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چکیده
 ورود به دوران فراصنعتي، روش های یادگیري  اثربخش را مي طلبد که این مهم براي جوامع روستایي اهمیت به مراتب 
بیشتري دارد. ترویج کشاورزي نقشي اساسي برای طراحي چنین روش هایي دارد تا آنان را به فراگیري بیشتر مشتاق سازد. 
بکارگیري هنر از جمله تصویرآفرینی مي تواند تحقق این مهم را ممکن سازد زیرا نفوذ سریع تر و عمیق تر را فراهم مي آورد. 
از جلوه هاي باشکوه قرآن نیز آن است که بسیاري از پدیده ها و معارف را در قالب تصاویر زیباي هنري، می آفریند که از 
مزیت هاي آن، دمیدن روح حیات و حرکت در پدیده ها و معاني، تأثیرگذاري عمیق بر دل ها، انتقال معاني بسیار در قالب 
الفاظ اندک)ایجاز( و برانگیختن قواي حسي در راستاي اقناع عقلي است. با آموزش جنبه هاي فني و تخصصي کشاورزي 
به همراه این هنر، نه تنها یادگیری کشاورزان آسان تر می شود، بلکه آنان با فرهنگ قرآني نیز آشنا می شوند. این تحقیق با 
بررسي کارکرد هنر تصویرآفریني قرآن در آموزش روستاییان نشان داد که در ایجاد ارتباط مناسب با مخاطبان، آموزشگر 
را یاري رسانده و تغییرات مطلوب در نگرش مخاطبان، نسبت به آب و روش هاي ذخیره سازي آن و همچنین ویژگي هاي 

قرآني مورد نظر را در آنان ایجاد کرده است.
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1-مقدمه
عصر اطالعات بدون تردید جوامع را وارد عرصه هاي متنوع 
خواهد ساخت به طوري که ورود به چنین عصري، نیازهاي 
مي طلبد)خاتون  را  جدید  یادگیري  عادت هاي  و  فرهنگي 
کشاورزی  ترویج  نقش  میان،  این  در  آبادي، 1376: 32(. 
ترویج  برنامه هاي  است.  ناپذیر  انکار  روستائی  برای جوامع 
کشاورزی باید به گونه اي طراحي شوند که نه تنها تضمین 
کننده اطالعات، بلکه سازوکارهاي کافي را براي شکل دهي 
یادگیري مخاطبان روستائی، دارا باشند. ولي یکي از چالش ها 
براي  مناسب  اطالع رساني  تهیه مسیرهاي  فرآیند،  این  در 

اثربخشي بیشتر است)شاه ولي و مشفق، 1385: 9(. 
 آموزش از جمله روش هاي ارائه اطالعات است که در مباحث 
ترویج کشاورزي بر آن تأکید زیادي می شود )ماالسیس، 
1367: 10( که به عنوان یک هنر عملي برای ایجاد تغییر 
 :1385 مي گردد)حجازي،  تلقي  اثربخش،  و  پویا  فرایندي 
31(. بهره گیري از هنر در آموزش، مي تواند اثربخشي آن را 
افزایش دهد؛ زیرا اصوالً هر تولید هنري، براساس یک اصل 
مهم، یعني ارتباط شکل مي گیرد)شاه ولي و مشفق، 1385: 
5(. یکي از انواع هنرها، تصویرآفرینی است. آنجا که نفوذ 
سریع تر و عمیق تر است، ردپایي از هنر و تصویرآفرینی در 
دیده مي شود)میرخلیلي، 1386(. در حقیقت مي توان  آن 
گفت، آنچه به معاني و پدیده ها، حیات و عمق مي بخشد و 
آنها را براي انسان شیرین و جذاب مي نماید، تصویرآفریني 
گوناگون  شیوه هاي  به  پدیده ها  و  معاني  نمودن  مجسم  و 

است. 
یکي از جلوه هاي زیبا و باشکوه قرآن، آن است که بسیاري 
از پدیده ها، حقایق و معارف خود را در قالب تصاویر زیبا و 
بدیع هنري، می آفریند و معاني مجرد و عقلي را به شکل 
نمادهایي محسوس و مادي براي انسان ها مجسم مي نماید. 
به این ترتیب، قرآن با این شیوه بدیع، معارف بلند و ژرف 
دقیق  ترسیم  با  و  داده  تنزل  بشر  فهم  سطح  در  را  خود 
حقایق، در تصاویر و صحنه هایي زنده، معقول را محسوس، 
مبهم  و  نزدیک  را  دور  حاضر،  را  غائب  آشکار،  را  مخفي 
را روشن مي سازد)محمد قاسمي، 1387: 7و8(. به همین 
استفاده  روستائیان  آموزش  برای  ظرفیت  این  از  دلیل، 

گردید. 

1-1-آموزش براي تغییر 
 آموزش، یک فرآیند پویا و در حال تغییر است. هدف نهایي 
هر فعالیت آموزشي آن است تا تغییرات مطلوب را در رفتار 
جز  چیزي  یادگیري  و  آورد  وجود  به  فراگیران  تجارب  و 
بروز این تغییرات نیست)حجازي، 1385: 12(. یادگیري را 

تغییري دانسته اند که در رفتار، شناخت و توانایي هاي انسان 
ایجاد مي شود و براي مدتي مدید باقي مي مانند به طوري که 
نمي توان آنها را صرفاً ناشي از فرآیندهاي رشد و نمو دانست. 
این تغییرات به نسبت ثابت، به شدت متأثر از تجربه هستند 
که در رفتارهاي یادگیرنده ظاهر مي شوند)حسین چاري و 

خیر به نقل از اسالوین، 1986، 41(. 
 کیمبل، یادگیري را به صورت تغییر نسبتاً پایدار در رفتار 
تقویت شده و  نتیجه تمرین،  )توان رفتاري( که در  بالقوه 
رخ مي دهد، مطرح کرده است. یادگیري تغییري است که 
در اثر فعالیت فراگیر انجام مي گیرد. در این میان، آموزشگر 
با تالش و برنامه ریزي، شرایط مناسبي براي تغییر فراگیر 
به  باید  عملي،  هنر  یک  عنوان  به  آموزش  مي کند.  ایجاد 
منزله فرآیندي که نیازمند شهود، خالقیت و آشکارسازي 
12و31(.   :1385 شود)حجازي،  شناخته  است  مکنونات 
که  معتقدند  مي دانند،  هنر  را  آموزش  که  افراد  از  گروهي 
هم  در  پیچیده  به طور  هنر  و  علم  مطلوب،  آموزش  در 

تنیده اند)ابراهیمی، 1390: 33(.

1-2-رويکردهاي متنوع آموزشي برای تغییر
 عصر اطالعات بدون تردید جامعه ما را نیز وارد عرصه هایي 
و  فرهنگي  نیازهاي  آنها،  به  ورود  که  ساخت  خواهد 
مي طلبد)خاتون آبادي،  را  جدیدي  یادگیري  عادت هاي 
گزینش،  مهم  وظیفه  که  کشاورزي  مرّوجان   .)32  :1376
پردازش و نشر اطالعات مفید را بر عهده دارند، باید براي 
سطوح  در  عصر  این  ظهور  حال  در  چالش هاي  با  مقابله 
برنامه هاي  باشند. به همین منظور  ملي و بین المللي مهیا 
اطالع رساني،  نظام  که  کند  تضمین  باید  کشاورزي  ترویج 
مناسب  ارائه  و  شکل دهي  براي  را  مناسب  سازوکارهاي 
مشفق،  و  آورد)شاه ولي  می  فراهم  مخاطبان  به  اطالعات 
آموزش  بر  کشاورزي  ترویج  مباحث  در  زیرا  9(؛   :1385
تأکید زیادي می شود. روش هاي آموزش کشاورزي باید به 
شود.همچنین،  فراگیران  در  تغییر  باعث  که  باشند  نحوي 
فراگیران را به فراگیري هرچه بیشتر مشتاق کنند تا بتوانند 
سطح دانش و آگاهي خود را باالتر برند)ماالسیس، 1367: 

 .)11

1-3-لزوم هنر برای تغییر 
 هنر، وسیله ارتباط انسان هاست که براي حیات بشر و سیر 
ضرورت  یک  اجتماعی،  و  فردی  سعادت  سوي  به 
پیوند  هم  به  را  مشابه  احساسات  با  افراد  زیرا  است؛ 
مي دهد)تولستوي، 1350: 67(. هنر و زیبایي آن از درون 
انسان ها مي تراود)نجومی، 1379: 39(؛ کوششی برای خلق 
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یاري  به  و  آگاهانه  که  است  انساني  فعالیت  یک  و  زیبایی 
تجربه  هنرمند  که  را  احساساتي  ظاهري،  مشخصه  عالئم 
انتقال می دهد، تا آن احساسات را  کرده است، به دیگران 
تجربه نمایند و از همان مراحل حّسي که او گذشته است، 
بگذرند)تولستوي، 1350: 66(. کار هنر این است که آنچه 
را که ممکن است در قالب استدالل و تعقل، نامفهوم و دور 
از دسترس است، مفهوم سازد و در دسترس همگان قرار 

دهد)همان: 140(.
هنر، از رسایي و پذیرش بیشتر و سریع تر پیام برخوردار بوده 
و به دلیل جهاني بودن زبان آن در میان راه هاي مختلف 
 .)1386 مي باشد)میرخلیلي،  راه  پذیرفته ترین  پیام رساني، 
زیرا صفاي هنر در خمیره و فطرت آدمي نهاده شده و از 
و  این صفا  و  بي انتهاي حضرت حق مدد مي گیرد،  جمال 
چون  و  مشهود  او  ضمیر  در  آفتاب  چون  فطرتی،  کشش 
اقیانوس در درون او موج مي زند)نجومی، 1379: 35(. هنر 
همچنین به انسان توان درک واقعیت را مي بخشد و نه تنها 
در تحّمل واقعیت او را یاري مي کند، بلکه براي شایسته تر 
کردن انسان، به وی عزمي راسخ ارزاني مي دارد و به عنوان 
واقعیتي اجتماعي، برقرار کننده تعادل بین انسان و محیط 

اوست)فیشر، 1349: 72(. 
انسان با »هنر« می تواند نیازهاي دروني و روحي خود را ارضا 
نماید)کانون هنر دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان، 1389(. 
زیرا اصوالً، به عنوان عالی ترین و واالترین تجلیات روح، ذوق، 
تخّیالت،  سروکار  و  احساسات  با  ادراک  بشریّت،  و  نبوغ 
دارد و آینه زندگی است. در حقیقت، هنر، خود، یک نوع 
زندگی است و شاید بتوان گفت، هنر، خود، زندگی است؛ 
یعنی می تواند مقّدم بر زندگانی باشد. چرا که هنر، همیشه 
موظف بوده در مقام یک راهنما، ازا»ایده آل ها«، »آرزوها«، 
»یافت نشدنی  ها« و »خوش بینی  ها«ی قانونمند شده که بر 
همه  هستی فرمان می رانند، صحبت کند)هیهاوند، 1382(. 
اصوال ارزش هنر به این است که بیننده، شنونده و خواننده 
را تا جهان هاي ناشناس دوردست، افق هاي ابدیت، مرزهاي 
و  جمیل  خود،  او  که  برد  می  جمیل  خالق  بي حد  جمال 

ارزش بخش و دوستدار جمال است)نجومی، 1379: 41(.
احساسی  بخش  اول،  درجه  در  مخاطب،  در  می باید  هنر   
او را تسخیر کند و سپس قوای عاقله او را تحریک نماید. 
شبیه اند)شهسواري،  یکدیگر  به  بابت  این  از  هنرها  همه 
هنرمند  بین  مشخص  احساسي  ارتباط  یک  زیرا  1384(؛ 
و مخاطب باید طوري باشد که مخاطب را تحت تأثیر قرار 
مّتحد  براي  الزم  ظرفیت  باید  واقعي  هنر  بنابراین،  دهد. 
کردن مردم را از طریق ارتباط دارا باشد)تولستوي، 1350: 
140(. اگر هنر بتواند جنبه معنوي و روحي افراد را ارضا 

نماید، تأثیري شگرف تر بر آنان خواهد گذارد. نکته مهم، 
است،  آفرینش مخلوقات  با  روح نواز،  گره خوردن هنرهاي 
حال در هر گرایشي نظیر نقاشي، صنایع دستي، تجسمي، 
موسیقي، عکاسي، شعر، و داستان باشد)کانون هنر دانشگاه 

پیام نور مرکز تاکستان، 1389(.
 بنابراین، از نقش هاي حیاتي هنر، تفسیر وابستگي زندگي 
بشر به محیط، در دوران مختلف و توانایي پیش بیني آینده 
توجه  جلب  ضرورت  ارتباط،  فرآیند  در  )همان(.  مي باشد 
افراد، کاماًل آشکار است زیرا هر تولید هنري براساس یک 
به  براي دستیابي  ارتباط، شکل مي گیرد.  یعني  اصل مهم 
به  آنها،  به  بخشیدن  عینیت  براي  و  فرهنگي  ارزش هاي 
قالبي نیاز است که از لحاظ تأثیرگذاري و برقراري ارتباط 
سریع با مردم قابل اطمینان باشد. هنر، این مهم را به انجام 
مي رساند و به القاي عادت هاي فرهنگي مناسب در مخاطبان 
براي استفاده بهینه از منابع منجر مي شود)شاه ولي و مشفق، 

1384: 29 و 30(.
اگر زبان علمي یا عادي که ما آن را در زندگي روزمره خود 
بیان مستقیم  است که  ویژگي  این  داراي  به کار مي گیریم 
حقایق مي باشد، زبان هنر نیز این ویژگي را دارد که همین 
آن  زبان  دو  این  تفاوت  کند.  بیان  غیر مستقیم  را  حقایق 
است که زبان نخست، بر نقل حقایق به صورت عینی ولی 
نقل  به  است)میرخلیلي  استوار  تخّیل  عنصر  بر  هنر  زبان 
و  هنر  دادن  قرار  با  مي توان  بنابراین   .)1386 بستاني،  از 
فرهنگ در کنار مسائل فني و تخصصي کشاورزي و تعامل 
را  کشاورزان  مهارت  و  دانش  فرهنگ،  دو، سطح  این  بین 

ارتقاء بخشید)دانشوري، 1382(.

1-4-اهمیت هنر تصويرآفرينی برای تغییر
»ازراپاند« نویسنده و شاعر تصویرپرداز تصویر را به »چیزي 
که گره اي فکري یا عاطفي را در لحظه اي از زمان براي افراد 
روشنفکر و احساساتي مي گشاید« تعریف کرده است)رستگار 
فسایي به نقل از الیوت، بي تا، 13(. تصویر در لغت به معناي 
صورت و شکل دادن به چیزي یا نقش کردن و رسم نمودن 
چیزي است. این واژه به معناي اصطالحي آن در ادبیات، 
با تعاریف گوناگون مواجه بوده  است)محمدقاسمي، 1387: 
3(. قدیمي ترین تعریف تصویر، از افالطون است: »نخست 
سایه ها و سپس بازتاب هایي را که مي توان بر سطح آب یا بر 
سطح اشیاء صیقلي و بّراق مشاهده کرد. این نوع از بازنمایي 
اندیشمند  ها را تصویر مي نامیم«)حیدري، 1389(. »ون« 
غربي در تعریف تصویر مي گوید: »تصویر، کالمي است غني، 
که غالباً از عناصر محسوس تشکیل شده و دربردارنده فکر 
یا احساسي است که بر چیزي بیش از معناي ظاهري کالم 
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از  عبارت  توصیف،  ساده ترین  در  »تصویر  و  دارد«  داللت 
محسوس  جلوه هاي  یا  جزییات  با  چیزي  حالت  از  تعبیر 
آن و به تعبیري، تابلویي است که از کلمات تشکیل شده  

است«)محمدقاسمي، 1387: 3(. 
بازنمایي حقیقت  که  است  ثانوي  تصویر چیزي  بنابراین،   
تصویر،  شناخت،  نظریه هاي  در  است.  دیگري  واقعیت  یا 
مبنایي است که فرآیند انتزاع و تجرید، یعني شکل گیري 
مفاهیم و سپس تّفکر را امکان پذیر مي سازد. از سوي دیگر، 
تصویر ذهني، در غیاب اشیاء یا پدیده ها نیز در ذهن حضور 
بیشترین  عواطف،  و  تخّیل  رواني،  فعالیت هاي  در  و  دارد 

نقش را ایفا مي کنند)حیدري، 1389(.
 تصویر شاعرانه، اشیاء را مجّسم می سازد و باعث مي شود 
تا موضوعات ذهني و عاطفي نیز مجّسم گردند و خواننده 
بتواند به وسیله جریانات پنهاني، روح شاعر و نویسنده را 
در برخورد با اشیاء و مسائل هستي دریابد)رستگار فسایي، 

.)15 :1369
 اساساً وظیفه هنر و فنون هنري، چیزي جز این نیست که 
در اشیاء، روح بدمد و آنها را به صورت زنده و پویا ترسیم 
نماید، تا در روح و فکر بشر تأثیرگذار باشد.  این سخن از 
هگل است که مي گوید: »غایت هنر در آن است که هرگونه 
احساس خفته، تمایالت و اشتیاق را بیدار کند، در آنها جان 
بدمد، دل را سرشار کند و همه چیز را براي انسان هاي رشد 
معاني،  به  آنچه  سازد«.  احساس پذیر  نیافته  رشد  و  یافته 
و  شیرین  انسان،  براي  را  آنها  و  مي بخشد  عمق  و  حیات 
به  آنها  نمودن  مجّسم  و  تصویرآفرینی  مي نماید،  جّذاب 
شیوه هاي گوناگون است. با استفاده از تصویرآفریني، معاني 
ذهني به یک باره جان گرفته و حاالت روحي و دروني، به 
یک تابلو یا صحنه گویا تبدیل مي شود و نمونه هاي انساني، 
شخصیت پیدا کرده و زنده و سر پا مي ایستند، به گونه اي 
که منظره شنیداری براي شنونده، تبدیل به منظره دیداری 
شخصیت هاي  گویي  و  مي گردد  تماشایي  صحنه اي  و 
گفت  و    و  آمد  و   رفت   حال  در  صحنه،  روي  بر  جانداري 

شنودند)محمدقاسمي، 1387: 7و9(.
از  خویش،  از  خارج  دنیاي  با  انسان  ارتباط  اولین  شاید 
طریق تصویرآفرینی و یا به زبان دیگر، ارتباط تصویري بوده 
ارتباطي  شیوه هاي  اکثر  کنوني،  تجّسمي  دنیاي  در  است. 
عنصر  پردازش  و  تصویر  طریق  از  احساس،  برانگیختن  با 
انجام مي گیرد. آنجا که نفوذ  از راه تشبیه و تجّسم  خیال 
سریع تر و عمیق تر است، ردپایي از هنر و تصویرآفرینی در 
آن دیده مي شود. این حقیقت را باید پذیرفت که در عصر 
حاضر، انواع هنرها، از جمله تصویر و ارتباطات تصویري، بر 
ایجاد روابط و تأثیرگذاري بر مخاطبان حاکم است. گرایش 

کنوني به هنر و تصویرآفرینی، در طول تاریخ بشر نیز وجود 
داشته است و آنجا که با روح و روان هنرمند در آمیخته و 
به بیان احساس مذهبي و دیني پرداخته، به اوج شکوفایي 
و ماندگاري خود دست یافته  است. اوج هنر آنجا است که 
انسان در رابطه با دین، به تخّیل، تجّسم و تصّور مي پردازد 
و نتیجه یافته هاي خود را ترسیم مي نماید. آن جا که انسان 
به  که  همان جاست  رسیده  است،  آرامش  و  رستگاري  به 

آفرینش هاي هنري دست یافته  است)میرخلیلي، 1386(. 
 1-5-تصوير آفرينی در منابع مختلف

شاهنامه به هنر تصویر سازی می پردازد و منصور رستگاری 
فسائی)1369( آن را در کتاب »تصویرآفرینی در شاهنامه 
فردوسی« طرح کرده و در این باره می نویسد»شناخت محیط 
 طبیعی و اجتماعی و ترسیم آنها در شعر، باعث می شود

 تا تصاویر شاعر اوج گرفته و شاعر مستقیما با اشیاء و کلمات 
حتی  »که  است  آن  در  فردوسی  هنر  کند«.  پیدا  تماس 
قلمرو محسوسات می کشاند«.  به  را  و مجردات  معنویات 
تصویر آفرینی شاهنامه در 6 دسته موضوعی انسان و دیگر 
موجودات و اشیاء تمام خصایص خالق خود را از وطن پرستی 
تا صفا و پاکی و استغنا، به تصویر  ایران دوستی گرفته  و 
می کشد. پیرامون برجستگی این هنر تصویر آفرینی گفته 
ها ترین صحنه  پرشکوه  و  ترین  است که درخشنده   شده 

در شاهنامه مواردی است که فردوسی به اوج هیجان رسیده 
و از ترکیب و امتزاج صدا، رنگ و طبیعت، خشم و ترس و 
حاالت و احوال دیگر به آفرینش چنان تصاویری پرداخته 
که کالمش را برخوردار از عنصری متمایز کننده از کالم هر 

شاعر دیگری ساخته است. 
بینش  که  هستند  آفرینی  تصویر  منابع  از  نیز  ها  اسطوره 
جوامع ابتدائی و تفسیر آنها از جهان را ترسیم می کنند. 
آنها را شرح، خبر و قصه نیز می گویند که روایت جلوه ای 
نمادین درباره ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و 
به طور کلی جهان شناختی هستند که یک قوم به منظور 
تفسیر خود از هستی به کار می بندد. همچنین سرگذشتی 
 راست و مقّدس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه ای

چیزی  چگونه  که  گوید  می  انگیز  وهم  و  تخّیلی  نمادین، 
پدید آمد، هستی دارد، یا از میان خواهد رفت. در نهایت 
»اسطوره شیوه  کاوشگر هستی است«)اسماعیل پور، 1375: 
14(. اسماعیل پور در کتاب »اسطوره، بیان نمادی« ابعاد آن 
را روش کند و اسطوره را بازتابنده، شارح و کاشف تصویر 
منحصر به فرد یک ملت می داند که چه از لحاظ فردفرد 
جامعه و چه از لحاظ کل فرهنگ بشری، بسیار با اهمیت 

است.
قصه گوئی یکی دیگر از منابع تصویرآفرینی است که در متون 
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مصری، چینی، سومری باستان و سانسکریت نمونه هائی کهن 
از قصه ها یا قطعه های داستانی وجود دارند)پلووسکی، 1365: 
23(. حتی در کتب مقدس نظیر تورات و قرآن نیز قصص متعدد 
 وجود دارند که برخی تعالیم آنها با  تصویرآفرینی ترسیم می گردد.

گرچه برخی قصه ها در برخی متون جنبه سرگرمی دارند 
کشیدن  تصویر  به  اصلی  اهداف  از  مخاطبان  آموزش  ولی 
قصه است که ممکن است شفاهی و یا در منابع مکتوب شده 
باشند. به هر حال پلووسکی، در کتاب »دنیای قصه گوئی« 
 چگونگی شکل گیری قصه گوئی را در ترسیم موضوع قصه 

بر می شمرد)پلووسکی، 1365(.
هنر  از  هائی  »جلوه  کتاب  در  قاسمی)1387(  محمد 
نموده  تنظیم  را  قرآنی  هنر  این  قرآن«   در  تصویرآفرینی 
و جذاب  زیبا  های  جلوه  از  »یکی  است  معتقد  وی  است. 
قرآن کریم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تابلوهای هنری 
شگرف و نفیس آن است که هریک به روشنی پرده از جمال 
و جالل خالق این همه زیبائی ها برمی دارد«. از نظر او »ما 
در برابر آیات قرآن، خود را با کلماتی خشک و بی روح و 
تدابیر معمولی مواجه نمی بینیم، بلکه در حقیقت به جای 
آن که با تعابیر و واژه ها سر و کار داشته باشیم، در اصل رو به 
روی تصاویری زنده و مجسم ایستاده ایم که با ما سخن می 
گویند و با خود موجی از حرکت و نشاط می آفرینند. و این 
 است رمز جاودانگی قرآن و سّر تاثیر شگرف آن بر دل ها«. 

در قسمت بعد این هنر قرآنی تشریح شده است.

1-6-تصويرآفرينی قرآن 
و  زیباسازي  و  زیبایي  به  دعوت  اسالم  مثل  دیني  هیچ   
عنایت خداوندي،  نورزیده  است.  اهتمام  تکمیل  و  تجمیل 
فطرت و خمیره آدمي را بر دوستي، زیبایي و جمال نهاده  
است. به همین دلیل است که دنیاي اسالم، دنیاي لطافت، 

هنر و زیبایي است)نجومی، 1379: 37(.
خداوند، قرآن را بهار معرفت و حکمت قرار داد تا انسان ها 
و  گوهرهاي حکمت  بیکرانش،  ژرفاي  در  شدن  غوطه ور  با 
دانش را فراچنگ خویش آرند و با عمل به آن، حیات مادي، 
به  تا  بخشند  سامان  را  خویش  اجتماعي  و  فردي  معنوي، 
نیکبختي برسند)مومني، 1383: 112(. خداوند متعال، انسان 
هنردوست و هنرپرور را رها نکرده تا فقط به تصاویري که 
به شوق معبود خلق مي کند، بپردازد. بلکه براي او منبعي 
از تصویر و الهام و آفرینش هاي هنري خلق کرده، و او را با 
 زیبایي هاي تصویري مورد توجه و عالقه اش پند و اندرز می دهد

و مفاهیم مورد نیاز براي گذر از این زندگي را براي او تجّسم 
مي بخشد)اصغرپور، 1384: 36(. 

تمثیل  آوردن  پرورش،  و  آموزش  شیوه هاي  مؤثرترین  از 

این شیوه سرشار است.  از  یا تصویرآفریني است که قرآن 
آفرینش هنري، هم مباحث علم معاني و هم  نوع  این  در 
کنایه  و  مجاز  استعاره،  تشبیه،  مانند  بیان  علم  موضوعات 
مضمون  موارد،  برخي  در   .)66  :1381 مي گنجد)جعفري، 
یک امر و حقیقت آن، جز با تصویرگري نمود پیدا نمي کند 
و به همین دلیل است که مي توان آن را مناسب ترین روش 
در آشکار نمودن مقصود و تأثیرگذاري بر مخاطب دانست. 
ترسیم تصویر حقایق معنوي در قالب امري محسوس، غالباً 
به دنبال دارد و هیچ چیز  را  با معنویت  مالزمت احساس 
تأثیرگذار  ذهن،  بر  نمي تواند  محسوس،  تصاویر  همچون 

باشد)محمد قاسمي به نقل از زمخشري، 1417: 11(.
 گاه دیدن یک اثر هنري، بدون آن که بهره گیری آموزشي از 
آن مّد نظر باشد، سرشار از حّظ و لّذت دیداری است و شاید 
بارها و بارها به آن مي نگریم. قرآن کریم نیز پرده هایي تو در 
تو و صحنه هایي زیبا و بیکران و سرشار از ّحس زیباشناسانه 
را به نمایش می گذارد، تا ابتدا بینش، روح و جان انسان 
وی  ناخودآگاه  سپس  و  بنوازد  خود  زیبایي  و  لطف  به  را 
قاسمي،  گرداند)محمد  متحّول  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را 
با  را،  بشري  وجود  قرآن،  در  هنري  تصویر   .)124 :1387
عقل، احساس و وجدان به ودیعت نهاده شده در او مخاطب 
قرار مي دهد و تارهاي روان او را به صدا در مي آورد تا میان 
آنها تعادل برقرار کند و برای آن که تصویر انسان ایده آل 
با ابعاد فکري اش ترسیم گردد، ناگزیر باید به بررسي بافت 

تصویر هنري در خویش بپردازد)الّراغب، 1387: 12(.  

1-7-شیوه های تصويرآفريني قرآن 
  تصویر آفریني قرآني به طرق مختلف نظیر موارد زیر انجام 

می گیرد:
1-7-1- تجسیم: در اصطالح به معناي صورت جسماني 
دادن به امور معنوي و غیر مادي است. یا به عبارت دیگر، 
ملموس  و  محسوس  مادي،  صورت  به  را  مجرده  امور 
شناساندن و لباس مادي بر اندام آنها پوشانیدن است. برخي 

از نمونه هاي آن عبارتند از:
تجسم حقایق دیني مثل توحید، معاد، تقوي، ایمان، دین، 
قرآن، اعمال، گناه، روز قیامت و عذاب قیامت؛ برای مثال، 
در سوره ابراهیم/ آیات24-26 می فرماید: »َمثُل َکِلَمٍة َخِبيَثٍة 
َکَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق اَلْرِض َما لََها ِمن َقَراٍر.« در 
این جا، ایمان را به صورت درختی پاک و ثابت و پرثمر و کفر 
را به درختی ناپاک که از ریشه در آمده تجّسم نموده است. 
کّفار،  مؤمنان،  حاالت  مثل  انسان ها  روحي  حاالت  تجّسم 
مشرکان، منافقان، بهشتیان و تخلّف کنندگان از جهاد؛ به عنوان 
الََة الَْحَطِب،  مثال آیات 4و5 سوره مبارکه تبت: »َو اْمَرَأُتُه َحمَّ

رويکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرينی قرآن برای آموزش روستايیان



دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم 40

َسٍد: و زنش آن هیمه کش )آتش افروز(،بر  ِفي ِجيِدَها َحْبٌل مِّن مَّ
گردنش طنابی از لیف خرماست.«

تجّسم امور روحي و معنوي مثل مرگ، روح، هول و ترس، 
غضب، بشارت و آرامش؛ برای نمونه آیه شریفه18سوره غافر: 
َما  َکاِظِميَن  الَْحَناِجِر  لََدى  الُْقُلوُب  ِإِذ  اْلِزَفِة  َیْوَم  »َوَأنِذْرُهْم 
الِِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍع ُیَطاُع« هول و ترس صحرای محشر  لِلظَّ
را به گونه ای ترسیم نموده که دل ها از جای خود کنده شده و 

به گلوگاه رسیده و گویی می خواهد از حنجره بیرون بجهد.
1-7-2- تشخیص: همانا امري ذهني یا معنوي و حتي به 
چیزي ماّدي، شخصیت انساني بخشیدن و آن را به صورت 
انسان مجّسم کردن است)نوروزي، 1378: 383(. همچنین 
انسان  انساني دادن به اشیاء و آنها را به صورت  »شخصیت 
مجّسم کردن است« و یا »پوشاندن لباس انساني بر اندام اشیاء 
و یا هر مخلوق غیر بشري و بخشیدن صفات بشري به آنهاست. 
برای مثال، سوره ُملک/ آیه 15: »ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْلَْرَض 
ْزِقِه َوِإلَْيِه الّنُشوُر« زمین را  َذلُواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِکِبَها َوُکُلوا ِمن رِّ

همچون شتری رام و مرکبی راهوار مشخص می کند.
خیال،  یا  انداختن  خیال  به  معناي  به  تخییل:   -3-7-1
اندیشه و ذهن دیگران آفریدن  تصویر و نماي چیزي را در 
است. محمدقاسمي)1387( به نقل از صاحب الطراز،می گوید: 
»تخییل، تصویر حقیقت چیزي است، به گونه اي که گمان برده 
مي شود آن چیز داراي صورتي قابل مشاهده است و از اموري 
است که به دیدن در مي آید«. وي تخییل را نوعي شخصیت 
بخشیدن به معاني دانسته و اساس آن را تشبیه غیرمحسوس 
به محسوس مي داند. برای مثال، در سوره بقره آیه168: »َیا 
ا ِفي اَلْرِض َحاَلاًل َطيًِّبا َواَل َتتَِّبُعواْ ُخُطَواِت  َأّیَها النَّاُس ُکُلواْ ِممَّ
ْيَطاِن ِإنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ّمِبيٌن.« در توصیف پیروان شیطان، صحنه  الشَّ
گام های شیطان را در اندیشه می آفریند که جماعتی بر جای 
پای او گام می نهند و راه او را می پیمایند. اصوالً این نوع هنر 
را  این عنصر  و  باشد،  کار  وقتي جلوه مي کند که خیال در 
مي توان از مهم ترین عناصر هنر به شمار آورد. قرآن کریم با 
تصویرآفریني و ترسیم حقایق عقلي و معنوي در قالب امور 
محسوس و ملموس، توانسته است بذر اعتقادات و معارف عالیه 
را در دل انسان ها پرورش داده و تحّولي شگرف در نهاد آنان 

پدید آورد. 

1-8-روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه

استان  شرق  در  واقع  استهبان،  شهرستان  در  مطالعه،  این 
فارس که مرکز آن، شهر استهبان مي باشد، انجام گرفت زیرا 
انجیرستان های آن که از گذشته بسیار دور سرمایه کهن ملی 
قلمداد شده، به دلیل کم آبي و بروز خشکسالي، دستخوش 

و   )1388 است)عباسی،  گذارده  نابودي  به  رو  و  بحران 
نمود.  ضروری  را  مطالعه  این  انجام  معضل،  این  وجود  لذا 
فارس  استان  مهم  محصوالت  از  استهبان،  انجیر  همچنین، 
است که نه تنها مردم آن، بلکه دیگر ساکنان استان، از درآمد 
این محصول، امور خود را مي گذراندند. خشکي باغ هاي انجیر 
معرض  در  و  انجیر  محصول  کیفي  و  کمي  افت  استهبان، 
مسئوالن  و  مردم  بزرگ  دغدغه  باغ ها  گرفتن  قرار  نابودي 
استان است که توجه دولتمردان را طلب مي کند)بذرافشان، 

.)1388
مشکالت انجیرستان ها

نگاشته  پیشینه  ها،  انجیرستان  مشکالت  رفع  راستای  در 
های مربوطه بررسی شدند و با کارشناسان و برخی باغدار 
خبره نیز مصاحبه به عمل آمد و سه دسته مشکل شناسائی 

شدند:
دسته اّول 

آبیاری،  آب  مصرف  بهینه سازی  لزوم  از:  بی اطالعی   )1
اهمیت روش های ذخیره رطوبت، روش های جدید و مفید 
مصرف آب با عملکرد باالتر با ممانعت از تابش خورشید بر 
سطح آب، و پوشش دار کردن مسیرهای عبور جریان آب، 
ضرورت ارتباط مستمر و هماهنگ بین دو بخش غیردولتي 
در  هستند،  متخصصان  و  کشاورزان  همان  که  دولتي  و 
به عنوان  آب  تلقی  آب،  مصرف  ویژه  به  کشاورزي  توسعه 
نظیر  مؤسساتي  وجود  و  کشاورزان،  توسط  بهادار  کاالیی 

مؤسسه دیم ایران.
از  استفاده  و  اطالعاتی  منابع  به  نداشتن  دسترسی   )2
مدیریت  راهکارهای  آب،  ذخیره  شیوه های  پیرامون:  آنها 
خشکسالی،  مدیریت  آموزش  کارگاه های  خشکسالی، 
نظر  در  آب  ذخیره  برای  می توان  که  دستورالعمل هایی 
از  استفاده  صحیح  فرهنگ  آموزشی  برنامه های  و  گرفت، 

منابع آب.
3( احساس مسئولیت نکردن نسبت به: ارزش اقتصادي آب، 
حفاظت از منابع آب در برابر آلودگي ها، لزوم »اصالح الگوي 
مصرف آب« به عنوان یک معروف اجتماعي، توجه به این که 
اسراف در مصرف آب شرعاً جایز نیست، و رشد و توسعه 
تشکل هاي  عنوان  به   روستایي  تولید  تعاوني  شرکت هاي 

مفید تولید و بهره برداري از منابع آب و خاک.
دسته دوم 

و  مصرف  جدید  راهکارهای  و  روش ها  نگرفتن  1(به کار 
لوله  و  انهار  با پوشش  مانند: کنترل نشت آب  ذخیره  آب 
گذاری، استفاده از تجهیزات جلوگیری از تبخیر، و استفاده 
چند سال یک  بار از آبیاری تکمیلی در باغ های دیم برای 

مقابله با کاهش میزان بارندگی. 
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آن:  ارزش  به  بی توجهی  و  آب  به  نسبت  بی تفاوتی   )2
آب،  درباره  ساده انگارانه  و  ناسنجیده  اندیشه های  از  ناشی 
حذف  نکردن علف های هرز مزارع و یا اطراف جوی ها برای 
کاستن تلفات آب، بازسازی نکردن جوی های آب، و استفاده 
مناسب نکردن از آب های راکد نظیر برکه های موسمی برای 

آبیاری مزارع.
دسته سوم

1( رفتارهای ناصحیح نظیر: آلوده شدن آب ها با سموم دفع 
آفات گیاهی و کودهای شیمیایی. 

2( توجه نداشتن به ویژگی های مزرعه و باغات برای کاستن 
 مصرف آب از طریق: نحوه صحیح کاشت و تراکم نهال، و 

به کارگیری نظام های آبیاري تحت  فشار.
3( حرص و طمع: در استفاده از آب قنات یا رودخانه به هر 

میزان، و بهره برداری بی رویه از آب های زیر زمینی.
4( نگهداری نکردن از آب با قرار ندادن محافظ بر سر چاه 
برای  آب انبارها  و  برکه ها  اطراف  نکردن  حصارکشی  ها، 
جلوگیری از ورود حیوانات و آلوده  شدن آب، و ملزم نبودن 
به کاستن وابستگی به آب های زیر زمینی و انجام اقدامات 

حفاظتی.
سپس ریشه های قرآنی این سه دسته مشکل بررسی گردید 

که به شرح زیر می باشد:
نداشتن عاقبت انديشی

قوم  قضیه   آن که  از  متعال، پس  در سوره  شمس، خداوند 
ثمود و سرنوشت شوم آنان را بیان می کند، می فرماید »َو 
الَیَخاُف ُعقَباَها« یعنی همه بدبختی هایی که این قوم بدان 
و  نبودند  عاقبت اندیش  که  بود  آن  به خاطر  گشتند،  دچار 
عاقبت اندیشی  نگشتند.  بیمناک  خویش  عمل  سرانجام  از 
انجام  را  کاری  دارد  نظر  در  انسان  چنانچه  که  است  این 
تبعات  و  بسنجد، هدف  را  آن  عاقبت  فکر کند،  اول  دهد، 
آن  را در نظر بگیرد، اگر خوب است انجام دهد و در غیر 
سعادت  راه  به  تا  بردارد،  دست  آن  انجام  از  این صورت، 
انساني  مقدس  خصیصه  یک  ویژگی،  این  گردد.  رهنمون 
و موهبتي الهي است که روش زندگي انسان را از زندگي 
حیوان جدا کرده و به آن جنبه عقالني و انساني مي بخشد 
و افق آینده را روشن مي سازد تا فرصت برنامه ریزي را براي 
 .)1390 کند)حاجی امیری،  پیدا  عالي  اهداف  به  رسیدن 
حضرت علی)ع( عاقبت اندیشی را این گونه معرفی می کند: 
»دوراندیشی توّجه داشتن به فرجام کارها و مشورت کردن 
ُمشاَوَرُة  َو  الَعواقِِب  فِی  النََّظُر  الَحْزُم  است:  خردمندان  با 
َذوِی الُْعُقوِل«)تمیمي، 1366: 476( همچنین می فرمایند: 
»هرگاه عزم و اراده کسی با دوراندیشی و عاقبت نگری توأم 
شد، نیک بختی و سعادت او کامل می شود: اذا إقترَن الَعْزَم 

بِالَْحْزِم َکُملَْت الَسعاده«)همان: 474( و نیز »انسان دوراندیش 
در گرفتاری ها دچار حیرت و سرگردانی نمی شود: ال یَْدَهُش 

ِعْنَد الَبالِء الحاِزُم »)همان: 474(.
ظن بد داشتن

آنچه که به زندگی انسان رونق، حرکت و تکامل می بخشد 
روحیه همکاری گروهی است و این در صورتی امکان پذیر 
به  باشد و  بر همگان حاکم  اعتماد و خوش بینی  است که 
باشند)ویسی، 1388(. سوء ظن به  از هرگونه سوء ظن  دور 
 معناي بدگماني و از عیوب نفساني و رذائل اخالقي است که 
در قرآن کریم به  شدت از آن نهي شده است)آقامحمدرضا، 
ن إنَّ بَعَض  1387(، »یا أّیَها الَِّذیَن اَمُنوا اِجَتِنُبوا َکِثيراً ِمَن الظَّ
نَّ إثم«)الحجرات/12( سوء ظن عواقب ناگوار اجتماعی و  الظَّ
فردی دارد که همچون آتش، به خرمن خرد و خوی انسان 
مردمان،  از  عده ای  می سوزاند.  را  خشک  و  تر  و  می افتد 
را  دیگران  خود،  تصورات  با  که  دارند  گسیخته ای  ذهن 
متهم کرده و به بال می افکنند)رخشانی، 1388(. این خوی 
گوشه گیر  و  منزوی  را  آدمی  اخالقی،  بیماری  و  ناپسند 
می سازد)آقامحمدرضا، 1387( آنچنان که امام علی)ع( نیز 
دارد:  وحشت  همه  از  است  بدبین  »کسی که  می فرمایند: 
تمیمي،  أََحٍد«)  ُکّل  ِمن  اِْسَتْوَحَش  َظّنُه  یَْحِسْن  لَم  َمن 
ناراحتی های  از  بسیاری  بدبینی، سرچشمه    .)424 :1366
است. شخص  نگرانی  و  اضطراب  موجب  و  روانی  و  روحی 
اثر  و در  ناراحت است  و  از دیگران غمگین  بیشتر  بدبین، 
گمان های بدی که درباره  اشخاص و پدیده ها دارد، بسیار 
در رنج و عذابی درونی است)ویسی، 1388(. بدبین، چون 
به اشخاص و رویدادها با عینک بدبینی می نگرد، نمی تواند 
پدیده  آن  و  کند  بررسی  را  آنها  بی نظری،  و  بی طرفی  با 
دچار  نتیجه،  در  بشناسد.  هست  که  آن گونه  را  یا شخص 
عقب ماندگی  موجب  خود  این  و  می شود  نادرست  قضاوت 
است و نیز موجب بهره  نگرفتن از فرصت ها و افراد با ارزش 
است)آقامحمدرضا، 1387(. به  دلیل رواج بدگمانی، مردم 
به  هم کینه و دشمنی  به یکدیگر تهمت می زنند و نسبت 
پیدا می کنند. در نتیجه به  هم پشت کرده و از یکدیگر، روی 
اعتماد  و  حسن ظن  اگر   .)1388 برمی گردانند)رخشانی، 
متقابل میان مردم وجود نداشته باشد، چرخ زندگی از کار 

می افتد)جوانفکر، 1390(.
عاقالنه رفتار نکردن

فرمود:  داشت  ارزانی  را  عقل  آدمیان  به  وقتی  خداوند 
َخَلقَنا  ن  ِممَّ َکِثيَر  َعَلى  لَناُهم  َفضَّ َو   .  .  . آَدم  بَِنى  مَنا  َکرَّ »لََقد 
بر بسیاری  و   .  .  . را کرامت  بخشیدیم  بنی آدم  ما  َتفِضياَل: 
عالمه  داده ایم«)اسراء/70(.  برتری  آفریده  هایمان  از 
»چیزی که  می فرماید:  آیه  این  تفسیر  در  طباطبایی)ره( 

رویکردی نظری و عملی به هنر تصویرآفرینی قرآن برای آموزش روستاییان
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از غیر خودش ممتاز کرد، همان عقل است«.  را  بنی آدم 
به نیرویی اطالق می شود که خدای سبحان،  عقل بیشتر 
را  آن  تا  است  بخشیده  انسان  به  درونی  حجت  به عنوان 
آیات  در  تاّمل  و  تفّقه  و  تّعلم  و  تّعّقل  تفّکر،  و  تدبّر  برای 
آفاق و انفس، به  منظور تمییز حق از باطل در علوم نظری 
امور عملی  نفع و ضرر در  و  و فساد، خیر و شر  و صالح 
زندگی به  کار گیرد تا به معارف حقیقی و ایمان و اعمال 
مرحوم   .)215  :1382 شود)طباطبائی،  هدایت  صالح 
دیدگاه  از  عقل  تعریف  در  همچنین  طباطبایی  عالمه 
متعال،  خدای  کالم  در  عقل  از  »مراد  می گوید:  قرآن 
ادراکی است که با سالمت فطرت انسانی حاصل می شود؛ 
به  مستقاًل  انسان  که  علمی  یعنی  عقل  دیگر،  به عبارت 
آن دست می یابد«)همان، 216(. قرآن، آدمیان را ترغیب 
می کند تا نیروی عقل خویش را به  کار گیرند و در آسمان 
و زمین و آنچه بین آن  دو است و در تاریخ گذشتگان و 
نفس های خویش تفّکر و تدبّر نمایند تا به عظمت صانع و 
خالقشان پی برده و در درگاه عبودیت او سر تسلیم فرود 
آورند تا به کماالت خویش نایل آیند. آیاتی که در آنها به 
این حقیقت است که  تفکر دعوت شده است،  بیان کننده 
الهی و تفکر  ابزارهای مهم معرفت  از  را  قرآن کریم عقل 
می داند.  کمال  راه  پیمودن  و  شناخت  الزمه  را  تعقل  و 
تاکیدی که قرآن به پرورش نیروی عقل کرده است نشان 
می دهد که از نظر قرآن، یک انسان رشد یافته کسی است 
که اهل فکر و تشخیص باشد. از نظر قرآن، اگر کسی فکر 
او  و هدف  کار گیرد  به  به  طرز صحیح  را  اندیشه خود  و 
تنها درک حقیقت باشد، می تواند رستگاری را از گمراهی 
انفال  سوره  مثل  آیاتی   .)1389 دهد)محمدی،  تشخیص 
الهی  آیات  کنار  از  کران  و  کوران  همچون  که  را  کسانی 
می گذرند و در آنها تدبّر و تعّقل نمی کنند،  آنان را منع 
کرده و می فرماید: »َواَل َتُكونُوْا َکالَِّذیَن َقالُوا َسِمْعَنا َوُهْم اَل 
َیْسَمُعوَن مانند کسانی مباشید که گفتند شنیدیم در حالی 

نمی شنیدند.«)انفال/22( که 
آموزش انجیركاران

نقشی  و  است  الهی  نعمات  مهم ترین  از  آب  که  آنجا  از 
زنده  و  موجودات  به  بخشیدن  جان  در  بااهمیت  بسیار 
چگونگی  و  آن  اهمیت  درک  دارد،  بی جان  خاک  کردن 
مصرف آن، موضوعی مهم است که باید به آن توجه نمود. 
چنان چه فردی، آب را یک نعمت بسیار مهم الهی بشناسد 
و خداوند را ناظر بر همه امور جهان بداند و به این نکته 
دستورات  از  الهی  نعمات  مصرف  در  باید  که  کند  توجه 
خداوند پیروی نماید، می تواند راه صحیح را تشخیص داده 

به جا  را  نعمت  الهی، شکر  این هدیه  با مصرف درست  و 
زمینه  این  در  بسیاری  رهنمودهای  متعال،  آورد. خداوند 
دارد و در میان آیات نورانی قرآن، به آب و اهمیت و نقش 
آن در زندگی و حیات موجودات اشارات زیادی شده  است.

محمد/15،  معارج/10،  بقره/275،  سبأ/2،  نور/35،  )رک: 
انفال/24، بقره/7، یس/8-9، نور/39، حج/11،  بقره/168، 
هود/ 5، اعراف/120- 122، نوح/7، قمر/20(. با عنایت به 
جمع آوری  به  قرآن،  آیات  بررسی  با  ابتدا  در  نکات،  این 
تعدادی از آنها در موضوعاتی از قبیل نعمات الهی، نظارت 
خداوند بر تمامی امور، مقایسه ایمان و کفر و نتایج آن در 
زندگی و عاقبت انسان، پرهیز از پیروی از شیطان، رابطه 

فرد با اعمالش و نزدیکی خداوند به انسان پرداخته شد.
که  موضوعاتی  آیات،  از  هریک  در  بیشتر  تعمق  با  آنگاه 
می توان از هریک استنباط نمود، استخراج گردید. با توجه 
ارتباط  موضوعات،  از  برخی  با  آیات  از  هریک  که  این  به 
بیشتری دارند، نکاتی در زمینه آب، اهمیت آن و چگونگی 
بهتر آن  آیه ای که  نیز در کنار  از دیگر منابع  مصرف آن 
موضوع را ترسیم می نمود، قرار گرفت. در این تعمق سه 

معیار مورد نظر بوده است:
موضوع کلی این آیات چیست؟

به کدام مشکل انجیرکاران مرتبط می شوند؟
چه کارکردی در آموزش انجیرکاران دارند؟

سپس هریک از فنون تصویرآفرینی و بالغت که در قرآن 
به کار رفته و می تواند در ترسیم هریک از این موضوعات، 
از  هریک  تصویرگری  چگونگی  نیز  و  باشد  کمک رسان 
مصادیق با این موضوعات، مورد بررسی قرار گرفت که در 
این جدول، عناوین  جدول 1 به طور خالصه آمده است. 

زیر را در بر می گیرد:
اهداف  و  موضوع  با  بیشتری  ارتباط  که  آیه ای  مهم ترین 
تحقیق داشته و چگونگی ترسیم صحنه های مورد نظر را 

بتوان از آن استخراج کرد
اهداف  و  موضوع  با  رابطه  در  که  مشکالتی  و  موضوعات 

تحقیق، از آیات مذکور استخراج شده  است
نکاتی که از تحقیقات مختلف در زمینه مشکالت باغداران 
در مصرف آب و روش های ذخیره سازی رطوبت استخراج 

شده است)مصادیق مشکالت(
ترسیم  منظور  به  استفاده  قابل  تصویرگری  شیوه های 

مشکالت
چگونگی مصادیق تصویرگری 

نتایج مورد انتظار از کاربرد آنها در تحقیق.
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  کاربرد آنها از هاي ذخیره رطوبت، مصادیق تصویرگري و نتایج مورد انتظار  مشکالت کشاورزان و مصادیق آنها در زمینه مصرف آب و روش: 1جدول 

  آیات قرآن

الت
شک

 م

  مصادیق مشکالت

  شیوه تصویرگري
مصادیق 
  تصویرگري

  نتایج مورد انتظار

   
یر 

صو
ن ت

ف
نی

فری
آ

ت  
الغ

ن ب
ف

  

آثار شوم کفر و  یکی از. 1-1
ــر حــق، آن  لجاجــت در براب

حس تشخیص را از  است که
و دریچه کند  آدمی سلب می

ــدایت و   ــر ه دل انســان را ب
ــدود  پـــذیري موعظـــه مسـ

قرآن در به تصویر . نماید می
کشـــیدن حـــاالت چنـــین 

هایشـان را   دل"هایی،  انسان
چون ظرفی الك و مهر شده 
دانسته که نه محتواي فاسد 

ــرون  ــیآن بی ــه   م ــد و ن آی
محتــــــواي صــــــحیح و 

ــان ــروري وارد آن  جـــ پـــ
  ."شود می
ابر سیاه وحشـت بـر   . 2 -1

ها مستولی شده که همه  دل
در فکر خویشند و احدي به 

هیچ "دیگري توجهی ندارد؛ 
دوست گرم و صمیمی سراغ 

  ."گیرد نمیدوستش را 

شی
ندی

ت ا
اقب

ن ع
شت

ندا
 

  :نا آگاهی و بی اطالعی از* 
 مصرف آب آبیاريسازي  اهمیت بهینه -

  مصرف صحیح و بهینه آب -
 هاي ذخیره رطوبت اهمیت روش -

ر نظیـر  هاي جدید و مفید مصرف آب، با عملکـرد بـاالت   روش -
دار کـردن   هـا، پوشـش   سـطح آب  ممانعت از تـابش انـرژي بـر   

  مسیرهاي عبور جریان آب
ــرورت  - ــتمر و ض ــاط مس ــگ ارتب ــه در  هماهن ــعه زمین توس

دو بخش دولتی و غیـر  ، بین بمصرف آخصوص  کشاورزي و به
  هستنددولتی که همان کشاورزان و متخصصان این بخش 

 توسط کشاورزانآب به عنوان کاالیی بهادار تلقی   -

  مؤسسه دیم ایران نظیرمؤسساتی  وجود -
دسترسـی نداشـتن بــه منـابع اطالعــاتی و اسـتفاده از آنهــا     * 

 :پیرامون

  هاي ذخیره آب شیوه -
 مدیریت خشکسالیراهکارهاي  -

 هاي مربوط به خشکسالی کارگاه -

 توان براي ذخیره آب در نظر گرفت هایی که می دستورالعمل -

  هاي آموزشی فرهنگ استفاده از منابع آب برنامه -
  :براي احساس مسئولیت در مورد* 
  بها دادن به ارزش اقتصادي آب -
  ها حفاظت از منابع آب در برابر آلودگی -
به عنـوان یـک معـروف     "اصالح الگوي مصرف آب"توجه به  -

  اجتماعی
  توجه به این که اسراف در مصرف آب شرعا جایز نیست -
هاي تعاونی تولید روسـتایی بـه عنـوان     رشد و توسعه شرکت -

هاي مفید  براي تولید و بهره برداري از منابع آب  یکی از تشکل
  .و خاك

  تخییل
  تشخیص
  تجسیم

  تشبیه
  استعاره

  کنایه
  تمثیل

افرادي که  -
ها  روش ایناز 

ــتفاده  اســــ
ــی ــد،  نم کنن

دور گـــردن 
آنها زنجیري 
اســـــــت و 

هایشان  چشم
پوشیده است 

  .بینند و نمی
  
ه افرادي ک -

از آب درست 
ــتفاده  اســــ

ــد  مـــی کننـ
صــورتی  بــه

معرفی شوند 
که قلب آنها 
مملــو از یــاد 
خداســـت و 
آنها که توجه 

ــی ــد،  نم کنن
بی اعتنـا بـه   

  .خداوند

ش شناختی و تغییر نگر-
مخاطبان نسـبت   رفتاري

 بـرداري  به موضـوع بهـره  
صحیح از نعمـات الهـی و   

شــــناخت  راســــتايدر 
 هــاي اهمیــت آب و روش

  ذخیره رطوبت
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کسانی که کافر شدند، . 2-1
اعمالشــان همچــون ســرابی 
است در یک کویر، که انسان 
تشــــــنه آن را از دور، آب 

پندارد اما هنگامی که به  می
آیــد، چیــزي  مــیســراغ آن 

یابـد و خـدا را نـزد آن     نمی
یابد و حساب او را صـاف   می

کنــد و خداونــد ســریع  مــی
  .الحساب است

تصاویري از قوم عـاد  . 2 -2
قوم عـاد  : در پنجه قهر الهی

ــدرت جســمی و    ــر ق از نظ
ثروت سرشاري که از طریق 
کشاورزي و دامداري کسـب  

کردنـد، ملتـی نیرومنـد     می
بودنــد امــا خردهــایی خــرد 

غـرور آنهـا، گـوش    . داشتند
شنوا و چشم بینـا را از آنهـا   
ــخنان    ــود و سـ ــه بـ گرفتـ
پیامبرشـان بــر آنهـا کــارگر   

با افـزایش گنـاه آنهـا،    . نبود
. عذاب الهی بر آنها نازل شد

قــــــرآن، تصــــــاویري از 
هــاي عــذاب آنهــا را  صــحنه

در : کند گونه توصیف می این
آنها را "هنگام وزش طوفان، 

ــه  ــون تن ــل   همچ ــاي نخ ه
کــن شــده، از جــا بــر  یشـه ر

بینیم که به هر  می "کند می
  .کند سو پرتاب می

تن
داش

د 
ن ب

 ظ

ها و راهکارهاي جدید مصرف و ذخیره آب بکار نگرفتن روش* 
 :مانند

 نشت آب به کمک پوشش انهار و استفاده از لوله کنترل -

 از تجهیزات جلوگیري از تبخیر استفاده -

هر چند سـال یـک بـار از آبیـاري     توجه به این موضوع که  -
دیـم بـراي مقابلـه بـا کـاهش میـزان        هـاي  باغتکمیلی در 

 .شود بارندگی استفاده 

  :بی تفاوتی نسبت به آب و بی توجهی به ارزش آن* 

هاي ناسـنجیده و سـاده انگارانـه     بی تفاوتی ناشی از اندیشه -
 درباره آب

براي هاي هرز مزارع و یا اطراف جوي ها  حذف نکردن علف -
  کاهش تلفات آب

 هاي آب بازسازي نکردن جوي -

هـاي   هـاي راکـد نظیـر برکـه     استفاده مناسب نکردن از آب -
  موسمی براي آبیاري مزارع

  

  تجسیم
  تشخیص
  تجسیم

  تشبیه
  استعاره

  کنایه
  تمثیل

صحنه پـر   -
شکوفه براي 
افرادي که از 

 و آب
ــاي  روش هــ

ــورد نظــر   م
ــتفاده  اســــ

ــی ــد و  م کنن
ــه  ــرادي ک اف
ــار را  ــن ک  ای

کنند، در  نمی
جایی شـبیه  

  به کویر
  
افرادي که  -

ــه  از آب بـــ
ــتی  درســــ
ــتفاده  اســــ

ــی ــد و  م کنن
ــاي  روش هــ

ــره  ذخیـــــ
رطوبت را به 

برند،  کار می
صـــورت  بـــه

نورانی و آنها 
که اسـتفاده  

با  کنند، نمی
هــاي  صـورت 

تیره و در لبه 
ــاهی  پرتگـــ
  .ترسیم شوند

  
تغییر نگرش شـناختی و  

مخاطبان نسـبت   رفتاري
صـحیح    ستفادهبه آب و ا

ــز روش ــاي  از ان و نیـ هـ
رطوبت، آگاهی از ذخیره 

ایجـاد   نتایج ایـن کـار و   
 هــاي صــحیح در اندیشــه

  آنان
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سه قصه به شیوه قرآن پیرامون مشکالت انجیرستان ها و 
آموزش انجیرکاران تهیه گردید و توسط قصه  گو به صورت 

پرده خواني ارائه گردید)رک: ابراهیمی، 1390، 71-85(.
جامعه آماري

انجیرکاران شهرستان استهبان بودند  این پژوهش، تمامي 
که براساس آخرین اطالعات موجود در تعاوني باغداران این 
است.  بوده  بهره بردار   4000  ،1389 سال  در  شهرستان، 
چون نمونه انتخاب شده می باید براي شرکت در دو کالس 
در  کنندگان  شرکت  تعداد  و  شده  گروه بندي  آموزشي 
هریک حداکثر 25 نفر  باشد، از فهرست اسامی انجیرکاران 
اعضاي تعاوني تعداد 50 نفر، به طور تصادفي به عنوان نمونه 

انتخاب شدند. 
متغییر های تحقیق

متغیرهای مستقل عبارتند از: سن، میزان تحصیالت، سابقه 
قبل،  زراعي  سال  در  باغ  عملکرد  باغ،  مساحت  باغداري، 
باغداری، بیمه بودن  باغداری و غیر  از شغل  میزان درآمد 
باغ، میزان خسارت به محصول به دلیل خشکسالي در چند 

سال اخیر، و نوع مالکیت باغ.
متغیر وابسته این تحقیق به شرح زیر است:

عاقبت اندیشی بهره برداران نسبت به اهمیت آب و روش های 
ذخیره سازی رطوبت 

ذخیره سازی  روش های  به  نسبت  بهره برداران  ظن  حسن 
رطوبت

و  آب  اهمیت  به  نسبت  بهره برداران  کردن  رفتار  عاقالنه 
روش های ذخیره سازی رطوبت،

ابزار تحقیق
وابسته(  بسته)متغییر  سواالت  شامل  تحقیق  پرسشنامه 
کم)1(،  هیچ)0(،  شامل  و  لیکرت  طیف  با  گزینه هاي  با 
متوسط)2(، زیاد)3( بود. با سواالت باز، ویژگي هاي فردي 
براي  گردید.  طرح  مستقل(،  شوندگان)متغیرهاي  پرسش 
سنجش آن، از نظرات متخصصان استفاده شد و پایایي آن 
با یک مطالعه راهنما و بررسي ضریب آلفاي کورنباخ برابر با 
0/85 انجام گرفت که نشان از درجه اعتماد باال به آن است.

روش تحقیق
اجرایي،  امکانات  و  پژوهش  ماهیت  و  اهداف  به  توجه  با 
روش آزمایشي)نیمه تجربي( با »طرح یک گروه کنترل با 
پس آزمون« انتخاب گردید. طرح مزبور داراي یک »گروه 
بود که گروه تجربي، تحت  تجربي« و یک »گروه شاهد« 
تاثیر آموزش مطالب فني همراه با تصویرآفرینی قرار گرفت، 
اما گروه شاهد، فقط با ارائه مطالب فني، آموزش دیدند. در 
با پرسشنامه به  پایان آموزش، از هر دو گروه پس-آزمون 

عمل آمد)نگاره 1(. 
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پس آزمونمتغیر مستقلگروه هاتصادفي

ROE+XiT
RCET

 :Xi ،آموزش :E ،گروه کنترل :C ،گروه آزمودنی :O ،تصادفی بودن گروه ها :R
پرده خوانی، T: پس آزمون

نگاره 1: طرح یک گروه کنترل با پس آزمون)فرشادگهر و شهیدي، 1381: 75(

: ســر در الك فــرو بــردن. 3
قـرآن در اشـاره بـه یکـی از     
کارهـاي احمقانــه دشــمنان  

، بـراي  )ص(اسالم و پیـامبر 
رویارو نشدن با آن حضـرت،  
این صحنه را چنین توصیف 

آگاه باشـید، آنهـا   ": کند می
ــک    ــم نزدی ــه ه ــرها را ب س
ساخته و سینه ها را در کنار 

دهند تا خـود را   هم قرار می
آگــاه . از او پنهــان ســازند 

ــید، آن ــا    باش ــه آنه ــاه ک گ
ــه خــود  لبــاس هایشــان را ب

پیچند و خویش را در آن  می
کننــد، خداونــد  پنهــان مــی

ــی ــد آن م ــان  دان چــه را پنه
چـه را آشـکار    کنند و آن می
سازند، چرا که او از اسرار  می

  ."ها آگاه است درون سینه

دن
کر

ر ن
فتا

ه ر
الن

عاق
 

  رفتارهاي ناصحیح* 
ها بوسیله سـموم دفـع آفـات گیـاهی و یـا       بآ ه کردنلودآ -

  کودهاي شیمیایی
هاي مزرعه و باغ به منظـور کـاهش    توجه نداشتن به ویژگی* 

 مصرف آب نظیر

  کاشتتوجه به نحوه کاشت نهال و تراکم  -
  هاي آبیاري نظیر تحت فشار استفاده از نظام -

  حرص و طمع* 
 در استفاده از آب قنات یا رودخانه، به هر میزان -

 هاي زیر زمینی برداري از آب در بهره -

 نگهداري از آب* 

 با قرار ندادن محافظ بر سر چاه -

هـا و آب انبارهـا بـراي     با حصارکشی نکردن در اطراف برکـه  -
 از ورود حیوانات و آلوده شدن آبجلوگیري 

هـاي زیرزمینـی و    با ملزم نبودن به کاهش وابسـتگی بـه آب   -
  اجراي اقدامات حفاظتی

  تخییل
  تشخیص
  تجسیم

  تشبیه
  استعاره

  کنایه

یک سري 
ی تابلوهای

براي معرفی 
افرادي که از 

درستی  به آب
استفاده 

اند و  کرده
آنها که این 

کار را 
اند،  نکرده

براي معرفی 
آنها، نمایش 

  .شود داده می

تغییر نگرش شـناختی و  
مخاطبان نسـبت  رفتاري 

هاي  روش به اهمیت آب و
اهمیت  ذخیره رطوبت و 

  قائل شدن براي آب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم 46

اهداف پژوهش 
تصویرآفرینی  هنر  نظری  بررسی  پژوهش،  این  کلی  هدف 
و تاثیر عملی آن بر انجیرکاران شهرستان استهبان فارس 

است. در این راستا، اهداف ویژه زیر تدوین شد: 
بررسی کارکرد تصویرآفرینی قرآنی بر کسب عاقبت اندیشی 

انجیرکاران نسبت به اهمیت آب؛
بررسی کارکرد تصویرآفرینی قرآنی بر ایجاد حسن ظن در 

انجیرکاران نسبت به روش هاي ذخیره سازي آب؛ و 
بررسی کارکرد تصویرآفرینی قرآنی بر تمایل رفتار عاقالنه 

انجیرکاران نسبت به روش هاي ذخیره سازي آب؛

اعداد با قلم پررنگ، گروه آزمودنی و اعداد با قلم ساده، گروه شاهد است

  بدون پاسخ درصد فراواني معتبر  درصد فراواني فراواني   متغيير ها 

موقعيت قطعات 
  انجيرستان

  نزديك به هم
5 25 31    
6  21  32  4  

  دور از هم
11  55  69    

9  
18 64 64   

اشتغال به باغداري به 
 عنوان شغل 

  اول
13 65 65   
18 64  64 0  

  دوم
7 35 35 0  
10 36 36   

 بيمه انجيرستان

  بلي
18 90 100 2  
23 82 96   

  خير
0 10 0 4  
1 4 4   

 اطالع از ميزان بارندگي

  بلي
16 80 80   
21 75  75 0  

  خير
4 20 20 0  
7 25 25   

  وضعيت توپوگرافي
 زمين انجيرستان

  كوهپايه
4 20 21 

  
8 29 29 

  دشت
3 15 16 0  
11 39 39 0  

  هردو
12 60 63 

  
9 32 32 

 نوع خاك انجيرستان

  سبك
3 15 15   
4 14 14 0  

  سنگين
8 40 40 0  
9 32  32   

  انجيرستاننوع خاك  
  هردو

6 30 30   
12 43 43 

  
  دانم نمي

3 15 15 

3 11 11 

  نوع مالكيت
 انجيرستان

  ملكي
18 90 90 

  
26 93 93 

  اي و ملكي اجاره
1 5 5   
1 4 4 

  
  بري و ملكي سهم

1 5 5 

1 4 4 

2-يافته ها 
2-1-توصیف متغییر های مستقل گروه های آزمودنی و شاهد
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2-2-توصیف مشکالت گروه های آزمودنی و شاهد 
از منظر ويژگی های قرآنی

آمار توصیفی نگرش گروه آزمودنی و شاهد نسبت به اهمیت 
نداشتن  منظر  از  رطوبت  ذخیره سازی  روش های  و  آب 
در  نکردن  رفتار  عاقالنه  و  داشتن  بد  ظن  عاقبت اندیشی، 

مصرف آب، در جداول 3 الی 5 آمده است.

و  آزمودنی  گروه های  عاقبت انديشی  2-3-توصیف 
شاهد نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت

آمار توصیفی میزان برخوردار شدن آنان از عاقبت اندیشی 
روش های  و  آب  به  نسبت  شاهد  و  آزمودنی  گروه  دو  هر 
 3 در جدول  آموزش  اجرای  از  پس  رطوبت،  ذخیره سازی 
آمده است. برای این منظور از پاسخ به گویه های متغییری 

با عنوان عاقبت اندیشی محاسبه گردید.
از جمله تصمیم اندیشمندانه، استفاده از شیوه هاي صحیح 

خاک ورزي و ذخیره  بارش سالیانه در خاک است که به این 
ترتیب می توان میزان رطوبت ذخیره شده در خاک را افزایش 
داد تا گیاه با جذب آب و امالح مورد نیاز، به خوبي رشد 
کرده و محصول مرغوب تري تولید کند)صادق نژاد و اسالمي، 
1385: 104(. همان گونه که از داده های جدول بر می آید، 
میزان عاقبت اندیشی نسبت به آب و روش های ذخیره سازی 
رطوبت، در بازه عددی 0-78، در میان افراد گروه آزمودنی، 
  70 حدود   آن  میانگین  است؛   78 حداکثر  و   62  حداقل 
است که نشان می دهد در این گروه، عاقبت اندیشی نسبت 
باالیی  در سطح  رطوبت،  روش های ذخیره سازی  و  آب  به 
میانگین حدود  دارای  نظر،  این  از  شاهد،  گروه  دارد.  قرار 
این ویژگی،  از نظر  این گروه،  58 است که نشان می دهد 
گرچه کمی بیش از متوسط قرار دارد ولی عالقه چندانی 
به حفظ و بهره برداری صحیح از آب نداشته و به ضرورت 
صرفه جویی در مصرف آب، کمتر اهمیت می دهند)1/93(. 

رويکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرينی قرآن برای آموزش روستايیان

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  انديشي نسبت به آب  مقادير محاسبه شده عاقبت

  در دو گروه سازي رطوبت هاي ذخيره و روش

62 78  95/69  86/4  

7 77  82/57  65/2  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه  كمينه هاگويه رديف

در دو  سازي رطوبت هاي ذخيره محاسبه شده حسن ظن نسبت به روشمقادير 
  گروه

25  39  25/35  16/3  

6  39  30/29  24/7  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  مقادير محاسبه شده رفتار عاقالنه نسبت به آب 

    سازي رطوبت در دو گروه هاي ذخيره روشو 

11 15  85/13  31/1  

0 15  36/11  00/4  

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      86/4  95/69 آزمودني

      62/4  001/0  

      65/12  82/57 شاهد

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      16/3  25/35    يآزمودن

      30/3  002/0  

      25/7  30/29 شاهد

 

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  انديشي نسبت به آب  مقادير محاسبه شده عاقبت

  در دو گروه سازي رطوبت هاي ذخيره و روش

62 78  95/69  86/4  

7 77  82/57  65/2  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه  كمينه هاگويه رديف

در دو  سازي رطوبت هاي ذخيره محاسبه شده حسن ظن نسبت به روشمقادير 
  گروه

25  39  25/35  16/3  

6  39  30/29  24/7  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  مقادير محاسبه شده رفتار عاقالنه نسبت به آب 

    سازي رطوبت در دو گروه هاي ذخيره روشو 

11 15  85/13  31/1  

0 15  36/11  00/4  

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      86/4  95/69 آزمودني

      62/4  001/0  

      65/12  82/57 شاهد

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      16/3  25/35    يآزمودن

      30/3  002/0  

      25/7  30/29 شاهد

 

 

2-4-توصیف حسن ظن گروه های آزمودنی و شاهد 
نسبت به روش های ذخیره سازی رطوبت 

جــدول 4، آمار توصیفی گویه های حســن ظــن آزمودنی ها 
نسبت به روش های ذخیره سازی رطوبت را در بر می گیرد.

هریک  در  گویه ها  این  عددی  بازه  مجموعه  توصیفی  آمار   
از روی داده های مربوطه،  از گروه های آزمودنی و شاهد که 
به  نسبت  ظن  حسن  عنوان  با  متغییری  و  گردید  محاسبه 
روش های ذخیره سازی رطوبت بدست آمده، نشان داده شده 
است. بررسی نتایج حسن ظن گروه های آزمودنی و شاهد، 

در جدول 3 نشان می دهد که در بازه عددی 0– 39، کمترین 
میزان حسن ظن نسبت به روش های ذخیره سازی رطوبت در 
با 39  برابر  بیشترین عدد،  افراد گروه آزمودنی، 25 و  میان 
بوده است. در گروه شاهد، کمترین میزان امتیاز این ویژگی، 
6 و بیشترین، 39 است. محاسبه میانگین نشان می دهد که 
و  می باشد   29/30 میانگین  دارای  نظر،  این  از  شاهد  گروه 
بیانگر آن است که این گروه، از نظر دارا بودن ویژگی مورد 

نظر، در سطح بیش از حد متوسط قرار دارد. 

جدول 3: عاقبت اندیشی گروه های آزمودنی)n=20( و شاهد)n=28( نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت

 اعداد با قلم پررنگ، گروه آزمودنی و اعداد با قلم ساده، گروه شاهد است. بازه عددی عاقبت اندیشی 0-  78 می باشد.

جدول4: حسن ظن گروه های آزمودنی)n=20( و شاهد)n=28( نسبت به روش های ذخیره سازی رطوبت

اعداد با قلم پررنگ، گروه آزمودنی و اعداد با قلم ساده، گروه شاهد است. بازه عددی حسن ظن 0- 39 می باشد.
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و  آزمودنی  گروه های  عاقالنه  رفتار  2-5-توصیف 
شاهد نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت 
عاقالنه  رفتار  گویه های  توصیفی  آمار   ،5 جدول  در 
و  آب  به  نسبت  شاهد،  و  آزمودنی  گروه های  بهره برداران 

روش های ذخیره سازی رطوبت آمده  است. سپس مجموعه 
آزمودنی و  از گروه های  این گویه ها در هریک  بازه عددی 
عاقالنه  رفتار  عنوان  با  متغیری  و  گردید  محاسبه  شاهد، 
نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت محاسبه شد.

جدول 5: رفتار عاقالنه گروه های آزمودنی)n=20( و شاهد)n=28( نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت

اعداد با قلم پررنگ، گروه آزمودنی و اعداد با قلم ساده، گروه شاهد است. بازه عددی رفتار عاقالنه 0- 15 می باشد.

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  انديشي نسبت به آب  مقادير محاسبه شده عاقبت

  در دو گروه سازي رطوبت هاي ذخيره و روش

62 78  95/69  86/4  

7 77  82/57  65/2  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه  كمينه هاگويه رديف

در دو  سازي رطوبت هاي ذخيره محاسبه شده حسن ظن نسبت به روشمقادير 
  گروه

25  39  25/35  16/3  

6  39  30/29  24/7  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  مقادير محاسبه شده رفتار عاقالنه نسبت به آب 

    سازي رطوبت در دو گروه هاي ذخيره روشو 

11 15  85/13  31/1  

0 15  36/11  00/4  

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      86/4  95/69 آزمودني

      62/4  001/0  

      65/12  82/57 شاهد

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      16/3  25/35    يآزمودن

      30/3  002/0  

      25/7  30/29 شاهد

 

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  انديشي نسبت به آب  مقادير محاسبه شده عاقبت

  در دو گروه سازي رطوبت هاي ذخيره و روش

62 78  95/69  86/4  

7 77  82/57  65/2  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه  كمينه هاگويه رديف

در دو  سازي رطوبت هاي ذخيره محاسبه شده حسن ظن نسبت به روشمقادير 
  گروه

25  39  25/35  16/3  

6  39  30/29  24/7  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  مقادير محاسبه شده رفتار عاقالنه نسبت به آب 

    سازي رطوبت در دو گروه هاي ذخيره روشو 

11 15  85/13  31/1  

0 15  36/11  00/4  

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      86/4  95/69 آزمودني

      62/4  001/0  

      65/12  82/57 شاهد

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      16/3  25/35    يآزمودن

      30/3  002/0  

      25/7  30/29 شاهد

 

 

جدول6: مقایسه میانگین عاقبت اندیشی دو گروه آزمودنی)n=20( و شاهد)n=28( نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت

بازه عددی عاقبت اندیشی)0- 78(

بازه  در  آزمودنی،  نشان می دهد که گروه  نتایج جدول 5، 
0-15، حداقل امتیاز 11 و حداکثر 15 را کسب کرده اند. 
می دهد  نشان  آنان  امتیازات   13/85 میانگین  محاسبه 
روش های  و  آب  به  نسبت  عاقالنه  رفتار  از  گروه،  این  که 
ذخیره سازی رطوبت، در سطح باالیی قرار دارد. ولی گروه 
روش های  و  آب  به  نسبت  عاقالنه  رفتار  ویژگی  از  شاهد، 
با   15 حداکثر  و   0 امتیاز  حداقل  رطوبت،  ذخیره سازی 
گروه  نشان می دهد  که  کرده اند.  میانگین 11/36را کسب 

شاهد، از این نظر از حد متوسط باالتر است.
 

و  آزمودنی  گروه  دو  قرآنی  ويژگی های   3-مقايسه 
شاهد 

روش های  و  آب  به  نسبت  عاقبت اندیشی  مقایسه   نتیجه 

روش های  به  نسبت  ظن  حسن  رطوبت،  ذخیره سازی 
و  آب  به  نسبت  عاقالنه  رفتار  و  رطوبت  ذخیره سازی 
و  آزمودنی  گروه های  بین  رطوبت  ذخیره سازی  روش های 
شاهد، با آزمون t مستقل انجام شد و نتایج در جداول 6 تا 

8 آمده است. 
3-1-مقايسه میانگین عاقبت انديشی دو گروه آزمودنی 
و شاهد نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت 
نتایج جدول 6 این فرضیه صفر که میانگین عاقبت اندیشی 
گروه  دو  رطوبت،  ذخیره سازی  روش های  و  آب  به  نسبت 
و  کرده  رد  را  ندارند  معنی داری  تفاوت  شاهد،  و  آزمودنی 
گروه آزمودنی که مطالب فنی را با هنر تصویرگری قرآنی 
آموزش دیده اند، از عاقبت اندیشی نسبت به آب و روش های 

ذخیره سازی رطوبت، در سطح باالتری قرار دارد.

3-2-مقايسه میانگین حسن ظن دو گروه آزمودنی و 
شاهد نسبت به روش های ذخیره سازی رطوبت

در جدول 7، این فرضیه صفر آزمون شد که میانگین ویژگی 
حسن ظن نسبت به روش های ذخیره سازی رطوبت گروه 
این  نتایج   تفاوت معنی دار نیست. ولی  آزمودنی و شاهد، 

که  دهد  می  نشان  و  کرده  رد  را  مذکور  فرضیه  جدول، 
دارند  معنی داری  تفاوت  شاهد،  و  آزمودنی  گروه  میانگین 
و گروه آزمودنی، نسبت به روش های ذخیره سازی رطوبت، 

حسن ظن بیشتری دارند. 
3-3-مقايسه میانگین رفتار عاقالنه گروه آزمودنی و 
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شاهد نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت 
رفتار  را می آزماید که میانگین  این فرضیه صفر  جدول 8 
عاقالنه نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت دو 
گروه آزمودنی و شاهد، تفاوت معنی داری ندارند. اما نتایج 

این جدول، این فرضیه را رد کرده و نشان می دهد میانگین 
این دو گروه، تفاوت معنی داری دارند و در گروه آزمودنی 

در سطح باالتری قرار دارد. 

رویکردی نظری و عملی به هنر تصویرآفرینی قرآن برای آموزش روستاییان

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  انديشي نسبت به آب  مقادير محاسبه شده عاقبت

  در دو گروه سازي رطوبت هاي ذخيره و روش

62 78  95/69  86/4  

7 77  82/57  65/2  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه  كمينه هاگويه رديف

در دو  سازي رطوبت هاي ذخيره محاسبه شده حسن ظن نسبت به روشمقادير 
  گروه

25  39  25/35  16/3  

6  39  30/29  24/7  

 

  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه كمينه هاگويه  رديف

  مقادير محاسبه شده رفتار عاقالنه نسبت به آب 

    سازي رطوبت در دو گروه هاي ذخيره روشو 

11 15  85/13  31/1  

0 15  36/11  00/4  

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      86/4  95/69 آزمودني

      62/4  001/0  

      65/12  82/57 شاهد

 

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين ها گروه

      16/3  25/35    يآزمودن

      30/3  002/0  

      25/7  30/29 شاهد

 

 

جدول 7: مقایسه میانگین حسن ظن دو گروه آزمودنی)n=20( و شاهد)n=28( نسبت به روش های ذخیره سازی رطوبت

بازه عددی حسن ظن)0- 39(

 T-value . Sig انحراف معيار ميانگين هاگروه

      31/1  85/13 آزمودني

     68/2  01/0  

      99/3  36/11 شاهد

 

جدول8: مقایسه میانگین رفتار عاقالنه گروه آزمودنی)n=20( و شاهد)n=28( نسبت به آب و روش های ذخیره سازی رطوبت

بازه عددی رفتار عاقالنه)0- 15(

سه گانه  ويژگی های  و  نگرش ها  همبستگی  4-بررسی 
قرآنی در گروه  آزمودنی 

آماری  تکنیکی  و  است  توصیفی  آمارهای  جزء  همبستگی، 
است که به بررسی رابطه دو متغیر می پردازد به گونه ای که 
براساس آن، شناخت و آگاهی از رابطه در توزیع های دو متغیره، 
سبب شناخت بهتر متغیرها و رابطه بین آنها می شود. ضریب 
همبستگی پیرسون ، از روش های پر کاربرد جهت تعیین میزان 
رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی محسوب گردیده، شدت1  
و جهت همبستگی را نشان می دهد و با عالمت r نمایش داده 
می شود)کالنتری، 1387: 187(. مقدار ضریب همبستگی، بین 
1- تا صفر و از صفر تا 1+ تغییر می کند. هرچه این ضریب به 
عدد یک نزدیک تر باشد، همبستگی قوی تر است. عالمت مثبت 
و منفی، جهت و فاصله ضریب همبستگی تا صفر، میزان آن را 
تعیین می کند. در این تحقیق، چون متغیرهای مورد بررسی از 

نوع نسبی هستند، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

این بخش از مطالعه، به بررسی رابطه نگرش ها و ویژگی های 
در  دارد.  اختصاص  مطالعه  مورد  گروه های  در  مطالعه،  مورد 
جدول زیر، این فرضیه صفر آزموده شده که بین خصوصیات 
فردی، نگرش ها و ویژگی های سه گانه در گروه آزمودنی، رابطه 
معنی داری وجود ندارد. ولی نتایج بدست آمده از جدول، فرضیه 

مذکور را رد کرده و نشان می دهد که بین:
الف( نگرش شناختی نسبت به اهمیت آب و سن گروه آزمودنی، 
در سطح 0/01، رابطه  ای مستقیم و قابل مالحظه  و با سطح 
تحصیل، در سطح 0/05، رابطه معکوس و قابل مالحظه ای 
وجود دارد. به این معنا که با افزایش سطح تحصیل، نگرش 
شناختی نسبت به اهمیت آب کاهش می یابد و برعکس. به 
عالوه، نگرش شناختی نسبت به اهمیت آب با سابقه انجیرکاری 
گروه آزمودنی، رابطه قابل مالحظه و مستقیم در سطح 0/01 

دارد. 

1-مقادیر عددی شدت رابطه عبارتند از: ≤ 0/7: خیلی قوی؛ 0/69- 0/5: قابل مالحظه؛ 0/49- 0/3: متوسط؛ 0/29- 0/1: کم، 0/09– 0/01: قابل اغماض )کرمی، 1385(
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 ب(نگرش رفتاری گروه آزمودنی نسبت به روش های ذخیره سازی
رطوبت با سطح تحصیل این گروه، در سطح 0/05 رابطه قابل 
مالحظه و معکوس دارد ولی شدت رابطه نگرش رفتاری این 
مساحت  با  رطوبت  ذخیره سازی  روش های  به  نسبت  گروه 
انجیرستان، متوسط بوده و در سطح 0/05 معنادار و مستقیم 

است.
ج( عاقبت اندیشی گروه آزمودنی، نیز با سطح تحصیل آنها، 

ولی  دارد.  معکوس  و  مالحظه  قابل  رابطه   0/05 سطح  در 
رابطه عاقبت اندیشی با هریک از نگرش های شناختی نسبت 
به اهمیت آب و شناختی نسبت به روش های ذخیره سازی 

رطوبت، خیلی قوی، مستقیم و در سطح 0/01 معنادار است.
در  تحصیل  سطح  با  آزمودنی  گروه  ظن  حسن  رابطه  د( 
سطح 0/01 معنادار، قابل مالحظه و معکوس ولی با مساحت 
انجیرستان، قابل مالحظه و مستقیم است که در سطح 0/01 

  
  

  )n=20(آزمودنی  گانه قرآنی و خصوصیات فردي در گروه هاي سه ها، ویژگی بررسی همبستگی نگرش: 9جدول 
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نگرش شناختی 
  نسبت به اهمیت آب

R 56/0  53/0-  60/0  -  -  -  -  

Sig.  **01/0  *02/0  **001/0  -  -  -  -  

 شدت رابطه 
قابل 

  مالحظه
قابل 

  مالحظه
  -  -  -  -  قابل مالحظه

نگرش رفتاري نسبت 
هاي  به روش

  سازي رطوبت ذخیره

R -  51/0-  -  49/0  -  -  -  

Sig. -  *02/0  -  *03/0  -  -  -  

  - شدت رابطه
قابل 

  مالحظه
  -  -  -  متوسط  -

  اندیشی عاقبت

R -  52/0-  -  -  79/0  83/0  -  

Sig. -  *02/0  -  -  **001/0  **001/0  -  

  - شدت رابطه
قابل 

  مالحظه
  -  خیلی قوي  خیلی قوي  -  -

  حسن ظن

R -  59/0-  -  54/0  -  -  94/0  

Sig. -  **001/0  -  **01/0  -  -  **001/0  

  - شدت رابطه
قابل 

  مالحظه
-  

قابل 
  مالحظه

-  -  
خیلی 
  قوي

  رفتار عاقالنه

R -  -  45/0  -  -  -  45/0  

Sig. -  -  *05/0  -  -  -  *04/0  

  متوسط  -  -  -  متوسط  -  - شدت رابطه

** p 01/0  =   * p 05/0=  
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معنادار می باشد. بین حسن ظن با نگرش رفتاری نسبت به 
روش های ذخیره سازی رطوبت، در سطح 0/01 رابطه خیلی 

قوی، مستقیم و معناداری وجود دارد. 
ه( ویژگی رفتار عاقالنه با سابقه انجیرکاری و نگرش رفتاری 
و  متوسط  رابطه  رطوبت،  ذخیره سازی  روش های  به  نسبت 

مستقیم دارد که در سطح 0/05، معنادار است.    
 

5- نتیجه
امروزه، جهان بر لبه پرتگاه بحران زیست محیطی قرار دارد زیرا 
محیط زیست از سوی انسان تهدید می شود. واقعیت این است 
که ریشه اصلی بحران های زیست محیطی در زمان معاصر 
را باید در نگاه و تفسیر انسان از محیط طبیعی دانست. به 
بیان دیگر، مشکل اصلی در معرفت شناسی و جهان بینی آدمی 
است)شاه ولی و همکاران، 1386: 31 و 32(. محقّقان بر این 
باورند که تنها اتکاء به توصیه های فّنی و فناوري ها، چاره ساز 
نیست بلکه نیازمند رویکردی نوین برای تغییر فکر و رفتار 
با تغییر این دو است که  انسان نسبت به محیط است زیرا 
مسئولیت وی نسبت به محیط تغییر خواهد کرد)شاه ولی و 
شاه مراد، 1390: 70(. اهمیت این موضوع تا حّدي است که 
سمت و سوي علوم زیست محیطي، از علوم محیطي و فیزیکي 
به سمت علوم رفتاري در حال تغییر است)محقق داماد، 1387(. 
زیرا ارتباط انسان با محیط، تحت تأثیر نظرات، عقاید، ارزش ها، 
افکار و رفتار اوست؛ لذا، هرگونه تغییر در محیط می باید از 
انسان آغاز شود زیرا این انسان ها هستند که سرانجام توصیه ها 
را بنا بر چگونگي خصوصیات رواني خود تفسیر و تعبیر نموده 
و ممکن است آنها را به کار برند و یا رد نمایند)شاه ولي، 1375: 
688(. به همین دلیل، اهمیت مباحث اخالق زیست محیطی 
در آموزش ها را بهتر می توان درک کرد زیرا، مفاهیم اخالق 
نگرش،  اگر  استوارند.  ارزشی  مبانی  بر  نیز،  محیطی  زیست 
نوعی جهت گیری مثبت یا منفی در برابر یک شی، شخص 
و یا رفتاری خاص تلقی گردد، آنگاه اهمیت تاثیر ارزش های 
فرد و از جمله، ارزش های اخالقی در این جهت گیری بیشتر 
روشن می شود. به این ترتیب، ارزش های اخالقی می توانند با 
شکل دهی نگرش، بر رفتارهای حفاظتی و زیست محیطی فرد، 
تاثیر بگذارند)عابدی سروستانی و شاه ولی، 1388: 125(. زیرا 
بُعد روحاني وجود انسان، او را از سایر مخلوقات جهان هستي 
متمایز و برتر می سازد و با این دید که انسان خلیفه اهلل و اشرف 
مخلوقات جهان هستي است، تقوي پیشگي او، مانع از اِعمال 
افعال غیرانساني و تنش هاي ناشایست بر زیست بوم و بر خالف 
خواست خدا می شود و دلیل صحت معارف عقلی خویش 
و طریقه تحقق آنها را در هماهنگي با شریعت و متون الهی 

جستجو خواهد نمود)شاه ولی،1389: 23-20(.

از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش سطح 
تحصیل، به کاهش تاثیرپذیری افراد منجر شده است. بنابراین 
بایستی به دنبال شیوه های تصویرگری متناسب با قشر تحصیل 
کرده بود تا بتوان تغییرات مورد نظر را در آنها نیز ایجاد نمود. 
علمی/تحلیلی«،  »دانش  همزمان  می توان  منظور  این  برای 
»دانش ماوراءطبیعه« و »دانش اخالق/دین« را درآنها بهبود 
آن که  برای  است.  پایداری  نبض  دانش،  تنوع  این  بخشید. 
تحصیالت کردگان بتوانند از این نوع دانش بهره گیرند، باید در 
مراکز آموزشی با آنها آشنا شده و آنها را بیاموزند؛ زیرا پیش بینی 
آموزش زیست محیطی ایران 1404، آن است که باید این نوع 
تتوع دانش مد نظر قرار گیرد)شاه ولی و شاه مراد، 1390: 70(.

قرآن)تجسیم،  تصویرآفرینی  هنر  شیوه  نتایج،  به  توجه  با 
تشخیص و تخییل( توانسته است بین آموزشگر و روستاییان 
ارتباط مناسب ایجاد نماید تا نسبت به اهمیت آب و روش هاي 
ذخیره آن، اثرگذار باشد. یعني ویژگي هاي مورد پژوهش را در 
آنان ارتقاء دهد و اثربخشي آموزش را بهبود بخشد. بنابراین 
آموزش های کشاورزي باید با کمک تصویرآفرینی به شیوه 
قرآنی و متناسب با مخاطب متحول شوند تا در راستاي حل 
مشکالت جامعه روستایي نظیر معضل کمبود در روستائیان 

تغییرات مطلوب را ایجاد نماید.

رویکردی نظری و عملی به هنر تصویرآفرینی قرآن برای آموزش روستاییان
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