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  چكيده
 هـاي  كتـاب  هـاي  تصويرسـازي  روز روزبـه  كـه  اسـت  آن مقالـه  اين نگارندگان براي مهم مسئله
 ولـي  شـود؛  مـي  گيراتـر  داسـتاني  هـاي  شخصـيت  هـاي  پردازش و ها رنگ ها، فرم جهت از كودك

 تخيـل  كـردن  فعـال  و كـردن  آزاد بـراي  قرآني تزئينات و نقوش فرد  به منحصر قابليت از ندرت به
 تماثيـل  و مثـالي  صـور  منبـع  عنوان به) خيال( مثال عالم به وصول ابزار و اندام كه -  كودكان خالّق
  .شود مي استفاده -  رود مي شمار به اسالم در هنري

 مشـهود  صفويه و تيموريه دوره در ويژه  به قرآني هاي تذهيب نقوش در كه اسالمي، شناسي زيبايي
 حسـن  و اجـرا  عـالي  تكنيـك  و مواد رنگ، نور، ها، اسليمي و ها ختايي هندسي، نقوش شامل است،

 ذهـن . هاسـت  رنـگ  و نقـوش  پيوسـته  حركـت  و مـداوم  تكـرار  همـاهنگي،  تعادل، چون تركيب
 سـبب  بـه  قرآنـي  هـاي  تـذهيب  فضـاي . اسـت  كشـف  دوستدار و حقيقت جوياي كودك كنجكاو
 در را كشـف  قـدرت  واقعـي،  دنيـاي  بـه  شـباهتي  بـي  و تذهيبي عناصر بودن بكر و مناسب تغييرات
 روش بـا  اسـت  درصـدد  مقالـه  ايـن . دهـد  مـي  تفكر مجال او به و كند مي بيشتر نوجوان و كودك
 كـه  كنـد  اثبـات  پرسشنامه از استفاده با و اي كتابخانه منابع از استفاده با و تحليلي - تطبيقي پژوهش

 بـه  توجـه  با كودك مخاطبان ويژه تفكربرانگيز و جذاب تزئيناتي با قرآني هاي نسخه تصويرسازي
 خاصـيت  و بـوده  امكانپـذير  صـفويه  دوره بـه  متعلـق  الگوهاي ويژه به آرايي قرآن شاخص الگوهاي
  .بخشد مي را خيال قوه كردن فعال توانايي آنها به ها، رنگ بودن نمادين و نقوش اين انتزاعي
، تصويرسـازي،  نمادين مفاهيم ديني، تربيت نوجوانان، و كودكان قرآني، تذهيب: كليدي واژگان
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  مقدمه

 نقشـی هـاتربیـت و هـاآمـوزش مطالعـات، از بسـیاری محورعنوان  به ،یقرآن رهایدستو و معارف
 از آسـمانی کتـبدیگـر  بـرخالف اسـالم دین منبع رینت مهم قرآن. دارد مسلمانان میان در بدیل بی

شخصـیت آنـان از و نمـود متحـّول شدت به را خود مخاطبان گروه نخستین و ماند مصون تحریف
 پـور، تبهجـ(پدید آورد  الهی های شارز گسترش و انسان آزادی راه به معتقد فداکار، مؤمن، یهای

 یگروهـ یا و سن مخصوص انسان، تحول و تربیت در قرآن ظرفیت دیگر سوی از). ٢٣ص ،١٣٨٧
 پـذیرش برای استعداد و آمادگی و ترهابزرگ به وابستگی لحاظ به نوجوانان و کودکان. نیست خاص
 هرگونـه مسـتحق و امـدادی فعالیـت هرگونـه درخور و توجهی هرگونه شایان تربیتی و تعلیم هرگونه
  ). ١٧ص ،١٣٨٧ بهشتی،( هستند دقیق ریزی هبرنام

 و دشـوار کودکـان، بـه آنهـا انتقـال ،نیستند مشاهده قابل و محسوس امور اعتقادات، ازآنجاکه
 فکـری های محدودیت نه و دینی مفاهیم ظرافت نه ،این وجود با. است خاصی های تظراف نیازمند
 اساسـی اهـداف از ییکـ بنـابراین،. ودشـ نمی قرآنـی و دینـی مفاهیمندادن  آموزش دلیل ،انکودک

 تـا اسـت آن های آموزه و قرآنکودک با  مستمر مطالعه و انس ،یکودک حساس دوره در قرآن آموزش
را  رفتـاری مناسـب الگـوی و هـا یبـد و هـا یخـوبشود و  تربیت قرآن با کودک با انس وسیله بدین

 انجـام گـرا هویـت هنر طریق از دینی، مفاهیم انتقال های روش بهترین از یکی گمان بی که بشناسد
 معنوی و اعتقادی مبانی آینده، در تا دارندنیاز  دینی پرورش به کودکی سنین از ما کودکان. پذیرد می
. نشـود آنهـا گیـر نگریبـا فرهنگـی خودبیگـانگی از و انحرافـات به میل و شود نهادینه آنها درون در

 مفـاهیم کودکان تا است دینی تربیتی و آموزشی های شرو کارآمدترین از یکیمصورسازی مفاهیم 
  . کنند درک بهتر تصویر، صورت به را

 و کـودک شـهودی نگـاه ،انکودک مذهبی های کتاب گونه بیتذه مصورسازی از هدف ،درواقع
 هـدف پس ؛است استوار حضوری کشف پایه بر که حصولیغیر نگاهی یعنی ؛است هنر به نوجوان
. اسـت مـادی سـاحت در زیبـایی یلهوسـ به الهـی هـای هآموز دهنده تعلیم نقش در مسلمان هنرمند
) ج و ب( سـال ١۴−٩ سنی گروه نوجوان و کودک مخاطب است شده تالش همقالاین  در ،بنابراین

بپردازد  ای هبالقو استعدادهای پرورش به سن، با متناسب قرآنی، تذهیب نقوش تا شود گرفته نظر در
 فضـای یـک در او سـاختن ور هغوطـ بـا و است شده نهاده ودیعت به کودک وجودی ساختار در که

  ٠ .شود شناخت موجب ملکوت و پرواز نور، مانند روحانی،
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  پژوهش پیشینه

 عظیم مفاهیم کشف و آشنایی برای راهکارهایی در پی یافتن که کودکان ویژه قرآنی مکتوبات تعداد
. اسـت انـدک بسـیار باشـند، کودکان توسط... و ملکوت به پرواز نور، خداوند، زیبایی مانند یقرآن

 در تصــویری هــای یویژگــ« ،)١٣٨٧( قزوینــی شــاد انــد از: بــاره عبارت هــا در این برخــی پژوهش
 یشناسـ ییبایز: )اول دفتـر( قرآنـی هنـر )١٣٩۵پایـدارفرد و شـفیعی ( ؛»کودکان قرآنی های کتاب
 و ؛کودکـان یقرآنـ یاه بکتا یرسازیتصو یبرا آن کاربرد و لیتحل هیصفو دوره یقرآن یها بیتذه
 کتـاب و )١٣٨٢( یـاب ایریس از خـدا درباره کودکان به آموختن کلیدهای کتاب مستقیمغیر طور به

 سـلیمانی مقالـه همچنـین و نوجوانـان و کـودک ادبیات مبانی با عنوان )١٣٨٢( کاموس و حکیمی
  .اند که در این پژوهش سودمند بوده »انسان تربیت در قرآن نقش«) ١٣٨۵(
  

  تحقیق روش

 تـذهیب معرفـی و نوجـوان و کودک مخاطب نگاه از قرآن خواندن اهمیت بیان از پس مقاله این در
 تربیت برای که تذهیب معنوی های شاخص گروه، این دینی تربیت در آن نقش و قرآنی هنر عنوان به

 نشـان و آیـات پایـان نشـان افتتاحیـه، صـفحات بـرای شمسـه فـرم مانند شود می گرفته کار به دینی
 تحلیـل شناسـینماد و شناسـی ییزیبا رویکرد با و ودش می معرفی تذهیب طالیی رنگ و صفحات

 و ای هکتابخانـ روش بـا اطالعـات و انجـام تحلیلـی و تطبیقـی توصـیفی،مقاله بـا روش . شود می
  شود. می تحلیل و بررسی محتوا، تحلیل شیوه به نامه پرسش

  
  معاصر نوجوان و کودک مخاطب نگاه از قرآن خواندن ضرورت

 بـرای قلبـی دارای ؛است الهی روحی دارای که است انسان موجودات، همه میان در قرآن مخاطب
 بـه کنـد قرائـت را بشریغیر کالم این بر هرکس کهدلیل  همین به ؛کردن ادراک برای دلی و فهمیدن
 و کـودک .)۴٢ ص ،١٣٨۵ سـلیمانی،( آورد نمی ماللت و خستگی گاه هیچ و گذارد می تأثیر شدت
 نفس. شود می رشد اجتماعی و محیطی عوامل تابع بیشتر که یابد می پرورش و رشد طوری نوجوان

. شـود نمـی انسـان اسـتعدادهای کامـل آرامش موجب شکوفایی هر ولی ؛شود می شکوفا تدریج به
 بـه فکـرش تناسـب بـه آن یمحتوا و آهنگ و قالب به را کودک ذهن ،اسالم مکتب در یقرآن تربیت
 مخاطب درک که شود تصور شاید. بیند می پراحساس و زنده را آن کودک یعنی ؛کند می جلب خود
دهـد  نشـان می هنام پرسش و مصاحبه نتایج ولی ؛است سطحی و محدود قرآن، از نوجوان و کودک

 خودشـان ،اننوجوان و انکودک. دارند یقرآن ناتیئتز و یمعان درزیاد و دقیقی  تعمق که این دو گروه
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 شیخـو یعملـ و یعلم تیظرف همه از راه نیا در و آورند یرو قرآن با انس به دیبا که شدند متذکر
 قرآن نیمت حبِل  یسو به و شوند غافل مهم،موضوع  نیا از مؤمنان اگر آنها معتقد بودند .جویند بهره
 انـاتکام همـه رفـتن  انیـم از آن ییایدن مثال هک اند ردهک لیتحم خود بر را یخسارت نند،کن تکحر
 یبـرا خداونـد هکـ یتلخـ قـتیحق همـان یعنی ؛است یزندگ هیسرما همه دادن دست از و یهست
 عمـل و مـانیا ،یفرد لحاظ به زین را خسارت نیا از ییرها راه و 1است ردهک ادی سوگند آن به د،یکتأ

   ٠ 2.است ردهک اعالم صبر و حق به گرانید هیتوص آن، یاجتماع ثیح از و صالح
 زبـان فهـم یبرا را او و دیگشا یم را انسان دل چشم سو کی از میرک  قرآن با یعمل و یعلم ُانس

 و بـرد یمـ شیپـ بـه میمسـتق صـراط ریمسـ در را یآدم گر،ید یسو از و رساند یم یاری قرآن یفطر
 یمجـار از مراقبت با گرید یسو از و کند می مکحا او وجود بر را یوتکمل صفات و یاخالق فضائل
 یهـا مراقبـت نیـا رهگـذر از و دارد یمـ وا... و زبـان و گوش و چشم ریتطه به را او انسان، یکادرا
 و کینزد تماس ،»نونکم تابک« به او کردن کینزد با و شود یم وارد پاکان حلقه به انسان ،یوتکمل

 یریشـگیپ بـر  افزون م،یرک قرآن با انس و ینیهمنش نیاکند.  می هموار انسان یبرا را قرآن با یمعنو
 انسـان روح ساحت به گناه و غفلت ورود از نخست یعنی دارد؛ دنبال به زین را آنها رفع ها، غفلت از

 یدیـپل شـد، آلـوده گناه و خطا به غرور و غفلت یرو از یآدم اگر و کند می دفع راآنها  و یریجلوگ
 ، ١٣٨۴، آملی جوادی( شود ابیامک تا رساند یم اش یاری آن جبران در و اندینما یم او به را انیعص
 .)١٩٩ ص

 رایـز نـد؛ک یمـ درمـان را آنها ۀهم سوی دیگر از و انیب را بشر ۀناشناخت یدردها ییسو از قرآن
. شد نخواهد ّسریم درمان ،نشود مشخص درد تا و 3داند می مؤمنان یشفا و درمان را قرآن خداوند،

رِ اهللاِ « تـا خوانـد قـرآن بایـد دنیایی تجمالت عمیق دریای از نجات برای کند می بیان قرآن كْ ذِ أَال بـِ
لُوبُ  ئِنُّ الْقُ   .کرد استشمام آیات مضامین با متناسبرا  دینی باورهای و درک را »تَطْمَ

 
  نوجوان و کودک بر قرآنی هنر تربیتی نقش و هنر در قرآن جایگاه

َغِر  ِمَن  اْلِعْلُم « معصوم سخن مطابق ْقِش کَ  الصِّ یعنـی ) ق١۴٠۴ مجلسـی، عالمه( »اْلَحَجِر  یفِ  النَّ
 متفـاوت آموزش های راه است، سنگ روی بر نقشحک کردن  بسان ینوجوان و یکودک یادگیری در

 و عقالنـی رشـد کـه شـود کیـدأت اصولی و ها فعالیت رب باید کودکان آموزشی های برنامه در. است
 اهـداف بـا متناسـببایـد  و کنـد بیشتر دانستن برای را کودکان انگیزه و دهد افزایش را آنها عاطفی

                                                           
 .)٢و  ١(عصر،  ُخْسرٍ  َلفی ْاِإلْنساَن  ِإنَّ  *َو اْلَعْصِر . ١
ذ. ٢ ْبرِ  یَن ِإّالَ الَّ  .)٣(عصر،  آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلـحاِت َو َتواَصْوا ِباْلـَحقِّ َو َتواَصْوا ِبالصَّ
ُل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمن. ٣  .)٨٢(اسراء،  یَن َو ُنَنزِّ
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 بیـانی گـاه و مسـتقیم و کالمـی بیـان شـود؛ گـاه اسـتفاده یمناسـب روش سـنی مقطـعآن  آموزش
 صورت به را مفاهیم کودکان که روشی ؛است ها روش دترینکارآم از یکیمصورسازی . مستقیمغیر

  .کنند می حفظ خود مدتبلند حافظه در و درک بهتر تصویر
 ذهـن بـا و منجـر شـود آنهـا یعـاطف−یرکف رشد به باید انکودک کتاب مصورسازی، بنابراین
 یها یازمندین و الیام نندهکارضا باید زین متون ریتصو .کند برقرار ارتباط کودک پرسشگر و کنجکاو
 یرو را خـود »یذهنـ یهـا افـتیدر« نوجوان و کودک اگر. باشد کودک یروان و یعاطف−یشناخت

 طرفبر را کودک یعاطف و یذهن یازهاین هک شود نشان داده کودک به یریتصاو دیبا ،کشد  می اغذک
 گرفتـه کمـک معنـاگرا هنـر و قرآنـی علـوم حـوزه از دلیل همین به .)۵ص ،١٣٧٠، ماهوشی( کند
 کـه هنری چنین رو ازاین است؛ قرآنی مکتب های ارزش دهنده انتقال و مردم ارتباط زبان که شود می
 حقیقـت( ملکوتی حقیقت یک حضور یادآور ،دارد سروکار الهی تجلیات و وحی با طور مستقیم به

گاهی وجه یک و) نوراالنوار نامتناهی و زیبا  بـه را انسـان هنرمنـد، یـک مـاهر دستان در که است آ
گاهی به کرده، رهنمون ملکوت   . دهد می پیوند ها زیبایی منبع به را او و شکل او آ

  
  دینی تربیت برای قرآنی های تذهیب معنوی های شاخص

 سـاحت در ییبایز یلۀوس به یاله قیحقا یسازهمانند دهنده، میتعل نقش در مسلمان هنرمند هدف
 اسـت پروردگـار بـه قـرب همـان هکرهنمون کند  شیخو یقیحق مقصود به را انسان تا است یماد

 یخوب بـه و کنـد جـاری انسـان کنجکـاو روح در را قـرآن درونـی حقایق و) ١٧ ص ،١٣٨٨ نصر،(
 و تصـویرگری و هنرهـا همه محور بارزترین ، قرآن،بنابراین. شود کثرت در وحدت تجلی نمایشگر

 شـکل قرآنـی تفکـر و روح بـر ابتنـای بـا کـه اسـت آن شـکل بهترین قرآنی تذهیب و خوشنویسی
 و است شده عالم هماهنگی مظهر روحانی، هندسه داشتن با دهد و می ارائه که نقوشی با و اند گرفته

 انسـان تـذکر موجب و آورد می روی برعکس و کثرت به وحدت از خود موزون و آهنگین تناسب با
 نظـم و نبـوغ ایـن و هسـتند حـق بـاقی وجه از نمایشی همگی که ودش می ملکوت و علوی عالم به

 اسـت عـالم أمبـد کـه اسـت نـوری نمـایش و دارد اسـالمی تفکـر در ریشـه ،تـذهیب در هندسی
  ). ٢۶−٢١ ص ،١٣٨٠ ایرایی،( آورد می ارمغان به را آرامش و توازن سراسر نظامی و) نوراالنوار(

 آیـد می حـواس بـه کـه هگونـ نآ نیسـت صـرف مـادی جهـان تصـور پـی در نیـز قرآنی هنرمند
 کـه اسـت صورت و شکل مرز از بیرون جهانی توصیف پی در بلکه ؛)۴٢ص ،١٣۶۵ بورکهارت،(

 در هـا گل و درخت و گیاهی نقوش علت این به. است انعکاس قابل تصور، در تنها یاؤر عالم چون
 قاطع مرز ورکهط نهما ؛دارند باالتر ای مرتبه به نقوش این اتصال از نشان و اند  یافته استحاله تذهیب
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 رمزی، هر ای، هزنجیر چون و است خود از باالتر جهان از بازتابی عالم، مراتب هسلسل در جهان هر
 ایـن چـون امـا انـد؛ زمینی طور مرکز چشمه و درخت مثال، برای دارد؛ خود فراز بر تری عالی مثال
 توصیف زمینی سویی از بهشتو ر نایاز. دارد تعلق باالتری قلمرو به ستا برتر حقایق جایگاه مرکز
 لینگـز،( است دیگر جهانی به متعلق گویی که شود می گفته سخن آن از چنان دیگر سوی از و شده

 نقـوش انتـزاع. ودشـ می دیـده قرآنـی تـذهیب هنر در تصویری چنین نمود و )٢۶−٢۵ص ،١٣٩١
 خداونـد ییبـایز یتجلـ از شـان زیبـایی چـون و هستند زیبا بالقوه ها ییختا و ها یمیاسل در گیاهی

 ،درواقع. نندک می آشکار را یاسالم هنر زیبایی و هستند بایز شیخو حقیقی مفهوم در گرفته، تئنش
 برداشـت نـوع نیـا و گردد انیع تا اندازد آفتاب بر را هنر هک است باور نیا بر تنها مسلمان هنرمند«

 »دارد مــاده بــه دادن شــرافت بــر مبنــی مســلمان ارکــ بیتــذه هنرمنــد رکــتف در شــهیر ،یریتصــو
  ). ١٣۴−١٣٣ص ،١٣۶۵ بورکهارت،(

 معنـوی مبـانی دارای −اند دانسته علی حضرت را آن آموزگار اولین که− قرآنی تذهیب هنر
 مـتن مجـاورت در و اسـت گرفته قرآن نورانی کالم مفاهیم از را خویش ایه هآموز بهترین که است
گاه را ما قلب قرآن،  و نقـوش قـرآن، تـذهیب چـهاگر. شـاندک می زیبـایی یسـو به و دگرگون ناخودآ
 صـرف تقلیـد پی در گاه هیچ کار تذهیب هنرمند ولی ،است گرفته الهام طبیعت از را خود های رنگ
 .اسـت خـود تـذهیب در غیب عالم از نشانی دنبال به نادانسته یا دانسته زیرا ؛است نبوده طبیعت از

 نزول در خداوند هنر چون را یمعان از یپنهان یها هیال ب،یتذه خلق در کار تذهیب هنرمند ،درواقع
  .است داده قرار قرآن

 علت به و شوند می گذاری نام نیز درختی نقوش نام به که هستند نقوشی ،تذهیب گیاهی عناصر
 انـواع بـه بارهـا قرآن در .شود می یاد »طیبه ۀشجر« عنوان به آنها از دارند خود در که عمیقی مفاهیم

 ذهن به را مالک ۀشیاند هکاست  یعنصر نینخست زیرا درخت است؛ شده اشاره درخت و بوته و گل
 یعنـی خـود، یبـرا را مثـل نیهمـ قـرآن. است متوجه باال و رونیب سمت به شیها هشاخ و آورد می

 هکـ اسـت 1»بـهیط ۀشـجر« کپا یدرخت چون »بهیط ۀلمک« کپا سخن. برد یم ارک به »بهیط ۀلمک«
  .)٢۴(ابراهیم،  است آسمان در شیها شاخه و استوار نیزم در اش هشیر

 درخـت« و »جهـانی کتاب« میان همانندی یاد به را ما قرآنی، های تذهیب و خوشنویسی پیوند
 و کـریم قـرآن نخسـتین، مظهـر. هستند منانؤم ۀشد شناخته مظاهر از دو هر که اندازد می »جهانی
 نصـر، دیـدگاه از). ۶٢ ص ،١٣۶۵ بورکهـارت،( گیـرد مـی سرچشـمه طبیعـت دل از دومـی مظهر
 قرآنی، تذهیب به باور وی. کند می احاطه را مقدس کلمه ای هاله مانند خوشنویسی اطراف یناتئتز

                                                           
1  . Lotus of limit 
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 مقـدس حضـور از کـه روح یاحیـا و تجدیـد به خود و کند می متبلور را پروردگار به روح سیالن«
   ).٣٣ص ،١٣٨۵ نصر،( »رساند می مدد شود، می ناشی "الله" ۀکلم

  
 و کودک مخاطب قرآنی های بکتا سازیمصور  برای قرآنی، های تذهیبمهم  نمادهای

  نوجوان

 تـاب، معال خورشید و تذهیب شمسه حبی، حرکت رنگ، و نور شامل قرآنی تذهیبمهم  نمادهای
  :وندش می یبررسدر ادامه  که است الیخ عالم و بهشت
 
  رنگ و نور) الف

 یعنـی تصویرها معاصر، نوجوان و کودک مخاطب
 بسـان را... و ترکیـب و ریتم رنگ، نقش، ۀمجموع
. سـازد مـی مفاهیمی خود برای و اندد می متن خود
 پــاک و خــداجو فطــرت نیــز قرآنــی تــذهیب هنــر

 او که ردب می راهی به را نوجوانش و کودک مخاطب
 سـخن اسـالمی هنـر اصیل اصل نور، از مستقیماً 

 نـور خـدا اسـت، نـور قـرآن گویـد می و گوید می
ـــاواتِ وَ ا«: اســت م ــورُ السَّ َ اهللاُ نُ ضِ ألْ ــه و »رْ  اینک
ــه ــه چگون ــدگی ب ــ او زن  و بخشــد مــی روح و امعن
 هـای رنگ بـه نـور پرتـو در کـه آنجاسـت شگفتی
 کـه طالیـی رنـگ: ویدگ می و پاردس می دل معنوی
 و محض نورانیت برای نمادی و معنوی نور تجسم

 راحتـی بـه کـه جـایی ؛اسـت جـاودانگی و ابدیت
 بـا سـخن و تفکر روحانی فضای در را خود انسان
 کنـیم فکـر مـا ابتـدا در شاید. ودش می کشیده خدا

 در محسوس نور ،واندخ می نور را خدا وقتی کودک
 و گرفته مجاز را محسوس نور او ولی ؛باشد نظرش
 بودنمـان نـور و نـوریم مـا همهکه  ودش می متذکر باز و کند می معرفی ها آفریده خشب یهست را خدا
 یسـخن همـان نیـا و هستیم خدا زیبایی و نورانیت انعکاس برای هایی آینه ما و اوست نور واسطه به

 ٣۵ آیه با کودک قرآنی کتاب از برگی: ٢ تصویر(
 از ثرأمت نگارگری و تذهیب به مزین و نور سوره

 برای مناسب. صفویه دوره قرآنی یها تذهیب
  .ج و ب گروه

  )١٣٩۴ محجوبی، فاطمه: تصویرگر(
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 تخیل و خیال مسئله قالب در مسلمان حکمای هک است
 کننـد می تشریح خیال قوه بودن آینه مظهر و مثال عالم و
 خـاص آرامـش او به چگونه ای فیروزه و الجوردی آبی و

 پـاکی، بـا و ودش می داخل او روح و فکر در و بخشد می
 روح تکامـل از بازتـابی و شـود مـی یکـی محبت و مهر

 و نـدک می معنـا را اشـراق و شـهود کشف، و بود خواهد
  .نماید می ایجاد انسان در ماورایی حالتی

 از نمـادی تـذهیب هـای گـل های داغ در قرمز رنگ
: رمایـدف می قـرآنخداونـد در  چنانچـه ؛اسـت شهادت
 یلدل به و اند زنده آنان بلکه ؛ندا همرد شهیدان که نپندارید
 راه عاشـق از نمـادی، نشسـته اللـه گل بر که سیاه داغی
 را گـل یـنا بسـیارو نوجوانان  کودکان و است شده حق

 دلیـل بـه رنـگ سـرخ هـای لگ و قرمز رنگ به نوجوان و کودک عالقه علت ،همچنین. دارند دوست
 هـا لگـ دیگـر به را خود فریبندگی و افسون که است ایرانی های گل میان در سرخ گل تفوق و سلطه
 نیز اللهگل  نوعی زیرا ؛است سرخ گل زیبایی کننده یتداع اللهگل  که دلیل همین به و داشته ارزانی
 گـروه ایـن سـوی از پاسـخی چنـین رو ازاین ؛)٣٠−٢۵ص ،١٣٩٠ ویلبر،( دهد می سرخ گل بوی

 کـالم در کـه شـده تشـبیه سرخی به هم روح در نور زیادت سویی از. نیست ذهن از دور مخاطب
 و اسـت خداونـد شـکوه از سـرخ گـل فرمـوده کـه است خداوند شکوه گر جلوه سرخی این پیامبر
 را) خدا( او شکوه من« :گفته که شیرازی بقلی روزبهان مانند پرستی جمال بر سخن این پذیریتأثیر
 ،١٣٨٨ قهی، بلخاری( است گفته این بر مثالی شاهد »ندیدم آن بر حدی و دیدم سرخ گل رنگ به
  ).١ شماره تصویر( )٣۶٨ ص

 رنگـی ؛اسـت صلح رنگ و اسالمی عرفان رنگ: دربردارد را مهم نماد دو ،ای فیروزه سبز رنگ
 بیـت اهـل و پیامبر رنگ مسلمانان، نزداین رنگ  که است گناه از پاکی و ایمان نماد که روحانی
 و گیاهـان سـبزی بـه قـرآن از آیـاتی در سـبز رنـگ ،درواقـع. رود به شمار می اوالدشان و طاهرین
 اشـاره بهشـتی هـای شفر و بهشتیان حریر های لباس سبزی به آیاتی در و زمین سطح های روییدنی

 از دور مصـادیقش بـه توجـه بـا رنگ این به مخاطب گروه این ذهن گذر شاید رو ازاین ؛است شده
 کنـد مـی زنـدگی باورها همین با مردمی میان در و است مسلمان که مخاطبی برای ولی ؛باشد ذهن
  ). ٢ه شمار تصویر( نیست معنویتی چنین درک به قادر معاصر نوجوان و کودک گفت نباید

 نماد الله گل از طرحی: ١ تصویر (
 ،)شهید( حق راه عاشق و سالک
 کودک قرآنی کتاب طرح از بخشی

 )نگارندگان:  منبع(
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کیـد دارد نیـز به استفاده از رنگ سفید در تذهیب کودک  و نورانیـت قداسـت، کننـده بیـان تـا تأ
 مطلـق وجـود نمـاد بـه سـفید، رنـگ صـفای و پاکی به وی با توجه. باشد ملموسغیر معصومیتی

 دانـد مـی وحدت از نمادی را اسالم در سیاه رنگ همچنین، .است هستی منشأسر خود که رسد می
 نمادی حاکم اصل عنوان به کعبه،) کسوه( پوشش رنگ به استناد با ویژه به ؛دارد خاص یجایگاه که

را  نقـوش اطرافسیاه  رنگ ،ودر می باالتر نیز متعارف مفهوم به مطلِق  وجود از حتی که فراوجودی،
  . شود بیشتر نقوش تجلی تا وشاندپ می به شکل دورگیری

 ارتبـاط ملکـوت بـه رسـیدن و شدن فرشته آهنگ و ملکوتی پرواز با کودک وجود باطن و ظاهر
 کـه هگونـ نآ کـرده، عمیـق بـرایش را زنـدگی که است انسان در عطف نقطه همان این و دارد نزدیک
 قرآنـی تصویرسـازی در ،٢ شماره تصویر در. ندک می تعریف روایات و قرآن منابع براساس همیشه
 ،نوریه ۀآی به ، معروفنور سوره ٣۵ آیه و شده گرفته نظر در لت دو برگ یک نوجوان، و کودک خاص
 و اسـت نهفته قرآنی های تذهیب در که عمیقی مفاهیم به توجه با. است شده کتابت نمونه این برای

 هـای کتیبـه بـرای نگارگری عناصر از ،آیه خود از کمک و معنوی نور با طالیی رنگ ارتباط همچنین
   .است شده استفاده خوشنویسی طرف دو

 بـه رمزی حالت در و کشد می پر افالک به که شیداست جان و نفس نماد اغلب که ،پرنده چون
 را او اوامـر حـق اذن به و هستند ملکوت در پرواز تفکر ادامه که− بالدار فرشتگان سد،ر می تکامل
 شـود، می بیگانه خویش اصل با زمینی های تلذ و دنیا قفس در روح که هنگامی −کنند می محقق
 ذهـن در ملکوت و ودش می رؤیت قابل بشر اهل برای که بالدارند موجودات از ای یافته تکامل شکل

  .شود متحد خود روحانی اصل و آسمانی نمونه با خود شناخت با تا سازد می محقق مشتاقشان
 و پـرواز سـبکی، قداسـت، بیـان بـرای ابر و آسمان بالدار، فرشتگان ،٢ شماره تصویر در پس،
 طبق ،همچنین. دهد سوق مینوی حقیقت و روشنایی مسیر در را کودک تخیل تا شده استفاده عروج
 معنـوی نـور درک بـرای را آن و ویـدگ می سخن چراغدان یا مشکات از آن در خداوند که ،نوریه آیه

 پـرواز و مادی نور الهی، نور مانند یمفاهیم تا استفاده شد آیه پایین کتیبه در فانوس از ند،ز می مثال
 و شمسـه سـپید، هـای ابـرک همـراه بـه فرشته نگاره سان بدین .بگیرد شکل آرامش و پاکی سمت به

 دحـ بی پاکی و ازلی اشراق و تابان شکوه و جالل نور مفهوم تواند می قرآنی کتاب تذهیب در فانوس
 . کند متجلی را

  



                        ١٣٩٨ پاییز/٢٩ش /١۴س/ تربیت اسالمی   ۴٠

  تاب عالم خورشید و تذهیب شمسه حبی، حرکت) ب

 در عشـق همـان یا عشقه گیاه دوانیدن بر یدیؤم پیچ در پیچ های ساقه شگفتی از سخن با مخاطب
 بـهیط هشجر و دیرو یم ملکوت نیزم یرو بر انسان همان القلبةحب و ودش می انسان نورانی وجود

 او روان تا چدیپ یم درخت نیا دگرداگر عشقه، مانند عشق ،گرفت دنیبال شجره نیا چون. شود یم
 رایـز ؛رسـاند فنا عالم به را تن و بقا عالم به را جان و کند) ارواح عالم) یاله باغ هستیشا و مطلق را
 ،٣ج ،١٣٧۵ سـهرودی،( باشـد داشـته عشـق بـار طاقت که ستین زیچ چیه ،فساد و کون عالم در
در  سیال شکل به را آن مشغولیات، دل و مادیات سنگینی از روح کردن خالص با). ٢٨٨−٨٧ ص
 انسـان یـاد از را رونبیـ آن، در بـودن کـه فضایی ؛کند ایجاد نور از مواج و رمزی فضایی تا آورد می
 و کـودک کـه دارنـد هـایی ویژگی چنـین الجـوردی، آبی و طالیی های رنگ وجود ،بنابراین. برد می

مــاواتِ وَ ا« نوریه ۀآی با جهتو با و الجوردی آبی و طالیی های رنگ از نوجوان َ اهللاُ نُورُ السَّ ضِ ألْ  از »رْ
 هـای هآیینـ از شـده هبافت های ستاره و آیات پایان رنگ یطالی دوایر و شمسه نقش در خورشید باییزی

 فضـایی ؛انـد آسمان تداعی بیشتر که گوید می سخن −صفویه دوره های تذهیب مانند − شده خرد
 زمـین تنگنای از را، انسان مستقیمغیر و مستقیم و دارد آفرینش سازگاری از نشان که رسیده کمال به
 .کند می متمایل بشری جهان از فراتر جهانی و آسمان به

 مبنای بررا  ای رابطه رنگ سرخۀالل و) سرخ داغ( رنگ سرخ های گل ویژه  به و عناصر همه پیچش
 مهر چرخه در را او و آورده پدید شمسه دل در را ای حلقه شنجرف رنگ که هدن می بنیان عشق و مهر

 نـیم اطراف های شرفه همان که ،اطراف های عشعا ،همچنین. است داشته نگه معشوق به رو همواره
 انـوار از متعـدد نظـامی یسـو به را مـا نورانی متعدد انعکاسات هستند، پنهان هنیم خورشید یا ترنج
 همـه بـر خداوند هدایت نور که نآنچنا ؛ندک می آشکار بشر سوی به را الهی هدایت و دهد می سوق

 دریافـت را الهـی نـور خـود، درک و فهـم قدر به که هستیم ما این و است تابیده یکسان ،موجودات
 اشـراق و مشـاهده اساسبر و است مهر رابطه که ،مخلوق و خالق میان طرفه دو ۀرابط این. کنیم می
 مخاطب تا برد می فراتر جسمانی تنگناهای و ابعاد از را تذهیب گیرد، می شکل زبرین و ینزیر انوار
به دسـت آورد  آرمانی تصویری روحانی ساحتی در باطنی و فطری صفای یاری به نوجوان و کودک

 تـا اسـت کـرده گـری جلوه نقش و رنگ قالب در که است نور حقیقت همین .دارد ذهن در آنچه از
 کـالم بـا دوسـتی شوق نوجوان و کودک به راستی و ایمان و نور از دنیایی ساختن با چیز هر از پیش
 .بدهد را الهی رمز پر و زیبا
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   خیال عالم و بهشت) ج

 روزانـه وجـدان و جسـمانی حیـات افق از را مخاطب که است نگاهی همان تذهیب به کودک نگاه
 و کـودک و اسـت موجـودات آسـمانی وجه درک همان این و هدد می ارتقا تر عالی ای مرتبه به خود

 ؛کنـد درک مجـرد نقـوش ایـن الی بـه ال در را وحی زیبایی و عظمت گونه ایناست  توانسته نوجوان
 و اشـراقی نور از او بلکه ؛ندک نمی ادراک مادی ئش یک را تذهیب دیگر ،شده متحول ادراکش یعنی

 در شـده متجلـی نورانیت توانسته و شود می پرهیزگاران نصیب کهمند شده است  بهره الهی حکمت
 معنـای بـه تخیـل( خـالق تخیـل را آن کـربن کـه چیزی همان ؛کند درک را تذهیب انتزاعی نقوش
 تخـیلش قـدرت یعنی ؛)٢۶٠ص ،١٣٩٠ کربن، و ٧٧ص ،١٣٨۵ نصر،( است کرده تعبیر) واقعی

 درک به که شود می ایجاد هنری مناسب احساسات و ندک یم عمل آینه مانند کهرسد  به خالقیت می
 و ذهن و جسم تهذیب نیازمند که است قادر )اسالمی( هنری اثر هر در صورت و رنگ انتخاب نوع

 تخیـل و ذهـن هـای توانـایی و بینـد نمـی چیـزی حقیقت از غیر که است مسلحی چشم به وصول
   ).١١٧ ص ،١٣۵٩ قطب،سید( دهد می سوق هنری درست درک یسو به توأمان را مخاطب

 هـای رنگ از اسـتفاده و اسـت خیـال و ملکـوت عـالم تصـویر ،نگـارگری و تـذهیب ،بنابراین
 تذهیب در شده برده کار به های رنگ است، محسوس جسمانی عالم در آنچه از غیر یعنی واقعیغیر
 یـتؤر هنتیج بلکه ؛نیست هنرمند ذوق از ناشیفقط  ای، هفیروز و یالجورد و طالیی های رنگ مثل
گاهی و شعور با فقط که عینی، است واقعیتی شهود و  ؛اسـت ذیرپ نامکا هنرمند وجود در خاصی آ

، بنـابراین. اسـت شـهود مقـام بـه رسـیدن و دل چشـم شدن باز به محتاج خیال عالم   همشاهد زیرا
 فضـایی ؛انـد گشـوده ملکـوت جهـان بیکـران فضای و باال عالم یسو به دری تذهیب، هنرمندان با

 خـود فطری آرامش دیگر بار آن در روح که فضایی دنیوی، ایه شکشمک و صیرورت و زمان مافوق
 هـای خالقیـت تمـام منشـأ خیـال هکرانبی عالم یعنی )١٨٣−١٨٩ ص ،١٣٨٣ نصر،( یابد می باز را

 خواهـد خیـالی صـور یـاد بـه سلوک و سیر با را خود خیال هقو هنرمند است؛ کون عالم در هنرمند
. هانـدر می زدایی تقدس و بیراهه سوی و سمت به رفتن از را شده هساخت تصاویر و تماثیل و انداخت
 اسـت دیـتوح همرتب به وصول هلیوس. شود می منعکس خیال پرده روی بر لطیفه ادراکات با قلمروی

 باطـل گونـاگون یها شناخت و شوند یم محو و نندیشن می فرو ایاش صور و ذهن تموجات آن در که
گاه و شوند یم  و نـدیگرا یم یکپارچگی و تجانس به و دیآ یم یپراکندگ و تجانس عدم حالت از یآ

 شـفیعی، و ٨٢۴−٨٢٢ ص ،٢ج ،٢۵٣۶ گان،یشا( بندد یم نقش سالک دل اعماق در دیتوح علم
 ).۶٧ص ،١٣٨٩
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  قرآن به نسبت معاصر نوجوان و کودک مخاطب توجه در قرآنی تذهیب تربیتی نقش

گاهانه و داشته پیوند رنگ و نقش نیروی با همواره انسان گاهانه یا آ  هر واست  بوده آن تأثیر تحت ناآ
 ،١٣٨٩، پور سوسـن و مقـدم یعلـو( اسـت داده نشـان واکنش پدیده نای به خاص ای شیوه به فردی
 به و داد تغییر را معیارها باید حدودی تا نیز کودکان مذهبی های کتاب مصورسازی ۀدربار). ٨٧ ص

 در کـه گرفـت نظـر در مـذهبی متن کنار در کودک برای را هنری نوع آن و رفت اسالمی هنر سمت
 نیـز قـرآن، بـه وابسـته تـذهیب هنـر ؛اسـت بوده مهم بسیار آن، ۀواسط به و اسالم گیری شکل روند
 کتـاب بـرای. است بوده مجید الله کالم انتزاعی مصورسازی وحی، کالم کنار در امروز تا که نآنچنا
 بـود خواهد ناب و رگذارثیأت همچنان آنها برخی در تغییراتیانجام  و اصول حفظ با نیز کودک قرآنی

 هیتزک و مراقبه به را خود مخاطب نوجوان، و کودک ۀتزکی و تعلیم برای گرا درون هنر این از استفاده و
. اوسـت مـذهبی بیـداری دوران که دارد قرار سنی در نوجوان مخاطب ؛ زیرادهد یم سوق درون در

 احسـاس خـود قلـب در را خـدا کـه شـود می مجذوب چنان و گیرد می خدایی رنگ او برای جهان
 و تربیت برای مثبتی نقطه مقدس و پاک جذبه و شور این و گوید می سخن او با تنهایی در و ندک می

 خیـال در را نقل و عقل ملکوتِی  و قدسی طایر بال دو توانند می اه رنگ. است خیر مفاهیم فراگرفتن
 ؛کننـد میسـر نوجـوان و کـودک بـرای را بزرگـان استدالل فضای در پرواز آنها با و بیامیزند کودکانه
ب،  هـرس را انسـان وجـود درخـت ،هـا  نگـاره و شـده کودک درون و ذهن هستی نظام باغبان ُمَذهِّ

 پرسشـگری حـس ،قرآنی ایه بتذهی بودن تجریدی یلدل به و شود ممکن نهال این رشد تا کند می
 زنـدگی و هسـتی خـود کودکـان بـرای وحـی کالم کنار در انتزاعی نقوش. شود می ایجاد کودک در

 که دهد می حرکت فضایی سمت به را نوجوان و کودک تذهیب، نمادین نقوش رو، ازاین ؛بود خواهد
 ارواح و نفـوس شـده، خیـز تحـول که یردگ می قرار چیزی با رابطه در او و است بودن و هستی نوعی

 و بیتـذه قلیصـه ب است، مطهر و معصوم جهالت، رجس از جهان پروردگار ریتطه به که زه،یکپا
  ). ۵ص ،١٣۴٠ لهین،صدرالمتأ( ماند خواهد منور و کپا تیمعص آلودگی از 1س،یتقد

 یک تذهیب در و انتخاب مزمل سوره ٢٠ آیه مصورسازی، نمونه دومین در ٣ شماره تصویر در
 و تـاج دارای ،کـار رُپـ اول لت. تزئین شد صفوی های قرآن الگوی مطابق هم روی هروب لتی دو برگ

 و تر ساده جداول و صفویه دوره قرآنی ایه بتذهی از رت ندرخشا های رنگ با متن به متصل ،حاشیه
 داده قرار ای پرنده از تصویری سوره، نام کنار در ،همچنین. شد مصور کودک برای جذاب و گیرا اما
 آیـات ۀاسـطو به واهـدخ می که است انسانی نماد واقع در پرنده و باالست سمت به نگاهش که شد

 اول لـت از متفاوت هایی شرفه با تر ساده دوم لت و بگشاید بال و پر پروردگار یسو به قرآن رحمانی
                                                           

مـا . ١ ْهَل اْلبَ  ُیْذِهَب اللُه لِ  ُیریُد ِإنَّ
َ
ْجَس أ َرُکْم َو  ْیِت َعْنُکُم الرِّ  ).٣٣(احزاب،  یًراَتْطه ُیَطهِّ
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 لـزوم و قـرآن مـتن به ورود هنشان به
 و نقش و ینئتز از بیش متن به توجه
 استاین نکته الزم  ذکر است. نگار
 نسـتعلیق خـط به فارسی ترجمهکه 

 نسـخ خـط به عربی متن و شنجرف
 صــفویه ایهــ قرآن مطــابق مشــکی
 تـر گبزر اندازه در البته و شد کتابت
ــرای کــه ــل تر تراحــ کودکــان ب  قاب

 فارسـی کلمـات اگر. باشد خواندن
ــل در ــان فواص ــنظم و یکس ــرار م  ق

 تـالش که است دلیل این به ،ندارند
 زیـادی حـد تـا کلمه هر ترجمه شد
 کـودک تا بگیرد قرار عربی کلمه زیر
 تـک تـک معنای جستجوی دنبال به

 نیـز فارسی ترجمه در عربی کلمات
  ).٣ شماره تصویر( باشد

 که کند می درک یخوب به نوجوان
 رنـــگ و نقـــش در نهفتـــه زیبـــایی
ــذه ــی ،یبت  و بخــش آرامــش کیفیت
 پیـامی حامل زیرا ؛دارد بخش رهایی

 یقـین بـه ،گرفتـه سرچشـمه یقـین از و یـردگ می وحـی از را اش یزیبـای اسـت، خداوند ساحت از
 نـدازدا می خدا یاد به تنها را بیننده که است خداوند ایانپ بی رحمت از ای جلوه رو ازاین ؛نجامدا می
 ایـن گوشـه هـر در خداوند حضور بهتر عبارت به الهی کالم طنین. ندک می تر کنزدی خدا به را او و

 یعنـی ایـن. اسـت داده قـرار حضور طنین کانون را انسان قلب که است رنگ ترکیب و نگار و نقش
 هنـر متفکـر کـه زمـانی در ازلیـت و مکـان در ابـدیت مداخله صورت، در ورتص بی تجلی همان

 آسـمانی زبـان حقـایق بـه کـه هنـر از وجه ترین عالی ؛است کرده مطرح ،نآشو فریتیوف اسالمی،
 زیبـایی تجلـی ،متعـالی قدسـی کـالم مجـاورت در قدسی پدیده این. است بخشیده تازه ای جلوه

 و ذوق بربنـا نوجـوان و کـودک و باشـد می کثـرت در وحـدت گـر تجلـی و است خداوند نامتناهی

 و مزمل سوره ٢٠ آیه با کودک قرآنی کتاب از برگی: ٣ تصویر (
 دوره قرآنی های تذهیب از ثرأمت نگارگری و تذهیب به مزین

  .)ج و ب گروه برای مناسب صفویه،
 .)١٣٩۴ محجوبی، فاطمه: تصویرگر(
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 نباید این و کند تجسم خدا بارا  خود مستقیم تجربه تواند می او و برد می فیض آن از معنوی استعداد
 خـواهیم مـی بلکـه ؛اسـت شخصـی تعبیر و برداشت القای منظورمان که دهد سوق سو این به را ما

 تصویر که دارد متعالی حقیقتی به اشاره و است متعالی نمادی تجلی که است مقدس قدر آن بگویم
 در فطرتـاً  نوجـوان و کـودک). ۶۴−۶١ص ،١٣٨٧ فغفـوری،( گنجد نمی شرح در و است ناکردنی
 امـر بـه یقـین ؛ویـدگ می سـخن آرامشی و یقین از قرآنی، تذهیب از احساسش چگونگی توصیف
 نییـتع و سـازد مـی متجّلی را" امکانی" وجودات که ای" ضروری"هستی به ،)المطلق وجود( مطلق
 تواننـد مـی ممکنـات آنکه حال ؛باشد تواند نمی و است ضروری وجودش آنچه به یقین ؛خشدب می

 رسوخ نفس به آرامش آورد؛ می آرامش یقین. هست کهآن در یافتن ریشه با آرامش نباشند؛ یا و باشند
 و آزاد و ضـروری هسـتی این کنار رد ایمان و آرامش یقین،. است بخش آزادی یقین، پرتو و کند، می
 نـور، و خشـد،ب می معنا هست انسان در و جهان در آنچه همه به که است همان فقط آنکه اسطهو به

 ). ٢٨۵−٢٨۴ ص ،١٣٨١ شووان،( است حیات و صلح
 نـور بـه را خـود اینکـه برای اند وسیله) تذهیب حتی هنرها و( علوم تمام ،خمینی امام سخن به
 در امـروزی، انسـان کـه نـوری. شـوند محبـوب وصـال نـوش جرعـه قهرمان و دهند اتصال مطلق

 فروردین،( بپیماید درست را زندگیش مسیر تا است آن از ای ذره نیازمند شدت هب مدرنیسم ظلمتکده
 را دیگـر ارزشـمند متون با الهی کالم این تفاوت تواند می کودک که اینجاست و) ۵−۴ ص ،١٣٨٧
 آن محتوای از ملهم کهنیز  نقوشی رو نایاز؛ است حق نور اشراق و فیض مظهر خود قرآن. کند درک
. نشـاند مـی تماشـا بـه را پـاک های جان دل و چشم که هستند راستینی و حقیقی های زیبایی ،باشد
 تـالش کـودک آنهاینـد، از مظهـری خـود نقوش این که صوری برای باشد ای هآین خیال قوه که آنگاه
 افق آنها همراه به تا جوید مدد اش یشنیدار محسوسغیر و پیرامونش محسوس امور تمام از کند می

 و اخالقـی هـای زیبـایی ملکـوت و آفـرینش جمال و شکوه تفسیر به و دهد اوج آسمان به را دیدش
. پرنده و گل با گاه و شمسه و خورشید مفهوم با گاه رد،گی می اوج فرشته مفهوم با گاه بپردازد؛ معنوی
 بـه و اسـت رسـتگاری و سعادت آن در که کند تصور را فضایی کند می تالش صورت هر در کودک
 خیـالش قوه مدد به را نقوش سرنوشت اراده، با موجود یک عنوان به ببخشد؛ موجودیت هایش ارزش
 مـدد به را خویش شخصیتی گوناگون ایه جنبه که هدد می را امکان این او به نقشی هر. زند می رقم
 تصور ها شخصیت مقام در را خود ،قرآن حوادث و ها واقعیت  الی البه در کند؛ بازسازی خیالش قوه
  . کند
 و هنرمنـد سـلوک و الیـخ عـالم گذاشـتن کنـار بـا یغرب هشیاند در که است یزیچ همان نیا
 یفضـا در هنرمنـد الیـخ کـردن محبـوس و عالم، آن ینوران و یروحان صور از الشیخ یمند بهره
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 در. انـد کشـانده راهـهیب بـه را شیخو هنر و کرده رها زین را یاخالق امور به تعهد ات،یماد محسوس
 ییبـایز بردارندهدر فقط و میعظ یمعان فاقد کهشوند  خلق می محسوس ریتصاو صرفاً  فضایی چنین
 نیـا یایـگو خـود ،مـدرن هنـر. شـود ینمـ پرورانده نیز یخاص فکر ،آن پرتو در که هستند یظاهر
 از ؛است بوده آن به یاکتفا و ایدن محسوسات، به رجوع غربی، هنر در الیخ هقو شأن. است مطلب
 فریتیـوف). ١۵−١٣ص ، ١٣٨٩ گـران، ریختـه( است ینره بی نیع معنا، یک به غرب هنر رو همین
 صـور و مثـال عـالم در ذات بـه قـائم مثـل نیبـ اگـر: «نویسـد می دینـی هنر از بحث هنگام شوآن

 توجـه قابل فنون از یکی دیبا را یریتصو یهنرها باشد، برقرار رابطه ینوع جهان، نیا در موجودات
 اسـتوار اصـل نیـا به را آن تیاهم ینید هنر باب در نآشو نظر طرح. »آورد شمار به راز و رمز پر و

 از اسـت یهنـر اثـر است؛ هنرمند هم و یهنر یاثر هم ،یاله صور مظهر عنوان به آنان که اندد می
 صـورتگر و صانع آن از صورت نیا که آنجا از است هنرمند و است »ریتصو« و »صورت« که آنجا
 ؛)ینشگریآفر قدرت یعنی( آورد وجود به را یآثار واندت می او فقط موجودات انیم در و است یاله

  ).٣٩٠−٣٩١ ص ،١٣٨٨ دینانی، ابراهیمی( دارد نشئت روح عالم در هنر نیبنابرا
 تعلیم در دهیثمر و بخشیاثر ضمن ،شود می ارائه خاصش نقش و رنگ با تذهیب در که قالبی

 بیـان درصـدد ورا نـدارد  سـنتی ادیـان آمیـز تعصـب و خرافـاتی گـاه و آلود مابها های مپیا ،تربیت و
ب). متـرجم پیشـگفتار ،١١ ص ،١٣٨۵ راد، مشایخی( است بخش وحدت  متصـدی مقـام در ُمـَذِهّ
 ابتکـار و خالقیت برای را نهزمی که است شاگردی مانند نوجوانش و کودک مخاطب و بوده حقیقت

 و نقـوش بـا زیـرا دهـد؛ اهمیـت آنها به خویش درونی تصورات به رجوع با تا است آورده فراهم او
. دارد خیـال قـوه از گـرفتن مـدد و بیشـتر تأمـل بـه نیاز آن فهم و درک که شود می مواجه یهای رنگ

 دهـد و آنهـا به طبیعی مافوق اساسی تدریج، به بتواند تا نگیزاندا میبر را او کنجکاوی حس ،درواقع
 معنـویتی چنـین درک بـه قـادر معاصـر نوجـوان اینکه بر مبنی برخی نظرات بربکشد  بطالنی خط

 ضـروریات از دینـی مفاهیم آموزش و معنویت به یابیدست برای که نیست این ما منظور اما ؛نیست
 و هنرهـا این با ما بلکه ؛آوریم فراهم را مردم اضمحالل و فقر موجبات و بپوشیم چشم خود روزمره
 تا کنیم ایجاد کودکان خیال و ذهن در زندگی از جانبه همه نگرشی و بینی جهان نیمک می تالش علوم
 تـرویج بـرای تالشـی ،همچنـین. برگزیننـد خود فردی استعدادهای اساسبر را خود راه بتوانند آنها

 مرحلـه بـه و اسـت زیبا کهفکر کنند  آنچه درباره همواره کودکان تاباشد  شناختی باییزی احساسات
  . برسند شناسیخدا و شناسیخود عالی

 تـا شـود مـی سبب انتزاعی تصاویر حوزه در تخیل قدرت ترین مهم عنوان به مصورسازی قدرت
. شنود می یا  بوید می کند؛ می لمس بیند؛ یم متمایز ای گونه بـه را چـیزی کـه کند احساس مخاطب



                        ١٣٩٨ پاییز/٢٩ش /١۴س/ تربیت اسالمی   ۴۶

 انــدازه آن بیننـده کـه ای گونه به ؛دنانگیز برمی را هیجان تصویرها از طرحی ساختن با غالباً   ها نگاره
 زدن حلقه  تصویر. دید  خواهیم  الله تصاویر دربارۀ  چنانچه شود می تحریک احساسات  یلهوس به که
  .)٣٢٨ ص ،١٣٨٨، لو نبی( است معین نقطه یک در  مـتغایر دنیای دو از چیز دو

 را وحـی کـالم کـهرا  تـذهیب نگـار و نقـش معنـوی نیرومنـد جاذبه این تأثیر نوجوان و کودک
. اسـت نشسته خدا با سخن مقام در انگار که شود می متذکر یخوب به و ندک نمی پنهان گیرد دربرمی
 امکـانی نوجوان در و موالست و عبد ارتباط قداست همان این و گوید می چیزی دلش در خدا گویا
 بایزیـد ماننـد آدمـی تـا شـده فـراهم فضـایی ،درواقع. است شده بازتاب مطلق وجود های جلوه از

 شـده آفریـده آن از آدمـی کـهدرآیـد  حـق صورت به خود صورت از و بگذارد کنار را خود بسطامی
 نورانی هم که( نفس نورانیت و گیرد می فاصله الحق ماسوی جستجوی از شخص که فضایی ؛است

 و وحـدت یسـو به حرکتـی ایـن و کند تضعیف را جسمانی ظلمت و تقویت) است ظلمانی هم و
. کند درک را حق مطلق نورانیت و عظمت و) ١۴١ ص ،١٣٨۵ چیتیک،( شود می محسوب همگرایی

 ورای او. کنـد دگرگون را انسان روح هنری چنین یلهوس به کیمیاگری با توانسته که است نورانی نفِس 
 را خود مخاطب و بسنجد را خود دستاوردهای و فضیلت میزان رنگ و نقش با تا گیرد می قرار زمان
 افتراقـی آن در کـه است مطلق وجود قلمرو و مطلق وحدت نورانیت یسو به و ببرد رنگی بی یسو به

  ).٧٨−٧٧ ص ،١٣٩٠ بختیار، و اردالن( نیست
 تمـامی قرآن، نوجوان و کودک مخاطبکه  دهد می نشان تسؤاال به نوجوان متفاوت های پاسخ

 توسـط آیـه و سـوره انتخاب نامه پرسش:  ١ شماره جدول( دارد دوست آن مضامین تمامی با را قرآن
  ). مصورسازی جهت نظر مورد گروه

 اول ۀنام پرسـش. اسـت آمده یاسوج در مدرسه یک آموزان دانش نظرسنجی نامه پرسش پایان در
 که هایی تذهیب نمایش از پس دوم نامه پرسش و) ١ شماره جدول( آموزان نشدا پیشنهادی های سوره
 ُمـَذّهب قرآن و قرآنی های تذهیب به عالقه درباره است، شده آماده گروه این مخصوص ،قرآن برای

 ).٢ شماره جدول( است شده سؤال آنها از آن های تذهیب با خودشان مخصوص
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 نوبت اول، پسرانه یرستانمقطع دب ،یقرآن جهت مصورساز سورۀ کدام به آموزان دانش عالقمندی: ١ شماره جدول

 عالقهعلت  عالقه مورد سوره

  حمد

 ؛قبراولشبتسؤاال اکثرپاسخدربرداشتن.١
  ؛آمیز حکمت و عمیق معانی برداشتندر  .٢
  ؛شود می تندرستی و شادی و گناهان آمرزش موجب .٣
  ؛است آرامش مایه .۴
  ؛کند می معرفی ستایش شایسته را خدا فقط که آنجا مخصوصاً  خدا عظمت و صفات به اشاره. ۵
  ؛ترس هنگام آن خواندن با گرفتن روحیه .۶
  ؛گرفتن آرامش و ترس از رهایی .٧
  ؛ستایش قابل و است مهربان ولی ؛است قیامت روز صاحب که خدایی از سخن .٨
  ؛خدا از شکرگذاری درباره ١ آیه خصوصاً  .٩
 .استآرامشمایهوگناهشدنپاکموجب.١٠

  بقره

 ؛آنحفظآسانییلدلبهواستسورهترینبزرگ.١
  ؛۵٣ تا ۵١ آیات خصوصاً  ؛شود می زندگی در موفقیت باعث و آرامش دادن .٢
  ؛٢٧۵ آیه خصوصاً  زندگی مشکالت حل در کمک .٣
 .نداردخاصیدلیل.۴

 ؛آسانقرائتوجذابمتندارای.١  نور
 .٣۵آیهخصوصاً .٢

  ؛است پیامبرازسخنونمازوجوبوقرآنبارهدرکهآخرآیهخصوصاً .١  مزمل
 .شودمیامتحاناتدرکمکباعث.٢

  .استپیامبروفاطمهحضرتنأشدرکهآننزولنأشیلدلبه  کوثر

 ؛دهدمیخوبیحسخواندنش.١  قدر
 .استآرامشمایهوپیامبربرشدهنازلسورهاولین.٢

  .فرجشانتظاربرایاستدلگرمیوظهوروزمانامامازنشانی  عصر

 در الکرسی آیت
  بقره

 در طال از آجریک بخواند را آن کسهر  و شودمیبالدوریموجبوکردمحفظکهاستایسورهاولین.١
  ؛شود می گذاشته برایش بهشت جای بهترین

  ؛گوید می چیزی انسان قلب در خدا انگار شود و می خدا به نزدیکی احساس باعث آن خواندن .٢
  .است کمک و رامشآ مایه .٣
 .استناراحتیوشر،بدکارهایازبازداشتنموجب.۴

  .شود می خدابهنزدیکیموجبواستقرآنوخداقدرتوبزرگیدادننشان  یاسین

 ؛جمعهروزدرزمانامامظهورازگفتنسخن.١  جمعه
 .استرامشآیهماوسخنترینراست.٢

  .منبهنسبتخدابودنپناهوپشتاحساسوخوباحساسدادن  فلق

  عمران آل
 ؛بردمیدیگریدنیایبهمراسورهاینخواندن.١
  ؛است داده یاد را یکدیگر با گفتن سخن چگونه زندگی، رسم و راه سوره این در خدا. ٢
 .نداردخاصیدلیل.٣

  توحید

 ؛خداستصفاتدرباره.١
  ؛شکل ترین بزرگ به خدا دادن نشان .٢
  ؛خدا یگانگی به اشاره .٣
  ؛است دین اصول از .۴
  ؛آرامش احساس دادن .۵
 ؛نداردهمتاییوهاستانسانهمهرهبرکهخدایی.۶
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 عالقهعلت  عالقه مورد سوره

 ؛ترسهنگامآنازگرفتنروحیه.٧
 .داردخاصیآهنگ.٨

  ناس

  ؛کنم می برتریاحساسآنباواستمردمسورهواستخودماندرباره.١
  ؛مردم و خدا درباره مسائلی بیان .٢
  ؛رامشآ حس دادن .٣
  ؛دهد می من به آرامش احساس سوره این و است موزندهآ و زیبا .۴
 .مردمحق.۵

  نبأ
 ؛استبخشآرامش.١
  ؛است خوب و شیرین .٢
 .دهدمیقیامتازخبر.٣

  تکویر

 ؛آرامشاحساسدادن.١
  ؛بودن خدا پیش احساس .٢
  ؛نکردن تنهایی احساس .٣
  ؛است زندگی کارهای در کمک باعث .۴
  .مندرروحسبکیاحساسایجادوآموزندهوخاصکلماتدارای.۵

  یوسف

 ؛سورهبودنآموزنده.١
  ؛آرامش احساس دادن .٢
  ؛حضرت شخصیت داشتن دوست .٣
  ؛است خداوند عظمت و قدرت از گاهیآ  باعث خواندن این سوره .۴
  ؛است من پناه و پشت و گاه تکیه خدا اینکه احساس دادن .۵
  .دارم دوسترا١١تا١هایآیهبیشتریوسف،حضرتزندگیبهاشاره.۶

  بهمن٢٢وفجردههازسخن  فجر
  .دارد کنندگان تکذیببراشارهآندرکهآیاتیتکراریلدلبه  مرسالت
  .کنم می توجه گناهانم به آنخواندنباواستقیامتروزوگناهاندرباره  قیامت

 با هایی سوره
  .اند آرامش مایه و بیشتر درک باعث و مفاهیمشان بودن جالب  داستانی مضامین

  همکاریازگفتنسخن  مائده
 .است پناه و پشت و گاه تکیهخدااینکهوآرامشوخوباحساسدادن  فلق

 .دهد می آرامش و دارد وجودپیامبرانوخداسخنانهاسورههمهدر  ها سوره همه
  .استبخشلذتخواندنش  الرحمن
  خدا به نزدیکی احساس دادنوخداقدرتوقرآن،خدابزرگیدادننشان  یاسین
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کودک یچند برگ از کتاب قرآن یپس از مشاهده مصورساز ییمدرسه ابتدا یکگروه ب و ج در  ینظرسنج یج: نتا٢ جدول

 چه شد داده نشان شما به که جدیدی های تذهیب تصاویر
  ؟کند می منتقل شما به را فکری و احساس

 های تذهیب دارای شما مخصوص های قرآن دارید دوست. ١
  ؟شد داده نشان شما به کهباشد  تر ساده

 شما برای ساده های تذهیب این با ها نآقر  این آیا .٢
  بود؟ داشتنی دوست و برانگیز احساس ،انگیر خیال

 را ما ذهن نستیداتو  شما چگونه اینکه دلگرمی، احساس
  .کنید نقاشی و بخوانید

  .دارم دوست تقریباً  ،بله .١
  .هستند زیبا هم و ساده هم .است خوب ،بله .٢

 اما آخر تصویر مثل ؛نبود قشنگ زیاد برخی ولی ؛هستند زیبا
 شده کار آبی با که ییها تذهیب و آبی من برای

  .ترند داشتنی دوست

  بله .١
 از یکی در که طالیی و رنگ کم بیآ با کار ویژه به ،بله. ٢

  .بود ساده خیلی کهوجود داشت  تصویرها
 ما به کتاب صورت به که است خداوند سخن و زیبا بسیار قرآن

  .است رسیده
  .هستند زیبا چون ،بله .١
  .هستند داشتنی دوست ،بله .٢

 حوصله با ما و است رامشآ باعث قرآن کنار در ظرافتی چنین
  .گیریم می یاد بهتر و خوانیم می را نآقر  بیشتر

  بله .١
  بله .٢

 دست من به هستم آسمان در اینکه مثل خوبی احساس
  .دهد می

  بله .١
  بله .٢

  بله .١  .هستم قرآنی یاهایؤر در کنم می فکر کرده، آرامش احساس
  بله .٢

  بله .١ .خوانم می قرآن دارم و هستم بهشت مثل جایی در کنم می فکر
  بله .٢

  .آید می ذهنم به بهشت خود و آرامش احساس
  .باشند صفویه های تذهیب از دارم دوست .١

  .بود خواهند انگیز خیال نیز ،باشند ساده های تذهیب از اگر ،بله .٢

   بهشت در بودن و داشتن آرامش احساس
  بله .١
  بله .٢

 ما های گفته براساس که هایی قرآن و دارند آرامش احساس
 را روشنایی و نور خداوند و هستند زیبا بسیار اند شده طراحی

  .دهد می نشان بیشتر

  .باشد صفویه های تذهیب نمونه از بهتر است، خیر .١
  .خیر .٢

 پدید تصاویر آن در هایم آرزو و ها خیال تمام کنم می احساس
  .دهند می من به خاصی آرامش و آید می

  بله .١
  بله .٢

 تصاویر این در ام عالقه مورد قرآن کنم می فکر ؛خوب احساس
  .دارند وجود

  .هستند رامشآ مایه چون بله .١
  بله .٢

 در داریم که چیزهایی و ها آرزو و ها خیال تمام کنم می احساس
  .اند آمده پدید تصاویر این

  بله .١
  بله .٢

 دوست ؛البته ستا انگیز خیال من برای صفویه تصاویر همه  .کنم می بودن بهشتی آرامش احساس
  .شود استفاده ها تر ساده از دارم

 قرآن و رنگ از پر که شوم می بهشت وارد کنم می احساس
 پاک قرآنی تصاویر این با وجودم و شوم می آزاد و آرام. است

  .است شده

  بله .١
  بله .٢
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 فرشته اینکه و کنم می رامشآ احساس و هستند قشنگ خیلی
  .هستم آسمان در و شدم

  بله .١
  بله .٢

  دارم خوبی احساس
  بله .١
  بله .٢

  شود استفاده صفویه تصاویر از دارم دوست  .دارم قرار خدا کنار در انگار رامشآ احساس
 تداعی ذهنم در نآقر  و خدا نور، ،بهشت ،فرشته مثل چیزهایی

  .شود استفاده صفویه تصاویر از دارم دوست  .شد

  .شود استفاده دارم دوست تر ساده تصاویر از بله .١  .رساند می تر ساده های تذهیب به صفویه های تذهیب
  بله .٢

  
  بله .١
  بله .٢

 تر ساده های تذهیب به صفویه های تذهیب براساس توانیم می
  .برسیم

  بله .١
  .بهترند صفویه های شکل اما ،بله .٢

 های تذهیب براساس توانیم می که رسانند می این به را ما
  .برسیم تر ساده های تذهیب به صفویه

  .باشند صفویه تصاویر از دارم دوست .١
  خیر .٢

  بله .١  خوشحالی و آرامش احساس
  بله .٢

 نآقر  یک )طراحی( در تالشم با اینکه و کنند می آرامم انگار
  .ام داشته نقش

 زیبا واقعاً  ؛است منظور صفویه ،دوم پاسخ به توجه با ،بله .١
  .دهد می دلگرمی انسان به و هستند

 واقعاً  ؛)است منظور صفویه دوم پاسخ به توجه با( ،بله .٢
  .هستند برانگیز احساس

  .دهند می آرامش احساس
  ؛)است صفویه منظور( بله .١

 انسان به) است صفویه دوم پاسخ به توجه با منظور( بله .٢
  .دهند می خاطر رامشآ

 که هستند اقبرّ  قدر آن) صفویه( تصاویر این کنم می احساس
 زیبا نگار و نقش دارای و اند شده نوشته و ساخته طال با انگار

  .هستند

  .هستند زیبا خیلی ،بله. ١
  .کنند استفاده شکل بدین که است بهتر خیلی ،بله .٢

 و هستند زیبا واقعاً  و بوده عالی صفویان کار. هستند زیبا خیلی
  .اند نوشته زیبا چه خالی دست با

 تصاویر خود از بهتر است ولی ؛هستند زیبا واقعاً  چون ،بله. ١
  .شود دهااستف صفویه دوره

  نوشتن و زیبایی ی،قشنگ هنرمندی، احساس
  بله .١
  بله .٢

 و زیبا خیلی چون ؛دهد می دست من به خوبی خیلی احساس
 زیبا های گل نآقر  آیات های کناره در زیرا ؛هستند بخش لذت

  .است شده کشیده

  .هستند زیبا جدید های طرح چون ،بله. ١
  .باشد جدیدها همین از که است بهتر ،بله .٢

  . ١  .بخشند می روحیه من به و هستند بخش لذت جدید تصاویر

  بله. ١  .دارم صفویه تصاویر به نسبت خوبی خیلی احساس

   بله. ١  .هستند زیبا و قشنگ خیلی
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  .دارم دوست خیلی ،بله. ٢

 من و دارند زیبایی طراحی هم و خط هم ؛هستند قشنگ خیلی
  .نیستند صفویه از ترانگیز خیال اما ،بله. ١  .کنم می افتخار هنرمندان این به

 قشنگ و شده نوشته سنگ روی نآقر  این کنم می احساس
  .دارند شکسته حالت انگار ؛هستند

  بله. ١
  بله. ٢

 قشنگ و شده نوشته سنگ روی نآقر  این کنم می احساس
  .دارند شکسته حالت انگار ؛هستند

  بله. ١
  بله. ٢

  .دهد نمی صفویه به نسبت شگفتی احساس اما ،بله. ١  نوشتن احساس و قشنگی و زیبایی هنرمندی، احساس
 تغییر خیلی جدید های طرح :تفکربرانگیز و خوشایند احساس
 های طرح ولی ،هستند زیباتر صفویه دوره چهاگر  ؛اند کرده

  .هستند زیبا هم جدید
  خیر. ١

 شده نوشته خوب هم جدید های طرح در و دارم خوبی احساس
  .است شده ترجمه خوب هم و

  بله. ١
  خیر. ٢

  
  گیری نتیجه

 بـه کـودک جـذب بـرای هـا روش مدترینآکار از »آرایی قرآن« یا قرآن مصورسازی و تذهیب روش
 و کودکـان بـه قرآنـی های ارزش و دینی مفاهیم تفهیم قدرت دارایهمچنین،  و است قرآن خواندن
 رأس درباشـد و  اسـالم مکتـب هـای ارزش انتقال زبان تواند می هنر ،نتیجه در و باشد می نوجوانان
  .کند برآورده را کودک روانی و عاطفی−شناختی نیازهای تا گیرد قرار آموزشی های برنامه
 فضـایی کـه ،قرآنـی هـای تذهیب در رفتهکار به های رنگ تأثیر و نقوش انتزاعی خاصیت دلیل به

 مخاطـب دوسـتی زمینه ،کند می ایجاد گیرایی و پیچش و ظرافت از پر و شاد حال درعین و روحانی
 حفـظ با معاصر و سنتی هنر هوشمندانه تلفیق یافتن شکل و شود می فراهم نآقر با نوجوان و کودک
  . آید می پدید معاصر هنر کردن پیدا هویت و سنتی هنر هویت

 بـا سـازگاری نیـروی دارای تـذهیب هـای رنگ و نقـوش عناصـر در نهفتـه های پیام عمیق تأثیر
 از نشـان که دارد عرفانی و دینی فضایی در »ج« و »ب« گروه تخیل قوه پرورش و امروزین مخاطب
  . است قرآنی تذهیب گونه تهذیب ذاتی کاربردی نیروی

 از نوجـوان و کـودک خـاص قرآنـی کتـاب تهیـه و قرآنـی تـذهیب که داد نشان حاضر پژوهش
 فراخـور بـه و سـوره چنـد جلـد هر در و کودک خاص قرآنی کتاب جلد چند تهیه. است ملزومات

 و کـودک تـا اسـت نیـاز کریمـه آیـات شـأن حفظ و اصول رعایت و شرایط با مصورسازی ها سوره
 بـه »ج« و »ب« گـروه خـاص قرآنی کتاب این. کند یکی قرآن با را وجودش تمام تدریج به نوجوان
 عرفـانی، سـلوک و ریسـ و معنـوی اتیـح در اینکـه بدون تا دهد می را امکان این نوجوان و کودک



                        ١٣٩٨ پاییز/٢٩ش /١۴س/ تربیت اسالمی   ۵٢

 برسد درک این به یخوب به باشد، افتهیدر را علوم از رشته نیا قییحق مقاصد و داشته کافی مطالعات
 بـه را محتـوا امروز، مدرن هنر. است استوار اساس نیا بر معنوی، اتیح و باطنی ریس روش که آید
 یسـنت هنـر ،نیبنـابرا .اسـت رفتـه فضـاها و ها فرم انواع در نبوغ و کشف سمت به و گذاشته یکنار

 هنـر در توانـد یم امروز یایدن یبرا کاربرد و یامروز و نو فکر با بلکه خود یسنت شکل به نه گذشته
 کـودک یاعتقاد قیعم یباورها بر گذار ریثأت و ساز تیهو یهنر و دهد حرکت جلو به را ما معاصر،

  .بزند رقم را
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 منابع

  
ــانی، ابراهیمــی .١  فلســفه در شــهود و اندیشــه شــعاع ،)ق ١۴٣٠−ش١٣٨٨( غالمحســین دین

  . حکمت: تهران ،٨چ ،سهروردی
 هترجمـ ،ایرانـی معماری در عرفانی سنت وحدت، حس ،)١٣٩٠( بختیار الله و نادر اردالن، .٢

  .رویال معمار علم: تهران اول، چاپ دوم، چاپ مقدمه با جلیلی، وندا
 ،١٠٢ ش ،قـرآن گلسـتان مجلـه ،»تـذهیب هنر در معنوی حکمت« ،)١٣٨٠( مهرک ایرایی، .٣

  .٢۶−٢١ص
 وحدت: دوم و اول دفتر ،اسالمی معماری و هنر عرفانی مبانی ،)١٣٨٨( حسن قهی، بلخاری .۴

 سـوره هنـری، حـوزه اسالمی، لیغاتتب سازمان: تهران خیال، کیمیای شهود، وحدت و وجود
  .مهر

 :تهـران ا،یـن رجـب مسـعود ترجمـه ،بیـان و زبـان هنراسـالمی،)، ١٣۶۵( تیتوس بورکهارت، .۵
 .سروش

   .کتاب بوستان مؤسسه: قم ،۵چ ،امروز جهان در کودک تربیت ،)١٣٨٧( احمد بهشتی، .۶
 نـزول ترتیب به شیعی جامع تفسیر نخستین: وحی با همگام ،)١٣٨٧( عبدالکریم ،پور بهجت .٧

 . النبی بسط: قم ،عباس ابن روایات براساس قرآن های سوره
های  شناسـی تـذهیب هنر قرآنی (دفتر اول): زیبایی)، ١٣٩۵پایدارفرد، آرزو و فاطمه شفیعی ( .٨

، تهـران: هـای قرآنـی کودکـان قرآنی دوره صفویه تحلیل و کاربرد آن برای تصویرسـازی کتاب
  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

ــی، جــوادی .٩ ــه آمل ــرآن در فطــرت ،)١٣٨۴( عبدالل  رضــامحمد االســالم تحجــ محقــق ،ق
  .اسراء: قم ،٣چ پور، مصطفی

 و موزشـیآ مؤسسـه: قـم ،١چ شفق، الله نجیب ترجمه ،خیال عوالم ،)١٣٨۵( ویلیام چیتیک، .١٠
  .خمینی امام پژوهشی

 ،٢ج ،١چ ،نوجوانـان و کـودک ادبیـات مبـانی ،)١٣٨٢( کـاموس مهـدی و محمود حکیمی، .١١
 .آرون: تهران

 ماه کتاب ،»ایران اسالمی هنر در محمد حضرت نقش شمسه؛« ،)١٣٨٧( محمد خزایی، .١٢
   .۶٢−۵۶ص ،)١٢٠( شهریور ،ایران هنر
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 حسـینسید ترجمـه ،کریم قرآن در هنری تصویری کارکرد ،)١٣٨٧( احمد عبدالسالم راغب، .١٣
  سخن.: تهران ،١چ سیدی،

 :تهـران ،)هنـر نظـری مبـانی در تأملی( تفکر زیبایی، هنر، ،)١٣٨٩( رضامحمد ،گران ریخته .١۴
  . ساقی

ــرآن نقــش« ،)١٣٨۵( محمــد ســلیمانی، .١۵  ،٢٩٩ش ،اســالم پاســدار ،»انســان تربیــت در ق
  .۴۴−۴٢ص

 اصـل، زنجانی کریمی محمد تصحیح به ،النور هیاکل ،)١٣٧٩( حبش بن یحیی سهروردی، .١۶
  .نقطه: تهران ،١چ

 و مطالعاته مؤسس: تهران ،٢چ ،٣و  ٢مجلد  ،مصنفات مجموعه ،)١٣٧۵( ـــــــــــــــــ .١٧
  .فرهنگی تحقیقات

: تهـران عابـدی، علیمحمـد ترجمـه ،قرآن در هنری نمایش: فنی تصویر ،)١٣۵٩( قطبسید .١٨
  .انقالب

 مجلـه ،»کودکـان قرآنـی هـای کتـاب در تصویری های ویژگی« ،)١٣٨٧( پریسا قزوینی، شاد .١٩
   .٣١٩−٢٩٠ ص ،۵۵−۵۴ ش ،قرآنی های پژوهش

 نامـه پایـان ،سـهروردی شناسـی زیبـایی در خیـال جایگـاه تحلیـل ،)١٣٨٩( فاطمـه شفیعی، .٢٠
 و ادبیـات دانشـکده قهی، بلخاری حسن مشاوره و اکبریان رضا راهنمایی به ارشد، کارشناسی

  .مدرس تربیت دانشگاهتهران:  انسانی، علوم
 حکمـت در هنـری تخیـل« ،)١٣٩٠ تابسـتان و بهـار( قهـی بلخاری حسن و فاطمه ی،شفیع .٢١

 ،)اصـفهان دانشـگاه انسـانی علـوم و ادبیـات دانشکده مجله( متافیزیک ،»سهروردی اشراقی
   .۴۶−٣٣ص ،١٠ و ٩ش ،٣س جدید، دوره ،۴٧س

 :تهـران ،١چ حجـت، مینـو ترجمـه ،اسالمی عرفان صدف و گوهر ،)١٣٨١( فریتیوف شوآن، .٢٢
  .پژوهش

  .الوفاء مؤسسه: لبنان ،١ج ،بحاراألنوار ،)ق١۴٠۴( مجلسی عالمه .٢٣
 رنـگ نظریـه روانشناسـی کـارکرد« ،)١٣٨٩تابسـتان ( پور سوسنشهرام  و مهیار مقّدم، علوی .٢۴

 دانشکده فارسی ادبیات و زبان های پژوهش ،»فرخزاد فروغ شعر تحلیل و نقد در لوشر ماکس
  .٩۴−٨٣ ص ،۶ پیاپی ،٢ش جدید، دوره اصفهان، دانشگاه ،انسانی علوم و ادبیات

 عقـل دفتـر: قـم ،٢چ ،قرآنـی هـای داستان در هنری شناسی زیبایی ،)١٣٨٧( عزیزه فروردین، .٢۵
  .سیما و صدا اسالمی های پژوهش مرکز) برای(



      ۵۵  نوجوانان و کودکان دینی تربیت در قرآنی تذهیب هنر جایگاه و نقش

 نامـه پـژوهش ،»هنـر مراتـب سلسله و زیبایی ،گرایان سنت« ، )١٣٨٧ (تابستان ح.م فغفوری، .٢۶
  .٧١−۵٧ ص ،)٩ ( ،)هنر گرایانه سنت نقد: (هنر فرهنگستان

 ترجمـه ،فلسـفی و یمعنـو انـدازهای چشـم: ایران سرزمین در اسالم ،)١٣٩٠( هانری کربن، .٢٧
  .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسه: تهران ،١چ ،٢ج کوهکن، رضا

 عبـدالکریم بـن محمد[ راز گلشن شرح االعجاز مفاتیح ،)١٣٣٧( یحیی بن محمد الهیجی، .٢٨
   .محمودی: تهران سمیعی، کیوان کامل مقدمه ،]شبستری

 صـانعی، فاطمـه ترجمه ،)وجود معنای بر تحقیقی( اعلی مثال و رمز ،)١٣٩١( مارتین لینگز، .٢٩
 .حکمت: تهران

 و حـوزه پژوهشـگاه: قـم ،٢چ ،دینـی تربیـت و تعلـیم ،)١٣٨۵( الـدین شـهاب راد، مشایخی .٣٠
 .دانشگاه

 ،»فارسـی شـعر در اللـه تصـاویر بسامد تحلیل و بررسی«، )١٣٨٨زمستان ( علیرضا لو، نبی .٣١
 دوره فارسـی، زبـان و ادب ،کرمان باهنر شهید دانشگاه انسانی علوم و اتادبی دانشکده نشریه
  . ٣۴٧−٣٢٧ص ،)٢٣ پیاپی( ٢۶ش جدید،

  .نی :تهران رحمتی، انشاالله ترجمه ،طبیعت نظم و دین ،)١٣٨۵( حسین نصر، .٣٢
 .حکمت :تهران ،اسالمی معنویت هنر ،)١٣٨٩( ـــــــــــــــــ .٣٣
 ،٧چ صهبا، دخت مهین ترجمه ،آن های کوشک و ایران های باغ ،)١٣٩٠( نیوتن دونالد ویلبر، .٣۴

 .فرهنگی و علمی انتشارات شرکت: تهران
زاده،  ، ترجمه مسـعود حـاجیکلیدهای آموختن به کودکان درباره خدا)، ١٣٨٢یاب، ایریس ( .٣۵

 ویراستار احمد بروجردی، تهران: صابرین.
  

  

  

  


