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چکيده
ي اثربخش را ميطلبد که این مهم براي جوامع روستايي
ورود به دوران فراصنعتي ،روشهای يادگير 
اهميت به مراتب بيشتري دارد .ترويج کشاورزي نقشي اساسي برای طراحي چنين روشهايي دارد
تا آنان را به فراگيري بيشتر مشتاق سازد .بکارگيري هنر از جمله تصويرآفرینی ميتواند تحقق اين
مهم را ممکن سازد زیرا نفوذ سريعتر و عميقتر را فراهم ميآورد .از جلوههاي باشكوه قرآن نيز آن
است كه بسياري از پديدهها و معارف را در قالب تصاوير زيباي هنري ،می آفریند که از مزيتهاي
آن ،دميدن روح حيات و حركت در پديدهها و معاني ،تأثيرگذاري عميق بر دلها ،انتقال معاني بسيار
در قالب الفاظ اندك (ايجاز) و برانگيختن قواي حسي در راستاي اقناع عقلي است .آموزش جنبههاي
فني و تخصصي كشاورزي به همراه اين هنر ،نه تنها یادگیری کشاورزان آسانتر ،بلکه آنان با فرهنگ
قرآني نیز آشنا میشوند .اين تحقيق با بررسي کارکرد هنر تصويرآفریني قرآن در آموزش روستاييان
نشان داد که در ايجاد ارتباط مناسب با مخاطبان ،آموزشگر را ياري رسانده و تغييرات مطلوب در
نگرش مخاطبان ،نسبت به آب و روشهاي ذخيرهسازي آن و همچنین ويژگيهاي قرآني مورد نظر
را در آنان ايجاد کرده است.
کلید واژهها :روشهای آموزش و يادگيري ،ترویج کشاورزی ،تصويرگري قرآني ،آب ،فارس.
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 -1مقدمه
عصر اطالعات بدون ترديد جوامع را وارد عرصههاي متنوع خواهد ساخت بهطوريکه ورود به چنين
عصري ،نيازهاي فرهنگي و عادتهاي يادگيري جديد را ميطلبد(خاتون آبادي .)32 :1376 ،در اين
ميان ،نقش ترويج کشاورزی برای جوامع روستائی انکار ناپذير است .برنامههاي ترويج کشاورزی بايد
به گونهاي طراحي شوند كه نه تنها تضمين كننده اطالعات ،بلکه سازوكارهاي كافي را براي شكلدهي
يادگيري مخاطبان روستائی ،دارا باشند .ولي يكي از چالشها در اين فرآيند ،تهيه مسيرهاي اطالعرساني
مناسب براي اثربخشي بيشتر است(شاهولي و مشفق.)9 :1385 ،
آموزش از جمله روشهاي ارائه اطالعات است که در مباحث ترويج کشاورزي بر آن تأکيد زيادي می
شود (ماالسيس )10 :1367 ،که بهعنوان يك هنر عملي برای ایجاد تغيير فرايندي پويا و اثربخش،
تلقي ميگردد(حجازي .)31 :1385 ،بهرهگيري از هنر در آموزش ،ميتواند اثربخشي آن را افزايش
دهد؛ زيرا اصوالً هر توليد هنري ،براساس يك اصل مهم ،يعني ارتباط شكل ميگيرد(شاهولي و مشفق،
 .)5 :1385يكي از انواع هنرها ،تصويرآفرینی است .آنجا که نفوذ سريعتر و عميقتر است ،ردپايي از هنر
و تصويرآفرینی در آن ديده ميشود(ميرخليلي .)1386 ،در حقيقت ميتوان گفت ،آنچه به معاني و
پديدهها ،حيات و عمق ميبخشد و آنها را براي انسان شيرين و جذاب مينمايد ،تصويرآفریني و مجسم
نمودن معاني و پديدهها به شيوههاي گوناگون است.
يكي از جلوههاي زيبا و باشكوه قرآن ،آن است كه بسياري از پديدهها ،حقايق و معارف خود را در قالب
تصاوير زيبا و بديع هنري ،می آفریند و معاني مجرد و عقلي را به شکل نمادهايي محسوس و مادي براي
انسانها مجسم مينمايد .به اين ترتيب ،قرآن با اين شيوه بديع ،معارف بلند و ژرف خود را در سطح فهم
بشر تنزل داده و با ترسيم دقيق حقايق ،در تصاوير و صحنههايي زنده ،معقول را محسوس ،مخفي را
آشكار ،غائب را حاضر ،دور را نزديك و مبهم را روشن ميسازد(محمد قاسمي7 :1387 ،و .)8به همین
دلیل ،از این ظرفیت برای آموزش روستائیان استفاده گردید.
-1-1آموزش براي تغيير
آموزش ،يك فرآيند پويا و در حال تغيير است .هدف نهايي هر فعاليت آموزشي آن است تا تغييرات
مطلوب را در رفتار و تجارب فراگيران به وجود آورد و يادگيري چيزي جز بروز اين تغييرات نيست(حجازي،
 .)12 :1385يادگيري را تغييري دانستهاند که در رفتار ،شناخت و تواناييهاي انسان ايجاد ميشود و براي
مدتي مديد باقي ميمانند بهطوريکه نميتوان آنها را صرفا ناشي از فرآيندهاي رشد و نمو دانست .اين
تغييرات به نسبت ثابت ،به شدت متأثر از تجربه هستند که در رفتارهاي يادگيرنده ظاهر ميشوند(حسين
چاري و خير به نقل از اسالوين.)41 ،1986 ،
كيمبل ،يادگيري را به صورت تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه (توان رفتاري) كه در نتيجه تمرين ،تقويت
شده و رخ ميدهد ،مطرح كرده است .يادگيري تغييري است كه در اثر فعاليت فراگير انجام ميگيرد .در
اين ميان ،آموزشگر با تالش و برنامهريزي ،شرايط مناسبي براي تغيير فراگیر ايجاد ميكند .آموزش به
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عنوان يك هنر عملي ،بايد به منزله فرآيندي كه نيازمند شهود ،خالقيت و آشكارسازي مكنونات است
شناخته شود(حجازي12 :1385 ،و .)31گروهي از افراد كه آموزش را هنر ميدانند ،معتقدند که در
آموزش مطلوب ،علم و هنر بهطور پيچيده در هم تنيدهاند(ابراهیمی.)33 :1390 ،
-2-1رويکردهاي متنوع آموزشي برای تغییر
عصر اطالعات بدون ترديد جامعه ما را نيز وارد عرصههايي خواهد ساخت که ورود به آنها ،نيازهاي
فرهنگي و عادتهاي يادگيري جديدي را ميطلبد(خاتونآبادي .)32 :1376 ،مر ّوجان کشاورزي كه
وظيفه مهم گزينش ،پردازش و نشر اطالعات مفيد را بر عهده دارند ،بايد براي مقابله با چالشهاي در
حال ظهور این عصر در سطوح ملي و بينالمللي مهيا باشند .به همین منظور برنامههاي ترويج کشاورزي
بايد تضمين كند كه نظام اطالعرساني ،سازوكارهاي مناسب را براي شكلدهي و ارائه مناسب اطالعات
به مخاطبان فراهم می آورد(شاهولي و مشفق)9 :1385 ،؛ زیرا در مباحث ترويج کشاورزي بر آموزش
تأکيد زيادي میشود .روشهاي آموزش کشاورزي بايد به نحوي باشند که باعث تغيير در فراگيران شود.
همچنين ،فراگيران را به فراگيري هرچه بيشتر مشتاق کنند تا بتوانند سطح دانش و آگاهي خود را باالتر
برند(ماالسيس.)11 :1367 ،
 -3-1لزوم هنر برای تغيير
هنر ،وسيله ارتباط انسانهاست که براي حيات بشر و سير به سوي سعادت فردی و اجتماعی ،يک
ضرورت است؛ زيرا افراد با احساسات مشابه را به هم پيوند ميدهد(تولستوي .)67 :1350 ،هنر و زيبايي
آن از درون انسانها ميتراود(نجومی)39 :1379 ،؛ كوششى براى خلق زيبايى و يك فعاليت انساني است
که آگاهانه و به ياري عالئم مشخصه ظاهري ،احساساتي را كه هنرمند تجربه كرده است ،به ديگران انتقال
حسي كه او گذشته است ،بگذرند(تولستوي،
میدهد ،تا آن احساسات را تجربه نمايند و از همان مراحل ّ
 .)66 :1350كار هنر اين است که آنچه را كه ممكن است در قالب استدالل و تعقل ،نامفهوم و دور از
دسترس است ،مفهوم سازد و در دسترس همگان قرار دهد(همان.)140 :
هنر ،از رسايي و پذيرش بيشتر و سریعتر پيام برخوردار بوده و به دلیل جهاني بودن زبان آن در ميان
راههاي مختلف پيامرساني ،پذيرفتهترين راه ميباشد(ميرخليلي .)1386 ،زیرا صفاي هنر در خميره و
فطرت آدمي نهاده شده و از جمال بيانتهاي حضرت حق مدد ميگيرد ،و اين صفا و کشش فطرتی ،چون
آفتاب در ضمير او مشهود و چون اقيانوس در درون او موج ميزند(نجومی .)35 :1379 ،هنر همچنین به
تحمل واقعيت او را ياري ميكند ،بلكه براي شايستهتر
انسان توان درك واقعيت را ميبخشد و نه تنها در ّ
كردن انسان ،به وی عزمي راسخ ارزاني ميدارد و به عنوان واقعيتي اجتماعي ،برقرار كننده تعادل بين
انسان و محيط اوست(فيشر.)72 :1349 ،
انسان با «هنر» میتواند نيازهاي دروني و روحي خود را ارضا نمايد(کانون هنر دانشگاه پيام نور مرکز
تاکستان .)1389 ،زیرا اصوالً ،بهعنوان عالىترين و واالترين تجليات روح ،ذوق ،نبوغ و ادراكبشريّت،
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تخيالت،سروكار دارد و آينه زندگى است .در حقيقت ،هنر ،خود ،يك نوع زندگى است
با احساسات و ّ
مقدم بر زندگانى باشد .چرا كه هنر ،هميشه
و شايد بتوان گفت ،هنر ،خود ،زندگى است؛ يعنىمىتواند ّ
موظف بوده در مقام يك راهنما ،از»ايدهآلها»« ،آرزوها»« ،يافت مىنشدنىها» و «خوشبينىها»ى
قانونمند شده كه بر همههستى فرمان مىرانند ،صحبت كند(هيهاوند .)1382 ،اصوال ارزش هنر به اين
است که بيننده ،شنونده و خواننده را تا جهانهاي ناشناس دوردست ،افقهاي ابديت ،مرزهاي جمال
بيحد خالق جميل می برد که او خود ،جميل و ارزشبخش و دوستدار جمال است(نجومی.)41 :1379 ،
هنر مىبايد در مخاطب ،در درجه اول ،بخش احساسى او را تسخير كند و سپس قواى عاقله او را تحريك
نماید .همه هنرها از اين بابت به يكديگر شبيهاند(شهسواري)1384 ،؛ زیرا يک ارتباط احساسي مشخص
بين هنرمند و مخاطب باید طوري باشد که مخاطب را تحت تأثير قرار دهد .بنابراين ،هنر واقعي بايد
ظرفيت الزم براي م ّتحد کردن مردم را از طريق ارتباط دارا باشد(تولستوي .)140 :1350 ،اگر هنر بتواند
جنبه معنوي و روحي افراد را ارضا نمايد ،تأثيري شگرف تر بر آنان خواهد گذارد .نکته مهم ،گره خوردن
هنرهاي روحنواز ،با آفرينش مخلوقات است ،حال در هر گرايشي نظیر نقاشي ،صنایع دستي ،تجسمي،
موسيقي ،عکاسي ،شعر ،و داستان باشد(کانون هنر دانشگاه پيام نور مرکز تاکستان.)1389 ،
بنابراين ،از نقشهاي حياتي هنر ،تفسير وابستگي زندگي بشر به محيط ،در دوران مختلف و توانايي
پيشبيني آينده ميباشد (همان) .در فرآيند ارتباط ،ضرورت جلب توجه افراد ،كام ً
ال آشكار است زیرا هر
توليد هنري براساس يك اصل مهم يعني ارتباط ،شكل ميگيرد .براي دستيابي به ارزشهاي فرهنگي و
براي عينيت بخشيدن به آنها ،به قالبي نياز است كه از لحاظ تأثيرگذاري و برقراري ارتباط سريع با مردم
قابل اطمينان باشد .هنر ،اين مهم را به انجام ميرساند و به القاي عادتهاي فرهنگي مناسب در مخاطبان
براي استفاده بهينه از منابع منجر ميشود(شاهولي و مشفق 29 :1384 ،و .)30
اگر زبان علمي يا عادي كه ما آن را در زندگي روزمره خود بهكار ميگيريم داراي اين ويژگي است كه
بيان مستقيم حقايق ميباشد ،زبان هنر نيز اين ويژگي را دارد كه همين حقايق را غير مستقيم بيان
کند .تفاوت اين دو زبان آن است كه زبان نخست ،بر نقل حقايق به صورت عینی ولی زبان هنر بر عنصر
تخيل استوار است(ميرخليلي به نقل از بستاني .)1386 ،بنابراین ميتوان با قرار دادن هنر و فرهنگ در
ّ
كنار مسائل فني و تخصصي كشاورزي و تعامل بين این دو ،سطح فرهنگ ،دانش و مهارت كشاورزان را
ارتقاء بخشيد(دانشوري.)1382 ،
 -4-1اهمیت هنر تصويرآفرینی برای تغییر
«ازراپاند» نويسنده و شاعر تصویرپرداز تصویر را به «چيزي که گرهاي فکري يا عاطفي را در لحظهاي از
زمان براي افراد روشنفکر و احساساتي ميگشايد» تعريف کردهاست(رستگار فسايي به نقل از اليوت ،بيتا،
 .)13تصوير در لغت به معناي صورت و شكل دادن به چيزي يا نقش كردن و رسم نمودن چيزي است.
اين واژه به معناي اصطالحي آن در ادبيات ،با تعاريف گوناگون مواجه بوده است(محمدقاسمي.)3 :1387 ،
قديميترين تعريف تصوير ،از افالطون است« :نخست سايهها و سپس بازتابهايي را که ميتوان بر سطح
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آب يا بر سطح اشياء صيقلي و ّبراق مشاهده کرد .اين نوع از بازنمايي ها را تصوير ميناميم»(حيدري،
« .)1389ون »1انديشمند غربي در تعريف تصوير ميگويد« :تصوير ،كالمي است غني ،كه غالباً از عناصر
محسوس تشكيل شده و دربردارنده فكر يا احساسي است که بر چيزي بيش از معناي ظاهري كالم
داللت دارد» و «تصوير در سادهترين توصيف ،عبارت از تعبير از حالت چيزي با جزييات يا جلوههاي
محسوس آن و به تعبيري ،تابلويي است كه از كلمات تشكيل شده است»(محمدقاسمي.)3 :1387 ،
بنابراين ،تصوير چيزي ثانوي است که بازنمايي حقيقت يا واقعيت ديگري است .در نظريههاي شناخت،
تصوير ،مبنايي است که فرآيند انتزاع و تجريد ،يعني شکلگيري مفاهيم و سپس ت ّفکر را امکانپذير
ميسازد .از سوي ديگر ،تصوير ذهني ،در غياب اشياء يا پديدهها نيز در ذهن حضور دارد و در فعاليتهاي
تخيل و عواطف ،بيشترين نقش را ايفا ميکنند(حيدري.)1389 ،
روانيّ ،
مجسم گردند
مجسم می سازد و باعث ميشود تا موضوعات ذهني و عاطفي نیز ّ
تصوير شاعرانه ،اشياء را ّ
و خواننده بتواند به وسيله جريانات پنهاني ،روح شاعر و نويسنده را در برخورد با اشياء و مسائل هستي
دريابد(رستگار فسايي.)15 :1369 ،
اساساً وظيفه هنر و فنون هنري ،چيزي جز اين نيست كه در اشياء ،روح بدمد و آنها را به صورت زنده
و پويا ترسيم نمايد ،تا در روح و فكر بشر تأثيرگذار باشد .اين سخن از هگل است كه ميگويد« :غايت
هنر در آن است كه هرگونه احساس خفته ،تمايالت و اشتياق را بيدار كند ،در آنها جان بدمد ،دل را
سرشار كند و همه چيز را براي انسانهاي رشد يافته و رشد نیافته احساسپذير سازد» .آنچه به معاني،
حيات و عمق ميبخشد و آنها را براي انسان ،شيرين و ّ
مجسم نمودن
جذاب مينمايد ،تصويرآفرینی و ّ
آنها به شيوههاي گوناگون است .با استفاده از تصويرآفریني ،معاني ذهني به يك باره جان گرفته و حاالت
روحي و دروني ،به يك تابلو يا صحنه ی گويا تبديل ميشود و نمونههاي انساني ،شخصيت پيدا كرده
و زنده و سر پا ميايستند ،به گونهاي كه منظره شنیداری براي شنونده ،تبديل به منظره دیداری و
ت و آمد و گفت
صحنهاي تماشايي ميگردد و گويي شخصيتهاي جانداري بر روي صحنه ،در حال رف 
و شنودند(محمدقاسمي7 :1387 ،و.)9

شايد اولين ارتباط انسان با دنياي خارج از خویش ،از طريق تصويرآفرینی و يا به زبان ديگر ،ارتباط
تجسمي کنوني ،اکثر شيوههاي ارتباطي با برانگيختن احساس ،از طريق
تصويري بوده است .در دنياي ّ
تجسم انجام ميگيرد .آنجا که نفوذ سريعتر و عميقتر است،
تصوير و پردازش عنصر خيال از راه تشبيه و ّ
ردپايي از هنر و تصويرآفرینی در آن ديده ميشود .اين حقيقت را بايد پذيرفت که در عصر حاضر ،انواع
هنرها ،از جمله تصوير و ارتباطات تصويري ،بر ايجاد روابط و تأثيرگذاري بر مخاطبان حاکم است .گرايش
کنوني به هنر و تصويرآفرینی ،در طول تاريخ بشر نيز وجود داشته است و آنجا که با روح و روان هنرمند
در آميخته و به بيان احساس مذهبي و ديني پرداخته ،به اوج شکوفايي و ماندگاري خود دست يافته
.......................................................................................................................................................................
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تجسم و تص ّور ميپردازد و نتيجه يافتههاي
است .اوج هنر آنجا است كه انسان در رابطه با دين ،به ّ
تخيلّ ،
خود را ترسيم مينماید .آن جا كه انسان به رستگاري و آرامش رسيده است ،همانجاست كه به
آفرينشهاي هنري دست يافت ه است(ميرخليلي.)1386 ،
 -5-1تصویر آفرینی در منابع مختلف
شاهنامه به هنر تصویر سازی می پردازد و منصور رستگاری فسائی( )1369آن 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 تماس پیدا
کند» .هنر فردوسی در آن است «که حتی معنویات و مجردات را به قلمرو محسوسات می کشاند».
تصویر آفرینی شاهنامه در  6دسته موضوعی انسان و دیگر موجودات و اشیاء» تمام خصایص خالق خود
را از وطن پرستی و ایران دوستی گرفته تا صفا و پاکی و استغنا» به تصویر می کشد .پیرامون برجستگی
این هنر تصویر آفرینی گفته شده است که درخشنده ترین و پرشکوه ترین صحنه ها 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».
اسطوره ها نیز از منابع تصویر آفرینی هستند که «بینش جوامع ابتدائی و تفسیر آنها از جهان» را ترسیم
می کنند .آن ها 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
مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه ای
به کار می بندد .همچنین سرگذشتی راست و ّ
تخیلی و وهم انگیز می گوید که چگونه چیزی پدید آمد ،هستی دارد ،یا از میان خواهد رفت.
نمادینّ ،
در نهایت «اسطوره شیوه ی کاوشگر هستی است»(اسماعیل پور .)14 :1375 ،اسماعیل پور در کتاب
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«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 مصری ،چینی ،سومری باستان و سانسکریت
نمونه هائی کهن از قصه ها یا قطعه های داستانی وجود دارند(پلووسکی .)23 :1365 ،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 ولی آموزش مخاطبان از اهداف
اصلی به تصویر کشیدن 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 ،
محمد قاسمی( )1387در کتاب «جلوه هائی از هنر تصویرآفرینی در قرآن» این هنر قرآنی را تنظیم
نموده است .وی معتقد است «یکی از جلوه های زیبا و جذاب 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
سر تاثیر شگرف آن بر دل ها» .در قسمت بعد این
و نشاط می آفرینند .و این است رمز جاودانگی قرآن و ّ
هنر قرآنی تشریح شده است.
 -6-1تصويرآفرینی قرآن
هيچ ديني مثل اسالم دعوت به زيبايي و زيباسازي و تجميل و تکميل اهتمام نورزيدهاست .عنايت
خداوندي ،فطرت و خميره آدمي را بر دوستي ،زيبايي و جمال نهاده است .به همين دليل است که دنياي
اسالم ،دنياي لطافت ،هنر و زيبايي است(نجومی.)37 :1379 ،
خداوند ،قرآن را بهار معرفت و حکمت قرار داد تا انسان ها با غوطهور شدن در ژرفاي بيکرانش ،گوهرهاي
حکمت و دانش را فراچنگ خويش آرند و با عمل به آن ،حيات مادي ،معنوي ،فردي و اجتماعي خویش
را سامان بخشند تا به نيکبختي برسند(مومني .)112 :1383 ،خداوند متعال ،انسان هنردوست و هنرپرور
.......................................................................................................................................................................

 .1منظور از طبایع در خصوص انسان چهار دستهاند« :دموی» (گرم و مرطوب)« ،صفراوی» (گرم و خشک)« ،بلغمی»
(سرد و مرطوب) و «سودایی» (سرد و خشک) که بر چهار فصل سال منطبق بوده و مقصود از عناصر ،همان عناصر اربعة
آب ،باد ،خاک و آتش میباشد .از طبع و طبیعت به عنوان یک قانون نانوشته در جهان نیز یاد شده است:
«چو بد کردی مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات» (ناصرخسرو)
instinct .2
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را رها نكرده تا فقط به تصاويري كه به شوق معبود خلق ميكند ،بپردازد .بلكه براي او منبعي از تصوير و
الهام و آفرينشهاي هنري خلق كرده ،و او را با زيباييهاي تصويري مورد توجه و عالقهاش پند و اندرز
تجسم ميبخشد(اصغرپور.)36 :1384 ،
می دهد و مفاهيم مورد نياز براي گذر از اين زندگي را براي او ّ
از مؤثرترين شيوههاي آموزش و پرورش ،آوردن تمثيل يا تصويرآفريني است که قرآن از اين شيوه
سرشار است .در اين نوع آفرينش هنري ،هم مباحث علم معاني و هم موضوعات علم بيان مانند تشبيه،
استعاره ،مجاز و کنايه ميگنجد(جعفري .)66 :1381 ،در برخي موارد ،مضمون يك امر و حقيقت آن،
جز با تصويرگري نمود پيدا نميكند و به همين دليل است كه ميتوان آن را مناسبترين روش در آشكار
نمودن مقصود و تأثيرگذاري بر مخاطب دانست .ترسيم تصوير حقايق معنوي در قالب امري محسوس،
غالباً مالزمت احساس با معنويت را به دنبال دارد و هيچ چيز همچون تصاوير محسوس ،نميتواند بر ذهن،
تأثيرگذار باشد(محمد قاسمي به نقل از زمخشري.)11 :1417 ،
مد نظر باشد ،سرشار از ّ
حظ و ّ
لذت دیداری
گاه ديدن يك اثر هنري ،بدون آن كه بهرهگیری آموزشي از آن ّ
است و شايد بارها و بارها به آن مينگريم .قرآن كريم نيز پردههايي تو در تو و صحنه هايي زيبا و بيكران و
سرشار از ّحس زيباشناسانه را به نمايش می گذارد ،تا ابتدا بينش ،روح و جان انسان را به لطف و زيبايي خود
بنوازد و سپس ناخودآگاه وی را تحت تأثير قرار داده و متح ّول گرداند(محمد قاسمي .)124 :1387 ،تصوير
هنري در قرآن ،وجود بشري را ،با عقل ،احساس و وجدان به وديعت نهاده شده در او مخاطب قرار ميدهد و
تارهاي روان او را به صدا در ميآورد تا ميان آنها تعادل برقرار كند و برای آن که تصوير انسان ايدهآل با ابعاد
بپردازد(الراغب.)12 :1387 ،
فكرياش ترسيم گردد ،ناگزير بايد به بررسي بافت تصوير هنري در خویش
ّ
 -7-1شیوه های تصویرآفريني قرآن
تصوير آفريني قرآني به طرق مختلف نظیر موارد زير انجام میگیرد:
 -1-7-1تجسيم :در اصطالح به معناي صورت جسماني دادن به امور معنوي و غير مادي است .يا به
عبارت ديگر ،امور مجرده را به صورت مادي ،محسوس و ملموس شناساندن و لباس مادي بر اندام آنها
پوشانيدن است .برخي از نمونههاي آن عبارتند از:
تجسم حقايق ديني مثل توحيد ،معاد ،تقوي ،ايمان ،دين ،قرآن ،اعمال ،گناه ،روز قيامت و عذاب
«م ُ
ثل َكلِ َم ٍة َخبِيثَ ٍة َك َش َج َر ٍة َخبِيثَ ٍة ْاجتُثَّ ْت ِمن ف َْوقِ
قيامت؛ برای مثال ،در سوره ابراهیم /آیات 26-24میفرمایدَ :
َ
األ ْر ِ
ض َما ل َ َها ِمن قَ َرا ٍر ».در اینجا ،ایمان را بهصورت درختی پاک و ثابت و پرثمر و کفر را به درختی ناپاک
تجسم نموده است.
که از ریشه در آمده ّ

تجسم حاالت روحي انسانها مثل حاالت مؤمنان ،ك ّفار ،مشركان ،منافقان ،بهشتيان و تخلّفكنندگان
ّ
«و ْام َرأَتُ ُه َح َّمال َ َة ال ْ َح َط ِب ،فِي ِجي ِد َها َح ْب ٌل ِّمن َّم َس ٍد :و
تبت:
مبارکه
سوره
4و5
آیات
مثال
عنوان
به
جهاد؛
از
َ
زنش آن هيمهكش (آتشافروز)،بر گردنش طنابى از ليف خرماست».
تجسم امور روحي و معنوي مثل مرگ ،روح ،هول و ترس ،غضب ،بشارت و آرامش؛ برای نمونه آیه
ّ
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شریفه18سوره غافرَ :
وب ل َ َدى ال ْ َحنَ ِ
اع»
ين ِم ْن َح ِم ٍ
يم َو َل َش ِف ٍ
يع يُ َط ُ
ين َما لِل َّظال ِ ِم َ
اج ِر َكا ِظ ِم َ
«وأن ِذ ْر ُه ْم يَ ْو َم ْال ِزفَ ِة إِ ِذ ال ْ ُق ُل ُ
َ
هول و ترس صحرای محشر را بهگونهای ترسیم نموده که دلها از جای خود کنده شده و به گلوگاه
رسیده و گویی میخواهد از حنجره بیرون بجهد.

 -2-7-1تشخيص :همانا امري ذهني يا معنوي و حتي به چيزي ما ّدي ،شخصيت انساني بخشيدن
مجسم کردن است (نوروزي .)383 :1378 ،همچنین «شخصيت انساني دادن
و آن را به صورت انسان ّ
مجسم كردن است» و يا «پوشاندن لباس انساني بر اندام اشياء و يا هر
به اشياء و آنها را به صورت انسان ّ
َّ
مخلوق غير بشري و بخشيدن صفات بشري به آنهاست .برای مثال ،سوره ُملک /آیه ُ « :15ه َو ال ِذي َج َع َل
ل َ ُك ُم ْ َ
ض َذل ُ ً
ور» زمین را همچون شتری رام و مرکبی راهوار
ال ْر َ
ول ف َْام ُشوا فِي َمنَا ِكبِ َها َو ُك ُلوا ِمن ِّر ْزقِ ِه َوإِل َ ْي ِه ال ُّن ُش ُ
مشخص می کند.
 -3-7-1تخييل :به معناي به خيال انداختن يا خيال ،تصوير و نماي چيزي را در انديشه و ذهن ديگران
آفريدن است .محمدقاسمي( )1387به نقل از صاحب الطراز ،میگوید« :تخييل ،تصوير حقيقت چيزي
است ،به گونهاي كه گمان برده ميشود آن چيز داراي صورتي قابل مشاهده است و از اموري است كه
به ديدن در ميآيد» .وي تخييل را نوعي شخصيت بخشيدن به معاني دانسته و اساس آن را تشبيه غير
َ
اس ُك ُلواْ ِم َّما فِي َ
األ ْر ِ
ض َحال ًَل
محسوس به محسوس ميداند .برای مثال ،در سوره بقره آیه« :168يَا أيُّ َها النَّ ُ
ال تَتَّبِ ُعواْ ُخ ُط َو ِ
َطيِّبًا َو َ
لش ْي َط ِ
ين ».در توصیف پیروان شیطان ،صحنه گامهای شیطان را در
ات ا َّ
ان إِن َّ ُه ل َ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
اندیشه می آفریند که جماعتی بر جای پای او گام مینهند و راه او را میپیمایند .اصوالً این نوع هنر وقتي
جلوه ميكند كه خيال در كار باشد ،و اين عنصر را ميتوان از مهمترين عناصر هنر به شمار آورد .قرآن
كريم با تصويرآفریني و ترسيم حقايق عقلي و معنوي در قالب امور محسوس و ملموس ،توانستهاست بذر
اعتقادات و معارف عاليه را در دل انسانها پرورش داده و تح ّولي شگرف در نهاد آنان پديد آورد.
 -8-1روش تحقيق
منطقه مورد مطالعه
این مطالعه ،در شهرستان استهبان ،واقع در شرق استان فارس که مرکز آن ،شهر استهبان ميباشد ،انجام
گرفت زیرا انجيرستان های آن که از گذشته بسیار دور سرمايه کهن ملی قلمداد شده ،به دليل کمآبي و
بروز خشکسالي ،دستخوش بحران و رو به نابودي گذارده است(عباسی )1388 ،و لذا وجود این معضل،
انجام این مطالعه را ضروری نمود .همچنین ،انجير استهبان ،از محصوالت مهم استان فارس است که نه
تنها مردم آن ،بلکه ديگر ساکنان استان ،از درآمد اين محصول ،امور خود را ميگذراندند .خشکي باغهاي
انجير استهبان ،افت کمي و کيفي محصول انجیر و در معرض نابودي قرار گرفتن باغها دغدغه بزرگ مردم
و مسئوالن استان است که توجه دولتمردان را طلب ميکند(بذرافشان.)1388 ،
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مشکالت انجیرستان ها
در راستای رفع مشکالت انجیرستان ها ،پیشینه نگاشته های مربوطه بررسی شدند و با کارشناسان و
برخی باغدار خبره نیز مصاحبه به عمل آمد و سه دسته مشکل شناسائی شدند:
دسته اول
 )1بیاطالعی از :لزوم بهینهسازی مصرف آب آبیاری ،اهمیت روشهای ذخیره رطوبت ،روشهای جدید
و مفید مصرف آب با عملکرد باالتر با ممانعت از تابش خورشید بر سطح آب ،و پوششدار کردن مسیرهای
عبور جریان آب ،ضرورت ارتباط مستمر و هماهنگ بین دو بخش غيردولتي و دولتي که همان کشاورزان
و متخصصان هستند ،در توسعه کشاورزي به ویژه مصرف آب ،تلقی آب بهعنوان کاالیی بهادار توسط
کشاورزان ،و وجود مؤسساتي نظیر مؤسسه ديم ايران.
 )2دسترسی نداشتن به منابع اطالعاتی و استفاده از آنها پیرامون :شیوههای ذخیره آب ،راهکارهای
مدیریت خشکسالی ،کارگاههای آموزش مدیریت خشکسالی ،دستورالعملهایی که میتوان برای ذخیره
آب در نظر گرفت ،و برنامههای آموزشی فرهنگ صحیح استفاده از منابع آب.
 )3احساس مسئولیت نکردن نسبت به :ارزش اقتصادي آب ،حفاظت از منابع آب در برابر آلودگيها،
لزوم «اصالح الگوي مصرف آب» بهعنوان يك معروف اجتماعي ،توجه به این که اسراف در مصرف آب
شرعاً جایز نیست ،و رشد و توسعه شرکتهاي تعاوني توليد روستايي ب ه عنوان تشکلهاي مفيد توليد و
بهرهبرداري از منابع آب و خاک
دسته دوم
 )1بهکار نگرفتن روشها و راهکارهای جدید مصرف و ذخیره آب مانند :کنترل نشت آب با پوشش انهار
و لوله گذاری ،استفاده از تجهیزات جلوگیری از تبخیر ،و استفاده چند سال یکبار از آبیاری تکمیلی در
باغهای دیم برای مقابله با کاهش میزان بارندگی.
 )2بیتفاوتی نسبت به آب و بیتوجهی به ارزش آن :ناشی از اندیشههای ناسنجیده و سادهانگارانه درباره
آب ،حذفنکردن علفهای هرز مزارع و یا اطراف جویها برای کاستن تلفات آب ،بازسازی نکردن
جویهای آب ،و استفاده مناسب نکردن از آبهای راکد نظیر برکههای موسمی برای آبیاری مزارع.
دسته سوم
 )1رفتارهای ناصحیح نظیر :آلوده شدن آبها با سموم دفع آفات گیاهی و کودهای شیمیایی.
 )2توجه نداشتن به ویژگیهای مزرعه و باغات برای کاستن مصرف آب از طریق :نحوه صحیح کاشت و
تراکم نهال ،و بکارگیری نظامهای آبياري تحتفشار.
 )3حرص و طمع :در استفاده از آب قنات یا رودخانه به هر میزان ،و بهرهبرداری بی رویه از آبهای زیر
زمینی.
 )4نگهداری نکردن از آب با :قرار ندادن محافظ بر سر چاه ها ،حصارکشی نکردن اطراف برکهها و
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آبانبارها برای جلوگیری از ورود حیوانات و آلوده شدن آب ،و ملزم نبودن به کاستن وابستگی به آبهای
زیر زمینی و انجام اقدامات حفاظتی.
سپس ریشه های قرآنی این سه دسته مشکل بررسی گردید که به شرح زیر می باشد:
نداشتنعاقبتاندیشی
در سوره شمس ،خداوند متعال ،پس از آنکه قضی ه قوم ثمود و سرنوشت شوم آنان را بیان میکند،
«و َ
خاف ُعقبَا َها» یعنی همه بدبختیهایی که این قوم بدان دچار گشتند ،بهخاطر آن بود که
الیَ ُ
میفرماید َ
عاقبتاندیش نبودند و از سرانجام عمل خویش بیمناک نگشتند .عاقبتاندیشی این است که چنانچه
ن را در نظر
انسان در نظر دارد کاری را انجام دهد ،اول فکر کند ،عاقبت آن را بسنجد ،هدف و تبعات آ 
بگیرد ،اگر خوب است انجام دهد و در غیر اینصورت ،از انجام آن دست بردارد ،تا به راه سعادت رهنمون
گردد .این ویژگی ،يك خصيصه مقدس انساني و موهبتي الهي است كه روش زندگي انسان را از زندگي
حيوان جدا كرده و به آن جنبه عقالني و انساني ميبخشد و افق آينده را روشن ميسازد تا فرصت
برنامهريزي را براي رسيدن به اهداف عالي پيدا كند(حاجیامیری .)1390 ،حضرت علی(ع) عاقبتاندیشی
توجه داشتن به فرجام کارها و مشورتکردن با خردمندان است:
را اینگونه معرفی میکند« :دوراندیشی ّ
َوی ال ْ ُع ُق ِ
شاو َر ُة ذ ِ
ول»(تميمي )476 :1366 ،همچنین میفرمایند« :هرگاه عزم و
ا َ
لح ْز ُم النَّ َظ ُر فِی ا َلعواقِ ِب َو ُم َ
إقترن ال َع ْز َم
اراده کسی با دوراندیشی و عاقبتنگری توأم شد ،نیکبختی و سعادت او کامل میشود :اذا
َ
السعاده»(همان )474 :و نیز «انسان دوراندیش در گرفتاریها دچار حیرت و سرگردانی
ب ِال ْ َح ْز ِم َک ُملَ ْت َ
البال ِء الحا ِز ُم «(همان.)474 :
نمیشود :ال یَ ْد َه ُ
ش ِع ْن َد َ
ظن بد داشتن
آنچه که زندگی انسان را رونق ،حرکت و تکامل میبخشد روحیه همکاری گروهی است و این در صورتی
امکانپذیر است که اعتماد و خوشبینی بر همگان حاکم باشد و به دور از هرگونه سوءظن باشند(ویسی،
 .)1388سوءظن بهمعناي بدگماني و از عيوب نفساني و رذائل اخالقي است که در قرآن کريم به
عض ال َّظ َّن
ین َامنُوا اِجتَنِبُوا َکثِیرا ً ِم َن ال َّظن إ َّن ب َ َ
شدت از آن نهي شده است(آقامحمدرضا« ،)1387 ،یا أیُّ َها ال َّ ِذ َ
إثم»(الحجرات )12/سوءظن عواقب ناگوار اجتماعی و فردی داراد که همچون آتش ،به خرمن خرد و خوی
انسان میافتد و تر و خشک را میسوزاند .عدهای از مردمان ،ذهن گسیختهای دارند که با تصورات خود،
دیگران را متهم کرده و به بال میافکنند(رخشانی .)1388 ،اين خوى ناپسند و بيمارى اخالقى ،آدمی
را منزوی و گوشهگیر میسازد(آقامحمدرضا )1387 ،آنچنانکه امام علی(ع) نیز میفرمایند« :كسیكه
ش ِمن ُك ّل أَ َح ٍد»( تميمي .)424 :1366 ،بدبینی،
بدبین است از همه وحشت داردَ :من لَم یَ ْح ِس ْن َظنّ ُه ا ِ ْستَ ْو َح َ
سرچشم ه بسیاری از ناراحتیهای روحی و روانی و موجب اضطراب و نگرانی است .شخص بدبین ،بیشتر
از دیگران غمگین و ناراحت است و در اثر گمانهای بدی که درباره اشخاص و پدیدهها دارد ،بسیار در
رنج و عذابی درونی است(ویسی .)1388 ،بدبين ،چون به اشخاص و رويدادها با عينك بدبينى مىنگرد،
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نمىتواند با بىطرفى و بىنظرى ،آنها را بررسى كند و آن پديده يا شخص را آنگونه كه هست بشناسد.
در نتيجه ،دچار قضاوت نادرست مىشود و اين خود موجب عقبماندگى است و نيز موجب بهرهنگرفتن
از فرصتها و افراد با ارزش است(آقامحمدرضا .)1387 ،ب ه دلیل رواج بدگمانی ،مردم بهیکدیگر تهمت
میزنند و نسبت بههم کینه و دشمنی پیدا میکنند .در نتیجه ب ه هم پشت کرده و از یکدیگر ،روی
برمیگردانند(رخشانی .)1388 ،اگر حسنظن و اعتماد متقابل میان مردم وجود نداشته باشد ،چرخ
زندگی از كار میافتد(جوانفکر.)1390 ،
عاقالنه رفتار نکردن
ير ِم َّمن َخ َلقنَا
خداوند وقتى به آدميان عقل را ارزانى داشت فرمود« :ل َ َقد َك َّرمنَا بَنِى آ َدم َ . . .و فَضَّ لنَا ُهم َع َلى َكثِ َ
تَ ِ
فض َيل :ما بنىآدم را كرامتبخشيديم  . . .و بر بسيارى از آفريدههايمان برترى دادهايم»(اسراء .)70/عالمه
طباطبايى(ره) در تفسير اين آيه مىفرمايد« :چيزىكه بنىآدم را از غير خودش ممتاز كرد ،همان عقل
است» .عقل بيشتر به نيرويى اطالق مىشود كه خداى سبحان ،بهعنوان حجت درونى به انسان بخشيده
است تا آن را براى تدبّر و تف ّكر ،ت ّعقّل و ت ّعلم و تفقّه و تا ّمل در آيات آفاق و انفس ،بهمنظور تمييز حق
از باطل در علوم نظرى و صالح و فساد ،خير و شر و نفع و ضرر در امور عملى زندگى ب ه كار گيرد تا به
معارف حقيقى و ايمان و اعمال صالح هدایت شود(طباطبائی .)215 :1382 ،مرحوم عالمه طباطبایی
همچنین در تعریف عقل از دیدگاه قرآن میگوید« :مراد از عقل در کالم خدای متعال ،ادراکی است که
با سالمت فطرت انسانی حاصل میشود؛ بهعبارت دیگر ،عقل یعنی علمی که انسان مستق ً
ال به آن دست
مییابد»(همان .)216 ،قرآن ،آدميان را ترغيب مىكند تا نيروى عقل خويش را ب ه كار گيرند و در آسمان
ن دو است و در تاريخ گذشتگان و نفسهاى خويش تف ّكر و تدبّر نمايند تا به عظمت
و زمين و آنچه بين آ 
صانع و خالقشان پى برده و در درگاه عبوديت او سر تسليم فرود آورند تا به كماالت خويش نايل آيند.
آياتى كه در آنها به تفكر دعوت شده است،بيانكننده اين حقيقت است كه قرآن كريم عقل را از ابزارهاى
مهم معرفت الهى و تفكر و تعقل را الزمه شناخت و پيمودن راه كمال مىداند .تاکیدی که قرآن به پرورش
نیروی عقل کرده است نشان میدهد که از نظر قرآن ،یک انسان رشد یافته کسی است که اهل فکر و
تشخیص باشد .از نظر قرآن ،اگر کسی فکر و اندیشه خود را بهطرز صحیح بکار گیرد و هدف او تنها درک
حقیقت باشد ،میتواند رستگاری را از گمراهی تشخیص دهد(محمدی .)1389 ،آياتى مثل سوره انفال
كسانى را كه همچون كوران و كران از كنار آيات الهى مىگذرند و در آنها تدبّر و تعقّل نمىكنند ،آنان
ين قَالُوا َس ِم ْعنَا َو ُه ْم َ
«و َ
ون مانند كسانى مباشيد كه گفتند
ال يَ ْس َم ُع َ
ال تَ ُكونُواْ َكال َّ ِذ َ
را منع کرده و می فرمایدَ :
شنيديم در حالى كه نمىشنيدند(».انفال)22/
آموزش انجيرکاران
از آنجا که آب از مهمترین نعمات الهی است و نقشی بسیار با اهمیت در جان بخشیدن به موجودات و
زنده کردن خاک بیجان دارد ،درک اهمیت آن و چگونگی مصرف آن ،موضوعی مهم است که باید به
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آن توجه نمود .چنانچه فردی ،آب را یک نعمت بسیار مهم الهی بشناسد و خداوند را ناظر بر همه امور
جهان بداند و به این نکته توجه کند که باید در مصرف نعمات الهی از دستورات خداوند پیروی نماید،
میتواند راه صحیح را تشخیص داده و با مصرف درست این هدیه الهی ،شکر نعمت را به جا آورد .خداوند
متعال ،رهنمودهای بسیاری در این زمینه دارد و در میان آیات نورانی قرآن ،به آب و اهمیت و نقش
آن در زندگی و حیات موجودات اشارات زیادی شدهاست(.رک :نور ،35/سبأ ،2/بقره ،275/معارج،10/
محمد ،15/بقره ،168/انفال ،24/بقره ،7/یس ،9-8/نور ،39/حج ،11/هود ،5 /اعراف ،122 -120/نوح،7/
قمر .)20/با عنایت به این نکات ،در ابتدا با بررسی آیات قرآن ،به جمعآوری 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.
آنگاه با تعمق بیشتر در هریک از آیات ،موضوعاتی که میتوان از هریک استنباط نمود ،استخراج گردید .با
توجه به این که هریک از آیات با برخی از موضوعات ،ارتباط بیشتری دارند ،نکاتی در زمینه آب ،اهمیت
آن و چگونگی مصرف آن از دیگر منابع نیز در کنار آیهای که بهتر آن موضوع را ترسیم مینمود ،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 میتواند در ترسیم هریک از این
موضوعات ،کمکرسان باشد و نیز چگونگی تصویرگری هریک از مصادیق با این موضوعات ،مورد بررسی
قرار گرفت که در جدول  1به طور خالصه آمده است .این جدول ،عناوین زیر را در بر میگیرد:
مهمترین آیهای که ارتباط بیشتری با موضوع و اهداف تحقیق داشته و چگونگی ترسیم صحنههای
مورد نظر را بتوان از آن استخراج کرد.
موضوعات و مشکالتی که در رابطه با موضوع و اهداف تحقیق ،از آیات مذکور استخراج شده است
نکاتی که از تحقیقات مختلف در زمینه مشکالت باغداران در مصرف آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت
استخراج شدهاست(مصادیق مشکالت)
* شیوههای تصویرگری قابل استفاده به منظور ترسیم مشکالت
* چگونگی مصادیق تصویرگری
* نتایج مورد انتظار از کاربرد آنها در تحقیق.
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جدول  :1مشکالت کشاورزان و مصادیق آنها در زمینه مصرف آب و روشهای ذخیره رطوبت ،مصادیق تصویرگری و نتایج مورد انتظار از کاربرد آنها

آیات قرآن

مصادیق مشکالت

مشکالت

شیوه تصویرگری
فن تصویر آفرینی

 .1-1یکی از آثار شوم کفر و لجاجت

مصادیقتصویرگری

نتایج مورد انتظار

فن بالغت

* نا آگاهی و بی اطالعی از:
 -اهمیت بهینهسازی مصرف آب آبیاری

در برابر حق ،آن است که حس

 -مصرف صحيح و بهينه آب

تشخیص را از آدمی سلب میکند

 -اهمیت روشهای ذخیره رطوبت

و دریچه دل انسان را بر هدایت و
موعظهپذیری مسدود مینماید .قرآن

 -روشهای جدید و مفید مصرف آب،

در به تصویر کشیدن حاالت چنین

با عملکرد باالتر نظیر ممانعت از تابش

انسانهایی« ،دلهایشان را چون

انرژی بر سطح آبها ،پوششدار کردن

ظرفی الک و مهر شده دانسته که

مسیرهای عبور جریان آب

نه محتوای صحیح و جانپروری وارد
آن میشود».

مصرف آب ،بین دو بخش دولتي و غير
دولتي که همان کشاورزان و متخصصان

نمیکنند ،دور گردن

* تغییر نگرش شناختی

چشمهایشانپوشیده

مخاطبان نسبت به موضوع

 .2 -1ابر سیاه وحشت بر دلها
مستولی شده که همه در فکر
خویشند و احدی به دیگری توجهی
ندارد؛ «هیچ دوست گرم و صمیمی
سراغ دوستش را نمیگیرد».

نداشتن عاقبت اندیشی

نه محتوای فاسد آن بیرون میآید و

 ضرورت ارتباط مستمر و هماهنگدر زمینه توسعه کشاورزي و بهخصوص

* افرادی که از این
روشها استفاده

تشبیه

اين بخش هستند
 تلقی آب به عنوان کاالیی بهادار توسطکشاورزان
 وجود مؤسساتي نظیر مؤسسه ديم ايران* دسترسی نداشتن به منابع اطالعاتی و

تخییل

استعاره

تشخیص

کنایه

تجسیم

تمثیل

آنها زنجیری است و
است و نمیبینند

میکنند به صورتی

روشهای

 -راهکارهای مدیریت خشکسالی

معرفی شوند که

قلب آنها مملو از یاد

 -دستورالعملهایی که میتوان برای

خداست و آنها که

 -برنامههای آموزشی فرهنگ استفاده

اعتنا به خداوند

ذخیره آب در نظر گرفت
از منابع آب
* برای احساس مسئولیت در مورد:
 بها دادن به ارزش اقتصادي آب حفاظت از منابع آب در برابر آلودگيها توجه به «اصالح الگوي مصرف آب» بهعنوان يك معروف اجتماعي
 توجه به این که اسراف در مصرف آبشرعا جایز نیست
 رشد و توسعه شرکتهاي تعاوني توليدروستايي به عنوان يکي از تشکلهاي
مفيد براي توليد و بهره برداري از منابع
آب و خاک

صحیح از نعمات الهی و

* افرادی که از آب
درست استفاده

 -کارگاههای مربوط به خشکسالی

بهرهبرداری
در راستای

استفاده از آنها پیرامون:
 -شیوههای ذخیره آب

و رفتاری

توجه نمیکنند ،بی

شناخت اهمیت آب و

ذخیره رطوبت
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آیات قرآن

مصادیق مشکالت

مشکالت

شیوه تصویرگری
فن تصویر

مصادیقتصویرگری

نتایج مورد انتظار

فن بالغت

آفرینی
* بکار نگرفتن روشها و راهکارهای جدید

 .1-2کسانی که کافر شدند ،اعمالشان

مصرف و ذخیره آب مانند

همچون سرابی است در یک کویر،
که انسان تشنه آن را از دور ،آب

صحنه پر شکوفه برای

کنترل نشت آب به کمک پوشش انهار و
استفاده از لوله

میپندارد اما هنگامی که به سراغ آن

استفاده از تجهیزات جلوگیری از تبخیر

میآید ،چیزی نمییابد و خدا را نزد

توجه به این موضوع که هر چند سال یک بار

آن مییابد و حساب او را صاف میکند

از آبیاری تکمیلی در باغهای دیم برای مقابله با

و خداوند سریع الحساب است.

کاهش میزان بارندگی استفادهشود.

 .2 -2تصاویری از قوم عاد در پنجه
قهر الهی :قوم عاد از نظر قدرت
کشاورزی و دامداری کسب میکردند،

ارزش آن

ملتی نیرومند بودند اما خردهایی
خرد داشتند .غرور آنها ،گوش شنوا
و چشم بینا را از آنها گرفته بود و

ظن بد داشتن

جسمی و ثروت سرشاری که از طریق

* بی تفاوتی نسبت به آب و بی توجهی به

سخنان پیامبرشان بر آنها کارگر نبود.

بی تفاوتی ناشی از اندیشههای ناسنجیده و ساده
انگارانه درباره آب
حذف نکردن علفهای هرز مزارع و یا اطراف
جوی ها برای کاهش تلفات آب

با افزایش گناه آنها ،عذاب الهی بر آنها

بازسازی نکردن جویهای آب

نازل شد .قرآن ،تصاویری از صحنههای

استفاده مناسب نکردن از آبهای راکد نظیر

عذاب آنها را اینگونه توصیف میکند:

برکههای موسمی برای آبیاری مزارع

تخییل

تشبیه

تشخیص

استعاره

تجسیم

کنایه
تمثیل

تغییر نگرش شناختی و
افرادی که از آب و
رفتاری
روشهای مورد نظر
مخاطبان نسبت به آب
استفاده میکنند و
و استفاده
افرادی که این کار را
صحیح از ان و نیز
نمیکنند ،در جایی
روشهای ذخیره
شبیه به کویر
رطوبت ،آگاهی از نتایج
این کار و
افرادی که از آب به
ایجاد اندیشههای صحیح
درستی استفاده میکنند در آنان
و روشهای ذخیره
رطوبت را به کار میبرند،
بهصورت نورانی و آنها

که استفاده نمیکنند ،با

صورتهای تیره و در لبه
پرتگاهی ترسیم شوند

در هنگام وزش طوفان« ،آنها را
همچون تنههای نخل ریشهکن شده،
از جا بر میکند» میبینیم که به هر
سو پرتاب میکند

اشاره به یکی از کارهای احمقانه

 -آلوده کردن آبها بوسیله سموم دفع آفات

برای معرفی افرادی که

رفتاری

 .3سر در الک فرو بردن :قرآن در
دشمنان اسالم و پیامبر(ص) ،برای

گیاهی و یا کودهای شیمیایی

از آب به درستی استفاده

مخاطبان نسبت به اهمیت

رویارو نشدن با آن حضرت ،این صحنه
را چنین توصیف میکند« :آگاه باشید،
آنها سرها را به هم نزدیک ساخته و
سینه ها را در کنار هم قرار میدهند

عاقالنه رفتار نکردن

* رفتارهای ناصحیح

یک سری تابلوهایی

تغییر نگرش شناختی و

* توجه نداشتن به ویژگیهای مزرعه و باغ به

کردهاند و آنها که این کار

آب و

منظور کاهش مصرف آب نظیر

را نکردهاند ،برای معرفی

روشهای ذخیره رطوبت و

 -توجه به نحوه کاشت نهال و تراکم کاشت

آنها ،نمایش داده میشود

اهمیت قائل شدن برای آب

 -استفاده از نظامهای آبياري نظیر تحت فشار

تا خود را از او پنهان سازند .آگاه

* حرص و طمع

باشید ،آنگاه که آنها لباسهایشان را

 -در استفاده از آب قنات یا رودخانه ،به هر میزان

به خود میپیچند و خویش را در آن

 -در بهرهبرداری از آبهای زیر زمینی

پنهان میکنند ،خداوند میداند آنچه

* نگهداری از آب

را پنهان میکنند و آنچه را آشکار

 -با قرار ندادن محافظ بر سر چاه

میسازند ،چرا که او از اسرار درون

 -با حصارکشی نکردن در اطراف برکهها و آب

سینهها آگاه است».

انبارها برای جلوگیری از ورود حیوانات و آلوده
شدن آب
 با ملزم نبودن به کاهش وابستگی به آبهایزیرزمینی و اجرای اقدامات حفاظتی

تخییل

تشبیه

تشخیص

استعاره

تجسیم

کنایه
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سه قصه به شیوه ی قرآن پيرامون مشکالت انجیرستانها و آموزش انجیرکاران تهیه گردید و توسط
قصهگو به صورت پردهخواني ارائه گرديد(رک :ابراهیمی.)71-85 ،1390 ،
جامعه آماري
اين پژوهش ،تمامي انجيرکاران شهرستان استهبان بودند که براساس آخرين اطالعات موجود در تعاوني
باغداران اين شهرستان ،در سال  4000 ،1389بهرهبردار بوده است .چون نمونه انتخاب شده میبايد براي
شرکت در دو کالس آموزشي گروهبندي شده و تعداد شرکت کنندگان در هريک حداکثر  25نفرباشد،
از فهرست اسامی انجيرکاران اعضاي تعاوني تعداد  50نفر ،بهطور تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند.
متغییر های تحقیق
متغیرهای مستقل عبارتند از :سن ،ميزان تحصيالت ،سابقه باغداري ،مساحت باغ ،عملكرد باغ در سال
زراعي قبل ،ميزان درآمد از شغل باغداری و غیر باغداری ،بيمه بودن باغ ،میزان خسارت به محصول به
دليل خشكسالي در چند سال اخیر ،و نوع مالكيت باغ.
متغیر وابسته این تحقیق به شرح زیر است:
* عاقبت اندیشی بهرهبرداران نسبت به اهمیت آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت
* حسن ظن بهرهبرداران نسبت به روشهای ذخیرهسازی رطوبت
* عاقالنه رفتار کردن بهرهبرداران نسبت به اهمیت آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت
ابزار تحقیق
پرسشنامه تحقیق شامل سواالت بسته(متغییر وابسته) با گزينههاي با طيف ليکرت و شامل هيچ(،)0
کم( ،)1متوسط( ،)2زياد( )3بود .با سواالت باز ،ويژگيهاي فردي پرسش شوندگان(متغيرهاي مستقل)،
طرح گردید .براي سنجش آن ،از نظرات متخصصان استفاده شد و پايايي آن با يک مطالعه راهنما و
بررسي ضريب آلفاي کورنباخ برابر با  0/85انجام گرفت که نشان از درجه اعتماد باال به آن است.
روش تحقیق
با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش و امکانات اجرايي ،روش آزمايشي(نيمه تجربي) با «طرح يك گروه
كنترل با پس آزمون» انتخاب گردید .طرح مزبور داراي يك «گروه تجربي» و يك «گروه شاهد» بود
كه گروه تجربي ،تحت تاثير آموزش مطالب فني همراه با تصويرآفرینی قرار گرفت ،اما گروه شاهد ،فقط
با ارائه مطالب فني ،آموزش ديدند .در پايان آموزش ،از هر دو گروه پس-آزمون با پرسشنامه به عمل
آمد(نگاره .)1
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نگاره  :1طرح يك گروه كنترل با پس آزمون(فرشادگهر و شهيدي)75 :1381 ،
تصادفي گروهها متغير مستقل پس آزمون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
T

E+Xi

R

C

O

R

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
T

E

 :Rتصادفی بودن گروهها :O ،گروه آزمودنی :C ،گروه کنترل :E ،آموزش :Xi ،پردهخوانی :T ،پس آزمون

اهداف پژوهش
هدف کلی اين پژوهش ،بررسی نظری هنر تصويرآفرینی و تاثير عملی آن بر انجیرکاران شهرستان
استهبان فارس می باشد .در این راستا ،اهداف ویژه زیر تدوین گردید:
* بررسی کارکرد تصویرآفرینی قرآنی بر کسب عاقبت اندیشی انجیرکاران نسبت به اهميت آب،
* بررسی کارکرد تصویرآفرینی قرآنی بر ایجاد حسن ظن در انجیرکاران نسبت به روشهاي
ذخيرهسازي آب
* بررسی کارکرد تصویرآفرینی قرآنی بر تمایل رفتار عاقالنه انجیرکاران نسبت به روشهاي ذخيرهسازي
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جدول  :2توزیع فراوانی متغییرهای مستقل در گروههای آزمودنی( )20=nو شاهد()28=n

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متغییرها

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی معتبر بدون پاسخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31
25
5
نزدیک به هم
موقعیت قطعات
32
21
6
انجیرستان
69
55
11
دور از هم
9
64
64
18
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اول
65
65
13
0
اشتغال به باغداری به
64
64
18
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان شغل
دوم
35
35
7
0
36
36
10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
100
90
18
بلی
2
96
82
23
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیمهانجیرستان
0
10
0
خیر
4
4
4
1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
80
80
16
بلی
0
75
75
21
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطالع از میزان بارندگی
0
20
20
4
خیر
25
25
7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21
20
4
کوهپایه
29
29
8
وضعیت توپوگرافی
16
15
3
0
دشت
زمین انجیرستان
39
39
11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
63
60
12
هردو
0
32
32
9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15
15
3
0
سبک
14
14
4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع خاک انجیرستان
40
40
8
سنگین
32
32
9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30
30
6
هردو
43
43
12
0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوع خاک انجیرستان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمیدانم

3
3

15
11

15
11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوع مالکیت
انجیرستان

ملکی

18
26

90
93

90
93

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجارهای و ملکی

1
1

5
4

5
4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهمبری و ملکی

1
1

5
4

اعداد با قلم پررنگ ،گروه آزمودنی و اعداد با قلم ساده ،گروه شاهد است
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رويکردي نظري و عملي به هنر تصويرآفريني قرآن براي آموزش روستاييان

آب
 -2یافته ها
 -1-2توصیف متغییر های مستقل گروههای آزمودنی و شاهد
 -2-2توصیف مشکالت گروه های آزمودنی و شاهد از منظر ویژگیهای قرآنی
آمار توصیفی نگرش گروه آزمودنی و شاهد نسبت به اهمیت آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت از
منظر نداشتن عاقبتاندیشی ،ظن بد داشتن و عاقالنه رفتار نکردن در مصرف آب ،در جداول  3الی 5
آمده است.
 -3-2توصیف عاقبتاندیشی گروههای آزمودنی و شاهد نسبت به آب و روشهای
ذخیرهسازی رطوبت
آمار توصیفی میزان برخوردار شدن آنان از عاقبتاندیشی هر دو گروه آزمودنی و شاهد نسبت به آب و
روشهای ذخیرهسازی رطوبت ،پس از اجرای آموزش در جدول  3آمده است .برای این منظور از پاسخ
به گویه های متغییری با عنوان عاقبت اندیشی محاسبه گردید.
از جمله تصمیم اندیشمندانه ،استفاده از شيوههاي صحيح خاكورزي و ذخيره بارش ساليانه در خاك
است که به این ترتیب میتوان ميزان رطوبت ذخيره شده در خاك را افزايش داد تا گياه با جذب آب و
امالح مورد نياز ،به خوبي رشد كرده و محصول مرغوبتري توليد كند(صادقنژاد و اسالمي.)104 :1385 ،
همانگونه که از دادههای جدول بر میآید ،میزان عاقبتاندیشی نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی
رطوبت ،در بازه عددی  ،78-0در میان افراد گروه آزمودنی ،حداقل  62و حداکثر  78است؛ میانگین آن
حدود  70میباشد که نشان میدهد در این گروه ،عاقبتاندیشی نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی
رطوبت ،در سطح باالیی قرار دارد .گروه شاهد ،از این نظر ،دارای میانگین حدود  58است که نشان

جدول  :3عاقبتاندیشی گروه های آزمودنی( )20=nو شاهد( )28=nنسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت
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و روشهای ذخیرهسازی رطوبت در دو گروه
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میدهد این گروه ،از نظر این ویژگی ،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 میدهند(.)1/93
 -4-2توصیف حسن ظن گروه های آزمودنی و شاهد نسبت به روشهای ذخیرهسازی رطوبت
جدول  ،4آمار توصیفی گویههای حسن ظن آزمودنیها نسبت به روشهای ذخیرهسازی رطوبت را در
بر میگیرد .آمار توصیفی مجموعه بازه عددی این گویهها در هریک از گروههای آزمودنی و شاهد که از
روی دادههای مربوطه ،محاسبه گردید و متغییری با عنوان حسن ظن نسبت به روشهای ذخیرهسازی
رطوبت بدست آمده ،نشان داده شده است .بررسی نتایج حسن ظن گروه های آزمودنی و شاهد ،در
جدول  3نشان میدهد که در بازه عددی  ،39 –0کمترین میزان حسن ظن نسبت به روشهای
ذخیرهسازی رطوبت در میان افراد گروه آزمودنی 25 ،و بیشترین عدد ،برابر با  39بوده است .در گروه
شاهد ،کمترین میزان امتیاز این ویژگی 6 ،و بیشترین 39 ،است .محاسبه میانگین نشان میدهد که گروه
جدول :4حسن ظن گروههای آزمودنی( )20=nو شاهد( )28=nنسبت به روشهای ذخیرهسازی رطوبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردیف

گویهها

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

25

39

35/25

3/16

6

39

29/30

7/24

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقادیر محاسبه شده حسن ظن نسبت به
روشهای ذخیرهسازی رطوبت در دو گروه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعداد با قلم پررنگ ،گروه آزمودنی و اعداد با قلم ساده ،گروه شاهد است .بازه عددی حسن ظن  39 -0می باشد.

شاهد از این نظر ،دارای میانگین  29/30میباشد و بیانگر آن است که این گروه ،از نظر دارا بودن ویژگی
مورد نظر ،در سطح بیش از حد متوسط قرار دارد.
 -5-2توصیف رفتار عاقالنه گروههای آزمودنی و شاهد نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی
رطوبت
در جدول  ،5آمار توصیفی گویههای رفتار عاقالنه بهرهبرداران گروههای آزمودنی و شاهد ،نسبت به آب و
روشهای ذخیرهسازی رطوبت آمدهاست .سپس مجموعه بازه عددی این گویهها در هریک از گروههای
جدول  :5رفتار عاقالنه گروه های آزمودنی( )20=nو شاهد( )28=nنسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردیف

گویهها

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

11

15

13/85

1/31

0

15

11/36

4/00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقادیر محاسبه شده رفتار عاقالنه نسبت به آب
و روشهای ذخیرهسازی رطوبت در دو گروه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

رويکردي نظري و عملي به هنر تصويرآفريني قرآن براي آموزش روستاييان

آزمودنی و شاهد ،محاسبه گردید و متغیری با عنوان رفتار عاقالنه نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی
رطوبت محاسبه شد.
نتایج جدول  ،5نشان میدهد که گروه آزمودنی ،در بازه  ،15-0حداقل امتیاز  11و حداکثر  15را کسب
کردهاند .محاسبه میانگین  13/85امتیازات آنان نشان میدهد که این گروه ،از رفتار عاقالنه نسبت به
آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت ،در سطح باالیی قرار دارد .ولی گروه شاهد ،از ویژگی رفتار عاقالنه
نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت ،حداقل امتیاز  0و حداکثر  15با میانگین 11/36را کسب
کردهاند .که نشان میدهد گروه شاهد ،از این نظر از حد متوسط باالتر است.
 -3مقایسه ویژگیهای قرآنی دو گروه آزمودنی و شاهد
نتیجه مقایس ه عاقبتاندیشی نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت ،حسن ظن نسبت به
روشهای ذخیرهسازی رطوبت و رفتار عاقالنه نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت بین
گروههای آزمودنی و شاهد ،با آزمون  tمستقل انجام شد و نتایج در جداول  6تا  8آمده است.
 -1-3مقایسه میانگین عاقبتاندیشی دو گروه آزمودنی و شاهد نسبت به آب و روشهای
ذخیرهسازی رطوبت
نتایج جدول  6این فرضیه صفر که میانگین عاقبتاندیشی نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت،
دو گروه آزمودنی و شاهد ،تفاوت معنیداری ندارند را رد کرده و گروه آزمودنی که مطالب فنی را با هنر
جدول  :6مقایسه میانگین عاقبتاندیشی دو گروه آزمودنی( )20=nو شاهد( )28=nنسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گروهها

میانگین

انحراف معیار

Sig . T-value

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آزمودنی

69/95

4/86

شاهد

57/82

12/65

4/62

0/001

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازه عددی عاقبتاندیشی()78 -0

تصویرگری قرآنی آموزش دیده اند ،از عاقبتاندیشی نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت ،در
سطح باالتری قرار دارد.
 -2-3مقایسه میانگین حسن ظن دو گروه آزمودنی و شاهد نسبت به روشهای ذخیرهسازی
رطوبت
در جدول  ،7این فرضیه صفر آزمون شد که میانگین ویژگی حسن ظن نسبت به روشهای ذخیرهسازی
رطوبت گروه آزمودنی و شاهد ،تفاوت معنیدار نیست .ولی نتایج این جدول ،فرضیه مذکور را رد کرده
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جدول  :7مقایسه میانگین حسن ظن دو گروه آزمودنی( )20=nو شاهد( )28=nنسبت به روشهای ذخیرهسازی رطوبت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گروهها

میانگین

انحراف معیار

آزمودنی

35/25

3/16

Sig . T-value

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد

7/25

29/30

4/62

0/001

بازه عددی حسن ظن()39 -0

و نشان می دهد که میانگین گروه آزمودنی و شاهد ،تفاوت معنیداری دارند و گروه آزمودنی ،نسبت به
روشهای ذخیرهسازی رطوبت ،حسن ظن بیشتری دارند.
 -3-3مقایسه میانگین رفتار عاقالنه گروه آزمودنی و شاهد نسبت به آب و روشهای
ذخیرهسازی رطوبت
جدول  8این فرضیه صفر را میآزماید که میانگین رفتار عاقالنه نسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی
رطوبت دو گروه آزمودنی و شاهد ،تفاوت معنیداری ندارند .اما نتایج این جدول ،این فرضیه را رد کرده
جدول :8مقایسه میانگین رفتار عاقالنه گروه آزمودنی( )20=nو شاهد( )28=nنسبت به آب و روشهای ذخیرهسازی رطوبت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گروهها

میانگین

آزمودنی

13/85

انحراف معیار

Sig . T-value

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد

11/36

1/31

3/99

2/68

0/01

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازه عددی رفتار عاقالنه()15 -0

و نشان میدهد میانگین این دو گروه ،تفاوت معنیداری دارند و در گروه آزمودنی در سطح باالتری قرار
دارد.
 -4بررسی همبستگی نگرشها و ویژگیهای سهگانه قرآنی در گرو ه آزمودنی
همبستگی ،جزء آمارهای توصیفی است و تکنیکی آماری است که به بررسی رابطه دو متغیر میپردازد به
گونهای که براساس آن ،شناخت و آگاهی از رابطه در توزیعهای دو متغیره ،سبب شناخت بهتر متغیرها
و رابطه بین آنها میشود .ضریب همبستگی پیرسون  ،از روشهای پر کاربرد جهت تعیین میزان رابطه
بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی محسوب گردیده ،شدت و جهت همبستگی را نشان میدهد و با عالمت
 rنمایش داده میشود(کالنتری .)187 :1387 ،مقدار ضریب همبستگی ،بین  -1تا صفر و از صفر تا
 +1تغییر میکند .هرچه این ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ،همبستگی قویتر است .عالمت مثبت
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و منفی ،جهت و فاصله ضریب همبستگی تا صفر ،میزان آن را تعیین میکند .در این تحقیق ،چون
متغیرهای مورد بررسی از نوع نسبی هستند ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
این بخش از مطالعه ،به بررسی رابطه نگرشها و ویژگیهای مورد مطالعه ،در گروههای مورد مطالعه
اختصاص دارد .در جدول زیر ،این فرضیه صفر آزموده شده که بین خصوصیات فردی ،نگرشها و
ویژگیهای سهگانه در گروه آزمودنی ،رابطه معنیداری وجود ندارد .ولی نتایج بدست آمده از جدول،
فرضیه مذکور را رد کرده و نشان میدهد که بین:
الف) نگرش شناختی نسبت به اهمیت آب و سن گروه آزمودنی ،در سطح  ،0/01رابطهای مستقیم و
قابل مالحظ ه و با سطح تحصیل ،در سطح  ،0/05رابطه معکوس و قابل مالحظهای وجود دارد .به این
معنا که با افزایش سطح تحصیل ،نگرش شناختی نسبت به اهمیت آب کاهش مییابد و برعکس .بعالوه،
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جدول  :9بررسی همبستگی نگرشها ،ویژگیهای سهگانه قرآنی و خصوصیات فردی در گروه آزمودنی()20=n
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میزان همبستگی و شدت رابطه

سن

سطح تحصیل

قابل

قابل

قابل

سابقه

**0/01

*0/02

**0/001

-

-

-

-

-

مساحت

0/56

-0/53

0/60

-

-

-

-

-

نگرش شناختی نسبت
به اهمیت آب

نگرش شناختی نسبت به
روشهای ذخیرهسازی رطوبت

نگرش رفتاری نسبت به
روشهای ذخیرهسازی رطوبت

متغیرها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگرش شناختی
نسبت به اهمیت آب

نگرش رفتاری نسبت به
روشهای ذخیرهسازی رطوبت

R
Sig

شدت رابطه
R
Sig

مالحظه

-

-

-

-

-

مالحظه مالحظه
-

-0/51

-

0/49

-

-

-

-

-

*0/02

-

*0/03

-

-

-

-

نگرش شناختی نسبت به اهمیت آب با سابقه انجیرکاری گروه آزمودنی ،رابطه قابل مالحظه و مستقیم
در سطح  0/01دارد.
ب) نگرش رفتاری گروه آزمودنی نسبت به روشهای ذخیرهسازی رطوبت با سطح تحصیل این گروه،
در سطح  0/05رابطه قابل مالحظه و معکوس دارد ولی شدت رابطه نگرش رفتاری این گروه نسبت به
روشهای ذخیرهسازی رطوبت با مساحت انجیرستان ،متوسط بوده و در سطح  0/05معنادار و مستقیم
است.
ج) عاقبتاندیشی گروه آزمودنی ،نیز با سطح تحصیل آنها ،در سطح  0/05رابطه قابل مالحظه و معکوس
دارد .ولی رابطه عاقبتاندیشی با هریک از نگرشهای شناختی نسبت به اهمیت آب و شناختی نسبت به
روشهای ذخیرهسازی رطوبت ،خیلی قوی ،مستقیم و در سطح  0/01معنادار است.
د) رابطه حسن ظن گروه آزمودنی با سطح تحصیل در سطح  0/01معنادار ،قابل مالحظه و معکوس ولی
با مساحت انجیرستان ،قابل مالحظه و مستقیم است که در سطح  0/01معنادار میباشد .بین حسن ظن
با نگرش رفتاری نسبت به روشهای ذخیرهسازی رطوبت ،در سطح  0/01رابطه خیلی قوی ،مستقیم و
معناداری وجود دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pearson correlation coefficient

 .2مقادیر عددی شدت رابطه عبارتند از :0/7 ≥ :خیلی قوی؛  :0/5 -0/69قابل مالحظه؛  :0/3 -0/49متوسط؛ :0/1 -0/29

کم :0/01 –0/09 ،قابل اغماض (کرمی.)1385 ،
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ه) ویژگی رفتار عاقالنه با سابقه انجیرکاری و نگرش رفتاری نسبت به روشهای ذخیرهسازی رطوبت،
رابطه متوسط و مستقیم دارد که در سطح  ،0/05معنادار است.
 -5نتیجه
امروزه ،جهان بر لبه پرتگاه بحران زیست محیطی قرار دارد زیرا محیط زیست از سوی انسان تهدید میشود.
واقعیت این است که ریشه اصلی بحرانهای زیست محیطی در زمان معاصر را باید در نگاه و تفسیر انسان
از محیط طبیعی دانست .به بیان دیگر ،مشکل اصلی در معرفتشناسی و جهانبینی آدمی است(شاهولی
و همکاران 31 :1386 ،و  .)32محققّان بر این باورند که تنها اتکاء به توصیههای ف ّنی و فناوريها ،چارهساز
نیست بلکه نیازمند رویکردی نوین برای تغيير فکر و رفتار انسان نسبت به محیط است زیرا با تغییر این
دو است که مسئوليت وی نسبت به محیط تغيير خواهد کرد(شاهولی و شاهمراد .)70 :1390 ،اهميت اين
حدي است كه سمت و سوي علوم زيست محيطي ،از علوم محيطي و فيزيكي به سمت علوم
موضوع تا ّ
رفتاري در حال تغيير است(محقق داماد .)1387 ،زیرا ارتباط انسان با محيط ،تحت تأثير نظرات ،عقايد،
ارزشها ،افکار و رفتار اوست؛ لذا ،هرگونه تغییر در محیط میباید از انسان آغاز شود زیرا اين انسانها هستند
که سرانجام توصيهها را بنا بر چگونگي خصوصيات رواني خود تفسير و تعبير نموده و ممکن است آنها را
به کار برند و يا رد نمايند(شاهولي .)688 :1375 ،به همین دلیل ،اهمیت مباحث اخالق زیست محیطی
در آموزشها را بهتر میتوان درک کرد زیرا ،مفاهیم اخالق زیست محیطی نیز ،بر مبانی ارزشی استوارند.
اگر نگرش ،نوعی جهتگیری مثبت یا منفی در برابر یک شی ،شخص و یا رفتاری خاص تلقی گردد ،آنگاه
اهمیت تاثیر ارزشهای فرد و از جمله ،ارزشهای اخالقی در این جهتگیری بیشتر روشن میشود .به این
ترتیب ،ارزشهای اخالقی میتوانند با شکلدهی نگرش ،بر رفتارهای حفاظتی و زیست محیطی فرد ،تاثیر
بگذارند(عابدیسروستانی و شاهولی .)125 :1388 ،زیرا بُعد روحاني وجود انسان ،او را از ساير مخلوقات
جهان هستي متمايز و برتر میسازد و با اين ديد كه انسان خليفه اهلل و اشرف مخلوقات جهان هستي است،
تقويپيشگي او ،مانع از ا ِعمال افعال غيرانساني و تنشهاي ناشايست بر زيستبوم و بر خالف خواست خدا
میشود و دليل صحت معارف عقلی خویش و طريقه تحقق آنها را در هماهنگي با شريعت و متون الهی
جستجو خواهد نمود(شاهولی.)23-20 :1389،
از سوی دیگر ،نتایج پژوهش نشان میدهد که افزایش سطح تحصیل ،به کاهش تاثیرپذیری افراد منجر
شده است .بنابراین بایستی به دنبال شیوههای تصویرگری متناسب با قشر تحصیلکرده بود تا بتوان
تغییرات مورد نظر را در آنها نیز ایجاد نمود .برای این منظور میتوان همزمان «دانش علمی/تحلیلی»،
«دانش ماوراءطبیعه» و «دانش اخالق/دین» را درآنها بهبود بخشید .این تنوع دانش ،نبض پایداری است.
برای آنکه تحصیالت کردگان بتوانند از این نوع دانش بهره گیرند ،باید در مراکز آموزشی با آنها آشنا
شده و آنها را بیاموزند؛ زیرا پیشبینی آموزش زیست محیطی ایران  ،1404آن است که باید این نوع تتوع
دانش مد نظر قرار گیرد(شاهولی و شاهمراد.)70 :1390 ،
با توجه به نتايج ،شیوه هنر تصويرآفرینی قرآن(تجسيم ،تشخيص و تخييل) توانسته است بین آموزشگر و
روستاییان ارتباط مناسب ايجاد نماید تا نسبت به اهميت آب و روشهاي ذخيره آن ،اثرگذار باشد .يعني
ويژگيهاي مورد پژوهش را در آنان ارتقاء دهد و اثربخشي آموزش را بهبود بخشد .بنابراين آموزش های
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کشاورزي بايد با کمک تصويرآفرینی به شیوه قرآنی و متناسب با مخاطب متحول شوند تا در راستاي حل
مشکالت جامعه روستايي نظیر معضل کمبود در روستائیان تغييرات مطلوب را ايجاد نمايد.
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ویسی ،محمود()1388؛ سوءظن و درمان آن ،قابل دسترس در  http://www.eslahe.comتاریخ دسترسی:
.1389/6/19
هيهاوند ،هوشنگ()1382؛ هنر ،تئاتر ،جنگ ،ماهنامه صحنه .12 ،قابل دسترس در http://www.iricap.com
تاريخ دسترسي.1388/6/13:

