واقعي و متناساب  هاي خشك و بعضاً پيچيده را مياهيم و گزارهمف

به مخاطبان منتقل كرد. عالوه بر این به تجربه ثابت شده است توان و دوا  یادگيري و به یاد سپاري 
تكنياك   یابد. همچناين مبلغااني كاه از ایان    ها در قالب قصه و داستانهاي واقعي افزایش ميآموزه

  كنند، غالباً مقبوليت و جذابيتي بيشتر در نزد مخاطبان دارند.درستي استفاده ميهنرمندانه و به

 

 : عبرت آموزی2-3
در هر محيط اجتماعي بر حسب شارایط و اقتضاالات زمااني و مكااني، امكاان روا  رفتارهاا و       

دقيق این ناهنجاریها و جستجوي  هنجارهاي مخال  با دین و اخالق وجود دارد. مبلغان دیني با شناخت
توانند در كاهش ایان ناوع   در سابقۀ فرهنگي و تاریخي و بيان نتایج و آثار آن در ميان گذشتگان مي

اي از این نوع است. بادیهي اسات   رفتارها مؤثر باشند.داستان اقوا  مختل  مثل قو  لوط در قرآن نمونه
 سطح اجتماعي و كالن قابل طرح است.  گيري هم در سطح روابط فردي و هم در این عبرت



 هنر داستان گویی در تبلیغ دینی

 

391 

 

  

 : انتقال و اشتراک آگاهی و دانش2-4
(، 11ش: ص 1833)جيناز،   اگر زبان را كانون انباشت آگاهي در هار جامعاه وفرهنگاي بادانيم    

كارگيري زبان نيز در ایجاد و انتقال آن سهمي مهام را در بار خواهناد داشات. یكاي از      بسترهاي به
سارایي  گاویي و داساتان  اي است كه قصهگيري زبان نوشتاري و گفتاري عرصهكارهاي اصلي بهزمينه

هااي اجتمااع   كند. در واق  از این طریق بخشي از آگاهيها كه مورد استفاده روزمره در الیاه ایجاد مي
انتقال و یا اشتراک دانش یكاي از   .یابدهاي اجتماعي جریان مي، اقشار و گروهقرار دارد در ميان افراد

گاروه  . اشتراک دانش تبادل دانش بين افراد، شودقلمداد ميترین مباحث فرآیند مدیریت دانش تداولم
تعری  شده است. امروزه مدلهاي جدید مدیریت دانش به دنبال ایجااد محيطاي    مختل  هايها و الیه

كاه  حاالي نگهاداري از آن. در   باشد ناه صارفاً  را دارا هستند كه قدرت در به اشتراک گذاشتن دانش 
كنند، این مدلهاي نوین افراد و اقدامات كيد ميأآوري تفنكارگيري بهمدلهاي سنتي مدیریت دانش بر 

ین معني كه انتقال دانش نيازمند همكاري گروهي و یا فردي باا دیگاران   ه ادهند. برا مد نظر قرار مي
 انتقاال و  دیادترین ابزارهااي  باشد یكاي از ج یابي به مزیتهاي دو جانبه ميبراي تسهيم دانش و دست
 (8)منوریان، همان: ص .باشدگویي و استفاده از داستانها مياشتراک دانش روش داستان

 

 : روانسازی جریان آموزش و یادگیری2-5
هایي كه فهم آن در اكثار افاراد   هاي علمي و آموزهداستانها مي توانند فراگيري بسياري از جنبه

د. از آنجا كه آموزش نبا سختي همراه است را تسهيل و تلطي  نمایخصوص كودكان و نوجوانان به
موضوعات و مطالب علمي داراي نكات و حواشي زیادي است و عمال ً بيان انتزاعي آنها باعث افت 

داستانها ساختار و بنياني  »شوند. شود، داستانها ابزاري كارآمد براي این منظور تلقي ميیادگيري مي
توانناد باراي   گانه مهيا كارده و ماي  مني، نكات رری ، و علت و معلولهاي چندرا براي مباحث ض

هایي كه با توصيفات علمي و منطقاي توضايح داده   تر، در مقایسه با پدیدهپيچيده يهایوص  پدیده
خاوب اسات اماا در    ها گزارهاعتقاد دارد اگرچه صحت و درستي  3ویك»  .شوند، استفاده شوندمي

كردني و معقول باشد، به یاد ماندني و بلكه ابزاري الز  است كه باور، ري نيستایجاد احساس ضرو
تواند با نگااه باه   چيزي كه مي .مظهر تجربيات و انتظارات گذشته بوده و آميخته با دیگر افراد باشد

 ایجاد شده و با نگاه به آینده استفاده شود، چيزي كه هم احساس و هم تفكر را در بر بگيرد. ۀگذشت
آموزشي آنهاا بار    ۀبرد. دیگر دليل اهميت داستانها به جنباو از داستان به عنوان چنين ابزاري نا  مي

باشند زیرا چهاار ركان بسايارمهم    داستانها از نظر آموزشي رویدادهاي شناختي مهمي مي .گرددمي
 (3ن، همان: ص)منوریا .«اطالعات، دانش، عقيده، و احساس: دهندارتباط بشري را در خود جاي مي
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 : ایجاد و انتقال ارزشها2-6
توان ارزشهایي كه در هر دورۀ زماني و یا در وضاعيت خااص   گویي مياز طریق داستان و قصه

وجود آورد و یا بر آنها تأكياد ورزیاد. هنگاامي كاه     باشد را بهاجتماعي، جامعه به آنها محتا  مي
يان داساتانهاي واقعاي از شاجاعت، ایثاارگري و     اي مورد هجو  بيگانگان قرار گرفته است، بجامعه
دوستي در ایجاد هيجان و تحریك افراد جامعه براي مقابله با دشمنان بسيار كارساز خواهد بود. وطن

همچنين هنگامي كه جامعه به افول ارزشهاي اخالقي مبتال شده است كه باا بياان غيار مساتقيم واز     
حساسيت جامعه را نسبت به آنچه كاه باراي او ضاروري    توان ها و داستانهاي واقعي ميطریق قصه

ها و داستانهاي تااریخي در  رسد دليل اصلي ماندگاري بسياري از قصهاست، رهنمون كرد. به نظر مي
اند در ، كاركردهاي اجتماعي است كه آنها توانستههاي ادبي آننظر از جنبه، صر بطن هر فرهنگي

 حالتهاي گوناگون ایفا نمایند. 
 

 : ایجاد تغییرات محیطی2-7
داستانها، ابزارهایي بسيار مناسب براي كساني هستند كه برحسب نقش اجتماعي خود در صادد  

باشند. معلمان، مبلغان، والادین و مربياان و حتاي    ایجاد تغييرات مطلوب در محيط پيراموني خود مي
اساب در حيطاۀ مسایوليت خاود     مدیران سازمانها و جز آن در مراحلي ناگزیر از ایجاد تغييرات من

هستند. با انتخاب و بيان به موق  داستانها و اتفاقات واقعي براي كسااني كاه تغييارات باراي آنهاا      
 توان بخشي از این مسير را هموار نمود.ضروري است مي

 : تعادل بخشی در حال2-8
هایي را كه باه  گروهتوان افراد و گویي و بيان واقعيتهاي رخ داده در گذشته مياز طریق داستان

توانند ارزیابي درستي از موقعيات خاود و جامعاه    هر دليل از وضعيتهاي واقعي فاصله گرفته و نمي
ها و بندي ایدهداشته باشند، تا حدي به تعادل نزدیك ساخت و آنها را در انطباق با واقعيات و صورت

 آلهاي خود كمك نمود.ایده

 

 : تنظیم بخشی در آینده2-9
ها مناب ، مدلها و سناریوهاي مشروح )ومستند( از گذشته هستند كه اقدامات و رفتارهااي  داستان

انداز را تشریح و یا حسي از اهادا   توانند یك چشمداستانها مي» دهند.حال و آیندۀ ما را شكل مي
(اگر بپذیریم كه كنشهاي انساني و اجتماعي 8صمنوریان، همان: «) نند.مشترک و معاني را ایجاد ك

توان بندي هستند، از طریق داستانهاي واقعي ميتر قابل دستهمتناسب با شرایط تحقق در قالبهاي كلي
گيري و نتایج این كنشها اشاره كرد. این نحوه از مواجهه باا واقعيتهااي   هاي شكلبه برخي از جنبه
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خواهند دركي تا حدودي روشن از نتایج عملكرد خود كه مي پيراموني، كمك خوبي به كساني است
آموزي قصص و داستانها كه در دیدگاه دیناي  هاي عبرترسد جنبهدر آینده داشته باشند. به نظر مي

 گيرد.مورد تأكيد است بيشتر در ارتباط با این كاركرد قرار مي

 

 : تلفیق تفکر واحساس2-11

یكي از مقوالت تحریك احساسات یا تفكر و تعقل در مخاطبان هاي تبليغي مبتني بر كثر شيوها
رود. به این لحاظ، سطح اقنااع  است. داستان، ابزاري مناسب براي تلفيق هنرمندانۀ این دو به شمار مي

 یابد. شوند، افزایش ميو ماندگاري اثر پيامهایي كه از این طریق منتقل مي

 

 نیویژگیهای داستان مناسب در تبلیغ دی -3
 : واقعی بودن3-1

ترین خصيصۀ یك داستان مناسب در ایجاد تأثير بر مخاطبان این است كه داستان بر اسااس  مهم
واقعيتي كه حقيقتاً رخ داده است شكل گرفته باشد و شنونده به نحوي به واقعي باودن آن اطميناان   

 داشته باشد.

 

 : وضوح و سادگی3-2
 االمكان طوالني نباشد.بان ساده، واضح بوده و حتيداستان باید متناسب با موقعيت و مخاط

 

 : موقعیت مشخص3-3
زمان و مكان اتفاق رخ داده در داستان به دقت بيان گردد. روشن است هرچه زمان داساتان باه   

 تر باشد تأثيري بيشتر بر مخاطب خواهد گذاشت.زمان حال نزدیك
 

 : صحت منابع3-4
ود تا حد امكان سندي معتبر براي نقل آن معرفي گردد. هرچاه  شاگر داستان از مناب  دیگر نقل مي

تر باشد، تأثيري كه مدنظر اسات، بيشاتر   شناخته شده )به نسبت سطح آگاهي( این مناب  براي مخاطبان
خواهد بود. مثالً داستانهایي كه براي مخاطبان مسلمان از قرآن كاریم و روایاات معصاومين)ع( نقال     

 گذارد.  اعتماد قلبي كه به این مناب  وجود دارد، تأثيري فراوان بر آنها مي شود به جهت اطمينان ومي
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 : تمرکز بر جزییات الزم3-5
ذكر جزیيات و حواشي داستانها در حدي ضروري است كه مرتبط با هد  كلاي نقال داساتان    

اصاطالح   باشد. در این صورت نباید وقت و توجه مخاطبان را با ذكر جزیيات زالد به هدر داد و در
 حاشيه بر متن غلبه كند.

 

 : پایان خوش3-6
، تأثيري بهتار بار شانوندگان خواهناد     به طور كلي داستانها اگر با نتيجه خوش به پایان برسند

اي كه مخاطب گيري و بهرهگذارد. این پایان خوش یا مستقيم در متن داستان قرار دارد و یا به نتيجه
ردد. هرچند در فرهن  دیني، تبشاير بار تناذیر مقاد  و داراي     گاز شنيدن داستان دارد مربوط مي
رسد در مواردي كه به خصوص مبلغان بر حسب شرایط تبليغي نااگزیر  اولویت است ولي به نظر مي

 توان پایان خوشي تصور كرد.به انذار مخاطبان هستند، براي هر داستاني نمي
 

 : تناسب موضوعی3-7
ي ارتباط موضوعي داستان با زمينۀ كلاي ماورد بحاث اسات.     گوییكي از نكات مهم در داستان

موق  باشد، هرچه تناسب ذكر یك داستان با زمينۀ كلي بحث به خصوص در تبليغ شفاهي بيشتر و به
، معماوالً ایان   رود. عالوه بر دقت در انتخاب یك داستانتأثيرگذاري بيشتري بر مخاطبان انتظار مي

 آید.سازي ذهني شنوندگان به دست ميچيني و آمادهتناسب با مقدمه
 

 : استنتاج3-8
هاي مفيد بودن ذكر یك داستان این است كه گوینده به نحوي داستان را طارح كناد   یكي از جنبه

كاه مادنظر او اسات یااري     ايكه شنونده و مخاطب را متناسب با سطح دركش در جم  بندي و نتيجه
مستقيم از زبان راوي داستان بشنود. هرچند در مواردي كاه   گيري راآنكه الز  باشد این نتيجهكند، بي

 گيري داستان را جم  كند.دهد، باید به یاري نتيجهگوینده داستان احتمال سوءفهم را در مخاطبان مي
 

 انگیزی: شوق3-9
گيري ادامۀ آن ترغياب كناد.    اي باشد كه انگيزۀ شنوندگان را در پيگونهشروع داستان باید به

شوند از اهميتي زیاد برخوردار است، زیرا این داستان را از ه مير داستانهایي كه مكتوب اراید عنوان
توان توجه مخاطبان را به خواندن آن جلاب  كند. با انتخاب عنواني جذاب ميسایر داستانها متمایز مي

 (103ش: ص1831یونسي، ) كرد.
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 : موقعیتهای آشنا3-11
، مكانها و جز آن براي مخاطبان آشاناتر باشاد تاأثير    سامي افرادهرچه فضاي كلي داستان مثل ا

هاا و داساتانهایي كاه مرباوط باه      مورد نظر در داستان بر آنها بيشتر خواهد بود. به این لحاظ قصه
 تر خواهد بود.فرهن  و زندگي روزمرۀ مخاطبان است مناسب

 

 : تمرکز واحد3-11
تمركز داشت زیرا تركيب چند موضاوع و یاا در   در هر داستان فقط باید بر روي یك موضوع 

 اصطالح از این شاخه به آن شاخه شدن در نقل یك داستان از تأثير آن خواهد كاست.
 

 کارگیری تضادها: به3-12
جذابيت یك داستان بستگي زیادي به وجود عناصر تضاادگونه و ناوع پاردازش آن از ساوي     

متماایز  ان را با جریان یكنواخات زنادگي روزماره    گویندۀ داستان دارد. این عناصر است كه داست
  .بخشدمي روحبه آن و  كندمي

 

 : ساختاربندی اصولی3-13
داستان. مقدمه در  گيرد. مقدمه، تنه و پایانیك داستان خوب از سه جزء به هم پيوسته شكل مي

وه بر این شخصيتهاي انگيز بوده و آهن  كلي داستان را القا نماید. عالعين اختصار باید بتواند شوق
شوند. در هر صورت سه جزء اصلي به نحو متماایز از هام   اصلي و محيط داستان در مقدمه معرفي مي

كناد و پيوساتگي تناۀ    آنكه مخاطب احساس كند در تنۀ داستان نفوذ ماي ، بيشوند. مقدمهجدا نمي
له پايش از پایاان داساتان    تر است، زیرا او  داستان كاه بالفاصا  داستان با پایان آن لزوماً مشخص

شود. هد  گوینده باید این باشاد كاه   ترین نقطۀ احساس و لط  داستان محسوب ميآید، عاليمي
و احساسي كه متناسب با هدفش مادنظر دارد را   ا در این نقطۀ سخت به هيجان آوردمخاطب خود ر
 ( 118ش: ص1831)یونسي،  در او القا كند.

گویي همانند سایر فنون به ميزان و نحوۀ استفاده از تكنيك داستاندر هر حال توفيق در استفاده 
كارگيري آن داراي ررای  و دقاایقي اسات كاه    ه آن ارتباط دارد. هر ابزاري متناسب با شرایط ب

توانناد در  گاردد. مبلغاان ماي   فراگيري و مسلط شدن بر آنها جز در مقا  عمل و تجربه ممكن نمي
ریق باازخوردگيري از مخاطباان باه هنگاا  اساتفاده از ایان تكنياك،        فعاليتهاي تبليغي خود از ط

 بخشند. هاي خود را در این زمينه ارتقاتجربه
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 گوییمحدودیتهای داستان -4

انتقاال و آماوزش داناش و     ۀگرچه بسياري از مطالعات استفاده از داستانها را به عناوان وسايل  
بار   ترجام  يهنوز نياز است تا تحقيقاترسد نظر ميبه ولي كنند، خصوص در تبليغ دیني تأیيد ميبه

تواناد در دامهاایي   گویي ميداستان .گویي صورت گيردخصوص داستانو بهثيرات داستانها أروي ت
باشد. یك داستان ممكن اسات باه دليال    كنندگي داستانها ميگرفتار شود. یكي از این دامها گمراه

خود جذب كند كه او را از هاد   به يوا به قدري مخاطب را بيان فصيح و ش ۀجذابيت باال و یا شيو
باشد غافل كرده و ماان  از  اصلي كه قياس و استنتا  از داستان و كاربرد نكات آن در كار خود مي

 ارزیابي انتقادي مخاطب از داستان شود.
اي ونهي داستان است به گادر محتوفردي  هايدیدگاهدخالت گویي از دیگر محدودیتهاي داستان

مخاطبان مشغوليهاي  دل نگرشها وبه  ]صر  نظر از صحيح یا ناصحيح بودن آنها[ها كه این دیدگاه
 .مربوط بوده و در نتيجه قدرتش را براي ارتباط با دیگران از دست بدهدكمتر افراد دیگر و 

باشد. وقتي صورت شفاهي و یا نوشتاري ميهآنها ب ۀیتحویل و ارا ۀمحدودیت دیگر این روش در نحو
در ارالاه و   گفتاار برند كه دیگار اشاكال عيناي    از همان مشكالتي رنج مي شوند دقيقاًداستانها نوشته مي

داساتان، خطاي   ۀ آن رنج مي برند. این مشكالت شامل عد  ارتباط از ساوي گویناد   تحویل به مخاطب از
باشد. چناين  اي ثابت، ميلحظه همانند یك عك ، معيني از عد  انعطا ۀ بودن در تعری  داستان، و درج

داستانهایي اگرچه نكات مشخصي را براي شنونده به همراه دارد و در زمان خودش در ذهن شانونده قارار   
گيرد ولي در گذر زمان و همراه باا تغييارات محيطاي چناين داساتاني ممكان اسات از واقعياات و         مي

مناساب   وضاعيتي داستانها براي هار  رسد ظر مي. همچنين به نهاي كنوني شنونده فاصله داشته باشددغدغه
و در ایان   باشند براي انتقال پيا  درست يتوانند انتخابهایموقعيتهایي وجود دارد كه داستانها نمي. باشندنمي

   تر استفاده كنند.حالتها مبلغين باید با اشرا  به اوضاع از تكنيكهایي مناسب
ها وجود دارد محدودیتهایي است كاه داساتانهاي   دیگري كه در مورد محدودیت داستان ايهنكت

شان براي در توانایي شوندمربوط به امور جزیي مي داستانهاي شخصيبا توجه به اینكه شخصي دارند. 
هاي مختل ، ابها  در آغاز و پایان، پيچيدگي و عد  وضوح دالیل و یا نقص در گرفتن دیدگاهدر بر

. در واق  هنار گوینادۀ داساتان ایان اسات كاه بتواناد        باشندپایان داستان داراي محدودیتهایي مي
تاري را  اي طرح كند كه حالتهااي عماومي  داستانهایي شخصي را با حفظ شالودۀ واقعي آن به گونه
 (18)منوریان، همان: ص شود، مفيد واق  شود.براي مخاطبان در برگيرد و براي هدفي كه ذكر مي
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 گیرینتیجه

اي كارآمد و در عاين حاال مغفاول    ي در فعاليتهاي تبليغي و تربيتي شيوهگویاستفاده از داستان

باشد. شاید بسياري از مبلغين و كساني كه در موقعيتهاي تربيتي داراي ایفاي نقش هستند از ایان  مي

كنند ولي این كاربرد، حاصل آموزشهاي خاص نبوده وحاصل تالشاها و آزماون و   ابزار استفاده مي

هاي آموزشي و پژوهشي اسم و اثري در این طوري كه به ندرت در عرصه، بهخطاهاي شخصي است

هاي اخير و البته به شكل تلویحي در ایان  ترین آثاري كه در دههشود. یكي از مهمزمينه مشاهده مي

 اثر شهيد واالمقا  مرتضي مطهري بوده است.« داستان راستان»ه شده است كتاب دوجلدي یزمينه ارا

در فعاليتهااي تبليغاي و    رغم مراتب فضل و دانش متاذكر ایان خا     ش علي1881ال ایشان در س

و حتي عد  توجه عامدانه به آن را از سوي صاحبان اندیشه به نوعي بيماري اجتمااعي   ترویجي شده

 (8، ص1ش:  1838)مطهري،  اند.توصي  كرده

با وجود تااریخ طاوالني و   از سوي دیگر ميراث فرهنگي ما چه در بعد دیني و چه از لحاظ ملي 

، داراي ذخایر بسيار غناي  هاي گرانسنگي كه حاصل گذار از مراحل سخت و متنوع بوده استتجربه

اي مي باشد. ولي نكتۀ مهم در دست داشاتن  از موادي است كه پاسخگوي وضعيت جامعۀ ما دربرهه

ع روز جامعاه و هام در طيا     هایي است كه بتواند این مواد را هم متناسب با اوضاا ابزارها و شيوه

وسيعي از مخاطبان پوشش دهد و بتواند پيوند آنها را با این ميراث گرانبهاا برقارار نمایاد. هرچناد     

رسد یكي از این تكنيكها شود ولي به نظر مياي مدرن محقق ميتاحدودي این مهم با ابزارهاي رسانه

گویي خواهد بود. چنانچه مبلغين ا دارد داستانكه قابليت كاربرد در همۀ فعاليتهاي تبليغي و تربيتي ر

هاي تبليغي و گذاري در عرصهریزي و سياستویژه نهادها و سازمانهایي كه متكفل برنامهدیني و به

تربيتي هستند به نحو كافي به گسترش علمي و آموزش كارگاهي این نوع ابزارهاا همّات گمارناد    

 و تربيت اسالمي بود.توان شاهد تحولي در عرصۀ تبليغ دیني مي
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 :نوشتهاپی

رغام   در این نوشتار منظور از داستان، بيان مستقيم و یا غير مستقيم رویدادي واقعي اسات. علاي  . 1

، قصه، گزارش، خاطره و كلماتي از این دست در ادبيات تخصصاي  تفاوتهاي رریفي كه بين داستان

 تقریباً یكسان در نظر گرفته شده است.نویسي وجود دارد در این جا همۀ این مقوالت داستان

سرایي، مهارت داستان»در تدوین این نوشتار از ایدۀ آقاي دكتر مهدي شامي زنجاني كه با عنوان  .2

 بنيان اراله گردید، استفاده شده است.در دومين كنفران  سازمانهاي دانش« برجستۀ مدیران موفق

 (111)یوس /  ولِي.أل عِبْرَةٌ قَصَصِهِمْ فِي كَانَ لَقَدْ .3

 (133)اعرا /  يَتَفَكَّرُونَ. لَعَلَّهُمْ الْقَصَصَ ... فَاقْصُصِ .4

5. Socialisation. 

یكي از آثار ارزشمند در زمينۀ توجه به ابزار داستان در رساندن پيامهاي دیناي مجموعاه داساتان     .3

 راستان است كه توسط شهيد مطهري به نگارش درآمده است.

7. weick 
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، آساتان قادر ریاو     ، چاا  او  های قررن  فرهنگ قصهش(، 1331مه دخت ) پورخالقي، .1

 چا  و انتشارات، مشهد. همؤسس

ساعید هااايوني، چاا     نگاهی در فروپاشی ذهن دو ساحتی،  أمنشش(، 1333جینز، جولیلن ) .2

 او ، نشرني، تهران.

هنار ،   ه، چا  پنجم، انتشارات حوزستا تأملی دیگر در باب دا، ش(1331) سلیااني، محسن .3

 تهران.

، چاا  ساوم، کاركت انتشاارات     داراب نامه طرطوسیش(، 1334طرطوسي، ابوطاهرمحاد ) .4

 علاي و فرهنگي، تهران.

 انتشارات اسالمي، قم. ، دفترداستا  راستا ش(، 1333مطهر ، مرتضي ) .5

 و اشرترا   در داسرتانها  نقش سازمانها در گوییداستا ، ش(1331منوريان، عبار و ديگران ) .3

 ، ، اولین كنفرانس بین الاللي مديريت و نوآور ، تهران.هاایده و تجربيات دانش انتقال

 انتشارات نگاه، تهران. ه، چا  کشم، مؤسسهنر داستا  نویسیش(، 1331يونسي، ابراهیم ) .1

 


