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 تاثير قصص قرآني  در ادبيات داستاني
  

سهيال بايبوردي
٭
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا - 

  

  : چكيده 

جلوداران  وادي معرفت  نيز هميشه و در . ن ذكر  براي  مريد  راه حق  به شمار مي رود آيات قرآن  و كالم خداوند بهتري

در اين مقاله  كه موضوع  آن تاثير قصص  قرآنـي در  . همه حال  با قرائت آيات و قصص قرآني  مانوس و مالوف بوده اند 

قصص قرآني و باز آفريني  آنهـا  پرداختـه  و     ادبيات داستاني  مي باشد  ابتدا به نقش قدما در شناخت و بهره گيري  از

بعد از آن . سپس مطالبي در مورد  قابليت تبديل و حضور  قصص قرآني  در عرصه ادبيات نوين و معاصر  نوشته شده است 

به تاثير قصص قرآني  در ادبيات كودك و نوجوان و همچنين روش  بهره گيري  از مفاهيم قرآن  خصوصاً قصص قرآني در 

  . دبيات كودك و نوجوان  پرداخته شده  است ا

  قصص،قصص قرآني ، ادبيات نوين ، مفاهيم قرآن ، ادبيات  كودك و نوجوان: واژگان كليدي 

  

  : مقدمه 

ن تنها واژه اي  مانـد كـه هضـم    در دنيايي كه آدم هايش  به گذرگاه  فراموشي  ره مي برند ،  آنجا كه   هر مفهومي چه خرد و چه كالن ،  به انجماد در مي آيد تا از آ

روشـن مـي سـازد و     اش چونان حبه اي سهل باشد ، آنجا  فرصت  انديشيدن و عميق شدن در هر كوچك و بزرگ انديشه اي ، تنها به اندازه  جرقه اي  كه  مي زنـد، 

  .مي ميرد ، ديگر  شايد جايي براي  مكان  واژه ها و واژه پردازي ها  روبه تفصيل نباشد 

ـاه   است  آرام آرام مفاهيم  عميق و هر آنچه  فرصتي  مي طلبد تا نخست ذهن  و پس از آن  جان را بپرورد ، رنگ فراموشي مي گيرد و با همه ناينج ااميدي اش  در نگ

جايگاه ويژه و وااليي داشته ،  خود بـه علـت    اخالقي  نيز كه از دير باز در هر مكتب و مسلكي –شايد تكرار مكرر و يكنواخت آموزه هاي عرفاني .فانيان ، ميرا مي شود 

ـ       دك ، خواسـته يـا   تغيير  ساختارهاي  جامعه نوين وديگرگونه شدن  نيازهاي  نسل امروز ، بي آنكه  به رسالت خويش  نزديكتر شود ، يـا پـس مـي كشـد و انـدك ان

  . ناخواسته  به قهقرا مي افتد 

شـايد  . ك بنگريم ونقبي  به گذشته  بزنيم هميشه رد پاي  آموزه هاي اخالقي و حكمت هاي  پنـد آمـوز را مـي بينـيم     در مقوله ادبيات و داستان  نويسي  نيز اگر ني 

مه ايـن سـه مهـم     آنچه  بيش از هر حرف و حديث و نقل و قول تاثير شگرفي بر بيشتر نويسندگان و شاعران ما داشته  نه فقط حكمت و اخالق و عرفان  كه سرچشـ 
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... و  نقش  قدما  در شناخت و بهره گيري  از قصص  قرآني و باز آفريني آنها با بررسي و موشكافي  آثار بزرگاني چون حافظ ،سـعدي ،نظـامي ،عطـار   .  قرآن كريم است

روز و فراخـور روحـي  مردمـانش     نمي توان تكرار مكرر  اين حكايات را تنها وابسته به جامعه  آن . رد پاي  حكمت اسالمي  و بيشتر قصص و اقوال قرآني را مي بينيم 

بلكه اگر نيك به اشارات صاحبان اين آثار دقيـق  شـويم ، در   . دانست  چرا كه  ممكن نيست مردمان نسلها ، پدران و پسران  ديروز و امروز  ، نياز يكسان  داشته باشند 

پياپي دارد ، هراز گاه  به فراخور نياز نسل  خويش ، حكايتي  را قلم فرسايي كـرده و بـا   مي يابيم كه  اينان خود با توجه به  تذكره بودن قرآن كه ريشه در تذكر و تكرار 

ـالح و قـومش ،    . نگاهي نوگوشه هاي پنهان آن را آشكار كرده وازدل قصه آشنا مفهومي  نوين را بيرون كشيده اند حكاياتي چون  يوسف و زليخا  ، نوح و پسـرانش ، ص

ده اسـت  ارها و بارها نه فقط به اشاره و تلميح درقرآن كه به كنايه و تشبيه در آثار قدماي ادبيات ايران و نيز در ادبيات  معاصر ما  بازگو شـ همه ب... ابراهيم و اسماعيل و

نقـل كـرده اسـت همچنـين  فـرم      مولوي در مثنوي  از  قرآن  تاثير زيادي  گرفته  و داستانهاي زيادي را  از اصحاب مختلف .بزرگان  زيادي از  قرآن  بهره گرفته اند .

يا همانطور كه قرآن  قصـه هـايش   . كتابش  فرمي قرآني  دارد مثالً  هيجده  بيت اول را كه مي آورد  مثل فاتحه الكتاب  است و بقيه گويي تفسير سورخه فاتحه است 

صه و روايت زياد آمده براي همين هم مولوي از موسـي مطلـب زيـاد آورده    در قرآن از موسي  ق. را تو در تو  و يكي يكي  مي آورد  مولوي هم همين كار را كرده است 

، همه و همـه در ميـان    گفته شده  چون مسائلي كه براي موسي اتفاق افتاده و لجاجت ها و مبارزه هايي كه قومش با او داشته اند يا بهانه هايي   كه مي گرفتند .است 

  .گروه را بيشتر از همه مورد توجه قرار داده است  در واقع قرآن يك. اقوام ديگر  هم بوده است 

به همين علت بايد از اين اثـر وزيـن بهـره    . در بين  كتابهاي ادبا مثنوي مولوي  يكي از سنگين ترين  و وزين ترين كتابي  است كه داراي لغاتي مشكل و سخت است 

.  گين و وزين كه مولوي در آن برخي از قصص قرآن را به نظم برگردانده اسـت ، اسـتفاده  نمـود    چه روشي بايددر پيش  گرفت تا بتوان از اين كتاب  سن.برداري نمود 

تفـأل  نمـود  كـه داراي     در قياس  با اشعار  حافظ  كه بيشتر از  صنعت  تلميح استفاده نموده است و به علت چند پهلو و عرفاني بودن اشعار حافظ  مي شـود بـه آن   

و تنها به يك موضـوع  .و در واقع سهل ممتنع است ،  اما نمي توان به مثنوي  مولوي تفأل زد چرا كه داراي  لغاتي سنگين و عربي مي باشد  لغاتي ساده و  روان است 

  .  قصص قرآن  و بيان حاالت عرفاني  و به عبارت بهتر مي شود  گفت  كه مثنوي  مولوي  يك كتاب تمثيلي عرفاني  است . خاص اشاره مي كند

  :حافظ انجا كه مي فرمايد  اما 

  ن زآن سان كه كردي بر خليليارب  اين آتش كه بر جان من است                                                                                          سرد ك

  .ند مي خواهد كه اين آتش را  برايش سرد و سالم بگرداند در اين بيت حافظ اشاره به دنيا داردكه به مانند زنداني در داخل آتش است  و از خداو

ـاتي سـنگين و    .دارد  كه در قرآن آمده و آتش تبديل به گلستان شده است) ع(اشاره  به داستان حضرت ابراهيم   مولوي قصص قرآني را به نظم برگردانده  است  بـا لغ

بلكه به آن اشاره  نموده است  به همين علت اشعار حافظ  در مقايسه با اشعار مولوي در ارتباط  با  بهره وزين اما حافظ در اين مورد خود قصص قرآني  را نياورده است 

  .گيري از داستانهاي  قرآن  بسيار ساده و يادگيري  آن سهل مي باشد 

در آورد  و از هنر تصوير گري  استفاده  نموده  تا جـذابيتي  بنابراين چون مثنوي  مولوي  داراي متني سنگين است مي توان اين كتاب را به صورت  نثري ساده و روان 

به  عنوان نمونه يك قرن پيش وقتي در موسيقي سنتي رديفهاي  آوازي  اختراع شد با اينكه سنگين و بـا نكتـه هـاي  دقيـق علمـي       . براي  مطالعه خوانندگان  باشد 

در بطن مردم  خوانده شد در بين اساتيد موسيقي ، شادروان استاد غالمحسين  بنان عنـوان كـرد بايـد    اختراع شده بود بعد از مدتي  كه در محافل و مجالس هنري و 

و هيچ ضـربه اي بـه محتـوا و مفـاهيم موسـيقي      . و اين تحول رخ داد. كه موجب  افسردگي شنوندگان شده  است ، بوجود آيد )  سنتي(تحولي در موسيقي  قاجاري 

  . سنتي وارد نيامد 

  . هم شدنداين بود ، همان اشعاري كه  با دستگاه موسيقي  سنتي  از حافظ و سعدي خوانده مي شد از شاعران  معاصر زمان خود استفاده نمودندو موفق  آن تحول 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 12

كنند تا شعرا در سرودن اشـعار خـود    وي بعد از سالها نياز ديدند تحولي در ادبيات و شعر  ايجاد. نمونه بارز ديگر در اين بحث  نيما يوشيج معروف به پدر شعر نو است 

  تحولي در ادبيات به وجود آورد  به همين علت شعر نو را ابداع كرد  كه هيچ لطمه اي به غزليات و اشعار  كالسيك وارد نشد و بدين صورت . محدوديت نداشته باشند 

... ساس مي شود بدين گونه  كه قصص و داستانهاي قرآني را  كه مولـوي و حـافظ و  غرض از اوردن اين امثال اين است كه نياز به نوآوري و خالقيت در عصر امروز  اح

ـاز نبـوده و نيسـت    .در ديوان خود آورده اند براي نسل امروز وجوان ما  قدري مشكل  و سنگين مي باشد و اين بدان معنا نيست كه  اين اشعار در زمان خودشان كار س

را كه در زمان قديم  رسم بر آن بود وقتي به مكتب خانه ها مي رفتند قبل از اينكه درس را شروع كنند قرآن  مـي خواندنـد و    بلكه در قديم  نيز  كارساز بوده است ، چ

  .قرآن رابه طالب  تعليم مي دادند ، به همين  علت اكثر قدما در علم ودانش  سرآمد و صاحب نظر بودند 

ـات   . رار دارد  روش و طريقه يادگيري فرق مي كنداما  امروزه كه انسان در عصر اينترنت و فناوري ق  در اين عصر  كودكان و نوجوانان  و حتي جوانان امروزي معـاني لغ

  . فارسي را خوب نمي دانند تا چه برسد به عربي 

توسط هنر تصويرگري  قصـص قـرآن را بـه نسـل     پس بايد  نويسندگان و هنرمندان با كمك  هم . و اصالً  نيازي در خود به مطالعه نمي بينند و يا وقت مطالعه ندارند

زمـان   البته در اينجا منظور اين نيست  كه هيچ گونه  اقداماتي در اين زمينه  نشده است  همانطور كه مستحضر هستيد  در عصرما نيز به مقتضـاي  . امروز  عرضه كنند

  .استاداني چون استاد مجد  كل قرآن را به نظم كشيده است 

مبني بر اينكـه  آنچـه بـه    . اين نبوده  است كه شعر بسرايد بلكه بر طبق گفته هاي  خودشان حتي از خداوند در اين امر  مدد و ياري خواسته بودند هدف استاد مجد  

خواهنـد كـه بـه ايشـان      ذهنشان خطور مي كرده است  در همان مكان و زمان به قلم بياورد منتهي  چون مشغله كاري بسيار داشتند و اين ميسر نبود  از خداوند مي

شدند در ايـن مـدت   عنايتي داشته باشند  تا اينكه دعاي ايشان مستجاب  شده در سانحه تصادفي  زمين گير شدند كه حدود يك يا دوسال  خانه نشين شده و موفق 

  . زمان كوتاه  كل قرآن را به نظم در بياورند و آن هم اتفاق افتاد 

ـان هسـتند      هدف از قصص كه در قرآن  روايت شد ه  خود قصص و داستانها نبوده است كه اگر چنين مي شد  رمانهاي  ايراني  و خارجي  كه شـاهكارهاي  ادبـي جه

 منتهي  هدف از قصه هاي قرآني كه در متن آن آمده است به طريق  غيـر مسـتقيم آداب  .  زياد داريم ... مانند جنگ و صلح لئون تولستوي  يا بينوايان ويكتور هوگو و 

  . را بيان مي كند... و رسوم و رفتارهاي  پسنديده ، مقابله با مشكالت و صبر در برابر آنها و توكل به خدا و 

اشاره نموده اسـت  ) حسادت(به عنوان نمونه داستان يوسف و زلخيا  كه در قرآن  به احسن القصص معروف است به صورت غير مستقيم به يك عمل  ناپسند اخالقي  

كه براي تبليغ دين مامور بود و مردم رابه راه راست فرا مي خواند  چوپاني بـا   ) ع(يا در داستان حضرت موسي .  عمل  را درپايان  داستان  بازگو كرده است و مكافات . 

  : لحن ساده و روان و بي غل وغش  با خداي  خويش راز و نياز مي كرد در آنجا كه مولوي از زبان چوپان مي گويد 

  قت دوزم كنم شـانه سرتتا شوم من  چاكرت                                                                                                        چــارتو كجايي 

م پايكت                                                                                        وقت  خواب آيد بروبم جايكت                      دستكت  بوسم بماـل

  : راز و نياز  شبان را در بيابان با خدايش مي بيند، خشمگين و غضبناك مي شود و با شبان چنين مي گويد ) ع(وقتي موسي 

  پنبه اي  اندر دهان خــود فشـــــار                         اين چه ژاژ است و چه كفر است و فشار                                                               

  :وحي نازل شد كه مولوي در مثنوي  آن را چنين بازگو مي كند ) ع(شبان ناراحت مي شود و از سوي  خدا به موسي 

ـــراي  فصل كردن آمديم                                 ما براي وصــل  كـــردن آمــديم                                                                 ــي ـب   ـن

و مداحي مي كند مانند شادروان رحيم منزوي و حـاج كالمـي   . شعر مي سرايند) ع(را داريم كه در منقبت و مدح ائمه اطهار ) ع(در عصر حاضر نيز شاعران  اهل بيت 

نمونه بارز آن شادروان حاج محمد رضا  آقاسي  است كـه  .  جامعه  بر نسل حاضر و آينده بسيار تاثير گذار باشد حمايت از چنان شعراي زبر دست مي تواند در.زنجاني 
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كـه بـه   . ي قرار گرفته اسـت  .اشعاري سرود ه كه مورد  استقبال بسيار) ع(با الهام از قصص قرآني و با پيروي  از سبك مثنوي  مولوي در همين وزن در مدح اهل بيت 

  : ي از آن در ذيل اشاره  مي شود نمونه ا

ــه افروختـــه                                                                                               چهارده شمع سراپا سوخته     چهارده  پـــــرواـن

  كلهم  نور علي نور آمده                                                             چهارده  منصور  منصور آمده                                              

نزديـك تـر آيـيم و     قابليت تبديل و حضور قصص قرآني در عرصه ادبيات نوين و معاصر اگر از تاثير كالم حق در متون كهن  و ادبيات  كالسيك فارسـي در گـذريم و  

رويكـرد نويسـنده امـروزي بـه قـرآن  بايـد       . نوين  و معاصر كه شايد بيش از پيش پاسخگوي نياز جامعه   امروز  باشـد مـي يـابيم      ردپاي اين مضامين  را در ادبيات

ـان بـر   آنهـا را چونـوري پ  رويكردي نو باشد وي نبايد تنها به قصه هاي  قرآن بسنده كندبلكه مي تواند از مفاهيم قرآني در جاي جاي آيه هاي مختلف الهام گرفته و  نه

مي تواند دستمايه كار قـرار گيـرد  بـه عنـوان نمونـه  در      ... مضاميني  چون نبردخيرو شر ، نور و تاريكي ، حسادت و رقابت ، غضب و رحمانيت خداوند و .صحنه بدمد 

يـا  .تا بر انسان سجده برند  كه از اين امر  ابليس سرباز زد و يا از فرشتگان خواست.سوره  بقره  آمده است كه  خداوند به انسان نامها يا اسماء را آموخت  ونه به شيطان 

ظرايفي  چون  قياس زمين  با آسمان و مرتبه  پايين زمين  نسبت به بلنداي  آسمان نيز از مواردي است  كه ذهـن نويسـنده را   .قصه  آدم و حوا و هبوط آنها بر زمين 

  .روردن ماجراهايي كه  اين مضامين عميق  در آنها جاري است درگير مي كند  و نوري بر او مي تاباند از براي باز پ

از آن بي آنكه به سـن و  ادبيات  را اگر  دريايي بدانيم بس ژرف ، بس عميق كه به  هر كرانه و ساحلش  مراوريدي منقوش نشسته است سهم فرد فرد جامعه انساني را  

ـان دادپـس   به عنوان نمون.بهره هوشي اش دقيق شويم  عظيم مي يابيم  ه وقتي مي توان سريال واليت عشق را يا تنها ترين سردار را توسط زواياي دوربين به مردم نش

مانند داستان اصحاب كهف ، سريال  مـردان  . مي توان قصه هاي  قرآن را  نيز  توسط هنرمندان بازيگر  زبده و ماهرند در اين كار  انتخاب كرده و به مردم نشان دهيم 

كه جايي بسي شكر دارد كه ارائه شد ولي بيش ازپيش  اين كارها بايد بشود به گونـه اي  كـه بازتـابش  بـه  رسـانه هـاي       ) ع(يلم سينمايي  مريم مقدس آنجلس  يا ف

ارد بـه جـاي  چنـين    مثالًطنزهاي  طوالني مدتي كه در رسانه ها خصوصاً تلويزيون پخش مي شود و جنبه  آموزشي وتربيتي  براي نسل جوان ند. گردد ميجمعي بر

  .فيلم هايي هزينه اش صرف ساختن قصه هاي  قرآني شود كه پند آموز و عبرت آور است 
  تاثير قصص قرآني در عرصه ادبيات  كودك و نوجوان 

صـه هـا و حكايتهـاي تلـخ و     در عرصه ادبيات  كودك و نوجوان نيز آنجا كه قوه خيال تا دوردستها  پرواز مي كند و فانوسكهاي حيرت و حكمت خوش مي درخشـد ق 

آنكه  زنگار گرفتـه   شيرين  قرآني  بر روح لطيف  مخاطبانش  نيك مي نشيند و بر آينه صاف روحشان چون نقشي هميشگي  نقش مي بندد و سالها بعد رفته رفته بي 

 - نه به شيوه روايت خشك و خام  كه به سبك وسـياقي نـو   –ان مقدس اينجاست  كه به نياز  نوجوان امروز  در تكرار  واژگ. و جلوه گر مي شود . باشد ، رخ مي نمايد 

اژگـان تـاثير   در جامعه اي كه كودكانش ساالرند و تكنولوژي خشونت بازارهاي كامپيوتري را بر نازك طبعي پرواز بادبادكها برتـري داده ، يـافتن  كليـد و   . پي مي بريم 

سـخن مـي گويـد  مـا را     ... وقتي  خداوند از كاملترين قصه هايش يوسـف و هـارون و   . رند بس پر اهميت است گذار  بر اينان  كه مي جويند و خوب به خاطرمي سپا

ندارنـد ؟ بچـه هـا     ... آيا بچه ها در زمان خودمان قارون مال اندوز ، شداد سـتمگر ، هـارون و   . دعوت مي كند تا البه اليش  نمودي از  دنياي حال خودمان را بگنجانيم

در مقابل قارون و فرعون و ابراهيم در برابر نمرود ايستاد،در زمان ما هم امام حي در مقابـل  زر و  ) ع(د ما امام حي و حاضري داريم كه همان گونه كه  موسي بايد بدانن

  .م زور و تزوير ايستاده و اين ماييم كه مثل پيروان نوح و موسي وابراهيم بايد درركاب اماممان باشيم و با آنها  پيكاركني
  روش بهره گيري از قصص و مفاهيم قرآن در ادبيات كودك و نوجوان 

در ايـن  ارتبـاط  بايـد چنـدين نويسـنده      . در ارتباط با اين مساله هم به صورت شنيداري و هم به صورت ديداري مي توان از مفاهيم قرآني و قصص آن بهره  بگيريم 

يعني از نظر انديشه و تفكـر بـراي  بچـه هـا      . بتوانند خوب بنويسند ضمن تخصص حتماً  بايد متعهد باشند  متعهد را دعوت كرد كه متخصص كار كودك هم باشند تا
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محتوا را مي شود بـه نويسـنده   . نويسنده اي كه خودش در زندگي موفق نبوده  نمي تواند براي  بچه ها بنويسد حتي اگر متخصص هم باشد . آينده  خوبي را  ببينند 

ان محتوا مي تواند  كل فضايل اخالقي  كه در كتب مقدس آمده باشد، يا فقط  فضايل و قص قرآني  كه آن را هم مي توان به شكل و شـمايل  داسـت   سفارش داد  اين

  . بچه ها  منتقل شود بهدر آورد و در كنارش  از يك نقاش خوب و صفحه آرايي آشنا  به كار كودك استفاده كرد  تا اين مفاهيم  خوب و ارزشهاي قرآني  و اسالمي  

براي كوچكترها  هم با همكاري گوينده اي خوب  كه بيان دلنشين دارد نه محزون كه روح  كـودك  .  در اين صورت  بچه تربيت مي شود ، مي خواند و ياد مي گيرد  

تركيب شـعر و قصـه  بـراي بچـه     . اين مقوله را  تهيه كرد  سي دي هاي  مرتبط با�را آزرده كند ، و همچنين  آهنگ سازي قوي در زمينه  كار كودك ،نوار كاست و 

  .هايي كه نمي توانند بخوانند تاثير بسزايي دارد 

شكل سنتي و بـا اسـامي  بكـار    رويكرد نويسنده در انتخاب  محتواي داستاني و برقراري  ارتباط با كودكان  بايد به گونه اي باشد كه  بتواند  قصص قرآني را  به همان  

ايـن نويسـنده   . بازنويسي كند  يا محتوا و تم و هدف ماجرا را گرفته و به صورتهاي  مختلف و با  پرداختي ديگر چاپ كنـد  ... و ) ع(مثل حضرت موسي و ابراهيم رفته 

ش زيادي الزم  اسـت  كـه ايـن انگيـزه را در     كوشش و تال.است كه بايد بداند چگونه اين قصه ها را پخته  وبا لحني  با بچه ها  ارتباط برقرار كند  كه به دلشان بنشيند

يعني در واقع ما از بچه هايي كه   اين داستان هاي  قرآني را مي خوانند بخواهيم  به سئواالت ما بهترين جواب را بدهنـد  و  . بچه ها ايجاد كرد و البته  آن هم  با ترفند

ه درست ترين  جواب ، هميشه  يك جواب است ولي بهترين جواب ممكـن اسـت دهها،صـدها وهزارهـا     در مقابل ، به اين بهترين  جوابها  جوايزي تعلق  بگيرد چرا ك

  . و بدين وسيله انگيزه  خواندن را  در  بچه ها مي توان باال برد .جواب باشد 

  :نتيجه گيري 

ولي قصه نيست  بلكه براي تنبه و حكمت و نتيجه گيـري  از آنچـه   . كتاب قرآن  كه در آن قصص  زيادي  از پيامبران و پيشينيان است  زمينه هاي روايي زيادي دارد 

هر چند  كه اين قصه هـا بارهـا و بارهـا  در    . از اين قصه ها در هر زمان و تاريخي  مي توان استفاده نمود . در گذشته  اتفاق  افتاده و خداوند  ذكر كرده به كار مي رود 

  . ه  اما ما بايد  به كاربردشان در زندگي  روزمره مان  توجه  كنيم كتاب ها و مجالت مختلف گفته شده و چاپ شد

حـاال  بايـد   . ا پيدا مـي كننـد  با توجه به موقعيت مكاني  و زماني و نيز با توجه به اينكه هدف راهنمايي بشر است  به اين مهم    مي رسيم كه قصه ها در هر زماني معن

ـار   .ما بايد مصـاديق قرآنـي را در زمـان خودمـان پيـدا كنـيم       . كه  خداوند را وا مي داردبگويد قرآن همه زماني  است بدانيم چه نكته اي در اين امر نهفته است  در كن

ـا      . قصص قرآني  به گونه اي با تلفيق  جريانهاي  گذشته با قصص امروزي بايد به ادبيات به نوين نيز روي آورد ـاي گذشـتگان پنـد گرفـت و آنهـا را در ادبي ت  از قصه ه

همچنين با سرمايه گذاري و چاپ اين آثار  در تيراژ وسيع و پخش آنها در پيش دبستاني ها و دبستاني ها مي توان  طيف سـني وسـيعي    . كودك و نوجوان پياده كرد 

بازگو كـرده   امـا هميشـه و هنـوز هـم مـي تـوان بـه          هر چند از دور دستها و دور تا به اين امروز ، قلم ، بارها و بارها حديث رفتگان را. را با اين  مفاهيم آشنا ساخت 

چرا كه اگر انسان را در گيرو دار نيك و بد حادثه فراموشكار بدانيم  ديگر بار گفتن اين حديث شايددر جاي جاي روحش  خـوش  .بازخواني و خلق  تازه روايات نشست 

  .نشيند و زنگار ساليان را به جالل  نقش  حق پاك گرداند

ان و امعه امروز است  با توجه به ديگرگونه شدن باورها و تغيير سطح دانش و توقع افراد  بويژه نسـل جديـد چـون زنـگ هشـداري اسـت  بـراي  هنرمنـد        آنچه نياز ج

مردم بگويند و در پيشبرد جامعـه   صاحبان قلم  كه با شناختن  اين نيازها  و با بهره گرفتن  از ابزار ها و تكنيك هاي مناسب ، هنر را به خدمت گيرند  تا از مردم براي 

 .خويش بيش از پيش راهگشا باشند 
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