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تأملی در تصویرسازی
کتاب های دینی برای کودکان و نوجوانان
نقش تصویرسازی در تولید علم
و...
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معّظم انقالب 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

سالم علیکم و رحمت اهلل
چنــدی پیــش توفیــق زیــارت حضرتعالــی نصیــب اینجانــب و جمعــی 
کــودک و نوجــوان شــد. پیــرو عرایضــی  از فعــاالن حــوزه ادبیــات 
کــه در حــوزه تصویرســازی کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان داشــتم، 
دســتور فرمودیــد نــکات مذکــور، همــراه بــا پیشــنهادهای عملــی، 

ــه عــرض رســانده شــود.  به صــورت کتبــی ب
با کسب اجازه، در پنج محور نکاتی را تقدیم می کنم:

1. تصویرسازی از اولیا خدا برای کودکان و نوجوانان
ــن  ــه و اماک ــان در خان ــران و زن ــش دخت ــری پوش ــز در تصویرگ 2. تمای

عمومــی
3. نقش تصویرسازی در تولید علم

بــرای  خــوب  بســیار  تصویرگــری  تــوان  از  حداکثــری  به کارگیــری   .4
درســی  کتاب هــای 

5. پیشنهاد تأسیس شاخۀ هنر در دانشگاه امام صادق؟ع؟
 

1. تصویرسازی از اولیای خدا برای کودکان و نوجوانان 
اســتحضار داریــد بخشــی از کتاب هــای دینــی کــه بــرای گروه هــای 
کــه  اســت  کتاب هایــی  تولیــد می شــود،  کــودک و نوجــوان  ســنی 
دربــارۀ زندگــی حضــرات معصومیــن؟مهع؟ نوشــته شــده اســت. یکی از 



4

تفاوت هــا و وجــوه تمایــز کتاب هــای کــودک و نوجــوان بــا کتاب های 
بزرگ ســاالن، بهره گیــری از تصویــر در ایــن گــروه از کتاب هاســت و 
روشــن اســت  کــه تصویــر، ضمــن آنکــه در ایجــاد جذابیــت بــرای ایــن 
گــروه ســنی نقش آفرینــی می کنــد، بخــش زیــادی از بــار انتقــال محتــوا 
و مفهــوم را نیــز بــر دوش می کشــد. اهمیــت تصویــر در ایــن طیــف از 

کتاب هــا، بــا کاهــش ســن مخاطــب باالتــر مــی رود. 

شیوۀ رایج تصویرسازی در کتاب هایی که حول زندگی معصومین؟مهع؟ 
نوشــته می شــوند،  دو گونه است: 

توســط  معصــوم؟ع؟  امــام  و  پیامبــر؟ص؟  چهــرۀ  و  تصویــر  الــف. 
ــور پوشــانده می شــود.  ــا ن ــره ب ــی چه ــر ترســیم می شــود، ول تصویرگ
در ایــن شــیوه، چهــره  از دیــد بیننــده پوشــیده می مانــد و حداکثــر 

ابعــاد ســر و صــورت قابــل تشــخیص اســت. 
ب. در شــیوۀ دوم، بــه جــای ترســیم چهــرۀ معصــوم؟ع؟، یــک برقــع 
بــر چهــره معصــوم، چــه زن و چــه مــرد، ترســیم می شــود    و حتــی 

تشــخیص ابعــاد چهــره نیــز بــرای مخاطــب کــودک میســر نیســت. 

مشــکلی کــه در هــر دو روش تصویرســازی، رخ می نمایــد،  ایــن اســت 
کــه بخــش زیــادی از کــودکان، از ایجــاد ارتبــاط مناســب بــا تصاویــر 
ــر،  ــن تصاوی ــد. ای ــاب  درمی مانن ــا کت ــاط مناســب ب و در نهایــت ارتب
بــرای آن هــا جذابیــت کافــی نــدارد و بــه همیــن ســبب بــه خــود کتاب 

هــم اقبــال نشــان نمی دهنــد. 
همچنیــن  و  نوجــوان  و  کــودک  مذهبــی  آثــار  ناشــران  از  بســیاری 
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معلمــان مــدارس کــه تجربــه نزدیکــی از برخــورد کــودک بــا تصاویــر 
کــه  دهنــد  گواهــی  می تواننــد  دارنــد  دینــی  کتاب هــای  مذهبــی 
مخاطــب نســبت بــه ایــن تصاویــر چــه واکنشــی نشــان می دهــد. 
کــودکان بــا دیــدن ایــن تصاویــر،  می پرســند کــه چــرا  آن هــا صورتشــان 
را بــا پــرده  پوشــانده اند یــا چــرا هیچ کــدام از ایشــان  صــورت و چشــم 
و دهــان ندارنــد؟ آیــا آن هــا   ماننــد مــا انســان نبودنــد؟ آیــا آن هــا 
خورشــید و ماه انــد و آیــا آن هــا گرســنه و تشــنه نمی شــدند و آب و 

غــذا نمی خوردنــد و نمی خوابیدنــد؟ 
کســانی  از  را  آداب  و  زندگــی  درســت  شــیوۀ  می خواهــد  کــودک 
بیاموزنــد کــه چهره هایــی پوشــیده و متفــاوت از او دارنــد، حال آنکــه 
گفتــه می شــود آن هــا هــم ماننــد مــا انســان هایی بوده انــد  بــه او 
کارهــای زشتشــان  کارهــای خــوب دیگــران خوش حــال و از  کــه از 
گاهــی می گریســتند.  گاهــی می خندیدنــد و  ناراحــت می شــدند و 
کتابــش، خوش حالــی یــا  بــا ایــن وصــف،   کــودک هرگــز در تصویــر 
ناراحتــی آن هــا را نمی بینــد و بازخــورد رفتــار دیگــر شــخصیت ها را 

در چهــرۀ آن هــا لمــس و حــس نمی کنــد.
کــه قــوت محتــوا و جذابیــت آن می توانــد  برخــی بــر ایــن باورنــد 
ایــن اشــکال را کم رنگ تــر کنــد و خواننــده بــه جــای تصویــر بــا محتــوا 
درگیــر شــود؛ امــا ایــن اشــکال حتــی در بهتریــن آثــار نویســندگان خوب 
کــودک و نوجــوان، چهــره می نمایــد؛ زیــرا تصویــر در هــر حــال دروازۀ 
کتــاب و داســتان اســت و حتــی محتــوای قــوی،  کــودک بــه  ورود 

ــاز از تصویــر مناســب نیســت.  بی نی
تردیــدی وجــود نــدارد کــه کتاب هــای تربیتــی کــه بــه زبــان مناســب، 
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بــه ســیره و ســبک زندگــی حضــرات معصومیــن؟مهع؟ پرداختــه باشــد، 
 از نیازهــای اساســی جامعــۀ دینــی ماســت و اگــر بــر ایــن بــاور باشــیم 
کــه آثــار مفاهیــم نــاب مذهبی در ســنین خردســالی و کودکی، چونان 
ــاری  ــن آث ــوان از انتشــار چنی ــر ســنگ اســت،  نمی ت ــدگار ب نقشــی مان
چشــم پوشــید و آن را کنــار نهــاد و بــه ابعــاد گوناگــون آن نیندیشــید. 

راه حــل پیشــنهادی: بــه نظــر می رســد، مؤثرتریــن عامــل در اتخــاذ 
ــی از وهــن مقــام قدســی حضــرات  ــری، نگران ــن شــیوه از تصویرگ ای
معصومیــن؟مهع؟ بــوده اســت. در ایــن صــورت می تــوان بــه دنبــال 
راهــکاری بــود کــه ضمــن حفــظ احتــرام اولیــای الهــی و شــأن قدســی 
بــه  کــه  کــرد  ترســیم  را  آنــان  به گونــه ای چهــرۀ  آنــان،  آســمانی  و 
ُبعــد انســانی و زمینــی ایشــان بی توجهــی نشــود و کــودک بــه نحــو 
بــه  و  ســازد  برقــرار  ارتبــاط  بزرگــواران  آن  تصویــر  بــا  مناســب تری 

ــودک جــذاب باشــد.  ــرای ک ــارت دیگــر ب عب
بــه نظــر می رســد، بــه دلیــل حساســیت موضوع و پرهیز از ســلیقه های 
فــردی هنرمنــدان، می تــوان یــک گــروه تخصصــی در وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی یــا در حــوزه علمیــه قــم بــه ایــن منظــور شــکل داد، 
کتاب هــای مربــوط بــه زندگــی حضــرات معصومیــن؟مهع؟ را بــه  و 

آن هــا ســپرد. 
این گروه می تواند متشکل از افراد زیر باشد: 

۱. سه عالم دینی )که با دنیای کودکان آشنا باشند.(
2. یک روان شناس علوم تربیتی

3. یک آموزگار
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4.یک نویسنده شناخته شده در حوزه کودک و نوجوان
5. یک تصویرگر مجرب

6.کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ایــن گــروه عــالوه بــر ارزیابــی ارزش هنــری تصاویــر، مراقبــت می کنــد 
کــه تصاویــر موجــب وهــن مقــام اولیــا الهــی نباشــد.



8

نمونه هایی از به کارگیری تصاویر در انتقال مفاهیم دینی و 
که هیچ گاه از نور و یا پوشینه  کودکانه در دنیای مسیحیت 

استفاده نشده است و تصویرگر بر اساس ذوق و دلدادگی به 
موضوع توانسته است جذابیت های مفاهیم و باورپذیری آن 
را امکان پذیر نماید. )هر چند مقید به حفظ و شأن حضرت 

گاهی به وهن و طنز  مسیح؟ع؟ برای همگان اجباری نبوده و 
کشیده شده است.( هم 
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نمونه هایی از تصویرسازی معصومین؟مهع؟
که توسط تعدادی از بهترین تصویرگران ایران 

و با اعمال سلیقه های مختلف به تصویر 
کشیده شده است ارائه می شود.

    پیامبر؟ص؟  و کودکان



11

گفتگوی امام  جعفرصادق؟ع؟ با کودک در مهربانی با والدین

 کودکی حضرت زهرا؟س؟                                               حضرت محمد؟ص؟ در غار حرا
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 کمک کردن امام کاظم؟ع؟ مرد گرسنه

 کمک کردن امام سجاد؟ع؟ هم کاروانی های خود
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گفته می شود از زاویه ای  گاهی به تصویرگران 
که صورت دیده نشود  تصویر را بکشند 

کرده  تا بدین صورت مشکل خود را حل 
باشند. در این شیوه معصومین؟مهع؟ غالبا 

پشت به بیننده هستند.

 ماجرای غدیر خم

 نیایش حضرت فاطمه زهرا ؟اهع؟ در کنار 
فرزندش امام حسن؟ع؟ 

 کار کردن  امام  محّمدباقر  ؟ع؟ در مزرعه
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 امام رضا؟ع؟ در حال ذکر حدیث سلسلة الذهب در سفر خراسان به نیشابور
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 پیامبر؟ص؟  و کودکان

 پیامبر؟ص؟ ،  امام حسن؟ع؟ ، امام حسین؟ع؟ و کودکان
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 حضرت ابراهیم؟ع؟ در آتش نمرود
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 پیامبر اسالم؟ص؟ در کنار مردم )در تصویر باال دایره ای در پشت سر پیامبر و در تصویر  
پایین نور در جلوی صورت و تا حدودی چهره پیامبر پیداست.(
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2. تصاویر پوشش دختران و زنان در خانه و اماکن عمومی
یکــی دیگــر از رویه هایــی کــه در تصویرســازی کتــاب هــای کــودک و 
نوجــوان اعمــال می شــود )گذشــته از برخــی برخوردهــای تصادفــی 
بــه  ناشــران  اجبــار  گرفتــه می شــود(،  نادیــده  آن  در  کــه موضــوع 
ترســیم تصاویــر دختــران و زنــان بــا حجــاب اســالمی چــه در خانــه و 

چــه فضــای بیــرون اســت.
بــه نظــر می رســد ایــن کار، موجــب می شــود کــودک در درک مفهــوم 
 در برابــر نامحــرم 

ً
حجــاب و اینکــه حفــظ حجــاب اســالمی اساســا

معنــی پیــدا می کنــد، دچــار مشــکل و ابهــام شــود. در خانواده هــای 
ــت عــادی حجــاب  ــه در حال ــان خان ــه حجــاب اســالمی، زن ــد ب مقی
ندارنــد؛ امــا بــه محــض آنکه قرار اســت میهمــان نامحرمی وارد خانه 
شــود، همــه می کوشــند خــود را بــه نحــو مناســبی بپوشــانند. کــودک 
بــا مقایســه فضــای قبــل و بعــد از ورود نامحــرم، مفهــوم حجــاب را 
بــه شــکلی عمیــق درمی یابــد و او هــم بــه تأســی از بزرگ ترهــا آن را 

ــد.  رعایــت می کن
دربــارۀ  تربیتــی  نهادهــا  از  برخــی  ســخت گیری  می شــود،  تصــور 
تصاویــر زنــان و دختــران، و الــزام بــه کشــیدن حجــاب در فضاهــای 
خصوصــی ، ضمــن آنکــه توجیــه  محکمــی نــدارد، کــودک مســلمان را 
دچــار ایــن تعــارض می کنــد کــه چــرا مثــاًل مــادر خانــواده در نــزد پســر 

و همســر خــود روســری یــا چــادر بــر ســر دارد. 

راه حــل پیشــنهادی: بــا عنایــت بــه اهمیــت حجــاب در ســبک زندگی 
بهتریــن  از  یکــی  کــودک،  کتاب هــای  نظــر می رســد  بــه  اســالمی، 
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 در این ۴ تصویر کتاب »حنانه« که اتفاقا به آموزش حجاب می پردازد و توسط انتشارات به نشر 
تولید شده است برای اینکه بچه ها به تعارض نرسند هر جا در اندرونی خانه هست آزادانه 

پوشش خود را دارد و در خارج از منزل کامال حجاب رعایت شده است. متاسفانه خیلی از نهادهای 
فرهنگی از تصویرگران می خواهند که در اندرون خانه هم پوشش حجاب رعایت شود!

کــودک  محمل هــا بــرای آمــوزش حجــاب اســت و درک و دریافــت 
مســلمان از ایــن مفهــوم، بــا ایجــاد تمایــز بیــن تصاویــر دختــران و 
مــادران در بیــرون و درون منــزل، یــا بــه عبارتــی در نــزد محــرم و 

نامحــرم و از مســیر مقایســه دو وضعیــت آســان تر اســت. 
شــاید انجــام ایــن کار در ســینما و تلویزیــون، مگــر در قالــب نقاشــی 
 کتاب هــای 

ً
ــا کتاب هــای کــودک، خصوصــا متحــرک، ســاده نباشــد، ام

ــن  ــه بی ــد ک ــودکان بیاموزن ــه ک ــر، ب ــه کمــک تصاوی ــد ب درســی می توانن
خانــه و بیــرون از آن تفــاوت قائــل شــوند. شــاید در چنیــن فضایــی، 
بتــوان انتظــار داشــت کــه تصویرگــر ایرانــی، در ترســیم دختــران و زنــان 
در بیــرون از خانــه و در برابــر نامحــرم،  مراقبــت بیشــتری بــه عمــل آورد. 

 در این زمینه ارائه طریق فرمایید.
ً
لطفا
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3. نقش تصویرسازی در گسترش و همگانی کردن علم
تردیــدی نیســت کــه رشــد همه جانبــه و قطــع وابســتگی واقعــی بــه 
 
ً
 بیگانــگان  و رفــاه مــردم ایــران در گــروه تولیــد علــم اســت کــه انصافــا

ــر  یکــی از دغدغه هــای اساســی حضرت عالــی در ایــن ســال های اخی
بــوده اســت و مکــرر بــه آن اشــاره فرموده ایــد. 

همــه می دانیــم کــه تولیــد علــم و گســترش علــوم در جامعــه وقتــی 
تثبیــت می شــود کــه علــوم در جامعــه همگانــی شــود و بــا نیــروی 
ــب  ــرای جل ــزه جــوان پشــتیبانی شــود و ب خــالق، پرسشــگر و پرانگی
ــد   بای

ً
ــا ــی کــردن دانــش،  لزوم ــن نیروهــای جــوان و همگان توجــه ای

عــده ای باشــند کــه بــه عنــوان حلقــه واســط، بــه ساده ســازی مفاهیــم 
پیچیــده علمــی مبــادرت ورزنــد و آن هــا را بــه زبــان ســاده در کتاب ها 
دانش آمــوزان  حتــی  و  معلمــان  و  دانش جویــان  ویــژه  مقــاالت  و 
نوجــوان بیــان کننــد. در کنــار ایــن دوســتان، مــا به گروهــی نیازمندیم 
کــه همیــن کار را در حــوزه تصویرســازی بــه انجــام برســانند. بســیاری 
کتاب هــا و نشــریات  از جذابیت هــای نوشــته های منتشــر شــده در 
علمــی خارجــی، مرهــون و مدیــون تصویرگری هــای علمی و آموزشــی 
 ســهم عمــده ای 

ً
و کمــک بــه عینی تــر کــردن آن دانش هاســت و اساســا
از گســترش دانــش در گــرو ایــن تصاویــر غنــی اســت. 

 
در ایــران دانشــگاه های هنــری زیــادی وجــود دارد کــه دانشــگاه هنــر 
تهــران و دانشــگاه هنــر از برجســته ترین آن هــا هســتند. در هــر دو 
دانشــگاه رشــته تصویرســازی وجــود دارد و بــه دانشــجویان ایــن 
داده  آمــوزش  نوجــوان  و  کــودک  کتاب هــای  تصویرســازی  رشــته، 
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می شــود. دانشــجویان دو واحــد نیــز تصویرســازی علمــی می آموزنــد، 
ــز اســت و همیــن دو واحــد هــم جــدی گرفتــه  کــه البتــه بســیار ناچی

نمی شــود. 
از علــوم هســته ای نوشــت می شــود و فضــای پیچیــده  نمی تــوان 
اتم هــا را بــا تصاویــر علمــی و در عیــن حــال ساده ســازی شــده  بــه 
گفــت بــدون آنکــه  تصویــر نکشــید. نمی تــوان از ســلول ها ســخن 
ــا کمــال تأســف،  تصویــری ســاده و روشــن از آن هــا ارائــه داد. امــا ب
ارتبــاط منطقــی مناســبی بیــن هنــر و علــم شــکل نگرفتــه اســت و 
حتــی در یــک دانشــگاه، ماننــد دانشــگاه تهــران کــه دانشــکده های 
مختلــف علــوم و هنــر دارد، ارتباطــی بیــن ایــن دو حــوزه تعریــف 

نشــده اســت. 

راه حــل پیشــنهادی: پیشــنهاد می شــود بــا انعقــاد تفاهم نامه هایــی 
در بیــن دانشــکده های هنــری و علمــی و صنعتــی، پایان نامه هــای، 
صنعتــی،  فنــی و مهندســی و علمــی دانشــجویی بــه صــورت مشــترک 
ارائــه شــود. باعبارتــی بــه یــک کرشــمه دو کار برآیــد و ضمــن تولیــد 
دانــش و هم زمــان تربیــت تصویرگــران آموزشــی و علمــی در فضــای 

واقعــی، دانــش تولیــد شــده منتشــر و در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد. 
امیــد اســت بــا برنامه ریزی مدیــران، روزی بتوانیــم بــا به کارگیــری زبان 
 جهانــی تصویــر، در گشــودن درهــای نــو و هم زمــان در شــکوفایی 

علــم در ایــران عزیزمــان گام هــای بلنــدی برداریــم.
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    به کمک تصویرسازی علمی بسیاری از 
مفاهیم پیچده علمی به سادگی قابل فهم می گردد 

و یادگیری به سهولت انجام می شود.
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 تصویرسازی در خدمت علوم پزشکی
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 نمای شبیه سازی شدۀ 3 بعدی از 
تلسکوپ های آینده
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 تصویرسازی در خدمت آموزش

 تصویرسازی در خدمت خودروسازی

 ماهواره ها و مدارها
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4. بکارگیــری حداکثــر توان تصویرگــران ایرانی برای تصویرگری 
کتاب های درســی

نکتــۀ دیگــر کــه بی ارتبــاط بــا بخش های پیشــین این نوشــته نیســت، 
کتاب هــای درســی دانش آمــوزان اســت.  مربــوط بــه تصویرســازی 
 در کتاب هــای آموزشــی و 

ً
چنان چــه اشــاره رفــت، تصویــر  خصوصــا

ــر  ــاًل مؤث ــل و کام ــان، در پایه هــای نخســت، نقشــی بی بدی از آن می
دارنــد. تصویــر در کتــاب درســی خــود بخشــی از محتواســت و یــک 
تصویــر گویــا و مناســب هــم مؤلــف را از پرنویســی بازمــی دارد، هــم 
ارتبــاط مخاطــب بــا متــن و مفهــوم مــورد نظــر را آســان تر برقــرار 
ــد و از همــه  ــر می نمای ــرای مخاطــب دل پذی ــن را ب ــد، هــم مت می کن
مهم تــر، برذهــن و جــان دانش آمــوز ماندگارتــر و عمیق تــر می نشــیند. 
انقــالب  کــه  فضایــی  و  فــراوان  تصویرگــران  وجــود  بــا  متأســفانه 
اســالمی بــرای رشــد و گســترش تصویرگــری  فراهــم آورده اســت، و 
 
ً
ــی در ســطح جهــان، خصوصــا ــری ایران ــا وجــود مقبولیــت تصویرگ ب
کتاب هــای  کــودک و نوجــوان، تصویرســازی  کتاب هــای  در حــوزۀ 

کیفیــت هنــری مناســبی برخــوردار نیســت. درســی از 
علی رغــم اهمیــت آموزشــی تصویــر در کتاب هــای درســی و از ســویی 
نیــز تجدیــد  کــه بارهــا و بارهــا  کتاب هــا  ایــن  شــمارگان میلیونــی 
 بی کیفیــت 

ً
چــاپ می شــود، اســتفاده از تصاویــر ضعیــف و بعضــا

اینترنتــی و غیــر بومــی فــراوان اســت. متأســفانه مدیــران بــه اینجــا کــه 
می رســند، بــرای توجیــه کیفیــت کــم تصاویــر، دســت بــه دامــن بهانــۀ 
کــه هزینــۀ تولیــد  صرفه جویــی در هزینه هــا می شــوند؛ در حالــی 
ــا  ــر، تفــاوت بســیار ناچیــزی ب ــا بهتریــن و کیفی تریــن تصاوی کتــاب ب
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ــد شــده دارد.  ــه کتاب هــای تولی هزین
بنــده ســی ســال در ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی بــه 
عنــوان مدیــر هنــری مجــالت رشــد همــکاری داشــته ام و ایــن مســئله را 
بــه شــیوه های مختلــف بــه مدیــران قدیــم و جدیــد گوشــزد کــرده ام؛ 
کنــد و ضعیــف و  امــا رونــد اصــالح و بازســازی تصاویــر به قــدری 
البتــه غیرکارشناســانه اســت کــه تنهــا راه اصــالح را تقدیــم ایــن ســطور 

خدمــت حضرتعالــی دانســتم.
وقتــی مــا تصویرگرانــی زبده و شــناخته شــده در ســطح جهــان داریم، 
کتاب هــای  ایــن ظرفیــت در جایــگاه مهمــی ماننــد  چــرا نبایــد از 
درســی ســود نبریــم؟ مشــکل اینجاســت کــه برخــی از مدیــران ارشــد 
مــا عــالوه بــر اینکــه اعتقــادی بــه کارکــرد هنــر در کتاب هــای درســی 
ندارنــد، حتــی از گرفتــن مشــورت های هنــری نیــز غافل انــد و ایــن 
بــرای افــرادی مثــل حقیــر کــه خــود را ســرباز نظــام می دانــد، بســیار 
ســخت اســت کــه پــس از گذشــت چهــل ســال از انقــالب اســالمی 
ــرای رشــد و شــکوفایی  و فضــای موســع و درخشــانی کــه انقــالب ب
کتاب هــای درســی  کــه  تصویرگــری فراهــم آورده اســت، بشــنویم 
رژیــم پهلــوی، از حیــث هنــری، از کیفیــت بهتــری برخــوردار بوده انــد.

5. پیشنهاد تأسیس شاخه هنر در دانشگاه های مذهبی و حوزه 
انتقــال مفاهیــم اســالمی و ارزشــی انقــالب اســالمی، بــا رنــگ هنــر، 
کــه نبایــد دســتخوش حــوادث روزگار قــرار بگیــرد و  نیــازی اســت 
فرامــوش شــود. ایــن مهــم، نیــاز بــه تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد 

در بــازۀ زمانــی بلندمــدت دارد. 
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ــه در فضــای  ــد ک ــروی انســانی انگیزه من ــه نظــر می رســد تربیــت نی ب
بــه  را  انقــالب  و  دیــن  ارزش هــای  بتوانــد  و  کنــد  تنفــس  مناســب 
 نســل کــودک و نوجــوان 

ً
زبانــی ســاده بــرای عمــوم مــردم و خصوصــا

ــرای  ــا آن مفاهیــم تصویرگــری کنــد، ضرورتــی ب ــگارد و متناســب ب بن
دانشــگاه های مذهبــی، همچــون دانشــگاه امــام صــادق؟ع؟ و حتــی 

حوزه هــای علمیــه اســت. 
از آنجــا کــه فضــای ایــن دانشــگاه ها و نیروهایــی کــه بــه آن جــذب 
و  مذهبــی  هنــری  و  ادبــی  فعالیت هــای  انجــام  بــرای  می شــوند، 
انقالبی و دعوت از اســاتید مذهبی متناســب تر اســت و دانشــجویان 
ــی و ارزش هــای انقــالب،  ــدن واحدهــای تخصصــی دین ــرای گذران ب
آمادگــی بیشــتری دارنــد، انتظــار مــی رود دانشــجویان در پاســخ گویی 
و  شــجاعت، خالقیــت  انقالبــی جامعــه  و  مذهبــی  نیازهــای  بــه 
نوآوری هــای بیشــتری نشــان دهنــد. از ایــن رو پیشــنهاد می شــود در 
دانشــگاه مذکــور و دو ســه دانشــگاه مذهبــی دیگــر  کرســی ادبیــات 
)نویســندگی( و ادبیــات کــودک )نویســندگی ادبــی  و آموزشــی بــرای 
ــه شــکل محــدود آن تصویرگــری،  ــا ب ــر ی ــان( و هن کــودکان و نوجوان
پایه گــذاری شــود و دانشــجویان تربیــت شــده توســط اســاتید مجــرب 
و درد آشــنا، بــه مــدد هنــر، پیــام و آرمان هــای اســالم و انقــالب را 

به طــور مســتمر و بــا زبــان هنــر بــه جهانیــان عرضــه کننــد. 
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