
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 برای کودکان خالقانه قرآنی هایداستانگزارش سومین جلسه 

تشکیل شد. در ابتدای  17در ساعت  1400در تاریخ یکشنبه بیست و یکم تیرماه های خالقانه قرآنی با تمرکز بر قصه حضرت آدم سومین جلسه قصه

هایی برای بیان قصه حضرت آدم برای اعضای محترم جلسه ایده ه بودجلسه پیشین مقرر شددر و اینکه ای از جلسه قبل جلسه آقای علیپور خالصه

 ، توضیحاتی داد. ها بحث شودکودکان بنویسند و پیش از جلسه در اختیار سایر اعضا قرار بدهند و در این جلسه درباره آن ایده

هایشان را ارائه و مطرح کردند. خانم طبسی ایده بیان قصه از زاویه خاکی طبسی ایدهلیال علیپور و خانم محمود آقای  بارهدر این بر اساس دستور جلسه 

دید و خداوند آن خاک را به صورت انسان درآورد و به او روح بخشید و از آن پس آن کرد و خداوند و فرشتگان را میکه هستی را مالحظه می

 ها و پاهایش کارهای خوب بکند...مه چیز را ببیند و بشنود و با دستتوانست هو با آن اندام می خاک بی ارزش دارای اندام شد

آن پیدا  پیرامون این ایده اعضای جلسه نظراتی را ارائه کردند، آقای شرعی اظهار کردند که قصه باید پیرنگ داشته باشد و روابط علی و معلولی در

ی عالوه بر تاکید بر پیرنگ به اهمیت جذابیت قصه برای کودکان اشاره کردند باشد تا مخاطب جذب قصه شود و آن را دنبال کند. خانم موسی خان

را بیان و گفتند نباید با تمرکز بر محتوا، از وجه جذابیت و سرگرمی قصه غافل شد. خانم شفائی ضمن ساده و جذاب بودن ایده خانم طبسی این نکته 

است و الزم نیست حتما علت منطقی برایش بیان شود به عنوان مثال همین که گفته شود  کردند که برخی از مفاهیم به سادگی برای کودکان قابل فهم

 کودک میپذیرد و برایش باور پذیر است.« خدا خواسته بود»

های قرآنی هرف قصه قرآنی که به نوعی بازنویسی و بازخوانی است با اقتباس از قصخانم گرمارودی نیز به این نکته اشاره کردند که باید میان بیان صِ

تواند با الهام گرفتن از اصل های برای کودکان به تمام متن وفادار باشد و میتفکیک قائل شد، به اعتقاد ایشان قصه نویس الزم نیست در بیان قصه

 ارائه کند.قصه، روایت خود را از قصه 

شود که شیفته ابلیس به عنوان موجودی با مقام ز یک فرشته آغاز میدر ادامه ایده آقای علیپور درباره قصه آدم مطرح شد بر اساس ایده ایشان قصه ا

ای برای بیان قصه شود و این گره داستانی زمینهاش با آدم و سرپیچی از فرمان خدا منشاء سوال و پرسش برای فرشته میبرتر نزد خداست که درگیری

 حضرت آدم است.

ه بود و معتقد بود به دلیل اینکه از لحاظ زمانی فرشتگان زودتر از آدم خلق شده بودند، خط سیر خانم طباطبایی ایده آقای علیپور را بیشتر پسندید

 زمانی ایده آقای علیپور با اصل قصه قرآنی سازگارتر است. 

ایت قصه پرداخت معتقد خانم طباطبایی با اشاره به اینکه باید در بازنویسی قصه حضرت آدم به ایده و پیام اصلی آن توجه کرد و بر اساس آن به رو

خواهد ما را از دشمن دیرین انسان یعنی شیطان آگاه کند و است و خداوند با این قصه می« دشمن شناسی»بود پیام و هدف اصلی قصه حضرت آدم 

 هایمان این تم اصلی را مورد توجه قرار دهیم.برحذر دارد و ما الزم است در داستان

 اردی را برای تکمیل قصه حضرت آدم بیان کردند.در ادامه برخی از اعضای جلسه مو



ای تبیین شود که قابل باور جناب آقای رحیمی به این نکته تاکید کرد که باید در قصه حضرت آدم قضیه نظریه تکامل داروین مطرح شود و به گونه

 متقن و قابل توجیهی داده شود. شود به این نظریه نیز پاسخباشد یعنی عالوه بر اینکه خط سیر داستان به درستی بیان می

ها های قرآنی تاکید کردند و گفتند بر خالف رویکرد غرب که نگاهی علمی به پدیدهآقای رحیمی همچنین بر اهمیت نگاه عقالنی و منطقی به قصه

بان خودمان نیز که در معرض نگاه غربی دارد ما باید طوری نگاه عقالنی را در قصه جاری کنیم که ضمن اینکه پاسخی به نگاه غربی باشد، برای مخاط

 هستند، تعارض ایجاد نکند، یعنی ضمن ارائه نگاه فرهنگ اسالمی، پاسخی قابل فهم و شایسته به نگاه غربی نیز داده شود.

های ی جذاب در بیان قصهاآقای ربانی در این جلسه به اهمیت یافتن پیام و هدف اصلی قصه حضرت آدم تاکید کرد. ایشان گفتند برای رسیدن به ایده

اصلی قصه آدم بسیار مهم است، اینکه آیا تم این قصه دشمن شناسی است یا حسادت است یا هر چیز دیگر در نحوه روایت قصه « تم»قرآنی فهم 

ب با فرهنگ اسالمی تاثیرگذار است. به اعتقاد آقای ربانی تم اصلی این قصه جانشینی حضرت آدم در زمین است که یک رویکرد توحیدی و متناس

زل جایگاه حضرت آدم صرفا به دلیل فاصله گرفتن از شان کنیم تنو شیعی است و باید با این زاویه به قصه نگریست؛ از این روست که مشاهده می

رد. آقای ربانی همچنین خالفت و جانشینی بود، یعنی آدم برای اینکه از ربوبیت خداوند، که الزمه جانشینی است، غافل شد از جایگاه خود هبوط ک

 .های فرعی دیگری نیز در این قصه وجود داشته باشداست گرچه ممکن است پیام این قصه تم اصلی «جانشینی»بر این مساله تاکید کرد که 

خلی بود که در در ادامه جلسه سه انیمشین تولیدی درباره قصه حضرت آدم و حوا مورد بررسی قرار گرفت، دو انیمیشن خارجی و یک انیمیشن دا

انیمیشن خارجی دو اینکه در  هایی درباره نحوه روایت از دو رویکرد مسیحی و اسالمی مطرح شد. در این زمینه اقای علیپور با تاکید براین زمینه بحث

ند، به عنوان مثال بحث گناهکار های بسیاری دانستوفاداری به متن تورات به شکل وسیعی قابل مشاهده است این مساله را از نگاه اسالمی دارای خدشه

نی خودمان بودن انبیا و تجسم و ناتوانی خداوند از مواردی است که در نگاه اسالمی مطرود است و ما باید در نگارش متنو قصه به فرهنگ اسالمی و دی

 توجه داشته باشیم. 

های قرانی برای استفاده اعضای گروه ارائه شود. به عنوان تر قصهعمیق در ادامه آقای شرعی به این نکته اشاره کردند که الزم است منابعی برای بررسی

 مساله درباره مساله جانشینی مطالبی از منابع معتبر استخراج و در اختیار گروه قرار گیرد. 

ائه نمایند و همچنین اگر اعضای محترم های خود را برای جلسه بعد اردر پایان جلسه مقرر شد ادامه قصه در جلسه بعد نیز ادامه یابد و سایر اعضا ایده

 به سایر کارهای تولید شده دسترسی دارند، برای آشنایی ونقد و بررسی در گروه ارائه نمایند. 

 بنابر این دستور جلسه بعد به این ترتیب تصویب شد:

 های جدید از قصه حضرت آدم توسط اعضای جلسهارائه ایده

 ره قصه حضرت آدم و حوا نقد و بررسی کارهای تولید شده دربا

 های مختلف قصه آدم و حوا توسط اعضای گروهارائه منابعی برای مطالعات بیشتر درباره جنبه

 



 دقیقه به پایان رسید. نوزده و پنججلسه در ساعت 


