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چکیده
ادبیـات آیینـى کـودکان و نوجوانـان، یکـى از شـاخه هاى مهـم ادبیـات کـودکان و نوجوانـان 
به شـمار مى آیـد. آموزه هـاى دینـى، ارزش هـاى اخالقـى و رفتـارى و باورهـاى آسـمانى، بـراى 
رشـد و پـرورش حـس مذهبـى و بینش دینى کـودکان و نوجوانـان، الزم و ضرورى اسـت. بخش 
عمـده اى از ادبیـات منظـوم و منثـور مـا را ادبیـات آیینـى تشـکیل مى دهد. آشـنایى کـودکان و 
نوجوانـان بـا ادبیـات آیینـى، یکـى از اصـول مهـم در تعلیم وتربیـت اسـالمى محسـوب مى شـود 
و بـا توسـعۀ زندگـى اجتماعـى، علمـى و سیاسـى، ضـرورت آن بیشـتر احسـاس مى شـود. براى 
شـکوفایى ایـن ادبیـات، بایـد بـه موضوعـات نـو پرداخـت و در سـاختار و محتـوا، بـا به کارگیرى 
تکنیک هـاى ادبـى تحولـى ایجـاد کـرد و بـا عمق بخشـى بـه آموزه هـاى دینـى در رشـد بینـش 
مذهبـى کـودکان و نوجوانـان، تالش بیشـترى به عمـل آورد. هدف از این تحقیق، بررسـى ادبیات 
آیینـى و چگونگـى تأثیرگـذارى آن در رشـد بینـش دینـى کـودکان و نوجوانـان اسـت. براینـد 
تحقیـق حاکـى از آن اسـت که ادیبان و نویسـندگان ادبیات آیینى بیشـتر بـه موضوعات تکرارى 
و کهنـه پرداخته انـد، درحالى کـه بایـد دراین زمینـه بـه موضوعـات و مضامیـن تـازه و موردنیـاز 
کـودکان و نوجوانـان پرداخـت. روش هاى غیرمسـتقیم ادبیات (شـعر و داسـتان) دینـى با تکیه بر 
عنصـر خالقیـت مى تواننـد حامـل پیام هـاى تربیتـى و آموزه هـاى مفیـد و مؤثرى باشـند که اگر 
به خوبـى سـاخته وپرداخته شـوند، مى تواننـد بـه تحـول و تحـرك آگاهى هـاى فـرد و تصحیـح 

مسـیر زندگـى مخاطبـان کمـک کنند.

کلیدواژه
ادبیات آیینى، کودکان و نوجوانان، بینش دینى، ارزش هاى اخالقى.
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نقد ادبیات دینى
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1.  مقدمه
ادبیـات کـودك و نوجـوان یکـى از پایه هـا و زیرسـاخت هاى توسـعۀ فرهنـگ و درنتیجه، 
تقویـت بنیان هـاى فرهنگـى جامعـه اسـت و ادبیـات آیینى کـودکان و نوجوانـان یکى از 
شـاخه هاى مهـم آن محسـوب مى شـود کـه انسـان را به سـوى کمـال و خداونـد، هدایت 

مى کنـد.
هـر متـن منثـور یـا منظومى کـه به نحـوى متأثـر از آموزه هـاى وحیانى قـرآن کریم، 
تاریـخ اسـالم و پیشـوایان دینـى، منابع متـن روایى، کلمات قصـار حضـرات معصوم (ع)، 
نهج البالغـه، نهج الفصاحـه، صحیفـۀ سـجادیه و ادعیـۀ مأثـوره باشـد، در قلمـرو ادبیـات 
آیینـى قـرار مى گیـرد و حـاوى آموزه هـاى دینـى، ارزش هاى اخالقـى، رفتـارى، کردارى 
و باورهـاى آسـمانى اسـت. آشـنایى کـودکان و نوجوانـان بـا ادبیـات آیینـى، معـارف، 
ارزش هـاى دینـى و بینـش مذهبـى یکـى از اصـول مهـم در تعلیم وتربیـت اسـالمى 
محسـوب مى شـود و روز بـه روز با توسـعۀ زندگى اجتماعـى، علمى و سیاسـى ضرورت آن 

بیشـتر احسـاس مى شـود.
بـراى شـکوفایى ادبیـات آیینـى بایـد بـه کشـف موضوعـات نـو پرداخـت و تحوالتى 
در سـاختار و محتـوا بـا به کارگیـرى تکنیک هـاى ادبـى، ایجاد کـرد و عالیـق مخاطب را 
به خوبـى شـناخت تـا با عمق بخشـیدن بـه آموزه هاى دینى و رشـد بیشـتر بینـش دینى 
در کـودکان و نوجوانـان مؤثرتـر عمل کـرد. «طرح موضوعـات متنوع دینى بایـد با توجه 

بـه مرحلـۀ رشـد تفکر مذهبـى کودك و نوجـوان انجام گیـرد» (هیـوم، 17:1374).
طبـق بررسـى هاى انجام شـده، پژوهش هـا و مقـاالت نـادرى بـا موضوعـات ادبیـات 
آیینـى انجـام شده اسـت. ادبیـات آیینى و رشـد بینـش دینى کـودکان و نوجوانـان یکى 
از موضوعـات مهـم و موردنیـاز جامعـۀ امروزى اسـت که تاکنون پژوهشـى بـا این عنوان 
صـورت نگرفته اسـت، لـذا بـا توجـه به نقـش و اهمیـت آن، در ایـن مقاله به بررسـى این 

پرداخته ایم. موضـوع 

2.  بیان مسئله
ادبیـات آیینـى بـه ادبیاتـى گفتـه مى شـود کـه حـاوى آموزه هـاى دینـى، ارزش هـاى 
اخالقـى، رفتـارى، کـردارى و باورهاى آسـمانى اسـت. داسـتان و شـعر از برجسـته ترین 
قالب هـاى ادبـى اسـت کـه آموزه هـاى دینـى را در خـود جـاى مى دهد. محتـواى بخش 
عمـدة ادبیـات منظـوم و منثـور مـا را ادبیـات آیینـى تشـکیل مى دهـد. موضوع شـعر و 
نثـر آیینـى کرامـت انسـانى، حیات، عشـق، عرفان، تزکیـۀ نفس و تعلیمات روحى اسـت. 
ازآن جاکـه حـس دینـى در طبیعـت و فطـرت کودك بـه ودیعه نهـاده شده اسـت. اگر به 
کـودك فرصـت کشـف فطـرت و حـس دینـى داده نشـود یـا ایـن کار بـا تعجیـل، بدون 
هـدف و برنامـۀ مشـخص و دقیـق انجـام گیـرد، در روند پـرورش حس مذهبـى و بینش 
دینـى کـودك و نوجـوان اختـالل ایجاد مى شـود؛ بنابراین یکـى از بهتریـن راه هاى درك 
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تأثیر ادبیات آیینى در رشد بینش دینى کودکان و نوجوانان

هرچه بهتـر مفاهیـم دینـى و بینش مذهبـى در کـودکان و نوجوانان، ابزارهایى اسـت که 
کـودك نسـبت به آن هـا احسـاس نزدیکى و عالقه مندى بیشـتر کنـد؛ ماننـد بهره گیرى 
از قصه هـا و شـعرها کـه مبنـاى آن هـا داسـتان هاى امامـان، معصومـان (ع)، قصه هـاى 
قرآنـى و فضائـل اخالقـى اسـت. در این مقالـه نقش و اهمیـت ادبیات آیینـى و چگونگى 

تأثیـر بیشـتر آن در رشـد بینـش دینـى کـودکان و نوجوانان بررسـى مى شـود.
ادبیـات آیینـى در تمـام جوامـع و دین هـاى مختلـف وجـود دارد؛ بنابرایـن بیشـتر 
فرهنگ هـا، بهره هایـى از ادبیـات آیینـى دارنـد و همچنیـن در پُربارشـدن فرهنـگ و 
بینـش دینـى آنـان نقـش تأثیرگـذارى داشـته اند. آشـنا کردن کـودکان و نوجوانـان بـا 
ادبیـات آیینـى، معـارف و ارزش هـاى دینـى و بینـش مذهبـى یکـى از اصـول مهـم در 
تعلیم وتربیـت اسـالمى محسـوب مى شـود و روزبه روز با توسـعۀ زندگـى اجتماعى، علمى 
و سیاسـى ضـرورت آن بیشـتر احسـاس مى شـود، اما باید بـه این نکتۀ مهـم؛ یعنى نحوة 

چگونگـى و تأثیرگـذارى بیشـتر آن هـا در کـودکان و نوجوانـان توجـه اساسـى کرد .

3.  اهمیت و ضرورت تحقیق
در دیـن اسـالم، بـه تربیـت دینـى کـودکان و نوجوانـان به ویـژه تربیـت عبـادى تأکیـد 
زیـادى شده اسـت تـا زمینـۀ دسـت یابى کـودکان به مراحـل عالى کمـال فراهم شـود. با 
توجـه بـه اهمیـت ایـن توصیـه بر آن شـدم تا با توجـه به نقـش و اهمیت ادبیـات آیینى 
کـه حـاوى آموزه هـاى دینى، ارزش هـاى اخالقـى، رفتارى و باورهاى آسـمانى اسـت، به 
تأثیـر آن در رشـد بینـش دینى کـودکان و نوجوانان بپـردازم؛ زیرا بـا باالرفتن این بینش 

و قـدرت ایمـان، آن هـا از هـر نـوع آسـیب اخالقى و اجتماعـى مصـون خواهند بود.

4.  هدف تحقیق
- در دیـن اسـالم بـه تربیـت دینـى و عبـادى تأکیـد زیـادى شده اسـت و تـالش بـر این 

اسـت تـا زمینـۀ دسـت یابى کـودکان بـه مراحـل عالى کمـال فراهم شـود؛
- شناسـاندن بیشـتر ادبیـات آیینـى و اسـتفاده از روش هـاى مناسـب جهـت رشـد 

بینـش دینـى در کـودکان و نوجوانـان؛
- بررسـى ادبیـات آیینـى و چگونگى تأثیر بیشـتر آن در رشـد بینـش دینى کودکان 

نوجوانان. و 

5. پرسش هاى تحقیق
چهار پرسش اصلى این مقاله عبارت اند از:

1. ادبیـات آیینـى چگونـه مى توانـد در رشـد بینش دینى کـودکان و نوجوانـان مؤثر 
باشد؟

2. آسیب شناسى ادبیات دینى کودك و نوجوان در چه حوزه هایى مطرح است؟
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نقد ادبیات دینى
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3. داستان نویسـان و ادیبـان بـراى شـکوفایى ادبیـات آیینـى چـه تالش هایـى انجام 
داده اند؟

4. روش ها و راه کارهاى مناسب در رشد بینش دینى کودك و نوجوان چیست؟

6. فرضیه هاى تحقیق
1. ادبیـات آیینـى در رشـد بینـش دینـى کـودکان و نوجوانان مؤثـر اسـت؛ بنابراین باید 

نویسـندگان، ادیبـان و پژوهشـگران بـه طـرح ایده هـا و روش هـاى نو اهتمـام ورزند؛
ـ تربیتـى سـه حـوزة پدیدآورنـده، متـن و مخاطـب در معـرض  2. در رویکـردى ادبى 

آسـیب و انحراف قـرار دارد؛
3. داستان نویسـان و ادیبـان، کمتـر بـه تحلیل مفاهیـم آیینى در ادبیـات پرداخته اند 

و بیشـتر بـه جنبه هـاى عاطفى و موضوعـات تکرارى توجه داشـته اند؛
4. روش هاى غیرمسـتقیم ادبیات (شـعر و داسـتان)،  مى توانند در رشـد بینش دینى 

کـودك و نوجوان تأثیـر عمیق و پایدارتـرى برجاى گذارند.

7. پیشینۀ تحقیق
بخـش عمـده اى از ادبیـات منظـوم و منثـور مـا را ادبیات آیینى تشـکیل مى دهـد؛ مانند 
مناجات نامـۀ خواجـه عبـداهللا انصـارى و مقدمۀ گلسـتان سـعدى، اما در راسـتاى ادبیات 
آیینـى و مذهبـى، «اولین کتاب چاپ شـده در ایران، سـاغموس یا زبـور حضرت داوود (ع) 

اسـت کـه در سـال 1638 م. در اصفهـان به چاپ رسـید و مضمون مذهبى داشـت.
«درمـورد اولیـن کتاب کـودك منتشرشـده در ایـران، اتفاق نظر وجود نـدارد؛ چون در 
بسـیارى از کتاب هـا بـه مخاطـب آن، اشـاره نمى شـد و نمى تـوان به طورقطـع، آن را براى 
کـودکان دانسـت. کتاب هایى ازقبیـل خاوران نامه (که منظومۀ داسـتانى ابن حسـام، دربارة 

دالورى هـاى امیرالمومنیـن (ع) اسـت.) معراج نامـه، قصص االنبیاء، توبۀ نصـوح و...» .
ــه  ــت ک ــارى اس ــماعیل خوانس ــن اس ــد ب ــم محم ــرى به قل ــاب دیگ ــنین، کت حس
داســتان تخیلــى، دربــارة کودکــى امــام حســن و امــام حســین (ع) اســت؛ به این ترتیــب 
مى تــوان گفــت، چــاپ کتاب هــاى مذهبــى کــودکان در ایــران، حداقــل از دورة 
محمدشــاه شــروع شده اســت. مهم تریــن اثــر دینــى، قصه هــاى خــوب بــراى بچه هــاى 
ــر دینــى در  خــوب از مهــدى آذر یــزدى (1300 ه.ش) اســت کــه شــاید مهم تریــن اث
ــرآن  ــاى ق ــه قصه ه ــه اختصــاص ب ــان اســت ک ــودکان و نوجوان ــراى ک ــوى ب دورة پهل
ــاى  ــه قصه ه ــه را ب ــن مجموع ــتم ای ــد هش ــالب، جل ــس از انق ــال هاى پ دارد. او در س

چهــارده معصــوم اختصــاص داد .
مرتضى مطهرى (1298 ه.ش) نویسـندة کتاب ارزشـمند داسـتان راسـتان اسـت که 
در دو جلد منتشـر شده اسـت. پس از انتشـار این داسـتان بسـیارى از نویسـندگان (چه 
پیـش از انقـالب و چـه پـس ازآن) تحت تأثیـر ایـن کتـاب ارزشـمند، آثـارى را به رشـتۀ 
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تحریـر درآوردنـد. از پیشـگامان شـعر و داسـتان دیگـر ایـن عرصـه مى تـوان پرویـن 
دولت آبـادى (1303 ه.ش)، عبـاس یمینى شـریف (وفـات 1368 ه.ش)، محمود کیانوش، 

محمـود حکیمـى و... را نـام برد.

8. روش تحقیق
روش تحقیـق در ایـن مقالـه، توصیفى  ـ  تحلیلـى اسـت و در گـردآورى اطالعـات از روش 

کتابخانـه اى اسـتفاده شده اسـت.

9. انواع کتاب هاى دینى
غیرداسـتان،  و  داسـتان  بـه  آموزشـى،  کتاب هـاى  عالوه بـر  دینـى  کتاب هـاى 
سرگذشـت نامه ها، کلمـات قصـار، سـرگرمى، شـعر، نمایش نامـه، کلیات و مرجع تقسـیم 
مى شـود. در ایـن قسـمت، به تعریف داسـتان و شـعر دینـى در ادبیات کـودك و نوجوان 

مى پردازیـم.

9-1. داستان
داسـتان در هـر زمینه اى که باشـد، آسـان تر با شـنونده ارتبـاط برقرار مى کنـد و در ذهن 
جـاى مى گیـرد؛ ازهمین رو اسـت کـه ادبیـات تعلیمى در همـۀ زبان ها و مکان هـا، آکنده 
از داسـتان ها و تمثیل هاسـت. داسـتان به عنـوان ابـزارى بسـیار مهـم و تأثیرگـذار بـراى 
انتقـال مفاهیـم دینـى به صورت هـاى صریـح یـا ضمنـى اسـت. مقصـود از صورت هـاى 
صریـح، حاالتـى اسـت کـه در آن هـا از شـخصیت ها، موقعیت هـا، آموزه هـا و نمادهـاى 
مى شـوند  شـامل  را  حاالتـى  نیـز  ضمنـى  صورت هـاى  در  شده اسـت.  اسـتفاده  دینـى 
کـه خواننـده نشـانى در ظاهـر از شـخصیت ها، موقعیت هـا، آموزه هـا و نمادهـاى دینـى 
نمى بینـد، امـا داسـتان به گونـه اى اسـت کـه مفهوم یـا مفاهیم و آمـوزه یـا آموزه هایى را 
بـه او انتقـال مى دهـد و تأثیـرى در او مى گـذارد کـه ادیـان الهـى یـا دینى خـاص نیز به 

آن تغییـر و تأثیـر نظـر دارند.
 ایـن حالـت دوم به سـبب عـدم صراحـت، آمـوزش غیرمسـتقیم و هدایـت پنهـان، 
مى توانـد تأثیرگذارتـر از حالـت اول باشـد؛ به ویـژه بـراى کسـانى کـه گرایـش بـه ظاهـر 
دیـن ندارنـد یا حتى به سـبب پاره اى مسـائل، گونـه اى دلزدگى از آموزش هـا و آموزه هاى 

دینـى بـراى آن هـا پدید آمده اسـت .
هـر داسـتانى کـه بُن اندیشـه و هسـتۀ مرکـزى محتواى فکـرى و ارزشـى آن را یک 
آرمـان و پیـام الهـى و مذهبـى تشـکیل بدهـد یـا حـاوى نگرشـى توحیـدى و الهـى بـه 

هسـتى و زندگـى باشـد، داسـتان دینى اسـت .
اسـتفاده  داسـتان  از  خـود  آموزه هـاى  انتقـال  بـراى  نیـز  قـرآن  آسـمانى  کتـاب   
کرده اسـت،  طورى کـه بیـش از سـه چهارم قـرآن را قصه هـا تشـکیل مى دهند. اسـالم، به 

تأثیر ادبیات آیینى در رشد بینش دینى کودکان و نوجوانان
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کـودك نـه به سـبب ضعف هـا و قوت هایـش، بلکـه به عنـوان موجـودى کـه آفرینـش وى 
هدفـى دارد، توجـه کرده اسـت و بـه ادبیـات کـودکان نیز درجهـت رشـد و تعالى کودك 
و رسـیدن او بـه هـدف نهایـِى آفرینـش توجـه روزافزونـى مى شـود؛ لـذا ظهـور مفاهیـم 
تربیتـى قـرآن در داسـتان هاى کـودکان مى توانـد بـه آن ها درجهـت شـناخت و انتخاب 

راه صحیـح زندگـى فـردى و اجتماعـى کمـک کند. 

9-2. شعر
زمانـى کـه از شـعر سـخن مى گوییـم، بایـد بدانیم کـه با یک مقولـۀ هنرى بسـیار جدى 
و پیچیـده روبـه رو هسـتیم. شـعر، زبـان شـادى ها، غم هـا، آرزوهـا، آمـال، دوسـتى ها و 
نفرت هاسـت. شـعر، زبـان همـدردى، همزبانـى و هماهنگى اسـت و به صورت سـرودها و 

نوحه هـا از مظاهـر حـس اجتماعى بشـر اسـت.
به دسـت آوردن تعریـف کاملى از شـعر دشـوار اسـت. به ویـژه وقتى قید کـودك را هم 
بـه آن مى افزاییـم. درمجمـوع، شـعر کـودك شـعرى اسـت کـه سـه صفت اصلى داشـته 

باشد:
الف) آهنگین و آمیخته به موسیقى  باشد؛

ب) شوق انگیز، شورانگیز و جنبش زا یا احساس برانگیز باشد؛
ج) گویا و بیانگر باشد.

ایـن سـه خصوصیـت، پایـۀ اصلـى شـعر اسـت، اما هـر شـعر لزومـاً هر سـه صفت را 
نـدارد. به همراه  یکسـان 

دامنـۀ موضوعات شـعر کودك، بسـیار گسـترده و متنوع اسـت. هر چیـزى از مفاهیم 
انتزاعـى و عاطفـى گرفتـه تـا طبیعـت و جامعـه و... مى توانـد موضوع شـعر کـودك قرار 
گیـرد. عالوه برایـن ، شـعر کـودك به عنـوان ابـزارى بـراى تعلیم وتربیـت و آمـوزش به کار 

مى رود.
از دیربـاز نقـش آموزشـى و تربیتى براى شـعر قائـل بوده اند. این نقش تربیتى شـعر، 
به ویـژه بـراى کـودکان و نوجـوان موردتأکیـد بـود. شـعر کـودك در کنـار کارکردهـاى 
دیگـرش و شـاید مقـدم بـر سـایر کارکردها ازقبیـل تفریح و سـرگرمى و ایجـاد لذت، در 

پـى تحکیـم و تأییـد بنیان هـاى اخالقـى و فرهنگى جامعه اسـت .
شـعر کـودك، یکـى از ابزارهـاى انتقـال فرهنـگ بـه نسـل بعـد اسـت؛ بنابرایـن 
نمى توانـد خالـى از پیـام و اندیشـه باشـد. «ایـن ادبیـات براى کـودکان به وجـود مى آید، 
اثـر  خالـق  هسـتند.  عاطفـى  و  فکـرى  رشـد  سـنین  در  آثـار  ایـن  خواننـدگان  چـون 
به خصـوص وظیفـه دارد بـا پیـام خـود بـه رشـد همه جانبـۀ کـودك و نوجـوان کمـک 

.(34  :1384 (سـلطان القرایى،  کنـد» 
یکـى از اهـداف ادبیـات کـودك کـه بعـد از انقـالب اسـالمى در ایـران، بسـیار به آن 
توجـه شـد، بیـان مسـائل و مفاهیـم دینـى و مذهبـى اسـت کـه درصـد باالیـى از ایـن 
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اشـعار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. «تفکـر و اندیشـه درجهـت اعتقـاد بـه باورهاى 
ایدئولوژیـک به ویـژه مذهـب، یکـى از محورهاى اساسـى در شـکل پذیرى اندیشـۀ خاص 

در شـعر کـودك و نوجـوان در کشـور ماسـت» (سـالجقه، 1385: 321).
شـعر دینـى کـودك و نوجـوان پیـش از انقـالب اسـالمى فقـط محـدود بـه نیایش و 
سـتایش خداونـد بـود، اما پـس از پیروزى انقـالب اسـالمى، همان  طور که تعداد شـاعران 
کـودك و نوجـوان روبه فزونـى گذاشـت، شـعرهاى مذهبـى نیـز رشـد کلـى و کیفـى 
چشـمگیرى کـرد و شـاعران عالوه بـر سـتایش خداوند بـه موضوعـات دیگر دینـى، مثل 
قـرآن، نمـاز، روزه، مـدح و مرثیـۀ ائمـۀ معصـوم پرداخته اند (حـداد و سـلمانى، 1381). 

10. جایگاه خداوند در ادبیات آیینى کودك و نوجوان
اسـت. «انسـان  محبـت  و  سـعادت  و  خیـر  مبـدأ  برگزیـده،  داسـتان هاى  در  خداونـد 
اگـر خداونـد را در برابـر خـود ببینـد، آن خـدا جـزء تولیـد ذهـن او نخواهـد بـود. همـۀ 
زیبایى هـا، عشـق ها، محبت هـا، آزادى خواهـى و همـۀ عاطفه هـاى سرشـار انسـانى و هـر 
قلمـرو دیگـرى کـه انسـان در آن بـه جسـت وجوى معنا مى پـردازد، قلمرو جسـت و جوى 
خـدا هـم هسـت؛ لـذا بـر سـازندگان فرهنگ کـودکان عصـر حاضر اسـت کـه از کودکى 
بـه او بگوینـد، خـدا در تمـام عمـر جسـت وجوکردنى اسـت نـه دسـت یافتنى» (مجتهـد 

شبسـترى، 1378: 10).
در چنیـن حالتـى کـودك دیگـر احسـاس تحمیـل نخواهـد کـرد و خـود را متعلـق 
بـه خدایـى مى دانـد کـه خـود، آن را کشـف کرده اسـت. کودکـى کـه خـدا را در یک اثر 
هنـرى و ادبـى کشـف کنـد، ازآن جاکـه خـود نیـز در یافتـن او تـالش و مشـارکتى آزاد 
داشته اسـت، هرگـز از یـادش نمى بـرد. نکتـۀ دوم ایـن اسـت کـه سـخن گفتن از خداوند 
یـک زمینـۀ همدلـى، همزبانى و همـدردى مى طلبـد. ذهنیـت جاندارپنـدارى بچه ها که 
بـا جاندارپنـدارى بشـر اولیـه نیـز ماننـد اسـت، پیونـد و تجانـس بیشـترى با زبـان دین 

دارد.

10-1. چگونگى درك کودك و نوجوان از مفهوم خدا
درك کـودکان از مفهـوم خـدا تا حدود 7 سـالگى بسـیار خام، مادى و شـبیه یک انسـان 
اسـت. خداونـد بـا صدایـى شـبیه مـا سـخن مى گویـد. در بهشـتى سـکونت دارد کـه در 
آسمان هاسـت. به صـورت یک انسـان بـه زمین آمده اسـت و بـه ادارة امـور آن مى پردازد. 
درمجمـوع، گفته هـاى آنـان در ایـن سـنین از مرئى بـودن خداوند حکایـت دارد. کودکان 
در محـدودة سـنى 7 تـا 9 سـالگى، خداوند را بیشـتر انسـان فوق العـاده اى مى پندارند تا 
موجـودى فـوق طبیعـى. آنان خداوند را شـبیه انسـانى نورانى و گاه او را به صورت شـعلۀ 
آتـش توصیـف مى کننـد. ایـن توصیف هـا حاکـى از ناتوانـى آنـان بـراى درك مفاهیـم 

انتزاعـى و بیانگـر تصور مـادى آنان از خداسـت. (جهانگـرد، 1374: 369).

تأثیر ادبیات آیینى در رشد بینش دینى کودکان و نوجوانان
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 درك کـودکان 9 تـا 12 سـال از مفهـوم خداونـد نسـبت به مقاطـع پایین تر متفاوت 
اسـت و مى تـوان آن را عبـور از تصویـر فـوق انسـانى خـدا بـه فـوق طبیعى دانسـت. این 
به معنـاى کنارگذاشـتن تفکـر خام گذشـته و تـالش براى گـذر از این مرحله  اسـت. آنان 
در توصیـف خداونـد، بیشـتر بـه صفات برجسـتۀ او ازقبیـل آفریننده و خالق بودن اشـاره 
مى کننـد. هنـوز تفکـر آنـان متأثـر از عناصـر عینـى و محسـوس اسـت. در ایـن سـنین، 
کمتـر کسـى یافـت مى شـود که خـدا را مرئى بدانـد. البته، عـدة قابل توجهى نیـز در این 
دورة سـنى بیـان مى دارنـد کـه خـدا در همه جـا هسـت، اما این کـودکان هم هنـوز قادر 
بـه درك انتزاعـى از «همه جابـودن» نیسـتند و مسـئلۀ «همه جابـودن» خـدا را خـوب 
درك نمى کنند. در حدود دو سـال نخسـتین دورة راهنمایى (12 ـ 14 سـالگى) نوجوانان 
سـعى مى کننـد تـا مشـکل تفکـر کودکانـۀ خـود را با تعمیق بیشـتر حـل کننـد. در این 
دوره نوجوانـان کم کـم قـادر مى شـوند تـا به صـورت مجـرد بـه خـدا بنگرنـد و برداشـت 
انتزاعـى پیـدا کننـد. پس ازاین دوره  اسـت کـه آمادة تفکـر انتزاعى مى شـوند و مى توانند 
در وجـود خـدا تفکـر کننـد و بـا برهان هایـى نظیـر نظـم، لطـف و... بـه وجـود خـدا پى 

ببرند.

11. قرآن در ادبیات آیینى کودك و نوجوان
حساب شـده  و  سـنجیده  واژه هایـش  تمـام  اسـت.  کتـاب  هنرى تریـن  مجیـد،  قـرآن 
درکنارهـم نهـاده شـده اند. تصویـر در اوج اسـت، نثـر آهنـگ ویـژة خـودش را دارد و... 

قصه هـاى قـرآن نیـز بـا شـیوه اى تـازه و غنـى ارائـه شـده اند.
بى تردیـد، قصه هـاى قـرآن مفاهیـم ارزشـمندى را دربـردارد کـه بر جوانـب مختلف 
رشـد کـودکان و نوجوانان تأثیر سـازنده اى مى نهد و اگر انتخاب قصه و به چالش کشـیدن 
مفاهیـم برگرفتـه از آن، مطابـق بـا ظرفیت هـاى آنان باشـد، موجب مى شـود تـا کودکان 
و نوجوانـان بیشـتر بتواننـد بـا دیـن ارتبـاط برقـرار کننـد و آموزه هـاى دینـى را بهتـر 
بفهمنـد. «در نظـام تربیتـى اسـالم براى طـراوت و تحرك بخشـیدن به آگاهى هـاى فرد، 
روش عبرت آمـوزى یـا همـان قصه گویـى ارائـه شده اسـت. قـرآن درمـورد عبرت آمـوزى، 
از زبـان قصـه اسـتفاده مى کنـد تـا بر نفـوذ و جاذبـۀ آن بیفزایـد، اما چون مقصـود قرآن 
از قصه گویـى، موعظـه و عبرت آمـوزى اسـت، از داستان سـرایى چشـم پوشـیده و هرگـز 
بـه بیـان همۀ امـور ریزودرشـت قصه توجهى نکرده اسـت و مـواردى از قصه که دانسـتن 
آن فایـده اى نـدارد، حـذف شده اسـت؛ به همین سـبب قصه گویـى در قـرآن، همـواره بـا 
ارزیابـى و به دسـت دادن رهنمودهایـى بـراى عمـل همراه  اسـت تا خصیصـۀ موعظه بودن 

آن را مّدنظـر قـرار دهد» (باقـرى، 1380).
 به طورکلـى، قـرآن تمـام حقایـق بنیـادى زندگى، مسـائل تربیتى، اخالقـى، عاطفى، 
فرهنگـى و اجتماعـى را دربـردارد کـه ازطریـق مطالعات و پژوهش هاى مناسـب انسـانى 
ازقبیـل چگونگـى رشـد و تحـول آدمـى در دوران مختلـف زندگى و دانـش تعلیم وتربیت 
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مى تـوان بـه آن هـا دسـت یافت. توصیه هـاى مکرر قرآن به ضرورت کسـب دانـش و علوم 
تحقیـق در پدیده هـاى جهـان طبیعى و انسـانى به  همین معناسـت.

12. پیامبـران (ص)،  امامـان معصـوم و اهـل بیـت (ع) در ادبیـات آیینى کودك 
نوجوان و 

بى شـک، زندگـى و سرگذشـت پیامبـران،  قدیسـان و امامـان به عنوان واسـطه هاى فیض 
رحمانـى و الهـى و همچنیـن الگوهـاى اجرایـى و رفتـارى دسـتورات و آموزه هـاى دین، 
بهتریـن منبـع و دسـت مایه براى نویسـندگان و شـاعرانى اسـت کـه قصد تولیـد ادبیات 
دینـى را دارنـد. اگـر این سرگذشـت ها و مفهومشـان در شـکل و فرم ادبى هنـرى با تفکر 
و اندیشـه اى دینـى ارائـه شـوند،  به سـوى ادبیـات دینـى حرکـت کرده انـد. بـراى تبدیل 

حکایت هـا و وقایـع تاریخـى بـه ادبیـات دینـى بایـد به چنـد ویژگى توجـه کرد: 
1.  مفهـوم و کارکردهـاى حـوادث و ماجراهـاى زندگـى شـخصیت هاى دینـى درك 

گـردد و بـا توجـه بـه مفهـوم و کارکـرد آثـار ادبى خلق شـوند؛
بـا  مؤلـف  طورى کـه  بیابنـد.  ادبـى  فـرم  و  شـکل  سرگذشـت ها  ایـن  بیـان  در   .2
تغییـردادن شـکل، افـزودن و درنظرگرفتـن عناصـر یـا عناصـرى، بـدون این کـه ماهیت، 
چرایـى و کارکـرد تغییـر کنـد، توانسـته باشـد آن سرگذشـت و حادثـه را از تاریـخ بـه 

ادبیـات انتقـال داده باشـد؛
3. اصـل زندگى نامـه، سرگذشـت و واقعـۀ تاریخـى مربـوط بـه شـخصیت ها دچـار 

تحریـف نشـود، امـا تغییـر شـکل و فـرم بیابـد؛
4. سرگذشـت ها در قالبـى ادبـى در راسـتاى بیان یـا احیاى تفکر و اندیشـه اى دینى 
و دین مـدار بیاینـد؛  یعنـى در ادبیـات دینـى برگرفتـه از زندگـى پیامبـران، قدیسـان و 
شـخصیت هاى دینـى از آموزه هـاى همـان دیـن سرچشـمه گرفتـه و در راسـتاى تجلـى 

ادبـى و هنـرى آن پیـش رفته باشـند (حکیمـى و کامـوس، 1386: 234-233).
کـودکان و نوجوانـان مسـلمان،  الزم اسـت کـه از تاریـخ پرافتخـار دیـن خـود، آگاه 
باشـند. آنـان بایـد بداننـد کـه ایـن دین پـاك، در چه شـرایطى ظاهر شـد، چگونه رشـد 
کـرد و در طـول بیـش از 1400 سـال عمـر خـود، چـه فرازونشـیب هایى را طـى کـرد. 
به صـورت  را  اسـالم  تاریـخ  از  گوشـه هایى  خواسـته اند،  کـه  کسـانى  اغلـب  متأسـفانه،  
داسـتان درآورنـد،  دو دسـته اند: اول، کسـانى کـه فقـط نثـر کتاب هـاى تاریـخ را کمـى 
سـاده تر  ـ  و گاه خـراب ـ کرده انـد. دوم، آن هایـى کـه عالوه بـر ایـن کار، فقـط آن موضـوع 
تاریخـى را از حالـت «مقالـه» و «گـزارش» درآورده و حالتى «داسـتانى»  بـه آن داده اند؛ 
یعنـى «پرداخـت داسـتانى»  کرده انـد. کمتر کسـى اسـت کـه عالوه بـر این کارهـا، روى 

سـاختمان داسـتان هـم کار کـرده باشـد (سرشـار، 1388: 565).
شـعرهایى که در وصف معصومان سـروده شـده، جاى بحث فراوان دارد و ضعیف ترین 
شـعرهاى کـودك و نوجـوان دراین مورد سـروده شده اسـت. یکـى از مهم ترین مشـکالت 

تأثیر ادبیات آیینى در رشد بینش دینى کودکان و نوجوانان
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شـاعران ایـن حـوزة شـعرى، کلى گویى، شـعارگرایى و کلیشه سـازى اسـت. آنـان به جاى 
آن کـه بـه صفـات یـا ویژگى هـاى مخصوص و برجسـتۀ ممـدوح خـود بپردازند، بـه بیان 
صفـات عـام و مشـترك آن بزرگـواران مى پردازنـد و بـه شـأن نزول شـعر خـود چنـدان 

توجهـى نمى کنند (دهقانـى،  1379:  25).
حداقـل نـوع تصاویـر یـا ایماژهـا در محـور افقـى شـعر بایـد به گونـه اى باشـد که به 
بیـان هنـرى کمـک کنـد و زیبایى هایـى به وجـود بیـاورد کـه متأسـفانه در بیشـتر ایـن 
شـعرها، ایماژهـا نیـز چنـدان بـه زیبایى بیان کمکـى نمى کنـد؛ حتى بعضى از شـاعران، 
فقـط از اطالعاتى در شعرشـان اسـتفاده کرده اند کـه در اختیار همگان هسـت؛ اطالعاتى 
کـه از روضه خوانى هـا، مراثـى  و عزادارى هـا گرفته انـد (حـداد و سـلمانى، 1381:  235).

13. نماز و روزه در ادبیات آیینى کودك و نوجوان
براسـاس دیـدگاه برخى روان شناسـان، تحـول رفتار دینى کـودکان و نوجوانان، مشـتمل 

بـر مراحل زیر اسـت:
1. مرحلۀ رفتارى و تقلیدى (قبل از 5 تا 6 سالگى یا قبل از دبستان)؛

ـ عاطفى (6 تا 11 سالگى)؛ 2. مرحلۀ حسى 
3. مرحلـۀ عقالنـى و برهانـى (دوران نوجوانـى و تفکـر انتزاعـى، حـدود 11 تـا 16 

. لگى) سا
در مرحلـۀ اول (رفتـارى و تقلیـدى)، کـودکان اعمـال ظاهـرى والدیـن را تقلیـد 
ـ عاطفى)، مرحلـۀ گرایـش عاطفـى نسـبت به نماز اسـت.  مى کننـد. مرحلـۀ دوم (حسـى 
در ایـن مرحلـه، خضـوع و خشـوع والدیـن هنـگام برپاداشـتن نمـاز، به وسـیلۀ کـودك، 
درونـى مى شـود. مرحلـۀ سـوم (عقالنـى و برهانـى)، مصـادف بـا دورة تفکـر انتزاعـى 
اسـت. در ایـن مرحلـه، نوجـوان نماز را براسـاس اسـتدالل، منطـق و عقالنیـت مى پذیرد 

.(12  :1385 (مهرمحمـدى، 
عالقـه بـه مذهـب در 4 تـا 7 سـالگى نمایـان مى شـود. دنیـاى کـودك (در فرهنـگ 
مـا) پـر از احتـرام بـه خـدا، عشـق و محبت بـه خـدا و سـتایش و نیایش اوسـت. کودك 
دوسـت دارد، نمـاز بخوانـد و حتـى روزه بگیـرد کـه ایـن خـود پلى اسـت بـراى ورود به 
دنیـاى نمـاز. کـودك از 6 تـا 8 سـالگى بـا خدا حـرف مى زنـد و از او درخواسـت مى کند 
و توقـع بهشـت دارد. کـودك در ایـن سـنین، خـدا را مثل یک پـدر مهربان مى شناسـد.
کـودکان 6 سـاله بـه موضوعـات مذهبى عالقه مند مى شـوند. آن ها عاشـق دعـا، نماز و 

نیایش انـد و دوسـت دارنـد بـراى آن ها داسـتان هایى درمورد خـدا و پیامبران گفته شـود.
کـودکان 7 سـاله نسـبت بـه 6 سـاله ها، بیشـتر خواهـان اثبـات وجود خدا هسـتند. 
ایـن کـودکان برخـالف کـودکان یـک سـال قبـل سـؤال هایى مطـرح مى کننـد؛ مثـل 

این کـه آیـا خـدا همه چیـز را مى بینـد و همه جـا حضـور دارد؟
ماهیـت مـادى خداونـد بـراى کـودکان 7 تـا 12 سـاله همچنـان باقـى اسـت. از 12 
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سـالگى بـه بعـد، بـا توجـه بـه تحول شـناختى، تفکـر درمـورد خداونـد و عبادت، شـکل 
انتزاعـى بـه خـود مى گیـرد (مهرمحمـدى، 1385: 15-12).

درمجمـوع، کـودکان تـا زمانـى که بـه دورة بزرگ سـالى منتقـل نشـده اند، بهترین و 
مسـاعدترین شـرایط را بـراى پـرورش حس دینـى، باورهـا و اعتقادات مذهبـى دارند که 

شـاعران و نویسـندگانى کـه در ایـن عرصه مى کوشـند، بایـد به آن توجـه کنند.

14. عاشورا در ادبیات آیینى کودك و نوجوان
ادبیـات هـر کشـورى ملهـم از اندیشـه، باورهـا و سـنت هاى حاکـم در آن جامعـه  اسـت. 
همـان نسـبت کـه  ارتـزاق مى کنـد و بـه  آبشـخور فرهنـگ  از  به تعبیردیگـر، ادبیـات 
تحت تأثیـر فرهنـگ حاکـم  بـر جامعـه  اسـت، بـر آن فرهنـگ نیـز اثـر مى گـذارد و حتى 

اسـباب دگرگونـى در فرهنگ هـا را به وجـود مـى آورد.
 ادبیـات مـا نیـز ریشـه در فرهنـگ غنـى مـا دارد، فرهنگـى کـه شـاخصۀ برجسـتۀ 
آن، دین بـاورى اسـت. نفـوذ تفکـر دینـى در فرهنـگ و ادبیات ایـران را نمى  تـوان نادیده 
گرفـت. ایـن نفـوذ گاهـى در الیه هـاى پنهانـى یک اثـر خودنمایـى مى کنـد و گاهى نیز 
نویسـنده به عمـد اثـرى خلـق مى کنـد کـه مفاهیـم و موضوعـات دینـى، تفکـر غالب بر 

اثر اسـت.
 بـدون کوچک تریـن تردیـدى مى تـوان گفـت کـه هیـچ مراسـم مذهبـى در طـول 
تاریـخ شـیعه به انـدازة بزرگداشـت عاشـورا، ذهـن و قلب کـودکان و نوجوانـان را به خود 
مشـغول نکرده اسـت. اگـر منصفانه قضـاوت کنیم، تالش هاى کارسـاز و مؤثـر هنرمندان، 
شـاعران و نویسـندگان ادبیـات کـودکان و نوجوانان در «تثبیت ادبیـات خاص این گروه» 
بـه برکـت انقالب اسـالمى به ثمـر رسـید و خواه وناخـواه یکـى از مطرح تریـن موضوعاتى 
کـه در بخشـى از زندگـى آن هـا به طـور مسـتمر نقشـى فعال و اساسـى داشـت، موضوع 

عاشـورا و حماسـۀ کربال بود.
 اگرچه نویسـندگان ما هنوز نتوانسـته اند، اثرى بزرگ و ماندگار از چنین حماسـه اى 
خلـق کننـد، امـا آن چـه به وجـود آمده اسـت، ایـن امیـد و بـاور را اسـتوار مى سـازد کـه 

حرکتـى بـزرگ آغاز شده اسـت.
 از وجـوه مشـترك در داسـتان هاى حماسـى جنگ کربـال، وجود شـخصیت هاى دلیر، 
ازجان گذشـته و باایمـان اسـت و به تعبیـر داسـتانى تر، همۀ شـخصیت هاى اصلـى این نوع 
داسـتان ها از نـوع شـخصیت هاى پویـا هسـتند که رو به پیـش دارند و کمتـر دچار تعارض 

و شـک و دودلى در حرکت رو به جلوشـان هسـتند (حسـن بیگى، 13: 118-110).

15.  ویژگى هاى یک اثر عاشورایى خوب ازاین قرار است:
1. توجه کامل و دقت الزم نسبت به استناد مطالب؛

از  کـه  مناسـبى  رجزهـاى  و  سـخنان  و  احادیـث  از  مؤثـر  و  به جـا  اسـتفادة   .2

تأثیر ادبیات آیینى در رشد بینش دینى کودکان و نوجوانان
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شده اسـت؛ ثبـت  تاریـخ  در  موردنظـر  شـخصیت هاى 
3. طـرح و تدویـن مناسـب و ارتباطـى منطقـى و داسـتانى نسـبت بـه ماجراهـاى 

پراکنـده؛
4. آشـنا کردن خواننـدگان نسـبت بـه فرازهـاى گوناگونـى از زندگـى شـخصیت هاى 

مختلـف در صحنـۀ کربـال و عمق بخشـیدن بـه شـناخت نوجوان؛
5. القاى فرهنگ عاشورا با تکیه بر احساسات مخاطبان.

 در شـیوه هاى نویـن داستان نویسـى و مکاتبى چون مدرنیسـم در خلـق آثار مذهبى، 
بایـد بـه ایـن نـکات توجـه کـرد کـه مهـم ایـدة اصلـى و جان مایـۀ داسـتان اسـت که با 
اسـتفاده از آن سـبک و شـیوه، نوشـته شده اسـت. اگـر جان مایـه و موضـوع اصلـى کار 
مذهبـى باشـد، هـر شـیوة درسـتى کـه در پرداخت اسـتفاده شـود، کمک مى کنـد تا آن 

ایـده به صورت حسـى بـر خواننـده تأثیر بگـذارد (حـداد و سـلمانى، 1381: 210).

16.  نتیجۀ تحقیق
- ایجـاد تحـول در مضمـون، زبـان و سـبک هاى ادبـى در عرصـۀ ادبیـات آیینـى الزم و 
ضـرورى اسـت. کـودکان و نوجوانـان امروز نسـبت به نسـل پیـش به گونـه اى متفاوت به 
جهـان مى نگرنـد؛ بنابرایـن، ادیبـان بـراى شـکوفایى ادبیـات آیینـى و خلـق آثـار موفق 
و تأثیرگـذار بایـد سـبک هاى داسـتانى نـو را بـا زبـان و قالبـى بدیـع ارائـه کننـد و بـه 
شـیوه هاى بیانـى تـازه بپردازنـد و از پرداختـن بـه موضوعات کهنـه و تکـرارى بپرهیزند.

- شـعر و داسـتان دینـى، بـا تکیه بـر عنصـر خالقیـت مى تواننـد حامـل پیام هـاى 
تربیتـى و آموزه هـاى مفیـد و مؤثـرى باشـند کـه اگـر به خوبى سـاخته وپرداخته شـوند، 
قـادر بـه تحـول و تحـرك آگاهـى فـرد و تصحیح مسـیر زندگـى مخاطبان خواهند شـد.

- قصه هـاى قرآنـى، به دلیل بار پرورشـى و پندآموزى بسـیار گسترده اسـت و مفاهیم 
برگرفتـه از آن اثرات سـازنده اى بر رشـد بینش کـودکان و نوجوانـان دارد. مفاهیم اصیل 
و پایـدار قرآنـى در ادبیـات آیینـى مى توانـد راهنمـاى کـودکان و نوجوانـان در انتخـاب 
مسـیر درسـت زندگـى، رسـیدن بـه کمـال و تقـرب بـه پـروردگار، هـدف نهایـى تکامل 

حیات انسـان باشـد.
- رشـد ادبیـات دینـى، نیازمنـد وجـود نویسـندگانى بـا اطالعـات مذهبى درسـت و 
کافـى اسـت تـا بتواننـد جنبه هـاى مختلـف اعتقـادى را در قالب داسـتان و شـعر شـرح 
دهنـد. ادبیـات دینـى کـودکان و نوجوانـان باید با بیان سـاده، قابل فهـم و درك مخاطب 
باشـد. نویسـندگان و ادیبـان عرصـۀ ادبیـات آیینـى، بایـد مراقب باشـند چهرة دوسـتانه 
و محبوبـى از خداونـد بـراى کـودکان و نوجوانـان ترسـیم کنند؛ تثبیت و تشـدید عشـق 
کـودك و نوجـوان بـه خداونـد ازطریق تأکیدبـر صفات رحمانـى تأثیرگذار اسـت. ادیبان 
در به تصویرکشـیدن عظمـت معصومـان (ع) تنهـا بـه جنبه هـاى مظلومیـت و عاطفـى 
خلـق  دراین زمینـه  را  نـو  ادبیاتـى  آیینـى،  ادبیـات  شـکوفایى  بـراى  و  نپردازنـد  آنـان 
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کننـد. نویسـندگان در بازآفرینـى، ظاهـر، حـرکات و به ویژه سـخنان ائمـه (ع) باید حفظ 
حرمت هـا، نقـل عین سـخنان معصومـان (ع) و پرهیـز از تخیلى که در حدود شـأن آن ها 

نباشـد، رعایـت کنند.
- روش هـاى غیرمسـتقیم ادبیـات (شـعر و داسـتان)، مى تواننـد به خصـوص بـراى 
کـودکان، تأثیـر عمیـق و پایدارتـرى بـر جـاى بگذارنـد. در قالـب داسـتان، مى تـوان 
کـودك را بـا حقایـق دنیـا و مفاهیـم پسـندیده و زشـتى ها و پلیدى هاى منفـور اجتماع 
آشـنا کـرد تـا از آسـیب هاى اجتماعـى مصـون بماننـد. همچنیـن اهمیـت داسـتان در 
شـکل گیرى شـخصیت، اعتقـادات، نظـام فکـرى کـودك تأثیـر به سـزایى دارد و بهترین 
ابـزار تعلیم وتربیـت محسـوب مى شـود و آشـنایى همـۀ نویسـندگان کتـاب کـودك و 
نوجـوان بـا علـم روان شناسـى کودك و نوجـوان جهت برقـرارى ارتباط بـا مخاطبان الزم 

و ضـرورى اسـت.
- ادبیـات آیینـى مهم تریـن نـوع کتاب هـا و مؤثرتریـن آن هـا در روح، فکـر و بینـش 
کـودکان و نوجوانـان به شـمار مى آیـد و کـودکان و نوجوانـان را بـراى زندگـى الهـى کـه 
سرشـار از محبـت، نوع دوسـتى، آزادى خواهـى، عدالت پرسـتى، ظلم سـتیزى، خدمـت به 

خلـق و... اسـت آمـاده خواهد کـرد و پـرورش خواهد داد.
و  شـعارگرایى  کلى گویـى،  معصـوم (ع)  چهـارده  شـعرى  حـوزة  شـاعران  - بیشـتر 
کلیشه سـازى را سـرلوحۀ کار خویـش قـرار داده انـد. امـروزه در اشـعار آیینـى انگیزه  هاى 
گذشـته به چشـم نمى  خـورد و بیشـتر انگیزه  هـاى ایـن ادبیـات، جایزه  هـاى سفارشـى یا 
سـفارش هاى هیئتـى اسـت کـه سـبب شـده ادبیات و شـعر آیینـى قـدرت خالقانۀ خود 

را از دسـت بدهد.
- در داسـتان هاى دینـى و قرآنـى، توجـه بـه جهت گیـرى اثـر معنـوى یـک حادثه و 
جلوگیـرى از تحریـف آن، اهمیـت ویـژه اى دارد. اصـل زندگى نامـه، سرگذشـت و واقعـۀ 
تاریخـى مربـوط بـه شـخصیت هاى ائمـه، چهـارده معصـوم و اهـل بیـت (ع) نبایـد دچار 

تحریـف شـود، امـا مى توانـد در فـرم و شـکل، تغییـر ایجـاد کرد.

17.  پیشنهاد
اعتقـادات، باورهـا، احـکام، اخـالق، عرفـان و... نیـز از زیرمجموعه هـاى دیـن اسـت کـه 
کمتـر دربـاره اش بـه نوشـتن کتـاب پرداخته انـد. جهـت بررسـى ایـن نکتـه پیشـنهاد 

مى شـود، پژوهـش دیگـرى بـا ایـن رویکـرد انجـام گیـرد.
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