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پروردگارا ، قرآن را نوری قرار داده ای تا در پرتو آن ، از ظلمات تاریکی و گمراهی برهیم و کشتی نجاتی ، که هر که قدم در پی اش نهاد و 
آئین او پیشه ساخت گمراه نگشت . حمد و سپاس خداوندی را که سیرتها و صـورتهای نیکو را برای ما پسندید ، خود را به ما شناسانید و شیوه  

سپاسگزاری اش را به ما الهام کرد.               
 هنر مقوله ای دینی و متعالی است و همواره در بستر حقیقت و زیبائی جریان دارد. از دیدگاه ادیان، کلمه دنیا بر هر چه پست و به دور از روح 
متعالی است، اطالق می گردد و آنچه جاوید و سرشار از حقیقت و زیبایی و خیر است، اُخری است .  هنر سعی می کند تا به دنیا رنگ قداست 
بخشیده و آن را به صورت اُخروی بیاراید . قداست شاخصه جوهری ادیان است و مفهوم تقّدس از آغاز حیات آدمی در روح و اندیشه او جای 
داشته است. از آغاز حیات معرفتی انسان، هنر پیوسته در دامان ادیان پرورش یافته و اوج و تعالی خود راپیموده و می پیماید.  ما آدمیان نیز که 
جزیی از جهان آفرینش هستیم، نمی توانیم از هنر فاصله بگیریم. بنابراین هنر دوستی و زیبایی طلبی از امور فطری، و برخاسته از سرشت انسان 
است، که باید آن را شکوفا و بارور نمود، و به وسیله هنر قرآنی و فطرت الهی به آفرینش زیبایی ها در ابعاد گوناگون پرداخت. آنچه که مهم است 

این است که هنر در خدمت انسان باشد، و چنین هنری همان هنرمتعهد و هنر مورد امضای اسالم ناب محمدی است .                  
اینک در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه فضاسازی سوره های قرآن کریم با محوریت سوره مبارکه عصر، خرسندیم که شاهد به ثمر نشستن 
درختی هستیم که حاصل همدلی و تالش تمامی فعاالن این عرصه است. فعالیت در عرصه های هنری فرهنگی و به ویژه قرآنی ، نیازمند بردباری 
، عشق و کسب آگاهی و تجربه است و این جز با لطف الهی و در سایه حمایت های معنوی ممکن نمی شود . اکنون می توانیم پس از گذشت سه 
سال از برگزاری اولین نمایشگاه ، خشنودی خود را از به ثمر نشستن حرکتی پویا و متحول درعرصه هنرقرآنی اعالم کنیم .                                                                                                                        
سازمان فعالیتهای قرآنی دانـشجویان کشور پس ازبرگزاری موفق اولین و دومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم با محوریت سوره های 
مبارکه فلق و فجر ، فراخوان سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم با محوریت سوره مبارکه عصر را در مهرماه 87 منتشر کرد . با توجه 
به کسب تجربه  از دو دوره گذشته این بار طی اقدامی از تمامی فرهنگسراهای تهران ، حوزه های هنری مراکز استانها و دانشکده های هنری 
برای برپایی کارگروههای هنری با محوریت سوره مبارکه عصر دعوت به عمل آمد که بسیاری ازآنان نهایت مساعدت را در این امر اعمال 

فرمودند . که جا دارد از تمامی آنها نهایت تشکر را نمائیم .
 از همان ابتدای انتشار فراخوان، کارگروههای حجم و نقش برجسته با مساعدت موسسه آموزش عالی سوره در  محل موسسه آموزش عالی 
سوره برگزار گردید . پس از اتمام مهلت ارسال آثار در دی ماه 87 بیش از 3000 اثر به دبیرخانه ارسال گردید که درمقایسه با  دو دوره قبل به 

رشدچشمگیری برخوردار بود  .
 سرانجام در  16بهمن ماه 87  هیئت محترم داوران متشکل از آقایان : دکتر مصطفی گودرزی ، دکتر حبیب اهلل صادقی ، صداقت جباری ، ایرج میرزا 
علیخانی، سیدحمید شریفی آل هاشم ، محمدرضا دوست محمدی ، نادر قشقایی ، فرهاد ابراهیمی ، ملک دادیار گروسیان ، محمد حبیبی ، یوسف گرامی 
سید عباس میرهاشمی و سرکار خانم الدن رضایی  با بررسی دقیق و کارشناسانه به داوری پرداخته و از بین آثار رسیده به دبیرخانه تعداد 33 اثردر8 

رشته انتخاب گردید. همچنین از آقایان محسن ناصریان ، بابک حیدری و یاسر رضازاده در برگزاری کارگروه ها تشکر و قدردانی می گردد. 

همزمان با برگزاری فراخوان فضاسازی سوره های قرآن کریم  یکی دیگر از طرح های هم راستا با سوره مبارکه عصر باعنوان  اولین فراخوان 
دیدگاههای مدیریتی سوره های قرآن کریم از مهر ماه 87 در سطح  دانشکده های مدیریت  سراسر کشورآغاز گردید . این در حالی است که علی 
رغم نوپا بودن این حرکت  بیش از 400 اثر به دبیرخانه ارسال گردید که تعداد 50 اثر جهت چاپ در کتاب و 4 اثر به عنوان نفرات برتر توسط هیئت 
داوران انتخاب  گردیدند . شایسته است از آقایان جت االسالم والمسلمین قوامی ، الوندی ، پورطباطبایی ، دکتر وارث . دکتر عابدی جعفری و  
حجت االسالم والمسلمین یوسفی مقدم به جهت مساعدت در اجرای این امر تقدیر و تشکر شود . همچنین از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ، 
سازمان تبلیغات اسالمی ، دکتر عزیزی مدیر موسسه آیات هدایت ، جت االسالم والمسلمین ذکاوت ، مدیر موسسه معجزه ماندگار خاتم و دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران کمال قدردانی را دارم .  این جشنواره با همکاری ومساعدت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، بنیاد رودکی و 
مجموعه فرهنگی هنری انقالب اسالمی )برج آزادی ( ، معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور، موسسه آموزش عالی سوره برگزار شد که از 

زحمات بی شائبه آنان تقدیر و تشکر می گردد.
همچنین از حوزه های هنری  استانهای مرکزی ، سمنان ، چهارمحال و بختیاری ، اردبیل و جهاد دانشگاهی استان فارس که در 
برگزاری هرچه پربارتر این جشنواره یاریگرمان بودند نهایت تشکر را داریم .این نمایشگاه بیش ازهر چیز بیانگر موفقیت فرهنگی جامعه 

جوان و دانشگاهی مادر عرصه هنرقرآنی – اسالمی است تا توانمندی های خود را اعالم دارد.

سخن نخست



تفسیر سوره
بسم اهلل الرحمن الرحیم

والعصر )1(  ان االنسان لفي خسر )2(
 اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر )3(

به نام خداي رحمان و رحیم
سوگند به عصر )1( که انسانها همه در خسران و زیانند )2( مگر افراد و اقلیتي که ایمان آورده  

و عمل صالح انجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و به صبر توصیه نموده اند )3(

محتوا و فضیلت سوره  ) تفسیر نمونه( 

معروف این است که این سوره در "مکه" نازل شده، هر چند بعضي 
احتمال "مدني" بودن آن را نیز داده اند، مقاطع کوتاه آیات سوره، و 

لحن آن نیز شاهد مکي بودن آن است.
به هر حال جامعیت این سوره به حدي است که به گفته بعضي از 
مفسران تمام علوم و مقاصد قرآن در این سوره خالصه شده است، و 
به عبارت دیگر )این سوره در عین کوتاه بودن برنامه جامع و کاملي 

براي سعادت انسان تنظیم و ارائه نموده است.(
نخست از سوگند پر معني به "عصر" شروع مي شود که تفسیر آن را 
به زودي خواهید دید، سپس سخن از زیانکار بودن همه انسانها که 
در طبیعت زندگي تدریجي نهفته است به میان مي آورد، بعد فقط 
یک گروه را از این اصل کلي جدا مي کند، آنها که داراي برنامه چهار 

ماده اي زیر هستند.ایمان، عمل صالح، سفارش یکدیگر به حق، و 
سفارش یکدیگر به صبر و این چهار اصل در واقع برنامه هاي اعتقادي 

و عملي و فردي و اجتماعي اسالم را در بر مي گیرد.
)ع(  صادق  امام  از  حدیثي  در  سوره  این  تالوت  فضیلت  درباره 

مي خوانیم:
من قرأ "والعصر" في نوافله بعثه اهلل یوم القیامه مشرقا وجهه ضاحکا 

سنه قریرة عینه حتي یدخل الجنه:
"هر کس سوره "والعصر" را در نمازهاي نافله بخواند خداوند او را در 
قیامت برمي انگیزد در حالي که صورتش نوراني، چهره اش خندان و 
چشمش )به نعمتهاي الهي( روشن است، تا داخل بهشت شود"! و 
معلوم است که این همه افتخار و سرور و شادماني از آن کسي است 
که این اصول چهارگانه را در زندگي خود پیاده کند، نه فقط به خواندن 

قناعت نماید.
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محتوا  و فضیلت سوره )تفسیر المیزان(
این سوره تمامي معارف قرآني و مقاصد مختلف آن را در کوتاهترین 
بیان خالصه کرده، و این سوره از نظر مضمون، هم مي تواند مکي 

باشد و هم مدني، چیزي که هست به مکي بودن شباهت بیشتري دارد.

اقوال مختلف درباره مراد از »عصر«که بدان قسم یاد فرموده 
است:

"والعصر" در این کلمه به عصر سوگند یاد شده، و از نظر مضموني 
که دو آیه بعد دارد مناسب تر آن است که منظور از عصر، عصر ظهور 
رسول خدا )ص( باشد، که عصر طلوع اسالم بر افق مجتمع بشري، و 
ظهور و غلبه حق بر باطل است، چون مضمون دو آیه بعد این است 
که خسران عالم انسان را فراگیر است و تنها کساني را فرانمي گیرد که 
از حق پیروي نموده، و در برابر آن صبر کنند، و این اقلیت عبارتند از 

کساني که به خدا و روز جزا ایمان آورده و عمل صالح کنند.
ولي بعضي گفته اند: مراد از عصر، یعني آخر روز است، چون این وقت داللت 
دارد بر تدبیر ربوبي که روز را مي برد و شب را مي آورد، و قدرت و سلطنت را 

از سلطان روز یعني خورشید سلب مي کند.
بعضي دیگر گفته اند: مراد نماز عصر است، که نماز وسطي است که از 

همه نمازهاي یومیه فضیلت بیشتري دارد.
بعضي دیگر گفته اند: مراد شب و روز است، که اصطالحاً به آنها 
عصران گفته  مي شود. بعضي دیگر گفته اند: منظور از عصر دهر است، 
که در آن عجائبي وجود دارد، که بر قدرت ربوبي داللت دارد. و بعضي 
دیگر وجوهي دیگر ذکر کرده اند و در بعضي از روایات آمده که منظور، 
عصر ظهور مهدي )عج( است که در آن عصرحق برباطل به طور کامل 

غلبه کند.
» ان االنسان لفي خسر« مراد از کلمه »انسان« جنس انسان است، و کلمه 
“خسر” و “خسران” و “خسـار” “خساره” همه به معناي نقص در سرمایه 
است. راغــــب مي گوید: این کلمه هم در مورد انسان استعـمال مي شود، 
و گفته مي شـــود: فالني خسران کرد، و هم در مورد عمل انسان بکار 
مي رود و مي گویند: تجارت فالني خسران کرد و اگر در آیه مورد بحث 
کلمه “خسر” بدون الف و الم آمده به منظور بزرگداشت آن بوده، و خواسته 
است بفهماند انسان    در خسراني عظیم است، احتمال هم دارد به منظور 
تنویع باشد، و بفهماند آدمي در نوعي مخصوص از خسران قرار دارد، 
غیر خسران مالي و آبرویي، بلکه خسران در ذات که خداي تعالي 
درباره اش فرموده: »الذین خسروا أنفسهم و أهلیهم یوم القیامه اال 
ذلک هو الخسران المبین« )کساني که در قیامت در ذات خود و اهل 
بیتشان خاسر شدند، و آگاه باش که این خسران، خسراني است آشکار 

)سوره زمر، آیه 15(

شرحي در مورد مستثني بودن مؤمنان صالح العمل از زیانمندي 
جنس انسان

“اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات” این استثنا استثناي از جنس 
انسان است که محکوم به خسران است، و استثنا شدگان افرادي 
هستند که متصف به ایمان و اعمال صالح باشند چنین افرادي ایمن 
از خسرانند و این بدان جهت است که کتاب خدا بیان مي کند که 

انسان موجودي همیشه زنده است، زندگیش با مردن خاتمه نمي یابدو 
مردن او در حقیقت انتقال ازخانه اي به خانه اي دیگر است، که بیان 
این معنا در تفسیر آیه شریفه “علي ان نبدل امثالکم و ننشئکم في 
ماالتعلمون” )به این منظورکه گروهي رابجاي دیگري بیاوریم و شما 
را درجهاني که نمي دانید آفرینش تازه بخشیم) سوره واقعه، آیه 61( 
گذشت، و نیز کتاب خدا بیان مي کند که قسمتي از این زندگي 
همیشگي انسان که همان حیات دنیا باشد حیاتي است امتحاني، و 
سرنوشت ساز که در ان حیات سرنوشت قسمت دیگر یعني حیات 
آخرت مشخص مي گردد، آنها که در آن حیات به سعادت مي رسند، و 
یا بدبخت مي شوند، سعادت و شقاوتشان را در دنیا تهیه کرده اند، هم 
چنان که خداي تعالي فرموده: “و ما الحیاه الدنیا في االخره اال متاع” 

)زندگي دنیا در آخرت جز وسیله نیست ) سوره رعد، آیه 26(
 و نیز فرموده»کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه« 
)هر جانداري مرگ راي خواهد چشید، و ما شما راي به وسیله فتنه 

خیر و شر مي آزماییم ) سوره انبیاء، آیه 35(
 و نیز بیان مي کند که مقدمیت این زندگي براي آن زندگي به وسیله 
مظاهر این زندگي و آثار آن یعني اعتقادات و اعمال است، اعتقاد حق 
و عمل صالح مالک سعادت اخروي و کفر و فسق مالک شقاوت 
در آن است، مي فرماید: » و ان لیس لالنسان اال ما سعي و ان سعیه 
سوف یري ثم یجزاه الجزاء االوفي« )و اینکه براي انسان بهره اي 
جز سعي و کوشش او نیست. و اینکه سعیش به زودي دیده مي شود 
سپس به او جزاي کافي داده خواهد شد ) سوره نجم، آیه 39-40( 

و نیز مي فرماید: » من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فالنفسهم 
ریمهدون« کساني که کافر شوند کفرشان علیه خودشان است و 
کساني که عمل صالح مي کنند به نفع خود ذخیره مي کنند ) سوره 

روم، آیه 44(، و باز مي فرماید: 
» من عمل صالحا فلنفسه و من اسا فعلیها« )کسي که عمل صالح 
کند، به نفع خود کرده، و آن کس که بدي کند به ضرر خودش کرده 

) سوره حم سجده، آیه 66(
و در آیاتي بسیار زیاد سرنوشت آخرت را چه خوش و چه بدش را 
جزا و اجر خوانده و نیز با همه این بیانات که از نظرتان گذشت بیان 
مي کند که سرمایه آدمي زندگي او است، با زندگي است که مي تواند 
وسیله عیش خود در زندگي آخرت را کسب کند، اگر در عقیده و 
عمل حق را پیروي کند تجارتش سودبخش بوده، و در کسبش 
برکت داشته است، و در آینده اش از شر ایمن است و اگر باطل را 
پیروي کند، و از ایمان به خدا و عمل صالح اعراض نماید، تجارتش 
ضرر کرده )نه تنها از سرمایه عمر چیزي زاید بر خود سرمایه به دست 
نیاورده، بلکه از خود سرمایه خورده، و سرمایه را وسیله بدبختي خود 
کرده است( و در آخرتش از خیر محروم شده، لذا در سوره مورد بحث 
مي فرماید: » ان االنسان لفي خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات 
« و مراد از ایمان، ایمان به خدا، و مراد از ایمان به خدا ایمان به همه 
رسوالن او، و مراد از این به رسوالن او اطاعت و پیروي ایشان است، 
و نیز ایمان به روز جزا است هم چنان که قرآن در جاي دیگر تصریح 
کرده و به اینکه کساني که به بعضي از رسوالن خدا ایمان دارند، و به 

بعضي ندارند، مؤمن به خدا نیستند )سوره نساء، آیه 150 و 151(.



 

)جمله “وعملوا الصالحات” بر عمل به همه اعمال صالح داللت دارد و 
از آن استفاده مي شود که مؤمنان گنهکار نیز در خسرانند(

و ظاهر جمله “و عملوا الصالحات” این است که به همه اعمال صالح 
متصف باشد.

پس این جمله استثنائیه شامل فاسقان که بعضي از صالحات را انجام 
مي دهند، و نسبت به بعضي دیگر فسق مي ورزند نمي شود، و الزمه 
این، آن است که منظور از خسران اعم از خسران به تمام معنا باشد 
یعني شامل خسران از بعضي جهات هم بشود، و بنابراین دو طایفه 
خاسرند، یکي آنهایي که از جمیع جهات خاسرند نظیر کفار معاند 
حق و مخلد در عذاب، دوم آنهایي که در بعضي جهات خاسرند، 
مانند مؤمنیني که مرتکب فسق مي شوند و مخلد در آتش نیستند 
چند صباحي عذاب مي بینند، بعد عذابشان پایان مي پذیرد و مشمول 

شفاعت و نظیر آن مي شوند.
“و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر” کلمه “تواصي” به معناي سفارش 
کردن این به آن و آن به این است. و “تواصي” به حق این است که 
یکدیگر را به حق سفارش کنند، سفارش کنند به اینکه از حق پیروي 
نموده و در راه حق استقامت و مداومت کنند، پس دین حق چیزي به 
جز پیروي اعتقادي و عملي از حق، و تواصي بر حق نیست، و تواصي 
بر حق عنواني است وسیع تر از عنوان امر به معروف و نهي از منکر، 
چون امر به معروف و نهي از منکر شامل اعتقادیات و مطلق ترغیب 
و تشویق بر عمل صالح نمي شود، ولي تواصي بر حق، هم شامل امر 

به معروف مي شود و هم شامل عناوین مذکور.

خصوصیت و اهمیت تواصي به حق و تواصي به صبر که بعد از 
عنوان کلي “و عملوا الصالحات” اختصاص به ذکر یافتند.

در اینجا سئوالي به نظر مي رسد، و آن این است که: تواصي به حق، 
خود یکي از اعمال صالح است، و با اینکه قبال عنوان کلي “و عملوا 
الصالحات” را ذکر کرده بود، چه نکته اي باعث شد که خصوص 

تواصي به حق را نام ببرد؟
جوابش این است که: این از قبیل ذکر خاص بعد از عام است که 
در مواردي بکار مي رود که گوینده نسبت به خاص عنایت بیشتري 
داشته باشد، و شاهد بر اینکه خداي تعالي از میان همه اعمال صالح 
به تواصي به حق عنایت بیشتر داشته، و بدین منظور خصوص آن را 
بعد از عموم اعمال صالح ذکر نموده این است که همین تواصي را در 
مورد صبر تکرار کرد، و با اینکه مي توانست بفرماید: “و تواصوا بالحق 

و الصبر”، فرمود: “و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر”.

و بنابر همه آنچه گفته شد، ذکر تواصي به حق و به صبر، بعد از ذکر 
اتصافشان به ایمان و عمل صالح براي آن بوده که اشاره کند به 
حیات دلهاي مؤمنین، و پذیرا گشتن سینه هاشان براي تسلیم خدا 
شدن، پس مؤمنین اهتمامي خاص و اعتنایي تام به ظهور سلطنت 
حق و گسترده شدن آن بر همه مردم دارند، و مي خواهند همه جا 
حق پیروي شود، و پیروي آن دائمي گردد و خداي تعالي درباره آنان 
فرموده: »ا فمن شرح اهلل صدره لألسالم فهو علي نور من ربه فویل 
للقاسیه قلوبهم من ذکر اهلل اولئک في ضالل مبین« )ایا کسي که 
خدا سینه اش را براي اسالم گشاد کرده، و درنتیجه داراي نوري از 

ناحیه پروردگارش شده، مانند دیگران است؟
پس واي برسنگدالني که یاد خدادردلهایشان راه ندارد، آنان درضاللتي 

آشکارند) سوره زمر، آیه 22(
در آیه مورد بحث صبر را مطلق آورده، و بیان نکرده که صبر در چه 
مواردي محبوب است، و نتیجه این اطالق آن است که مراد از صبر 
اعم از صبر بر اطاعت خدا و صبر از معصیت و صبر در برخورد با 

مصائبي است که به قضا و قدر خدا به آدمي مي رسد.
در تفسیر قمي به سند خود از عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق )ع( 
نقل کرده که در تفسیر آیه “اال الذین آمنوا ...” فرمود: در این جمله 

خداي تعالي اهل صفوت از خلق خود را استثناء کرده.
مؤلف و در ذیل روایت، ایمان را بر ایمان به والیت علي )ع( و تواصي 
به حق را بر توصیه ذریات و نسلهاي خود به والیت علي تطبیق 
نموده است. و در الدر المنثور است که ابن مردویه از ابن عباس روایت 
کرده که در تفسیر آیه “والعصر ان االنسان لفي خسر” گفته: منظور از 
این انسان، ابوجهل بن هشام است. و در تفسیر آیه “اال الذین آمنوا و 

عملوا الصالحات” گفته: منظور علي و سلمان است.

 شماره سوم )ویژه نامه عصر(   خرداد و تیر 88

6





سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم
با داوران ، اساتید و مسئولین

Art Club
 کانون هنر



ساحت مقدس و ارزشمند قرآن کریم، جلوه گاه زیبائی خداوندگار تواناست.
 این زیبائی و جـمال تاکنـون بارها دستمایه هنرمندان گردیده تا شاید گوشه ای از آن به تصویر کشیده شود. ارائه مفهـوم سـوره های قرآن 

کریم به زبان هنر، بابی جـدید در بیان ارزشـهای هنری این مصحف شـریـف اسـت. » ان اهلل جـمیل و یحـب الجـمال «
کانون تخصصی هنرهای تجسمی و قرآن کریم سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور از ازدیبهشت ماه 1385 طرح 
فضاسازی سوره های قرآن کریم را برای اولین بار در بین هنرمندان و دانشجویان هنر برگزار کرد. یکی از برتریها و شاخصه های 
این طرح، برگزاری جلسات تدبر در قرآن کریم مربوط به سوره های منتخب است. یعنی آموزش های تخصصی به دانشجویان 
در ارائه مفاهیم سوره ها کمک خواهد کرد. دانشجویان با مطالعه جزوه مربوط به هر سوره و نکات برجسته آن با مفاهیم و نشانه 

ها درگیر می شوند و این امر از ابتدای جرقه های خلق یک اثر هنری تا پایان کار با هنرمند همراه است.  
 اولین دوره از جشنواره، با محوریت سوره مبارکه فلق برگزار و با استقبال دانشجویان و هنرمندان مواجه گردید که حاصل آن 
نمایشگاهی از آثار در بهمن ماه 85 در موزه هنرهای دینی امام علی)ع( بود.  هدف سازمان از برگزاری این جشنواره، وفاق و 

نزدیکی هنرمندان و دانشجویان با این دریای عظیم الهی و خلق آثار فاخر با درون مایه صرف قرآنی بود. 
قبل از شروع این طرح، جشنواره های هنری متعددی با رویکرد مذهبی برگزار شده بود اما هیچ کدام به صورت شفاف به 

موضوع یک سوره نپرداخته بود و  این کار به نوع خود ابتکار جدیدی در عرصه جشنواره های هنری محسوب می شد.
پس از برگزاری  دوره اول و برپائی نمایشگاه، فراخوان دوره دوم با موضوع سوره مبارکه فجر و در سطح گسترده تری در تیرماه 
86 در بین جامعه دانشگاهی منتشر شد. آثار ارسالی به دبیرخانه در مقایسه با دوره اول به رشد چشمگیری دست یافت و چون 

دوره گذشته در بهمن ماه 86  نمایشگاهی از آثار در موزه هنرهای دینی امام علی برپا گردید.
 با کسب تجربه از دوره های گذشته، دوره سوم جشنواره فضاسازی را در خرداد ماه 87 و با محوریت سوره مبارکه عصر آغاز کردیم. 
فراخوان این دوره در 8 رشته »تایپوگرافی، نقاشی، تصویرسازی، حجم، نقش برجسته، هنر مفهومی، عکاسی و پوستر« منتشر 
شد.استفاده از گروه های دانشجوئی و اساتید در کنار هم، اتفاق خوشایندی است و اینکه یک سوره از قرآن دغدغه فکری 
هنرمندان و اساتید ما گردد تا به خلق اثر هنری بیانجامد و ما نیز بر این اصل در کنار فراخوان، سلسله کارگروه هایی جهت حضور 
دانشجویان و اساتید مرتبط در تهران و چند شهر، همچون دو دوره گذشته برگزارکردیم. از اتفاقات نیکی که در این دوره شاهد 

آن بودیم، تعامل حوزه های هنری شهرستانها در اطالع رسانی بین هنرمندان و برگزاری کارگروه بود. 
داوری آثار در 16 بهمن ماه 87 و با حضوراساتیدی چون دکتر مصطفی گودرزی، دکتر حبیب اهلل صادقی، محمد رضا دوست 

محمدی و ...  انجام گرفت و سرانجام در 17 خرداد ماه 88 ، نمایشگاهی از آثار در برج آزادی تهران برگزار شد. 
از سال گذشته نمایشگاه های دوره ای متعددی از منتخب آثار در تهران و شهرستانها برگزار شد. و این از دیگر پیامدهای 
خوب این جشنواره است. چنانچه در سال 87 بیش از 40 نمایشگاه دوره ای از منتخب دو دوره  در تهران و شهرستانها برگزار 
گردید. کانون تخصصی هنرهای تجسمی و قرآن کریم با برگزاری سه دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم توانسته است 
گام موثری را در جهت احیای ارزشها و مفاهیم واالی قرآن کریم بردارد. یکی از نتایج ارزشمند این جشنواره این می باشد 
که پس از پایان هر دوره گنجینه ای از آثار مجموعه ای ارزشمند از آثار برتر جمع آوری می شود که با برنامه ریزی های در 
حال انجام نسبت به بهره برداری از این مجموعه ها اقدام خواهد گردید. در آغاز این برنامه امید داشتیم که بتوانیم با مساعدت 
حمایت موسسات و سازمانها در هر سال یکی از سوره های قرآن کریم یا حتی بیشتر را در برنامه کار خود قرار دهیم و اکنون 
پس از برگزاری سومین دوره و علیرغم کم لطفی بعضی از موسسات و نهادها بنا داریم دوره چهارم این جشنواره را نیز به حول 

و قوه الهی برگزار نمائیم و اکنون در حال رایزنی و کسب تمهیدات الزم برای اجرا می باشیم. 

ان اهلل جـمیل و یحـب الجـمال 
زهرا کامیاب، مدیر اداره پژوهش



بسیار  های  قابلیت  قرآن  در 
وسیعی است. مجموعه آیات 
که  است  جهان  یک  قرآن 
و  درآمده  کتاب  یک  قالب  در 
برداشت از آن بستگی دارد به 

نوع نگاهی که به آن می شود.

به همت مسووالن جهاد دانشگاهی
 »دست مریزاد« می گویم

 » دکترحبیب اهلل صادقی ، داور بخش نقاشی« 

حبیب اهلل صادقی  که به عنوان داور بخش نقاشی، در سومین دوره 
فضاسازی سوره های قرآن کریم با محوریت سوره »عصر« حضور 
داشت، گفت: هنرمندان نسل انقالب به موضوع قرآن توجه جدی 
داشتند و هنر انقالب در این بود که کانون های توجه را به سمت 

محور  و ذات انقالب که قرآن است، توجه داد.
وی افزود: امروزه  نسل جوان و دانشجو که در پی روایت از مضامین و 
مفاهیم ارزشی قرآن مجید هستند، آمده تا مفاهیم و رمزها و تصاویری 
که در قرآن وجود دارد را در قالب آثار هنری روایت کند که چنین کاری 

به هر حال به تعمق بیشتر و آموزش فراگیرتر احتیاج دارد.
صادقی  به چگونگی ارتباط هنرمند با مضامین قرآنی گفت: کسانی مثل 
عالمه طباطبایی و کاشف الغطاء توجه زیادی به آیات قرآن و تحلیل ها 
و تاویل های از این مضامین دارند اما اینکه اینها چگونه باید تصویر شود 
الزم است هنرمندان با علم به مبانی هنرهای تجسمی، بدانند که چه 

مضمونی را در چه قالب هنری و با کدام روایت باید بیان کنند.
وی با بیان اینکه عربی زبان دوم ماست اظهار کرد: از آنجاکه قرآن، 
مجموعه ای از تصاویر است، اگر هنرمندان به معانی و مفاهیم نهفته 
موجود در آن بیشتر توجه کنند، مخاطب بهتر می تواند با اثر هنری 

آنها ارتباط برقرار کند.
داور بخش نقاشی جشنواره فکر کردن راجع به احکام تصویر و طبقه 
بندی هایی که در ارتباط با آن وجود دارد را برای خلق یک اثر هنری 
از سوی هنرمندان ضروری دانست و افزود: هنرمند باید دقت داشته 
باشد که چه عاطفه ای در تصویر او وجود دارد و چه مقدار همدلی و 

یگانگی می تواند به وسیله آن ایجاد کند.
وی تصریح کرد: هنرمند برای اینکه رموز و نشانه های قرآن را 
حکیمانه، هوشمندانه و عمیق درک و تحلیل کند و به یک درک 
برای  به شکلی  را  الهی  نشانه حکمت  این  بتواند  و  برسد  درست 
مخاطب تعریف کند که پژواک همان مفهومی باشد که در قرآن آمده 
است، وظیفه سنگینی دارد.وی با بیان اینکه هنرمندی که می خواهد 
تصویری از یک حقیقت بزرگ به نام قرآن را ارائه دهد، نمی تواند از  
تصاویر و واژگان ساده و ضعیف استفاده کند، گفت: باید مراقبت کرد 
که آن مضمون فاخر، نازل نشود ودر حد یک رفتار اجتماعی و قابل 
دسترسی تنزل پیدا نکند و ضمن آنکه همه باید بتوانند آن اثر هنری را 

درک کنند، اما عمق و کیفیت آن حفظ شود.
صادقی با بیان اینکه طبیعت مضامین قرآنی، استعاره، تمثیل و نشانه 

شناسی است گفت:در خلق اثر هنری از مفاهیم قرآنی، جنس دیدن 
اندکی رمزی تر و مکاشفه ای تر و تاویلی تر است و احتیاج به یک بحث 
جامع دارد. وی افزود: کسانی که در جهان معاصر می خواهند حرفی از 
انسان سازی و تناسب و تعادل بزنند با درک قرآن می توانند منظور خود 
را بهتر بیان کنند بستگی دارد به آن کسی که مفهومی از قرآن برداشت 
می کند و در درونش قرار می دهد و اینکه به چند کتاب تفسیر مراجعه 
کرده، چقدر قرآن را دقیق خوانده است. در این حالت است که می توان 

به جنبه های مختلف قرآن، از زوایای متعدد نگریست.
داور بخش نقاشی با بیان اینکه قرآن و اسالم مجموعه کاملی از انسان 
سازی است و هنرمند از قبل آن می تواند ساخته شود و هم جهان 
اطرافش را بسازد اظهار کرد: در قرآن قابلیت های بسیار وسیعی است. 
مجموعه آیات قرآن یک جهان است که در قالب یک کتاب درآمده 
و برداشت از آن بستگی دارد به نوع نگاهی که به آن می شود.مثال 
تفسیر عالمه طباطبایی از قرآن که در جلدهای متعدد گردآوری شده 

است، بنا بر سخن خود ایشان، تنها درک جرقه ای از قرآن است.
داور بخش نقاشی در پاسخ به این سوال که آیا این جشنواره توانسته 
است در ذهن هنرمندان، رابطه ای بین مفاهیم قرآنی و اثر هنری به 
وجود آورد، گفت: این جشنواره یک قدمگاه است اما مجموعه دست 
اندکاران هنری کشور و هنرمندان و  پژوهشگران باید با تداوم و مداقه 
در این کار،  تجربه و آزمون در برخی از بخش ها را به سرعت انجام 

دهند و با تحلیل آن، کار را به نتیجه ای خوب و شایسته برسانند.
صادقی از مسئولین برگزار کننده این جشنواره خواست تا این کار را 
جزء برنامه های جدی خود قرار دهند و آن را به صورت جدی و پیگیر 
و مسلسل ادامه دهند تا اذهان جامعه بتواند تفکر خالق را دنبال کنند. 
وی به همت مسووالن جهاد دانشگاهی »دست مریزاد« گفت و افزود: 
فکر می کنم باید یک فراخوان بزرگ جمعی برای این کار زده شود 
و همه روشنفکران متعهد ، مسوولین فرهنگی کشور و هنرمندان، به 
این جشنواره  به عنوان یک جریان جدی و با خوانش وسیع نگاه 
کنند. اما اینکه سالی یک بار و در حد یک جشنواره برگزار شود، نتیجه 
بخش نیست و آنچه شایسته چنین موضوعی است، از دل آن بیرون 

نمی آید.
صادقی نقد هر دوره را برای برگزای دوره بعدی ضروری دانست و 
گفت: چنین کاری قطعا به یک دبیرخانه دائمی نیاز دارد، بودجه و 
برنامه ریزی واستعدادسنجی و مخاطب سنجی می خواهد و اینکه 
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باید نمایشگاه این آثاررا به تمام نقاط کشور برد
» صداقت جباری، داور بخش پوستر و تایپوگرافی«

صداقت جباری، داور بخش نقاشی سومین دوره فضاسازی سوره های 
قرآن کریم دلیل فراگیری جشنواره را  عالقمندی به قرآن در میان 
مردم که همه مسلمانند عنوان کرد و گفت: فعالیت قرآنی، یک کار 
فرهنگی است که در قلب و روح همه ما وجود دارد و به همین 
دلیل است که همه از آن استقبال می کنند به خصوص بخشی که 
با تصویرسازی آیه های قرآنی ارتباط دارد که به نظر من کار نو و 
جدیدی بود و فکر و اندیشه خوبی پشت آن بود که نسبتا هم جواب 
داد. وی افزود: می توان از سوژه ها و مفاهیم و موضوعات متعدد برای 
خلق آثار هنری استفاده کرد که در دنیا هم سابقه دارد و موفق هم بود. 
جباری درباره کیفیت آثار رسیده به این جشنواره گفت: فاصله زیادی 

بین کیفیت آثار رسیده وجود داشت.
 مثال کار بعضی خیلی خوب بود  برخی ضعیف بودند، برخی اصال کار 
هنری شان مشکل داشت. با این حال بخش نقاشی این جشنواره در 

جمع موفقیت آمیز بود.
 وی مالک انتخاب اثر در این بخش را ترکیب بندی عناصر تصویری، 
استفاده از رنگ ها و بافت های مناسب و زیبایی شناسی در اثر هنری 
اعالم و عنوان کرد: مفهوم اثر و ارتباط با آن با محور جشنواره نیز 
مهم بود و اینکه سوژه ای که انتخاب شده، اصال مفهوم درستی القا 
کرده و فضای مورد نظر را به درستی بیان کرده یا خیر.داور بخش 
نقاشی سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم راهکار ارتقای 

کیفی در حوزه عکس را در دوره های بعد، مطالعه بیشتر هنرمندان 
درباره کارهای هنری مدرن و جدید خواند و اضافه کرد: هنرمندان باید 
بتوانند ضمن آشنایی با هنر جدید، از آن برای خلق آثاری که مورد نظر 

جشنواره است، استفاده کنند.
وی ادامه داد: اینکه هنرمند فقط ذهنیت خود را پیاده کند، کافی نیست 
بلکه باید توجه کند که حال و هوای هنر امروزی و معاصر چگونه 
است و در این صورت است که می توان به اهداف موردنظر دست 
یافت و کارهای نو و ماندگاری خلق کرد که بتواند برای دیگران نیز 
تاثیرگذار باشد.جباری از مسئولین جشنواره خواست تا وسعت بیشتری 
به این کار بدهند و گفت: الزم است برگزارکنندگان، پوستر، بوروشور 
و دعوت نامه ها را در دانشگاه های هنری قرار دهند که دانشجویان 

بیشتری از آن مطلع شوند و در آن شرکت کنند.
وی درخصوص نمایشگاه هایی که از این آثار برپا می شود اظهار کرد: 
می توان کارهای خوب جشنواره را در قالب نمایشگاه، در شهرستان ها 
روستاها و بخش ها به نمایش درآورد و وسعت بیشتری به آن داد تا 

کسانی که عالقمند هستند، فرصت داشته باشند آنها را ببینند.
جباری همچنین گفت: برگزاری نمایشگاه صرفا در تهران و چند شهر 
بزرگ کافی نیست و باید این آثار را در تمام کشور چرخاند حتی اگر 
چندین سال نیز به طول بیانجامد زیرا با برگزاری چند نمایشگاه، حق 

مطلب در ارتباط با آنها ادا نمی شود.

مخاطبین جهانی کجا هستند و چه کارهایی در جهان صورت گرفته و 
آنچه معاصرین می خواهند انجام دهند، چیست و به هر حال  این کار 
به یک هم هنری برای به تصویر درآوردن مفاهیم قرآنی اظهار کرد: 
قرآن یک دریای زالل نورانی است که از هر منظری می توان از آن 

برداشت کرد و روایت های عینی و تجریدی و آبستره از آن درآورد. 
مثال از آیه »اذاالشمس کورت« هم می توان یک بیان عینی

 هم یک بیان هنرمندانه و آبستره استنباط کرد.
وی توضیح داد: من از سال اول این جشنواره را دنبال کردم و شاهد 
بودم که ظرف این چند سال، کار رو به پیشرفت و ژرف نگری می رود 
اما با این حال نسبت به آن حس و هدف آرمانی که همه ما به دنبال 

آن بودیم، فاصله دارد. این کار احتیاج به یک کارگاه آموزشی دارد که 
هر دو هفته برگزار شود و هنرمندان و دانشجویان، مضامین قرآنی را از 

زوایا و گوناگونی بیان آن تفسیر کنند.
صادقی ادامه داد: این جشنواره برای ام القرای جهان اسالم بسیار 
کم است و علیرغم آنکه من تالش و همت عالی جهاد را می ستایم 
ولی نقدی که به مدیریت کالن فرهنگی دارم این است که دست 
اندرکاران باید به داد این جریان برسند زیرا شان ما این اندازه نیست و 
حرف هایی که راجع به قرآن و مفاهیم آن می زنیم باید از جهت کیفی 

بسیار فاخرتر و جدی تر باشد.

ذهنیت  فقط  هنرمند  اینکه   
خود را پیاده کند، کافی نیست. 
بلکه باید توجه کند که حال و 
معاصر  و  امروزی  هنر  هوای 
چگونه است و در این صورت 
است که می توان به اهداف 

موردنظر دست یافت.
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لطفا خودتان را معرفی کنید و سوابق علمی، پژوهشی خود را در زمینه 
هنر بیان کنید.

بابک حیدری – فارغ التحصبل رشته مجسمه سازی – به مدت هفت 
سال در زمینه حجم سازی  دردانشکده ها ی مختلف و همچنین 
آموزشگاه کرانه که مدیر مسئول آن بوده ام  تدریس کرده ام – و در 
حال حاضر مشغول تحقیق و تدوین کتابی در رابطه با مبانی حجم 

می باشم .  
تعریف شما از هنر، هنر معنوی و هنر اسالمی چیست؟ 

هنر بارها توسط افراد مختلف در طی تاریخ تعریف شده است اما 
تعریفی که من با آن کار می کنم این است که هنر بروز آگاهانه و به 
موقع احساسات بر آمده از تفکرناب هنرمند در قالب یکی از امکانات 
بیانی متعارف یا غیر متعارف جهت ایجاد ارتباطی عمیق تر از اشکال 

متداول و وابسته به معقوالت بشر است .
با توجه به تعریف ارائه شده هنر ناقل معنی است و در غیر این صورت 
با صنعتی مواجه خواهیم بود که صرفا از مبانی زیبایی شناسانه بهره 

برده است نمی توان از آن به عنوان هنر یاد نمود. 
لذا تمامی هنر ها را می توان به شکلی معنوی توصیف نمود که معنی نهفته 

در تفکر پدید آورنده اش را منتقل می نماید .
هنر اسالمی ترکیب محدودیت زایی است که نه به دلیل ماهیت این 
نام بلکه به دلیل ارائه تعریفی نامأنوس و محدود از آن، تنها به بخشی 
کوچک از آثار هنری اطالق می شود که در آن از مؤلفه های دیر آشنایی چون 

اسلیمی ها و خطایی ها و از این قبیل استفاده می شود . 
این در حالی است که هنر اسالمی باید هنری معرفی گردد که از آراء 
و تفکرات و تعلقات یک فرد مؤمن به اسالم نشأت یافته و در قالب 
متناسب با روز قرار گرفته باشد. به بیان دیگر هر آنچه یک فرد معتقد 
به اسالم تحت عنوان هنر پدید آورد، هنر اسالمی است؛ چرا که 

تفکرات او از این اعتقاد نشات می یابد . 
  آیا هنر اسالمی با هنر معرفی شده در جهان متفاوت است؟

هنر احساسات ناشی از تفکرات هنرمند است و چون تفکرات هنرمند 
معتقد به اسالم با سایر اندیشه ها متفاوت است پس مسلما هنر ناشی 
از او نیز با سایر هنر ها متفاوت است اما این تفاوت در ماهیت است 
و صورت می تواند مشابه باشد یعنی قالب بیان ممیز  این دو نیست 

بلکه این معنی است که تفاوت را موجب می شود
آیا با توجه به آیات قرآن کریم می توانیم به شاخه ای از هنر اسالمی 

دست پیدا کنیم؟
  قرآن اصلی ترین  منشأ تقکرات اسالمی است پس بنابر این می توان 
از آن به هنر اسالمی دست یافت و اگر منظور از شاخه، صور بیان هنر 
است در عین آنکه دوباره اظهار بی اطالعی از علوم دینی می نمایم اما 

معتقدم نمی توان محدودیت بیان را از قرآن استخراج نمود.   
با توجه به سه دوره فضاسازی قرآن کریم که برگرفته از مفاهیم سوره فلق 

فجر و عصر بود، آیا می توانیم به سبک جدیدی از هنر اسالمی  رسید؟ 
سبک های هنری در پس احساس محدودیت در بیان افکار پدید 
آمده اند. لذا در صورتی که افکار اسالمی با قالب های بیانی موجود 
برای این زمان امکان بروز نداشته باشد امکان دست یافتن به سبکی 
جدید محتمل خواهد بود اما باید توجه داشت که این تغییر و تحول 
و دست یافتن به یک سبک را می بایست از افرادی متبحر و استاد 
انتظار داشت و مسلما برای رسیدن به این هدف هر حرکتی از جمله 
فصا سازی ذکر شده خالی از فایده نیست اما خود به تنهایی مصدر 

تغییر نخواهد بود.
فضاسازی سوره های قرآن چه بازتابی در قشرجوان و دانشجوی هنر دارد؟

این فضا سازی عالوه بر آن که مجموعه قابل توجهی از ایده های 
هنری را در اختیار آنان قرار می دهد ارائه تعاریف دینی و اعتقادی را 

تمامی هنر ها را می توان
 به شکلی معنوی توصیف   

نمود 

» بابک حیدری ، از اساتید کارگروه حجم «
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به شکلی جدیدتر و ملموس و جذاب خواهد نمود.
آیا بهتر نیست آثاری که در این زمینه خلق می شوند برای مخاطب 

عام هم جذاب باشد ؟اگر اینطور است، چگونه؟
متأسفانه وقتی صحبت از مخاطب عام به میان می آید اشاره به این 
معنی دارد که افراد زیادی در جامعه ما از درک و دریافت اشکال جدید 
بیان هنری بی بهره هستند که به نحوه آموزش  در دوران کودکی 
و نگرش محتاط و در برخی موارد مغرضانه بر می گردد. لذا ایجاد 
ارتباط با مخاطب عام در کشور ما مستلزم آن خواهد بود که هنرمند 
از ابزارهای بیانی محدود تر و شاید منسوخ استفاده نماید که این به 
نوبه خود می تواند ضربه بزرگی به شکل گیری یک اثر هنری قابل 
توجه وارد سازد. از این رو بدون آنکه هنرمند را مقید به این امر نماییم 
سعی شود با تولید و نمایش گسترده و ارائه نقد های کارشناسانه و مؤثر و 
ایجاد انگیزه برای حضور حداکثری مردم در نمایشگاه ها و همایش های 
مرتبط، سطح درک و دریافت آنان را از آثار هنری و اشکال نوین و 

متعدد بیان را به مرور زمان افزایش داد.  
مسئولین در زمینه گسترش هنر اسالمی برگرفته از سوره های قرآن 

کریم چه حمایتهایی را می توانند داشته باشند؟
این که همین اندازه بذل توجه و عنایت مسئولین را در برگزاری 
کارگاه ها و فضای همکاری و همراهی و رقابت شاهد هستیم، قابل 
تقدیر است. اما انتظار برخوردی کارشناسانه تر با بهره گیری از اساتید 
و متخصصین هر دو حوزه دینی و هنری و برنامه ریزی دقیق و آینده نگر و 
طوالنی مدت در کنار اختصاص بودجه متناسب برای جذب امکانات 

بیشتر و افراد متخصص را می توان داشت.
در حال حاضر اینگونه برداشت می شود که حرکت ها محدود و محتاط 
صورت می پذیرد و تبلیغات مؤثر و کار آمدی برای جذب حد اکثری 

جوانان و دانشجویان صورت نپذیرفته است.

تاچه اندازه کارهای دانشجویان با مفاهیم سوره همخوانی داشت؟
هر کسی از ظن خود شد یار من  - به هر حال تالش دوستانی که در 
این کارگاه شرکت داشتند، رسیدن به نزدیک ترین شکل ازبرداشت 
آنان از مفهوم سوره بوده است و هر چند زمان محدودیت داشت و 
برخی از دوستان حتی با مبانی حجم آشنایی نداشتند، اما ایده های 
ارائه شده قابل توجه بود. هر چند شاید توان اجرایی آنان برای بروز 
کامل آن ایده ها محدود بود اما در برخی موارد شاهد اجرای آثاری 

تحسین بر انگیز بودیم.  
آیا اتفاق خاصی بودکه از لحاظ معنوی تاثیر خاصی روی دانشجویان 

کارگاه گذاشته باشد؟
درگیر بودن ذهن دانشجویان با مفهوم خواسته شده و حرکت دسته 
جمعی آنان برای حصول به این مهم و تجسم بخشیدن به دریافت 
آنان از آن مفهوم خود بزرگترین اتفاقی بود که می توان از این گونه 

کالسها انتظار داشت . 
به نظر شما، بهتر است نحوه برگزاری کارگاه ها در سال های آتی 

چگونه باشد ؟
شاید بهتر باشد به این شکل جواب دهم که زودتر.

از مفهوم به شکل قابل  به دلیل آنکه مراحل رسیدن به تجسم 
قبول آن به زمان بیشتری نیاز دارد. با برنامه ریزی دقیقتر که 
شاهدکمبودها و نواقص نبوده و بودجه و امکانات مکفی به پروژه ها 

اختصصاص یابد.
 با بهره بردن از مشاوره متخصصین بنام برای کم کردن از 
احتمال انحراف از هدف تعیین شده و ارائه راهکارهای اجرایی مؤثربا 
ثبت نام از افراد با توانایی های باال و مرتبط، برای آنکه این 
کالسها از شکل آموزشی به شکل جدی تر ارتقا یافته و شاهد رقابتی 

در سطح باالتر باشیم .
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خودتان را معرفی کرده و سوابق علمی، پژوهشی خود را در زمینه 
هنر بیان کنید.

بهروز خانی هستم، متولد 1350، فارغ التحصیل رشته گرافیک، و در 
حال حاضر دانشجوی مدیریت فرهنگی هستم، در نمایشگاه های 
زیادی داوری کرده ام و نمایشگاه های گروهی و انفرادی فراوانی 
داشته ام، دبیر سومین جشنواره نگارش هزار و یک بسم اهلل بوده ام، در 
حال حاضر در دانشگاه سوره مشغول به فعالیت هستم و در مراکزی 
مثل جهاد دانشگاهی و تربیت مربی کرج خالقیت هنری تدریس 

می کنم.
تعریف شما از هنر معنوی چیست؟

هنر معنوی پایان و نتیجه کارهنری است وفرایندی است که در 
انجام کار و تفکر دینی پدیدار می شود، در واقع هر هنری که بتوان 
با آن فضاهای مثبت ذهنی و معنوی را ایجاد کرد و به آن رسید، هنر 

معنوی است.
آیا هنر اسالمی با هنر معرفی شده در جهان متفاوت است؟

در مجامع نقد بین آنها اختالف است، که گفته می شود هنر اسالمی 
مربوط به گذشته و تاریخ است. هنر معنوی تعبیر جدیدی از هنر 

اسالمی است، با شاخصه های اسالمی و مذهبی.
با توجه به سه دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم که برگرفته از 
مفاهیم سوره فلق، فجر و عصر بود، آیا می توانیم به سبک جدیدی 

از هنر اسالمی دست پیدا کنیم؟
هنر خیلی ناب است، اینها تمرین است برای هنر معنوی و اسالمی، 
هنر هزار تعبیر دارد. آیا هر تقلیدی از یک تکرار می تواند هنر باشد؟ 
هنر خالقیت های انسانی است، هنر وقتی هنر می شود که آحاد 
جامعه آن را بپذیرند، هر چیزی که تکرار می شود را نمیتوان هنر نامید.
ایجاد سبک خالقیت می خواهد، سبک یا مکتب، یک سری مجموعه 

هستند که یک ویژگی دارند، و نهایتاً یک سبک خلق می شود.
فراخوانی داده می شود، عالقه مندان کارهایشان را می فرستند که 
هیچ کدام با هم سنخیتی ندارد و سبکی ایجاد نمی کند، آزمون و 
مسابقه ای است که آثار را نقد می کنند و بعد بهترین اثر انتخاب می شود.

با وجود اینکه موضوعات فراوانی در رابطه با انقالب داشتیم و آثار 
فراوانی در این رابطه خلق شد، اما هنوز منتقدین، هنر انقالب را به 

عنوان یک سبک نشناخته اند.
در مورد هنر اسالمی، هنری است که از ابتدای اسالم 

شروع شد، در دوره صفویه به رشد و شکوفایی قابل توجهی 
رسید و تا امروز ادامه دارد و به دلیل فضاهای معنوی متفاوتی که 

ایجاد کرده است و تاثیر متفاوتی که روی مخاطبین گذاشته است، 
در جهان به عنوان هنر اسالمی شناخته شده است، اما با چند دوره 
برگزاری کارگاه های فضاسازی و فراخوان ها، نه به سبک جدیدی 
دست پیدا می کنیم و نه هنر معنوی جدیدی داریم، بلکه داریم تمرین 
می کنیم، نیازمند کار طوالنی مدت است، شاید صد سال دیگر بتوان 
گفت که به سبک جدیدی در شاخه هنر اسالمی دست پیدا کرده ایم.

فضاسازی سوره های قرآن چه بازتابی در قشر جوان و دانشجویان 
هنر داشته است؟

یک سری جوان مشتاق و با انرژی زیاد هستند که می خواهند فضای 
جدید و موضوعات بکری را تجربه کنند، خیلی از آنها با اصول اولیه 
هنر آشنایی ندارند، کارشان را با کشف و شهود انجام می دهند، و 
اثری را ارائه می دهند که شاید خیلی بینش عمیقی پشت آن نباشد. 
این جنب و جوش ها و حرکت ها مثبت بوده و خیلی خوب است، 
اگر قرار است بودجه ای به این کار تخصیص داده شود باید به بچه 
ها دید داده شود، بینش داده شود، ممکن است 20 اثر خلق شود، اما 
کپی باشد، باید پشت اثر فکر باشد. اگر بخواهیم هزینه ها دور ریخته 
نشوند، باید کارهای زیربنایی انجام داد. باید جوانان را تحت تاثیر قرار 
داد تا با شناخت اثری را خلق کنند، اثری که بتواند در بخش هنر 

معنوی ماندگار شود و حرفی برای گفتن داشته باشد.
این حرکت خوبی است. باید از اساتید خوب، بهره گرفت، دیدگاه ها 
را توضیح داد، تکنیک ها را به آنها شناساند، و اجازه داد تا خودشان 
راه را پیدا کنند. وقتی برداشتشان را از هنر ناب ارائه کنند، احتمال 

ماندگاری وجود دارد.
کارهای دانشجویان چقدر با مفاهیم سوره همخوانی داشت؟

یک استاد مفهوم را توضیح می داد، استاد دیگری در رابطه با زیبایی 
شناسی صحبت می کرد و استاد دیگری تکنیک ها را توضیح می داد، 
بین آثار هنری و دریافت های دینی شان ارتباط برقرار می کردند، 
استاد حیدری در کارگاه سوره والعصر خیلی تالش کردند تا به بچه ها 

هنر معنوی فرایندی است که در انجام
 کـار و تفـکر دینــی پدیـدار می شود

» بهروز خانی، مدیر کانون های دانشجویی مؤسسه آموزش عالی سوره «
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بینش داده شود و به لحاظ زیبایی شناسی هم آن اثر ماندگار شود. 
اگر پشت اثر بینش وجود نداشته باشد، حتی در هنر مدرن هم اثر 
به بن بست می خورد و ماندگار نمی شود، چیزی که مهم است 
شناخت عمیق و تجربه هنرمند است و اینکه به یک دیدگاه بهتر 
برسد و یک ساختار زیبایی شناسی تاثیر گذار داشته باشد.  
اتفاق خاصی بود که از لحاظ معنوی تاثیر خاصی روی 

دانشجویان کارگاه داشته باشد؟
عنوان  چون  بگوییم  که  خاصی  اتفاق 
خیر.  بیافتد،  خاصی  اتفاق  بوده،  قرآنی 
ممکن است خیلی جاهای دیگر که 
اتفاقات  ندارند،  قرآنی هم  موضوعات 
معنوی خاصی بیافتد. ولی در کل کار کردن 
در فضای قرآنی اتفاق خوبی است، در جشنواره 
هزار و یک بسم اهلل که  شب ضربت خوردن امام علی )ع( 
بود، افراد بسیاری به طور همزمان بسم اهلل می نوشتند و 
نهایتاً بسم اهلل های زیبایی نوشته شد، این اتفاق افتاد که یک 
گروه با همدیگر، با یک هدف متعالی کار کنند و خیلی ارزشمند 
است. اینکه فکر آن افراد در همه حال درگیر شود که چگونه می توانند 
بسم اهلل تاثیر گذارتری بنویسند و یا از یک سوره یا آیه ای از قرآن، 
نقاشی، حجم و یا کاری جدید با بینش جدید ارائه دهند که جهان 
را تحت تاثیر قرار دهد. در نمایشگاه هزار و یک بسم اهلل یک 
نفر چینی با فرهنگ خودش یک بسم اهلل نوشته بود که خیلی از 
مخاطبین عام آن را درک نکردند. باید در فکر آن بود تا در آینده 
به ساختار ماندگاری در جهان رسید.هنرمندان زیادی بودند و آثار 
فراوانی خلق شد، اما اکنون هیچ اثری از آنها در تاریخ نیست. چون 

کارهایشان پایه های مفهومی نداشته است.
به نظرشما بهتر است این کارگاه ها درسالهای بعد به چه صورتی 

برگزار شود؟
اساتید خوب بسیار تأثیرگذارند. ده نفر از اساتید خوب دعوت شوند، هر 

کدام شناخت و بصیرتی بدهند، و اینقدر اهداف را مطرح کنند و در 
جهت آنها تالش کنند تا به یک نقطه ایده آل برسند، یک هنرمند در 
شروع کار سبک های مختلف را کار می کند؛ رئالیسم، کوبیسم و غیره 

تا نهایتاً به سبک مشخصی می رسد که سبک خودش است.
نباید بین گروه، توقع ایجاد شود که چون ما وقت می گذاریم، هزینه 
اش را باید بدهند، نباید فکر کنیم اگرمی خواهیم آثار هنری خوبی 

ارائه شود باید مصالح و متریال ها به طور کامل فراهم شود.
 باید مبانی نظری و شناختی بدهیم، می توان برنامه سفرهای مختلف 
به مراکز هنر اسالمی را در دستور کار قرار داد، مثل گنبد سلطانیه در 
زنجان، که بگوییم قرن ها پیش چه اتفاقی افتاده است، هنرمندان 
آن زمان چگونه فکر می کردند، در دوره مغول ها چه چیزی در هنر 
اسالمی باعث تغییرشد.باید افراد متعهد و دینی را تربیت کرد و هنر 
باید درونی باشد، خودش باید بخواهد که کار انجام دهد، حمایت 

الزم است، اما جوانان را باید خودانگیخته کرد.
آیا بهترنیست آثاری که در این زمینه خلق می شوند برای مخاطب 

عام هم جذاب باشند؟اگر اینطور است، چگونه؟
هدف اصلی این مجموعه مخاطب عام است اگر فقط برای منتقدین 

جذاب باشد به هدفمان نرسیده ایم.
هدف از کار در این حوزه دستیابی به چه تاثیری روی مخاطب است؟

هدف رسیدن به تاثیر شناختی است. اینکه چه کارکردی دارد، هنر 
باید بتواند هنرمند را به سمت خدا و خوبی ها ببرد، اگر این هنر ما 
را به طرف خوبی ها و خداوند که مبداء دین و سرنقطه وصال است 

ببرد، به مقصود خود رسیده ایم.
در پایان اگر سخن خاصی دارید بفرمائید .

بشود  حاصل  شناختی  امیدوارم  کنم،  می  تشکر  شما  همه  از 
تا دانشجویان مشتاق آثارخود را با بینش عمیق ارائه کنند و در 
آینده شاهد اتفاقات مؤثرتری باشیم. ان شاءاهلل بازده کارهایمان در 
محافل جهانی دیده شود و نشان دهیم که اتفاقات خوبی در این 

زمینه افتاده است.  
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هنر موهبتی الهی است در وجود انسانها که به 
صورت فطری، به آدمی عطا شده است

» محسن ناصریان ، از اساتید کارگروه حجم «

ضمن معرفی خودتان، سوابق علمی پژوهشی خود را در زمینه هنر بیان کنید:
محسن ناصریان-کارشناس ارشد هنر از دانشگاه تربیت مدرس-مدرس رشته نقاشی و حجم

تعریف شما از هنر وهنر معنوی اسالمی چیست؟
تعریف هنر، به نظر من موهبتی الهی است که به انسان عطا شده است برای درک بهتر معنویات و طبقه بندی 
هنربه معنوی و هنر اسالمی شاید بیشتر در تخصص اساتید رشته فلسفه و هنر یا به عبارت دیگر یک مسئله 
تخصصی نظری باشد ولی به نظر من شاید خیلی قابل تفکیک نباشد، چون هر کدام می تواند مقدمه دیگری یا 
به عبارتی پله های یک نردبان باشد که همه با هم نردبان را می سازند، و نهایتاً انسان را به عروج می رسانند.

آیا هنر اسالمی با هنر معرفی شده در جهان متفاوت است؟
اصل مقوله هنر به نظرم در وجود انسانها فطری است ولی یقیناً شرایط اجتماعی- محیطی و مذهبی بر فرآیند 
و بازتاب بیرونی آن تاثیر مستقیم دارد. بنابراین قطعاً تفاوت وجود دارد و این تفاوت تا حدی است که تقریباً جز 

اصل قضیه یعنی ضرورت هنر در تمام فرآیندهای عینی با هم متفاوتند.
میزان همخوانی آثار ارسالی با مفاهیم سوره اعالم شده را تا چه حد ارزیابی می کنید؟

در این مورد کارهای زیادی شده ولی به نظر من متاسفانه غیر کارشناسانه و بدون مشورت بوده، لذا از کیفیت و 
اثر گذاری الزم برخوردار نیست، من همیشه می گویم که برای مثال، ما فردوسی و رستم را داریم )1000ساله( 
و با بودجه سنگین فیلمی تهیه می کنیم ولی بد و بی کیفیت )از نظر هنری( و نتیجه غیر قابل تحمل می شود 
ولی غربی ها اسپایدرمن و سوپرمن دارند )70 ساله( و چنان فیلم های حرفه ای می سازند که همه دنیا آنها 
را می شناسند، تازه ما مدعی هستیم که رستم سنبل مردانگی و انسانیت و معنویت است و آنها اصاًل چنین 
تصوری از قهرمانان خود ندارند ، قطعاً کارهایی با سوژه و موضوع قرآن احتیاج به دقت بیشتری دارد، ولی 

متاسفانه کارهای غیر حرفه ای معمواًل به جایی نمی رسند.
مسئولین چه حمایتهایی را می توانند در زمینه گسترش هنر اسالمی الهام گرفته از سوره های قرآن کریم 

داشته باشند؟
بهترین حمایت استفاده از نیروی متخصص است که این خود ضامن کیفیت و تداوم و تاثیرگذاری اثر بر 
مخاطب است.به طور مثال اگر بناست در زمینه قرآن نمایشگاهی برگزار شود باید یک تحقیق میدانی در تمام 
موارد موضوع انجام شود ولی تقریباً همیشه در یک زمان بسیار کم و محدود تصمیماتی گرفته می شود که 
لطمه زیادی به اصل ماجرا می زند و کیفیت را نازل می کند با اینکه ما هر ساله این نمایشگاه ها را داریم ولی 

باز می بینیم تصمیمات دقیقه 90 گرفته می شود و بدون کارشناسی.
به نظر شما برگزاری این کارگاهها چه تاثیری روی شرکت کنندگان در این فراخوان داشت؟

برگزاری این گونه کارگاهها سواد بصری دانشجویان را باال می برد و یقیناً این روند نوع نگاه و برخورد دانشجو را 
ارتقا خواهد داد، االن در کشوری مثل اندونزی در زمینه خصوصاً معماری اسالمی کارهای بسیار خوبی شده 
که نشان دهنده یک حرکت حرفه ای مدرن با اصول هنر اسالمی است و نتیجه کار کاماًل متفاوت است با 
کارهایی که ما به عنوان معماری ایرانی و اسالمی انجام داده ایم )مثل ساختمان جدید مجلس شورای اسالمی( 

که بیشتر شبیه اهرام مصر است و...
ارزیابی شما از این دوره فضاسازی چه بوده؟پیشنهادی اگر در خصوص بهتر شدن دوره ها دارید بیان کنید؟

من سعی کردم حتی المقدور در این زمان کم با دوستان، بیشترین تکنیک ها را کار کنیم و البته در بین کار در 
مورد بسیاری از مسائل نظری هم بحث کردیم ولی فکر می کنم به لحاظ زمان کار و تداوم کافی نباشد و نیاز 

به وقت و انرژی  بیشتر هنرمندان معاصر، دانشجویان و اساتید هنردر زمینه هنر اسالمی و قرآنی است .
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» شریفی، مسئول نگارخانه برج آزادی «

نمایشگاه آثار منتخب »فضاسازی سوره عصر« چهارمین نمایشگاه 
مذهبی در برج آزادی است.

»مهتاب شریفی«، مسئول نگارخانه برج آزادی هدف از برپایی این 
نمایشگاه را فراهم کردن زمینه انس جوانان و دانشجویان با مفاهیم 
سوره های قرآن کریم »سوره عصر« در جامعه و سطح شهر دانست. 
وی گفت: این نمایشگاه مذهبی طی سال 88 چهارمین نمایشگاه 
مذهبی در برج آزادی است که به همت سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشجویان کشور در رشته  های تصویر سازی، پوستر، لوگو، نقاشی، 

عکس و هنر مفهومی با الهام از مفاهیم سوره عصر و ترویج فرهنگ 
قرآنی به نمایش گذاشته شده است. 

شریفی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه برای اولین بار از آثار منتخبان 
با محوریت سوره  قرآن کریم  سومین دوره فضاسازی سوره های 

مبارکه »عصر« در نگارخانه آزادی به مدت دو هفته دایر است. 
این نمایشگاه تا  31 خردادماه 88 از ساعت 10 تا 20 در نگارخانه 
برج آزادی تهران واقع در میدان آزادی، تاالر اقوام، تاالر کهن، سالن 

اصلی، سالن آینه برج آزادی برپا گردید.

قرآنی  فعالیت های  سازمان  کریم  قرآن  و  هنر  تخصصی  کانون 
دانشجویان کشور با برگزاری همایش و نمایشگاه »فضاسازی سوره 
عصر« به چیدمان آثار منتخب برای حضور در نمایشگاه در موزه 

آزادی موجب خلق فضای معنوی در این نماد آزادی  تاریخی شد.
»زهرا شیرخانزاده«، دبیر کانون هنر با بیان این مطلب گفت: هنرمندان 
با شرکت در کارگاه های هنری آموزش سوره مبارکه عصر که به 
همت کانون هنر سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور برگزار 
شد، با برداشت آزاد از مفاهیم قرآن کریم به خلق یا تکمیل آثار هنری 
خود پرداختند. وی افزود: حضور فعال هنرمندان و دانشجویان در این 
فراخوان می تواند نقطه عطفی در برپایی جشنواره های مذهبی باشد.

دبیر کانون هنر تصریح کرد: سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان 
کشور با اعالم فراخوان سه دوره از فضاسازی سوره های قرآن کریم 

با محوریت سوره های فلق، فجر و عصر، زمینه رقابت  در بخش های 
برای  مفهومی  هنر  و  نقاشی، عکس  لوگو،  پوستر،  تصویر سازی، 
دانشجویان، دانشگاهیان و هنرمندان را فراهم کرده است و هدف 
از برگزاری این نمایشگاه الهام از مفاهیم سوره عصرو ترویج فرهنگ 

قرآنی میان جوانان و اجتماع است. 
این نمایشگاه برای اولین بار همزمان از آثار منتخبان سومین دوره 
فضاسازی سوره های قرآن کریم با محوریت سوره مبارکه »عصر« 
در بخش هنرهای تجسمی و به مناسبت برگزاری همایش اولین 
دیدگاه های مدیریتی سوره های قرآن کریم و اهدای جوایز برندگان 
این دوره از فضا سازی سوره عصر، و منتخبان دیدگاه های مدیریتی 
این سوره در روز هفدهم خردادماه سال جاری از ساعت 16 تا 19 در 

موزه آزادی برگزار و به مدت دو هفته بر پاگردید. 

نمایشگاه آثار  فضاسازی سوره عصر
چهارمین نمایشگاه مذهبی در برج آزادی است

ترویج فرهنگ قرآنی در میان جوانان
 از اهداف این نمایشگاه است

»زهرا شیرخانزاده ، دبیر کانون هنر«
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دوره  سومین  تصویرسازی  بخش  داور  محمدی،  دوست  محمدرضا 
تبلیغی  های  اهرم  خالی  جای  به  کریم،  قرآن  های  سوره  فضاسازی 
در جشنواره اشاره کرد و گفت: الزم است برگزارکنندگان این جشنواره، 
اطالع رسانی تبلیغاتی را بیشتر کنند زیرا بسیاری از هنرمندان جوانان و 

دانشگاهیان از وجود چنین جشنواره ای بی اطالع هستند. 
وی همچنین اضافه کرد: معموال جشنواره های هنری، حتی آنها که موفق 
می شوند، به جشنواره محدود می ماند و کاربردی نمی شود لذا ضروری 

است شرایطی به وجود آید که مردم عام هم بتوانند از آن استفاده کنند.
دوست محمدی گفت: فراتر از هنر مذهبی و دینی، این مشکل هنر در وجه 
کلی و عام است که بسیاری از هنرمندان در نمایشگاه ها وجود دارند نه در 
میان مردم درحالیکه این نمایشگاه ها باید وارد زندگی اجتماعی مردم شود 

اما متاسفانه متولی و سرمایه گذاری برای این کار وجود ندارد. 
وی گفت: اگر ارگان و یا سازمانی متولی شود و بتواند این محصوالت 

هنری را درجامعه استفاده کند، می توان از محصول هنری تولید شده، 
استفاده اجتماعی کرد و آنها را درحد جشنواره و نمایشگاه های خصوصی 
نگه نداشت. مثال اگرپوستر است درخیابان یا نمایشگاه های پرتابل یا مدارس 
یا مساجد  استفاده کنند یا تصویرسازی هایی که انجام می شود را به صورت 
کارت پستال  درآورند و در اختیار مردم و کسانی قرار دهند که می خواهند 

کارت پستال مذهبی داشته باشند.
داور بخش تصویرسازی به مالک های انتخاب اثر در این بخش اشاره 
کرد و گفت: آثار این بخش می بایست با محتوای سوره ای که انتخاب 
شده بود، همخوانی داشته باشد، زیبا و چشم نواز باشد و خالقیت هم 

در آن به کار رفته باشد.
اینکه  و  دانست  انسان  خسران  نمایش  را  عصر  سوره  محوریت  وی 
اکثریت انسان ها در خسران و ضرر و زیان هستند و این امر یک نهیب 
و نیشگون است که متوجه باشیم هیچ لحظه ای به حال خود واگذاشته 

نمی شویم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اینکه چنین جشنواره هایی برگزار می شود 
و آدم ها بهانه ای پیدا می کنند که به قرآن با دقت نظر بیشتری توجه 
کنند، بسیار مثبت است اما حیف است که هنرمندان ما بعد از سی سال ، 
بخواهند در سختی و زحمت فعالیت داشته باشند و این در شأن حکومت 
ما که نام جمهوری اسالمی را دارد ، نیست. دوست محمدی گفت: عدم 
توجه و حمایت افراد در این حوزه بسیار دلگیر کننده است و من احساس 

می کنم که شاید از این جهت در خسران باشیم.

جای خالی تبلیغات

»نادرقشقایی داور بخش حجم و نقش برجسته«

مفهوم خسران درآثارحجم نماد بیشتری داشت
»نادرقشقایی«، مدرس و کارشناس واحد تجسمی حوزه هنری سازمان تبلیغات  و از داوران سومین دوره فضا 
سازی سوره عصر گفت: آثار حجم فضا سازی سوره های قرآن کریم با محوریت سوره »عصر« رشد خوبی را 
به همراه داشته است و کارگروه های فضاسازی در آموزش و انتقال مفاهیم این سوره با تمرکز باالیی عمل کرده 

است .
وی تصریح کرد: در آثار حجم برداشت مفهوم خسران دراکثر کارها نماد بیشتری دارد و نوع تکنیک و سیستم در 

خلق اثر هنری توسط هنرمندان در نظر گرفته شده است.  
وی بیان داشت : درآثارحجم سومیـن دوره  فـضا سازی مفـهوم خسران نسبت به مفاهیم دیگر این سوره تجلی 
بیشتری داشت. قشقایی در ادامه افزود: حضور اساتید و فارغ التحصیالن رشته هنری در کنار دانشجو و هنرمند 

می تواند در خلق آثار هنری ماندگار از مفاهیم و فضاسازی سوره ها کمک کننده و تأثیر به سزایی داشته باشد. 
کارشناس حوزه هنری سازمان تبلیغات واحد تجسمی در پایان متذکر شد: امید است در سال آینده آثار حجم 
فضا سازی سوره های قرآن کریم با محوریت سوره های قرآنی با برداشت از مفهوم آیات و نوع تکنیک و سیستم 

خاص در خلق  آثار هنر اسالمی موفق تر از قبل در قشر جوانان و دانشجویان مطرح شد.

» محمدرضا دوست محمدی،  داور بخش تصویرسازی«
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» یوسف گرامی، داور بخش عکس«

در بخش عکس ، پراکندگی موضوعی وجود داشت

کار قرآنی جذابیت خاصی دارد
داریوش عابدینی ، استاد سفال

یوسف گرامی، داور بخش عکس سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم در 
خصوص برگزاری جشنواره های هنری – قرآنی گفت: سوژه های قرآنی معموال 
از نظر عکاسی مشکل است لذا باید آن را تفسیر کرد یا با جزئیات بیشتری بیان 
کرد تا عکاسان بتوانند بهتر با چنین موضوعاتی ارتباط برقرار کنند. وی افزود: وقتی 
موضوع، تحت یک عنوان کلی بیان می شود، برای عکاسان عینیت ندارد لذا 
هرچه را در ذهن شان می آید و فکر می کنند با موضوع ارتباط دارد، می 
فرستند درحالیکه ممکن است بسیاری از آنها با موضوع مورد نظر ارتباط 
واقعی نداشته باشد و وقتی در میان سایر آثار قرار بگیرد، موضوعیت نداشته 
باشد.گرامی ادامه داد: باید درباره چنین موضوعاتی اطالع رسانی دقیق 
صورت بگیرد و کارشناسان امر، بحث هایی را در ارتباط با مسائل قرآنی 
برای هنرمندان مطرح و آن را باز و جزئی کنند تا شاهد حضور آثار بیشتری 

در این عرصه باشیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا می توان مفاهیم دینی را در قالب عکس 
نشان داد، گفت: بسیاری از موضوعات ازجمله صلح، دوستی و سایر مفاهیم 
انتزاعی در قالب اثر هنری قابل نمایش هستند و عکس نیز می تواند آن را 
به تصویر کشد.داور بخش عکس این جشنواره تصریح کرد: آثاری که به 
این جشنواره رسیده بود، به دلیل نا آشنایی برخی شرکت کنندگان از موضوع، 
بسیار متنوع بود و از این منظر، داوری آنها نیز سخت می شود زیرا عکس ها 
با موضوعات مختلف فرستاده می شود و هرکسی برداشت خود از این سوره 

را موضوع اثرش می کند و لذا داور نمی داند باید بر چه زمینه ای بیشتر تمرکز 
کند.وی اضافه کرد: اگر موضوع،کوچک تر، مشخص تر و عمومی ترشود، 
کاربرای هنرمند عکاس راحت تر می شود ومی داند که باید در فالن زمینه خاص فعالیت 

کـند و احـتمـاال کارهای بهتری را  می تواند ارائه دهد. 
گرامی، کمترین فایده این جشنواره ها را تفکر بر موضوعات قرآنی از جانب 
هنرمندان عنوان و اعالم کرد: هنرمند برای خلق اثر خود، اگرچه در یک زمان 
کوتاه بر روی یک آیه یا سوره از قرآن تامل می کند که چه کاری می تواند 
از دل آن درآورد و اگر این کار ادامه پیدا کند، قطعا باعث گسترش چنین 

فرهنگی خواهد شد.
وی در خصوص سطح کیفی آثار در بخش عکس گفت: نمی توانم بگویم 
آثاری که به ما رسید، خیلی خوب بود اما می شود نمره قبولی به آن داد. یعنی 
در حد متوسط به باال بود و شاید به این دلیل باشد که به چنین موضوعاتی 
پرداخته نشده درحالیکه با استمرار این حرکت، قطعا شاهد آثار با کیفیت تری 

خواهیم بود.
گرامی تاکید کرد: آثار هنری این حوزه باید انتشار پیدا کند و به صورت 
جزوه و یا کتاب چاپ شود تا ماندگار باقی بماند، در غیر این صورت، تعداد 
محدودی در نمایشگاه به تماشای آن می روند و اثرش هم در همین اندازه 
است.  وی گفت: اگر این آثار در کتابی گردآوری شود، به کتابخانه ها می رود، 

در طول زمان باقی می ماند و مردم نیز دائما آن را می بینند.

گروه هنر: هنر اسالمی اگر توانسته برای خود جایگاهی در آرامش و حفظ هنر 
کسب کند به دلیل توجه به مضامین قرآنی و معنوی است. 

»داریوش عابدینی «، استاد هنرمند با 15 سال سابقه در خلق آثار هنری سفال 
و نقش برجسته در حاشیه نمایشگاه سومین دوره فضا سازی سوره های قرآن 
کریم با محوریت سوره مبارکه عصر، اظهار کرد: کار قرآنی جذابیت خاصی 
دارد و نیازمند طهارت جسم و جان هنگام کار است و هنگامی که قبل از کار 
وضو گرفته می شود خستگی کار و زمان حس نمی شود و تجربیات خاص 

معنوی در کار قرآنی به دست می آید. 
وی در پاسخ به این سؤال که چه احساس نیازی است که به مفاهیم قرآنی 
در هنر توجه شود، اظهار کرد: هنر اسالمی اگر توانسته در سطح جهان برای 
خود جایگاهی کسب کند، به خاطر توجه به مضامین اسالمی و قرآنی بوده 

است؛ زیرا محوریت اسالم خدمت به انسان ورسیدن به کمال است . 
بنابراین برای اشاعه این فرهنگ در هنر اسالمی تا آن جا که مقدور است 

باید آثار فرهنگی و هنری در قالب معنویت مضامین قرآن و نقوش خطی 
قرآن را مورد توجه قرار داد.  

 عابدینی در ادامه افزود: یک هنرمند با رویکرد خلق آثاراسالمی، قرآنی خیلی 
کم می تواند آثار خود را به فروش برساند. 

برای مثال هنر ساخت کتیبه مختص مساجد، سفارت خانه ها و موزه ها 
و اماکن عمومی است واین وظیفه مسئولین است که با پیشنهاد کار به 

هنرمندان و برپایی نمایشگاه، کار آن ها را تضمین کنند. 
وی در پایان اعالم کرد: حضور منتخبی از آثار سومین دوره فضاسازی 
سوره های قرآن کریم ، با محوریت سوره مبارکه »عصر« در بخش ویژه 
فعالیت های  از  حمایت  نشانگر  تجسمی،  هنرهای  بین المللی  جشنواره 
دانشجویی در پرورش و خلق هنر قرآنی است و رشد چنین آثاری مدیون 
حمایت های الزم است، زیرا اگر حمایت مورد نیاز از این گونه آثار صورت 

نگیرد در آینده نزدیک شاهد افول چنین آثاری خواهیم بود.
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سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم
با برگزیدگان



کلمات قرآن همیشه شیرین بوده  است اما وقتی مفاهیم قرآنی رادر 
قالب های مختلف هنر ی ارائه دهیم جذابیت بیشتری برای مخاطب 

ایجاد می کنیم. 
کاظم خراسانی نفر برتر سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم 
با موضوع سوره مبارکه »عصر« در رشته هنر لوگو، با بیان این مطلب 
گفت: برپایی نمایشگاه ها ی هنری با مضامین قرآنی برای راهنمایی 

جوانان به سمت اخالق و زندگی قرآنی بسیار تاثیرگذار است.
این استاد دانشگاه با اشاره به برگزاری دوره های قبلی این نمایشگاه 
گفت: در دوره های قبلی این نمایشگاه شرکت داشتم و با توجه به 
اینکه خلق اثرمتناسب با موضوعات نمایشگاه فضاسازی سوره های 
قرآن کریم هنرمند را به تحقیق در مورد موضوع قرآنی وادار می کند 
سعی کردم تا با ترغیب دانشجویان خود، آنها نیز از این فرصت پیش 

آمده برای افزودن اطالعات خود در ارتباط با قرآن استفاده کنند.
این هنرمند و کارشناس ارشد رشته گرافیک افزود: فراخوان جشنواره را 
بین دانشجو ها تکثیر کردم و سوره عصر را برای بچه ها بازخوانی کردم 
سپس دانشجویان از مفهوم سوره »عصر« لوگوی هنری خلق کردند 

و برای جشنواره ارسال نمودند.
خراسانی در مورد آثار ارسال شده به این جشنواره توضیح داد: ما سعی 
کردیم کارهای ارسالی عالوه بر فرم زیبا، از محتوای قوی نیز برخوردار 
باشد و هرکس برداشت ذهنی خود از این آیات را دریک قالب هنری 
نمایان سازد.این هنرمند با اشاره به قرآن گفت: هنر کلید فهم زندگی 
است و نمی توان آن را در عرصه های مختلف بخصوص قرآن نادیده 
گرفت و اگر هنر درقرآن بکار گرفته نمی شد و یا با یک خط خوش 

نگاشته نمی شد ماندگار نبود.

مفاهیم قرآنی در قالب هنر، جذابیت بیشتری برای 
مخاطب دارد

 » کاظم خراسانی نفر برتر رشته لوگو «

حامد نیرومند، دارنده رتبه اول بخش عکس سومین دوره فضاسازی 
سوره های قرآن کریم که حرفه اش نیز عکاسی است، گفت: برای 
شرکت در این جشنواره، در سایت جشنواره جستجو کردم و از تفسیری 
که در آنجا گذاشته شده بود و همچنین تفسیر نمونه استفاده کردم و 
شاخصه های این سوره مثل خسران،  انسان را انتخاب کردم و عکس های 

مختلفی در این زمینه گرفتم.
وی افزود:  به نظر من مهمترین نکته سوره عصر که شاید بتوان آن را 
به گونه ای به وضعیت جامعه امروز نسبت داد، خسران انسان است که 
این سوره وضعیت جامعه انسانی را در قرن 21 بسیارخوب پیش بینی 
کرده و این بخشی از آینده نگری انسان است. نیرومند هدف از برگزرای 
چنین جشنواره هایی را پیوند میان هنرمند و مفاهیم قرآنی ذکر کرد و 
توضیح داد: چنین حرکت هایی اغلب بابت ضعف هایی که دارد، عقیم 
می ماند یعنی به خوبی آغاز می شود اما به یک نقطه ای که می رسد، 
خاموش می شود. مثل فواره ای که تا یک حدی باال می رود و سپس 
برمی گردد. وی ادامه داد: مسئولین برگزاری جشنواره هم که هزینه 
کردند، باید ببینند این جریان چقدر در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها 
که مخاطب باالیی دارد انعکاس پیدا کرده است و چند نفر از آثار هنری 

نمایشگاه دیدن کردند. 
رتبه اول بخش عکس اظهار کرد: اگر کـتاب این جشـنواره در تـیراژ 
باال چاپ می شد، شاید هزینه بیشتری صرف می شد ؛ اما عده باالتری 

از مخاطب  را درگیر خود می کرد. لذا اینکه آثار فقط در چند نمایشگاه 
در معرض دید قرار بگیرد، در مقابل کار وسیعی که مسئولین جشنواره 
انجام دادند، بسیار کم است. وی بازتاب این جریان در جامعه را ضروری 
توصیف کرد و گفت: این آثار می تواند در تمام دانشگاه ها و شهرستان ها 
به نمایش درآید تا توسط طیف وسیع تری دیده شود، یا حداقل یک بار 
در تلویزیون نمایش داده شود و راجع به کیفیت آن صحبت شود و اینکه 

داورها برچه اساسی کارها را انتخاب کردند.
نیرومند اضافه کرد: وقتی جشنواره تمام می شود و جوایز تقسیم می شود، 
کار دبیرخانه  شروع می شود که کارها را به نمایش درآورد و با هنرمندان 

برای تولیدات بعدی در این خصوص، ارتباط برقرار کند.

»حامد نیرومند،  رتبه برتر عکس«

برگزاری چند نمایشگاه
 در مقابل کار وسیع مسئولین بسیار کم است
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» فاطمه کارآزاد نفر سوم  عکاسی «

گروه هنر: برپایی مسابقات و نمایشگاه های هنری با مضامین قرآنی، برای 
جامعه نیازی ضروری است اما اگر هنرمندان قرآنی،برای خلق اثرخود تفکرو 

تفحص در قرآن نکنند تاثیر هنر آنها برای جامعه و مخاطب بی ثمر است.
فاطمه کارآزاد، رتبه سوم رشته عکاسی در سومین دوره فضاسازی سوره های 
قرآن کریم با موضوع سوره مبارکه »عصر«، با بیان این مطلب گفت: نیاز 
جامعه و مردم به برپایی نمایشگاه هنری قرآنی اجتناب ناپذیر است به شرطی 
آثار هنری قرآنی به نمایش درآمده در این نمایشگاه ها فقط نمایش  که 
محصوالت قرآنی نباشد بلکه تفسیر قرآن و مسائل آموزشی در کنار آن نیز 

وجود داشته باشد. 
وی با اشاره به سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم اظهار کرد: 
فضا سازی سوره های قرآن کریم هنرمند را به خلق آثار عمیق تر ترغیب 

می کند زیرا فضا سازی سوره های قرآن کریم نیاز به تامل و تعقل دارد .
این هنرمند تصریح کرد: مسئوالن باید در برگزاری نمایشگاه های قرآنی 
ترتیبی را فراهم آورند تا نمایشگاه برای مخاطبان جذابیت بصری نیز داشته 
باشد طوری که اگر کودکی از کنار نمایشگاه عبور کرد با دیدن جذابیت و 

فضای متفاوت به کار گرفته شده، وارد نمایشگاه شود.
کارآزاد توضیح داد: کارهای فاقد جذابیت و مفهوم، آثار باری به هرجهتند 
. فبرای همین بهتر است اثر هنری قرآنی با کیفیت خوب و از همه مهمتر 
برای مخاطب عام ساخته شود و فقط برای قشر خاص نباشد.وی در پایان 
یادآور شد: فضاسازی مجازی سوره های قرآن کریم فرصتی برای هنرمند 
فراهم می کند تا مخاطب تنوع آثارهنری و قرآنی متفاوت و خالقی را ببیند.

تفکر در خلق آثار هنری قرآنی،  الزمه ثمربخشی این آثار است

علیرضا بختیاری، رتبه برتر بخش پوستر سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم 
برگزاری چنین جشنواره های هنری – قرآنی را با نوعی آموزش مخملین همراه دانست 
و گفت: این جشنواره ها در واقع از زبان تصویر به مفاهیم قرآنی می پردازد و این یک 

نکته مثبت برای برقراری ارتباط بین این دو است. 
وی با بیان اینکه این جشنواره ها می تواند برای آموزش و عالقمندی مردم با مفاهیم 
قرآنی، پل خوبی باشد، گفت: این نکته جا نیفتاده است، اما به نظر من ارزش و به نوعی 
کارایی این اثر هنری در آموزش و تفهیم قرآن برای مخاطب، شاید بسیار بیشتر از 

قرائت آن مؤثر باشد.
بختیاری اظهار کرد: باید برای این جشنواره، یک اطالع رسانی قوی انجام شود که 
همه اقشار مردم خبر دار شوند تا بزرگان و حرفه ای های معروف در حوزه های مختلف 

هنری، در این جشنواره ها حضور داشته باشند .
وی تهیه بولتن یا مجله ای برای اطالع رسانی عمومی را دارای تاثیرمثبت دانست . 
ررتبه برتر بخش پوستر درباره انتخاب مضمون اثر خود گفت: من از یکی از دوستانم که 
روحانی است، درباره این سوره و معانی درونی آن اطالعات کسب کردم و با راهنمایی 

وی اثری در قالب زبان تصویر خلق کردم.

» علیرضا بختیاری، رتبه برتر پوستر «

جشنواره با خود ،آموزش مخملین به همراه دارد
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لطفاً خود را معرفی نموده و بفرمایید چه رتبه ای را به دست آورده اید؟
اینجانب اسماعیل قائدي، فرزند رمضان، متولد 2 مرداد ماه 1364شهرستان 
نجف آباد و برنده نفر دوم نقاشی در فضا سازی سوره عصر می باشم. 
زندگی شما  در  هنر  این  بازتاب  و  آشنا شدید  نقاشی  هنر  با  چگونه 

چگونه است؟
از سال 1383 با هنر نقاشي آشنا شدم و به مدت 5 سال است که با این 
هنر زندگي مي کنم . هنر نقاشي را در حضور استاد محمد محمودي 
آغاز و هم اکنون به رقم استفاده از محضر اساتید گرانقدر دیگر در 
حضور ایشان به تحصیل هنر نقاشي مي پردازم و از خداوند خواستار 
توفیقات بیشتر براي ایشانم.  نزدیک 21 سال است مبتال به صرع 
هستم و از این بابت خداوند را سپاسگزارم که به واسطه این حکمت 

بزرگ توانستم به او نزدیک شوم و نقاشی بکشم.
بسیاري از مردم جامعه زندگي را پر از پیچ و خم مي دانند ولي من 
با هنر خود تمامي این پیچ و خم  ها را نقاشي کردم و ناهمواري ها 
را هموار و مشکالت را حل نموده ام . در سال 1385 خوشبختانه به 

کمک خداوند به انجمن معلولین نجف آباد راه یافتم .
 پرده زخیم که چندین سال در روبه روي چشمانم کشیده بودم ، پاره 
گشت و دیدم چه حقارتي را مدت ها با افکارم و با خود به این طرف و 
آن طرف مي بردم . زیبا ترین ساعت هاي عمرم را در این مکان به سر 
مي بردم . در سال 1378 پاي در مکاني گذاشتم که همگان در آنجا 
هم نوع و هم درد من بودند . حال با کساني آشنا شدم که خاطراتشان 

همچون گذشته من بود.
 فهمیدم هیچ کس خاص نیست، تافته جدا بافته نیست ! در انجمن صرع 

اصفهان مشغول به آموزش شدم.  
حال با گذشت مدتي از آموزش هنر میان معلولین و مصروعین به عده اي 
از انسان هاي به ظاهر خاص ثابت شد که : مي توانند ! و من در نقاشی 
خود با الهام از سوره عصر  در صدد اثبات اهمیت زمان در رسیدن به هدف 

و تعالی در کارها و توانستن در بهتر شدن با جلوگیری از خسران بودم
چگونه باجشنواره آشنا شدید؟ و در باره فعالیتتان برای حضور در این جشواره 

بگوئید؟
در سال گذشته با مراجعه به سایتي از برگزاري یک جشنواره هنري با 
موضوع سوره مبارکه عصر مطلع شدم . دیر بود ولي به کمک چند تن 
از دوستانم اطالعاتي هرچند مختصر در مورد این سوره به دست آوردم. 

محوریت مسابقه فضا سازی سوره عصربود ، خیلي جالب بود مدیریتي که 
تمام انسان ها از آن حرف مي زدند . به درد من مصروع یا معلول، به طور 
کلي جامعه بیماران خاص نمي خورد . اندیشه غلط دیگران بزرگترین سد 
پیش روي ما بود . سالها طول کشید که فهمیدم کساني که بیماري خاص 
دارند از هر چیزي چندین برابر باید در وجود خود بپرورانند تا از سد تفکرات 
دیگران بگذرند و بتوانند مانند دیگر انسانها زندگي کنند. این مسئله در 
میان بچه هاي کالس انجمن معلولین بارزتر بود. تقریبا بیش از یک سال 
طول کشید تا به بعضي از آنها به طور عملي ثابت شد که توانایي زندگي 

کردن را دارند . 
پس دیدگاه مدیریت میان تشکل هاي خاص تفاوت مي کرد. اکنون با 
داشتن اطالعات مختصري از سوره عصر و تجربیات متفاوتي در مورد 

مدیریت شروع به عکاسي کردیم. 
مدلهاي متفاوتي در زمان کوتاه اتفاق افتاد. بعد از رسیدن به سو ژه مورد 
نظر، شروع به کار کردیم. این یک واقعیت است که براي تمام انسانها  
راههایي براي درست شدن و درست بودن وجود دارد. با تغیرات زیادي 
در فرم و رنگ با توجه به وقت چند روزه به لطف خدا تمام شد و این 
اولین باري بود که تابلویي در مورد یکي از سوره هاي قرآن به تصویر 

مي کشیدم . 
احساس و تجربه جالبي بود . انسان را به شوق مي آورد . البته عقب 

افتادن اعالم نتایج و خیلي چیزها جالب نبود . 
 در باره هنر اسالمی و کار با قرآن درهنر توضیحاتی را بفرمائید؟ هنري که 
پاي در راه دین مي گذارد و اثري که پشتیبان آن روح معنوي دین باشد ، 

سریع تر ، محکم تر و زیبا تر وجود هنرمند را فرا مي گیرد . 
هنر اسالمي ، هنري است که در راستاي آرمان دین حرکت مي کند . 
فرقي نمي کند ؛ محدویتي نباید براي هنر قائل شد که چه هنري مي تواند 

اسالمي باشد و چه هنري نمي تواند .
در پایان در باره ماندگاری هنر  چه نظری دارید؟

 هرروز هنري به جهان هنر افزوده و هنر هایي از یاد مي روند . البته 
مي توان این نظریه را یک اندیشه شخصي دانست ولی به نظر من 
هنری ماندگار است که بیانگر روح معنوی و الهی باشد .به واسطه این 
بیماري به خداوند نزدیک تر شده بودم و حال به واسطه همین بیماري 
با کتاب خداوند و سوره هاي آن با شرکت در این فراخوان فضا سازی 

آشنایي بیشتري پیدا کردم.

  صــورتگر نقاشــــم             هر لحـظه بتي سـازم            
  وانــگه هـمه بتـها را             در پیـش تـو بـگذارم

  صد نقـش برانگــیزم             بــا روح در آمـــیـزم        
  چــون نقش تورا بینم             در آتشــش انـــدازم  

 خداوند را سپاسگزارم که به واسطه این 
حکـمت بزرگ توانستم نقاشـی بکشـم 

» اسماعیل قائدی رتبه دوم نقاشی «



لطفاً خود را معرفی نموده و بفرمایید جه رتبه ای را به دست آورده اید؟
بنده محمد رضا عموزاد مهدیرجی، متولد 1353 روستای مهدیرجه از 
توابع شهرستان بهشهر می باشم .تحصیالت خود را در مقطع دیپلم 
ریاضی و فوق دیپلم هنر های تجسمی تا لیسانس نقاشی و فوق 
لیسانس گرافیک ادامه دادم و در جشنوارة فضاسازی سورة عصر در 

رشتة نقش برجسته، مقام اول را کسب نمودم.
چگونه باجشنواره آشنا شدید؟

فراخوان جشنواره که از طریق تلویزیون پخش می شد مرا بر آن 
داشت که پیگیری کرده و اثری را جهت آن جشنواره، ارسال دارم. 
پس از مراجعه به سایت و مطالعة مشخصات آن و چگونگی ارسال 

اثر، تابلوی »والعصر« را جهت شرکت در جشنواره در نظر گرفتم.

ازدحام کلمات در تابلوی »والعصر« که بصورت نقش برجسته ترسیم 
کردیدنشان چیست؟

بیان بحر عمیق و معنای ژرف آیات قرآنی از کلک قاصر هنرمندی 
در شأن عموزاده امکان ناپذیر است: »گنجایش بحر در سبو ممکن 
نیست« . بنده نیز با دستاویزی به مبانی هنرسعی نمودم به گونه ای 

تمثیلی آن صفت عالی را در آثارم به نمایش بگذارم.
 ازدحام و فشردگی کلمات بر روی هم به نحوی که فضای منفی اثر 
به حّداقل ممکن رسیده باشد، ناشی از این تفکر بوده که آیات الهی 

دارای معنایی وسیع بوده که دست یافتن به آن بس صعب و دشوار است.
دربارة ناخوانایی کلمات در این تابلو صحبت کنید؟

اگرچه خوانایی تک تک حروف و کلمات در آثاری این گونه، ممکن 
نخواهد بود اما با تکیه بر آیات و روایات در باب تأثیرگذاری بصری 
آیات الهی بر جسم و جان آدمی، حتی آنان که اهل سواد نیستند مبین 

گنجایش  بحردر سبو ممکن نیست 
»محمدرضا عموزاده ، نفر اول نقش برجسته«
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آن است که ناظر امروزی اگر در مقابل این اثر قرار گیرد آن تأثیر 
معنوی را دریافت می دارد، ضمن این که یک فضای جدید بصری 

را تجربه می نماید.
تالش شما در زمینه هنر اسالمی چگونه بوده است؟

تالش اندک بنده در طول زمان هنرجویی به آفرینش آثاری ختم شد 
که در حیطة مسائل معنوی و عرفانی بوده و نیز سعی من بر آن است 
که همواره بر این مسیر باشم. اگرچه بنده خود را به عنوان خوشنویس 
قبول ندارم و جز اندک تجربه ای در این حیطه، به صورت حرفه 
ای کار خوشنویسی را ادامه ندانم؛ اما همواره خود را مقید به تمرین 
خوشنویسی می دانم چون که اساس و پایه کار خود را فرم های ناب 
خطوط اسالمی قرار داده ام و بدون آن فرم های اصیل، اثر ارائه شده 

از آن پشتوانة اصیل تهی خواهد بود. 
جایگاه خوشنویسی را در خلق هنر نقش برجسته بیان نمایید؟  در 
ادامه توضیح دهید جوامع و خوشنویسان چه تأثیری از خلق هنر در 

کتابت کالم الهی گرفته اند ؟ 
در اوان تمدن اسالمی دو قشر از مسلمانان خدمات شایان توجهی 
در قبال کتاب آسمانی مسلمانان انجام دادند؛ این دو گروه را امروزه 
تحت عنوان »حافظان وحی« و »کاتبان وحی« می شناسیم. بنده 
بر این پندارم که نگاهبانان اصلی کتاب سترگ آسمانی، کاتبان و 
خوشنویسان بودند که با کتابت آیات الهی و حفظ امانت در هنگام 
نگارش، این مشعل فروزان و هادی جامعة بشری را روشن نگاه 
داشته، تا آیندگان از انوار قدسی آن بهره مند گردند. بدین ترتیب 
خوشنویسی شأن و مقام واالیی یافت و در زمرة شریف ترین هنرها 
قرار گرفت. خدمت به قرآن دارای شرایط خاص بود و خوشنویسان 
خود را ملزم به انجام آن می دانستند. آنها سعی می نمودند که در 
هنگام کتابِت آیاِت شریف، با وضو بوده و رو به قبله بنشینند. و این 
امر به صورت یک سنت برای کاتبان درآمد و در دوره های بعدی نیز 

مقّید به رعایت آن شدند.
ورد خود کن قناعت و طاعت          بی طهارت مباش یک ساعت

 دوات و قلمی که برای کتابِت کالم وحی به کار گرفته می شد برای 
کتابت متون دیگر مورد استفاده قرار نمی گرفت. گویا آن قداست و 
معنویت در ابزار کتابت تأثیر گذاشته و آنها را صاحب شأن نموده است.

بدین ترتیب نوعی سلوک در بین کاتبان و خوشنویسان شکل گرفته 
بود که راه را برای تعالی آنان هموار می ساخت و همواره آنان را به 
پاکیزگی و صفای درون دعوت می نمود و در رأس این مسیر حضرت 

علی را به عنوان مرشد و راهنمای خویش می دانستند.

غرض مرتضی علی از خط             نه همین حرف ولفظ بود ونقط
بل اصول و صفا و خوبی بود         زان اشارت به حسن خط نمود
نیـت روزة عــلی کــردم        قلم مشـق را جـــلی کـردم                                                                                                                                           
آنها خدمت به قرآن را وظیفة خود دانسته و بدون هیچ چشم داشتی 
بسیاری از اوقات خویش را مصروِف کتابت می نمودند و در آن 
لحظات، خویش را غرق دریای پرتالطم معنویت می پنداشتند و 
سعی می نمودند دست به خالقیت زده و گوی سبقت از پیشینیان 
بربایند و اندکی بر یافته های آنان بیفزایند و هنر خویش را در مسیر 

تکامل و تعالی هدایت نمایند.
بعنوان نفراول نقش برجسته در جشنواره فضا سازی  سوره های 

قرآن کریم چه اجر و دستمزدی از خلق  این آثار انتظار دارید؟
اگر تالش بنده در امتداِد راه آن فرزانگان و شیفتگان باشد، بر خود 
فرض می دانم که هر آن چه از دست بر آید در این راه مصروف 
دارم، زیرا که در حین اجرای یک اثر، نتیجة کار بر هنرمند معلوم 
می گردد و هیچ دستمزدی باالتر از آن نیست که آدمی توفیق خلق 

اثر هنری با آیات الهی را داشته باشد.
در هنگام کار هنری در زمینه قرآن چه اتفاق معنوی برای شما 

شکل گرفت که قابل بیان برای دوستان هنرمند است  ؟
در مسیر تولید یک اثر هنری با موضوع قرآنی، هیچ گاه منتظر 
اتفاقی شگرف و خارق العاده نبودم و طهارت جسم در هنگام خلق 
اثر و درگیری دیدار با شاکلة کلماتی که منشأ الهی دارند، خود آن 
حادثة عظیم است که در جسم و جان هنرمند تأثیر می گذاردو این 

ثمره ای بس گران است که نصیب صاحبان هنر می گردد.
از زمانی که تصمیم گرفتم کار خویش را از حیطة خوشنویسی 
صرف جدا نمایم، اتفاقات جدیدی درآثارم پدیدار شد که ره آورد این 
تالش ها، خلق محرابی در مسجد »الهادی« شهرستان نیشابور 
بوده که امروزه نمازگزاران در مقابِل آن، رو به معبود خویش می کنند. 
ساخت این محراب در مدت زمان یک سال به طول انجامید و به 
عنوان اولین تجربة کار بزرگ و اجرایی، بر آثار بعدی من تأثیر 

فراوان گذاشت.  
تالش بعدی من تحت تأثیر این محراب بوده و سعی نمودم در 
ساخت آثار از همان فرم های خطوط آیات بصورت خوشنویسی 
و کتیبه استفاده کنم که همگاِم آن فضاهای جدیدی خلق گردید 
که این روزها درگیر آنها هستم، که ماحصل آن چندین نمایشگاه با 
محور موضوعات مذهبی و قرآنی در داخل کشور بوده است که هر 

کدام عنایت ویژه از جانب پروردگار است.      

دوات و قلمی که برای کتابِت 
کالم وحی به کار گرفته می شد 
برای کتابت متون دیگر مورد 
استفاده قرار نمی گرفت. گویا 
آن قداست و معنویت در ابزار 
کتابت تأثیر گذاشته و آنها را 

صاحب شأن نموده است.
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» نرگس حاتمی نفر برتر در هنر مفهومی «

از بچگی نقاشی کردن را دوست داشتم.
به هر حال همه انسان ها حداقل در یک زمینه نسبت به زمینه های دیگر بیشتر استعداد دارند 
و من هم فعالیت در زمینه های هنری را بیشتر دوست دارم، به همین دلیل در هنرستان  رشته 

گرافیک را انتخاب کردم و اکنون هم مدرک کاردانی گرافیک از دانشکده ولیعصر دارم .
سه سال پیش از طریق زیر نویس تلویزیون که اولین فراخوان فضا سازی اعالم شد با این جشنواره 

آشنا شدم وبه لطف خدا در هر سه دوره توانستم در این جشنواره ها شرکت و مقام کسب کنم. 
فضاسازی سوره های قرآن کریم خوبی های بسیاری دارد چون مسابقه های زیادی در 
راستای قرآنی برگزار می شود و بیشتر آن ها در یک تا سه رشته فعالیت می کنند،ولی فضا 
سازی سوره های قرآنی در حدود ده رشته برگزار می شود و هر کس بنابر استعداد خودش در 
یک یا چند زمینه فعالیت می کند و این باعث گسترش قرآن در زمینه های هنری مختلف 

می شود.
 البته فضاسازی قرآن کمی هم مشکل است چون شأن قرآن بسیار باالست و این باعث می 
شود با احتیاط بیشتری در این زمینه کار شود تا به معنی و مفهوم لفظی و معنوی آیات لطمه 
ای وارد نشود. از زمان های قدیم هنر در رابطه با قرآن فقط در زمینه های خوشنویسی، 
تذهیب ، تشعیر، کتاب آرایی و مینیاتور مطرح بوده است و با گذشت زمان هنرهای دیگر در 

رابطه با قرآن مطرح شدند.
 هنر مفهومی که هنر نسبتا جدیدی است اکثرا با موضو ع های غیر قرآنی رایج بوده و این 
فضا سازی اولین جشنواره ای بود که من دیدم  هنر مفهومی با موضوع قرآنی مطرح شده و 
کار مفهومی هم نسبت به رشته های دیگر کمی  مشکل تر است چون شخص در مواجهه 
با اثر نباید در لحظه اول به مفهوم آن پی ببرد و با تمرکز در اثر و بررسی جزئیات آن و ربط 
دادن آن با موضوع، به مفهوم نهایی آن پی ببرد و تأثیری که هنر مفهومی بر روی مخاطب 
می گذارد نسبت به هنرهای دیگر بیشتر است و شخص با پی بردن به مفهوم نهایی اثر 
خودش هم قسمتی از اثر به حساب می آید و تنها هنری است که مخاطب را به شدت درگیر 

مفهوم خود می کند.
 طرح مفهومی را که با موضوع سوره عصر بود با کمک برادرم اجرا کردم در این طرح یک 
چاه با آجر درست کردیم که در بین آجرها یک ماهی اسیر شده است.ماهی که در بین 
آجرهاست نمادی است از انسان که گرفتار خسران و زیان شده و شکل آجرها و ظرف ماهی 
مربع مستطیل است که نشان مادیت و زمین است. دایره روشن وسط چاه که سبز است 
نمادی از حرکت، زمان ، آسمان و رنگ سبزهم  در اسالم، مقدس شمرده می شود. حباب 
هایی به شکل دایره که از وسط چاه و دایره سبز رنگ بیرون می آیند که نشان از رهایی 
روحی، و خارج شدن از مادیت و حرکت زمان است که ادامه دارد و منتظر ما نمی ماند تا به او 
برسیم و در روی چاه مقداری سکه یا صاحب الزمان قرار دارد که بازدیدکنندگان آن را داخل 
دایره روشن بیاندازند و در سوره هم به عصر ظهور حضرت مهدی اشاره شده است. چهار 
ماهی هم که در باالی چاه آویزان است نمادی از انسان که خود را از خسران نجات داده و 
نشان از چهار موضوع ایمان، عمل صالح، صبر و حق است که در سوره به آن توصیه شده 

است و تنها کسانی که به این چهار اصل عمل کنند نجات می یابند.

 فضا سازی سوره های قرآن کریم، اولین جشنواره ای
 بود که  در آن هنر مفهومی با موضوع قرآنی مطرح شد
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میثاق صارمی، نفر دوم رشته نقاشی در سومین دوره نمایشگاه 
فضاسازی سوره های قرآن کریم با محوریت سوره عصر با بیان 
مطلب فوق گفت: تعداد زیادی از نمایشگاه های مذهبی به صورت 
ساالنه برگزار می شود برای اینکه مردم با هنر های مفهومی در 
زمینه قرآن بیشتر مانوس شوند بهتر است در مدت زمان های 
کمتری این جشنواره ها برگزار شود زیرا با کمتر کردن فاصله های  
زمانی هنر جوعمیق تر به این مسائل فکر می کند .وی اظهار کرد: 
هنرمندان دنیا در ادیان مختلف و دوره های متفاوت، بزرگان دین 
خود بسیار تصویر سازی کرده اند و تالش ما مسلمانان در این 
زمینه و به تصویر کشیدن دین اسالم به نسبت کم بوده است . این 
هنرمند نقاش افزود: درسطح جهانی کارهای تجسمی با موضوع 
قرآنی کمتر به نمایش درآمده  است و برای ایجاد و خلق آثار هنری 
قرآنی بین هنرمندان انگیزه ایجاد کنیم تا بتوانیم با آثار مرغوب در 

عرصه جهان خودنمایی کنیم .
وی با اشاره به سومین دوره نمایشگاه فضاسازی سوره های قرآن 
کریم گفت: نمایشگاه  فضاسازی سوره های قرآن کریم می تواند در 
ایجاد انگیزه و ترغیب هنرمندان به مطالعه و تفکر در سوره های 
قرآنی کمک کند و برپایی این جشنواره های قرآنی بهتر است به 

صورت گسترده تر برگزار شود،  زیرا تاثیر زیادی در تفکر هنرمند و 
مخاطب در سوره های قرآن دارد. 

صارمی در مورد حضور خود در سومین دوره نمایشگاه فضا سازی 
سوره های قرآن کریم، گفت: قبل از برگزاری نمایشگاه فضا سازی 
سوره های قرآن کریم در ذهنم فضا سازی مجازی سوره های قرآن 
کریم بود،  اما اقدامی انجام نداده بودم تااینکه فراخوان سومین دوره  
را دیدم و انگیزه ای برای من شد که کارم را برای تولید اثر هنری 
با موضوع سوره عصر شروع کنم . وی افزود: این نمایشگاه برای 
من یک نیروی قوت و تجربه خوبی بود تا بتوانم برا ی فضاسازی 
سوره های دیگر نیز فکر و اقدام کنم و از اکنون مشغول طراحی و 

شیوه نوین در فضایی مجازی هستم. 
 این هنرمند نقاش توضیح داد: فضا سازی سوره های قرآن بسیار 
مشکل است زیرا قبل از فضا سازی الزم است، هنرمند تذهیب 

نفس داشته باشد تا اثرش به دل بنشیند.
صارمی در پایان اذعان کرد: من قبل از اینکه کارم را شروع کنم 
مطالعات و تحقیقات زیادی در زمینه سوره عصر کردم و براساس 
تفسیر های که خوانده بودم سعی کردم روش و شیوه کار را براساس 

آنها شروع کنم.

هنرهای تجسمی،  زبانی جهانی  برای بیان قرآن است 
» میثاق صارمی ، نفر دوم نقاشی «

» علی حاجی مرادی نفر اول حجم «

دوره  بخش حجم سومین  اول  رتبه  برنده  مرادی،  حاجی  علی 
فضاسازی سوره های قرآن کریم برگزاری چنین جشنواره هایی 
را حرکتی نو دانست که هنر را با دین و مذهب و قرآن پیوند 

داده است.
وی در ارتباط با چگونگی انتخاب مضمون اثر خود گفت: از آنجا 
که باید سوره عصر را محور قرار می دادیم، با مراجعه به تفسیر 
المیزان در ارتباط با سوره عصر به این نتیجه رسیدیم که این 
سوره راجع به زمان صحبت می کند و و ار جمله سوره هایی است 

که همه قرآن در آن گنجانده شده و صرف یک سوره نیست.
حاجی مرادی ادامه داد: با چنین برداشتی، تصمیم گرفتم اصل 
همه این موضوعات که خداوند است را محور کار خود قرار دهم 
و کعبه ای ساختیم به گونه ای که مخاطب مجبور می شد برای 
دیدن کل اثر و درک مفهوم آن، دور آن کعبه ای که به صورت 

نمادین ساختم و مقدس قرار دادم، بچرخد.
وی درباره اثری که این گونه جشنواره ها می تواند میان هنرمند 
و مفهوم قرآنی داشته باشد، گفت: من که در جمع دانشجویان 
هنری قرار دارم، همیشه موضوع اصلی این بوده که هنر با دین 
و اسالم و مذهب تضاد دارد و در تقابل است اما وقتی جشنواره 
هایی از این دست برگزار شود، می تواند پس زمینه منفی را که 

در ذهن برخی وجود دارد، تصحیح کند.

این جشنواره پس زمـینه منفی
 ذهن برخی را تصحیح می کند
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مهمترین نکته سوره عصر که محور این جشنواره بود، بیان این مطلب است که انسان ها در همه 
حال در خسران و زیان هستند. محمدعلی جعفری ماسوله، دارنده رتبه برتر بخش پوستر سومین 
دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم گفت: قبل از اینکه طراحی اثرم را انجام بدهم، چندین بار 
سوره و ترجمه آن را خواندم. تاثیری که معنای این سوره داشت، بر طراحی و انتخاب موضوع من 
موثر بود.وی درباره کار خود توضیح داد: در این اثر، زمینه ای با رنگ های گرم که نمادی از زرق و 

برق دنیوی بود و لوگوی سفید سوره عصر که نشان آرامش است، طراحی شده بود.
وی اطالع رسانی خوب را ضمن برگزاری نمایشگاه های آثار ارائه شده، مهم دانست و گفت: 
برگزاری نمایشگاه وقتی مقبول است که عده ای بروند و کارهای آن را ببینند تا اثر بتواند بر روی 

مخاطب و بیننده تاثیر الزم را داشته باشد. 
رتبه برتر بخش پوستر اضافه کرد: برای تاثیر قرآن بر روی افراد، از روش های زیادی استفاده شده 
است اما از طریق هنر و به خصوص هنرهای تجسمی آنگونه که باید در این جهت استفاده نشد 

درحالی که اگر این آثار درست به نمایش گذاشته شود، تاثیر خود را خواهد گذاشت. 
وی توزیع فراخوان در سطح وسیع را برای استقبال بیشتر از سوی هنرمندان الزم دانست. جعفری 
ماسوله ادامه داد: برگزاری این جشنواره، اتفاق خیلی خوبی بود و باید از مسئولین آن تشکر کرد وی 
سطح آثار را خوب توصیف کرد و افزود: من کتاب آثار در دوره های گذشته را که مشاهده کردم، 
متوجه شدم سطح کارها باالتر رفته است.ماسوله در خاتمه گفت: اینگونه جشنواره ها جای زیادی 
برای کار دارد و نیاز است حتی برای هر آیه چنین جشنواره هایی برگزار شود زیرا معنی کالم قران 

مجید از طریق آثار هنری بهتر می تواند درک شود.

باید هنرمندان بیشتری را درگیر کرد
» محمدعلی جعفری ماسوله، رتبه برتر پوستر «

» حمیدرضا مجیدی رتبه دوم عکس «

گروه هنر: عکس ،هنری است 
بصری  گویایی  دلیل  به  که 
شکل  بهترین  به  می توان 
قرآنی  پیام های  رساندن  برای 
حمیدرضا  کرد.  استفاده  آن  از 
مجیدی، رتبه دوم رشته عکس 
فضاسازی  دوره  سومین  در 
سوره های قرآن کریم با موضوع سوره مبارکه عصربا بیان مطلب فوق 
گفت: برای گسترش فرهنگ قرآنی باید به فکر زبان جهانی باشیم. عکس، 
هنری است که احتیاج به تفسیر و تو ضیح و ترجمه ندارد و می تواند با 
اندیشه همه افراد جهان در تمام نقاط زمین و با هر فرهنگ و دینی ارتباط 
برقرار کند. وی ادامه داد: هنر قرآنی باید به سمت تصویری و استعاری 
پیش برود، زیرا استفاده ازنماد های مذهبی آثار و قرآن را محدود به عده ای 

خاص می کند.
این هنرمند افزود: برگزاری جشنواره های هنر قرآنی برای نمایش و لذت 
بردن جوانان از این آثار و مفاهیم نهفته در آنها است زیرا فرهنگ قرآنی 

جذابیت های بسیاری دارد که تا حدودی نسل جوان با آن بیگانه هستند.
مجیدی در ادامه توضیح داد: زمانی که آثار هنری قرآنی با اشاره ها و 

نشانه های مذهبی ساخته شوند دیگر به شکل کلی و جهانی نخواهد بود، 
زیرا مخاطب با دیدن این نشانه ها احساس می کند این هنر پیامش برای 

عده ای خاص است و از کنکاش درون تصویر باز می ایستد و می گذرد.
رتبه دوم رشته عکس نمایشگاه سوره عصر در ادامه صحبت های خود با 
اشاره به اشعار حافظ و علت محبوبیت اشعار او در بین نسل ها گفت: هویت 
و ارزش هنر در تمام شاخه ها به بکارگیری استعاره در آنها است و اگر امروز 
حافظ و شعر هایش بر سر زبان ها است به علت استفاده استعاره های مذهبی 

غیرمستقیم در اشعارش است.
وی اظهار کرد: مسئوالن باید مردم را به دیدن این نمایشگاه ها از طریق 
چاپ کتاب، سی دی و پخش آثار به نمایش درآمده از تلویزیون ترغیب کنند 
و در این راستا وب سایتی فعال شود که با چند زبان دنیا این آثار را به نمایش 

بگذارد تا همه دنیا آن را ببینند و بدانند آثار متعلق به قشر خاص نیست.
این هنرمند در مورد اثر خود توضیح داد: عکسی که من به سومین دوره 
فضاسازی سوره های قرآن کریم ارسال کردم تصویر یک خانم در باالی 
کوهی است که در زیر یک پرچم با عنوان »یا مهدی«نشسته و تمام شهر 
زیر پای اوست. این اثر انسان مذهبی را نشان می دهد که دنیا و مادیات 
برایش ارزشی ندارد و از باال به تعلقات دنیا می نگرد و نمادی از انتظار برای 

فرج نیز هست.

گویایی بصری عکس آن را برای انتقال 
پیام های قرآنی مناسب می کند
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نمایشگاه فضا سازی سوره های قرآن کریم به 
سواد بصری می افزاید

نمایشگاه  فضا سازی سوره های قرآن  برپایی  گروه هنر: 
کریم، سواد بصری و فهم افراد را در مورد محتوای قرآن 

کریم بیشتر می کند.
»سیدجواد میر حسینی«، رتبه برتر بخش  پوستر سومین 
با موضوع سوره  دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم 
مبارکه عصربا بیان این مطلب گفت: در حال حاضر روندی 
در جامعه در حال شکل گیری است که با محتوای قرآن 
همراه است؛ یعنی شاهد بیشتر شدن نمایشگاه های قرآنی 
و هنر دینی هستیم و این روند مطلوبی برای جامعه ما 

محسوب می شود.
وی افزود: ممکن است کسانی در جامعه وجود داشته باشند 
که با متن و محتوای قرآن زیاد آشنایی نداشته باشند. هنرمند 
می تواند با خلق تصویر قرآنی یا فضاسازی سوره های قرآنی، 
آن بیننده بیگانه با قرآن را تحت تاثیر قرار دهد و او را وادار 
کند در مورد مفهوم اثر تفکر کند و این یکی از نکات مثبت 
نمایشگاه فضا سازی سوره های قرآن کریم است.                                           

این هنرمند در مورد اثر برتر خود در رشته پوستر نمایشگاه 
سوره عصر خود توضیح داد: من سعی کردم مفهوم پوستر 
را دقیقا از محتوای عمیق سوره »عصر« بگیرم زیرا این 
سوره الیه های عمقی زیادی دارد و می توان راجع به هر 
عمق اثری را خلق کرد و تالش من خلق اثر از بطن اصلی 

سوره بود.
میر حسینی تصریح می کند: بهتر است راجع به معانی قرآن 
آثار بیشتری تولید شود زیرا تصویر کردن قرآن مخاطب را 

به کنکاش و جست و جو در اثر وادار می کند.
وی افزود: هنرمندی که قادر باشد به نکته های مهم قرآن 
که در زندگی مردم تاثیر گذار است توجه کند و آن نکته ها را 
در قالب هنر نمایان سازد، کار ارزشمندی انجام داده است.

نمایشگاه  برپایی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  میرحسینی 
فضاسازی سوره های قرآن کریم محک سنجش هنرمندان 
از خود است،  زیرا فرصتی مغتنم  بوجود آمده تا درک خود را از 

سوره های قرآن کریم جلوه و در اختیار دیگران قرار دهند.

 » سید جواد میرحسینی رتبه برتر رشته پوستر«
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» عارفه خالقی نژاد، نفر سوم نقاشی «

گروه هنر: نفر سوم رشته نقاشی نمایشگاه سوره»عصر« اعالم کرد که پس از 
تحقیقاتی که بر سوره» عصر« انجام داد اثری با موضوع سوره »عصر« و با الهام از 

آیه »االالذین آمنوا« خلق کرد.
عارفه خالقی نژاد نفر سوم رشته نقاشی در سومین نمایشگاه فضاسازی سوره های 
قرآن با محوریت سوره»عصر« گفت: قسمت »االالذین آمنوا« در سوره »عصر« به 
استثنا و کسانی که ایمان آورده اند اشاره می کند و من سعی در رساندن این مفهوم به 

مخاطب، در اثر خود بودم.                         
این هنرمند در ادامه صحبت های خود افزود: سومین دوره نمایشگاه فضاسازی سوره های قرآن کریم در سطح باالیی برگزار شد و آثاری که به 
نمایش درآمده متنوع و با کیفیت بود که جای تقدیر از برگزارکنندگان آن دارد. برپایی این نمایشگاه ها هنرمندان را به سوی تفحص و تفکر در 
معانی قرآن کریم هدایت می کند. یکی از نکات مثبت نمایشگاه فضاسازی سوره های قرآن کریم دعوت هنرمندان به تعمق در آیات الهی است 
و آثار هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت کردند سطحی نیست زیرا فضاسازی سوره ها با سطحی نگری میسر نمی شود و الزمه آن تعمق 
درمعنی و تفسیرآیات است. این هنرمند در مورد فراخوان سومین نمایشگاه فضاسازی سوره های قرآن گفت: زمانی که فراخوان این نمایشگاه 

را مطالعه کردم راجع به تفسیر های این سوره و معانی آن فکر کردم تا اثری با مفهوم در مورد آن خلق کنم.
وی در مورد آثار صوری و مفهومی اذعان کرد: اگر برپایی نمایشگاه های هنر با مضامین قرآنی صوری هم باشد می تواند رهنمودی برای به 
جریان انداختن افکار به سمت آثار هنری قرانی و خود قرآن باشد از اینرو هر گونه فعالیت هنری قرآنی گامی برای رسیدن به اهداف بلند تر 
است. خالقی نژاد در پایان گفت: برپایی نمایشگاه هنری فضایی مجازی سوره های قرآن کریم از جمله نمایشگاه های است که در آثارش جریان 

و اندیشه قرآنی مستتر است و می توان از ابعاد مختلف معانی آیات را در آن مشاهده کرد.

»االالذیـن آمنوا«   سوره عـصر 
الهام بخش خلق اثری هنری شد

مریم ابراهیمی ، برنده رتبه سوم بخش تصویرسازی 
سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم گفت:این 
جشنواره ها باعث می شود کسانی که احتماال تا پیش از 
این، سراغ این سوره نرفتند و به مفهوم آن فکر و توجه 
نکردند، در بطون مختلف آن سوره تامل و تعمق کنند. وی 
افزود: چون آثار هنری کامال تصویری است، کسی که آن 
را می بیند، حتی اگر فقط آن سوره ر ا روخوانی کرده باشد 
و دقتی به ترجمه و مفاهیم آن نکرده باشد، متوجه عمق 

اثر می شود.
وی مهم ترین نکته سوره عصر را توجه به دیگران عنوان 
کرد و گفت: این سوره به انسان ها می آموزد که از کنار هم 
بی تفاوت رد نشوند و در غم و شادی به هم کمک کنند.

 وی منبع خود برای درک بیشتر مفاهیم موجود در سوره عصر را ترجمه ها و 
تفسیرهایی که از این سوره وجود داشت و نیز استفاده از چند کتابی که دبیرخانه 
جشنواره معرفی کرده بود، اعالم و اظهار کرد: کلماتی را از این سوره که قدرت 
تصویر شدن داشت، درآوردم و سعی کردم اثر هنری خود را بر اساس آنها به 

وجود آورم.
وی به نمایش درآمدن آثار در سالن 
ها را به شرط اطالع رسانی مناسب، 
با ارزش دانست و تصریح کرد: اگر در 
جایی آثار عالی هم به نمایش درآید 
اما وقتی کسی خبردار  نشود کسی از 
آن دیدن نخواهد  کرد.وی  برای باال 
رفتن کیفیت کار گفت: چون موضوع 
قرآنی است و آنقدر واضح و روشن 
این  سراغ  اصال  ای  عده  نیست، 
جشنواره ها نمی روند زیرا دبیرخانه 
جشنواره، یک موضوع کلی را می گوید و می خواهد راجع به آن کار 
تولید شود.وی اظهار کرد: من خودم این قبیل جشنواره ها را دوست دارم 
زیرا به هر صورت انگیزه می شود که آدم سراغ کتاب آسمانی خودش 
برود و همین که هنرمند حتی دو دقیقه هم وقت بگذارد که در مطالب 

قرآن تفکر کند، باز هم ارزشش خیلی بیشتر از اینهاست.

» مریم ابراهیمی، رتبه سوم تصویرسازی «

همین که هنرمند در قرآن تفکر کند، ارزش دارد
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سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم
پوستر، لوگو، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی

حجم ، نقش برجسته، هنر مفهومی

آثار بر گزیده



علیرضا بختیاری

محمدعلی جعفری ماسولهعلیرضا بیت اللهی

سیدجواد میرحسینی

بخش پوستر
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مریم مودی

سحر وطن زاده

کاظم خراسانی

محمدرضا خالقیان

بخش  لوگو
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مریم ابراهیمیزرین تاج حسین زادهبهناز عبداهلل پور

سعید اسکندری

بخش تصویرسازی
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علی شفیعی

حسن قاسمی
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سپیده سحرسمیه مؤذن فروزش صانعی فرد

اسماعیل قائدی عارفه خالقی نژاد

بخش نقاشی
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محمدرضا عموزاده

آراز اعتباری حمیدرضا فتحی زاده

بخش نقش برجسته
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مریم علیزاده

علی حاجی مرادی

آسیه جباری - لطیفه گل نظری

بخش حجم
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نرگس حاتمی موحد

نسیم هرزندی

بخش مفهومی
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حمیدرضا مجیدی

حامد نیرومند

میعاد آخی

فاطمه کارآزاد

بخش عکس
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سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم
گزارش تصویری
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سومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم
گزارش تصویری کارگروه های



مجتمع آموزش عالی سوره 





جهاد واحد استان فارس
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نگارخانه مهتاب
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اولین فراخوان دیدگاه های مدیریتی سوره های 
قرآن کریم

با اساتید و داوران و مسئولین

Managment Club
کانون مدیریت



تعریف شما از مدیریت اسالمی چیست؟
مدیریت اسالمی، مدیریت معقول ودارای پشتوانه ی عظیم هدایت 
آسمانی است، که شامل هدایت های قرآن کریم و معارف اهل بیت 

علیهم السالم می باشد.
آیا مدیریت  اسالمی با مدیریت علمی در تعارض هست؟

ما مدیریت اسالمی را مدیریت معقول وعلمی می دانیم و سیاستمداران 
مستکبر جهان مدیریت استکباری والحادی خود را مدیریت علمی نام 
نهاده اند دراین صورت ما با مدیریت علمی مشکل نداریم بلکه مشکل 
ما مدیریت ظالمانه مستکبران جهان است. لذا در تقسیم بندی جدید دو 

نوع مدیریت مطرح می شود:  مدیریت الهی   - مدیریت الحادی
پس هیچ تقابلی بین دو نوع اسالمی و مدیریت علمی وجود ندارد بلکه 
واقعیت این است که مدیریت الحادیِ استکبار جهانی از مدیریت عارفانه ی 
امام وامت اسالم سیلی خورده است وبرای شکستن این نوع مدل مدیریت 
این گونه شبهه افکنی می کند. آنچه مهم است این است که اندیشمندان 
جهان، مدل مدیریت اسالمی را پدیده ای نو ونجات بخش می بینند 

وآرزوی تحقق آن را در ممالک خویش درسر می پرورنند.
مدیریت الهی و مدیریت الحادی چه اهدافی را دنبال می کنند؟

توسعه اقتصادی طبقه اشراف جامعه، هدف مدیریت الحادی است. در 
این هدف گذاری، اقشار کم درآمد مورد توجه نیست. پس مدیریت 

الحادی و تبعیض نژادی دو روی یک سکه است و توسعه ی فقر، 
فحشا، پرخاشگری و تعارضات اجتماعی فرآیندهای این نوع مدل 
مدیریت است.درنقطه مقابل در مدیریت الهی  انسان ها درجه دو 
نیستند، هدف توسعه عدالت اجتماعی است و تربیت انسانهای رشد 
یافته ، توسعه معنویت، امنیت، محبت ،آرامش، تکریم انسان ها، رفاه 

عمومی وتوجه به آخرت فرآیندهای این نوع مدل مدیریت است. 
 آیا با توجه یه آیات قرآن کریم می توان به محورهای مدیریت 

اسالمی دست یافت؟
دیدگاه های مدیریتی سوره های قرآن کریم، عالمانه و معقول و درنتیجه 
دست یافتنی است. برای ریشه یابی موانع و مشکالت به این کالم نبوی 
توجه فرمایید: حبُّ الدنیا راس کل خطیئه » محبت شدید به دنیا )و 
باورنکردن آخرت( ریشه همه مشکالت وگناهان است.« این کالم معروف 
را امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران درآغاز مراسم تنفیذ 
ریاست جمهوری به بنی صدر فرمودند. واقعیت این است که مشکالت 
مدیریتی ما ریشه در دنیا طلبی مدیران دارد وکاستی های مدیریتی ما به 
اندازه ی دوری مدیران ازعقالنیت وبی توجهی به هدایت های آسمانی 
است. پس می توانیم بگوییم موفقیت های موجود ما در حد توجه به 

آموزه های مدیریتی اسالم است.
با توجه به اولین فراخوان دیدگاه های مدیریتی سوره های قرآن کریم 
که برگرفته از مفاهیم مدیریتی سوره مبارکه عصراست آیا می توان به 

دایره المعارف موضوعی آیات مدیریتی دست یافت؟
خالقیت کانون تخصصی مدیریت در فراخوان دیدگاه های مدیریتی 
سوره های قرآن کریم تحسین برانگیز است و با اطمینان می توان 
گفت جوانان خوش فکر وخالق این کانون از سرمایه های گرانقدری 
هستند که با تالش های ارزشمند خود این اثر مهم را خلق خواهند 
کرد ودرگام اول انشاء اهلل به زودی چشم مخاطبان خوبتان با چاپ 

مجموعه مقاالت دیدگاه های مدیریتی سوره مبارکه عصر روشن شود.
در داوری مقاالت رسیده در فراخوان، معیارهایف ارزیابی چه بود؟

معیارهای ذیل مورد توجه داوران بوده است: 

استاد حبیب اهلل عزیزی
کارشناس مدیریت و معارف اسالمی وکارشناس ارشد عرفان اسالمی،
نویسنده کتاب نغمه های نورانی و صاحب مقاله علمی نقش عرفان 
در مدیریت و مدیر عامل موسسه آیات هدایت قم )مرکز تخصصی 

پژوهش و تربیت نیروی انسانی( 
تالش  سال  دو  قرآنی  جامعه  به  ایشان  ارزنده  خدمات  از  یکی 
حقوقی برای احیای قانون اعطای مدرک کارشناسی و باالتر به 
حافظان قرآن می باشد. )ابطال تبصره های مغایر با این قانون 

توسط دیوان عدالت اداری در شهریور 1383(

دیدگاه های مدیـریتی سـوره هـای قـرآن کریم 
عالمانه،  معقول  و درنتیجه دست یافتنی است
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الف -  استفاده از کلید واژه های سوره ی مبارکه عصر  شامل: بسم 
اهلل، رحمن، رحیم، والعصر،  انسان ،خسر، ایمان،عمل صالح ، تواصی 

به حّق، تواصی به صبر 
ب -  استفاده از کلید واژه های دانش مدیریت شامل: مدیریت زمان، 

اثر بخشی، بهره وری وکارآیی در سازمان و مدیریت عملکرد
ج - تولید علم وارائه راهکارعملی مناسب: نتایج و داده ها با هدف 

گسترش دانش انطباق داشته باشد و راهکارهای قابل اجرا ارائه نماید.
د - ف نوآوری و ارائه مطالب جدید: محتوای دیدگاه دارای داده ها ونتایج 

نوین بوده که بتواند زمینه ساز تحول در روند مدیریت باشد.
ه - دیدگاه قابلیت کاربرد درشرایط جامعه کنونی را داشته باشد.

و - انطباق محتوا با عنوان فراخوان وپرداختن به دیدگاه های مدیریتی 
که  درسوره عصر به آن ها اشاره شده است.

ز - توسعه دانش مدیریت با الهام از آیات کالم وحی انجام شود به 
عبارت دیگر نتایج  وداده ها در راستای گسترش دانش مدیریت با 

الهام ازکالم وحی باشد.   
 برای دستیابی به دیدگاه های بهترقرآنی در فراخوان دوم چه  پیشنهادی دارید؟

قرآن مجید از قصص انبیاء موج می زند، از آنجا که انبیاء در بحران های 
بشری ظهورکرده و بحران ها را با موفقیت مدیریت کرده اند پس این قرآن 
عظیم،گنجینه ای از برنامه ها و روشهای موفق مدیران کالن  درمدیریت 
تحول های بزرگ جامعه ی بشری است. برنامه ای که همه ابعاد زندگی 
انسان را پوشش می دهد و روش های استواری که انسان را به سعادت 
جاودانه  می رساند. سوره ی مبارکه عصر حاوی مهم ترین کلید واژه هایی 

مدیریتی قرآن کریم است. 
 نقش عرفان در مدیریت و بهرگیری قرآن در مدیریت اسالمی چیست؟ 
انبیاء و اولیاء الهی چهره های برجسته عبودیت و عرفان ناب هستند و 
در عین حال با مدیریت عارفانه در مقابل بزرگترین طاغوت های زمان 
خود ایستاده اند و زیباترین مدل مدیریت عدالت گستر را در تاریخ ثبت 
کرده اند ودر این مسیر نقطه شروع، عبودیت و عرفان را با اندوختن 
معنویت، حکمت و قدرت الهی از گذر مدیریت بحران ها و مدیریت 
انبیاء و اولیاء الهی به عنوان الگوهای مدیریت عارفانه ایجاد نمودند 
ومدیریت عارفانه یعنی آمیختن انواع مدیریت ها با مدیریت عرفان. 

پس عرفان به معنی اوج عبودیت در مدیریت چه نقشی دارد؟ 
عرفان به همه ارکان مدیریت، قداست و رنگ خدایی می دهد.  مدیریت 
عارفانه مدیریت خداپسندانه است. وی در ادامه گفت: در مدیریت عارفانه 

که استخراج مفاهیم قرآن است سؤالهای ذیل مطرح است:
1-  نقدی بر » مدیریت دینی« و » مدیریت علمی«      

2 - شبهه سکوالریسم بر »مدیریت اسالمی«      
3 -  شبهه بر عرفان اجتماعی      

4- مدیریـت عارفانه چه اهداف و وظـایفی دارد؟    
5- ویژگی های مدیر در مدیریت عارفانه کدام است؟     

6-  عرفان در تربیت و روابط نیروی انسانی چه اثراتی دارد؟     
7-  الگوهای مدیریـت عارفـانه کدامند؟       

8-  برای شیفتگان مدیریت عارفانه چه رهنمودهایی است؟     
9- دعا و نیایش چه نقشی در مدیریت عارفانه دارد؟      

آیت اهلل بهشتی فرمود: » مدیران جوان متعهد خود را به تخصص های 
الزم خواهند رساند و به امت اسالم خدمت خواهند کرد. اما مدیران 
متخصص بی تعهد نه تنها خدمتی نخواهند کرد بلکه مسیر خیانت 

را خواهند پیمود.«       
استاد در پایان بفرمایید هدف مدیریت اسالمی چیست؟ 

هدف اسالم تربیت انسان کامل است. هدف عرفان ناب هم تربیت 
انسان کامل است و هر دو معتقدند: انبیاء نمونه انسان کامل هستند. 
و نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی)ص( بهترین الگو و اسوه 

حسنه برای رسیدن به کمال است.   
لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه .  )سوره احزاب/21(      

و ما هر روز در هر نماز واجب به دو هدف کلی پیامبر این گونه شهادت 
می دهیم که: »  و اشهدان محمداً عبده و رسوله  «    

شهادت می دهم که محمد)ص( بنده خدا و رسول اوست و این شهادت 
می تواند بیانگر مطالب ذیل باشد:     

1- ویژگی مدیریت عارفانه پیامبر اسالم)ص( در دو عنوان خالصه می 
شود.عبادت خدا و رسالت الهی    

2-  عبودیت و بندگی مقدم بر رسالت و پایه رسالت می باشد.      
3- اگر عبودیت و بندگی نباشد، پیامبر اکرم)ص( چه پیامی برای انسانها 
دارد؟ مگر نه این است که پیامبر مبعوث شده است تا انسان ها را به 

هدف خلقت که  همان عبودیت است دعوت کند؟  
و ما خلقت الجن و االنس االلیعبدون  )سوره ذاریات/56 (     

4- عبادت لحظه لحظه های مسیر رسالت را  از  فساد  مصون  می دارد. 
لذا پیامبر اسالمی)ص( دراوج رسالت از فساد مصون بود برای اینکه لحظه 
لحظه های مسیر  رسالتش را نور عبودیت و عرفان روشن می کرد.      
5- عبادت خدا و رسالت الهی هر دو الزم و ملزوم یکـدیگرند، پس

 نمی توان عبادت را بدون رسالت و یا رسالت را بدون عبادت تبیین کرد.     
6- پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( هم در عبودیت خدا و هم در ابالغ 

رسالت الهی و رهبری امت، بهترین الگو است.      
7- ما در نظام جمهوری اسالمی معتقد به شایسته ساالری هستیم به 
عبارت دیگر حکومت، حکومت شایستگان است و مدیران ما انسان هایی 

وارسته و فرزانه   هستند که به کمال نزدیک ترند تا مردم.
 پس شایسته است که مدیران شایسته در الگوگیری از اهداف کلی 
پیامبر اکرم)ص( پیشتازتر باشند و در حوزه مدیریت خویش با دو مقوله 
عرفان مدیریت و مدیریت عرفان آشنا باشند. عرفان مدیریت، شایسته 
مدیران اسالمی است و مدیریت عرفان، عرفان گستری مدیران در 

حوزه مدیریت است.



پیام مدیریت سوره عصر بر مبنای هدایت انسان به راه رستگاری و اعطای بینش و آگاهی 
کامل در راستای مدیریت الهی  در انجام عمل صالح است.

 دکتر »علی منتظری«، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی و رئیس پژوهشگاه جهاد دانشگاهی 
درباره مقوله پیام مدیریتی سوره عصر برای مدیران در جایگاه مدیریت گفت: این سوره به ضرورت 
انجام عمل صالح در مدیران اشاره دارد. وی »عمل صالح« را پیروی از دستورات امام راحل دانست و 
تصریح کرد: در شیوه مدیریت انبیا افراط و تفریط نیست و به تقوای قرآن نزدیک است و می تواند فرد 

و جامعه را از جمیع بالیا مصون بدارد. 
منتظری در تعریف انجام عمل صالح در مدل مدیریتی سوره عصر افزود: شیوه مدیریت 
اسالمی بر مبنای عمل صالح براساس شیوه پیروی از امامت جامعه است و در شیوه پیروی از 
امامت، مدیریت بر مبنای محبت، مؤدت، محبت، والیت و خیرخواهی برای تمام بشر تنظیم 
شده است. عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: آسیب شناسی اخالق مدیران، در ارتباط با دیگران آفت ظلم و ستم در مقابل 
عدالت ورزی مدیران است و در کالم وحی و در اندیشه سیاسی معصومین)ع( مهم ترین عامل قرار گرفتن دولت ها در سراشیبی سقوط، ظلم و ستم 
حاکمان، انجام عمل غیرصالح بوده است. وی در پایان عامل زمان را در انجام عمل صالح در دو بعد مدیریت فردی و اجتماعی مهم دانست و 

متذکر شد: انسان باید در هر دو بعد مدیریت فردی و اجتماعی، بر خود مدیریت داشته باشد.

این سوره به ضرورت انجام عمل صالح در مدیران اشاره دارد
 » دکتر علی  منتظری، رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی«

حسن عابدی جعفری – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران ) گروه مدیریت دولتی ، گرایش رفتار سازمانی ( 

مدرس دانشگاهها از سال 1357 تاکنون 
وزیر بازرگانی سال های 1367-1362 

ریاست پژوهشکده امام خمینی )ره ( و انقالب اسالمی 
مسئول مراکز مطالعات توسعه مدیریت اسالمی و ارتقا سالمت اداری 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
مدیر مسئول انجمن علوم مدیریت ایران 

تعریف شما از مدیریت اسالمی چیست؟
مدیریت مبتنی بر ارزش های اسالمی

آیا مدیریت  اسالمی با مدیریت علمی در تعارض هست؟
خیر 

آیا با توجه یه آیات قرآن کریم می توان به محورهای مدیریت اسالمی 
دست یافت؟

با کمک احادیث معصومین و آیات قرآن ، هر دو
با توجه به اولین فراخوان دیدگاه های مدیریتی قرآن کریم که برگرفته 
از مفاهیم مدیریتی سوره مبارکه عصراست آیا می توان به دایرة المعارف 

موضوعی آیات مدیریتی دست یافت؟
خیر. به نظر می رسد به دلیل بدیع بودن و ورودکیفی نیازمند تامل و 
دقت بیش تری می باشد اما انجام و برگزاری این جشنواره به عنوان 

شروع و یک گام دانشجویی کار بسیار مفید و ماندگاری بود.
در داوری مقاالت رسیده به اولین فراخوان دیدگاههای مدیریتی ، 

معیارهای ارزیابی چه بود؟
مقاالت در دید اول و انتخاب موضوع در حد یک تمرین اولیه خوب بود.

ولی برای ادامه مسیر دقت نظر و مشورت بیشتری می طلبید.
 استاد بفرمایید در پایان هدف مدیریت اسالمی چیست؟

 اداره سازمان ها ، شبکه ها ، شهرها و دولت مبتنی بر ارزش های 
اسالمی و پرهیز از مدیریت بر ضد ارزش ها مانند دروغ ، ریا و... 

پیشاپیش از همکاری جنابعالی در پاسخگویی به سواالت سپاسگزارم.

مصاحبه با دکتر حسن عابدی جعفری
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لطفا خودتان را معرفی کنید و سوابق علمی و پژوهشی خود را بیان کنید؟ 
دکتر سیدحامد وارث هستم،  استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

و عضو مرکز مطالعات اسالمی توسعه و مدیریت  دانشگاه تهران
تعریف شما از مدیریت اسالمی چیست و آیا مدیریت  اسالمی با 

مدیریت علمی در تعارض است؟
عبارت مدیریت اسالمی می تواند دارای دو داللت باشد؛ نخست مدیریت 
در اسالم، که معرفت پیشینی است و می بایست آن را از نصوص اسالمی 
استخراج کرد و دوم مدیریت مدیران مسلمان است که تئوریزه نمودن آن 

می تواند به دانش نظام یافته مدیریت جهانی بیفزاید. 
به محورهای مدیریت  آیات قرآن کریم می توان  به  با توجه  آیا 

اسالمی دست یافت؟
مطالعه مدیریت در قرآن کریم می تواند معرفتی قدسی پدید آورد و 
معرفت عرفی را غنی سازد. این مطالعه تابع معرفت شناسی و روش 

شناسی رایج در مطالعات اسالمی در معنای علم هنجاری است.
با توجه به اولین فراخوان دیدگاه های مدیریتی سوره های قرآن کریم 
که برگرفته از مفاهیم مدیریتی سوره مبارکه عصراست آیا می توان به 

دایرة المعارف موضوعی آیات مدیریتی دست یافت؟
استفاده از آیات قرآن کریم با داللت مدیریتی می بایست همانند تأویل 
قرآن کریم تابع یک نظام تأویل باشد. این بدان معناست که تنها تعداد 
معدودی از آیات قرآن کریم دارای داللت مدیریتی است و استفاده 
از آیات در خارج از داللت اصلی آن مغایر با آن نظام تأویل است و 
نوعی سوء برداشت به حساب می آید.بطور کلی ما در قرآن کریم با 
دو مبحث الگوی مدیریت و صفات مدیران مواجه هستیم. الگوی 

مدیریت قرآن کـریم در سوره مبارکه یوسف )ع( تصویر شده است.
آنجا که یوسف )ع( پس از ارائه یک آینده نگری مذهبی از اقتصاد 
آینده، خواهان تسلط بر ثروت های زمین می گردد و خود را در نقش 
یک مدیر اجرایی، حفیظ  و علیم می داند. در جایی دیگر در خصوص 
صفات، قرآن کریم به نقل از دختران حضرت شعیب) ع( به توصیف 
حضرت موسی )ع( می پردازد و بهترین کسی را که در پست ها می 

توان بکار گرفت، فرد قوی و امین می داند.
 در داوری مقاالت رسیده به اولین فراخوان دیدگاههای مدیریتی ، 
معیارهای ارزیابی چه بودو برای دستیابی به دیدگاه های بهترقرآنی 

در فراخوان چه پیشنهادی دارید؟
 در پژوهش و تحقیق در قرآن باید شان قرآن رعایت شود، باید از 
داللتهای شخصی پرهیز نمود و تحت نظام و چهارچوب مشخص 
در حضور کارشناسان قرآنی و مدیریتی گام برداشت و با تقسیم بندی 
درست از محورهای مدیریتی گام موثری در ترسیم مدل مدیریت 

اسالمی با محوریت قرآن  داشت . 
 استاد در پایان بفرمایید هدف مدیریت اسالمی چیست؟ 

هدف اصلی مدیریت اسالمی مانند سایر مدیریتها بهبود بهره وری 
و کارایی در سیستم سازمانی و جوامع است و مدیریت اسالمی در 
پرتو قرب الهی به دنبال ارزیابی نیازهای فیزیولوژی و زیبایی شناسی 

انسان در رسیدن به هدف متعالی)قرب الهی( است.
شیوه مدیریت اسالمی بر مبنای حق و حقیقت استوار است و برای رسیدن 
به هدف تنها می توان از وسایل مشروع استفاده کرد. و اسالم یک مذهب 

جهانی و مبتنی بر فطرت اسالمی می تواند هدایتگر جوامع باشد.  

» دکتر سیدحامد وارث ، داور جشنواره «

شیوه مدیریت اسالمی بر مبنای حق و حقیقت استوار است

مدیریت اسالمی بر مبنای هدایت انسان به راه رستگاری و اعطای بینش و آگاهی کامل در 
راستای مدیریت الهی است که با انجام عمل صالح در مدار حق و صبر  پدیدار می گردد. 

»سعید پورعلی«، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ، درباره مقوله مدیریت از دیدگاه آیات 
سوره عصر در قرآن کریم گفت: مدیریت از دیدگاه آیات قرآن، یعنی شناخت باور های قلبی 
و ایمانی،  با اتخاذ تصمیم درست در مدیریت، که می تواند خیر دنیوی و اخروی را به همراه 
داشته باشد. وی افزود: تصمیم گیری در مدیریت، فراتر از شخص مدیر است و اخالق 
مدیران را می توان در ارتباط با سه رویکرد: مدیران در ارتباط با خالق جهان، خویشتن 
و دیگران مرتبط دانست. پورعلی خاطرنشان کرد: اگر مدیری خود تهذیب نیافته باشد، 
نمی تواند تصمیمات شایسته ای جهت هدایت دیگران اتخاذ کند و تصمیمات وی، نارضایتی 
را به همراه دارد. معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در پایان گفت: اگر مدیریت به حوزه ایمان 
و حق مداری مجهز شود، موجب رضایت در تصمیمات مدیریتی و امنیت، آسایش، پویایی، 

دینداری و ایمان در مجموعه سازمانی است. 

مدیریت از دیدگاه آیات قرآن، یعنی شناخت باور های قلبی و ایمانی 
» سعید پورعلی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی«
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لطفا خود را معرفی کرده و سوابق علمی و پژوهشی خود را بیان کنید؟ 
هادی الوندی هستم حدود چهارده سال است هم اکنون در سطح 3 در 
حوزه مشغول تحصیل هستم. مدت سه سال است که با فقه االداره آشنا 
شدم و تقریباً از بدو تأسیس این مجموعه با آن همراه بوده ام و در فعالیتهای 

علمی و پژوهشی آن شرکت داشته ام.
 هم اکنون نیز عضو هیأت امنای مجموعه بنیاد فقهی مدیریت اسالمی هستم. 
سعی کرده ام بیشتر درفعالیتهای علمی همکاری داشته باشم و ازکارهای اجرایی 

تا حد ممکن پرهیز کرده ام .
در داوری مقاالت رسیده به دبیرخانه اولین فراخوان دیدگاههای مدیریتی 

معیارهای ارزیابی چه بود؟ 
کارها نسبتاً خوب بود در هر حال حرکتی نو با نیتی خوب انجام گرفته که در 
خور تحسین است و با همت باالی دست اندرکاران این حرکت مقدس ان شاء 
اهلل به نقطه مطلوب خود خواهد رسید و آن روز نزدیک است.آنچه در ارزیابی 
مقاالت بیشتر در نظر بود این بود که آیا این مقاله کمکی به تولید علم مدیریت 
کرده و یا نوآوری داشته است یا خیر؟مطالب ارائه شده چقدر می تواند کاربرد 

داشته باشد و مشکلی از مدیریت روز جامعه حل کند. 
فکر و ایده ای که پشت این کار است پسندیده و خوب است و باید روش 
مناسب در پیاده سازی دیدگاههای مدیریتی انجام شود. الزم است درپژوهش 
قرآنی کمال دقت انجام شود، زیرا این کتاب خداست این طور نیست که کتاب 
شریف قرآن را باز کنیم و یک آیه را بخوانیم بعد هر چه به ذهن خطور کرد یا 
بر معلومات مدیریتی مان تطبیق پیدا کرد به عنوان برداشت از آیه بنویسیم. به 
نظر می آید این روش درستی نباشد و در پژوهش در قرآن باید از ابزار درستی 

برای استنباط قواعد و احکام مدیریتی کمک گرفت.
 در درک مدیریت باید گفت: مدیریت امور شخصی، امور زندگی و امور جامعه 
از نیازهای بشریت است که قرآن کریم به آن پرداخته و البه الی آیات آن، 
قواعد و اصولی همچون درّها و گوهرهایی نهفته است که باید با ابزار خاص 
خودش کشف گردد و قرآن در هر عرصه از عرصه های مدیریت و منابع 

اسالمی ما حرف دارد .
 این گمان غلط که در قرآن و منابع اسالمی فقط بر یکسری توصیه های 

اخالقی ونصایح و دعوت به برخی ارزشها بسنده شده پایه و اساسی ندارد. 
برای دستیابی به نتایج بهتر در فراخوان دوم چه پیشنهادی دارید؟

در مجموعه بنیاد فقهی مدیریت اسالمی کتاب روش شناسی فقه االداره 
تدریس می شود . در این کتاب آمده است از چه روشی در مدیریت اسالمی 

باید استفاده کردکه در مورد این فراخوان نیز می توانیم از آن بهره ببریم. 
در آنجا آمده که ما در واقع باید یک قاعده مدیریتی را مثل یک حکم شرعی از 
منابع موجود قرآن کریم استنباط و استخراج کنیم؛ یعنی همان ابزاری که برای 
استنباط حکم شرعی الزم است اینجا هم الزم است. چرا که ما می خواهیم 
یک مشکل مدیریتی را از مدیریت روز دنیا حل کنیم و حتی یک نظر هم 
بدهیم و بعد آن را پیش رو گذاشته ایم که وارد شدن در آن  و استفاده بردن از 
آن ابزار خودش را می طلبد و دقت الزم خودش می طلبد )آشنایی با تفسیر، 

لغت، ادبیات عرب، و علم اصول، حداقل آن است(.
با توجه به آیات قرآن کریم می توان به محورهای مدیریت اسالمی دست 

یافت؟
ما ادعا می کنیم که در تمامی محورهای مدیریتی می شود حرف زد و قاعده 
ارائه داد و گره باز کرد و حتی به نظریات جدید رسید و حداقل کاری که می 
توانیم در پژوهشهای مدیریت اسالمی انجام دهیم این است که سواالت و 
سرفصل ها را از مدیریت روز می گیریم و با منابع منابع اسالمی و آسمانی به 
جواب  برسیم و مشکالت آن را حل کنیم که این کار منجر به استخراج و 

استنباط قواعد و اصول مدیریتی خواهد شد که صدر درصد راه گشاست. 
با توجه به اولین فراخوان دیدگاه های مدیریتی قرآن کریم که برگرفته 
از مفاهیم مدیریتی سوره مبارکه عصراست آیا می توان به دایرة المعارف 

موضوعی آیات مدیریتی دست یافت؟
ان شاء اهلل با اطالع رسانی بهتر و دقیق تر و اتخاذ روش صحیح سطح کارها 
باال بیاید و اهمیت موضوع درست تببین شود و شاید نزدیک باشد روزی که با 
استمرار این حرکت و پرداختن درست و صحیح و روش مند به مدیریت قرآن 
کریم و یافتن بهترین مقاالت و گفتارها در هر سوره به دائره المعارف مدیریتی 

با استفاده از آیات قرآن کریم دست یابیم.
 استاد در پایان بفرمایید هدف مدیریت اسالمی چیست؟ 

 قرآن کریم کتاب خداست که برای هدایت بشریت برنامه بسیار کاملی را 
آورده است و مدیریت جامعه بشری و سازمانها و اداره زندگی و جامعه و امور 
شخصی هم از اموری است که کتاب خدا برایش برنامه دقیق دارد لکن اهل 

آن را می طلبد که این برنامه ها را کشف کند. 

قرآن کریم کتاب خداست که برای هدایت 
بشریت برنامه بسیار کاملی را  آورده است

» هادی الوندی ، داور جشنواره «
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اولین فراخوان دیدگاه های مدیریتی سوره های 
قرآن کریم

با  برگزیدگان



لطفاً خود را معرفی نموده و بفرمایید جه رتبه ای را به دست آورده اید؟
محسن عبدالهی هستم و نفر اول دیـدگاههای مدیریتی سوره عصر

اصالتا اصفهاني هستم و در رشته معارف اسالمي و مدیریت مالي 
دانشگاه امام صادق)ع( در مقطع کارشناسي ارشد مشغول به تحصیل 
می باشم. با وجود دیپلم ریاضي و قبولی در رشته هاي مهندسي و 
دانشگاه هاي معتبرمثل دانشگاه اصفهان و ... ترجیح دادم یکی از 
رشته هاي علوم انساني راکه ناظر به اداره امور انسان در جامعه  مي باشد 
انتخاب کنم. چرا که شخصا نسبت به تأثیر رشته بر دیدگاه و عقاید 
دانش پژوه نسبت به جهان و سایر موجودات و انسانها معتقد هستم و 
چه چیز بهتر از اینکه در رشته اي که دایه دار تدبیر شؤون انسان در 

ابعاد مختلف مي باشد ادامه تحصیل دهم. 
چگونه باجشنواره آشنا شدید و در باره فعالیتتان برای حضور در این 

جشواره بگوئید.
نحوه آشنایي بنده با فراخوان دیدگاه هاي مدیریتي سوره هاي قرآن 
کریم از طریق فراخوان شرکت در مسابقه بود. تعدادي از فراخوان ها در 
دفتر دانشکده ما جهت استحضار دانشجویان قرار داده شده بود وبه نظر 
مي رسید به وسیله یکي از اساتید دانشکده که جزء داوران فراخوان بود 

این اطالع رساني صورت گرفته بود.
لطفا در باره فعالیت خود توضیح دهید. 

 فعالیت هاي دیگر بنده، عموما در حیطه موضوعات عمومي مدیریت است.
مثال همین ماه گذشته در همایش قرض الحسنه، نهاد اقتصاد اسالمي 

مقاله اي ارائه داده بودم که به نوعي بین 
رشته اي بود. 

غیر از ارائه دیدگاههای مدیریتی قرآن 
ایده های دیگری نیز داشته اید؟

و  راستاي تخصصي شدن مقاالت  در 
نوشته هایـم در حوزه اقتصـاد  اسـالمي 
مطالعاتي را در حال تحقیق و بررسی دارم 
چرا که در دنیاي امروز تنها  حرف هایي که 
از دهان متخصصان بیان مي شود و سال ها 
روي آن کار شده است، قابل پذیرش است 
و از طرفي هم ذره بین با متمرکز کردن 
نور مي تواند اثربخش و مفید باشد، وااّل نور 

خورشید همه جا هست.
برای ارائه دیدگاهها )شرکـت درفـراخوان( 

از چه تفاسیری بهره گرفتید ؟
براي نگاشتن نکات و مطالب مدیریتي 
سوره مبارکه عصر، ابتدا از تفسیر شریف 
المیزان، نوشته عالمه طباطبایي استفاده کردم 
که ازجامعیت و یکپارچگي منحصربفردي 
برخوردار است. تفسیر نور آقاي قرائتي که 
حاوي نکات تفسیري مي باشد نیز در 
تفکیک نکات و دسته بندي آنها بسیار 

کمک کرد. در هر حال تدبر و تأمل شخصي روي الفاظ قرآن مهمترین گام 
است؛ چرا که تفاسیر تنها جنبه هایي از مقصود آیات و سوره را براي 
ما روشن مي کند و اگر بخواهیم بصورت تخصصي در یک موضوع 
خاص از آیات استفاده کنیم، آنها تنها بعنوان ماده اولیه هستند و این 
اندیشه تدبیرگر است که مي تواند نکات ناب راخلق و کشف کند و از 

آیات قرآني، سازه هاي زیبا و کاربردي بسازد.
چه مطالبی را برای ایده مدیریتی خود محور قرار دادید؟ 

در فراخوان از کلمات کلیدي سوره مبارکه عصر، به کلید واژه های بسم اهلل، 
الرحمن، والعصر، تواصی به حق ، تواصی به بالصبر پرداختم و ذیل هر یک 
نکات مدیریتي را یادداشت مي کردم. هدفداری وداشتن رسالت سازمانی 
شروع کار با نام یک بزرگ ، عصر ظهور اسالم، عصر به معنای عصاره 

هستی یعنی   انسان.
چه خألهایی درمدیریت جامعه وجود دارد که باعث حساسیت موضوع 

شده است؟
در مورد خألها و مسأله مدیریت اسالمي عرض کنم که اصال مدیریت 
محصول عقل است، عقل هم دستاوردهاي صحیح و ناصحیح دارد. 
براي اینکه عقل در جهت درست عمل کند، باید تحت تربیت وحي 
الهي قرار گیرد. لذا براي تحقق بستر مدیریت اسالمي الزم است که 

مدیران داراي بینش جامع قرآني باشند. 
آیا صرف ارائه دیدگاه می تواند به بحث مدیریت و حل مسائل پیرامون 

آن کمک کند؟
قطعا ارائه ایده  اولین و شاید مهمترین گام در 

تحقق مدیریت قرآني است.
چگونه می توان راهکارها و ایده های مدیریتی را  

به مرحله اجرا رساند؟
براي اجرایي کردن ایده ها، با توجه به گسترش 
رو به رشدي که اسالم درجهان امروز دارد و 
اینکه اسالم بعنوان یک دکترین در متن زندگي 
اجتماعي- سیاسي و اقتصادي مسلمانان روز به 
روز حضور بیشتري پیدا مي کند؛  انتظار مي رود که 
برنامه هاي مدیریتي آن در بخش هاي مختلف 
زندگي روشن شود.خطوط اساسي مدیریت در 
قرآن و سنت تعیین شده و با تدقیق و تحلیل 
هر چه بیشتر روي این خطوط مي توان اصول 
کاربردي  مدیریت اسالمي را تنظیم کرد و به 

مرحله اجرا گذاشت.
تاثیر فراخوان دیدگاههای مدیریتی در فرهنگ 

سازی آموزه های قرآنی چیست  ؟
در مورد تأثیر مسابقه و محور هاي آن فقط این 
نکته را بگویم که زمان نوشتن و تأمل براي 
جمع آوري نکات،برایم بسیارآموزنده و با تعمق 
بود و دیدگاه من نسبت به قرآن و کارایي آن 
عوض شد و با تمام وجود پي بردم که این آیات 

خداوند  به دوران تاریخ  بشر سوگند یاد کرده  
و بر ارزش آن تأکید می کند

» محسن عبدالهی، نفر اول جشنواره «
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 ضمن معرفی خود، کمی از تاثیر مدیریت در زندگیتان بفرمایید:
عباس سلیمانی هستم، متولد شهریور 1350 در شهرستان شیروان 
چرداول )خزل(استان ایالم. در منطقه ای کوهستانی با مردمانی سخت 
کوش و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمدم. خانه ی پدری ام به دلیل 
اعتقادات خاص مذهبی که داشتند همیشه محل رجوع مردم محل، 

برای حل و فصل مسائل و مشکالت زندگی بوده است.
پدر بزرگم از بزرگان و مصلحان منطقه و استان بود و بر اساس روش 
ومنشی که در فیصله دادن به قضایا داشت، این شیوه در ما نیز اثر گذار 
بوده و با تأسی از پروردگار متعال و ائمه اطهار)ع( در حد مقبولی میان 

دوستان و آشنایان نفوذ کالم داشتم.
 با تمام سختی ها و مشکالت، تحصیالت ابتدائی و راهنمائی را در 
روستاهای شیروان سپری نمودم. سختی تحصیل از بابت اینکه به علت 
بعد مسافت، روزانه حدود 5 - 4 کیلومتر مسیر مدرسه را پیاده طی می نمودیم و 
در سرما و گرمای طاقت فرسا دوشادوش خانواده در امور زندگی نیز 
مشارکت می کردیم.در سال 65 وارد دانشسرای مقدماتی شده و در 
سال 66 به منظور لبیک گوئی به فرمان حضرت امام )ره( عازم جبهه های 

نبرد حق علیه باطل شدم که در آن مدت کوتاه حضور در جبهه، به 
اندازه یک عمر؛ تجربه ،اخالص،فداکاری،عشق و ایثار آموختم.

سال 72 توفیق حاصل شد تا در مرکز تربیت معلم آیت اهلل طالقانی 
قم مشغول ادامه تحصیل شوم و از اساتید مجرب و بزرگوار شناخته 
شده ای بهره گیرم .در نهایت در مرکز آموزش عالی فرهنگیان  ایالم 
موفق به اخذ لیسانس دینی ، عربی و قرآن شدم که پس از آن نیز با 
تمام عشق و عالقه ای که به حرفه مقدس معلمی دارم در این وادی 

در خدمت نوجوانان این مرز وبوم هستم.
چگونه با فراخوان دیدگاههای مدیریتی آشنا شدید؟

از آنجا که چند سالی است به عنوان سرگروه درس دینی و قرآن 
استان درخدمت همکاران هستم ،ضرورت دارد که آخرین اخبار قرآنی 
و علمی را در اختیار داشته باشم؛ بنابر این با مراجعه به سایت های 

قرآنی،هم از اخبار و هم از مقاالت آنها بهره می گیرم.
 در سایت کانونهای تخصصی قرآن کریم و خبرگزاری قرآنی با این 
فراخوان آشنا شدم و نگارش در زمینه این فراخوان را کاری نو و جدید 
در زمینه مدیریت اسالمی با تاثیر از قرآن دانستم و اینچنین شد که  

» عباس سلیمانی، نفر دوم جشنواره«

قرآن کریم، 
سفره گسترده ای میان مردم

چه پیام هاي زیبایي براي ما در تمام سطوح دارد و تا مدت ها به گونه اي 
دیگر به تالوت قرآن مي پرداختم.

کانون تخصصی مدیریت چگونه می تواند در گسترش فرهنگ قرآن 
در تمام زمینه ها اقدام کند؟

اقداماتي که سازمان ها براي محور قرار دادن و استفاده از قرآن باید 
بکنند بسیار ساده است. ابتدا از سطح مدیریت باید شروع شود ومدیران 
سازمانهای قرآنی با تدبر در کارهای خود در مسیر قرآن قرار گیرند و 
به این باور برسند. آموزش ابتدایي روخواني و سپس مفاهیم و ترجمه 
وتدبر در سطح گسترده وبرگسترش فرهنگ با استفاده از پیام هاي 
ایات بصورت روزانه مي تواند قرآن را در سارمان و خانه و خانواده 

کارکنان وارد کند.
دیدگاههای مدیریت چه بازتابی در سطح مدیریتی )اجراي مدیریت اسالمي 

و تحوالت آن( دارند؟
 مهمترین نقشي که اسالم در نظریه ها و روش هاي علمي مدیریت ایفا 

مي کند از طریق تاثیر ارزش هاي اسالمي بر مدیران است.
 لذا از طریق مقایسه دو مدیر که یکي از آنها عمیقا به ارزش هاي 

اسالمي پایبند است مي توان به محتواي مدیریت اسالمي پي برد. 
این اولین گام براي اجرایي کردن این مهم است. ما معتقدیم که اسالم 
داراي نظام ارزشي عمیق گسترده و یکپارچه است که مدیریت مدیران 
مسلمان را تحت تاثیر قرار مي دهد، در روش هاي علمي آنها اثر گذار 

است و به حرکت آنها جهت مي دهد.
در خاتمه چنانچه مطلبی هست بفرمائید:

مطالب زیادي هم در مورد هر یک تدوین شده است. ولي ضعف ها و 
کاستي ها براي تلفیق این دو و تئوریزه کردن مدیریت اسالمي وجود 
دارد. این وظیفه اندیشمندان و دانش پژوهان دغدغه  مند است که به 
این مسائل بپردازند . اولین و سهل الوصول ترین گام نیز مراجعه به آن 
و تلمذ از قرآن کریم است. پس بهتر است هر چه زودتر و با روزي یک 

ایه شروع کنیم. 
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به فراخوان دیدگاههای مدیریتی برخورد نموده و در حد بضاعت خود، 
نظراتی را با استفاده از تفاسیر نمونه و المیزان ارائه نمودم.

رشته تحصیلی شما چه رابطه ای با مدیریت دارد که توانستید در این 
فراخوا ن شرکت نموده و رتبه کسب کنید؟

اصوال تدریس را می توان یک نوع مدیریت مهم و اساسی با اداره 
نمودن دیدگاههای متفاوت دانش آموزان دانست. و از طرفی چند 
سال تجربه مدیریت مدارس و سرگروه آموزشی درس دینی قرآن 
استان را داشته ام. هنگام مراجعه به مدارس و گفتگو با همکاران، با 
مسائل و مشکالت مدیریتی آشنا شده و در جهت رفع آنها تالشهائی 
صورت گرفته است که مجموعه این عوامل در ارائه نظرات بی تاثیر 

نبوده است.
به هر صورت می توان گفت تجربه مافوق علم است. علم به مدیریت 
به تنهایی، برای ارائه نظر و یا مدیریت نمودن سازمان و مجموعه ای 

کافی نیست.
آیا غیر از ارائه دیدگاههای مدیریتی قرآن ، ایده های دیگری نیز داشته اید؟

با توجه به ضرورت  هائی که ایجاب می شده در زمینه های متعدد 
دیگر ،ایده های کاربردی داشته ام که مورد پذیرش و استفاده قرار 

گرفته که البته اکثر آنها مدیریتی بوده اند.
مقاالتی دررشته تخصصی خود نگاشته ام و ایده هایی به کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، ستاد بزرگداشت حضرت امام)ره(، آموزش و پرورش ،  مرکز 
تحقیقات ساختمان و مسکن و مراکز دیگری داده ام که خوشبختانه مورد 
استفاده قرار گرفته اند و ایده مدیریتی که به مرکز تحقیقات ساختمان و 

مسکن دادم در سطح کشور موفق به کسب رتبه دوم شد.
البته آنچه بیش از همه برایم اهمیت دارد ، فعالیت در عرصه قرآن 
است که بیشتر در زمینه آموزشی عالقه دارم موثر باشم. بر همین 
 www.diniilam.blogfa.com :اساس وبالگ دینی و قرآن به آدرس
طراحی نموده ام که برای شروع وبالگ نویسی، تجربه خوبی  است 

و منتظر راهنمائی و نظرات ارزشمند دوستان در آن وبالگ هستم.
 برای ارائه دیدگاهها، از چه تفاسیری بهره گرفتید ؟ 

برای ارائه نظرات از جزوه آشنائی با سوره عصر که در سایت فراخوان قرار 
داشت و همچنین از تفاسیر نمونه و المیزان حداکثر استفاده را بردم .

چه مطالبی را برای ایده مدیریتی خود محور قرار دادید؟
محورهائی که مورد کنکاش قرار گرفت عبارتند از:

بسم اهلل، رحمن، رحیم، تواصی به حق، تواصی به صبر
دریک جمله  دیدگاه مدیریتی را خالصه کنید .

هر چه بیشتر به مفاهیم عمیق قرآنی توجه کنیم،بهتر مفهوم مدیریت 
را درک خواهیم کرد.

حساسیت  باعث  که  دارد  وجود  جامعه  مدیریت  در  چه خالهائی 
موضوع شده است؟

متاسفانه باید گفت دربحث مدیریت غیر ازخأل چیزی  وجود ندارد. 
بیشتر مدیریت ها در جوامع؛ سلیقه ای ، زود گذر و ناپایدار است. دلیل 
آن هم کامال واضح و مشخص است، هر زمان که ما هم از اصول 
ومبانی عقیدتی عدول کنیم، قطعا دچار شکست در برنامه ها خواهیم 
شد. نداشتن برنامه خاص، توجه نکردن به زمان و موارد دیگر از 

مشکالت اساسی مدیریتی هستند که باید روی آنها بحث شود.

مدیریت ها اغلب ، دچار روزمرگی و افت می شوند . البته خوشبختانه  کشور 
ما قابل مقایسه با کشورهای عقب مانده که نام اسالمی را یدک می کشند 
نیست. در کشور ما هر چند موضوع مدیریت بحث مهم و حساسی است 
که در پاره ای موارد ضعف مدیریت،  باعث ایجاد هرج ومرج هائی می شود 
اما در جهت اسالمی شدن مدیریت گام های بسیار خوبی برداشته شده که 
کافی نیست و باید با تدوین دستورالعمل های خاصی که بر مبنای تفکرات 

حضرت امام )ره( و اصول و مبانی اسالمی است حرکت شود.
مدیریت در سطح دنیا چگونه است؟

در دنیا شیوه های مدیریتی متعددی متداول است که خیلی از آنها  مدیریت 
های مضر و خطرناکی هستند. یک نوع از مدیریت های مضر آن است 
که مدیر و زیر دستان درباره آنچه باید انجام گیرد توافق می کنند و سپس 
قضاوت درباره زیردستان  فقط بر اساس تحقق هدف انجام می گیرد. 
مدیریت های سنتی نیز کارائی الزم را نداشته و افراد دلبستگی به انجام 

وظیفه خود ندارند.  
برخی مدیریت های اجرا شده در جهان بدون داشتن چهار چوب مشخص، 
صرفا  جهت تحقق اهداف فعالیت دارند و بر اساس آزمون و خطا بدون 
توجه به زمان، مجموعه های خود را اداره می کنند، در حالی که اگر با 
نگرش قرآنی و  اسالمی به مدیریت نگریسته شود بسیاری از مسائل و 

مشکالت مدیریتی و دغدغه های موجود کاسته می شود.
به بحث مدیریت و حل مسائل  تواند  ارائه دیدگاه می  آیا صرف 

پیرامون آن کمک کند؟
همانطور که قبال عرض کردم طرح ایده، قدم و گام اول است در 
بهبود وضعیت. باید برای بهتر شدن وضعیت ضمن شناخت وضع 
موجود و شناسائی معایب، ایرادها و راهکارها ،نسبت به اجرائی نمودن 
ایده ها عمل نمود، وگرنه این کارها هیچ نتیجه مطلوبی نخواهد داد. 

چگونه می توان راهکارها را به مرحله اجرا رساند؟
 تدوین دستورالعمل های خاص، بحث وبررسی موضوعات تدوین 
شده در محافل علمی و ارائه دستورالعمل ها به هیأت دولت برای 

بحث در دولت و تصویب آن جهت اجرا.
آیا آمادگی دارید که در زمینه های دیگر با کانون های تخصصی 

قرآن کریم همکاری کنید؟ 
چنانچه عزم کانون در اجرائی کردن نظرات جدی باشد و با ارائه 
نظرات و انتقادات سازنده درجهت رفع نواقص کمک نمایم ،با کما ل 

میل آمادگی دارم که در این زمینه فعالیت نمایم.
کسب رتبه دوم و یا ارائه این نظرات چه تاثیری روی شما گذاشت؟

اوال باید دانست که کسب عناوین و رتبه ها تماما قراردادی است و 
چیزی نیست که انسان به آنها دلخوش باشد و یا آن را مایه افتخار 

خود بداند.
 اما فعالیت در زمینه قرآن افتخاری است که نصیب من شده و تنها 
زمانی که با قرآنم عمر مفید من محسوب می شود  و بر خود می بالم 
که توانسته ام در حد توان خود از قرآن بهره بگیرم . با توجه به اینکه 
قبال طرح ها و نظرات دیگری ارائه داده بودم پس از کسب اطالع 
از رتبه به دست آمده، انگیزه بیشتری برای ارائه ایده های جدید در من 
قوت گرفت و در حال حاضر چند کار دیگر نیز در دست تهیه دارم 
که امیدوارم با استعانت از پروردگار متعال بتوانم در راه اعتالء و آبادانی 
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کشور عزیزمان و با توسل به قرآن و آیات نورانی آن موفق باشم ؛که 
ما هر چه داریم از برکت قرآن است.

کسانی که عالقمند به فعالیت قرآنی هستند چگونه می توانند در این 
مسیر گام بردارند؟

ژرفای بی پایان قرآن ظرفیت ذاتی آیات وحی را برای پاسخگوئی به 
نیازهای  متنوع عصرها  و  نسل ها نمایان می سازد. اما آن چیزی 
که مهم است اینکه باید با حساسیت خاصی در این مسیر گام برداشته 
شود تا خدای نکرده منجر به تفسیر به رأی  نشود . عالقمندان باید 
ضمن کسب علوم مقدماتی، استعداد خود را در زمینه های مختلف 
شناسائی کنند و با مطالعه کتابهای مرتبط با علوم قرآنی به فعالیت در 

رشته مورد عالقه خود بپردازند.
قرآن کتابی است که تمام علوم در آن نهفته است و بنا به فرموده 
حضرت امام خمینی)ره( قرآن همانند سفره ای است که در میان بشر 
گسترده است و هر کس به میزان توان و استعداد خود می تواند از 

آن استفاده کند.
صاحب نظران چه نقشی در سالمت و بهبود کیفیت مدیریت دارند؟

نقش صاحب نظرانی که با بهره گیری از آیات قرآن و تفاسیر آن به ارائه 
دیدگاه می پردازند نقش محوری و سازنده است. با عنایت به  مجموعه 
تحوالتی که زندگی انسان را متاثر می کند و مشکالت جدیدی که در 
عرصه های مختلف پیش می آید، الزم است که صاحبنظران پاسخگوی 
شبهات و رافع مشکالت باشندکه البته در این مورد باید کنترل و رهبری 
الزم از سوی اساتید و علمای بزرگوار دینی و موسسات قرآنی صورت گیرد، 
تا چنانچه نظر و ایده ای خالف مبانی عقیدتی اسالم و قرآن ارائه شده باشد 

نسبت به راهنمائی الزم اقدام شود.
مدیریت یک فرایند مهم و پیچیده ای است که با بهره گیری از اصول و 
قواعد خاص می توان فضای محرک خالقیت و استفاده درست از زمان و 
تمام توان و امکانات را به عمل آورد پس ایده پردازان می توانند قواعد آن 
را برا ساس موقعیت زمان و مکان خاص بیان کنند که به بهبود کیفیت 

می انجامد.
کانون های تخصصی چگونه می تواند در گسترش فرهنگ قرآن در 

تمام زمینه ها اقدام نماید؟
شیوه های اجرائی که کانون های تخصصی در پیش گرفته بسیار خوب و 

کار ساز است ، ولی با توجه بیشتر به موارد زیر می توان بهتر عمل نمود:
- شناسائی کارشناسان و اساتید گرایش های مختلف

- پرهیز از موازی کاری دستگاه های مجری فعالیت های قرآنی 
)طرح ها بین نهادهای قرآنی تقسیم شود(

- برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارشناسان
- نهادینه کردن فعالیت ها

- تشکیل کارگروه های ویژه در استان ها با همکاری ادارات
- دعوت از علماء و اساتید برای تدریس اصول اساسی 
-اطالع رسانی مناسب از طریق روزنامه ها و رسانه ملی

- استفاده از ظرفیت ارگان ها و سازمانهای مختلف جهت توسعه  
فعالیت ها

- برگزاری جشنواره های متناسب در سطح ملی
-چاپ ویژه نامه های مختلف

- آشنا نمودن مدیران ارشد وزارت خانه ها با دیدگاهها
- فراهم نمـودن شرایط جـهت دسـترسی صـاحـب نظـران به 

دیدگاه های جدید
 دادن ایده و دیدگاه های مدیریت چه بازتابی در سطح مدیریتی دارند؟

این نکته را نباید فراموش کنیم که در هر تغییر وتحولی قطعا افرادی 
به جبهه گیری علیه آن اقدام می کنند، بنابر این با ارائه دیدگاه ها 
شاهد خواهیم بو د که برخی افراد با انتقادهای سالم و یا مخرب 
نسبت به این موضوع عکس العمل نشان می دهند وآن چیزی باید 
مهم باشد که بتوان دیدگاه و یا نظری را در سازمان و مجموعه ای 
نهادینه ساخت، نهادینه ساختن نظر مهم تر از طرح و بیان آن است.

خط مقدم دیدگاه ها مجریان آن هستند که با بازخوردهای منفی 
ومثبت مواجه می شوند. اما چنانچه بتوان دیدگاه ها را اجرا نمود قطعا 
تغییر اساسی در نگرش افراد به مجموعه خود به عمل خواهد آمد و 

باعث پیشرفت و تعالی امور می شود.
در صورت اجرائی شدن چه تغییر وتحولی ایجاد می شود؟

همه باید به سمتی برویم که خود را حتی در مدیریت های کوچک 
و خرد ، با قرآن منطبق کنیم ،خصوصا سوره مبارکه والعصر که به 
انسان یادآور می شود در خسران و زیان است .اگر مواظب دیگران 
نباشد، اگر دیگران را به رعایت حق سفارش نکند و اگر مدیر نباشد، 
سفارش دیگران به رعایت صبر و حق الزمه اش این است که اوال 
انسان خود ساخته باشد دوم توانائی مدیریت دیگران را نیز در خود 

ببیند. پس الزم و واجب است که هر کس به نسبتی مدیر باشد.
اگر این ایده ها اجرا شود بسیاری از نابسامانیها و سرگردانی های بشر 
کاسته می شود . با اجرا شدن  آیات سوره والعصر حق کشی ها از 
بین می رود قتل ها ،دزدی ها ،جنایت ها ،و در یک کلمه این همه 
پریشانی از عالم رخت می بندد.اما ما مدینه فاضله نمی خواهیم بلکه 
حرف ما این است که مدیران بیشتر به نکات مطرح شده در این سوره 
توجه کنند و موارد آن را برای زیر مجموعه خود تبیین و تشریح کنند 

تا جزء خسران دیدگان نباشیم.
 در خاتمه چنانچه مطلبی هست بفرمائید:

جا دارد از کانون تخصصی قرآن که عوامل آن را نیروهای جوان، 
بااستعداد و دلسوز تشکیل می دهند تشکر نمایم و از مسولین عزیزمی 
خواهم که فارغ از دنیا با پیروی و عمل به حدیث ثقلین و توصیه های 
حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، به نهادهائی که در زمینه 
های قرآنی فعالیت می کنند توجه بیشتری داشته باشند، که آنچه باقی 
می ماند برای آنها ، همین توجهات و توسل به قرآن و ائمه اطهار )ع( 
است.حساس می شود کانون تخصصی قرآن یکه و تنها به میدان آمده 
است و در خیلی از موارد امکانات الزم را ندارد. این موضوع ممکن است 
در دراز مدت مایه دلسردی آنان شود. پس تا دیر نشده باید به کمک 
چنین کانون هائی بشتابیم. اگر کمی فکر کنیم در می یابیم که امام 
و شهدا و مقام والیت ، قرآن مظلوم واقع شده اند . پس ای هشیاران  
بهوش باشید که تشنگان قدرت در کمین اند تا حتی اسمی از اسالم و 

قرآن  در ایران و جهان باقی نماند.



راه قرآن ، زیباترین 
و مستقیم ترین راه براي تعالي
 و کـمال بشـریت اسـت 

» عذرا طباطبایی، نفرسوم جشنواره«

لطفا خود را معرفي کنید و مختصري از فعالیت هاي قرآني خود را 
بگویید ؟ 

عذرا طباطبایي  متولد فروردین ماه 1363 کارشناس ارشد علوم قرآن 
و حدیث،  دوره کارشناسي خود را در دانشکده علوم قرآني مشهد 
تهران  )س(  الزهرا  دردانشکده  را  ارشد  کارشناسي  دوره  و  گذراندم 
به اتمام رساندم. کسب رتبه دوم جشنواره ملي قرآني دانشجویان 
با راهنمایي آقاي  کشور در بخش مقاله تحقیقي در سال 86   
آزاد واحدعلوم  ایازي ) هیئت علمي دانشگاه  دکترسیدمحمدعلي 
تحقیقات ، مدرس حوزه علمیه قم ( کسب رتبه دوم جشنواره ملي 
قرآني دانشجویان کشور در بخش مقاله تحقیقي در سال 87 ، پروژه 
تحقیقاتي فوق لیسانس: بررسي جامعیت قرآن کریم در پاسخگویي 

به نیازهاي زمان، استاد راهنما : جناب آقاي دکتر ایازي .
به نظر شما اولین عنصر مدیریتي که در سوره به آن اشاره شده،  کدام 

است ؟
اولین عنصر مدیریتي که در سوره والعصر به آن اشاره شده است 
عنصرزمان است. زمان یکي از منابع مهم مدیریتي به شمار مي 
آید و انسان براي رسیدن به هدف باید بتواند منابع را به نحو احسن 
مدیریت کند و شاید بتوان این تعریف را یکي از ساده ترین تعاریف 
مدیریت به شمار آورد که »  مدیریت یعني هدایت منابع براي دستیابي 
به اهداف « و زمان فرصتي است که به انسان داده شده است تا بتواند 

با استفاده از منابع به اهداف برسد . 
اگر با این نگاه به این سوره نگاه کنیم سوره والعصر به انسان هشدار 
مي دهد.عنصر زمان براي انسان نقطه ضعف است، زیرا انسان همیشه 
عنصر زمان را از دست مي دهد . چون زمان در اختیار انسان نیست 
و نمي تواند آن را متوقف کند و همین باعث مي شود که موجودیت 
انسان در معرض خسران باشد و این خسران پایدار است و همیشه 
همراه انسان است و اگر متذکر نباشیم مي تواند در آینده براي او یک 

نوع تهدید به حساب آید. 
باید به انسان هشدار داد که اوال زمان محدود است و ثانیا در حال تمام 
شدن است . این سوره در ادامه راههاي استفاده بهینه از این عنصر 
را بیان مي کند . چهار عنصر ایمان ، عمل صالح ، تواصي به حق و 
تواصي به صبر باعث مي شود از عنصر زمان به نحو احسن استفاده 

کرد و در همین راستا مدیریت موفقي را نیز به دنبال خواهد داشت .

به نظر شما در این سوره به کدام یک از جنبه هاي  مدیریتي اشاره شده است ؟ 
به نظر من در این سوره به انگیزش که یکي از منابع مهم دروني 
مدیریتي انسانهاست اشاره شده است. رفتار اساسا هدفمدار است. 
به عبارت دیگر رفتار انسان معموال با میل رسیدن به هدفي خاص 
برانگیخته مي شود . که این میل دروني را انگیزه مي گویند ،که این 
خود یکي از عوامل مهم مدیریتي در رهبري فرد است . اگربتوان 
به افراد انگیزه اي مناسب را القا کرد مي توان از هدر رفتن نیروي 
انساني جلوگیري کرد و از منابع انساني به نحواحسن در پیشبرد 

اهداف سازماني استفاده کرد .
با توجه به سوره والعصر کارکرد  ایمان در مدیریت را چگونه مي یابید ؟ 

یکي از عناصري که در سوره والعصر به آن اشاره شده است عنصر 
ایمان است. ایمان به انسان یکپارچگي مي دهد و وقتي مدیري از 
یکپارچگي دروني برخوردار باشد این یکپارچگي در عملش نیز ظاهر 
مي شود و در مدیریت انسجام ویکپارچگي یک عنصر راهبردي است  
زماني که منابع انساني و غیر انساني با هم هماهنگ مي شوند باعث 

زودتر به هدف رسیدن مي شود . 
ایمان استعدادهاي دروني را یکپارچه مي کند و به تناسب استعدادهاي 
دروني امکانات بیروني را نیز در رسیدن به اهداف یکپارچه میکند تا زودتر 
به اهدافش برسد . در این سوره بعد از اینکه عنصر زمان را به عنوان 
یکي از منابع راهبردي در مدیریت متذکر مي شود که انسان نسبت به 

آن در خسران است . 
انسان را به عنصر ایمان تذکر مي هد که اگر مومن شوید و یکپارچه منبع 
زمان را کمتر از دست مي دهید . چون شخص با ایمان تمام امکانات 
دروني و بیروني را در یک راستا صرف مي کند و از به هدر رفتن سرمایه 
ها جلوگیري مي کند . بنابراین مدیر با ایمان ، زودتر و بهتر به نتیجه 

مطلوب خود خواهد رسید .
توصیه شما به جوانان چیست؟ 

توصیه دوستانه من این است که همه به ویژه جوانان باید از دریاي پر 
نور قرآن استفاده کنند جواني که در زندگیش نتواند از قرآن بهره بگیرد 
.از سایر مراحل زندگي خود نیز نمي تواند بهره مند شود کسي که به 
سمت قرآن نمي رود برکت بزرگي را از دست مي دهد . نور قرآن به 
همه جا مي تابد اما آن دسته از مردم که در دنیا مي روند و براي خود 

سایبانهایي مي زنند دیگر نوري از قرآن به قلبهایشان نمي رسد . 
جمله اي با راه قرآن ؟ 

به فرموده ي رهبر عزیز :قرآن نور است و به نظر من راه قرآن ، 
زیباترین و مستقیم ترین راه است براي تعالي و کمال بشریت به سمت 
ذات اقدس الهي . از وقت و لطفي که به راه قرآن عنایت کردید بسیار 
سپاسگذاریم و برایتان آرزوي سالمتي و توفیقات بیشتر را از خداوند 

منان خواستاریم . 

 شماره سوم )ویژه نامه عصر(   خرداد و تیر 88

62



سهیال داروئیان، نفرچهارم جشنواره

لطفا خود را معرفی کرده و از تاثیر مدیریت در زندگیتان بفرمایید:
سهیال داروئیان متولد سال 1361 تهران، دیپلم خود را در رشته تجربی 
به پایان رساندم، اما به جهت عالقه به رشته های علوم انسانی در 
دانشگاه در رشته مدیریت پذیرفته شده و تاکنون تا مقطع کارشناسی 
ارشد رشته مدیریت دولتی تحصیالت خود را ادامه داده ام. در مورد 
تاثیر مدیریت یا رشته مدیریت در زندگی بایستی بیان داشت، که 
مدیریت در هر مقطع از زندگی انسان و در هر سن و مکان الزم 
حرکت درست و اصولی کارها و برنامه های افراد است. بدون کنترل، 
هدایت، برنامه ریزی و شناخت اهداف و فعالیت ها )چه کوچک و چه 
بزرگ( نمی توان یک چشم انداز روشنی را نسبت به آینده و نتایج 
رفتارها و فعالیت های خویش داشته باشیم، بنابراین لزوم و ضرورت، 
مدیریت در تمام زندگی انسان وجود داشته و می توان کلیدی ترین 
نقش و اثر را برای موفقیت و پیشرفت انسان، پرهیز از دوباره کاری و 

رسیدن درست و سریع به اهداف ایفا نماید.
چگونه با فراخوان دیدگاههای مدیریتی آشنا شدید؟

بروشور فراخوان در دانشکده مدیریت، تهران مرکزی توزیع شده بود 
که من با مطالعه آن و عالقه ای که نسبت به این موضوع داشتم در 

این جشنواره شرکت کردم. 
رشته تحصیلی شما چه رابطه ای  با مدیریت دارد که توانستید در این 
فراخوان شرکت نمائید و برنده نفر دوم دیدگاه مدیریت با محوریت 

سوره عصرشوید؟
رشته تحصیلی من، مدیریت دولتی است، در میان سایر گرایش ها ی 
مدیریت، گرایش مدیریت دولتی به جهت آنکه با سرمایه های انسانی و 
منابع انسانی و منابع ملی بیشتر سر و کار دارد از اهمیت و حساسیت بسیار 
بیشتری برخوردار است. در این میان وجود رهنمودهای قرآنی و دستورات 
روشن وکاملی که برای بهبود عملکرد مدیریت، و اثر بخشی بیشتر این رشته 

وجود داشت، باعث تهیه و ایجاد چنین مقاله ای شده است. 
آیا غیر از ارائه دیدگاههای مدیریتی ،ایده های دیگری نیز داشته اید؟

مقاله ای در زمینه دیدگاه های مدیریتی در صحیفه سجادیه تهیه و 
آماده چاپ نموده ام. همچنین تحقیقی را درزمینه مدیریت در نهج 
البالغه انجام داده ام و همچنین بخش هایی از پایان نامه خود را به 

مدیریت از دیدگاه اسالمی اختصاص داده ام. 
برای ارائه دیدگاهها ازچه تفاسیری بهره گرفتید؟

از جزوه ارائه شده توسط کانون، همچنین تفاسیر المیران و نمونه. 
چه مطالبی را برای ایده مدیریتی خود محور قرار دادید؟

تک تک کلمات و آیات سوره عصر به عنوان محوریت ایده مورد نظر 
قرار گرفت همچنین نظریه ها و تئوری های موجود در زمینه مدیریت 
و استفاده از یک رویکرد تطبیقی جهت شناخت تفاوت ها و شباهت 
های میان موضوعات مدیریتی و سوره عصر استفاده شد. به عنوان 
مثال در آیه »انسان ها همواره در خسران هستند مگر آنان که عمل 
صالح انجام می دهند« این آیه به روشنی ارتباط با مدیریت اخالقی 
)ethicmanagent( که امروزه یکی از مهمترین و برجسته ترین 
تئوری ها و موضوعات مهم مدیریتی در سطح جهان است، دارد. در 

این موضوع )مدیریت اخالقی( سازمان هایی در آینده بقا یافته و 
به موفقیت دست می یابند که بتوانند حقوق انسانی، محیط زیست، 
عدالت و انصاف و تمامی جنبه های نیک و انسانی )عمل صالح( را 
به خوبی رعایت نمایند. این موضوع مصداق کاملی از این آیه است و به 
روشنی نشان می دهد که سازمان هایی که در جهت )عمل صالح( گام 

بردارند موفق خواهند بود.
در یک جمله  دیدگاه مدیریتی را خالصه کنید ؟

قرآن یک راهنمای عمل و یک منشور هدایت جهت حرکت درست 
و کار آمد علم مدیریت، در راه درست آن است. 

چه خالهائی در مدیریت جامعه وجود دارد که باعث حساسیت موضوع شده 
است؟

متاسفانه در جامعه ایران بزرگترین و عمده ترین ضعف در هر زمینه ای ناشی 
از عملکرد وضعیت مدیریت است و این امری است که تمامی کارشناسان 

و صاحب نظران نیز به آن اذعان دارند. 
به اعتقاد من نیز بزرگترین خالء در جامعه مدیریت ایران، نبود یک نگرش 
سیستمی است. در علم مدیریت بحثی وجود دارد به نام نگرش سیستمی در 
این نگرش که آغاز تحول مدیریت و موفقیت آن در کشورها و سازمان های 
پیشرفته است، دقیقاً نگرشی جامع و کامل همچون قرآن کریم وجود دارد. 
با توجه به این نگرش تمامی مجموعه ها و اجزاء هستی و خلقت همچون 
یک کل بهم پیوسته هستند که هر خلل و نقصی در هر یک از آنها می 

تواند. کل مجموعه را دچار نقصان و نابودی نماید. 
خداوند متعال نیز نظام آفرینش هستی را دقیقاً با یک چنین نگرش آفریده 
است و بیان می دارد که هر عملی در کوچکترین ذره نیز ثبت شده و هر 
عمل نیک و بد می تواند موجب عواقب مختص شود و هیچ عملی بدون 
پیامد و نتیجه نخواهد بود. اما متاسفانه نبود چنین نگرش وجود یک سیستم 
جزیره ای در مدیریت ایران، و اینکه هر بخشی در هر سازمانی تنها به 
وظایف خود عمل نمودن و مسئوولیتی را در قبال سایر بخش ها و در سطح 
کالن تر کل جامعه به عهده نمی گیرد در چنین سیستمی هنگام بروز شکل 
تمامی بخش ها سعی در به گردن انداختن مشکالت و پیامدها به روش 
سایر بخش ها و سازمان ها داشته و در این شرایط است که سازمان ها مدام 
در جای خود باقی مانده یا حتی عقب گرد نیز می نمایند.با چنین وضعیتی 
است که متاسفانه با تمامی ایده ها و نظرات مناسب نیز متاسفانه در زمینه 
مدیریت موفقیت های چندانی به دست نیامده و حتی شکست هایی بزرگ 
و سنگینی را شاهد بوده ایم )یک مثال روشن در این زمینه آسفالت کردن 
و کندن چندین باره معابر و خیابان ها ظرف مدت کوتاهی توسط سازمان 
های مختلف )آب، برق، تلفن( است که چون هماهنگی میان این بخش ها 
وجود ندارد باعث صرف هزینه ها و وقت و از ؟ فراوانی خواهد بود(. بنابراین 
استفاده از اصل دیدگاه قرآن وآیات آن که همان نگرش سیستمی و جامع 

است می توان راهگشای مناسبی برای خالء موجود در مدیریت باشد. 
به بحث مدیریت و حل مسائل  تواند  ارائه دیدگاه می  آیا صرف 

پیرامون آن کمک کند؟
به هیچ وجه، بیان دیدگاه و چاپ آن در مجالت و کتب مختلف بدون 
حمایت مدیریت ارشد و رسیدن آن به مراحل اجرایی و استراتژیک  

قرآن یک راهنمای عمل و یک منشور هدایت 
جهت حرکت درست علم مدیریت است

 شماره سوم )ویژه نامه عصر(   خرداد و تیر 88

63



برای همیشه در حد یک مقاله و یک بیان علمی باقی مانده و از 
آن فراتر نمی رود. هر دیدگاه هر چند کوچک برای بزرگ شدن، 
موفق شدن )حتی شکست خوردن و تجربه آموختن( نیازمند رسیدن 
به مرحله اجرا است و این مهم محقق نمی گردد مگر با حمایت 
اساتید و مدیریت و صاحبان قدرت اجرایی در این زمینه ها تا بتوانند 
با پشتیبانی خود این دیدگاه ها را به عرصه طراحی و اجرا رسانده و 

بهترین دستاوردها ر از آن ها حاصل نمایند. 
چگونه می توان راهکارها را به مرحله اجرا رساند؟

استفاده از تحقیقات مشابه، برنامه ریزی استراتژیک، هدفمندی و 
تعیین اولویت ها، استفاده از نفرات متخصصان و تامین هزینه های 

مالی و انسانی می تواند باعث اجرایی شدن این دیدگاه ها گردد. 
آیا آمادگی دارید که در زمینه های دیگری که اعالم می شود با کانون 

تخصصی قرآن همکاری کنید؟ 
هر اقدامی که بتواند باعث معرفی و ترویج فرهنگ قرآنی، انسانی و 
دین )در هر مذهبی( باشد قابل ارزش است، و چیزی است که دنیای 
امروز هر چند آرام در راستای آن قدم بر می دارد، بنابراین با توجه به 
این موضوع چون به سویی می رسد فعالیت های کانون تا حدی این 
مهم را محقق می سازد، من با کمال میل در این زمینه ها همکاری 

خواهم کرد. 
کسب رتبه چهارم و یا ارائه این نظرات چه تاثیری روی شما گذاشت؟

بسیار برای من باعث ایجاد انگیزه شده زیرا تا به حال به نظر می رسید که 
در زمینه مدیریت و قرآن چندان فعالیت و کاری صورت نگرفته و ایده هایی 
که در ذهن دانشجویان و صاحب نظران مطرح می شود چندان مورد توجه 
قرار نمی گیرد اما برگزاری چنین جشنواره ها و حتی سمینارها و همایش 
هایی در این زمینه می تواند انگیزه و گام مناسبی برای محقق و اجرایی 

شدن این ایده ها باشد. 
کسانی که عالقمند به فعالیت قرآنی هستند چگونه می توانند در این 

مسیر گام بردارند؟
پژوهش در هر زمینه عملی نیازمند تحقیق و مطالعه زیاد و صرف 
وقت و زمان الزم است بدون چنین پایه ای، نمی توان به نکات 
مهم و عناصر کلیدی یک تحقیق علمی دست یافت، به ویژه در این 
زمینه حساس که مربوط به قرآن و علوم قرآنی و پیوند آن با مبحث 
پر اهمیت مدیریت است بنابراین اولین گام در این سیر، تحقیق و 
پژوهش و ارتباط با اساتید و صاحب نظران و بهره گیری از علوم روز و 
پیوند آن با فرهنگ جامعه ایران و بومی سازی آن ها می تواند بهترین 

مسیر در این راستا باشد. 
مدیریت در سطح دنیا چگونه است؟

علم مدیریت امروزه یکی از مهمترین علوم در سطح دنیا است زیرا 
مدیریت در هر سطحی از اداره یک کشور تا مدیریت بر خویشتن 
گسترده شده است و نیاز مبرم بشر برای هدایت و کنترل پدیده ها و 
احساسات و برنامه ها جهت دستیابی به اهداف است. علم مدیریت 
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته پیشرفت چشم گیری داشته 
است و جالب است که در این کشورها در علم مدیریت از اصول 
دینی، مذهبی و انسانی نیز استفاده های زیادی شده است و نمی توان 
وجود پیوندهای انسانی و فطری و علم مدیریت را انکار نمود، همان 
گونه که قباًل نیز اشاره نمودم بحث مسئوولیت اجتماعی سازمان ها 
)social responsebiliy( و مدیریت اخالقی از مسائل و مباحث 

مهم مدیریت در دنیای امروز می باشد. 

صاحب نظران چه نقشی در سالمت و بهبود کیفیت مدیریت دارند؟
در هر علمی وجود نظرات و تئوری های صاحب نظران می تواند نقش 
بسیار مهمی در پیشرفت آن علم داشته باشد حتی اگر این نظرات 
گاهی خارج از چارچوب بوده و با نوآوری همراه باشد یا باعث کشف 
ایده های جدید و نو شدن و یا باعث شکست و کسب تجربه خواهد 
بود، نظرات این افراد می تواند پایه ای جهت بررسی های آتی شده و 

به عنوان یک پایه برای محققان و دانشجویان آتی باشد. 
اما مهم ترین نکته ای که در این زمینه وجود دارد حمایت و پشتیبانی 
دولتمردان و مسئووالن )چه مادی و چه معنوی( از این افراد است تا با 
خاطری آسوده و بدون دغدغه به تحقیقات خود رسیده و بتوانند باعث 

پیشرفت و تولید علم بویژه در ایران باشند. 
کانون تخصصی مدیریت ر ررچگونه می تواند در گسترش فرهنگ 

قرآن در تمام زمینه ها اقدام نماید؟
ایجاد شعب در دانشکده ها و دانشکده های مختلف سراسر کشور. 

جلب حمایت مسئوولین و صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی. 
ترکیب و پیوند میان صاحب نظران حوزه  و دانشگاه. 

برگزاری جشنواره  و همایش در سطح بین المللی جهت تبادل فرهنگ 
تقدیر و تشویق برگزیدگان و ارائه دهندگان نظرات و دیدگاه ها 

حمایت و پشتیبانی از طرح ها و ایده ها ی برتر جهت اجرایی شدن 
چاپ و تکثیر کتب، مقاالت، بروشورهایی در این زمینه ها. 

دادن ایده و دیدگاههای مدیریت چه بازتابی در سطح مدیریتی دارند؟
هر نظر و دیدگاه حتی کوچک شاید روزی بتواند باعث ایجاد یک 
انقالب عظیم در زمینه مدیریت باشد بنابراین نکته مهم آن است که 
بتوانیم با پرورش و تشویق دیدگاه های برتر آنها را در سطح کالن 
معرفی نموده و باعث ایجاد تحوالت مناسب و بهبود اثر بخشی در 

مدیریت باشیم. 
در صورت اجرائی شدن چه تغییر و تحولی ایجاد می شود؟

هر دیدگاه زمانی که به مرحله اجرا برسد دارای فواید و مضراتی خواهد 
بود. اما بدان جهت که قرآن کالم الهی است و شک و خللی در آن 
وجود ندارد بنابراین چنانچه این دیدگاه ها بتوانند به بهترین شکل آن 
به مرحله اجرا برسد و خالی از مشکالت انسانی و نقص های بشری 

باشد، بی شک می تواند از تمام جهات زمینه واقع گردد. 
در خاتمه چنانچه مطلبی هست بفرمائید:

با تشکر از مجریان و طراحان چنین جشنواره هایی امیدوارم که چنین حرکت 
هایی در آینده نیز ادامه داشته و باعث ترویج و پیوند میان علم و دین 
باشد. اما نکته آخر این است که مدیریت و قرآن و تمامی آیات آن 
چنانچه با تدبّر و اندیشه نگریسته شوند پیوندی عمیق داشته و می 

توانند در کل جامعه و جهان اثرات مفید و مناسبی را داشته باشند. 
مدیریت برای تمامی علوم یک الزمه و ضرورت مهم است و با قرآن 
نیز یک راهنمایی مناسب برای سبک بهتر این علم و محقق شدن 
برنامه ها و اهداف آن خواهد بود.چنانچه جهان امروز نیز اندک اندک 
به این مهم پی برده و هر انسانی با رجوع به خطرات الهی خویش 
سعی در بهبود عملکرد مدیریت دارد )ایجاد بانک ها و موسسات بدون 

ربا درکشورهای پیشرفته، نمونه ای از این گرایشات است(.
 هر چند، که در این میان همواره مسائل و مشکالتی نیز وجود داشته 
است اما امید آن می رود که نهایتاً قرآن الهی و تمامی دستورات 
فرستاده شده از طرف پروردگار سرانجام بتواند در تمامی علوم محقق 

شده و باعث نیک انجامی سرانجامی، جامعه بشری باشد. 
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اولین فراخوان دیدگاه های مدیریتی سوره های 
قرآن کریم

با  دیدگاه های برتر



- بسم اهلل
در میان اقوام و ملل مختلف، رسم است که کارهای مهم و با ارزش 
خود را به نام بزرگی از بزرگان که مورد احترام و عالقه آنهاست، 

شروع کنند تا از آغاز و ابتدا کار با آن شخص مرتبط باشد.

 هدفداری و داشتن رسالت سازمانی:
 وقتی به نام مقدس ترین و بزرگترین فرد، یعنی آفریدگار، کار شروع 
می شود، پایبندی به دستورات وی نیز الزم االجراست. لذا هدفداری 

و تعهد به رسالت سازمان و موسسین آن، از مقدمات حفظ آن است.
 شروع کار با نام یک بزرگ: 

- کسی در سازمان که مورد عالقه و احترام همه کارکنان است. 
این فرد باید مدیر و رهبر سازمان باشد. رهبری کاریزماتیک یکی از 

مصادیق این نوع از رهبری است.
-  وقتی از ابتدا کاری را با نام خدا شروع می کنیم، یعنی هدفداری کار 
و تقدس آن که این حالت باید تا پایان کار حفظ شود. در سازمان نیز 

لحظه به لحظه بایستی عملکرد با سیاست ها تطابق داده شوند.
-  همچنین شروع کار خیلی مهم است و سنگ بنای اصلی ادامه و 
اتمام کار در چگونگی شروع نهفته است )دقت در شروع طرح ها و 

تصمیم سازی آنها(.
لزوم تأسی به آفریدگار و قطع امید از غیر او: 

-  بیانگر تعهد افراد به سازمان و از طرفی, مهم دانستن فعالیت خود 
در سازمان و نأکید بر نام آن شرکت یا سازمان که در آن کار می کنند 
می باشد؛ تا حدی که افراد افتخار کنند که جزء خانواده شرکت )مثال 

خانواده سونی( هستند.
در این حالت حتی در اوقات خارج سازمان نیز در فکر موفقیت و 

استیالی آن و در تالش برای پیشرفت و تطور آن هستند.
لزوم طراح بودن مجری: 

-  اینکه خداوند هم خالق عالم است و هم مدبر و در همه امور هم از او 
استمداد می کنیم، این را می رساند که کسی که طراح و مبدء بوده، انجام 
دهنده و ممد هم هست. پس در سازمان، هم برای مرحله تصمیم گیری 

طرح، جلب مشارکت مجریان طرح و کارکنان، الزامی است.
-  تأکید بر بلند گفتن شعار بسم اهلل، تأکید بر شفافیت، عملی بودن و 

اجرای علنی رسالت سازمانی است.

 الرحمن
-  وقتی به یکی از صفات خداوند، پس از تبیین چشم انداز کلی )بسم اهلل( 

می رسیم، بدین معنی است که  اهداف باید اجرایی تر و شفاف تر بیان 
گردد تا بتوان آنها راعملی کرد.

 - ذکر این صفت از ریشه » رحم «، تأکید بر جنبه های لطف و مهربانی 
است. یعنی در سازمان، روابط و اهداف باید از منشأ خیرخواهی، امید و 
رحمت باشد تا رویکرد افراد نیز مثبت گردد )نه از منشأ تحکم و فرمان و 

خشم گیری(.
- استفاده از صفت رحمان با صیغه فعالن که صفت مشبهه و بیانگر ثبوت 
و تثبیت رحمت و فضل در خداوند است، بدین معنا است که مدیریت باید به 
گونه ای سیاست گذاری و عمل نماید که تلقی و دریافت کلی از آن، همان 

صفت رحمت و عطوفت و لطف به کارکنان باشد.
- صفت رحمت و لطف، برای ادامه روند سازمان و مدیریت بسیار 
ضروری است، چرا که افراد در می یابند که هر کاری و هر تصمیمی 
اتخاذ می شود، این جنبه در آن لحاظ شده و لذا حتی اگر عقوبت و 
مواخذه ای هم برای کسی مشخص شود، با کمال میل می پذیرد. ) زیرا 

می داند که در راستای پیاده سازی همین صفت در سازمان است(
یعنی اگر عطا یا منعی در سازمان صورت گیرد، دریافت کارکنان 
اینگونه است که حتما مصلحتی در راستای مهرورزی و عطوفت بوده 

که چنین شده و آن را یک خصومت شخصی قلمداد نمی کنند.
از  استفاده  و  رحیمیت(  مقابل  )در  رحمانیت  - ضرورت صفت    
عمومیت رحمت که ناظر به دسترسی امکانات بین تمام کارکنان، 

در همه سطوح و حتی مدیریت می باشد.
به این مفهوم که خداوند متعال حداقل هایی از رحمت را برای تمام 
موجودات ایجاد و خلق کرده است و بنا به شایستگی های آنان، از 
التفاتات ویژه )رحیمیت( بهره مند می گرداند و لذا در سازمان هم یک 
عنایت و امکانات حداقلی را برای همه کارکنان در یک سطح خاص 
نیاز است؛ و بعد از آن می توان سایر امکانات مازاد را انگیزشی و بنا به 

استحقاق افراد تقسیم کرد.

والعصر
 منظور از کلمه عصر می تواند یکی از معانی زیر باشد:

در لغت به معنی فشار است: 
با توجه به سیاق آیات، چون سختی و مضیقه باعث هدفمندی، 
غفلت زدایی، خالص سازی، تالش برای رهایی و ابتکار انسان می شود، در 
سازمان نیز هنگام سختی ها، شدائد و بحران ها، هم مدیریت و هم 
سازمان بایستی حداکثر استفاده را از این دوران داشته، تجارب مفیدی 

بیاندوزند و دست به نوآوری های جدید بزنند.
لذا لزوما رکود و سختی برای سازمان نمی تواند تهدید باشد و با اتخاذ 

سیاست هایی، می تواند برای سازمان ما تبدیل به فرصت گردد.
عصر ظهور اسالم: 

با توجه به سیاق آیات، اگر واژه عصر را به این معنا اتخاذ کنیم، ظهور 

محسن عبدالهی
       

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  
دانشگاه امام صادق )علیه السالم(

کلید واژه های انتخابی:باسم اهلل، الرحمن، والعصر، تواصی به 
حق، تواصی به بالصبر
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اسالم مقارن با روشنگری ها، دستاوردها و موقعیت های چشمگیر 
مسلمانان است که این سوره با دستور به خاسر بودن انسان، توجه ما 

را معطوف به مسائل و غفلت های قبل از اسالم می کند.
لذا در دوران رونق و موفقیت سازمان، همواره مدیریت باید در فکر 
دوران رکود و شکست هم باشد و یکسره فریفته دستاورد ها نگردد 
و همواره احتمال شکست را به سازمان خود داده  و تدابیر پیشگیرانه 

اتخاذ کند.
عصر به معنای عصاره هستی یعنی انسان:

با توجه به اینکه محوریت نظام هستی، کل قرآن کریم و این سوره، با 
انسان است، و همه برای تمتع و رشد انسان آفریده شده است، محور منابع 
انسانی درسازمان نیز به همین شکل مهم بوده  و جزو پر ارزش ترین  منابع    

سازمانی    است.
 در دهه های اخیر موفقیت یا شکست های سازمانی، عمدتا بخاطر اختالف 

در نیروهای انسانی آنها بوده است.                                    
-   خداوند به دوران تاریخ بشر، سوگند یاد کرده و بر ارزش آن تأکید 
می کند )والعصر(. پس نباید آن را بیهوده از کف داد. همچنین امروزه 
عامل زمان بعنوان یک مزیت رقابتی در ارائه محصوالت و خدمات 
نوین و جذب مشتری بسیار مفید است.  ضرورت پندگیری از زمان 
ها، تجارب و آموخته های گذشته، و اهمیت موضوع مدیریت دانش 
در سازمان و انتقال تجربه مدیران و کارکنان در سازمان، بر مبنای 

اشارت و تذکر سوره به این امر مورد تأکید است.

تواصی به حق:
با وجود اینکه شرط عمل صالح در عبارت »آمنوا و عملوا الصلحات« قید 
شده و دعوت به حق یکی از اعمال صالح است، ذکر خاص بعد از عام 

صورت گرفته که هدف، تأکید بر این خاص )دعوت به حق( است.
لذا مدیر بایستی غیر از اینکه خطوط و چارچوب های کلی و مشی 
سازمان را مشخص می کند، بر مسائل مهم و حیاتی سازمان و اهداف 

مورد تأکید بصورت ویژه به کارکنان تذکر بدهد.
همچنین ذکر تواصی به حق بعد از عمل صالح، از این جهت است که 
دل های مومنین )آمنوا و عملوا الصالحات( بایستی دچار خودخواهی 
و غرور نشده، حتی بعد از ایمان نیز پذیرای دعوت به حق و پندهای 
اصالحی باشند. یعنی در سازمان نیز باب نصیحت و خیرخواهی چه 
از طرف مدیریت و چه کارکنان )ساختار باال به پایین و پایین به باال( 
هرگز نباید بسته باشد و در سازمان نیز هیچکس مصون از خطا و 
اشتباه نیست.آنجا که حضرت علی )علیه السالم( هم به کارگزاران 
حکومتی در نامه خویش به مالک اشتر گوشزد می کند که اگر خطایی 

در من دیدید به من بگویید، نیز موید این مطلب است.
با توجه به طرفینی بودن باب تواصی نتیجه می شود که همه اعضاء 
جامعه و سازمان می توانند و باید یکدیگر را به حق و صبر سفارش 
کنند. یعنی هیچگونه محدودیتی در پیشنهاد های سازنده نباید باشد. 
بعالوه اینکه، اگر همه افراد و کارکنان بدون توجه به سایرین کار کنند، 

منجر به کارایی و اثربخشی سازمان نمی شود )اگر اینطور بود، تنها 
صفت آمنوا و عملوا الصالحات کافی بود( بلکه با ذکر عبارت تواصی 
با حق و تواصی به صبر در صدد است که بیان کند رشد و تعالی و 
کارایی سازمان، تنها در شرایطی است که کلیه اعضاء و بخش ها 
نسبت به سایرین، حساس بوده و در صدد بهینه کردن و تعامل سازنده 
و هم افزایی میان بخش های مختلف و کارایی و اثر بخشی در کل 
سازمان برآیند. به بیان دیگر، عملکرد اعضاء و کارکنان، از یکدیگر 

جدا نیست و بر هم تأثیرگذار است.

تواصی به به صبر:
اطالق واژه صبر در این آیه، می تواند شامل یکی از سه نوع صبر 

زیر باشد:
صبر در اطاعت: 

یعنی هنگامی که طبق قوانین و در راستای تکمیل وظایف و انجام 
تعهدات سازمانی گام بر می داریم؛ گرچه دشوار است تا به هدف 

برسیم، ولی این سختی را با صبر به جان بخریم.
صبر در نافرمانی و معصیت: 

یعنی گرچه رها کردن کارها و یا عمل کردن بر خالف دستور العمل ها 
و رویه های سازماندهی شده که ما را به اهداف می رساند، آسانتر از 
اجرایی کردن انهاست، ولی با تحمل در این مرحله، هدف سازمانی 

محقق می شود.
صبر در مصائب: 

گرچه در طی طریق سازمان، مشکالت و دشواری هایی پیش آمده 
و بعضا مواجه شدن با آنها برای کارکنان و سازمان بسیار سخت 
است؛ مثال در شرایط نامطلوب اقتصادی، در مواجهه با یک بحران، 
در هنگام پیشی گرفتن رقبا و ...، ولیکن عبور از این موقعیت نشان از 

استواری و ثبات کارکنان و هدفمندی سازمان دارد.
- گرچه در آیه قبلی واژه عمل صالح ذکر شد، سپس تواصی به حق آمد که 
از مصادیق عمل صالح است، دومرتبه اینجا تواصی به صبر آمده که خود از 
مصادیق تواصی به حق است )صبر هم نوعی حق است(. علت این تأکید و 
توالی، اهمیت زیاد صبر است که سازمان را در تالطم مصائب به پیش می 
برد. انعطاف بخش های مختلف سازمان، تعامل صحیح آنها با هم و رویه 
های صحیح، این ثبات و صبر را در شرایط گوناگون برای آن فراهم می کند.
گرچه سفارش به حق بین کارکنان سخت و از طرفی پذیرش آن هم 
مشکل است، ولی این صبر است که قدرت شنیدن حق را به افراد می 

دهد و شرایط را برای اصالحات سازمانی فراهم می کند.
- جرقه وقتی مفید است که در چند قطره ی بنزین متراکم زده شود، 
برای اینکه سفارش به حق کارا باشد، نیاز است که افراد با صبر، 

شرایط تراکم بنزین و آمادگی شنیدن حق و تحرک را فراهم کنند.
- صبر است که گوهر ناب را آماده بیرون آمدن می کند و تحمل 
آتش است که طال را ناب می کند، با تحمل سختی ها، کمبود ها و 

محدودیت هاست که سازمان ها به اهداف عالیه خود دست می یابند.
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دیدگاه اول

 بسم اهلل : 
-  بسم اهلل رمز بقاء و دوام است . پس مدیر باید برای دوام و بقاء 

فعالیتها ، به ستون محکمی که فنا ناپذیر باشد متکی شود. 
-   بسم اهلل نشانگر رنگ الهی و جهت گیری توحیدی است ، پس 
مدیر باید برای کار خود هدف واحدی را برای کارکنان تعریف کند. 

-  مدیر باید اهداف و موضوعات را تعیین کند.
  رحمن : 

-  رحمت گسترده الهی است :مدیر باید بین کارکنان خود تبعیض 
قائل نشود.

-  نشانه ی اصرار بر رحمت است : تداوم در فعالیتها باعث پیشرفت 
و بهبود آنها می شود .

 رحیم : 
-  رحمت ویژه ای است که تنها بر نیکوکاران نازل می شود : نسبت 
به افراد فعال و کوشا نباید بی تفاوت بود ، بلکه باید به صورت ویژه 

آنها را مورد تشویق قرار داد. 
-  نظارت و اصالح برنامه ها سبب بهبود کارایی خواهد شد.

والعصر :
-   فرصت ها ، دور نمایه اصلی استراتژی هستند و بدون آن هیچ 

نتیجه ای عاید نخواهد شد.
-   اولین شرط برای موفقیت و باال بردن کارایی ، شناخت زمان است .
-  ضعف کارایی در یک سازمان نتیجه استفاده نکردن از فرصت ها ست.

 تواصی به حق : 
-  تواصی به حق برای اینکه از مسیر خود انحراف نگردد : تطابق با 
محیط پویای سازمان ، مستلزم وجود ناظران و پذیرش توصیه های 

متقابل است. 
-  به صداهای جدید در سازمان باید گوش داد. 

تواصی به صبر : 
-  اهداف سازمان جز با ایستادگی در برابر موانع و مشکالت محقق 

نخواهد شد.
-  در شکست ها یاور یکدیگر بودن و ایستادگی کردن مایه پیروزی است.

 دیدگاه  دوم

 بسم اهلل :
 -  بسم اهلل عامل قداست یافتن کارهاست : داشتن آرمان واحد ،

عامل اصلی همکاری کارکنان سازمان است . )آغاز گر کارها (
 -  ترسیم وضعیت مطلوب با مورد انتظار سازمان از وظایف مدیران

است .
 رحمن :

 رحمت الهی همچون ذات او ابدی و همیشگی است : پیوستگی در
 امور نشانه اراده ای جدی در انجام آنهاست .

  رحیم :
 بهره گیری از اصول مدیریت کیفیت ، نشانه اشراف مدیر سازمان

بر امور است.
 والعصر:

 -  سراسر زمان تلف شده در یک مجموعه مملو از درسهای عبرت
 و نکات آموزنده  است .

 -  بهره گیری از زمان ، رمز بهبود کیفیت امور یک سازمان است.
 -  بررسی موانع و چالش های درون سازمانی باعث استفاده حداکثری

 از زمان خواهد شد .

 تواصی به حق :
 -  تواصی به حق برای شناخت حق : بهره گیری از نظرات یکدیگر

موجب ، بهبود وضعیت کاری می شود .
-  موفقیت در گرو شناخت صحیح ارمانهای سازمان است .

 - زیر بنای همه فعالیتهای سازمان شناخت درست و عمل به آن
 است.

 -  نادیده گرفتن حق ، سبب انحراف از مسیر اصلی خواهد شد.
  تواصی به صبر :

 -  ضامن اجرای امور یک سازمان تواصی به بردباری در انجام کارها
 هنگام رویارویی با مشکالت است.

-  صبر و ایستادگی زیر بنای همه فعالیتهای یک سازمان است .

عباس سلیمانی
کارشناس عربی و قرآن 

مرکز آموزش عالی فرهنگیان  ایالم



عذرا طباطبایي حکیم
کارشناس ارشدعلوم قرآن وحدیث  

دانشگاه الزهرا)س(

انگیزش یکي از منابع مهم دروني مدیریتي انسانها
رفتار اساسا هدفمدار است . به عبارت دیگر رفتار انسان معموال با میل 
رسیدن به هدفي خاص برانگیخته مي شود . که این میل دروني را 
انگیزه میگویند . که این خود یکي از عوامل مهم مدیریتي در رهبري 
فرد است، که اگربتوان به افراد انگیزه اي مناسب را القا کرد مي 
توان از هدر رفتن نیروي انساني جلوگیري کرد و از منابع انساني به 

نحواحسن در پیشبرد اهداف سازماني استفاده کرد . 
در این سوره بعد از اشاره به دو عنصر مهم زمان و ایمان به این مهم 
اشاره مي کند . اینکه اگر ما بتوانیم انگیزه هاي دروني و فطري افراد 
را با توصیه و تذکر آنها به رفتار نیک برانگیزیم باعث مي شود که 
منابع انساني در یک سازمان یا مجموعه مدیریتي بهترین کارایي را 
داشته باشد . در این سوره بعد از اشاره به عنصر زمان و ایمان که دو 
اصل راهبردي در مدیریت است به توصیه کردن و تذکر دادن به حق 
و صبر سفارش شده است . که اگر این تذکر به صورت متواتر و پي 

در پي باشد جان فزا مي شود .
 البته که باید این تذکر، تذکر سازنده و مفیدي باشد که انسانها را از به 
اشتباه رفتن حفظ کند ، زیرا همین اشتباهات است که باعث مي شود 
انسان عنصر مهم زمان را از دست بدهد و با توصیه و تذکر است که 

انسان نیرومند میشود و به طرف عمل کردن حرکت کردمي کند . 
تواصي به حق انسان را به حق متذکر مي کند و تواصي به صبر 
، به صبر توصیه مي کند . که این دو عمل نشانه هاي بیروني و 
ظاهري ایمان هستندو اجزاء مهم عمل صالح به شمار مي روند . 
وانگیزش یکي از منابع مهم دروني در رهبري انسانهاست که اگر 

درست استفاده شود موجبات پیشرفت سازمان را باعث مي شود .

کارکرد هاي ایمان در مدیریت
اشاره شده است  آن  به  والعصر  از عناصري که در سوره  یکي 
عنصر ایمان است . ایمان به انسان یکپارچگي مي دهد و وقتي 
در  یکپارچگي  این  باشد  برخوردار  یکپارچگي دروني  از  مدیري 
اعمالش نیز ظاهر مي شودو در مدیریت انسجام ویکپارچگي یک 
عنصر راهبردي است . زماني که منابع انساني و غیر انساني با هم 

هماهنگ مي شوند باعث زودتر به هدف رسیدن مي شود . 
تناسب  به  و  کند  مي  یکپارچه  را  دروني  استعدادهاي  ایمان 
استعدادهاي دروني امکانات بیروني را نیز در رسیدن به اهداف 

یکپارچه میکند تا زودتر به اهدافش برسد . 
در این سوره بعد از اینکه عنصر زمان را به عنوان یکي از منابع 
راهبردي در مدیریت متذکر مي شود که انسان نسبت به آن در خسران 
است . انسان را به عنصر ایمان تذکر مي هد که اگر مومن شوید و 

یکپارچه منبع زمان را کمتر از دست مي دهید . چون شخص با ایمان 
تمام امکانات دروني و بیروني را در یک راستا صرف مي کند و از به 
هدر رفتن سرمایه ها جلوگیري مي کند . بنابراین مدیر با ایمان ، زودتر 

و بهتر به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید .
                                                                                             

زمان یکي از منابع مهم مدیریت 
اولین عنصر مدیریتي که در سوره والعصر به آن اشاره شده است 
عنصرزمان است . زمان یکي از منابع مهم مدیریتي به شمار مي 
آید و انسان براي رسیدن به هدف باید بتواند منابع را به نحواحسن 
مدیریت کند . و شاید بتوان این تعریف را یکي از ساده ترین 
تعاریف مدیریت به شمار آورد که »  مدیریت یعني هدایت منابع 
براي دستیابي به اهداف « . و زمان فرصتي است که به انسان داده 
شده است تا بتواند با استفاده از منابع به اهداف یرسد . در این سوره 

زمان بزرگ شده است تا توجه انسان را به خود جلب کند . 
بنابراین اولین آیه این سوره این طور با مدیریت رابطه برقرار مي 
کند که اوال زمان یکي از منابع مدیریتي است و ثانیا به آن قسم مي 
خورد تا بزرگي آن را برساند . در مدیریت برنامه ریزي ، ظرفیت 
هاي موجود را مطالعه مي کنند ، به گذشته و حال نگاه مي کنند 
نقاط قوت و ضعف را استخراج مي کنند و به حال و آینده نگاه مي 

کنند فرصت ها و تهدیدها را استخراج مي کنند . 
نقاط قوت و ضعف نقاط پایدارند و فرصت ها و تهدیدها ناپایدارند 
. اما فرصت ها و تهدیدها با همه ناپایداریشان موجودیت سازمان و 
مجموعه اي  را که مدیریت مي شوند تحت تاثیر قرار مي دهند که 
ممکن است موجبات رشد سازمان را فراهم کنند یا هستي سازمان 

را مورد تهدید قرار دهند . 
فرصت ها و تهدیدها مربوط به آینده هستند و نقاط قوت و ضعف 
معموال پایدارند و از گذشته بوده اند و ممکن است باز هم باشند . 
اگر با این نگاه به این سوره نگاه کنیم سوره والعصر به انسان هشدار 
مي دهد. عنصر زمان براي انسان نقطه ضعف است  زیرا انسان 
همیشه عنصر زمان را از دست مي دهد . چون زمان در اختیار 
انسان نیست و نمي تواند آن را متوقف کند و همین باعث مي شود 
که موجودیت انسان در معرض خسران باش و این خسران پایدار 
است و همیشه همراه انسان است و اگر متذکر نباشیم مي تواند در 

آینده براي او یک نوع تهدید به حساب آید . 
 باید به انسان هشدار داد که اوال زمان محدود است و ثانیا در حال 

تمام شدن است . 
این سوره در ادامه راههاي استفاده بهینه از این عنصر را بیان مي 
کند . چهار عنصر ایمان ، عمل صالح ، تواصي به حق و تواصي به 
صبر باعث مي شود از عنصر زمان به نحو احسن استفاده کرد و در 

همین راستا مدیریت موفقي را نیز به دنبال خواهد داشت . 
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وچیزي  است  بشري  جامعه  منشورهدایت  شک  بي  قران 
دراین  است.  وجودنداشته  وآموختن  هدایت  نیکوتربراي  ازآن 
براي تمامي عرصه هاي علوم وفنون  منشورهدایت، مي توان 
کامل  اي  وآموزه  مطلب  وکائنات  درهستي  اي  وهرپدیده 
آسماني(  کتاب  همین  دستور  به  توجه  )با  ،تنها  ومفیدیافت 
درب  خداوندي  آیت  تاازاین  است  واندیشه  تدبر  کمي  نیازبه 
هایي ازرحمت وعنایت برشماگشوده گردد، وشما ریشه بسیاري 
ازعلوم واصول شناخته شده وشناخته نشده را درآن بیابید. دراین 
مقاله سعي شده است تاسوره مبارکه "عصر" راازدیدگاه مدیریتي 
براي مدیریت  را  ازدل آن اصول وآموزه هایي  بررسي کرده و 

ومدیران سازمانها یافت.
دراین مقاله ازمنظرچهاردیدگاه ازسوره "عصر" شامل:1- والعصر- 
آمنووعملوالصالحات4-  االالذین  خسر3-  لفي  2-االنسان 

تواصوبالحق  ؛ به موضوع مدیریت پرداخته شده است.

 والعصر: 
. چون  اخرروزاست  مرادازعصر،یعني  روایات  دربرخي   " تفسیر: 
را  وشب  برد  مي  روزرا  که  داردبرتدبیرربوبي  داللت  وقت  این 
مي اورد وقدرت وسلطنت راازروزیعني خورشید سلب مي کند.
مرادشب وروزاست که اصطالحا به ان عصران گفته مي شود."

تغییر  روزشاهدهزاران  هرشبانه  تقریبادر  امروزکه  دردوران 
درعرصه جهاني مي باشیم،وهمواره شاهدپدیده هایي نودرعرصه 
بایستي  وکارها  وکسب  سازمانها  مدیران  هستیم  وفنون  علوم 
این روندروبه رشدتغییرات رادرنظرداشته باشند.هرسازماني داراي 
به  رسیدن  براي  که  هااست  واستراتژي  ازاهداف  اي  مجموعه 
انها داراي برنامه ها وروش هایي خواهدبود،تارسیدن به اهداف 
گردد.اما  حاصل  ممکن  شکل  ترین  واثربخش  سریعترین  با 
با  را  خود  باید  ،سازمانها  درگذرزمان  وسرعت  روند  این  درطي 
شرایط محیطي وتغییرا ت ان همسو نمایند؛که مهم ترین عامل 
درتطابق سازمان با این اهداف تغییرات اعمال کنترل وارزیابي 
هابایستي  سازمان  که  زمان(  است)مدیریت  برزماني  دقیق 

صرف رسیدن به این اهداف نمایند. همان گونه که روز وشب 
به سرعت طي مي شود مدیریت زمان  درگردش است وزمان 
خواهدبود.  اهمیت  با  بسیار  ان  ومجریان  ها  برنامه  وکنترل 
مدیران بایستي برنامه ها وطرح هارادریک محدوده زماني معلوم 
با یک نقطه اغاز وپایان مشخص طراحي نمایند تابدین ترتیب 
بتوانند با کمترین هزینه به بهترین سود واثربخشي دست یابند.

مدیران  ومطلوب  نحواحسن  به  زمان  مدیریت  اعمال  براي 
بایستي مواردزیررامورد توجه قراردهند:

- تعیین برنامه ها با نقطه پایان مشخص وارزیابي برنامه درطول 
مدت اجراي برنامه )نه فقط درانتهاي انها(.

- آموزش کارکنان متناسب با نیازهاي آنان.
- جذب واستخدام پرسنل متخصص وبا تجربه تا فعالیت هاي 

سازمان را به نحواحسن به انجام رسانند.
- تقویت روحیه وانگیزه کارکنان تاتعهدووفاداري انان به سازمان 

افزایش یابد.
- اگاهي ازروش ها وتکنیک هاي تصمیم گیري وبرنامه ریزي 

نوین وبومي سازي وکاربرد انها.
- توجه به تغییرات محیط وتعیین برنامه هایي منطبق با انها.

وتهدیدهاي محیطي،ضعف  فرصتها  تحلیل وشناخت  تجزیه   -
ها وقوت هاي سازماني.

اال نسان لفي خسر:
تفسیر:مرادازکلمه انسان جنس انسان است،وکلمه خسر و  خسران 
خسر وخساره همه به معني نقص درسرمایه است. راغب مي گوید:این 
کلمه هم درمورد انسان استعمال مي شود وگفته مي شود :فالني 
گویند:  ومي  رود  بکارمي  انسان  عمل  درمورد  وهم  کرد  خسران 
تجارت فالني خسران کرد. واگردرآیه موردبحث کلمه خسربدون 
الف والم امده به منظور بزرگداشت ان بوده وخواسته بفهماند انسان 
درخسراني عظیم است.« برطبق این ایه انسان وعملکردهاي او 
حداقل  به  براي  بنابراین  است  ولغزش  خطا  درمعرض  همواره 
رساندن این امربهترین راه حل شاید پرهیزگاري وارزیابي اعمال 
هاراشناسایي  لغزش  تاانسان  باشد؛  بطورمداوم  هاي  وفعالیت 
کرده ودرصددرفع انها براید.این روند درسطح کالن تردرسازمان 
ها نیز اجرا مي گردد.   درهرسازماني حتي درموفق ترین سازمان 
ها اگر سیستم مدیریت حالتي ایستا داشته باشد ،سازمان نهایتا 

نابود شده وبه ورشکستگي خواهندرسید.
 بنابراین درتمامي سازمان ها یک سیستم ارزیابي عملکرد دائمي 

،بایستي وجودداشته باشد.
دید  ازیک  بایستي  مدیران  عملکرد  مدیریت  ذرفرایند 
بایستي  وانان  برخوردداربوده  نگر(  کل  نگریا  )جامع  سیستمي 
وارزیابي  کنترل  ازاغازتاپایان  را  سازمان  عملکردهاي  تمامي 

نمایند.
)مدیران  سازمان  عملکرد،مدیریت  مدیریت  هاي  درسیستم 
ارشد،میاني،فني( فعالیت هاي هربخش را همسو با اهداف کالن 
سازمان ،برنامه ریزي،هدایت،کنترل وارزیابي مي نمایند ودرپایان 
دراتخاذبرنامه  وازانها  نموده  رادریافت  برنامه  بازخورازاین  یک 
هاي بعدي استفاده مي نمایند.بنابراین براي جلوگیري ازهرنوع 
زیان وخسران درسازمان تغییروبرنامه ریزي مجددوکنترل منظم 

ضروري خواهد بود.

سهیال داروئیان 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران مرکزي
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االالذین آمنووعملوالصالحات:

استثنا)دوري  این  وعملوالصالحات  امنو  الذین  اال   " تفسیر: 
ازخسران( استثنایي از جنس انسان است که محکوم به خسران 
است،واستثناشدگان افرادي هستند که متصف به ایمان واعمال 
صالح باشندچنین افرادي ایمن ازخسرانندواین بدان جهت است 
زنده  همیشه  موجودي  انسان  که  کند  مي  بیان  خدا  کتاب  که 

است وزندگیش با مردن خاتمه نمي یابدو... ."
پس ازایجاد مدیریت علمي وانقالب صنعتي وچندین دهه پس 
مي  فعالیت  وسوداوري  دربعداقتصادي  تنها  ها  سازمان  ازآن 
به  یافتن  تنهادست  تمامي سازمان هاوشرکت ها  براي  کردند. 
وافزایش  زمان  گذشت  بود،امابا  مطرح  اقتصادي  سودوموفقیت 
وشرکت  کارخانجات  توسط  که  هایي  وصدمه  انساني  ادراکات 
افراد  زندگي  وشرایط  زیست،بهداشت  محیط  به  مختلف  هاي 
جامعه وارد نمودند،منجر به اعتراضات ومشکالت بسیاري براي 

فعالیت سازمان هاگردید.
ر این امر باعث شد تا مسئولیت نویني برمسئولیت هاي سازمان 
ها اضافه گرددوان" مسئولیت اجتماعي" بود.ازان پس بود 
که بر طبق این مسئولیت سازمان ها موظف گردیدند تا درانجام 
اقدام به هرفعالیتي عالوه بر منافع اقتصادي منافع جامعه وزیست 

محیطي را نیز در نظر اورند.
ازعناصرانساني  یافته  تشکیل  که  ها  سازمان  بود  پس  ازاین 
شدند،بنابراین  قلمداد  وپویا  موجودزنده  یک  عنوان  به  بودند 
مربوط  تنها  دانندنه  مي  انجام  ها  سازمان  که  هرفعالیتي  نتایج 
به خودانها بلکه مربوط به کل جامعه ،هستي وحتي مربوط به 
نسل هایي اینده بوده ومدیران هرسازمان قبل ازهربرنامه ریزي 
بایستي تمامي جوانب کاررا به خوبي سنجش نمایند. درعرصه 
تجارت وکسب وکارامروز هم سازمان هایي که به ارائه خدماتي 
تربوده  مقبول  کنند  مي  اقدام  سبز(  هاي  راستا)فعالیت  دراین 
بیشتري  واثربخشي  ودرنتیجه سوددهي  بیشتر  وحتي مشتریان 

خواهندداشت. 

تواصوبالحق:

ان  به  این  کردن  سفارش  معناي  به  تواصي  "کلمه  تفسیر: 
به  یکدیگررا  یه  است  این  به حق  وتواصي  است.  این  یه  وان 
نمایند  پیروي  ازحق  اینکه  کنندبه  کنند،سفارش  سفارش  حق 
ودرراه حق استقامت ومداومت نمایند،پس دین حق چیزي جز 
وتواصي  نیست  برحق  وتواصي  ازحق  وعملي  اعتقادي  پیروي 
از  ونهي  معروف  امربه  ترازعنوان  وسیع  است  عنواني  حق  بر 
منکر،چون امربه معروف ونهي از منکر شامل اعتقادیات ومطلق 
شامل  هم  برحق  تواصع  ولي  شود  نمي  صالح  برعمل  ترغیب 
امربه معروف مي شود هم شامل نهي از منکر."                                                                                   

ریزي  وبرنامه  کنترل  به  محدود  تنها  امروز  مدیران  وظایف 
با  ارتباط  وحتي  وروشها  ها  نامه  ایین  واعمال  ودستوردهي 
کارکنان وسهام داران و... نمي شود، بلکه جنبه ازمدیریت نیز به 
ان اضافه شده است که با عنوان مدیریت اخالقي ازان یاد 
مي گردد. دراین رویکرد به ویژه ازدیدیگاه اسالمي ان ،مدیران 
بایستي درتمامي فعالیت هاي خود با تواصي به حق ازهرگونه 

خطا گناه پرهیز نمایند. 
برطبق این تئوري مدیریت سازمان ها بایستي درانجام وظایف 
خود اصولي رارعایت نمایند،اصولي همچون رفتارهایي مناسب 
اختیارات  از  استفاده  کارکنان ومشتریان،پرهیزازسوء  با  وانساني 
وتجهیزات  ارمنابع  وفسلداداري؛اختالس،استفاده  سازماني،رشوه 
خویشاوندان  استخدام  ازعدم  شخصي،پرهیز  نفع  به  سازماني 

ونزدیکان بدون شایستگي و... . 
مدیریت  اجراي  بر  عالوه  که  دارند  وظیفه  مدیران  بنابراین 
اصول  برطبق  کارکنان  هدایت  به  واخالقي  وصحیح  کارامد 
ومباني انساني وارزشي بپردازند،وباعث افزایش تعهدات اخالقي 
کارکنان نسبت به خود ودرنتیجه سازمان گردند.براي این منظور 
مي توانند از روش هایي مثل مدیریت مشارکتي ،بهبود کیفیت 
،تامین  کارکنان  براي  خالقیت  زمینه  وافزایش  کاري  زندگي 
مکفي مالي واحساسي کارکنان واموزش هاي الزم در این زمینه 

استفاده نمایند.
کاهش  ،باعث  اخالقي  اصول  ورعایت  حق  به  تواصي  پس 
وکارکنان  گردیده  درسازمان  اخالقي  غیر  اصول  استفادهاز 
امرهم  این  نمود.نتیجه  خواهد  ایجاد  را  ومصلح  بالغ  ومدیراني 
تسري این اصول به جامعه است که منجربه بهبود شرایط جامعه 

نیز خواهد گردید.                      
                                                

نتیجه گیري:

وبي  گسترده  چنان  است  نهفته  درآن  که  هایي  ودرس  قرآن 
نهایت است که نیازمند سال ها تعقل تدبر خواهد بود.اما انچه 
ان است که درهرزمینه اي ودرهررشته اي )حتي  مسلم است 
نائل  ان  کشف  به  بشر  نیز  کنون  تا  که  علومي  از  دربسیاري 
هریک  که  یافت  را  واموخته  درس  هزاران  توان  مي   ) نیامده 
از انها بي شک بهترین وکامل ترین راهنما براي انسان وعلوم 
هایي  نکته  تا  شد  سعي  مقاله  دراین  اوخواهندبود.  به  مربوط 
بسار کوچک واندک از این دریاي بیکران مطرح گردد. .درس 
نهفته  مبارکه عصر  درایات سوره  که  را  مدیریت  علم  از  هایي 
بود به صورت خالصه وکوتاه بیان گردد)مدیریت زمان،مدیریت 
اخالقي(. ومدیریت  سازمان  اجتماعي  هاي  عملکرد،مسئولیت 

باشد که هریک ازما درهرزمینه علمي ودرهرکجاي این جهان 
هاي  درس  هرروز  والهي  روحاني  کالم  تدبردراین  با  بتوانیم 
بیشتر واموخته هاي مناسبتري را براي هرچه بهتر کردن دنیا 

واخرت بیاموزیم.
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اولین فراخوان دیدگاه های مدیریتی سوره های 
قرآن کریم

گزارش تصویری
سلسله  نشست  های  



مدیریت قرآنی را از کجا آغاز کنیم ؟ 
سالن کنفرانس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

سخنران : دکتر حبیب اهلل عزیزی 

مفهوم مدیریت در قران کریم 
سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

سخنران : دکتر روح ا... حیدرزاده 

مدیریت امام علی )ع( و عدالت
غرفه کانونهای تخصصی بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

سخنران : دکتر علیرضا حلم زاده 

جایگاه صبر از دیدگاه قرآن 
غرفه کانونهای تخصصی بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

سخنران : استاد فالح پور
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