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افسانه ی درخت خرما و بزی



1

»افسانه ی درخت خرما و بزی« 
»درخت  افسانه ی  از  بازنویسی  بزی،  و  خرما  درخت  افسانه ی 
آسوریک« است.درخت آسوریک، کهن ترین متن ادبی کودکان 
دارد. درخت  به 3000 هزار سال عمر  نزدیک  که  است  ایران 
آسوریک، داستانی منظوم به زبان پهلوی است. این افسانه در 
دوران ساسانیان نوشته شده و به دست ما رسیده است. در این 
هریک  یکدیگر،  با  لفظی  جدال  در  بز  و  خرما  درخت  افسانه، 
سودمندی های خود را به رخ دیگری می کشد تا برتری خود را 

ثابت کند.
مردم  نماد  بز،  افسانه،  این  در  که  باورند  براین  پژوهشگران 
دامدار و کوچ نشین و درخت خرما، نماد مردم کشاورز و یک جا 
نشین است و در آن، ناسازگاری این دو گروه که درگذشته های 
می کردند،  زندگی  زاگرس  باختری  و  جنوبی  حاشیه ی  در  دور 

روایت می شود. 
این افسانه که مناظره و مفاخره ی )فخر فروختن به هم( میان بز و 

درخت خرماست، با لحن حماسی سروده شده است.
شما  به  است،  شده  داده  قرار  بسته  این  در  که  صوتی  دی  سی 
کمک خواهد کرد تا لحن مناسب برای بلند خوانی این اثر را پیدا 

کنید.

فعالیت های پیش از خواندن
افسانه ی درخت خرما و بزی، مقدمه ی کتاب  از خواندن  پیش 
از آن ها   پیشینه ی آن آشنا شوند.  با  کودکان  تا  بخوانید  بلند  را 
بخواهید که با آوردن دلیل، پیش بینی کنند کدام یک از دو طرف 

در مناظره پیروز خواهد شد. 
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 اکنون بلندخوانی کتاب را با لحن مناسب آغاز کنید.

فعالیت های پس از خواندن:

 نوشتن مناظره :

هدف: آشنایی با مناظره و چگونگی آن.
مخاطبان: دانش آموزان سال های پایان دبستان و راهنمایی.

مناظره، با هدفی که در این فعالیت در نظر گرفته شده، به معنای 
گفت وگو  چیز  دو  یا  شخص  دو  زبان  از  آن  در  که  است  شعری 
دیگری  از  برتر  طرف،  دو  از  یکی  پایان،  در  و  می گیرد  انجام 

معرفی می شود.
برای  مناسب  و  جالب  مناظره های  نمونه های  با  آشنایی  برای 
کودکان و نوجوانان، می توانید به دیوان پروین اعتصامی )تهران، 
انتشارات سوره، ١3٧٧( مراجعه کنید. برخی از شعرهای پروین 
»مناظره ی  مانند:  شده اند،  سروده  مناظره  شکل  به  اعتصامی 
و  پیراهن  »مناظره ی  خار«،  و  گل  »مناظره ی  دوک«،  و  سوزن 

سوزن«.
پس از آشنایی با شیوه ی مناظره، آن را برای مخاطبان توضیح 
دهید و بگویید که »افسانه ی درخت خرما و بزی« هم به شیوه ی 

مناظره سروده شده است.
بسته به زمانی که برای کار در نظر گرفته اید و نیز سن مخاطبان، 
یک یا دو مناظره را از دیوان پروین اعتصامی انتخاب کنید و برای 

آن ها بخوانید.
کوکان و نوجوانان را گروه بندی کنید.

از هر گروه بخواهید موضوعی برای مناظره ی خود انتخاب کنند.
بنویسند.  مناظره شان  برای  متنی  تا  بدهید  کافی  وقت  آن ها  به 
بهتر است اگر کودکان زیاد هستند، دو طرف مناظره نیز بیش از 



دو نفر باشند.
پس از پایان مهلت تعیین شده، از هر گروه بخواهید در حضور 

جمع، مناظره ی خود را اجرا کند.
برای جذابیت بیش تر کار، می توانید از آن ها بخواهید در صورت 
متن  و  کنند  تصویرگری  را  خود  مناظرهی  از  بخش  هر  تمایل، 

مربوط به آن بخش را زیر تصویرهایش بنویسند.
دیگر  تا  بگذارید  مدرسه  یا  کالس  کتابخانه ی  در  را  آثار  این 

اعضای کتابخانه یا دانش آموزان، آنها را بخوانند. 

علم و هنر و میراث فرهنگی: 
در »شهر سوخته« در استان سیستان و بلوچستان، سفالینه ای با 
نقش بز که در پنج حرکت به طرف درختی می جهد و برگهای آن 
را می خورد، پیدا شده  است  که از نخستین پویانمایی های جهان 
فیلمسازان  انجمن سینمایی  نماد  اکنون  بز  این  شناخته می شود. 

انیمیشن) پویانمایی( ایران )آسیفا ایران( است. 
آرتور پوپ، ایران شناس برجسته ی امریکایی و کارشناس آثار 
هنری ایران که آرامگاه او در اصفهان قراردارد، سفالینه ی نقش 

دار را نخستین کتاب انسان نامیده 
نخستین،  انسان  او   نظر  به  است. 
روی  را  خود  امیدهای  و  بیم ها 
نقاشی  سفالینه هایی که می ساخت، 

و ثبت می کرد. 
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• ساختن سفالینه افسانه ی درخت آسوریک
هدف:  کودکان با ساختن این سفالینه با بخشی از میراث فرهنگی 
خود آشنا می شوند. افزون بر این، می آموزند که چگونه با کمک 

تصویر، افسانه ها و داستان ها را روایت کنند.
را  اطالعات  دامنه ی  می توانید  کودکان  سن  به  توجه  با  نکته:   
کودکان  دسترس  در  تری  بیش  اطالعات  و  گسترده ترکنید 
باال  به  سال   ١0 کودکان  برای  می توانید  نمونه،  بگذارید.برای 
دوران  در  ها  آن  روی  نقش های  و  سفال  تاریخچه ی  درباره ی 
موضوع  این  درباره ی  که  کنید  پیشنهاد  و  بزنید  حرف  باستان 

پژوهش کنند. 
 همچنین می توانید با یک توضیح کوتاه، تصویری از این سفالینه 

را نشان دهید و فعالیت را آغاز کنید.

آنچه نیاز دارید:

برای  را  فعالیت  این  )اگر  سوخته  شهر  سفالینه ی  از  تصویری   •
گروهی از کودکان اجرا می کنید، تصویر را بزرگ کنید(.

خودشان  میتوانند  )کودکان  لعاب  بدون  پایه دار  سفالی  ظرف   •
این ظرف را با گل رس به روش فیتیله ای یا انگشتی بسازند. در 
این صورت باید پس از خشک شدن کامل، از آن استفاده شود. 
برای این که این ظرف گلی به سفال تبدیل شود و استحکام داشته 
باشد، باید پخته شود(. از لیوان های کاغذی یک بار مصرف هم 

می توانید استفاده کنید. 
• خاک رنگی برای درست کردن رنگ 

• قلمموی نازک
• لیوان یک بار مصرف کاغذی برای تهیه رنگ )قابل بازیافت(

• کمی آب
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بررسی  کودکان  با  را  سوخته  شهر  سفالینه ی  تصویر  نخست، 
کنید. توجه آن ها را به سادگی نقش ها و حرکت بز و قصه ای که 
روایت می کند، جلب کنید. به آن ها توضیح بدهید که نیاکان ما 
با نقاشی روی ظرف های سفالی، باورها و اندیشه های شان را 
این طرح ها  با مطالعه ی  باستان شناسان  اکنون  و  ثبت می کردند 
اطالعاتی درباره ی زندگی، دین مردم و تاریخ و روابط اجتماعی 

گذشته به دست می آورند.
و خاک  کمی آب  کردن  با مخلوط  که  بخواهید  از آن ها  سپس، 
ظرف  ی  دیواره  سپس  کنند.  آماده  را  رنگ  لیوان،  در  رنگی 
رنگ،  و  باریک  قلمموی  وبا  کنند  تقسیم  بخش   ۵ به  را  سفالی 

حرکت بز را در پنج مرحله نقاشی کنند.  
دشوار  شما  آموز  دانش  یا  کودک  برای  فعالیت  این  اگر  توجه: 

است، از او بخواهید که یک یا دو صحنه از آن را نقاشی کند.
نقش های  شناسان،  باستان  شد،  گفته  پیش تر  که  همان طور 
این   دانسته اند.  پویانمایی های جهان  نخستین  از  را  سفالینه  این 
فرصت خوبی است تا کمی درباره ی پویانمایی و خطای دید، با 
کودکان بزرگ تر گفت وگو کنیم و با کودکان کوچکتر با دو روش 

ساده، تصویر متحرک بسازیم. 

•  ساخت اسباب بازی برپایه ی خطای دید 

شاید بیش تر کودکان با کشیدن تصویرهایی در یک دفترچه یا 
باشند.  ساخته  متحرک  تصویر های  مشق شان،  دفتر  گوشه های 
اما شما می توانید آن ها را با ابزارها و اسباب بازی هایی که برپایه 

ی خطای دید کار می کنند، آشنا کنید. 
یکی از این اسباب بازی ها، توماتروپ نام دارد. برای ساختن این 
دارند  ارتباط  هم  به  گونه ای  به  که  تصویر  دو  است  کافی  ابزار، 
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مانند یک پرنده و قفس یا یک ماهی و تنگ را بر دو روی یک 
صفحه ی دایره ای بکشید و سپس با سوراخ کردن دو سوی صفحه 
و رد کردن نخ، مانند شکل زیر، آن را بچرخانید تا تصویرها روی 

هم دیده شوند. 

 

دوره ی  در  که  است  پیچیده تر  اسباب بازی  فناکیستوسکوپ 
ویکتوریا،  ملکه ی انگلستان در قرن نوزدهم،  ساخته شد. این 
تشکیل  شکاف دار  شکل  دایره ای  ی  صفحه  یک  از  اسباب بازی 
 ١832 سال  در  بلژیکی  فیزیکدان  یک  را  ابزار  این  است.  شده 
به  یونانی  واژه ی  یک  از  ابزار،  این  نام  اول  بخش  کرد.  اختراع 
و  می دهد  فریب  را  چشم  زیرا  می آید،  دادن  فریب  معنای 

تصویرهای ثابت، متحرک دیده می شوند.
دانش آموزان سال های پایانی دبستان می توانند این ابزار را خود 
بسازند. اما برای سال های نخست دبستان، می توانید از الگوی 

آماده که در بسته گذاشته شده است، استفاده کنید.

  ساخت فناکیستوسکوپ  
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آنچه نیاز دارید:
و  دبستان  باالی  سال های  برای  فناکیستوسکوپ  خام  الگوی 
آماده ی  صفحه ی  از  دبستان  نخست  سال های  )برای  راهنمایی 

فناکیستوسکوپ استفاده کنید(
• مقوا

• سوزن ته گرد
• مداد

• قیچی

الگوی خام فناکیستوسکوپ را در اختیار کودکان قرار دهید.
از کودکان بخواهید که پشت صفحه را با ماژیک یا مداد شمعی 
رنگ کنند. این کار سبب ایجاد کنتراست )تضاد رنگ ها- تیرگی 
و روشنایی( و بهتر دیده شدن تصویر متحرک می شود. از آن ها 
و  بکشند  شکل  بیضی  خانه ی  نخستین  در  تصویر  یک  بخواهید 
که هر  پی درپی  با کشیدن تصویرهای  را  سپس خانه های دیگر 
یک با دیگری تفاوت اندکی دارند، به پایان برسانند. یادآوری 
کنید که تصویر پایانی باید بسیار شبیه تصویر اولی )نقطه ی آغاز( 

باشد. تصویرهای ساده با خط های  کلفت و تیره بهتر  هستند. 
از نقطه ی  از دانش آموزان بخواهید که یک کنش را در ۵ فریم 
نقطه ی  از  بازگشت  به  را  فریم  و  ۵  بکشند  اوج  نقطه ی  تا  آغاز 
اوج و رسیدن به حالت اول اختصاص دهند. برای نمونه، اگر می 
خواهند بال زدن و پرواز کردن یک پرنده را بکشند، ۵ فریم اول 
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باید به باز شدن بال پرنده اختصاص داده شوند و ۵ فریم بعدی 
به بسته شدن دوباره ی بال ها. 

و  برش صفحه  و  نقش ها  کردن  رنگ  از  بگویید پس  کودکان  به 
مانند  وسط  از  را  صفحه  ته گرد،  سوزن  یک  با  آن،  شکاف های 
آینه،  روی  روبه  و  کنند  وصل  مداد  یا  چوب  یک  به  زیر  شکل 

صفحه را بچرخانند.

مقاله ی  درباره ی  انیمیشن،  بیش تر  اطالعات  برای  توجه : 
انیمیشن  در فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان را بخوانید.
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