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چكيده
قرآن كریم کتابی است که از سوی پروردگار عالم برای رستگاری ،رشد و تعالی و
تکامل انسان ها نازل شده است .این کتاب آسمانی به همراه احادیث موثق منقول
از اهل بیت علیهم السالم (کتاب و سنت) می تواند برای همیشه تاریخ و برای
تمامی زمانها و مکانها ،مشعلی هدایتگر و سراجی منیر برای انسانها قلمداد
شده و پاسخگوی نیازهای زندگی بشری باشد .مقاله حاضر با هدف توصیف و
تبیین صفات و ویژگیهای مدیران فرهنگی ،انجام شده است و به این سوال
اساسی پاسخ میدهد که مهمترین ویژگی های مدیران فرهنگی از منظر قرآن
کریم و نهج البالغه ،کدامند؟
این مقاله از نظر هدف ،کاربردی و با استفاده از روش تحقیق کیفی انجام
و داده ها به شیوه توصیفی بیان شده اند .سطح تحلیل یافته ها حکایت از آن
دارد که در حوزه تمایالت ،اندیشه و رفتار به ترتیب  18 ،12و  20ویژگی و در
بخش باور ،بصیرت و رفتار به ترتیب  7 ،9و  12شاخص و در عرصه معیارهای
عمومی 20عامل ،معیارهای تخصصی  11عامل و معیارهای مکتبی  12عامل،
شناسایی و معرفی گردید.
واژگان كليدي:
مدیریت ،مدیران فرهنگی ،اسالم ،قرآن ،نهج البالغه

 .1استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) -نویسنده (مسئول) mrs_soltan@yahoo.com
 .2دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) Gh- nikookar@yahoo.com
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مقدمه
از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر هر جامعه و سازمانی ،نقش رهبران و مدیران در
کیفیت اداره آن جوامع و سازمانها میباشد .به دلیل اهمیت موضوع ،در منابع دینی
نیز درباره رهبر و مدير بسيار صحبت به ميان آمده و در اين راستا از دو نوع مديریت
یاد شده است« :رهبر خیر» که به نیکی و سعادت هدایت میکند« :ا ُ
هلل ول ُِّي الذين آمنوا
يُخ ِر ُج ُهم مِن ُ
الظ ُلماتِ إلی ال ُّنور» و «رهبر» شر که پیروان خود را به گمراهی و نابودي
الطا ُغوت يُخ ِر ُج ُهم مِن ال ُّنور إلی ُّ
کفروا أوليا ُؤ ُهم ّ
الظ ُلماتِ » ( بقره.)257 :
میکشاند« :و الذين ُ
از دیدگاه قرآن کریم و روایات ،مدیریت نقش اول را در تغییر و تحوالت اجتماعی به
صلحت أُ ّمتِي ،و إِذا
فان م ِْن أُ ّمتِي إِذا صلحا
ْ
عهده دارد .پیامبر اکرم (ص) فرمودند« :صِ ْن ِ
رسول ّ
من ُهما،األمراء ،والعلماء»؛ دو صنف هستند که
فسدا
ْ
الل و ْ
فسدت أُ ّمتِي ،قِيل :يا ُ
هرگاه صالح باشند ،امت صالح خواهند بود؛ و هرگاه فاسد شوند ،امت فاسد خواهند
شد ،سؤال شد :یا رسولاهلل اینها چه کسانی هستند؟ فرمودند :علما و امیران جامعه.
کسانی که رهبری فکری مردم را بر عهده دارند و آنانی که مسئولیت اوضاع اجتماعی
و مسائل اجرایی را پذیرا شدهاند؛ این دو دسته نقش اول را در فساد و اصالح جامعه
ایفا میکنند .پس برای هر تغییر و تحولی باید روی این دو دسته نیرو سرمایهگذاری
کرد (نقی پورفر.)21:1376 ،
در مقاطع معتنابهی از تاریخ اسالم ،شاهد بهترین شیوهها و روشهای پیشرفته
مدیریت با رویکرد فرهنگی هستیم .قدرت و تأثیر این مدیریت ممتاز بوده که در عصر
پیامبر اکرم (ص) و دوران خالفت حضرت امیر (ع) از جامعهای فقیر و ناتوان که گرفتار
جنگهای قومی و قبیلهای بر سر مسائل و مفاخر بیارزش بودند ،جامعهای نوین و
متعالی ساخت ،بهطوریکه در مدت کوتاهی توانست بر بزرگترین امپراتوریهای زمان
خود پیروز شود و خود حکومت و تمدن عظیمی را پیریزی کند (ابطحی و محمدپور.)1389،
نیاز جامعه به مدیر از کالم موالی متقیان ،حضرت علی (ع) به خوبی دریافت
میشود که وجود و حضور مدیر را در جامعه امری واجب دانستهاند ،حتی اگر آن مدیر
اس م ِْن أمِي ٍر ب ٍّر أ ْو فاجِ ٍر -ي ْع ُ
تمت ُِع
فاجر باشد« :إِن ّ ُه ال ب ُ ّد ل ِل ّن ِ
يس ْ
مل فِي إ ِ ْمرت ِ ِه ال ْ ُم ْؤم ُِن و ْ
فِيها الْكافِر »...قطعاً مردم را حاكمى بايد نيكوكردار يا تبهكار ،تا در حكومت او مرد با
ايمان كار خويش كند و كافر بهره خود برد» (سید رضی1414 ،ق82 :؛ بحاراالنوار ،ج.)358 :72
مقوله فرهنگ ،مفهومي بس حساس و پراهميت است كه سرنوشت يك جامعه را
مشخص ميكند .بر اين اساس ،فرهنگ حاكم بر يك جامعه ،به عنوان يك پديده پويا
و اثرگذار باید هدايت وكنترل و به بيان بهتر ،مديريت شود اما مديريت اين پديده،
بهدليل ارتباط عميق و شديد با ارزشها و جنبههاي مختلف زندگي مردم جامعه ،از

 -1اهداف پژوهش
هر پژوهشي به دنبال دستيابي به اهداف مشخصی است .در اين پژوهش ،هدف
کلی عبارت است از:
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حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار است .در اين راستا ،امام خميني (ره) در اهميت
و واقعيت فرهنگ ،چنين بيان ميدارند« :در نگاه اسالمي آنچه اصالت دارد فرهنگ
است ،نگاه اسالمي به فرهنگ يك نگاه انساني است .اسالم رسالت همه اديان و انبياء
الهي را تحول فرهنگي ميداند ،با اين نگاه همه الگوها و هنجارهاي جامعه متأثر از
فرهنگ آن جامعه است و تا زماني كه امنيت فرهنگي برقرار نشود ما در ساير حوزهها
امنيت نخواهيم داشت» ( امام خمینی (ره) .)58/1/29
مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در اين خصوص ميفرمايند « :از اساسيترين
مسائل ما ،مسائل فرهنگي است و من احساس ميكنم كه در زمينه اداره فرهنگ اسالمي
اين جامعه داريم دچار يك نوع غفلت و بيهويتي ميشويم يا شدهايم كه بايستي خيلي
سريع و هوشيارانه آن را عالج كنيم» (.)69/9/14
از طرفي ،دشمن با تحميل و استحاله فرهنگي ،در پي سلطه فرهنگي و همهجانبه
است؛ بنابراين تأمين استقالل و امنيت فرهنگي دركشور ،تأمينكننده استقالل و
امنيت در ساير زمينههاست ،چنانکه عامل اصلي توان رزم ما در صحنه نبرد نظامي،
سياسي و امنيتي ،اعتقادات ،روحيه و اراده مقاومت است كه مبدأ آن ،عامل انساني و
فرهنگي است.
بر اين اساس ،كار فرهنگي امروز از اساسيترين و اوليترين كارهاي كشور و انقالب
اسالمي محسوب ميگردد و مديران و كارگزاران فرهنگي كشور بايد خود را در جبهه
جدي فرهنگي ببينند و با فراهم ساختن سازوكارهاي الزم ،تحقق فرهنگ آرماني و
مطلوب منبعث از منویات مقام معظم رهبری را هدف اساسي و رسالت واقعي خود
قرار دهند.
بديهي است براي دستيابي به اين اهداف ،نيازمند مديراني مبتكر ،خالق و آگاه به
علم و دانش مديريت و شايسته در حوزه فرهنگي میباشیم؛ زيرا درك اوضاع زمان از
سوي مديران و فهم روشهاي مديريتي ،براي پيشبرد سياستها و اهداف سازمانهای
فرهنگي ،يك نكته كليدي محسوب ميشود؛ ازاینرو رسيدن به وضعيت مطلوب
فرهنگي ،در گرو تربيت و پرورش مديران شايسته براي تصدي مشاغل فرهنگي است
كه اين امر در وهله اول ،نيازمند شناخت ويژگيهاي بايسته و نيز موجود اين گروه از
مديران است.
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بررسی و توصیف مدیریت فرهنگی از منظر اسالم؛ به تبع هدف اصلی ،سه هدف
فرعی نیز بر این تحقیق مترتب است:
1 .1شناسایی دانش ،مهارت و ويژگيهاي مدیران فرهنگي در سه حوزه تمايالت،
آگاهيها و رفتارها
2 .2احصا و تبیین مهمترین ویژگیهای مدیران فرهنگی از منظر قرآن کریم
3 .3احصا و تبیین برخی از معیارها و ویژگیهای مدیران فرهنگی مبتنی بر نامه
 53نهجالبالغه
در همین راستا مهمترین سؤاالت پژوهش عبارتند از:
•مدیران فرهنگي از چه دانش ،مهارت و ويژگي هایي در سه حوزه تمايالت،
آگاهيها و رفتارها ،باید برخوردار باشند؟
•مهمترین ویژگیهای مدیران فرهنگی از منظر قرآن کریم کدامند؟
•برخی از مهمترین معیارهای مدیران فرهنگی مبتنی بر نامه  53نهج البالغه
کدام است؟
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 -2نوع پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از حیث ماهیت کیفی و به جهت روش کار و نحوه
بهدست آوردن دادهها ،در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد.
 -3تبیین مفاهیم نظری پژوهش
 -1-3پيشينه تحقیق
بررسی ،تحلیل و تبیین ویژگیهای مدیران از منظر مؤلفهها و شاخصهای فرهنگی
و ارزشی ،موضوعي است که سابقه آن به صدر اسالم برمیگردد و در قرآن کریم و
احاديث پيامبر(ص) و به ويژه کلمات نوراني حضرت علي(ع) به اين موضوع پرداخته
شده است؛ نامه حضرت به مواليان ،به ويژه مالک اشتر ،سرشار از این جنس مباحث
است .فارابي ،بوعلي سينا ،ابنخلدون و خواجه نظامالملک و ديگران مطالبي از خود در
زمينه مديريت و شيوههاي اداره جامعه بر جاي گذاشتهاند .اولين و قديميترين پژوهش
مستقل در اين زمينه به عليبنمحمدبنمسعود خزاعي(متوفاي 789ق) مربوط است
که با عنوان «تخريج الدالالت السمعيه علي ما کان في عهد رسولاهلل للحرف والضايع
والعماالت الشرعيه» نگاشته است .وي نظام اداري اسالم را که در کتابهاي مختلف
سيره و مغازي پراکنده بود ،به شکل پيوسته عرضه کرد .اولين آثار در دوران پيدايش

 -2-3انسان در آینه قرآن
حد کرامت و منزلت انسان را بايد از قرآن کريم و زبان انبياي الهي و ائمه معصومین
(علیهمالسالم) که مفسر و معلم اين کالس انسانيت هستند ،جستجو کرد .آیات
قابلتوجهی از قرآن کریم ،درباره ارزش و کرامت انسان است که به نمونههایی از آنها
اشاره میشود.
بح ِر ورز ْقنا ُهم مِن ّ
الط ِّيباتِ وفضّ لْنا ُه ْم
ْ -1
كر ْمنا بنِي آدم وحملْنا ُه ْم فِي الْب ِّر وال ْ ْ
«لقد ّ
على كثِي ٍر م ِّم ْن خل ْقنا تفْضِ ي ً
ال»؛ و به يقين ،فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در
خشكى و دريا (بر مركبها) سوار كرديم و آنان را از پاكيزهها روزى داديم و ايشان را
بر بسيارى از كسانى كهآفريديم ،كام ً
البرترى داديم (اسراء.)70:
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مديريت ،به شکل دانش مستقل ،به اواخر سال  1340شمسی مربوط است .در اين
دوره ،استاد شهيد مطهري با تنظيم دو مقاله «مديريت و رهبري اسالم» و «رشد»
پيشتاز طرح اين مباحث است (تقوي دامغانی.)26:1369،
در سنوات متأخر نیز پژوهشهای زیادی صورت گرفته که به برخی از مرتبطترین
آنها اشاره میشود:
حبيبي ( )1379طرح پژوهشي با عنوان «بررسي خصايص مديران فرهنگي» را
در قالب مطالعات وسيع كتابخانهاي و ميداني انجام داد كه نتايج آن در قالب كتابي
با همين عنوان منتشر گرديد .اين كتاب ،دربردارنده يافتههاي طرح پژوهشي براي
شناخت ويژگي بايسته و موجود مديران فرهنگي كشور ميباشد كه به سفارش مركز
پژوهشهاي بنيادين انجام گرفته است.
هدف اصلي از انجام اين پژوهش ،شناخت ،دستهبندي و سنجش برخي صفات
و قابليتهاي مديراني است كه در سازمانهاي فرهنگي به تصميمگيري و اعمال
مديريت ميپردازند.
مهدي نايه ( )1382در كتابي با نام «نگاهي به مديريت اسالمي» كوشيده است ،با
حركت در بستر انديشههاي مديريتي اسالم و دستاوردهاي عظيم انقالب اسالمي در
زمينههاي متنوع مديريت و در راستاي تبلور مفهوم واقعي مدير و مديريت در اسالم،
مطالب مناسب و مفيدي را به رشته تحرير در آورد.
حاجيآبادي ( )1383كتابي تحت عنوان مديريت فرهنگي مشتمل بر مباحث
نظري مديريت ،فرهنگ و مديريت فرهنگي در قالب نظام آموزشي مقطع عمومي مركز
مديريت حوزههاي علميه خواهران تأليف و تدوين نموده است .اين كتاب در شش
فصل به صالحيتها و ويژگيهاي اساسي مديران فرهنگي ميپردازد.
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ض خل ِيفه»؛ (و ياد كن) هنگامى را
األر ِ
« -2وإ ِ ْذ قال ربُّك لِلْمالئ ِكه إِن ِّي جاعِل فِي ْ
كه پروردگارت به فرشتگان فرمود :در حقيقت من در زمين ،جانشينى(نمایندهای)
قرار مىدهم (بقره.)30:
« -3إِن ّا عرضْ نا ْالمانه على السماواتِ ْ
يح ِملْنها وأشْ ف ْقن
ض والْجِ ِ
وال ْر ِ
فأبين أن ْ
بال ْ
ّ
نسان إِن ّ ُه كان ظ ُلوماً ج ُهوالً»؛ در حقيقت ،ما امانت را بر آسمانها و
ِم ْنها وحملها ْالِ ُ
زمين و كوهها عرضه كرديم ،و[لى] از برداشتن آن سر باز زدند و از آن بيمناك بودند
و انسان آن را بر دوش كشيد؛ در واقع ،او بسى ستمگر و بسيار نادان است (احزاب.)72:
« -4فإِذا س ّويْ ُت ُه ْ
ونفخ ُت فِي ِه مِن ُّروحِ ي»؛ و هنگامى كه او را مرتب نمودم و از روح
خود در او دميدم (حجر.)29:
« -5وعلّم آدم ْال ْسماء ُكلّها»؛ و [خدا] همه نامها را به آدم آموخت (بقره.)31:
فسجدوا إ ِ ّل إِبْل ِيس»؛ و (ياد كن) هنگامى را كه
اس ُج ُد ْوا آلِدم
ُ
« -6وإ ِ ْذ ُقلْنا لِلْمالئ ِكه ْ
به فرشتگان گفتيم :براى آدم سجده كنيد و (همگى) سجده كردند ،جز ابليس كه سر
تكبر ورزيد (بقره.)34:
باز زد و ّ
ْ
ومن
س أ ْو فسا ٍد فِي ال ْر ِ
ِغي ِر ن ْف ٍ
ض فكأن ّما قتل ال ّناس جمِيعاً ْ
« -7من قتل ن ْفساً ب ْ
أحيا ال ّناس جمیعاً»؛ هر کس ،انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در
أحياها فكأن ّما ْ
ْ
روی زمین بکشد ،چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هرکس انسانی را از
مرگ رهایی بخشد ،چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است (مائده.)32:
 -3-3خصوصیات انسان
جستار مؤلفههای فرهنگی و ارزشی ابناء بشر ،مستلزم شناخت انسان و خصوصیات او
میباشد که در اینجا به برخی از اهم این خصوصیات اشاره میگردد .قرآن خصوصیات
انسانی را مجموعهای از ارزشها و ضدارزشها میداند که آثار آن مستقیماً در مجموعه
رفتار ،کردار و گفتار و بهطور کلی زندگی انسان آشکار میگردد( .جاسبی)1378،
خلیفه خدا روی زمین :یکی از این خصوصیات ،جانشینی خداوند در زمین است
که چندین بار در آیات متعدد تکرار شده است ،از جمله« :یا دا ُو ُد اِنا جعلناک خلیفه
ُ
ِالحق»...؛ای داود ،ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم،
االرض
فِی
اس ب ِ
فاحکم بین ال ّن ِ
ِ
پس میان مردم به حق و درستی حکم کن (ص.)26 :
ُ
االرض» ...؛ اوست آنکه شما را در زمین جانشین قرار
جعلکم خالئ ِف
« ُهو الّذی
ِ
داد (انعام.)165 :
االرض مِن بع ِدهِم ل ُ
ِننظر کیف تعملون»؛ سپس شما را
«ثُ ّم جعلنا ُکم خالئ ِف فِی
ِ
بعد از آنان جانشینانشان قرار دادیم تا ببینیم چگونه (عمل) میکنید (یونس.)14 :
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« و جعلنا ُهم خالئ ِف»...؛ و آنان را جانشینان قرار دادیم (یونس.)73 :
امانتدار الهی :یکی از ارزشهای مهم انسان از نظر اسالم ،خصوصیت امانتدار بودن
اوست که از طرف خداوند به وی عرضه شده است و این مفهوم به زیبایی کامل در آیه
پایانی سوره احزاب که آن را «آیه االمانه» میگویند ،بیان گردیده است« :إِن ّا عرضنا األمانه
اإلنسان إِن ّ ُه
بال فأبین أن یحمِلنها و أشفقن مِنها و حملها
السماواتِ و
األرض و الجِ ِ
ِ
ُ
علی ّ
کان ظ ُلوماً ج ُهوالً»؛ ما امانت (تعهد ،تکلیف و والیت الهی) را بر آسمانها و زمین و کوهها
عرضه داشتیم ،آنها از حمل آن سربرتافتند و از آن هراسیدند اما انسان آن را بر دوش
کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود (چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد -احزاب.)72:
همانطور که از متن آیه استنباط میشود ما امانت را برآسمان و کوه و زمین عرضه
نمودیم ،نتوانستند تحمل کنند و ترسیدند .هیچکدام از اعضای مجموعه ،وجود این
امانت که عشق ،علم ،تکلیف ،والیت و عبودیت است را حمل و تحمل نکردند ،جز انسان.
برای این امانت الهی دو آفت وجود دارد و این دو آسیب اصلی انسان ،ظلم و جهل است.
اگر میخواهید امانتدار باشید ،باید به ضد این دو عامل ،مسلّح و م ّتصف شوید؛ یعنی علم
و عدل .سرآمد تمام صفات انسان علم و عدل است و سرآمد تمام رذائل آدمی ظلم و جهل
است .به تصریح قرآن کریم ،این دو عامل انسان را امانتدار میکند و آن دو عامل ،یعنی ظلم
و جهل ،انسان را خائن به خدا و خویشتن و آدمیان و طبیعت معرفی میکند (انصاری.)32:1387،
منطق اسالم این است که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین باشد
تا نظام جامعه به سامان برسد و اگر در علل زوال حکومتها در طول تاریخ بیندیشیم،
میبینیم عامل اصلی ،سپردن به دست یکی از دو عامل فوق است (مکارم شیرازی.)1369،
برخورداری از ظرفیتهای علمی و آگاهی :انسان دارای باالترین و بیشترین ظرفیت
علمی است و هیچ موجود دیگری در جهان از نظر علم و آگاهی در حد انسان وجود
ندارد (جاسبی .)48:1378،در قرآن کریم بعد از اینکه مقرر شد در زمین خلیفهای قرار
گیرد ،اولین حضوری که برای آدم میبیند ،حضور علمی است «و علّم آدم األسماء
ُکلّها ثُ ّم عرض ُهم علی المالئ ِک ِه فقال أن ِب ُئون ِی ب ِأسما ِء ه ُوال ِء إِن ُکن ُتم صا ِدقِین»؛ سپس
علم اسماء [علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات] را همگی به آدم آموخت .بعد
آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود :اگر راست میگویید ،اسامی اینها را به من
خبر دهید (بقره.)31:
دو بعدی بودن انسان :در انسان عالوه بر عناصر مادی ،عنصری ملکوتی و الهی هم
مهین ثُ ّم س ّویُه و نفخ فی ِه مِن ُّروحِ هِ»...؛
وجود دارد «ثُ ّم جعل نسل ُه مِن سالل ِه مِن ّما ِء
ِ
سپس نسل او را از شیره کشیدهای که آبی پست است قرار داد .آنگاه او را بیاراست
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و از روح خویش در او دمید( »...سجده .) 6:با تأکید بر این نکته که هرگز نباید اهمیت
ویژه اقتصاد و عناصر و متغیرهای مادی را در سرنوشت اجتماعات از نظر دور داشت،
بر این واقعیت نیز باید پای فشرد که ما هرگز موافق مکتبهای یک بُعدی -که همه
چیز را در بُعد اقتصادی خالصه میکنند و انسان و ابعاد وجود او را نشناختند -نیستیم.
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 -4-3مفهوم مدیریت
واژه مدیریت از نظر لغت یعنی«اداره کردن» و مدیر اسم فاعل از مصدر«اداره» به
معنی«اداره کننده» است« .اداره» از ماده «دور» گرفته شده که مصدر آن «دوران»
به معنی «گردیدن» است؛ بنابراین «مدیر» یعنی«گرداننده» و «مدیریت» به معنای
گرداندن یک سازمان در راستای هدف خاص آن میباشد .واژهای که مسلمانان و
اعراب نیز برای «مدیریت» به کار بردهاند ،واژه تدبیر است .در قرآن کریم واژه «یُدب ّ ِ ُر»
در بعضی آیات آمده است؛ از آن جمله قرآن کریم در سوره مبارکه سجده آیه 5
السماء الی االرض»؛ او(خداوند) کار را از آسمان تا زمین
میفرماید« :یُدب ّ ِ ُر االمر مِن ّ
تدبیر میکند (نجاتبخش اصفهانی و شهریاری.)74:1388،
از مدیريت ،تعاریف متعددی ارائه شده که هر یک با توجه به زمینههای کاری
از دیدگاههای خاصی برخوردار است اما جامعترین تعاریف و مفاهیم دانشمندان
بر این محور خالصه میشود که مدیریت ،هنر انجام دادن امور به وسیله دیگران
با هماهنگسازی و استفاده صحيح از منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف
است(عالقهبند .)10:1385،همچنين شهید مطهری ،مدیریت را اینگونه تعریف کرده است:
«فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و بهکار
بردن آنها» (ابراهیمی.)1375 ،
هنری فايول از صاحبنظران علم مديريت اظهار میدارد ،مديريت يعني پيشبيني
ت براي نيل به هدفهاي سازمان در آينده (رضائیان .)1365،مدیریت ،فراگرد
فعالي 
بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی (بر مبنای نظام حاکم ارزشی پذیرفته
شده است) که با برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع ،هدایت و کنترل عملیات برای
دستیابی به اهداف تعیین شده ،محقق میشود (رضائیان.)1380،
1

 -5-3مدیریت فرهنگی
مديريت فرهنگي به معناي فرايندها ،اقدامات و رويههايي است كه با هدف برنامهريزي،
سازماندهي ،نظارت ،هدايت ،هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي صورت ميگيرد.
1- Henri Fayol
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اگرچه مديريت فرهنگي مستلزم انجام فرايندها و فعاليتهاي مختلفي است اما در
اينجا به سه فعاليت عمد ه سياستگذاري فرهنگي ،برنامهريزي و نظارت فعاليتهاي
فرهنگي اشاره ميشود:
سیاستگذاری فرهنگی :سیاستگذاری به معنای تعیین خطمشیها ،راهبردها
و رهنمودها در سطوح سیاستهای راهبردی ،سیاستهای کالن و سیاستهای
اجرایی است .مفهوم سیاست در اینجا به معانی تدبیر ،مدیریت ،ظرفیت و ...میباشد.
سیاستگذاری فرهنگی هم به معنای تعیین خطمشی در ساختار فرهنگ است.
در تعريف دیگری سياستگذاري فرهنگي عبارت است از :تعيين خطمشيها و
راهبردهاي فرهنگي براي رسيدن به اهداف چهارگانه توسعه فرهنگی یعنی همکاری
فرهنگی ،مشارکت فرهنگی ،میراث فرهنگی و هویت فرهنگی که یونسکو نخستین
بار با ارائه مفهوم توسعه فرهنگی آن را مطرح نمود (حسین لی.)1379 ،
برنامهریزی فرهنگی :از ديرباز درباره نسبت و رابطه ميان برنامهريزي و فرهنگ ،دو
رويكرد كالن وجود داشته است .برابر رويكرد اول ،فرهنگ داراي ساختار ويژهاي است
كه دگرگونيها و تغييرات آن كام ً
ال تابع سازوكارهاي دروني و تاريخياش ميباشد و
بههيچرو نميتوان از بيرون و مطابق طرح و برنامهاي خاص ،تغييرات پيشبينيشدهاي
را در آن پديد آورد .اما رويكرد دوم ،فرهنگ را همانند ساير پديدههاي اجتماعي قلمداد
ميسر و تا حدود زيادي ضروري ميانگارد.
ميكند و امكان برنامهريزي در اين زمينه را ّ
ظاهرا ً تجارب بشر در زمينه تغيير فرهنگي كه طي دهههاي اخير صورت پذيرفته تا
حدود زيادي صاحبنظران را متقاعد كرده است كه ميتوان با تكيه بر برنامهريزيهاي
معيني به دگرگونيهاي مطلوبي در حوزه امور فرهنگي دست يافت .از سوي ديگر،
وجود قرائن و شواهد فراوان در دهه اخير ،مؤيد اين واقعيت است كه برنامهريزان و
كارگزاران فرهنگي كشور نيز رويكرد دوم را درباره رابطه ميان برنامهريزي و فرهنگ
پذيرفتهاند (علی اکبری.)1379 ،
ارزیابی و نظارت فرهنگی :ارزیابی و مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب فرهنگی
از سه نتیجه خارج نیست:
 وضع موجود با وضع مطلوب تطابق دارد. وضع موجود با وضع مطلوب تطابق ندارد اما عدم تطابق کم و صوری است. وضع موجود به شکلی عمیق و اساسی با وضع مطلوب تطابق ندارد.هنگامی که عقل و خرد جمعی به یکی از تشخیصهای سهگانه فوق برسد ،عقل
عملی تجویزهایی منطقی به شرح زیر صادر میکند:
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 وضع موجود فرهنگی باید حفظ شود (محافظهکاری فرهنگی) وضع موجود فرهنگی باید تعمیر و اصالح شود (رفرم و اصالحات فرهنگی) -وضع موجود فرهنگی باید به شکلی بنیادی تغییر یابد (انقالب فرهنگی)( ،حشمت زاده.)198 :1386 ،
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 -6-3شایستگیهای مدیران
رویکردهای مدیریت منابع انسانی مبتنیبر قابلیت و شایستگی حدود سی سال قبل
در اندیشههای دیوید مک کلند ظهور یافت .از آن زمان به بعد ،مدلهای شایستگی
عموماً مورد توجه ویژه مدیران سازمانها قرار گرفتهاند.
شایستگی در مکتب نوین را مجموعه دانش ،توانایی ،مهارت ،ویژگیهای شخصی،
ویژگیهای شخصیتی ،انگیزهها و عالیقی توصیف نمودهاند که در عملکرد باالتر از
متوسط یک کارمند ،نقش دارند (فرهی بوزنجانی .)1384،عمدهترین و اصلیترین طبقهبندی
صورتگرفته شایستگیها ،تقسیم آنها به دو نوع شایستگیهای رفتاری (مرتبط با
شاغل) و شایستگیهای فنی (مرتبط با شغل) است .شایستگیهای رفتاری ،ویژگیهای
شخصی افراد هستند که قوانین مربوط به کار آنها را موجب میشوند؛ آنها اغلب اوقات
به عنوان مهارتهای «نرم» مورد توجه قرار میگیرند .شایستگیهای فنی ،به انتظارات
از عملکرد محیط کار و ستادههایی اشاره میکند که افراد ،قوانین تعیینشدهای را که
انتظار دارند به آن دست یابند ،انجام میدهند و اغلب اوقات به شایستگیهای «سخت»
توصیف میشوند (درگاهی و دیگران.)1389،
برای شایستگیها چهار ویژگی پیشنهاد شده است که عبارتند از :مرتبط با شغل
یا سازمان ،ارتباط مثبت با عملکرد بهتر فرد یا اجرای موفقیتآمیز نقش ،قابل تعریف
به صورت رفتارهای قابل مشاهده در شغل و در نهایت قابل ارزیابی و آموزش .این
ویژگیها ،شایستگی را از سایر خصایص مدیران متمایز میکند .مدلهای شایستگی،
سنگ بنایی بسیار مهم و ضروری است که فعالیت مدیریت و برنامهریزی در سازمان
بر اساس آن پایهریزی میشود و بدون آن ،اقدامات زیر مشکل است:
	-مرتبط و منطبق کردن شایستگیهای درون سازمان (نقاط قوت استراتژیک)
با شایستگیهای شغلی
	-تعریف استعدادهای برجسته به عنوان شاخصهای طبقهبندی گروهی کارکنان
	-توضیح دقیق شایستگیهای فعلی و آتی که برای موفقیت در سازمان و در
واحدها یا مشاغل مختلف آن ضروری است.
	-فراهم کردن مبنایی برای مدیریت عملکرد؛ با فراهم کردن محیطی که عملکرد
مالی را در بین تمام کارکنان تشویق میکند.

	-استقرار انتظارات کاری روشن برای حال و آینده
	-ایجاد ارزیابیهای چرخه کامل ( 360درجه) و تعداد ارزیابان؛ بهگونهای که
برای الزامات منحصربهفرد یک سازمان با فرهنگ خاص خود طراحی شود.
	-تهیه کردن فهرستهای شایستگی که نحوه احتمالی پرورش افراد برای آینده
را شرح میدهد.
	-تدوین طرحهای پرورش فردی بهمنظور کمک به پرکردن خأل پرورشی بین
شایستگیهایی که افراد برای موفق شدن نیاز دارند و شایستگیهایی که در
حال حاضر دارا میباشند (راسول و ویلیام.)1384،
مدلهای شایستگی به سازمان کمک میکند تا دانش ،مهارتها و رفتارهای
مورد نیاز برای تحقق اهداف را مشخص کند .بر مبنای این اطالعات ،سازمان میتواند
پستهای مهم را به افراد شایسته بسپارد که ویژگیهای مطلوب و مناسب را دارا
هستند .همچنین با شناسایی قوتها و ضعفهای سایر افراد ،آنها را به استفاده از یک
یا تعداد بیشتری از برنامههای توسعه تشویق میکند.

حوزه رفتار

حوزه اندیشه و آگاهي ها

حوزه تمایالت

شکل ( )1ویژگیهای فرهنگی مدیران در عرصههای سهگانه

با توجه به سه حوزه ذکر شده ،شاخصهای هر حوزه به تفکیک ،احصا و فهرستوار
معرفی میشوند (حبیبی:)1379 ،
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 -7-3ویژگیهای عمومی مدیران فرهنگی
مجموعه مطالعات در باب ادبیات تحقیق ،گویای این مطلب است که درباره موضوع
تحقیق ،مطالعات و پژوهشهای کم و بیش قابل اتکایی انجام شده است؛ اما در این
تحقیق تالش میشود که با نگاه جامع و همهجانبه به موضوع مدیریت فرهنگی و بهویژه
ویژگیها و خصایص مدیران فرهنگی ،ابتدا جامعترین تحقیقی که در این زمینه انجام
شده است ارائه و سپس این ویژگیها به کمک آیات قرآنی و نهجالبالغه احصا شود .در
یک دستهبندی جامع ،ويژگيهاي فرهنگي مدیران در سه حوزه تمايالت ،آگاهيها و
رفتارها ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند که به شكل زير قابل نمايش است.

67

الف :شاخصهای حوزه تمایالت
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7
اهل علم و تحقیق بودن
-8
میل به تکامل و پیشرفت
-9
آزاداندیشی در امور فرهنگی
اعتقاد به امنیت فردی و اجتماعی -10
-11
عدالتخواهی
-12
نوعدوستی (انساندوستی)

ب :شاخصهای حوزه اندیشه و آگاهیها

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 64پاييز 1393

68

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

قدرت استدالل و استنتاج ذهنی -10
-11
جامعنگری (نگرش سیستمی)
-12
آیندهنگری
-13
نگرش مثبت به امور
-14
استقالل فکری
-15
نظام فکری منسجم
-16
نوآوری و خالقیت ذهنی
شناخت نظریهها و تئوریهای فرهنگی -17
قدرت استدالل و استنتاج ذهنی -18

ج :شاخصهای حوزه رفتارها

-11
 -1رعایت اصول اخالق اسالمی
-12
 -2خودشناسی
-13
 -3اعتماد به نفس
-14
 -4انجام فرایض مذهبی
 -5پرهیزازخشونتوبرخوردهایغیرفرهنگی -15
 -6قدرت تحمل مشکالت (سعهصدر) -16
-17
 -7وجاهت اجتماعی
-18
 -8صبر و شکیبایی
-19
 -9مسئولیتپذیری
-20
 -10الهامبخشی به دیگران

اعتقاد به مشارکت مردم
عشق و پایبندی به فرهنگ ملی
گرایش درونی به امور فرهنگی و هنری
مؤمن بودن (دینداری)
وجدان کاری (و انضباط اجتماعی)
اعتقاد به نظم و قانون

شناخت عناصر متشکله فرهنگ
شناخت زیربناهای فکری فرهنگها
شناخت سازوکارهای تبادل فرهنگی
احترامبهفرهنگهایبومیومنطقهای
شناختتأثیرمتقابلعواملفرهنگیوغیرفرهنگی
شناختتأثیرفعالیتهایفرهنگیبرمردم
شناختروندتحوالتجهانیفرهنگها
شناختشرایطومقتضیاتزمانومکان
شناختابزارهایجدیدارتباطیوفرهنگی

احتراز از پیشداوری
صراحت و صمیمیت در روابط
انعطافپذیری
بهرهگیری از تجارب خود و دیگران
تصمیمگیری بر اساس مطالعه و کار کارشناسی
تخصص در مورد فعالیتهای سازمان
مشارکت در کارهای گروهی
عمل بر اساس برنامه
تجزیه و تحلیل عمیق امور (ژرفنگری)
تکیه بر قوانین و سیاستهای فرهنگی نظام
در فعالیتها

ذکر این نکته ضروری است که براي اعمال مديريت بهينه در بخش فرهنگ ،تنها
مدير بودن كفايت نميكند؛ بلكه بايد مديران از عالئق و تخصصي كافي در زمينه مسائل
فرهنگي نيز برخوردار باشند (حبيبي.)1379 ،
برخی دیگر از محققان از زوایا و منظرهای مختلف ،ویژگیها ،دانش و تخصصهای
مورد نیاز مدیران را بررسی ،تحلیل و دستهبندی کردهاند که به چند نمونه از آنها که
ارتباط وثیقی با موضوع تحقیق دارند ،در جداول زیر اشاره شده است.
جدول شماره ( )1دیدگاه چندتن از محققان درباره دانش عمومی و تخصصی مورد نیاز مدیران
فرهنگی کشور
ردیف

1

دانش انگیزه و نفوذ (تأثیرگذاری
مثبت)

دانش تحلیل وضع موجود و
تجارب گذشته

شناختقوانینواصولسیاست
فرهنگینظام

2

دانش مربوط به نیازهای انسانی

دانش طراحی آینده

شناختضوابطواصولمذهبی
مربوط به کار

3

برنامهریزی

شناخت و بررسی عوامل دخیل
در توسعه فرهنگی و مشکالت و
موانع آن

شناخت پیچیدگی و ارتباط
گسترده مسائل فرهنگی و تأثیر
تکاملی آنها بر یکدیگر

4

نیازسنجی و ارزیابی

مجموعه علوم اجتماعی

شناختزیربنایفکریفرهنگهاو
بنیانهایفلسفیآنها

5

نیازسنجی فرهنگی

مطالعات بینرشتهای

آگاهی از وجوه مشترک و افتراق
بنیادیفرهنگها

6

توسعه منابع انسانی

مطالعات تطبیقی

شناخت فرهنگهای بومی و آداب
و رسوم و عقاید هر منطقه

7

مدیریت منابع انسانی

روش آماری

شناخت کیفیت زندگی مناطق
مختلف و روابط اجتماعی آنها

8

کنترل و نظارت

شناخت کافی از حرفه فرهنگی و
مردم مورد نظر

شناخت تأثیر فعالیتهای
فرهنگی بر مردم

9

سازماندهی و شیوههای آن

آشنایی با حوزه فرهنگی

شناخت ابزارهای جدید ارتباطی
و فرهنگی

10

آشنایی با گامهای اساسی
برنامهریزی فرهنگی

شناختروشهایعملیسازی
کنشهایفرهنگیدرقالبسیاست
فرهنگی

شناختوتخصصکافیدرزمینه
فعالیتهایسازمان

11

شناخت فرصتها و تهدیدات در
حوزه فرهنگ

شناخت راهکارهای همکاری
در سطوح منطقهای ،قارهای و
بینالمللی
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مردانی و ناظمی ()1380

مولینیر ()1985؛ هاشمی

حبیبی و همکاران ()1375
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ردیف

مردانی و ناظمی ()1380

مولینیر ()1985؛ هاشمی

12

تغییر و تحوالت فرهنگی

شناخت عمیق گستره فرهنگی
و اجتماعاتی که مدیر با آنها سر و
کار دارد

13

ارزیابیونیازسنجیفعالیتهای
فرهنگی

شناخت مقررات قانونی ،مالی،
اجتماعی ،ناظر بر بخش خود

14

شناختسطوحوالیههایفرهنگی

شناخت چارچوبهای سیاست
کلی توسعه فرهنگی

15

آشناییباحوزهوعناصرفرهنگی

یادگیری فنون برقراری تماس
انسانی و پذیرش افکار

16

آشنایی با جریانهای فرهنگی
(جریانشناسی فرهنگی)

17

آشنایی با نقشهای رهبری
(ویژگیهای رهبری)

حبیبی و همکاران ()1375

آشنایی با نقش رهبران در ساختن
18
فرهنگ
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آشنایی با ویژگیهای رهبری
تحولآفرین

جدول شماره ( )2مهارتهای عمومی موردنیاز مدیران فرهنگی کشور از دیدگاه برخی از محققان
ردیف
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19

آشنایی با مفاهیم و تعاریف
فرهنگی (فرهنگشناسی)

مولینیر ()1985؛
هاشمی ()1376

محمد حبیبی و
همکاران ()1375

یونسکو ()1992؛
فاضلی ()1379

مردانی و ناظمی
()1380

1

تمرکززدایی در
تصمیمگیریها

توسعه دانش

ارزیابی نیازها

برقراری ارتباط مؤثر

2

توسعه خالقیت فردی و
اجتماعی

انجام پژوهش

تحقیق مشارکتی

تصمیمگیری مشارکتی

3

استفاده از ابزارها و
مهارتهای پیچیده

ایجاد تحول

روشهای مشاهده
مشارکتی

شناخت خود و دیگران
(مخاطبشناسی)

4

تلفیق نقش مشارکت در
توسعه فرهنگی با نقش
نظارتی

مشارکتپذیری

جمعآوری و نمایش
اطالعات مربوطه

گروهسازی و مدیریت
گروه

توانایی فنی مناسب در
شناخت زمینهها و آشنایی منظم بودن و قانونمند
قرائت فرهنگ و نگارش آن تشخیص و حل مسئله
5
عمل کردن
با محافل حرفهای و
گروههای ذی نفوذ

ردیف

مولینیر ()1985؛
هاشمی ()1376

محمد حبیبی و
همکاران ()1375

یونسکو ()1992؛
فاضلی ()1379

مردانی و ناظمی
()1380

6

توانایی استفاده از
اعتبارات و حمایت فنی

استدالل و استنتاج
ذهنی

ارزیابی

ایجاد تحول (مدیریت
تغییر)

توانایی و توزیع امکانات و
 7تسهیالت در سازمانهای
غیرمتمرکز

جامعنگری و داشتن
نظام فکری منسجم

حل مسئله

حل تضاد(مدیریت تضاد)

مهارت پیشبرد پروژههای
8
بلندمدت

نوآوری و خالقیت ذهنی

تصمیمگیری

تصمیمگیری و آشنایی
با فنون

احترام به فرهنگهای
بومی و منطقهای

رسیدن به اجماع

توانایی ارائه رهنمودهای
کلی برای اقدامات
10
دولتها

رعایت اخالق اسالمی

آمادهسازی بودجه

عمل به فرائض مذهبی

بحث گروهی و انتقادی

آشنایی و احترام متقابل
بین مدیران و اهل
12
فرهنگ و هنر

پرهیز از خشونت

ایفای نقش

توانایی ایجاد هماهنگی
 13بین پروژههای فرهنگی و
اطالعرسانی

سعه صدر داشتن

تصور

9

11

توانایی کمک به حل
مشکالت تشکیالت
یکپارچه

توانایی ایجاد بینش
فرهنگی مطلوب در
حفظ وجاهت اجتماعی کشف الگوی جدید تفکر
14
برنامهریزی الگوی جدید
توسعه
15

توانایی ایجاد یک
چارچوب درست

تواناییفراهمسازی
تسهیالت الزم برای عملی
16
شدن بیدردسر فعالیتها
و استمرار آنها
17

توانایی تأمین شرایط
مالی و مادی مناسب
برای تولید هنری

صبر و شکیبایی

مسئولیتپذیری

صراحت و صمیمیت در
روابط
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توانایی فنی باال و کافی
برای فائق آمدن بر
مالحظات گروهگرایانه
با فشارها و ایجاد محیط
مناسب برای گفتوگو
با نمایندگان گروههای
مختلف
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ردیف

مولینیر ()1985؛
هاشمی ()1376

توانایی برقراری ارتباطات
 18خوب با حمایتکنندگان
ملی و مردمی
19
20

محمد حبیبی و
همکاران ()1375

یونسکو ()1992؛
فاضلی ()1379

مردانی و ناظمی
()1380

انعطافپذیری

داشتن تجربه حرفهای بهرهگیری از تجارب خود
و دیگران
واقعی
داشتن انگیزه قوی
اجتماعی

جدول شماره ( )3شاخصهای مهارت مدیریتی بر اساس سطوح سازمان ،حبیبی 1379؛ ازگلی 1382
سازمان مرکزی درجه یک و
ستادی

استانی ،میانی ،درجه دو

شهرستانی و مؤسسات و
شرکتهای اجرایی

•تفسیر سیاستها و برنامهریزیهای •اجرای برنامهها و انجام عملیات
تعیین شده
•قدرت تبیین اهداف کالن نظام اجرایی
•ارتباط با سازمانهای مرکزی و •ارتباط با مردم عادی ،اهل هنر و
•ارتباط با مسئوالن رده اول نظام
فرهنگ
اجرایی
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1.1شناخت تأثیر هر جزء در کل و  .1آشنایی با اصول و متدولوژی  .1اشراف فنی و توانایی باال در
برنامهریزی و پیریزی بهترین بهکارگیری تخصصهای الزم
بالعکس
استانی
2.2بررسی و شناخت ارتباط فرهنگ برنامه در قالب بهترین سیستم
با دیگر امور جامعه (امور اقتصادی  .2قدرت کنترل و نظارت بر انجام  .2قدرت ساخت خرده فرهنگهای
برنامه و ارزیابی عملکردها (عملکرد منطقهای و محلی و بهرهگیری از آنها
و سیاسی)
در جهت تحقق برنامهها
3.3شناخت تأثیر فرهنگها بر هم و زمان و کارکنان)
 .3اهمیت دادن به نیروی انسانی و  .3قابلیت بررسی نتایج فعالیتها و
سازوکار آن
ارائه تحلیل و گزارشهای الزم
4.4شناخت و آگاهی از حیطه کنترل و آموزش مستمر آن
تأثیرگذاری فرهنگ در سطح ملی  .4توانایی دریافت و پردازش اطالعات  .4آشنایی با اصول و روشهای تحقیق
بهدستآمده از فعالیتهای اجرایی در مقوالت اجتماعی و فرهنگی
و بینالمللی
5.5شناخت سازوکارهای اعمال و انتقال آنها به سازمانهای مافوق  .5قدرت تنظیم بودجه و اعمال
مدیریت باالی سازمانی (مدیریت  .5قدرت توجیه مسئوالن و جذب کنترلهای مالی در سازمان
اعتبارات منطقهای و استانی و  .6قابلیت تفویض اختیار مؤثر به کارکنان
عالی)
6.6قدرت برقراری ارتباط قوی بهرهگیری از آنها در جهت توسعه دارایصالحیت
 .7توان جلب نظر مسئوالن محلی
با نهادهای اصلی کشور نظیر فرهنگی
و منطقهای و دریافت امکانات و
رهبری ،ریاست جمهوری ،دولت
امتیازات برای توسعه فعالیتهای
و ارگانهای دیگر و شخصیتهای
فرهنگی
رده اول نظام
7.7قدرتتحملمشکالتوسختیهای
منتقل شده از ردههای پایینتر و
حفظ تعادل روحی و جسمی
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 -8-3اصول اولیه مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم
از آنجا که دامنه این بحث وسیع است و در این مختصر نمیتوان تمامی آیاتی که بر
اصول و مبانی هدایت و رهبری با رویکرد ارزشی و فرهنگی ،در قرآن کریم اشعار دارد
استخراج و ارائه نمود ،به عنوان نمونه به برخی از آیات ،اشاره میشود.
ون ال ْ ُم ْؤمِنین»...؛ نباید سرپرست
 -1ایمان« :ال ی ّتخِ ِذ ال ْ ُم ْؤ ِم ُنون الْكافِرین أ ْول ِیاء م ِْن ُد ِ
مؤمنان از غیر خودشان باشد (آلعمران .)28 :در جامعه اسالمی ،ایمان داشتن شرط اصلی
برای انتخاب مدیر و سرپرست است و اصوالً پستهای كلیدی (همچون مدیریت
فرهنگی) ،نباید به افراد بیایمان واگذار شود ،چون امكان سوء استفاده در این سمتها
فراوان است.
 -2آگاهی از گذشته« :و یُعلِّ ُم ُه الْكِتاب و الْحِ ْكمه و ال ّت ْوراه و اْإلِن ْجیل»؛ خداوند
به حضرت عیسی(ع) كتاب و حكمت و تورات و انجیل آموخت (آلعمران .)48 :مدیران
فرهنگی در هر برهه از زمان باید از حوادث و قوانین گذشته آگاه باشند و بدانند در
گذشته چه اتفاقاتی در سازمان رخ داده و چه مقرراتی وضع گردیده است؛ چنانكه
خداوند به حضرت عیسی(ع) ،تورات را كه قوانین گذشته بود ،آموخت.
اس ُج ُدوا ِالدم »...به مالئكه امر نمودیم بر آدم سجده
 -3لیاقت« :و إ ِ ْذ ُقلْنا لِلْمالئ ِكه ْ
كنند (بقره .)34:لیاقت از سابقه مهمتر است .فرشتگان قدیمی كه سالها خداوند را عبادت
میكردند ،باید برای انسان تازه به دوران رسیده اما الیق ،سجده كنند .ارتقای سازمانی
نیز باید بر مبنای شایستگی و لیاقت باشد و سابقه داشتن ،كافی نیست.
 -4علم و توانایی« :قال إ ِ ّن ّ
بسطه فِی ال ْ ِعلْ ِم و الْجِ ْس ِم»...؛
الل ْ
اصطفا ُه ْ
علی ُك ْم و زاد ُه ْ
قوم بنیاسرائیل به پیامبرشان گفتند :فرماندهای برای ما مشخص كن تا به جنگ حاكم
ستمگر برویم .پیامبرشان گفت :خداوند ،طالوت را به فرماندهی شما برگزید ،زیرا توان
علمی و جسمی الزم برای این مسئولیت را دارد (بقره.)247:
 -5ارزیابی عملكرد« :قال إ ِ ّن ّ
فلیس ِم ّنی»...؛
الل ُم ْبتلی ُك ْم ب ِنه ٍر ْ
فمن ش ِرب ِم ْن ُه ْ
هنگامی كه لشکر بنیاسرائیل حركت كرد( ،طالوت) به سربازان خود گفت :رودخانهای
در بین راه است كه هر كس از آن آب بنوشد ،دیگر در سپاه من جایی ندارد (بقره.)249 :
مدیران (مخصوصاً در مناصب حساس فرهنگی) باید نیروهای كارآمد را از نیروهای
ناكارآمد جدا نماید تا بتواند نیروهای غیرمفید را از مجموعه طرد كند؛ زیرا حضور آنها
باعث سست شدن سایر نیروها میشود.
 -6تشویق و تنبیه« :إ ِ ّن الّذین ی ْك ُت ُمون ما أن ْزلْنا مِن الْبیِّناتِ و ال ْ ُهدى م ِْن ب ْع ِد ما
اس فِی ال ْ ِكتابِ أُولئِك یلْع ُن ُه ُم اللّ و یلْع ُن ُه ُم ال ّ
لحوا
ّبی ّنا ُه ل ِل ّن ِ
أص ُ
ال ِع ُنون .إ ِ ّال الّذین تابُوا و ْ
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و بی ُنوا ُ
حیم» (بقره )159 -160 :خداوند میفرماید:
علی ِه ْم و أنا ال ّت ّو ُ
فأولئِك أت ُ
الر ُ
ّ
ُوب ْ
اب ّ
كسانی كه حقایق هدایت را كتمان كنند ،مورد لعنت خدا قرار میگیرند ،مگر آنكه
توبه كنند و كارهای خود را اصالح كنند كه در این صورت ایشان را میبخشم؛ زیرا
من توبهپذیر و مهربانم.
آتینا ُموسى الْكِتاب و ق ّف ْینا م ِْن ب ْع ِد ِه ب ِال ُّر ُس ِل »...خداوند
 -7پیگیری كارها« :و ْ
لقد ْ
به موسی ،كتاب تورات عطا فرمود و پس از آن پیامبرانی پشت سر هم فرستاد تا دین
الهی را تبلیغ كنند (بقره .)87:یكی از نكات الزم در راه رسیدن به موفقیت ،پیگیری و
تداوم برنامهها برای حصول نتیجه نهایی است؛ همچنانكه خداوند ،پیامبران را پشت
سر هم برای دعوت مردم فرستاده است.
 -8برخورد با متخلفان« :و لئ ِِن اتّب ْعت أ ْهواء ُه ْم ب ْعد الّذی جاءك مِن ال ْ ِعلْ ِم ما لك
مِن ّ
الل م ِْن ول ٍِّی و ال نصی ٍر» خداوند خطاب به پیامبر اكرم (ص) میفرماید :اگر از آنها
(یهودیان و مسیحیان) پیروی كنی  -در حالی كه راه درست را به تو نشان دادهایم –
رابطهات با خداوند قطع خواهد شد (بقره .)120:پس از ابالغ وظایف هر فرد ،در برخورد
با تخلف نباید هیچ تسامح و تساهلی به خرج داد .همانطور كه خداوند حتی نسبت
به پیامبرش بدون مالحظه و با كمال قاطعیت برخورد میكند.
فأتم ُه ّن قال
 -9اعطای مسئولیت پس از آزمایش« :و إ ِ ِذ ابْتلى إِبْراهیم رب ُّ ُه ب ِكل ِماتٍ ّ
اس إِما ًما »...خداوند ،حضرت ابراهیم(ع) را مورد آزمایش قرار داد و
إِن ّی جا ِع ُلك ل ِل ّن ِ
او همه آزمونها را با موفقیت گذراند (بقره .)124:برای منصوب كردن افراد به مقامات،
گزینش و آزمایش الزم است ،چنانكه خداوند برای انتصاب حضرت ابراهیم(ع) به امامت
او را آزمود .پستها و مسئولیتها باید بهتدریج و پس از موفقیت در مراحل مختلف به
افراد واگذار شود ،چنانكه حضرت ابراهیم (ع) پس از گذراندن مرحله نبوت و موفقیت
در آزمایشها به مقام امامت رسید.
كسب ُت ْم »...آنها امتی
خلت لها ما
ْ
قد ْ
 -10جهد و تالش« :تِلْك أُ ّمه ْ
كسبت و ل ُك ْم ما ْ
بودند كه درگذشتند و دستاورد آنها مربوط به تالش خودشان میباشد و دستاورد
شما نیز مربوط به تالش خودتان است (بقره .)134:معیار ارزشگذاری در موفقیت افراد،
میزان تالش آنان است.
ُ
 -11نظارت« :و كذل ِك جعلْنا ُك ْم أ ّمه ً
اس »...خداوند،
وسطا ل ِت ُكون ُوا شُ هداء على ال ّن ِ
خطاب به پیامبر اكرم (ص) میفرماید :و بدینسان شما را امتی میانهرو قرار دادیم تا
ناظر بر اعمال مردم باشید (بقره .)143:مدیران و رهبران باید بر كارها و عملكرد زیردستان
اس».
خود نظارت داشته باشند «ل ِت ُكون ُوا شُ هداء على ال ّن ِ

 -9-3ويژگيهای مديران فرهنگی در قرآن كريم
از آنجا که نقطه ثقل رهبری و مدیریت در قرآن کریم مبتنی بر شاخصها و معیارهای
فرهنگی است و ويژگيهاي مديران و زمامداران بيشتر در خالل وصف شخصيت پيامبران
و بيان تاريخ حيات سياسي و اجتماعي آنان ،ذكر شده است ،به عنوان مصادیق به چند
نمونه از این آیات اشاره میشود.
در سوره بقره ،آيه  247درباره گزينش «طالوت» به عنوان فرمانده و زمامدار آمده
است ...:ا ِن اهلل قدبعثث ل ُكم طالُوت ملكاً...
خداوند طالوت را براي زمامداري شما برگزيد .بنياسرائيل كه معيارهاي خاصي
براي زمامداران خود در ذهن داشتند و طالوت را منطبق با آن نمييافتند ،متحيرانه به
پيامبرشان اشموئيل (ع) گفتند« :چگونه او بر ما زمامدار باشد ،با اينكه ما در زمامداري

تبيين ويژگيهاي کليدي مديران فرهنگي از منظر اسالم  /محمدرضا سلطاني ،غالمحسين نيکوکار

ونن مِن ال ْ ُم ْمترین »؛ خداوند ،پس از نزول آی ه
 -12قاطعیت« :الْحقُّ م ِْن ربِّك فال ت ُك ّ
تغییر قبله به پیامبر اكرم (ص) میفرماید :حق ،آن چیزی است كه از سوی پروردگار
تو آمده است ،پس هرگز به خود تردید راه مده (بقره .)147:مدیر و رهبر باید از قاطعیت
و یقین برخوردار باشد ،به خصوص وقتی كه قانونی را تغییر داده و سنتی را میشكند.
 -13تحلیل رویههای سازمانی« :قالُوا ْ
علی ِه آباءنا أ و ل ْوكان آبا ُؤ ُه ْم
فینا ْ
بل ن ّتب ُِع ما أل ْ ْ
تدون» هنگامی كه به آنها گفته میشود از راه خدا پیروی كنید،
شی ًئا و ال ی ْه ُ
الی ْع ِق ُلون ْ
میگویند :ما از آن راهی كه نیاكانمان پیروی كردند دست بر نمیداریم ،در حالی كه
ممكن است گذشتگانشان چیزی نمیفهمیدند و به خطا رفته باشند (بقره .)170:رویههای
سابق سازمانی ممكن است نادرست باشد؛ لذا پیروی از راه و روش و منش مدیران سابق
اگر همراه با استدالل و تعقل نباشد ،قابل پذیرش نیست.
 -14واگذاری مسئولیت بر اساس توانمندیها« :ال تُكلّ ُف ن ْفس إ ِ ّال ُو ْسعها»...؛ همه
به اندازه توانشان مكلف هستند (بقره .)233:تفویض مسئولیت به زیردستان باید بر اساس
تواناییهایشان باشد و به همان مقدار از ایشان انتظار داشت .در خصوص واگذاري هر
شغل به فرد مناسب آن شغل سفارش زيادي در متون اسالمي مشاهده ميشود و آيات
ينال ع ْهدِي ّ
قرآن نيز در اين خصوص نازل شده است ،از جمله آيه معروف «ال ُ
الظالِمِين».
 -15توجه به كاركنان« :و ُق ْل لِلّذین أُوتُوا الْكِتاب و اْالمِّیِّین»...؛ خداوند به پیامبر
اكرم (ص) میفرماید :به اهل كتاب (دانشمندها) و عوام مردم بگو( ...آلعمران .)20:مدیر
باید به تمام افراد سازمان توجه داشته باشد ،هم به سطوح مدیریتی و هم به عا ّمه
كاركنان .كاركنان باید بدانند كه مهم هستند و نقش تعیینكنندهای در سازمان دارند
و این اهمیت را در توجه و عنایت مدیر ،احساس كنند.
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اصطفي ْه
از او شايستهتريم و او تواني مالي ندارد؟!» پيامبر خدا در پاسخ فرمود :ا ِن اهلل ْ
ُ
علیک ْم و زاده بسطه فِي ال ْ ِعلْ ِم و الْجِ ًس ِم ...خداوند او را بر شما برگزيد و بر ظرفيت علمي
و جسمياش افزود.
از آيه  124سوره بقره استفاده ميكنيم كه حضرت ابراهيم (ع) زماني به مقام و
رهبري مردم رسيد كه به تربیت الهي آراسته شد و قدرت روحياش در برابر دشواريها
به كمال رسيد :و ا ِ ِذ ابتلی ابراهیم ربه ب ِكل ِماتٍ
اس ا ِماماً...
فاتمـ ْهن قال اِن ّي جا ِع ُلك لِلْ ّن ِ
ّ
هنگامي كه ابراهيم را پروردگارش با كلماتي بيازمود و او همه را به انجام رسانيد،
خداوند [به او] فرمود« :من تو را پيشواي مردم قرار دادم».
حضرت موسي (ع) فرمان گرفت كه به سوي فرعون برود و او را به توحيد بخواند:
ا ِ ْذهب اِلي فِر ُعون اِن ّ ْه طغي (طه .) 24 :به سوي فرعون برو كه او طغيان كرده است .حضرت
موسي (ع) در اينجا ،خواستههايي از خداوند دارد كه حاكي از اساسيترين نيازمنديها،
یسـرل ِي ام ِري
لوازم و شرايط رهبري و ايفاي رسالت است :قال ربِ اشْ رح ل ِي صد ِري و ِّ
و اح ُل ْل ع ْقده مِن ل ِّ ُسان ِي ی ْفق ْهوا قولي (...طه 25 :تا  .)28موسي گفت :پروردگارا شرح صدر
به من عطا فرما و دشواري امر رسالت را بر من آسان كن؛ گره از زبانم بازگشا تا مردم
سخنم را دريابند.
فلمـا كلّم ْه قال اِن ّك الْیوم لدینا
درباره حضرت يوسف (ع) در قرآن آمده استّ :
مكيِن امين (يوسف .)54 :پس ،چون [پادشاه مصر] با او [يوسف (ع)] سخن راند ،گفت:
« تو امروز نزد ما با منزلت و امين هستي» .چون درايت و امانت حضرت يوسف (ع) بر
سلطان مصر آشكار گشت ،از حضرتش خواست كه عهدهدار امري مهم شود .حضرت
رض اِن ّي حفيِظ عليِم (يوسف« )55 :مرا
يوسف (ع) فرمود :قال ا ِجعلْنِي علي خزآئ ِِن ْال ِ
سرپرست خزائن زمين [مصر] قرار ده كه من نگهدارنده و آگاهم».
خداوند متعال ،پيامبر اسالم (ص) را بر دارنده «خلق عظيم» وصف فرموده است :و
عظيم»؛ و به راستي كه تو بر ُخلقي بس بزرگي .همچنين ،در آيه 159
اِن ّك لعلي ُخ ُل ٍق
ٍ
رحم ٍه مِن اهللِ ل ِ ْنت
سوره آل عمران ،درباره نرمخويي و مهرباني حضرت ميفرمايد :فبِما ً
ب الان ُّ
ْفضوا مِن حول ِك« .به واسطه رحمت خداوند ،تو با مردم
ل ْه ًم و لو ُك ْنت فظ ّا غليظ الْقلْ ِ
نرم و مهربان گشتي و اگر تندخو و سخت دل ميبودي ،از پيرامونت پراكنده ميشدند».
همچنين در آيه  215سوره شعراء به پيامبر اكرم (ص) دستور میدهد كه با پيروان
خود با تواضع و مهر و محبت رفتار كند :و ْ
اخف ْ
ِمن اتبعک مِن ال ْ ْمؤمِنين «بال
ِض جناحك ل ِ
و پرت را براي مؤمناني كه از تو پيروي ميكنند [به نشانه تواضع و محبت] بگستران».
آيات فوق که به عنوان نمونهای از آیات بیشمار قرآن کریم در این زمینه استخراج
شده است ،بیشتر بر ويژگيهاي فرهنگی و ابعاد معنوی مديران تأکید دارد که از آن

جمله به این موارد میتوان اشاره کرد .تربيت الهي ،قدرت روحي ،پايداري در برابر
دشواريها ،دوري از ستمگري ،سعه صدر ،قدرت بيان ،امانتداري ،نرمخويي ،مدارا و
مهرباني ،تواضع توأم با محبت و باالخره توانايي علمي.
همچنین قرآن كريم براي گزينش مبلغ ديني ،مالكهايي را بيان فرموده است .بر
اساس يافتههاي پژوهشي که در قلمرو روانشناسي اجتماعي صورت گرفته است ،نقش
قوخوي رفتاري و كيفيت گفتاروكردار او بسيار مهم است
ن و منزلت ،خل 
مبلّغ از نظر شأ 
و چنانچه شخصيت مبلّغ واجد این خصوصيات نباشد ،تأثيرگذاري پيامهاي تربيتي او
كاهش مييابد و حتي ممكن است كه نتيجه معكوسي را درپیداشته باشد (كريمي.)1377،
با توجه به مجموعه آیاتی که در قرآن کریم در رابطه با رسالت ،مأموریت و وظایف
رسوالن ،پیامبران ،رهبران دینی ،مبلغین و ...وجود دارد ،صفات و ویژگیهایی را میتوان
برای یک مدیر فرهنگی احصا نمود که در سه حوزه دستهبندی شده و بهعنوان بخشی
از مصادیق قرآنی ،به آنها اشاره میشود .بیگمان دامنه این بحث بسیار فراتر از این
تحقیق است و محققان دیگری در این عرصه باید وارد شوند و به تحقیق و تتبع بپردازند.

اندیشه و باور

عنوان

آیههای قرآن کریم در رابطه با عنوان

ایمان به خدا

بقره285 :؛ آل عمران28 :؛ مائده69 :؛ اعراف58 :؛ انعام54 :؛ تغابن8:؛
فجر١٤:؛ زلزال٨:؛ فتح4:؛ عنكبوت67 :؛ بقره126:؛ توبه١١٢:؛ انعام٨٢:

پناه بردن به خدا از شر شیطان

مؤمنون98 :و 97؛ یوسف53 :؛ نساء83:؛ نحل98 :

برپا داشتن نماز

بقره١٥٣:؛ یونس٨٧:؛ رعد٢٢:؛ هود١١٤:؛ عنکبوت٤٥:؛ نمل٣:؛
حج٤١:؛ بینه٥:

عدالتمحوری

آل عمران 18 :و 182؛ انفال51 :؛ حج10 :؛ نساء 58 :و40؛ مائده 8 :و
42؛ شوری15 :؛ اعراف29 :؛ یونس 47 :و 54؛ هود.85 :

تقوا و پرهیزکاری

طالق5- 2 :؛ انفال٢٩:؛ مائده 27:و ٣٥؛ یوسف :آیات  6و  24و 57؛
اعراف96 :؛ طالق5 :؛ مریم72 :؛ بقره2 :

توکل به خداوند متعال

آل عمران 122:و ١٥٩؛ یونس٧١:؛ توبه٤٠:؛ هود١٢٣:؛ انفال٤٩:؛
نمل79:؛ أنفال2:؛ مائده٢٣ :؛ فرقان٥٨ :

تولی و تبری

ممتحنه 4 :و  6و 12؛ احزاب21 :؛ مجادله22 :؛ توبه71 :؛ بقره 119:و
257

بشارت و انذار

طالق7 :؛ انفال60 :؛ تغابن16 :؛ بقره119:؛ اسراء105 :؛ انعام48:؛ سبا:
8؛ فتح8 :

اجتناب از گناه

اعراف٢٠١:؛ ذاریات٥٠:؛ نحل ٣٦:و 34؛ انعام151 :؛ اسراء ٣٢:و 36؛
احزاب36 :؛ نساء 79 :و31؛ رعد6 :
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بینش و بصیرت
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رفتار و کردار

78

عنوان

آیههای قرآن کریم در رابطه با عنوان

اخالص

لقمان٣٢:؛ عنکبوت٦٥:؛ حجر٣٩:؛ زمر 3:و 11؛ اعراف29:؛ کهف110 :؛
ص 82 :ـ 83؛ نساء38 :؛ بقره112:

بینش و بصیرت

عنکبوت٤٣:؛ واقعه٨٥:؛ آلعمران١٣:؛ هود٢٤:؛ نور٤٤:؛ سجده١٢:؛
رعد١٦:؛ فاطر٢٠:؛ اعراف ١٧٩:و 203؛ احقاف٢٦:؛ جاثیه٢٣:؛ ق٨:؛
سجده٢٧:؛ قصص٤٣:

عقل و خرد

بقره 154:و 221؛ لقمان34:؛ اعراف201:؛ انعام65:؛ عنکبوت49 :؛
حجر29 :؛ آلعمران190 :؛ نحل78 :

مشورت با دیگران

آلعمران١٥٩:؛ شورا٣٨:

ایمان به هدف

کهف٦:؛ آلعمران١٠٤:و  126و 174؛ انفال١٠:؛ بقره٢٥٠:؛ احزاب٣٩:

استقامت در راه آرمانها

آلعمران 120:و٢٠٠؛ بقره 45:و 153و ١٥٥؛ نحل٥٣:؛ بلد17 :؛
األحقاف35 :؛ هود 11:و 115؛ کهف٢٨:؛ لقمان١٧:؛ طور٤٨:؛
یوسف١٨:؛ روم٦٠:

عزت نفس و بلندهمتی

آلعمران١٣٩:؛ قصص٨٣:؛ منافقون٨:؛ نساء١٣٩:؛ توبه١١٢:؛
انعام١٦٢:؛ حجر٢٩:؛ یونس٦٥:

حسن خلق و حسن معاشرت

طه٤٤:؛ توبه١٢٨:؛ آلعمران١٥٩:؛ قلم٤ :؛ نساء٣٦ :؛ قلم٤ :؛
شعراء٢١٥:؛ آل عمران159:؛ فتح29:

تواضع و فروتني

فرقان63:؛ حجر88:؛ شعرا21:؛ لقمان18:؛ انعام54:

صبر و بردباري

فرقان63:؛ رمل10:؛ آلعمران120 :؛ ق39 :؛ حجر97 :

عفو و گذشت

مائده13 :؛ آلعمران 20 :و 134؛ نور22 :؛ تغابن14 :؛ اعراف199 :

صداقت

احزاب70 :؛ توبه119 :؛ بقره42 :؛ زمر18 :؛ توبه61 :

امر به معروف و نهی از منکر

توبه71 :؛ آلعمران104 :و 110و 114؛ لقمان17 :؛ اعراف157:؛ حج:
41؛ یوسف62:

بدي را با نيكي پاسخ دادن

رعد22:؛ مؤمنون96:؛ فصلت34:

دستگیری از دیگران

بقره229:؛ زمر10:؛ انعام154 :؛ نحل30:؛ نمل90 :؛ آلعمران133:؛
زمر10 :؛ اسراء7 :؛ قصص77 :؛ یوسف90 :؛ نمل2:؛ صافات104 :و 105
و 122

پرهيز از گفتار بدون عمل

صف2 :؛ بقره44 :

سعه صدر و سهولت قول

بقره15 :؛ آلعمران125 :؛ طه 25 :و26

اختیار و مسئولیت

طالق7 :؛ انفال60 :؛ تغابن16 :

وفای به عهد

اسراء٣٤:؛ نحل٩١:؛ انفال٥٦:؛ مومنون٨:؛ توبه111 :؛ بقره80 :؛
رعد20:؛ مائده82 :؛ انعام152:

جدول شماره ( )5صفات و ويژگيهاي مديران با رویکرد فرهنگی ،مستخرج از نامه  53نهج البالغه
معیارهای عمومی

ویژگی ها
وفاداری

مصادیق (متن فرمان)
«سپس با فرستادن مأموران مخفی راستگو و وفادار ،کارهای آنان را زیر نظر بگیر»

رعیت فروتن باش»
تواضع و فروتنی «در برابر ّ

«آن کس را فرمانده لشکریان نما که از همه در علم و بردباری باالتر باشد و از کسانی باشد
تسلط بر خشم
که خشم او را فرا نگیرد و به زودی از جای خود بهدر نرود»
امانتداری

«درباره اشخاصی که میخواهی به منصبی برگزینی با بررسی سوابق و عملکرد گذشتهشان
اطمینان یاب که آیا اهل امانتداری بودهاند یاخیر»

عفو و اغماض

«همچنانکه تو را در زندگی لغزشی در پیش است آنها نیز بدون لغزش نخواهند بود ،پس
باید با آن دیده در آنان بنگری که توقع داری خداوند در تو بنگرد»

رفق و مدارا

«هرگاه زمامدار شدی باید رفق و مالیمت ورزی»

خوشرفتاری

«تو باید در دلت مهر رعیت را پرورش دهی و مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را
در دل خود جایگزین سازی»

سعی و جهد

«ای مالک با تمام وسایلی که در اختیار داری و با منتهای نیرویی که در جان توست به جلب
رضایت عموم وخرسندی جامعه بکوش»
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 -10-3کنکاش ویژگیهای مدیران فرهنگی در نامه  53نهج البالغه
بر مبنای توصیههای حضرات معصومین (علیهمالسالم) مدیران عالوه بر انجام وظایف
عمومی مدیریت ،باید زمینهساز رشد و تعالی مادی و معنوی افراد نیز در سازمان
باشند؛ در ارتباط با چنین برداشتی از مدیریت ،افرادی که عهدهدار چنین وظایف و
مسئولیتهایی میشوند ،باید دارای صفات و ویژگیهایی باشند تا بتوانند اندیشه ،گفتار و
رفتار همکاران و دیگر افراد سازمان را به اهداف متعالی و ارزشی هدایت کنند .جستجوی
معیارها و ویژگیهای مدیران در منابع روایی ،مستلزم فرصت موسع و بهرهمندی از
کارشناسان زبده است تا در اقیانوس احادیث و روایات معصومین (علیهمالسالم) غور
و این مرواریدها را صید کنند؛ که در این صورت نه مقاالت مختلف که کتابها در این
زمینه باید تدوین شود .ما در این مقاله از این مجموعه بیکران ،تنها به یکی از آنها
(نهج البالغه) و از میان انبوهی از خطبهها ،نامهها و حکمتها ،تنها به یک نامه (نامه )53
مستمسک میجوییم و ویژگیهای مدیران را با رویکرد فرهنگی ،جستجو میکنیم .بر
این اساس ،پارهای از این صفات و ویژگیهایی که مدیران بهطور اعم و مدیران فرهنگی
بهطور اخص ،در سازمانها و جوامع اسالمی باید متصف و آراسته به آنها باشند ،از این نامه
(نامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر) در سه محور عمومی ،اختصاصی و مکتبی ،احصا و
استخراج شده است که در جدول زیر به آنها اشاره میشود.

79

معیارهای عمومی
ویژگی ها

مصادیق (متن فرمان)

تأمین معیشت
کارکنان

«آنگاه به حد وافی نیازمندیهای آنان را تأمین کن که این خود امکان میدهد که در اصالح
خویش بکوشند و از تصرف در اموالی که در اختیارشان میباشد بینیاز گردند ،حجت را بر
آنان تمام میکند که عذری برای مخالفت با امر تو یا خیانت به امانت تو نداشته باشند» و
«رحمت بر رعیت و محبت و لطف به آنان را به قلبت قابل دریافت ساز و هرگز همچون درنده
و خونآشام بر آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری»

طرد چاپلوس

« و باید کسانی نزد تو برگزیدهتر باشند که بیش از همه در روی تو سخن تلخ بر زبان آورند
و تو را در آنچه خدای بر دوستان خود نپسندد ،کمتر یاری کنند .به اهل پرهیز و راستی
پیوند و آنگاه آنان را چنان پرور که در ستایش تو از اندازه نگذرند و به باطل در کاری بزرگ
به تو نسبت دهند و تو آن کار را نکرده باشی .چه زیادهروی در ستایش ،در دل خودبینی،
پرورد و آدمی را به ت ّکبر در آورد»

خوشبینی نسبت «هیچ عاملی بهتر و قویتر از نیکی به رعیت و سبک ساختن هزینههای آنان و ترک تحمیل
بر دوش آنان نیست پس باید در این باب کار کنی که خوشبینی رعیت را بهدست آوری»
به دیگران
عیبپوشی
و پرهیز از
عیبجویی

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 64پاييز 1393

80

«و باید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمنترین آنان در نزد تو ،کسی باشد که بیش از
دیگران عیبجوی مردم است؛ زیرا در مردم عیبهایی است که والی از هر کس دیگر به پوشیدن
آنها سزاوارتر است .از عیبهای مردم آنچه از نظرت پنهان است ،مخواه که آشکار شود ،زیرا
آنچه بر عهده توست ،پاکیزه ساختن چیزهایی است که بر تو آشکار است و خداست که بر
آنچه از نظرت پوشیده است ،داوری کند .تا توانی عیبهای دیگران را بپوشان ،تا خداوند
عیبهای تو را که خواهی از رعیت مستور بماند ،بپوشاند»

«چنانچه بر اثر پست و مقام که به تو داده شده است در تو تکبر بهوجود آید و در خود احساس
خودبینی نمایی ،فورا ً به یاد بیاور عظمت ملک خداوندی را که فوق توست و به قدرت و
پرهیز از غرور و سلطه خداوند و ضعف خود توجه داشته باش ،این توجه و نگرش است که سرکشی و تمرد
را از تو میگیرد و تندی تو را فرو مینشاند و آن عقل را که از مغزت بیرون رفته بود به تو
تکبر
باز میگرداند .پرهیز کن از برابری با عظمت خداوند متعال و از همانندبینی خود با او در
جبروت ربوبی؛ زیرا خداوند متعال هر جباری را ذلیل و هر متکبری را پست و خوار میسازد»
گذشت و
پوزشپذیری

«افرادی را برای کارهای کلیدی و مهم انتخاب کن که هنگام معذرتخواهی از وی ،با سینه
باز و بزرگواری ،عذر طرف را بپذیرد»

جاذبه و دافعه

«باید دورترین و مبغوضترین آنها نزد تو کسانی باشند که زشتیهای مردم را جستجو
میکنند»

صداقت
نظم و انضباط

«با اهل صدق بپیوند و مسئولیتهای کلیدی را به آنان بده»
«کار هر روز را همان روز انجام بده ،زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد»

پاکی و صالحیت «و از آنان که گوهری نیک دارند و از خاندانی پارسا و صالحند و از سابقهای نیکو برخوردارند،
فرماندهان را برگزین»
خانوادگی
وفای به عهد

«ای مالک به وعدهای که به مردم میدهی وفا کن همانطور که خداوند میفرماید وفا نکردن
به عهد ،سبب خشم خداوند و مردم میگردد»

حسن سابقه

«بدترین وزیران تو کسانیاند که وزیران والیان بدکار پیش از تو بودهاند و با آنان در گناهان
همکاری کردهاند ،مبادا اینان صاحبان اسرار تو باشند؛ زیرا که یاران گنهکاران و برادران
ستمکارانند .تو میتوانی به جای آنان بهتر از آنها را بیابی ،کسانی که نظریات و نفوذ آنها را
دارند ولی وزر و وبال آنها را ندارند و با ستمکاران و گنهکاران همکاری نکردهاند .این مردان
پاکدامن هزینه کمتری بر تو تحمیل میکنند و نسبت به تو مهربانترند و با بیگانه کم
الفتترند ،آنها را مخصوصان جلسههای سری و انجمنهای علنی خود قرار ده»

معیارهای تخصصی
ویژگی ها
تجربه کاری
مشورت کردن
داشتن پشتکار و
دوری از تنبلی
تند ذهنی و
داشتن حافظه
قوی
ارتباط مستقیم با
کارکنان

مصادیق (متن فرمان)
«افراد با تجربه را به عنوان کارگزار انتخاب نما»
«هیچ پشتیبان استوارتر از مشورت کردن نیست و هیچ خردمندی از مشورت بینیاز نمیشود»
«بخیل را در مشورت خود دخالت مده؛ زیرا که تو را از احسان منصرف میکند و از نیازمندی
میترساند و نیز با اشخاص ترسو مشورت مکن؛ زیرا در کارها روحیهات را تضعیف میکنند.
همچنین حریص را به مشاورت نگیر که با ستمگری ،حرص را در نظرت زینت میدهد»
«در کارهای خود بر افراد سست و تنبل تکیه مکن»
«کسی را برگزین که در رساندن نامه کارگزارانت به تو یا رساندن پاسخهای تو به آنان کوتاهی
نکند و در آنچه برای تو میستاند یا از طرف تو به آنان تحویل میدهد ،فراموشکار نباشد»
«مبادا به مدت طوالنی خود را از مردم دور نگه داری»

«من مالک اشتر پسر حارث را بر شما و سپاهیانی که تحت امر شما هستند فرماندهی دادم،
داشتن قدرت
گفته او را بشنوید و از فرمان او اطاعت کنید او را مانند زره و سپر نگهبان خود برگزینید؛
تشخیص و تجزیه
زیرا که مالک نه سستی به خرج داده و نه دچار لغزش میشود ،نه در آنجایی که شتاب الزم
و تحلیل
است کندی دارد و نه آنجا که کندی پسندیده است ،شتاب میگیرد»
احتیاط و دقت در «سپس کسی را برای قضاوت بین مردم برگزین که از همه در شبهات با احتیاطتر عمل
نماید»؛ «و از آنچه که در نظرت روشن نیست ،کناره گیر»
قضاوت
«پس برای مشاغل کلیدی از سپاهیان و لشکریان خود کسی را انتخاب و مسئول بنما که
استقامت در برابر در برابر دشواریها و پیشامدهای سخت و تلخ استوار باشد و مصیبتهای بزرگ وی را از پا
ننشاند .فردی باشد که هنگام ناتوانی و ضعف دیگران بر او ضعف و ناتوانی غالب نشود و بر
مشکالت
اثر بیخیالی دیگران بیتفاوت نگردد»
شجاعت
شایستگی و
کفایت

«به اهل شجاعت بپیوند و آنها را به عنوان کارگزار انتخاب نما»
«ای مالک در بهکارگیری کارمندان و کارگزارانی که باید زیر نظر تو کار کنند هیچگونه
واسطه و شفاعتی را نپذیر ،مگر شفاعت «کفایت» و امانت را»
معیارهای مکتبی

ویژگی ها

مصادیق (متن فرمان)

تقوا

« او را به پرهیزکاری در پیشگاه خدا و ترجیح دادن اطاعت او و پیروی از فریضهها و سنتها
که در قرآن به آن امر فرموده است فرمان میدهد که هیچکس نیکبخت نگردد مگر به پیروی
آن و شوربخت نشود جز به انکار و تباه ساختن آن و به او فرمان میدهد که خدای را با قلب
و دست و زبان خود یاری کند؛ زیرا هر کس خداوند جل إسمه را یاری دهد ،خدای یاوری او
را تعهد کرد و هر که او را عزیز دانست خدای ارجمندی او را کفالت فرمود»

توانایی در کنترل « به او فرمان میدهد تا نفس خود را از پیروی آرزوها باز دارد و به هنگام سرکشی رامش
نماید که (همانا نفس همواره به بدی وا میدارد جز آنکه خدا رحمت کند)»
نفس
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بلندی همت

«با بلند همتان بپیوند»
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معیارهای مکتبی
ویژگی ها

مصادیق (متن فرمان)

قیام به وظیفه

«و نزد خدا برای هر یک از این طبقات (افراد جامعه) جایگاهی است که در برگیرنده مسائل
رفاهی و امکانات آنان است و برای هر یک از آنان تا حد تأمین و اصالح وضع زندگی بر عهده
زمامدار حقی است .زمامدار از عهده آنچه خداوند بر دوش او قرار داده است بر نمیآید،
مگر با سعی و کوشش و استمداد از خدای بزرگ و آمادهسازی نفس خود بر التزام به حق و
شکیبایی در برابر دشواریها و آنچه پیش آید»

حق گرایی

«باید محبوبترین و پسندیدهترین کارها نزد تو میانهترینشان در حق باشد»

«دوستداشتنیترین چیزها در نزد تو ،در حق میانهترین و در عدل فراگیرترین و در جلب
عدالت و انصاف خشنودی مردم گستردهترین باشد که همانا خشم عمومی مردم خشنودی خواص را از بین
میبرد ا ّما خشم خواص را خشنودی همگان بیاثر میکند»

مهربانی با
«پس برای کارهای مهم و کلیدی از سپاهان و لشکریان خود کسی را انتخاب نما که نسبت به
ضعیفان و قاطعیت
ضعیفان مهربان و با محبت باشد و در مقابل زورمندان سختگیری و استقامت داشته باشد»
با قدرتمندان
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خیرخواهی

«برای فرماندهی سپاه ،کسی را برگزین که خیرخواهی او برای خدا و پیامبر(ص) و امام
بیشتر باشد»

عبرت از
گذشتگان

«سپسای مالک بدان که تو را به دیاری فرستادهام که پیش از تو داد و بیداد فراوان بر آن
رفته است و مردم در کار تو همانگونه نظر خواهند کرد که تو در کار والیان پیش از خویش
نظر میکنی و از تو همان خواهند گفت که تو درباره آنان میگویی .همانا که نیکوکاران را
از سخنانی میتوان شناخت که خدای درباره آنان بر زبان بندگان خود روان میسازد .پس
کردار شایسته ،نیکوترین اندوخته تو باد .بر هوسناکیها چیره باش و دریغ دار که نفس
خویش به چیزی که نه حالل است بیاالیی».

یاور ظالمان
نبودن

«بدترین وزیران تو وزیری است که پیش از تو وزیر اشرار و بدکاران و شریک آنها در گناهان
بوده است .پس نباید از خواص و نزدیکان تو باشد؛ زیرا آنان یار گناهکاران و برادر ستمگران
هستند در حالیکه تو به جای آنها کسانی که دارای اندیشهها و کاربریهای نیکو مانند آنها
هستند ،میتوانی بهترین وزیر را بیابی که چنان گناهان و کارهای زشت آنان را مرتکب نشده
باشد و ستمگر را بر ستم و گناهکار را بر گناهش همراهی و یاری نکرده باشد»

امتیاز ندادن
به خویشان و
اطرافیان

«همانا زمامدار را نزدیکان و خویشاوندانی است که به مال دگران چشم دارند و به آن درازدستی
میکنند و در معامله کمانصافند پس وسایل تجاوزشان را از میان بردار تا رشته فسادشان
خاصان و نزدیکان خود،
بریده شود و درازدستیشان کوتاه گردد .به هیچیک از اطرافیان و ّ
زمینی به رسم تیول وا مگذار و نباید که کسی از تو پارهزمینی طمع کند تا به همسایگان در
سهم آب یا در عملی که بین او با همسایگان مشترک است ،آنان را به بیگاری گیرد و به آنان
زیان رساند و بار خویش بر دوش دیگران گذارد پس با این کارها ،سود گوارا برای آنان باشد
و سرزنش و گناه آن کار در این جهان و آن جهان گریبانگیر تو گردد»

«سپس از میان خواص خود آن فردی را به خود نزدیکتر کن که از نظر حقیقتگویی صراحت
عدم همکاری در
لهجه داشته باشد و از کمک دادن به تو در کارهایی که خداوند آنها را برای اولیائش دوست
اعمال خالف
ندارد خودداری نماید ،خواه با هوا و هوس تو مطابق باشد یا نه»
پرهیز از
سوءاستفاده از «از امتیازخواهی و اختصاص دادن چیزی که [بهره] همه مردم در آن یکسان است بپرهیز»
مقام
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نتيجهگیری
علم مديريت ،نتيجه علوم انسانی مختلف است و حاصل تالش انديشمندان در علوم
انسانی مختلف با هم تلفيق شده و دانش مديريت را پديد آورده است؛ در این میان
منابع دینی بهویژه قرآن و روایات ما مشحون است از ظرایف و طرایف مدیریتی ،تا
آنجا که میتوان مدعی شد قرآن کریم منبع عام مدیریت اسالمی است و در عین حال،
حوزه خاصی از مباحث قرآن کریم که بهویژه بر مدیریت با رویکرد فرهنگی و معنوی
عنایت وافر دارد ،قصص قرآن است که مبتنی بر آن سیره انبیاء و اولیاء تبیین ،توصیف
و منعکس شده است .به طور خالصه اکثر نویسندگان ،اهداف مدیریت اسالمی را از
ویژگیهای بارز و اختصاصی آن میدانند و برخی آن را تنها وجه تمایز آن با مدیریت
غربی به حساب میآورند .در علم مدیریت ،رفتار وسیلهای برای افزایش کارایی و
اثربخشی است اما در اسالم ،رفتار (اخالق) یک هدف است برای تقرب به اهلل .در علم
مدیریت هدف رسیدن به اهداف سازمانی است اما در مدیریت اسالمی هدف ،انسان
و رشد او بهسوی اهلل است .مهمترین تفاوت مدیریت بر مبنای ارزشهای اسالمی که
نمود آن در مدیریت پیامبران الهی و ائمه معصومین (علیهمالسالم) و در عصر حاضر در
مدیریت حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و مقام معظم رهبری میتوان یافت
با مدیریت بر اساس دانش و تجربه تولید شده در غرب ،در«نحوه نگرش به انسان» نهفته
است؛ یعنی تصویری که اعضای یک جامعه از سایر انسانها و همنوعان خود دارند و
همچنین رابطهای که با طبیعت ،زمان ،جامعه و سایر پدیدههای اجتماعی و محیطی
برقرار میکنند .قرآن کریم ،کالم و سیره معصومین (ع) ،درس زندگی سعادتمند در
این دنیا و رستگاری آخرت برای انسان است .همانطور که در معیارهای استخراج
شده از قرآن و نامه  53نهجالبالغه مشاهده شد ،آموزههای اسالمی در عرصه هدایت،
رهبری و مدیریت کالن جامعه ،به یک بعد انسان نمیپردازد و انسان را در تمام ابعاد
وجودی رشد میدهد .براین اساس ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که در رویکرد
اسالمی ،نظامی جامع و همه جانبه در مقام تعریف ویژگیهای مدیران مد نظر است
که ابعاد دانشی ،نگرشی ،ساختاری و رفتاری را بهصورت همزمان پوشش میدهد.
در این مقاله ،ویژگیها و شاخصهای مدیران فرهنگی از سه منظر مورد توجه و
مطالعه قرار گرفت؛ از منظر تجربیات بشری و مطالعات صورت گرفته در این زمینه،
ویژگیهای مدیران فرهنگی در سه بخش :تمایالت ،اندیشه و رفتار ،دستهبندی شد
که هر کدام به ترتیب  18 ،12و  20شاخص را به خود اختصاص دادند .از منظر قرآن
کریم نیز ویژگیهای مدیران فرهنگی مورد کنکاش قرار گرفتند که در این زمینه
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نیز این ویژگیها در سه عرصه باور ،بصیرت و رفتار ،طبقهبندی شدند که در بخش
باورها  9شاخص ،بصیرت  7شاخص و رفتار  12شاخص شناسایی شد .با مرور نامه 53
نهجالبالغه ویژگیهای مدیران فرهنگی در سه حوزه :معیارهای عمومی ،تخصصی و
مکتبی دستهبندی شد که در بخش معیارهای عمومی  20عامل ،در بخش معیارهای
تخصصی  11عامل و در زمینه معیارهای مکتبی  12عامل و مجموعاً  43معیار و ویژگی
برای رهبران و مدیران جوامع و سازمانهای اسالمی شناسایی و استخراج گردید .ویژگی
برای مدیران از قرآن کریم احصا گردیده است که  106آیه از آیات قرآن ناظر بر این
صفات و ویژگیها میباشد .همچنین به دلیل تعدد و تکاثر روایات معتبر وارد شده از
معصومین (علیهمالسالم) در باب مدیریت و رهبری ،صرفاً یکی از نامههای نهجالبالغه
که به تعبیری منشور فرمانروایی و مدیریت صالحین است (نامه  ،)53معیارها و این
بدین معنی است که رهبران و مدیران سازمانهای فعال در حوزه حکومت اسالمی
با هر ماهیت ،مأموریت و سطحی ،زمانی میتوانند به کارایی ،اثربخشی و کارآمدی از
یکسو و حاکمیت ارزشهای اسالمی و مناسبات برادرانه و صمیمانه اداری از سوی
دیگر ،در سازمانهای متبوع خود دست یازند که بر این اصول ،معیارها و ویژگیها،
متصف و پایبند باشند.
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2323كريمي ،يوسف ()1377؛ روانشناس 
2424مطهري،مرتضي()1372؛ امدادهاي غيبي در زندگي بشر ،چ  ،6تهران ،صدرا
2525مکارم شيرازي ،ناصر ()1369؛ مديريت و فرماندهي در اسالم ،چ  ،4قم ،هدف
2626مکارم شيرازي ،ناصر()1372؛ تفسير نمونه ،چ  ،10تهران ،دارالکتب االسالميه
2727میرزاخانی ،رضا()1389؛ مدیر شایسته از منظر قرآن کریم ،مجموعه مقاالت قرآن
و حقوق ،ش3
2828نجاتبخش اصفهانی ،علی؛ شهریاری ،بهاره()1388؛ مقایسه ویژگیهای مدیریت
از دیدگاه قرآن کریم با مدیریت از دیدگاه تئوریهای غربی ،فصلنامه تخصصی
پژوهشهای میان رشتهای قرآنی ،سال اول ،شماره2
2929نقیپورفر ،ولیا)1376(...؛ اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن ،چاپ دوم ،تهران،
مرکز آموزش مدیریت دولتی
3030هارولد کونتز و همکاران ()۱۳۸۰؛ اصول مدیریت ،ترجمه محمدهادی چمران ،مؤسسه
انتشارات علمی ،چاپ سوم
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