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 راه اندازی اتاق اسباب بازی 
در مدارس از اول بهمن

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
از راه اندازی اتاق اسباب بازی در مدارس۱۰ استان 
به صورت آزمایشی از اول بهمن ماه خبر داد. رضوان 
حکیم زاده گفت: از ابتدای بهمــن ماه این برنامه را 
در برخی از مدارس کشــور به صورت پایلوت آغاز 
می کنیم.  وی افزود: سناریوهایی را طراحی کردیم که 
به صورت هدفمند کدام موضوع درسی و مهارت ها 
از طریق بازی آموزش داده شــود. معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش وپرورش با بیان این که هدف 
از راه اندازی اتاق اسباب بازی، صرفا بازی و سرگرمی 
نیست، یادآور شد: هدف این است که از اسباب بازی 
به عنوان یک بستر مناسب برای آموزش و تربیت در 
دوران کودکی استفاده شــود. حکیم زاده در پاسخ 
به این پرسش که آیا از ساعات درسی دانش آموزان 
برای حضور در اتاق اسباب بازی حذف خواهد شد؟ 
گفت: ما قصد داریم همان مفاهیم درسی از طریق 
بازی آموزش داده می شود به عنوان مثال مفهومی 
در درس علوم از طریق بازی به بچه ها منتقل می شود 
که لزوماً به معنای حذف ساعت یک درس نیست بلکه 
آموزش به شیوه ای مبتنی بر بازی است. وی درباره 
خرید تجهیزات  و اسباب بازی برای مدارس پایلوت 
گفت: سعی می کنیم به لحاظ امکانات مدارسی را 
که در طرح آزمایشــی قرار می گیرند و تجهیزات و 

اسباب بازی نیاز دارند، تامین کنیم.
    

دیده بان آزار؛ مجالی برای 
گزارش زخم های خیابانی

آزار خیابانی تجربه ای ناخوشــایند اســت که 
بسیاری را فرای جنسیت به یکدیگر پیوند می دهد؛ 
تجربه ای تلخ، ولی فراگیر که کمتر شهروندی از آن 
در امان مانده است. در تابستان سال ۱397، تارنمای  
https://harasswatch.com  راه اندازی شد تا 
واسطه ای باشد برای طرح مسئله به صورت گسترده 
و گفت وگوی عمومــی در زمینــه آزار و اذیت زنان 
و دیگر گروه های به حاشــیه رانده شــده در شهر. 
گردانندگان این تارنما از مردم می خواهند که سکوت 
را بشکنند و روایت خود را در دیده بان آزار ثبت کنند. 
در مرامنامــه دیده بان آزار آمده اســت: »در فقدان 
آموزش های ضروری در مدارس، در حالی  که رسانه  
ملی دغدغه های مردمی را نادیده می گیرد و واقعیات 
جامعه  ایرانی را انعکاس نمی دهــد، در فضایی که 
تفکیِک جنسیتی و راندن زنان به حوزه  خصوصی 
به عنوان تنها راه حل تامین امنیت معرفی می شود 
برای مبارزه با باورها و کلیشه هایی آسیب زا که این گونه 
ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می دهد، 

راهی به جز شکستن سکوت و گفت وگو نداریم.«
    

رئیس سازمان بهزیستی اعالم کرد؛
اجرای طرح لبخند مهربانی با 

اولویت استان های کم برخوردار
رئیس سازمان بهزیستی از اجرای طرح »لبخند 
مهربانی زمســتانه« برای تهیه لباس گرم کودکان 
مناطق کم برخوردار خبر داد. انوشیروان محسنی 
بندپی در مراسم پویش لبخند مهربانی زمستانه گفت: 
در این طرح هدف ما تهیه لباس گرم برای کودکان 
مناطق کم برخوردار است که از مشارکت سازمان های 
مردم نهاد نیز استفاده می کنیم. وی با اشاره به این که 
از خیرین تقاضا می کنیم که در این اقدام خیر مانند 
همیشه همراه بهزیستی باشند، گفت: شرایطی را 
فراهم می کنیم تا اقدامات نیکوکارانه خیرین راحت تر 
انجام شود. بندپی هم چنین با تاکید بر اولویت مناطق 
محروم گفت:  در این طرح زمســتانه، لباس گرم و 
وسایل گرمایشی برای کودکان و نیازمندان مناطق 
محروم در نظر گرفته می شود. وی گفت: پویش لبخند 
مهربانی از ۱9 آذرماه تا ۱9 دی ماه اجرا می شود. وی با 
اشاره به این که سازمان بهزیستی از طریق روش های 
مختلف نسبت به جمع آوری مشارکت های مردم اقدام 
کرده است، گفت: با راه اندازی نرم افزار سکه و نرم افزار 
آپ، شماره حساب 9۰۱9۰ ســازمان بهزیستی، 
دســتگاه های خودپرداز تمامی بانک های کشور، 

نیکوکاران می توانند برای کمک اقدام کنند.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه نگار

»روزي روزگاري شــغالي از کنــار 
باغي مي گذشت. منظره چشم نواز باغ 
و درختان بلند آن که از باالي دیوارهاي 
بلند باغ پیـدا بود، او را وسوسه کرد وارد 
باغ شود. اما هیچ راه نفـوذي به باغ نبود 
مگر سوراخي کوچک که جثه شغال از 
آن بزرگ  تـر بود. شغال تصمیم گرفت 
ریاضت بکشد تا الغر شـــود. روزهـا و 
روزها گرسنگي را تحمل کرد و خودش 
را الغر کرد تا بتواند وارد بـاغ شود. پس 
از ورود به باغ در آن جا خوش گـذرانـد. 
از میوه هــا و خوردني هاي باغ بســیار 
خورد و استراحـت کـرد. روزها گذشت 
و شغال حـوصـلـــه اش ســـر رفـت. 
دیـگـر نمي خواست در آن فضاي تنگ 
بماند. مي خواسـت از باغ خارج شود که 
دید در این مدت چاق شـــده و دوبـاره 
نمي تواند از ســوراخ عبور کند. روزها و 
روزها گرسنگي کشید تا الغـــر شود و 
بتواند از باغ خارج شود. وقتي با زحمت 
خـود را از سوراخ باغ بیرون کشید نگاهي 
به باغ کرد و گفت: عجب جایي هستي تو 
اي باغ! گرسنه وارد تو شدیم و گرسنه 

هم بیرون رفتیم...«
چه شگفت انگیز است که یک قصه 
کوتاه، این طور دزدانــه وارد جان و روح 
ما می شود، ما را می خنداند، می گریاند 
و شــیوه تفکرمان را  درباره خودمان و 

دنیای مان تغییر می دهد.
آن که قصه می گوید با روایتش، وارد 
سر ما می شود و مهار ذهن ما را در دست 

می گیرد. اگر قصه گو مهارت داشــته 
باشد، به سادگی و فقط با گفتن »روزی 
روزگاری« ما را اشغال و مغلوب می کند. 
این ها سخنان »جاناتان گاتشال« است 
در کتابی با عنوان »حیوان قصه گو«. اگر 
تا به حال درباره این حیوان-انســان- 
تعابیری چون ناطق، ابزارساز و ... به کار 
برده می شد، اما گاتشال او را یک موجود 

قصه گو می نامد. 
در آغاز قصه بود!

از زمانی که انسان های نخستین در 
گرد آتش کنار یکدیگر می نشستند تا 
غذایی را که شکار کرده بودند، بخورند 
قصه گویی وجود داشــته است. آن ها 
همچنان که در امنیت گرما و روشنایی 
آتش، گوشت شکار می خوردند، چشم 
به دهان آنانی داشــتند که داســتان 
شکارشان را تعریف می کردند و حتما 
این داســتان ها برای بچه ها، نشان از 
جهانی شــگفت انگیز داشت که هنوز 
آن ها توان و یا جرات پای گذاشــتن در 
آن را نداشتند. افسانه و قصه های بعدی 
در طول دوران ها از دل همین قصه های 
نخستین زاده شــدند؛ قصه هایی که 
اگرچه پر از رمز و راز و نماد بودند؛ زندگی 
را به کودکان می آموختند و آنان را آماده 
ورود بــه بزرگســالی می کردند. رفته 
رفته، پیران هر قوم و قبیله این وظیفه 
را احساس کردند که  راه و رسم زندگی 
و مقابله با ســختی ها را به شکل قصه و 
افســانه برای کوچک و بــزرگ روایت 
کنند. مادربزرگ ها و پدربزرگ های ما 
قصه گویان ماهری بودند و افسانه های 

قومی و ملی را برای مان نقل می کردند.
همه ما تحت تاثیــر جادوی عبارت 

»یکی بــود، یکــی نبــود« و »روزی 
روزگاری« قرار گرفته ایم. حتی وقتی 
بزرگ تر شده ایم، نتوانســته ایم خود 
را از جهان قصه و افســانه رها کنیم. ما 
همواره به قصه نیازمندیم؛ زیرا قصه به 
ما توان تحمل جهان و سرگردانی هایش 
را می دهد. قصه هایــی که می خوانیم 
می شنویم یا در ذهن مان برای خودمان 
می ســازیم، فاصله ای امن بیــن ما و 
دنیای بیرون که سرشار از نامرادی ها و 
ناکامی هاست، ایجاد می کند. ما با قصه 
گفتن و قصه شنیدن، به روح و روان خود 
استراحت می دهیم و آماده روزی دیگر 

و داستانی دیگر می شویم. 
قصه گویی اصال چیست؟

قصه گویی در اصل و به شیوه سنتی، 
این طور است که قصه گو در کنار بچه ها 
می نشــیند، آن ها را لمس می کند، به 
چشمان شــان نگاه می کند، در لحظه 
احساساتش را با آن ها شریک می شود، 
نیاز کودکان را می بیند، پای صحبت های 
آن ها می نشیند، سوال های شان را پاسخ 
می دهد، با آن ها می خندد، می ترسد، 
می گرید و بدین گونه قصه خود را به پایان 
می رساند. قصـه گویي افکندن تارهایي 

لطیف میان قلب قصه گو و قلب ماست.
در قصه ها کودکان این امکان را پیدا 
مي کنند که خصـلـت هـاي خوب یا بد 
شـخـصـیـت هـاي داستاني را تجزیه 
و تحلیل کنند. خصلت هایــي که در 
قصه هـا بیان مي شوند، غالباً حول محـور 
بي گناهي و بدي، زیبایي و زشتي، تالش 
و تنبلي، جسـارت و بزدلي، وفاداري و 
بي وفایي، کوچکي و بزرگي، شــادي و 
غـم، ناداني و باهوشي و بسیاري دیگر از 

این صفات و خصلت هاي متقابل است. 
در واقع قصه ها و  افســانه ها تضادهاي 
این جهـــان را نشان می دهند. دنیاي 
افسانه ها براي کودکان پذیرفتني تـر و 
کمتر ترسناك است. دنیاي سیاه و سفید 
افسانه ها با عـالیـم و نشانه هاي موجود 
در آن براي کــودکان ملموس تر و قابل 
فهم تر است تا برخي اخبار رسانه هاي 

امروزي.
جایگاه قصه در دنیای امروز

عده ای از بزرگ ترها؛ مادرها و پدرها 
و حتی کارشناسان تربیت کودك، فکر 
می کنند قصه و قصه گـویـي در عصـر 
اینترنت کاربرد خود را از دسـت داده  و 
برای همین از بـه کارگیري ایـن نـوع 
ادبـــي در رســانه ها و پرداختن به آن 
صرف نظر کرده اند. در حالی کـه قصه ها 
و افسانه ها در فرهنگ فولکلور یک قـوم  
بازگوکننده احساسات، امیدها، آرزوها و 
درونمایه هاي آنها است و اتفاقا با استفاده 

از فضای ارتباطي عصرجدید مي توان 
فرصت هــا و روش های تــازه اي برای 
قصه گویی پیدا کرد. به رغم تصور والدین 
وطنی کــه فرزندان خود را به دســت 
نامهربان اسمارت فون ها و صفحه های 
نمایشــگر ســپرده اند، در کشورهاي 
اروپایي بــه هنر قصه گـویـــي توجه 
فراوان مي شــود و تنها در کشورهای 
آلماني زبــان، هر ســال بیــش از ۱۰ 
جشنواره قصه گویي برگزار مي شود که 
جشنـواره »گـراتـس قصه مي گوید« 

یکي از مهم ترین آن هاست.
زمانی که کودکان به داستانی گوش 
می دهند، با تجربه ها و احســاس های 
شــخصیت های داســتان همدردی 
می کنند. ایــن همدردی، بــه آن ها 
کمک می کند درك بهتــری از ترس و 
احساسات خود داشته باشند. کودکان 
در این داســتان ها با ارزش ها و اخالق 
آشنا می شوند و درك شــان از جهان 

هستی گسترش می یابد.
»برونــو بتلهایم«، روان شــناس 
امریکایــی  در کتــاب »کاربردهــای 
افسون«، با بررســی افسانه های جن و 
پری، فواید این قصه ها را به طور مفصل 
و با ارائه  نمونه هــای عینی از قصه های 
جن و پری بررسی کرده است. مباحثی 
که او به آن ها پرداخته از این قرارند: نیاز 
کودك به جادو، خشنودی غیرمستقیم 
در برابر شناخت آگاهانه، اهمیت تجسم 
خارجی چهره ها و رویدادهای خیالی 
دگرگونی هــای خیال پــروری درباره  
نامادری پلید، سامان دادن به آشفتگی 
دست یابی به هم بســتگی و هم سازی 
شخصیت، وحدت بخشیدن به طبیعت 
دوگانه  خویش و دست یابی به استقالل. 
بی شک با جدا کردن و کندن کودك 
از دنیای قصه گویی، قدرت تخیل او را 
تضعیف می کنیم، زیــرا قصه، کودك 
را به دنیای پر رمــز و راز خیال پردازی 
می برد، برونو بتلهایم در این باره چنین 
می نویسد: »در طول بخش عمده ای از 
تاریخ بشر، زندگی معنوی کودك پس 
از تجربه های نخســتین در چارچوب 
خانواده، متکی بر اسطوره ها و قصه های 
دینی و افســانه های جــن و پری بوده 
اســت. این ادبیات باعــث تقویت قوه  
تخیل کودك و تحریک خیال پروری او 
می شده و به عالوه عامل مهمی در تربیت 
اجتماعی کودك به شمار می رفته است. 
اسطوره ها و افســانه های دینی نقش 
عمده ای در باالبردن ســطح اندیشــه  
کودك و تعیین آرمان های اجتماعی که 
هر کودك ممکن است خود را با الگوی 

آن همانند سازد، به عهده داشته اند.« 
بتلهایم معتقد اســت افسانه های 
جن و پری قصه  مرگ و زندگی را برای 
کــودکان بیــان می کنــد و او را یاری 
می دهد که حیات خود را وابســته به 
پدر و مادر نداند، بلکه به دنبال رشــد و 
کمال باشد. به نظر او جز چند مورد نادر 
در میان ادبیــات کودکان، هیچ چیز به 
اندازه افسانه های جن و پری، کودك و 

هم چنین بزرگسال را غنا نمی بخشند 
و خشنود نمی ســازند، زیرا گرچه این 
افسانه ها سالیان دراز پیش از پیدایش 
جامعه  امــروزی به وجــود آمده اند و 
بنابراین درباره  جامعه  امروزی چیزی 
ندارند که به کودکان بیاموزند؛ درباره  
مشکالت و مســائل درونی آدمیان و 
راه حل های این مسائل، از این افسانه ها 
به مراتب بیش از هر نوع قصه  دیگر قابل 
فهم کودك، می توان آموخت. قصه های 
جن و پری برخالف آن چه معموالً تصور 
می شود، ویژگی های خاص و فوایدی 

منحصر به فرد دارند.
مادربزگم را پس بده!

بله، مــا بایــد مادربزرگ هــا را به 
فرزندان مــان بازگردانیم؛ کهن بانوانی 
را که میراث دار اندیشــه، الگوها، رسوم 
و عادات و فرهنگ کهن مان هســتند و 
ما با دور شــدن از آن ها، نسل آینده را در 
مفهومی عمیق، از ســنت ها و آیین ها و 
فرهنگ اصیل خود دور کرده ایم. ما در 
خانه های کوچــک، دور از خانواده های 
مرجع خود، کودکان خود را به تبلت ها 
و گوشی ها سپرده ایم. آنان را به دستان 
نه چندان گــرم و نه چنــدان متعهد و 
دوست داشــتنی مربیان مهد کودك 
سپرده ایم؛ دخترهای جوان بی تجربه ای 
که تنها بلدند قصه »حسنی نگو یه دسته 
گل« را بارهــا و بارها بــرای فرزندان ما 
تکرار کنند بی  آن که بتوانند بن مایه های 
یک فولکلــور را درك کننــد و آن را به 
فرزندان ما انتقال دهند.  ما با جدا کردن 
مادربزرگ ها و نوه هــا، دو خطای بزرگ 
مرتکب شــده ایم؛ اول هر دو طرف را از 
عشق و محبت اصیلی که هر دو نیازمند 
آن هســتند محروم کرده ایــم و دوم و 
مهم تر این که بین فرزندان خود و گذشته 
تاریخی و قومی شان جدایی افکنده ایم. 
امروزه کودکان ما، بیــش از آن که پای 
صحبــت و قصه گویــی نوازشــگرانه 
مادربزرگ بنشینند، چشم به صفحه های 
نمایشگری دوخته اند که به آنان چیزهایی 
می دهند که ربطی به فرهنگ شان ندارد 
و در فردای بزرگسالی شــان، نقشــی 
گره گشا نخواهد داشت. مادربزرگ های 
قصه گوی ما، بخشی از هویت فرهنگی 
ما هســتند که ما با نادیده گرفتن آنان، 
فرصت بزرگ  شدن به شیوه یک ایرانی و 
تجربه اندوزی برای زندگی در این جامعه 

را از فرزندان مان گرفته ایم. 

شب های بلند زمستان و میراثی که از یاد برده ایم:

جای خالی مادربزرگ، جای خالی تر قصه ها 

یادداشت

دکتر مجتبی لشکر بلوکی

زمانی که می خواهید چیزی بخرید، شــما احســاس درد 
می کنید. حاال می خواهد یک پیتزا باشــد یا یک لباس یا بلیت 
یک کنسرت. درد  پرداخت یا درد ناشــی از پرداخت، پدیده ای 
شناخته شده در علم »اقتصاد رفتاری« است. همان  طور  که از 
اسمش معلوم است، مربوط به زمانی است که ما پرداخت مالی 
انجام می دهیم. آزمایش ها ثابت کرده اند هر زمان که پرداختی 
انجام می  دهیم، دچار یک درد ذهنی می شویم. همه ما با دردهای 
فیزیکی مانند مصدومیت، دل درد، سوختن و شکستن دست و...   
آشنا هستیم. عکس برداری عصبی و ام. آر. آی نشان می دهد در 
زمان پرداخت دقیقا همان قسمت از مغز تحریک می شود که در 

زمان درد فیزیکی تحریک می شود.
چگونه کمتر درد بکشیم؟

فرمول طالیی درد چنین است: درد پرداخت = زمان + توجه؛ 

الف( فاصله بین زمانی  که پول را پرداخت می کنیم و زمانی که 
محصول را مصرف می کنیم در میزان درد مهم است. در حالتی 
که مصرف و پرداخت پول هم زمان شــوند، لذت به شدت افت 
می کند. اما زمانی  که این دو از هم جدا شــوند، ما توجه زیادی 
به پرداخت نمی کنیم. به طور کلی ما سه حالت مختلف داریم: 
۱. پرداخت پول قبل از استفاده از کاال یا خدمات، زمانی که قبل از 
مصرف پول را پرداخت می کنیم، در زمان مصرف معموال دردی 
را احســاس نمی کنیم. به عنوان مثال یک فروشگاه اینترنتی 
پیشنهاد می دهد به ازای 2۰۰ هزار تومان، تمامی سفارش های 
ما را برای یکسال رایگان ارسال کند و هزینه حمل و نقل نگیرد. 
ما می دانیم که ارسال رایگان نیست، تنها هزینه را اول به صورت 
یک جا از ما دریافت کرده  اســت. در واقع آن فروشگاه اینترنتی 
سعی کرده تا درد پرداخت هزینه حمل و نقل را برای ما در زمان 
خرید کم کند و ما خرید بیشتری انجام دهیم. 2. پرداخت پول 
هم زمان با استفاده از کاال یا خدمات: پرداخت هزینه در حالی که 

داریم کاالیی را مصرف می کنیم، نه تنها باعث می شود که ما درد 
پرداخت را حس کنیم، بلکه لذت مصــرف را هم از بین می برد. 
3.پرداخت بعد از استفاده از کاال یا خدمات: زمانی  که ما پول را در 
آینده پرداخت می کنیم، درد کمتری احساس می کنیم. حتی 
در بعضی مواقع احســاس می کنیم که االن کاال رایگان است. 
استفاده از کارت های اعتباری دقیقا به همین دلیل روان شناختی 
هست که درد پرداخت را در زمان خرید کم می کند. درواقع کارت 
اعتباری  بین زمان خرید و زمان پرداخت فاصله می اندازد. ب( اما 
حاال فاکتور دوم: یعنی توجه. به غیر از عامل زمان پرداخت، مساله 
توجه هم در میان است. هرچه  بیشتر به پرداخت فکر کنیم، بیشتر 
احساس درد می کنیم. گاهی اوقات آن قدر به پول غذا، لباس، 
کنسرت، کالس و تفریح و ... فکر می کنیم که لذت آن  را به کلی 

از دست می دهیم.
تحلیل و تجویز راهبردی:

حاال ممکن است نتیجه گیری کنید که ما باید زمان پرداخت و 
زمان مصرف را ازهم جدا کنیم و توجه )تمرکز( هم روی پول دادن 
نداشته باشیم. جواب کامال منفی است. ما از این ویژگی ذهنی 
باید به خوبی اســتفاده کنیم. گاهی اوقات باید درد پرداخت را 

اضافه کنیم و گاهی درد پرداخت را نه. مثال می زنم: مثال تصمیم 
گرفته اید دیگر سیگار و قلیان نکشید و پیتزا نخورید. بهترین 
کار افزایش درد پرداخت اســت. سعی کنید روی پرداخت تان 
توجه ویژه کنید و حســاب کنید که با این پول چه کار دیگری 
می توانستید بکنید و این که اگر یک ســال پول سیگار و قلیان 
و پیتزای تان را جمع می کردید چه کار می توانســتید بکنید؟ 
سیگارتان را دانه دانه بخرید و نه پاکتی )وقتی پاکتی می خرید بین 
زمان پرداخت و زمان مصرف فاصله می افتد و درد پرداخت را حس 
نمی کنید(. در عوض خانواده را به یک پارك یا یک سفر تفریحی 
برده اید، آن جا هدف اصلی ماکزیمم کردن لذت است. نه خودتان 
به پرداخت تمرکز کنید و نه هیچ وقت راجع به هزینه ها به خانواده 
چیزی بگویید. چون میزان لذت را به شــدت کاهش می دهد. 
بعدها وقتی به خانه برگشتید و زمان گذشت می توانید هزینه ها 
را به تنهایی یا با هم و جمعی آنالیز کنید و برای سفرهای بعدی 
تصمیم بگیرید که چگونه هزینه ها را مدیریت کنید. زمانی که 
مصرف انجام شده و لذت ها را برده اید. هدف شادکامی بلندمدت 
است، بنابراین باید در کوتاه مدت و تصمیمات روزانه هوشمندانه 

بین درد یا لذت کوتاه مدت سوئیچ کنیم.

چگونه بدون درد، پول خرج کنیم!

همه ما تحت تاثیر جادوی عبارت »یکی بود، یکی نبود« و »روزی روزگاری« قرار گرفته ایم. حتی وقتی بزرگ تر 
شده ایم، نتوانسته ایم خود را از جهان قصه و افسانه رها کنیم. ما همواره به قصه نیازمندیم؛ زیرا قصه به ما توان تحمل 

جهان و سرگردانی هایش را می دهد. قصه هایی که می خوانیم، می شنویم یا در ذهن مان برای خودمان می سازیم، فاصله ای 
امن بین ما و دنیای بیرون که سرشار از نامرادی ها و ناکامی هاست، ایجاد می کند.

ما با جدا کردن مادربزرگ ها 
و نوه ها، دو خطای بزرگ 

مرتکب شده ایم؛ اول هر دو 
طرف را از عشق و محبت 

اصیلی که نیازمند آن 
هستند محروم کرده ایم 
و دوم و مهم تر این که بین 

فرزندان خود و گذشته 
تاریخی و قومی شان 

جدایی افکنده ایم

در قصه ها کودکان این 
امکان را پیدا مي کنند که 
خصـلـت هـاي خوب یا 
بد شـخـصـیـت هـاي 

داستاني را تجزیه و تحلیل 
کنند. خصلت هایي که در 

قصه هـا بیان مي شوند مثل 
زیبایي و زشتي، وفاداري و 
بي وفایي، و ... خصلت هایي 

متقابل اند و درواقع 
تضادهاي این جهـان را 

نشان می دهند
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