ﻫﺮاس از ﺗﺨﯿﻞ در ﮐﻮدﮐﺎن
ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ارزش ﻗﺼﻪ ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را از ﻓﻮاﯾﺪ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدک
زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺸﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ “آﯾﺎ ﻗﺼﻪ راﺳﺖ
اﺳﺖ؟”
ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ”اﯾﺎ ﻗﺼﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ؟”ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ”:ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد ”.او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﺪون ﺷﮏ اﻣﺮوزه اژدﻫﺎی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ”:آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺧﻮب اﺳﺖ؟ آﯾﺎ آن ﺑﺪ اﺳﺖ ؟”ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی درﺳﺖ و
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ را درک ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻮدک ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﺑﺮای ﮐﻮدک اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر دور
ﭘﺮﯾﺎن روی ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺼﻪ آﮔﺎه اﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ را
ﺳﺮاﺳﺮ دروغ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺼﻪ ای ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک را ﭘﺮﺑﺎر ﺳﺎزد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻧﮕﺮان اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﺗﺨﯿﻼت ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺼﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﺎر آﯾﻨﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮد را از دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺨﯿﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ در روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﮑﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﻣﺪام
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﺪود و ﮐﻠﯿﺸﻪای دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﯿﺎل و روﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮏ اﻣﯿﺪ
واﻫﯽ ﭘﺮ اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ ﺟﺬاب اﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر از روﯾﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاب را از
ﻗﺼﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻗﺼﻪ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﻮدک در ﻣﺤﺪوده ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰوﮐﻠﯿﺸﻪای
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ،
ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺮس ﻫﺎ ،آرزو ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ دور
ﻣﯽ زﻧﺪ .
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﮐﻮدک ﺧﯿﺎل ﭘﺮوری ﻫﺎی او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻼش
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﺶ ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﯿﺎل ﭘﺮوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ ﺳﻮال ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل
ﭘﺮوری اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﭘﺮوری ﻧﮑﻨﻨﺪ و از ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ و درک دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ او ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﻮن ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ
روش ﻋﯿﻨﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدک را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام دارای ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ درک ﮐﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖ را
در ﺧﯿﺎل ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ
ﮐﺎر در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ و ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ و ﺣﻔﻆ
آراﻣﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮﯾﺶ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻮدک از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﯿﻼت ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻗﺼﻪ و
داﺳﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻃﻔﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﺮس ،ﺧﺸﻢ،اﺿﻄﺮاب ،ﺧﺠﺎﻟﺖ و …را
ﺑﺮوز دﻫﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﻣﻬﺎر
ﺳﺎزد.
ﻗﺼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ و ﺧﯿﺎل ﭘﺮوری در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺑﺮای ﮐﻮدک آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،راه ﺣﻞ واﻗﻌﯽ را درک ﮐﻨﺪ.
ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺎدری ﺳﺎﺣﺮه
ﯾﺎﻏﻮل ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺪ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﮐﻮدک ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﻣﯽ ﮔﺬارد اﯾﻦ ﭘﺪران و

ﻣﺎدران اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎﯾﯽ آﮔﺎه ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ و ﭘﺎﻓﺸﺎری در
ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﻗﺼﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ ای ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آﻧﻬﺎ را
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻬﺮه ای ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﮑﺲ آن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﮑﺎر م ﻣﻀﻄﺮب و ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺗﺠﺴﻢ و ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺷﯽ دارد و ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺳﺘﺎن و ﻗﺼﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک دارد.
از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ و داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻮب ،ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ارزﺷﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد.
ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﯽ ،اﻣﯿﺪواری آزادﮔﯽ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻃﺮﻓﺪاری از ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زور و ﺳﺘﻢ ،ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺼﻪ ﻫﺎ
و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺮورش ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﻮدک ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮورش ﻋﺎدات ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﻮدک،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدک ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی
ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.

