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هفت رویای کالغ

نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: نفیسه ریاحی

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان/ کتاب های تاک

گروه سنی: 9 تا 13 سال 

خالصه ی داستان

داستان هفت رویای کالغ داستان کالغی است که نمی خواهد مانند همه ی کالغ ها 
زندگی کند. او می خواهد به جهان به گونه ای دیگر نگاه کند. نگاه از دریچه ی رویاها. 
تا  او درمی آید  به رنگ  را می پوشد و  بار پوشاک یک جانور  او هر  کار  این  برای 

سرانجام به رنگ آبی آسمان می رسد.
آبی همان رنگی است که از هرچه وابستگی و کران مندی آزاد است و سرانجام کالغ 
داستان با پوشیدن این پوشاک از کرانه ی زمان می گذرد و خود را در جهان بی کران 

آزاد می بیند.

 توضیح بیش تر

این داستان برای گفت وگو درباره ی مفاهیمی مانند رویاها و آرزوها، باور، هویت و 
نماد رنگ ها فرصت خوبی را فراهم می کند.

فعالیت های پیش از بلندخوانی

از کودکان بپرسید آیا می دانند »رویا« به چه معناست؟
پس از این که کودکان تعریف های خود را ارائه دادند از آن ها بخواهید با کمک یک 

واژه نامه )فرهنگ لغت( معنای آن را پیدا کنند.
خواب و رویا بخشی از واقعیت های روانی هر انسانی است که در هنگامه ی خوابیدن 

از ناخودآگاه گریز می زند و آرزوهای سرکوب شده، فشارها و ... را بازنمایی می کند.
از کودکان بخواهید معنای واژه ی »آرزو« را هم به همین ترتیب ابتدا خود تعریف 

کنند و سپس در فرهنگ لغت جست وجو کنند. آن ها را با هم مقایسه کنند.
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سپس از آنان بپرسید فکر می کنند یک کالغ سیاه چه رویا یا رویاهایی ممکن است 
داشته باشد؟

فعالیت های هنگام بلندخوانی

صفحه ی 5 کتاب را تا پایان جمله ی »رویای اش بودم که برای شما شاید عجیب 
بود.« بخوانید. روی جمله ی »رویای اش بودم که برای شما شاید عجیب بود« تاکید 

کنید. سپس از دانش آموزان بپرسید منظور نویسنده در این بخش چیست؟
از آن ها بخواهید نظرشان را درباره ی جمله ی »رویاهای ماست که ما را می سازند« 

بیان کنند.
صفحه ی 7 کتاب را تا جمله ی »راست اش من هم که خودم کالغ ام، این حرف ها 
باورم شده بود« بخوانید و از دانش آموزان بپرسید باور به چه معناست و باورهای 

ما چه نقشی در زندگی ما دارند؟

تعریف باور: باورها برداشت ها و انگاشت هایی اند که مردم آن ها را حقیقی تلقی و 
توسط آن ها جهان و جایگاه خود در آن را تفسیر می کنند. باورها می توانند ریشه در 
اعتقادات کور، تجربه، سنت، یا روش های علمی داشته باشند. ریشه ی باورها هر چه 

باشد، تاثیر به سزایی در رفتار انسان ها می گذارد.

ادامه ی داستان را بخوانید تا جمله ی »اما این ها هیچ کدام رویاهای من نبود.«
سپس از کودکان درباره ی تاثیر اطرافیان مانند افراد خانواده و خویشاوندان نزدیک، 
آموزگاران و دوستان بر باورها بپرسید. از آن ها بخواهید از تجربه های شان در این باره 

صحبت کنند.
بقیه ی داستان بلندخوانی کنید.

فعالیت های پس از بلندخوانی

از کودکان بپرسید:
چرا کالغ پس از این که تن پوش اش را با ماهی عوض کرد پشیمان شد و خواست 

تن پوش سیاه خود را پس بگیرد؟
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چرا وقتی با عوض کردن تن پوش صدای کالغ و دیگر حیوان ها عوض می شد، 
خجالت زده می شدند یا دوست نداشتند؟

آیا شده که آن ها هم دل شان بخواهد جای کس دیگری باشند؟ یا کس دیگری 
شوند؟ چرا؟

چرا کالغ تن پوش آبی آسمانی خود را حاضر نشد با ماهی عوض کند؟
درباره ی این که رنگ آبی و آسمان نماد چه چیزهایی است صحبت کنید.

آبی

آبی رنگ خرد است. فراست و کشف و شهود را به همراه دارد. بصیرت و اشراق و 
اندیشه را معنا می کند. آبی رنگی درونی است که در انسان حالتی ماورایی ایجاد 

می کند.
آبی در تفکر ایرانی نماد پاکی و معنویت است. در معماری مساجد اسالمی، رنگ آبی 

و فیروزه ای بسیار به کار رفته است.
آبی به شدت با آب و آسمان در ارتباط است و به همین دلیل نمادی از زندگی 
ماست. آبی رنگی مورد اعتماد و متعهد، آرامش بخش و مایه ی آسایش و اطمینان 
است. به همین دلیل اغلب در بیمارستان ها یا مراکزی که افراد نیاز به تمرکز و 

آرامش دارند، از این رنگ استفاده می شود.

فعالیت هایی درباره ی هویت

هدف:
با جنبه های مختلف هویت خودشان آشنا می شوند. •
می فهمند که هر کدام از آن ها منحصر به فرد هستند. •
با راه های مختلفی که هویت مان را آشکار می کنیم آشنا می شوند. •
چگونه هویت هر کسی رشد پیدا می کند. •
هویت محصول ارزش ها و باورهای ماست. •

چگونه می توانیم آینده مان را در دستان خود بگیریم. •

توجه: این فعالیت از 7 مرحله تشکیل شده است. حتما به گونه ای برنامه ریزی 
کنید که همه ی مراحل آن را به ترتیب با کودکان کار کنید، در غیر این صورت 

سبب بدفهمی مفهوم هویت خواهد شد.
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فعالیت 1: هویت من- من چه کسی هستم؟

از کودکان بپرسید هویت یعنی چه؟
سپس هویت را چنین تعریف کنید: پاسخی که ما به پرسش »من چه کسی هستم« 

می دهیم همان چیزی است که »هویت« نامیده می شود.
ما دو گونه هویت داریم: هویت اجتماعی و هویت شخصی.

هویت اجتماعی: هویت اجتماعی از جایگاهی نشأت می گیرد که فرد در جامعه 
]و گروه های مختلف[ اشغال کرده است: دختر خانواده، دانشجو، دوست، شاعر، 

گیاه خوار.

هویت شخصی: بیشتر در این مورد است که شما چه احساسی دارید، چگونه عمل 
می کنید، چه افکاری دارید و چگونه آن را بیان می کنید.

فعالیت 2: درک هویت اجتماعی

به کودکان توضیح دهید:

هویت ما در کنار افراد خاص و در مکان خاص رشد می کند. •
شما به عنوان بخشی از خانواده تان شناخته می شوید. •
شما به عنوان یک ایرانی شناخته می شوید زیرا شما شهروند ایرانی هستید.  •

 اگر در کالس از ملیت های دیگر هم هستند باید به آن ها نیز اشاره شود. یا گفته 
شود مثال دوملیتی هستید، ایرانی-افغان. هنگامی که به مدرسه می روید به عنوان 

یک دانش آموز شناخته می شوید.
از  • اگر شما عضو یک تیم ورزشی شوید، »عضویت تیم« را به عنوان بخشی 

هویت خود انتخاب کرده اید.

سپس نمودار مقابل را در اختیار کودکان قرار دهید تا آن را تکمیل کنند.
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کودکان می توانند از جمله ها و عبارت های زیر برای پر کردن این نقشه استفاده کنند:
دختر/ پسر هستم •
فرزند خانِم ... هستم •
فرزند آقای ... هستم •
عضو خانواده ی ... هستم •
دوسِت ... هستم •
دخترخاله/ پسرخاله ی ... هستم •
دانش آموز مدرسه ی ... هستم •
ایرانی/ افغان و... هستم •

اهل شهِر ... هستم •

مسلمان/ مسیحی/ یهودی/ زردشتی ... هستم. •
سپس از آنان بخواهید آن چه را نوشته اند مرور کنند و به آن ها توضیح بدهید آن چه 
در این نمودار نوشته اید بخشی از هویت اجتماعی تان است که بخشی از احساس 

شما را درباره ی این که »چه کسی هستم«، شکل می دهد.
سپس از کودکان بخواهید در صورت تمایل نمودارهای خود را به دوستان شان نشان 

دهند.
از آنان بپرسید آیا نموداری شبیه نمودار خود دیده اند؟ و آیا اصال امکان دارد دو 
نمودار شبیه به یک دیگر وجود داشته باشد؟ از آن ها بخواهید برای پاسخ های خود 

دلیل ارائه دهند.

من هستم ...



6

سپس دو نموداری که بیش ترین شباهت را به هم دارند و دو نموداری که بیش ترین 
تفاوت را با هم دارند پیدا کنید. از کودکان بخواهید درباره ی اطالعات جالبی که به 

دست آورده اند یا برای شان عجیب بوده صحبت کنند و توضیح دهند.

در پایان از کودکان بپرسید:
آیا این  مواردی که در نمودار نوشته اید همه ی »آن چیزی که شما هستید« را  •

بیان می کند؟ آیا این همه ی هویت شماست؟
آیا آن هایی که نمودارهای شان خیلی شبیه هم هستند هویت یکسانی دارند؟ •

اجازه دهید کودکان در این باره گفت وگو و اظهارنظر کنند. گفت وگوهای آن ها را 
هدایت کنید تا درک کنند عالوه بر این مشخصات هویتی که در نمودار به کار برده اند، 
و با وجود شباهت ها و اشتراک ها، هر انسانی چیزهایی دارد که منحصر به فرد 

است.

فعالیت 3: رشد هویت

تصویر مقابل را به کودکان نشان دهید و از آنان بخواهید هویت این فرد را در سنین 
مختلف حدس بزنند. به کودکان یادآوری کنید تنها به هویتی که در تصویر نشان 
داده شده اکتفا نکنند و همه ی موارد را نام ببرند. برای نمونه این فرد در 6 سالگی 
فرزند یک خانواده است ولی در 17 سالگی هم فرزند یک خانواده، هم دانش آموز یک 

مدرسه، هم عضو تیم فوتبال است.
به این ترتیب به کودکان توضیح دهید که ما با افزایش سن معموالً در گروه های 
بیش تری که در جامعه وجود دارند جا می گیریم یا از گروهی به گروه دیگر می رویم، 

برای نمونه ممکن است گروه فوتبال را ترک کنیم و به گروه نقاشان بپیوندیم.
از کودکان بخواهید به آلبوم پدر یا مادر خود سر بزنند و با کمک عکس ها هویت 

اجتماعی پدر یا مادر را در هر عکس شناسایی کنند.
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فعالیت 4: هویت شخصی

این فعالیت برای باال بردن آگاهی از چگونگی درک خود و دیگران طراحی شده 
است.

هویت شخصی بیشتر درباره ی این است که شما چه احساسی دارید، چگونه عمل 
می کنید، چه افکاری دارید و چگونه آن را بیان می کنید.

ویژگی های شخصیتی •
زمینه های فرهنگی •
احساسات و افکار در مورد خود و دیگران •
پاسخ های احساسی به زندگی •
شیوه ی رویارویی با تنش ها و چالش ها •

چگونگی ارتباط با دیگران •
تا چه حد خود را وابسته به افراد دیگر حس می کنیم •
دوستان و خانواده مان •
روابط مان •

از کودکان بخواهید این بار نمودار هویت فردی خود را رسم کنند و خصوصیات 
فردی، احساسات و آرزوهای خود را در آن بگنجانند. می توانید بر اساس آیتم های 

باال آن ها را راهنمایی کنید.
واژه های زیر برای بیان هویت فردی می توانند مورد استفاده قرار گیرند:

دختر / پسر هستم •
اجتماعی هستم •
پرانرژی و فعال هستم •
خونگرم هستم •
سرد و جدی هستم •
زود عصبانی می شوم •
در جمع خجالتی هستم •
قابل اعتماد هستم •
اهل غیبت کردن هستم •
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زیاد قسم می خورم •
پرحرف هستم •
ساکت هستم •
پرسروصدا هستم •
قابل اعتمادم •
رازنگهدارم •
من آرزو دارم ... •
من باور دارم ... •

و موارد دیگری که دوست دارند اضافه کنند.

فعالیت 5: رشد هویت

از کودکان بپرسید چگونه هویت آن ها در طول سال ها تغییر کرده است؟
سپس از آن ها بخواهید به آلبوم عکس شان سری بزنند و به عکس های قدیمی 

خودشان نگاهی بیندازند.
از آن ها بپرسید آیا یادشان می آید که قبال چگونه خودشان را می دیدند؟ یادآوری 
کنید که این، کار ساده ای نیست. آن ها را تشویق کنید هویتی را که قبال داشتند به 

یاد بیاورند و ببینند آیا هنوز هم چنین دیدی نسبت به خود دارند؟

فعالیت 6: طراحی تی شرت

از کودکان بخواهید تی شرتی برای خود طراحی کنند که یا هویت اجتماعی )عضو 

باشگاه الف( آن ها را نشان دهد یا هویت شخصی شان را.

فعالیت 7: وسایل شناسایی افراد در اجتماع

به کودکان به زبان ساده و با بیان مثال هایی توضیح دهید که جامعه برای شناسایی 
هویت افراد از روش های مختلفی استفاده می کند. شناسنامه و گذرنامه دو نمونه از 
این روش ها ]یا ابزارها[ هستند. برای کودکان روشن کنید که این ابزارها تنها برای 

شناسایی هویت افراد هستند، نه سازنده ِ ی هویت آن ها.
از دانش آموزان بخواهید روش های دیگری را نیز نام ببرند.)کارت بانکی، اثر انگشت 
یا شکل عنبیه چشم انسان ها که کامالً منحصر به فرد است، رمز تلفن همراه، کارت 
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عضویت در باشگاه ورزشی، کارت کالس زبان و ...(
از دانش آموزان بپرسید کدام یک از این ها را دارند؟ 

اگر کودکان مهاجری در کالس حضور دارند که اوراق شناسایی ندارند، بر  توجه: 
وسایل دیگر شناسایی هویت مانند اثر انگشت یا شکل عنبیه تاکید بیش تری کنید. 
بار دیگر تاکید کنید که این ها صرفًا ابزارهایی برای تشخیص هویت هستند، و 

سازنده  و شکل دهنده ی هویت ما نیستند. 

کتاب باور و رویا

هدف: حساس کردن کودکان و تکرار موضوع برای نهادینه شدن مفهوم داستان
چند جمله ی زیبا با موضوع باور و رویا از بزرگان پیدا کنید و در کالس برای کودکان 

بخوانید.
از کودکان بخواهید هر گاه جمله ای جالب درباره ی اهمیت  و  تهیه کنید  دفتری 
باور و رویا در جایی می خوانند، آن را ببرند یا یادداشت کنند و در دفتر مخصوص 
بچسبانند. به آن ها یادآوری کنید که حتمًا نام گوینده یا نویسنده و منبعی را که 
جمله را در آن پیدا کرده اند، زیر جمله بنویسند. از آن ها بخواهید هر جمله را در یک 

صفحه بنویسند و اطراف آن را تزئین کنند.
همچنین کودکان می توانند باورها یا رویاهای خود را بنویسند یا نقاشی کنند و اتاق 

یا کالس را با آن تزیین کنند.

درخت باور- درخت رویا

با کمک دانش آموزان درختی با کاغذ یا مقوا در کالس بسازید و روی دیوار بچسبانید. 
از دانش آموزان بخواهید هر یک رویای خود را بنویسند یا نقاشی کنند و با نخی به 

درخت آویزان کنند.

نوشتن نامه به نویسنده

هدف: آشنایی با نامه نگاری، تقویت مهارت نوشتن، بیان اندیشه و نظر
از دانش آموزان بخواهید نظرشان را درباره ی داستان در نامه ای به نویسنده بنویسند 
و در پاکتی سربسته برای نویسنده بفرستند. دانش آموزان می توانند در صورت تمایل 
نام خود را در نامه بنویسند. کودکان را تشویق کنید پرسش های شان را از نویسنده 

بپرسند.
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اجرای نمایش هفت رویای کالغ

این کتاب از زبان کالغی است که تخیالت و آرزوهای اش را بیان می کند. کتابی 
پراحساس و درون گرا است که در آن کالغ با احساس تفاوت هایی که با دیگران دارد 
درگیر و در نهایت کامل می شود و به نتیجه می رسد. این کتاب برای اجرای نمایش 

مناسب است.

اجرا  دکور  و  ،گریم  لباس  بازیگر،  با  می تواند  کتاب  این  نمایش  صحنه:  تئاتر 
شود. در اجرای صحنه ای برای کودکان درگیری کالغ و واکنش او به شرایطی 
که دیگران برای اش به وجود می آورند، هیجان انگیز و جالب است. برای طراحی 
فضا هر گروهی می تواند نسبت به موقعیت و امکانات اش عمل کند. می توانید 
از ماسک و شنل های رنگی برای هر کدام از رویاها استفاده کنید و وسایل صحنه 
را هم با استفاده از وسایل ساده و مواد دورریز بسازید. یا می توانید به سادگی در 
هر کدام از رویاها، صحنه را با آویختن پارچه ای به رنگ همان رویا، صحنه آرایی 

کنید.

عروسک فکی: عروسک فکی نوعی عروسک دستکشی است که انگشت های 
عروسک گردان داخل دهان عروسک می رود تا عروسک بتواند حرف بزند. می توانید 
از عروسک ها و عروسک گردان ها که  نمایش را طوری طراحی کنید که بعضی 
عروسک را می گردانند در صحنه باشند و عروسک با بدن عروسک گردان یکی شود. 
برای مثال عروسک کالغ در دست به صورت افقی پرواز می کند و عروسک گردان 
لباسی مثل کالغ بپوشد و بقیه ی بدن کالغ شود و در صحنه بدون ماسک یا 

پوشیه ی صورت بازی کند و حس خود را به عروسک منتقل کند.
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تصاویر زیر شیوه ی ساختن عروسک های فکی با جوراب را آموزش می دهد.

برای ساخت عروسک فکی هر کدام از جانوران، به این عروسک پایه، چشم، منقار، 
سیبیل و ... اضافه کنید.
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