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 چكيده
اي تحليلي در هفت بزم نگاشته و آن را به صورت مقاله اي را بر داستاناین پژوهش بر آن است كه مقدمه

هاي اجتماعي و سایر خوانندگان عالقمند قرار دهد. دكتر اختيار پژوهشگران و مدرسان آموزش مهارت

ها فلسفه، نجوم، طب و ریاضيات اسالمي را محمد یوسف محقق مالزیایي معتقد است، همان گونه كه غربي

اند، هاي ارتباطي را كه اروپائيان در آنها پيشرفت كردهباید نظریهمسلمانان نيز مياروپایي یا غربي كردند، 

(. بدون هيچ تردید 4ص 1181ولي اسالمي كرده و مورد استقاده قرار دهند)به نقل از بولتون ، ترجمه شاه

راني و اسالمي دارد. دهند، ریشه در متون ایها ارائه ميهاي ارتباطي كه امروز غربيبخش مهمي از این نظریه

هاي اجتماعي در داستان هفت بزم شاهنامه است كه بخش كوچكي هاي مهارتیك نمونه از آن، آموزش

هاي علمي امروزي درباره مهارتاز اثر بزرگ فردوسي است و مقایسه و تلفيق آن با مطالعات و پژوهش

ي است، اول آن كه از منابع عظيم هاي اجتماعي و ارتباطي با هدف بومي سازي داراي مزایاي بيشمار

مكتوب فرهنگي و ادبي كشور و مفاخر صاحب نام آن استفاده به جا و بهينه خواهد شد و نام آن بزرگان را 

زنده و آثار آنان را بيش از پيش مطرح و به آنان ارج دوباره مي نهيم. و دیگر آن كه كالم شيوا و دلنشين 

زبان و ناخودآگاه جمعي همه ما ایرانيان حضور دائم داشته و یك ها است كه در ذهن و حكيم طوس قرن

هاي آموزشي وجود دارد. با توجه به مقام و جایگاه ریزيآمادگي ذهني براي پذیرش این گونه برنامه

فردوسي و احترام فراوان او نزد همه ایرانيان بدون هيچ تردید، پذیرش، تمرین، تكرار و اثر بخشي این 

 با موفقيت بيشتري همراه خواهد كرد.ها را آموزش

 هاي اجتماعيمهر، مهارت فردوسي، شاهنامه، هفت بزم، بزرگ :واژگان کليدی
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 مقدمه

هاي اجتماعي ماهرانه شده است. در همين هاي اخير توجه زیادي به مبحث تعاملدر سال

وهشگران سازد كه تقریبا پژ( خاطر نشان مي11ص1184)به نقل از بيگي،  1رابطه سگرین

اند. مند شدههاي اجتماعي عالقههاي علوم اجتماعي به مفهوم مهارتتمامي رشته

ها ميدهد كه با این آموزشهاي اجتماعي نشان ميرویكردهاي مختلف آموزش مهارت

هایي هاي اجتماعي آن دسته مهارتتوان عملكرد اجتماعي افراد را بهبود بخشيد. مهارت

 بریم.ت ميان فردي به كار ميهستند كه ما در تعامال

هاي اجتماعي عبارت است گویند، مهارت، همان منبع( مي1381) 2اشالنت و مك فال

اي رفتار كند كه دیگران او را با كفایت سازد به گونهاز فرآیند مركبي كه فرد را قادر مي

 قيت آميز هستند.هایي الزم براي انجام رفتارهاي هدفمند و موفها توانایيتلقي كنند. مهارت

هاي اجتماعي به رفتارهایي گویند، مهارت( مي11-همان1381) 1مك گویر و پریستلي

مي 4دهند. و یا ارگایلهاي موفق رو در رو را تشكيل ميشود كه شالوده ارتباطگفته مي

گوید، منظور من از رفتار ماهرانه اجتماعي رفتارهایي است كه به تعامل گران كمك مي

گوید اهداف خویش دست یابند. بعد یادگيري را هم به این تعریف مي افزاید او ميكند به 

اي كه افراد در رابطه  ميان مهارت اجتماعي عبارت است از رفتارهاي معين و آموخته شده

دهند )همان(. هاي محيطي یا حفظ آنها انجام ميفردي خود، براي كسب تقویت

هاي مهارت اجتماعي به شش ( در ارزیابي نشانه11-همان 1382و دیگران ) 1مایكلسون

 كنند:عنصر اصلي اشاره مي

 شوند.هاي اجتماعي به طور معمول آموخته ميمهارت -1

 اندهاي كالمي و غير كالمي گوناگون و ویژهشامل مجموعه اي از رفتار -2

 هاي مناسب و موثرند.مستلزم داوطلب شدن و ارایه پاسخ -1

                                                           

1. Segrin 

2. Schlundt & Mc Fall 

3. Mc Gurie & Priestley 

4. Argyle 

5. Michelson 
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 رسانند.اعي دیگران را به حداكثر ميهاي اجتمهویت -4

ها احتياج ماهيتي تعاملي دارند و به زمان بندي مناسب و تاثير متقابل برخي از رفتار -1

 دارند.

باشند تحت تاثير عوامل محيطي همچون سن، جنس، و پایگاه طرف مقابل مي -6

 (88)همان،

مان( معتقدند كه مهارت،ه1384) 1رفتارهاي اجتماعي هدفمندند، اسپتيزبرگ و كوپاچ

تواند ها ميسازند، حال این هدفها را برآورده ميهایي هستند كه هدفها توانایي

دهند، مهارتنيز تعریف مشابهي را ارائه مي 2اختصاصي و یا كلي باشند. سگرین و دیالرد

یابي صحيح و مناسب به اهداف، )همان(. سومين اجتماعي عبارت است از توانایي دست

هاي اجتماعي متناسب بودن آنها با وضعيت است. فردي از لحاظ اجتماعي یژگي مهارتو

ماهر است كه بتواند رفتارهایش را متناسب با انتظارات دیگران تغيير دهد. به این ترتيب 

داشتن ارتباط ماهرانه بستگي به استفاده صحيح )از لحاظ بافتي( و تسهيل كننده )از لحاظ 

اي برقراري ارتباط مناسب و كار آمد با دیگران دارد )همان(. چهارمين هرفتاري( از شيوه

هاي اجتماعي در واقع واحدهاي رفتاري مجزا ویژگي این تعریف آن است كه مهارت

هستند. فردي كه از لحاظ اجتماعي مهارت دارد، قادر است رفتارهاي مختلف و مناسبي 

كند... ر قالب عملكرد رفتاري پي ریزي ميهاي اجتماعي را دداشته باشد. او این توانایي

 ، همان(.1332هاي بارز ارتباط اجتماعي ماهرانه است )سگرین، این نكته یكي از ویژگي

هاي اجتماعي است. در حال حاظر پنجمين جنبه این تعریف، آموختني بودن مهارت

، زیرا كودكاني تمامي محققان اتفاق نظر دارند كه اكثر رفتارهاي اجتماعي آموختني هستند

اند از لحاظ اجتماعي رفتارهایي متفاوت و نامعقول دارند و ها بزرگ نشدهكه در بين انسان

دهند كودكاني كه محيط خانوادگي باشند. همچنين شواهد نشان ميقادر به تكلم نمي

، همان(. 1381، 1اند، رفتار اجتماعي نامقبولي دارند )ایسلر و فردریكسنگرمي نداشته

                                                           

1. Spitzberg & Cupach 

2. Dillard 

3. Eisler & Fredriksen 
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گوید تمامي رفتارها به جز ،همان(در نظریه شناختي اجتماعي خود مي1386) 1ورابند

هاي اوليه مثل پلك زدن آموختني هستند. این یادگيري اجتماعي از طریق مدل رفلكس

سازي و تعليم رفتارهاي بزرگسالي چون والدین، معلمان، همشهریان یا همساالن صورت 

 پذیرد.مي

گویند، اگر در مورد كيفيت همان( در مورد رفتار ماهرانه مي ،1332) 2كالينز و كالينز

رفتارهایتان نيز فيدبك دقيقي نگيرید ممكن است یك اشتباه را بارها تكرار كنيد این نوع 

دهند كه بدون ها بدون فيدبك بهبود نخواهد یافت حتي برخي شواهد نشان ميمهارت

 هيم )همان(.شك ممكن است این مهارت را به تدریج از دست بد

هاي دیدگاه هاي اجتماعي و یكي دیگر از ویژگيآخرین بخش تعریف مهارت

ها كنترل شناختي دارند. اجتماعي گویاي این است كه افراد بر این مهارت -شناختي 

بنابراین كسي كه از لحاظ اجتماعي كمبود مهارت دارد، ممكن است عناصر اصلي مهارت 

هاي فكري الزم براي استفاده از این عناصر در ما از فراینداجتماعي را فراگرفته باشد، ا

بندي رفتارهاي اجتماعي هاي مهم كنترل، زمانبهره باشد. یكي از جنبهتعامالت خود بي

یابي به نتایج مطلوب آن است، پس زمان بندي رفتار است. اگر فایده رفتار اجتماعي دست

ماهرانه در مواقع مناسب استفاده كرد. در واقع اهميت زیادي دارد. یعني باید از رفتارهاي 

 1موقع مطالب است )هارجي و مك كارتنكفایتي اجتماعي بيان بيهاي بيیكي از نشانه

، همان(. پس یادگيري زمان استفاده از رفتارهاي اجتماعي، به اندازه ماهيت این 1386

 رفتارها و نحوه انجام آنها اهميت دارد.

شویم. در جریان این ها و مشكالتي مواجه ميي با چالشهمه ما گاهي در زندگ

هایي كه به ما كمك مي كنند تا به بهترین ها، در اختيار داشتن منابع و مهارتدشواري

شكل ممكن از عهده حل مشكالت خود برآئيم، تسلي بخش است. پژوهشگران اطالعات 

اند. آنها تالش آوري كردهارزشمندي درباره نحوه مقابله افراد با مشكالت زندگي جمع

                                                           

1. Bandura 

2. Collins & Collins 

3. Hargei & Mc Cartan 
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 اند:هاي زیر معطوف كردهخود را بر پاسخ دادن به پرسش

اي متفاوت را شناسایي و ارزیابي كرد، آیا برخي هاي مقابلهتوان سبكآیا مي

اي براي مقابله با مشكالت خاص از راهبردهاي دیگر مفيد و مفيدتر راهبردهاي مقابله

يریم كه با مشكالت، موثرتر مقابله كنيم؟ )كلينكه ترجمه توانيم یاد بگهستند؟ چگونه مي

 (.1184، 11محمد خاني، ص

هاي آموزشي تهيه هاي اجتماعي، روان شناسان برنامهبه دنبال آگاهي از نقش مهارت

هاي خود را در تعامالت اجتماعي بهبود آموزند تا مهارتاند كه در آنها به افراد ميكرده

باشد، مسئله گشایي، خودآرام سازي، حفظ ها به شرح زیر ميهارتبخشند. بخشي از این م

كنترل دروني، استفاده از شوخ طبعي، ورزش كردن، پاداش دادن به موفقيتهاي خود، 

ها، پایداري، حفظ غرور، مقابله با خود ناتوان سازي، مبارزه جویي، رشد و تقویت توانایي

انتظارات واقع بينانه، مقابله با شكست، تغيير یادگيري نحوه مقابله موثر، زندگي كردن با 

هاي اوليه درست، حفظ احساس كنترل، تفكر انطباقي، سرگرم دادن موقعيت، انجام ارزیابي

كردن خود، استفاده موثر از سيستمهاي حمایتي، مقابله با یاس و نااميدي، مقابله با تنهایي، 

مقابله با خشم، گذشت و  كم رویي و طرد شدگي، جرات ورزي، مذاكره و گفتگو،

هاي اجتماعي، آموزشي انعطاف پذیر ميبخشش، و ... شایان ذكر است، آموزش مهارت

باشد و براساس ضرورت ممكن است منجر به خلق و ابداع روش جدیدي نيز بشود )همان، 

 (.11ص

هاي اجتماعي به درجات سالمت دهند كه آموزش مهارتها نشان ميهمچنين پژوهش

ها در كاهش مصرف كند و تاثير این آموزشت كودكان و نوجوانان كمك ميو بهداش

( )باتوین، باتوین، فيالزوال و ميل1381، 1سيگار، الكل، وابستگي به مواد )با توین و ویليامز

(، 1331 1( پيشگيري از خشونت و بزهكاري )گي نر، وبستر و چامپيون1384، 2من

هاي (، كاهش عالیم و نشانه1334، 4هوارد پيتنيجلوگيري از خودكشي )الفروم بایس و 

                                                           

1. Botvin & Williams 

2. Botvin & Botvin, Filazzlola & Millman 

3. Gainer, Webster - Chapion 

4. La.Formbise & Howard - Pitney 
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( كاهش عالیم اختالالت )ترونر و 1338 2)لوسي« 1هاي كنشيروان نژندي»منفي 

( تصویر از خود ، 1336،  4( سازگاري هيجاني )داردن و همكاران1331، 1داكمانتون

ند و بخودكار آمدي، سازگاري اجتماعي و هيجاني و كاهش اضطراب، پيشگيري از بي

( نشان داده شده است )همه به نقل از قلعه 1334باري جنسي )سازمان بهداشت جهاني، 

 (.72-71، ص 86اسدي، 

هاي زندگي موجب افزایش ( نشان داده است كه آموزش مهارت2111، 1)ویچروسكي

و دیگران  6دهد. البرتينعزت نفس شده و انعطاف پذیري در مقابل تغييرات را افزایش مي

اند كه این آموزش، باعث افزایش توانایي افراد ( نيز نشان داده71ص  همان، ،2111)

یابند شود، این افراد به صورت ارادي به آرميدگي دست ميها ميدركنترل مسایل و مشكل

هاي مربوط به ریزيهایي چون برنامه(. از عهده فعاليت71ص ، همان، 1336، 7)گيلبرت

كنند. این آموزش ي موفق تري براي حل مسئله استفاده ميهاحل مسئله برآمده و از روش

هاي شناختي و حرمت خود شود سطح اضطراب و خشم كاهش یافته، مهارتباعث مي

هایي كه نشان ( با توجه به پژوهش71ص ، همان، 1331، 8افزایش یابد )سي جاكوسكي

ها ذیر نسبت به مشكلپهاي اساسي، فرد را مستعد و آسيباند فقدان ویا حذف مهارتداده

هایي فراهم شود تا افراد كند، منطق آن است كه فرصتاجتماعي مي -هاي رواني و آسيب

هاي اساسي زندگي جهت هایي را بياموزند، آگاهي بيشتر افراد با مهارتچنين مهارت

عاطفي، بسيار الزم و ضروري است، زیرا اغلب  -هاي رواني پيشگيري و یا كاهش مشكل

خانوادگي و اجتماعي، فرصت مناسب جهت كسب مهارت فراد به دليل شرایط خاصاین ا

هاي زندگي، وضعيت اند و در صورت آموزش مهارتهاي اساسي زندگي را نداشته

(. در یك بررسي دیگر 74ص ، 1186سالمت این افراد بهبود خواهد یافت. )قلعه اسدي، 
                                                           

1. functional psychosis 

2. Lucchi 

3. Turner & Duckmanton 

4. Darden 

5. Wichchroski 

6. Albertyn 

7. Gillbert 

8. Syjakowski 
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هاي اجتماعي )مهارت آموزش مهارت ( انجام شده نشان داده كه13-48 ص توسط وكيلي،

ساله به طور معني داري موفق بوده است.  11-12حل مسئله( در كنترل خشم نوجوانان 

پرخاشگري به عنوان یك مشكل شدید و رو به افزایش در ميان نوجوانان شناخته شده 

است. در حال حاضر، پرخاشگري یك مساله اجتماعي و یكي از موضوعات اساسي 

(. دیدگاه نظریه پردازان شناختي در 2111، 1آید )نيكولسونواني به حساب ميبهداشت ر

مورد رفتار كنترل نشده، شرورانه و پرخاشگرانه این است كه ویژگي این رفتارها با طيفي از 

شود )برایت و هاي ناكافي حل مساله مشخص مياجتماعي و مهارت -انحرافات شناختي 

( نوجوان 1334، 1؛ كندال و هولون1331، 4؛ كندال1334، 1؛ كازدین1334، 2رابين

هاي رفتار خود را پيش بيني كند و در محركتواند به درستي پيامدخشمگين معموال نمي

 بينند.هاي خصمانه ميهاي اجتماعي نشانه

دهند، رفتار دیگران را هاي ترس را مد نظر قرار ميدر تفسير معناي رفتار دیگران نشانه

دهند و درك درستي از سطح پرخاشگري اي مبهم به مقاصد خصمانه ربط ميهدر موقعيت

 (48-13 ص خود ندارند )وكيلي،

گيري از پرخاشگري در سنين باالتر هاي اجتماعي براي پيشآموزش مهارت

 گيري از پرخاشگري است.هاي جهاني پيش)نوجواني( بخش مهمي از برنامه

هایي است كه در بهداشت رنده رشد مهارتهاي اجتماعي در برگيي مهارتبرنامه

 اجتماعي و عاطفي كودكان نقش اصلي دارد.

هاي اجتماعي، آموزش همنوایي است، همنوایي مهارتي است ترین مهارتیكي از مهم

، همان( 1334، 6شود. )ایگرتكه به عنوان بنيان حل مسئله و مدیریت هيجان، مطرح مي

دهد و منوایي را در ارتقاء تحصيلي نوجوانان نشان ميشواهد بسياري وجود دارد كه نقش ه
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( كودكاني كه در بر چسب زدن و 2116، 1بخشد )تيتررفتارهاي اجتماعي آنها را بهبود مي

تر هستند نشان دادند كه بهتر مورد قبول همساالن خود قرار توصيف هيجانات خود موفق

توانند مدیریت كودكان ميدهد كه ها نشان ميگيرند )همان(. همچنين پژوهشمي

هاي كنترل ، همان( یكي از روش2111، 2احساساتي مانند خشم را بياموزند )نيكولسون

اي از هاي حل مسئله است. آموزش مهارت حل مساله مجموعهخشم، آموزش مهارت

هاي كند. تا در موقعيتمراحل است كه شرایطي را براي هدایت كودك فراهم مي

، همان( در 1332، 1اي سازگارانه، نسبت به همساالن عمل كند )فرنچهاجتماعي با پاسخ

ترین مشكالت این مجموع پژوهشگران معتقدند كه پرخاشگري و كنترل ضعيف، از مهم

هاي اسنادي، انحراف شناختي، گفتگو در افراد است، بنابراین در هر زماني باید فرایند

هاي اجتماعي و راه كم بود مهارت زا، نسبت دادن صحيح عواطف،هاي كشمكشموقعيت

 كارهاي عمومي حل مسائل مد نظر قرار بگيرد )همان(.

دهند پژوهش در تكامل اجتماعي به سرعت در حال سرعت است محققان توضيح مي

هاي دیگري نير پي ببریم. در و به همين دليل ممكن است در آینده نزدیك به مهارت

روي دانشجویاني كه مشكالت رفتاري، تحصيلي و  مطالعه دیگري كه در دانشگاه كلمسون

هاي اجتماعي یادگيري داشتند انجام شده است، این دانشجویان را تحت آموزش مهارت

هاي زندگي باعث افزایش عالقه اند و در نهایت مشخص شد كه آموزش مهارتقرار داده

 (.2111، 4آنها به آموزش، درس و تحصيل و لذت بردن از زندگي شده است )ميلسوم

در پژوهشي دیگر، تعدادي از دانشجویان یك دانشگاه را به دو گروه تقسيم كردند، 

هاي اجتماعي قرار گرفتند و دانشجویاني كه از این دانشجویاني كه تحت آموزش مهارت

ها محروم بودند در پایان بررسي مشخص شد دانشجویاني كه از آموزش مهارتآموزش

بودند از نظر رشد رفتاري و تحصيلي در وضعيت بهتري قرار هاي اجتماعي بهره برده 
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(. در یك بررسي دیگر كه بر روي دانشجویان در تایوان انجام شده 2111) 1داشتند. دوبينز

هاي اجتماعي باعث بهبود و پيشرفت رفتارهاي است، مشاهده گردید كه آموزش مهارت

(. در 2111، 2ده شده است )ین وواجتماعي و همچنين بهبود وضعيت اقتصادي آنها در آین

( روي دانش آموزان نابينا انجام شد 1186اي كه در ایران توسط )به پژوه، احمد، مطالعه

هاي اجتماعي باعث باال بردن عزت نفس در این دانش هاي مهارتبدست آمد كه آموزش

اند. كردهميآموزان شده به نحوي كه در تعامل با همساالن خود با عزت نفس باالیي رفتار 

سالگي با والدیني زندگي كنند كه  1- 1( معتقد است اگر كودكان از سن 2111، )1كتلر

آنها از وضعيت مهارت اجتماعي خوبي برخوردار باشند، آنها نيز در آینده از وضعيت 

 هاي اجتماعي و بهداشت رواني بهتري برخوردار خواهند بود.مهارت

سان در نتيجه فرایند اجتماعي شدن، برخي از همچنين جرج گازدا معتقد است، ان

ها را كند، اما سطح عملكرد او در این مهارتهاي ارتباطي بين فردي را كسب ميمهارت

تر، تر، مودبتوان بهبود بخشيد. هر فردي براي آن كه در روابط انساني خود فهميدهمي

ار كند، از ظرفيت باالیي تر رفتتر و عينيتر، صریحریاتر، آزاد اندیشتر، بيصميمي

برخوردار است، اما با كمك مجموعه مستحكمي از دانش نظري، الگوي مناسب و فرصت

تر شدن او را تا حد زیادي تسریع نمود. توان فرایند انسان كاملهاي تجربه شخصي مي

 (.41ص ، 1181ولي، ، به نقل از شاه4)گازدا

   از مشكالت بهداشتي و اختالالت روانياند كه بسياري هاي زیادي نشان دادهپژوهش

ها در زمينه سوء مصرف مواد نشان داده هاي رواني اجتماعي دارند، از جمله پژوهشریشه

 و 1هاي اجتماعي با سوء مصرف مواد رابطه دارند )مك دانالداست كمبود مهارت

(  1183به نقل از نوشادروان، خسرو، ، 1331همكاران، 

(http://eslahe.com/article778-htm/ ) 
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هاي اجتماعي و وضعيت تحصيلي نيز ( بين مهارت1332و همكاران ) 1همچنين زیمرمن

اند )همان(. بين عزت نفس پایين و سوء مصرف الكل نيز ارتباط معني داري بدست آورده

 2، به نقل از همان( اسميت1334ارتباط معني داري بدست آمده است )سينگ و مصطفي، 

هاي اجتماعي نقش پيشگيرانه در اي روشن كرد كه افزایش مهارتالعه( در مط2114)

 (.1183كاهش مصرف الكل و مواد مخدر در جوانان داشته است، )همان، 

 های آموزشيفردوسي و انتخاب روش

باشد، فردوسي هفت بزم خود را به صورت هاي اجتماعي مهم پرسش ميیكي از مهارت

ده است. در این قسمت به موضوع پرسش از دیدگاه پرسش و پاسخ طراحي و ترسيم كر

 پردازیم:هاي اجتماعي مينظریه پردازان مهارت

ها است. پرسش و پرسش یكي از رایج ترین و در عين حال یكي از ساده ترین مهارت

به نقل از  1332) 1هاي اصلي تعامل اجتماعي هستند. استرگ و خوارزمهارت تقویت جزء

گویند، مهمترین شكل تعامل انساني، ارتباطي است كه بر مبناي ي( م113ص ، 84بيگي، 

ریزي شود. پرسش به عنوان یك مهارت در تمامي سطوح تعامل اجتماع پرسش و پاسخ پي

هایي به كنند خود به خود پرسشمورد نياز است. كودكاني كه محيط جدیدي را كشف مي

گردند. خود مدام به دنبال پاسخ ميهاي روز افزون كند و براي پرسششان خطور ميذهن

كنند براي معنا كردن اشياي اطراف خود اطالعاتي كسب در این مرحله كودكان سعي مي

كنند. پس مهارت ها نقش مهمي را در یادگيري و فرآیند رشد ایجاد ميكنند، پرسش

 (.111ص ، همان، 1184یابد )هارجي، پرسش كردن از همان بدو امر اهميت مي

هاي زیادي صورت گرفته است و كتابه، ماهيت و كاركردهاي پرسش، بررسيدربار

، همان، 1331هاي مختلف نوشته شده است از جمله: ارتباط )دیلون، هاي زیادي در حوزه

، همان(، مشاوره 1382، 4(، منطق )كيفر111ص ، همان، 1388( زبان شناسي )مير 111ص 
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و  1، همان(، مصاحبه )سادمن2سي )گرسر و بلك، همان( روان شنا1381و دیگران،  1)النگ

(، باز پرسي 1382، 4(، حقوق )كستلر1388(، تدریس )دیلسون، 1382برادبرن، 

( البته به موارد فوق باید مقاالت 1388، 6( و روزنامه نگاري )متزیر1332، 1)گادیونسون

ا هم بيفزائيم. تحقيقات و فصول زیادي كه درباره كاربرد و اثرات پرسش نوشته شده اند ر

رسد، سابقه تحقيق درباره كاربردهاي پرسش در مشاغل مختلف به بيش از نيم قرن قبل مي

 ( صورت گرفت.1341) 7ها در این زمينه توسط كوريیكي از اولين بررسي

گوید، تجسم گفتگو بدون پرسش و پاسخ دشوار است. این دو نه تنها مي 8استنستروم

سازند و اهداف تر ميند، بلكه انجام آن را خيلي آسانراهي براي شروع گفتگو هست

ها را بنديترین طبقه( یكي از قدیمي1312) 3سازند. ردیاردكيپلينگمختلفي را برآورده مي

گوید، چه، چرا، چه موقع، چگونه، كجا و چه كسي شش خدمت ارائه داده است: او مي

د و در این باره تحقيقات و بررسيگذار صادق من هستند. پرسش و پاسخ انواع مختلف دار

 دانيم را مدیون آنها هستيم.هاي فراواني انجام شده است. هر آنچه مي

 چه، چرا، چه موقع، چگونه، كجا و چه كسي.

هاي ي عاطفي، پرسشهاهاي باز، بسته، پرسشهاي یادآور، پردازشي، پرسشپرسش

ها خود داراي ه این پرسشك 11هاي تسجيلي، پرسش11هاي تشریح كنندههدایتي، پرسش

هاي فراواني هستند كه بحث و تحليل آن هدف این پژوهش نيست و به پژوهش زیر گروه

 (.111-111، ص 1184جداگانه نياز دارد )همه به نقل از بيگي، 

شایان ذكر و بسيار عجيب است  فردوسي از چه نوع پرسشي استفاده كرده است؟
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ترین نوع پردازشي استفاده كرده است كه عاليهاي كه فردوسي از روش و نوع پرسش

هاي شناختي سطح هاي یاداور، جزو پرسشرود. به عنوان مثال پرسشپرسش به شمار مي

اند هاي شناختي سطح باال طبقه بندي شدههاي پردازشي جزو پرسشپایين و پرسش

زه آموزش و ( تمایز بين یادآوري و پردازشي بيشتر در حو111ص ، همان، 1381)هارجي، 

 هاي مربوط به تعامالت كاربرد دارد.پرورش و پژوهش

گویند كه پاسخ ها پردازشي ميبه این دليل به این پرسش: هاي پردازشيپرسش

هایي همچون ابراز تر ذهن متوسل شود. فرآیندهاي عاليدهنده را ملزم مي سازد به فرآیند

ليل اطالعات، تفسير وضعيت یا تعميم، به عقيده، توجيه، قضاوت یا ارزیابي، پيش بيني، تح

 هایي در سطح عالي بدهد.عبارت دیگر پاسخ دهنده باید پاسخ

تري هاي طوالنيهاي پردازشي اغلب پاسخ صحيح و كوتاهي ندارند و پاسخپرسش

هاي پردازشي استفاده ميشوند. وقتي از پرسشدارند كه در یكي دو كلمه خالصه نمي

تر فكر كند. به همين دليل هم از این نوع پرسشابل انتظار داریم عميقكنيم كه از طرف مق

شود. تر استفاده ميها براي بررسي و سنجش توانایي افراد در برخورد با اطالعات عالي

دهند كه ها نشان ميسازند. پژوهشهاي پردازشي دامنه عمل بيشتري را فراهم ميپرسش

كنند كه از توانایيت و پيشرفت كساني كمك ميهاي پردازشي به افزایش فعاليپرسش

تر هستند كه هاي یادآور براي افرادي مناسبهاي عقالني باالیي برخوردارند و پرسش

 (.113-117ص ، همان منبع، 1184توانایي عقالني پائيني دارند )هارجي، 

باشد. روش هاي آموزشي پرسش و پاسخ ميدر نتيجه آن كه یكي از بهترین روش

سش و پاسخ نيز داراي انواع مختلفي است، امروزه مطالعات وسيع نشان داده است كه پر

بهترین روش پرسش و پاسخ روش پرسش و پاسخ پردازشي است. همان روشي كه 

ها پيش به صورت خودجوش و تجربي آن را به كار فردوسي با هوش سرشار خود قرن

مبناي پرسش و پاسخ باز و نه بسته كه گرفته است دیگر آن كه او، جلسات هفت بزم را بر 

هاي باز كه یكي دیگر از تقسيمجوابي محدود دارند طراحي كرده است در روش پرسش

هاي مبتني بر درجه آزادي پاسخ دهنده در پاسخ دادن یا دامنه پاسخ است، برخي بندي

ه شكلهایي هستند كه بهاي باز پرسشسازد. پرسشها پاسخ دهنده را محدود ميپرسش



 119                                                              ... ايمقدمه اجتماعی مهارتهاي وآموزش بزم هفت فردوسی، 

هاي محدود و كوتاه دارند هاي بسته، پاسخهاي مختلفي مي توان با آنها پاسخ داد و پرسش

 (.121ص )همان، 

هاي مختلفي وجود دارد و نوع پاسخ، بستگي به هاي باز راهبراي پاسخ گویي به پرسش

ین ها پاسخ دهنده آزادي عمل زیادي دارد. دامنه اپاسخ دهنده دارد. در این نوع پرسش

ها با اما گاهي این نوع پرسش؛ ها وسيع است و پاسخي بيش از یكي دو كلمه دارندپرسش

هاي باز به پاسخ دهنده شوند. پرسشتوجه به چارچوب مرجع آنها به تدریج محدودتر مي

هاي باز طرف مقابل را ها، افكار و احساساتش را ابراز نماید. پرسشدهند نگرشاجازه مي

هاي باز این است كه گاهي پاسخ دهنده كنند. یكي از فواید پرسشميتشویق به صحبت 

سازد. وقتي شخص پاسخ دهنده از اطالعات تخصصي اطالعاتي غير منتظره را فاش مي

شوند تا او به راحتي دانش و آگاهي خود را ها باعث ميبرخوردار است، این نوع پرسش

براي پاسخ دهندگاني كه از لحاظ عقالني  هاي بازدهند پرسشمنتقل سازد. شواهد نشان مي

 ضعيف هستند، نامناسب است )همان(.

هاي باز، با مصاحبه شوندگان را دهد كه پرسشهاي باز و بسته نشان ميمقایسه پرسش

كند و آگاهي شنونده )مشاور( را تر ميهاي صحيحوادار به خود افشایي و ارائه پاسخ

 ن(.، هما1884دهد )هارجي، افزایش مي

هاي خالق شاهنامه به پژوهشي تر نحوه به كارگيري نوع پرسشبراي بررسي دقيق

همچنين براي تفكيك،  ؛ وجداگانه نياز است و در گنجایش و هدف این پژوهش نيست

هاي اجتماعي به كار برده شده در شاهنامه نيازمند تجزیه و تحليل انواع موارد مهارت

ترین مهارتم. گر چه در ظاهر، پرسش یكي از سادهتر دیگري هستيهاي گستردهپژوهش

یابيم كه مهارتي بسيار پيچيده است. همان طور هاي اجتماعي است، اما با كمي دقت در مي

هاي روزمره در ( گفته است سوال كردن آسان است، پرسيدن سوال1386كه دیلسون )

هاي آموزنده كار بسيار دقيق اما پرسيدن سوال؛ اي استهاي تخصصي نيز كار سادهمحيط

هایشان گوید )افراد را از پرسشباشد. بنابراین در این توصيه ولتر كه ميو حساسي مي

ها پرسش دانيم كه در این بزمما خوب مي ؛ وهایشان( حقيقي نهفته استبشناس، نه از پاسخ

ریف خالق كننده و پاسخ دهنده هر دو افكار بلند و ذهن و شناخت هوشمند، دقيق و ظ
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گر و یابيم كه فردوسي هم پرسششاهنامه یعني حكيم ابوالقاسم فردوسي است. لذا در مي

هاي اجتماعي بيان شده در هم پاسخ دهنده است. هدف ما در این پژوهش تطبيق مهارت

متون علمي با بيانات حكيم بزرگ طوس نيست كه آن نيز خود پژوهشي جداگانه را طلب 

هاي اجتماعي از زبان فردوسي پژوهش بازخواني آموزش و مهارت كند. هدف از اینمي

هجري قمري آن هم به عنوان بخش كوچكي  113در بيش از هزار سال پيش یعني در سال 

هاي او فرهنگ و تمدني را ساخته و پرداخته و این كه چگونه آموزش ؛ واز اثر اوست

هاي آن متفكر در اندیشه نهادینه كرده است. هدف از این پژوهش كند و كاوي چند

باشد كه خود در نهایت چگونه مورد بي ذهن و قلم بي مانند او مي بهبزرگ و افتخار مجدد 

هاي اجتماعي بي بهره بود. یكي از مهري و ناسپاسي فردي قرار گرفت كه از مهارت

شود مهارت سپاس است، فردوسي هایي كه در شاهنامه زیاد از آن نام برده ميمهارت

لبستگي عجيبي به واژه سپاس دارد و به دفعات از این واژه به درستي استفاده كرده است. د

این واژه را زماني به كار  ؛ وسپاس از خداوند خورشيد و ماه بدانش مرا از و او رهنماست

مهري و ناسپاسي محمود غزنوي قرار نگرفته است و نتيجه ميبرد كه هنوز مورد بيمي

يري واژه سپاس توسط حكيم بزرگ اشتغال ذهني خودش نيز بوده است گيریم كه به كارگ

و به این صفت آراسته، لذا ناسپاسي سلطان محمود غزنوي او را به شدت آشفته و مهموم 

كرده است و مي توان نتيجه گرفت كه وقایع پيش آمده بين فردوسي كه خود آموزگار 

ي و حقيقي است. چرا كه واكنش به هاي اجتماعي بوده است و سلطان غزنوي واقعمهارت

شود، آن چنان كه او هاي اجتماعي محسوب ميجا و ابراز وجود نيز یكي ازموارد مهارت

هاي هاي مهارتدر برخورد با محمود غزنوي انجام داده است. او كه خود خالق اندیشه

و بهتر از  اجتماعي و ارتباطي است بدون شك رفتارهایي كه در این راستا نباشد را زودتر

هر فرد دیگري تشخيص خواهد داد و تاثير تخریبي بيشتري را نيز نصيبش خواهد ساخت 

اي كه بر داستان آن چنان كه در مورد فردوسي اتفاق افتاد. شاهرخ مسكوب در مقدمه

كند كه همچنان تازه است و حسرت اي اشاره ميرستم و اسفندیار نوشته است، به نكته

 آور:

پرور گذرد. در تاریخ ناسپاس و سفلهزندگي تلخ و بزرگوار فردوسي ميهزار سال از 
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هاي ناچيز ما، بيدادي كه بر او رفته است مانندي ندارد و در این جماعت كه مایيم، با هوس

و آرزوهاي تباه، كسي را پرواي كار او نيست و جهان شگفت شاهنامه، همچنان برارباب 

 (.121ت )به نقل از مهاجراني، فصل در بسته و ناشناخته مانده اس

هایي كه فردوسي در هفت بزم به كار گرفته استفاده از مهارت تقویت از دیگر مهارت

كند، از است در جلسات بزمي كه تحت عنوان هفت بزم، فردوسي به خوبي طراحي مي

هاي اجتماعي مهم به خوبي و به عنصر تقویت و پاداش نيز به عنوان یكي دیگر از مهارت

نماید. مهارت تقویت یكي از اصول بنيادي حاكم بر رفتار است این است موقع استفاده مي

هاي ارزشمندي براي آنها در برداشته كنند كه پيامدهایي شركت ميها در فعاليتكه انسان

اي در بردارند باشند. ما بنا به تجربه، اعمالي را كه پيامد و نتایج اندك و یا اثرات ناخواسته

 دهيم.مه نميادا

دهد كه بالفاصله به انوشيروان پس از پایان هر بزم و شنيدن سخنان بزرگمهر دستور مي

اي از بزرگمهر تجليل مادي و معنوي شود این معني واقعي مهارت تقویت نحو شایسته

 است:

 بفرمود تا نام او سركنند

 بدانگه كه آغاز دفتر كنند

 ميان جهان بخت بوذرجمهر

 بنده شد بر سپهر )فردوسي(.چو خورشيد تا

توانيم رفتار دیگران را گوید، ما به طرق مختلفي مي( مي77ص ، همان، 1381ارگابل )

پاداش دهيم: ابراز گرمي و لطف، ابراز عالقه و توجه، تحسين، سلطه پذیري، كمك كردن 

تاثير هاي ميان فردي را هم رویي. اساس مفهوم تقویت به عنوان یكي از مهارتیا گشاده

بندي و انواع دهند. تقویت نيز داراي طبقهاین اعمال بر رفتارهاي دیگران تشكيل مي

هاي ها و تقویت كنندههاي اجتماعي است پاداشمختلفي است. یكي از آنها تقویت كننده

ها (، این پيامد87ص ، همان، 1331و همكاران ) 1اجتماعي پيامدهاي زیادي دارند، دیكسون

                                                           

1. Dickson 
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 كنند:ل دسته بندي ميرا به شرح ذی

 افزایش تعامل و حفظ روابط -1

 افزایش درگيري طرفين با یكدیگر -2

 تاثيرگذاري با ماهيت و محتواي سهم طرفين در رابطه -1

 ها، افكار و احساسات طرف مقابلابراز عالقه واقعي به ایده -4

 جالب و لذت بخش ساختن تعامل -1

 ایجاد گرمي و تفاهم -6

 ابيت فرد پاداش دهندهافزایش جذ -7

 افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس طرف مقابل -8

 ابراز قدرت -3

شویم، بلكه گرفتن ما در برخوردهاي اجتماعي نه تنها از پاداش گرفتن خشنود مي

كنيم به خود حق دانيم، وقتي این مقدار پاداش را كسب نميحداقل پاداش را حق خود مي

 (.117-77نفع برقراري روابط جذابتر قطع كنيم )همان، دهيم تا آن رابطه را بهمي

گذارد، پاداش عالوه بر آنكه بر عملكرد تعامل كنندگان و گفتار آنان تاثير مي

مثال وقتي كسي ما را به شدت ؛ دهداطالعاتي نيز درباره شخص پاداش دهنده به ما مي

ي دارد و او را فردي گرم، هاي ما عالقه زیادكنيم به ما و حرفكند، تصور ميتصدیق مي

( متوجه شدند 83، همان، 1367) 1كنيم. براي مثال زیمر و پاركپذیرا و فهيم تصور مي

كنند گرم و صميمي هستند، در عمل نيز توجه و حمایت مشاوراني كه به دیگران القاء مي

ن ميهاي اجتماعي اندكي به دیگرادادند، اما كساني كه پاداشبيشتري از خود نشان مي

شدند. چند گير، افسرده، ملول یا حتي كسل كننده تلقي ميدادند اشخاص سرد، كناره

و كساني كه چنين  هاي مثبتاند كه مردم تشویق و سایر ارزیابيبررسي مهم نشان داده

 (.31، همان، 1384، 2كنند را دوست دارند )آرنسنكارهایي مي

جام شود و در حضور كساني كه در ها در جمع انها و تشویقبه خصوص اگر تقویت

                                                           

1. Zimmer & Park 

2. Aronson 
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كند، صحنه حضور دارند برآنها تاثير مثبت خواهد داشت. همان كاري كه فردوسي مي

 گوید:فردوسي از زبان نوشيروان در جمع بزم ترتيب داده شده مي

بفرمود تا نام او سركنند، بدانگه كه آغاز دفتر كنند و یا گزارنده خواب را بدره داد، ز 

 دني بهره داد، نوشتند نامش به دیوان شاه بر موبدان نماینده راهاسب و پوشي

این براي آن است كه تاثير مثبت این پاداش را هم به دیگران القاء كند. كه دانایي و 

ماند. فردوسي هيچ گاه در هيچ خردمندي و انجام كار نيك بدون پاداش و پاسخ نمي

كند او به معجزه كالم باور راموش نميشرایطي نقش آموزگاري و كالم آموزشي خود را ف

هاي انساني ها پيش یادآور شده است كه ارتباطقلبي دارد. فردوسي به این موضوع قرن

هاي اجتماعي و ارتباطي و در بسيار تاثيرگذار و تعيين كننده است. چون نداشتن مهارت

هاي زندگي و جنبهگردد كه در همه نتيجه ارتباط ناموثر موجب فاصله بين فردي عميق مي

شود. پيامد فروپاشي ارتباط در اغلب موارد، تنهایي، هاي جامعه تجربه ميهمه بخش

مشكالت خانوادگي، عدم صالحيت و نارضایتي شغلي، فشار رواني، بيماري جسمي و حتي 

مرگ خواهد بود. عالوه بر نااميدي شخصي و اندوه ناشي از آن، در حال حاضر شكاف 

 1رود بولتونكي از مسائل عمده اجتماعي در جامعه غمگين به شمار ميبين فردي نيز ی

 ( به نقل از همان منبع.21-16به نقل از سهرابي، ص  1181)

هاي اجتماعي در دنياي امروز كه افراد به سرعت مهارت: موضوع مرگ يا زندگي

راي برقراري هایي بباشد، آدمگيرند از اهميت بيشتري برخوردار مياز یكدیگر فاصله مي

هاي زندگي بهتري براي برقراري تر هستند كه از مهارتارتباط و خروج از تنهایي موفق

 ، همان(1181ارتباط برخوردار باشند. )بولتون 

شود. افراد با وجود این كه ارتباط بين فردي بزرگترین دستاورد بشري محسوب مي

تباط سطح پایين ممكن است به تنهایي، معمولي، به خوبي قادر به برقراري ارتباط نيستند، ار

دوري از دوستان، همسران، كودكان و نيز عدم كارآیي شغلي منجر شود. مطالعات 

دهند، كه همه افراد عليرغم گرایش به تدافعي بودن، در هر سني ميپژوهشي نشان مي

                                                           

1. Bolton 
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شغلي  هاي ارتباطي خاص را بياموزند كه به بهبود روابط و افزایش كارآیيتوانند مهارت

 آنان منتهي شود. موضوعي كه فردوسي به خوبي از كاربرد آن آگاه بوده است.

هاي اجتماعي از دیر باز در فرهنگ ایراني وجود از آن جا كه دانش بومي مهارت

تر گفته شد، از طریق شاهنامه خواني نقالي، نقش خواني، پرده داشته و همان طور كه بيش

هاي اجتماعي نفوذ پيدا كرده است لذا یك آمادگي ذهني یهها به تمام الخواني این مهارت

 و تاریخي براي نشر و گسترش آن وجود دارد.

طبق تعریف، دانش بومي دانشي است كه در ساليان متمادي  ؟دانش بومي چيست

ریزي و بنيان گذاري شده و به مرور زمان به صورت توسط مردم و جامعه محلي پایه

هاي تاریخي و بافتهاي فرهنگي، زمينهجوامع مختلف، از سرمایه معتبري نشر یافته و در

 (.111، ص 88هاي اجتماعي كامال متفاوتي برخوردار است )شكاري، 

ي دانش بومي در استخر دانش جهاني مشاركت دارد و هاهاي قطرهبعضي از قسمت

رند، تنها به این هاي آن در دانش جهاني مشاركت نداها یا قسمتها و تجربهاگر سایر قطره

 باشند.ها در بافت و جامعه محلي خود حائز اعتبار ميخاطر است كه این قسمت

تئوري درخت بيانگر این مطلب است كه دانش بومي باید  چيست؟ 1تئوري درخت

هاي بومي داشته باشد اما در عين حال بتواند عناصر خارجي مفيد ها و ارزشریشه در سنت

نماید تا به یك رشد جامع از لحاظ داخلي و خارجي برسد.  را از دانش جهاني جذب

( اعتقاد دارد كه خيلي از كشورهاي آسيایي كه 114-111به نقل از همان،  2114) 2چنگ

هاي جهاني سازي شان در مقابل چالشتجارب طوالني در حمایت از فرهنگ و هویت

رشد دانش بومي به خصوص و متمایل به استفاده از تئوري درخت در جهت ترویج و  دارند

 در زمينه آموزش و پرورش هستند.

هاي هاي جدید مهارتهاي حكيم طوس با نظریهتلفيق دانش بومي مثل اندیشه

هاي هاي مهارتتواند همراه و همزمان با رشد و گسترش روز افزون اندیشهاجتماعي مي

كشور از درون خانوادهاجتماعي با زیربناي فرهنگي موجود به سرعت و در كوتاه مدت در 

                                                           

1. Tree 

2. Cheng 
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اثرات مفيد و سازنده آن  ؛ وتا مهد كودك، مدارس، دانشگاه و محيط كار نهادینه نماید ها

ها و هویت، ها، سنترا مشاهده نمود. از نقاط قوت تئوري درخت حمایت از ارزش

فرهنگ، تاریخ، زبان ملي و انباشتن دانش بومي براي توسعه بومي است و از آن جا كه 

هاي فرهنگي است، پایدار و تدریجي است و در توسعه دانش و جامعه ا مبتني بر ریشهعموم

هاي جامعه بومي از قدرت و غناي الزم برخوردار نباشد، اما اگر ریشه؛ جهاني نقش دارد

سازد. به عالوه محرز است كه بدون رشد و توسعه فردي و اجتماعي را با مشكل مواجه مي

جامعه بومي نيز عموما در سطح تغييرات كوتاه مدت باقي خواهد  تغييرات فرهنگي، توسعه

 (.111-114ماند و از یك دانش سطحي برخوردار خواهد شد )همان، ص 

هاي ( آموزش سالمت و مهارت1188، به نقل از آقازاده، 1331) 1پایك و سلبي

موضوع آموزش دهد كه اند و این نشان ميهاي درسي پيشنهاد نمودهزندگي را براي برنامه

هاي زندگي به یك موضوع جهاني تبدیل شده است و نمي توان نسبت به این مهارت

توجهي به مباني فكري، توجه بود، در غير این صورت بيتوسعه آموزش و پرورش بي

فرهنگي و ادبي بومي به جایي ختم خواهد شد كه ناگزیر براساس تئوري آميب كه در این 

هاي ملي و فرهنگي ندارد و افراد بدون هویت بومي داراي ریشهترین توجه به تئوري كم

شود ترین مشاركت بومي استفاده ميتفكر جهاني شده و از منابع دانش خارجي بدون كم

حتي رشد دانش بومي در گرو استفاه از دانش خارجي دانسته مي ؛ واستفاده خواهد شد

 شود.

شناسند بدون شك ني با فرهنگ و با مهارت مياگر از دیر باز ایرانيان را به عنوان مردما

 نقش آموزگاران بزرگي چون فردوسي را نباید در این باره نادیده گرفت.

آموزش جوانمردي، ادب، احترام، از خود گذشتگي، آداب پهلواني، نحوه تفكر و 

هاي اجتماعي كه امروزه گزاري و دیگر موارد مهارتتكلم، پرسش و پاسخ، پاداش، سپاس

نگر آنها شود بيش از هزار سال پيش فردوسي اندیشمند و آیندهصورت علمي مطرح مي به

هاي خود آورده است و به صورت شاهنامه خواني، نقالي، پرده را در اشعار و داستان

                                                           

1. Pike & Selby 
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سواد و تحصيل هاي اجتماعي و حتي بيخواني، نقش خواني و نقش گویي در تمام الیه

ون به صورت كالسي گسترده به پهناي ایران زمين تدریس نكرده از روزگاران پيشين تا كن

ها در شده است. تكرار، تمرین، ممارست و تاكيد بر حفظ و به كارگيري آن آموزشمي

هاي اجتماعي در راستاي نهادینه زندگي كه آن را یكي از اصول بنيادي آموزش مهارت

رهنگي، ادبي و رفتاري جامعه دانند و در نتيجه ارتقاء سطح فكري، فها ميشدن آن آموزش

بایست مدیون فردوسي دانست. بسيار عجيب و تفكر برانگيز است كه در را از دیر باز مي

برده بوده است و ها پيبيش از هزار سال پيش این نابعه بزرگ چگونه به لزوم این مهارت

ه اكنون كرده است. مواردي كبا تاكيد و اصرار برآموزش و اجراي آنها پاي فشاري مي

امروز در مراكز  (Social skills) هاي اجتماعي ها در قالب آموزش مهارتپس از قرن

گذرد. همان طور كه در علمي جهان مطرح شده است و از عمر آن چند سالي بيش نمي

چكيده به آن اشاره شد ما ناگزیریم كه در جهان صنعتي امروز كه روابط انساني و 

است و  تحت تاثير قرار گرفته و در حال كم رنگ شدنخانوادگي و آداب اجتماعي 

هاي اجتماعي نخواهد داشت هاي روحي و رواني و در نتيجه آسيبپيامدي جز آسيب

دوباره فرودسي و شاهنامه خواني، نقالي، پرده خواني، نقش خواني و نقش گویي را به 

ند انسان سبك و روش و طراحي و خالقيت و نوآوري جدیدي آن گونه كه مورد پس

امروزي به خصوص قشر جوان جمعيت كشور باشد به صحنه اجتماع بازگردانيم، امروزه به 

تر و موثرتر از توان بسيار موفقها و انقالب تكنولوژیك موجود در این باره ميكمك رسانه

 آوري را در اثرگزاري آن مشاهده كرد.گذشته عمل كرد و نتایج شگفت

اي فاخر با حضور جتماعي خود را با ترتيب جلسههاي افردوسي آموزش مهارت

كند او در داستان انوشيروان پادشاه ساساني، بزرگمهر و سایر اندیشمندان روزگار آغاز مي

 گوید:هفت بزم مي

روزي انوشيروان دستور داد سفره گستردند و خوان نهادند و دستور داد كه موبدان را 

پذیر، موبدان سراینده و هوشمند. مدعوین بر سر  بخوان دعوت كنند. موبدان دانا و دانش

 سفره نشستند:

 خواستندچونان خورده شد جام مي



 111                                                              ... ايمقدمه اجتماعی مهارتهاي وآموزش بزم هفت فردوسی، 

 به مي جان روشن بياراستند

 نه چندان كه یابد نكوهش خرد

 مي آن مایه باید كه جان پرورد.

كند امروزه آن را شرط الزم و محيط فيزیكي و فضایي كه فردوسي تخيل و ترسيم مي

دانند. پس رفتار فضایي بي شك یكي از مهمهاي اجتماعي ميموزش مهارتقدم اول در آ

هاي اجتماعي است زیرا نوع نشستن، مبلمان موجود و جایگاه تعامل كنندگان ترین مهارت

(. این كه 66ص ، 1184گذارد )هارجي، ترجمه، بيگي، برمقدار و نوع تعامل تاثير مي

اند توجه داشته جاي به ضرورت آن پي برده فردوسي چگونه به این موضوعات كه امروز

 تعجب و آفرین دارد و بيانگر هوش ذاتي و سرشار او است.

 گيریبحث و نتيجه

استاد مير جالل الدین كزازي معتقد است، ما اگر بخواهيم چيستي فرهنگ خود را پاس 

كند: نه تنها ما اي نداریم تا بيش از پيش به جهان شاهنامه برگردیم او اضافه ميبداریم چاره

مان بهره ببریم بلكه ناگزیریم كه چنين كنيم. چرا توانيم در حفظ هویت ملياز شاهنامه مي

كه شاهنامه بزرگترین و استوارترین سرچشمه خودآگاهي ماست و هویت فرهنگي و منش 

هم كه  ما ایرانيان بيش از هر كتاب و شاهكار و اثر دیگر از شاهنامه بنياد گرفته است. ما این

هستيم، آن در گرو شاهنامه و در بخشي بسيار گسترده، برآمده از جهان شاهنامه است. استاد 

تواند باشد به هاي فرهنگي یا هنري به دو گونه ميكزازي معتقد است: رویكرد ما به پدیده

ها به روزگاران گذشته باز گردد. یك رویكرد، رویكرد فرهنگي باستان ویژه اگر این پدیده

داریم كه هنجاري نموداري از رایانه است. به سخن دیگر آن پدیده فرهنگي را گرامي ميگ

اندیشيم كه آیا در روزگار ما هم كارآیي دارد یا نه. در واقع فرهنگ ما است به آن نمي

بریم. ميبرخورد و رویكرد ما تاریخي است پس به ضرورت شاهنامه خواني در جامعه پي

د شاهنامه را به ميان مردم برد و در دامان ذهن ایرانيان بياندازیم و این گوید: بایاستاد مي

همان كاري است كه شاهنامه در ایران نو و پس از اسالم داشته است...اگر ما در این جهان 

 باید به شاهنامه بازگردیم.پرآشوب دگرگوني، بخواهيم ایراني بمانيم مي

بارد و ما آگاهي در آن از در و دیوار، ميكنيم كه ما در جهاني هستيم و زندگي مي
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تواند نيك باشد یا بد، ما در دریاي آماج آگاهي هستيم. آگاهي نه اندیشه، زیرا آگاهي مي

آگاهي شناوریم، پيداست كه هر كس در دریاست به ناچار شناور است. اگر ما بخواهيم در 

يم این پناهگاه بيش از پيش از هر این دریا پایگاهي براي خود بيابيم كه بتوانيم برآن بایست

 چيز شاهنامه است.

توانيم آن را نامه فرهنگ و منش ایران بدانيم. استاد شاهنامه تنها كتابي است كه مي

ميرجالل الدین كزازي شاهنامه پژوه معاصر همه نتایج را به خوبي بيان كردند نگارنده نيز 

ه از دیر باز در متن فرهنگ ما ایرانيان به پيش از این آورده بودم كه اگر نبود حضور شاهنام

طور یقين تفكر، منش و رفتار ما در حال حاضر از نوع دیگري بود. نگارنده معتقد است 

حضور شاهنامه در متن زندگي مردم در اعصار و قروني كه تحصيالت كالسيك و مدوني 

تنه كار آموزش به صورت فعلي وجود نداشته است، شاهنامه و مراسم برگرفته از آن یك 

نهادهاي خانواده، مهد كودك، دبستان، راهنمایي، دبيرستان و دانشگاه را به نحو احسن و 

داده است. اگر مردم ایران زمين در آن دوران سواد خواندن و نوشتن اكمل انجام مي

هاي متعالي شاهنامه كه بخش كوچكي از آن در داستان هفت بزم آمده نداشتند آموزش

هاي این داستان اشاره كردیم و با هایي از مكانيسميز به طور اجمال به گوشهاست و ما ن

ها توان كتاببرداشتي مختصر از آن كه خود منبع سرشاري است و درباره آن مي

هاي مختلف و متعدد شاهنامه خواني براي او به صورت شفاهي خوانده در مراسم]نوشت

گرفته است. از آن ر، بينش و منش او شكل ميها تفكشده و بر اساس این گونه آموزشمي

هاي اجتماعي، داد و ستدهاي ي اجتماعي مثل، رفتار، ارتباطهاجا كه بخشي از مهارت

ها، ها، خردورزيها، پرسشها، تقویتها، بردباريخانوادگي و محيطي، از خودگذشتگي

در گذشته بهتر از  ...ي و مندها، احترام به بزرگتر و سالمندان خانواده، سپاس، سپاسبخشش

هاي ي اجتماعي در نسلهاامروز بوده است مي توان نتيجه گرفت كه آموزش مهارت

باشد. گذشته بهتر از امروز انجام مي شده است و بخش مهمي از آن مدیون شاهنامه مي

همان گونه كه استاد مير جالل الدین كزازي نيز به آن اشاره كردند یكي از علل این مشكل 

هاي مثبت و منفي باشد و همچنين دوري و فاصله تواند شناوري در دریاي آگاهيمي

هایي كه ریشه در حافظه تاریخي و بومي ما ایرانيان دارد مثل دوري از گرفتن از آموزش
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 شاهنامه فردوسي بزرگ.

تر دیگر در زمينه آموزش هاي گستردهرود این پژوهش منشاء تحقيق و بررسياميد مي

ریزيمنجر به برنامه ؛ وهاي بيشتر از شاهنامه فردوسي گرددهاي اجتماعي و برداشتمهارت

هاي آموزشي كالسيك هاي برگرفته از شاهنامه در برنامههاي الزم در جهت ورود آموزش

هاي نوین و متن زندگي مردم همچون گذشته شود كه با استفاده از ابزار و تكنولوژي

به اهداف از پيش  ؛ وتر از گذشته در انتشار آن كوشيدر و گستردهتوان بسيار بهتامروزي مي

 تعيين شده به درستي دسترسي پيدا كرد، به اميد آن روز.
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