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شماره اول

پیاپی پنجم

پاييز ١٤٠٠

                                                                                  سید احمد عقیلی*1 

چکیده

اجــرای صحیــح مدیریــت فرهنگــی گامــی مهــم در اعتــای فرهنــگ و تمــدن اســامی اســت. 

ــت،  ــدر، قاطعّی ــعه ی ص ــه س ــددی دارد، از جمل ــای متع ــا و مؤلفه ه ــی، ویژگی ه ــت فرهنگ مدیری

ــن  ــت، رک ــی می بایس ــر فرهنگ ــک مدی ــور. ی ــه ام ــتمی ب ــق و سیس ــرش عمی ــودن و نگ ــی ب مردم

قرآن محــوری، حدیث شناســی و ظرفیت شناســی را مدنظــر داشــته باشــد تــا اقداماتــش قریــن بــه 

موفقّیــت باشــد. امــوری چــون روش شناســی، عقانــی و هدفداربــودن، انعطاف پذیــری، قدرت نمایــی 

در برخــورد بافرهنگ هــای دیگــر، تســامح و تســاهل در انجــام امــور قواعــد و معیارهایــی اســت کــه 

پایینــدی بــه آن هــا تضمیــن کننــده ی حرکــت فرهنــگ و تمــدن اســامی در مســیر صحیــح خواهــد 

بــود. ایــن مقالــه برمبنــای یــک مطالعــه ی تاریخــی بــه شــیوه ی توصیفــی- تحلیلــی بــا بهره گیــری 

ــش  ــرده و نق ــی ک ــورد بررس ــی را م ــت فرهنگ ــوم مدیری ــامی، مفه ــات اس ــی و روای ــات قرآن از آی

ایــن عنصــر کلیــدی در اعتــای فرهنــگ جامعــه اســامی را مــورد بررســی قــرار می دهــد. رهیافــت 

ــی و ســیره ی اهــل  ــای آموزه هــای قرآن ــه اجــرای صحیــح مدیریــت فرهنگــی برمبن پژوهشــی مقال

بیــتD اســت کــه در نهایــت باعــث اعتــای تمــدن و فرهنــگ اســامی بــر اســاس موازیــن دیــن 

ــوی  ــردد. از س ــر می گ ــای دیگ ــدن و فرهنگ ه ــام تم ــع اله ــتگاه و منب ــده و خاس ــام ش ــن اس مبی

ــه همــراه داشــته و خــود  دیگــر تحقــق ایــن اصــل مهــم، بالندگــی تمــدن و فرهنــگ اســامی را ب

ضامــن حفــظ و ترویــج آموزه هــای اســامی اســت. ایــن رابطــه ی دو ســویه، هــم در حــوزه ی داخلــِی 

تمــدن و فرهنــگ اســامی و هــم در حــوزه ی تعامــل بــا فرهنــگ و تمدن هــای دیگــر همچنــان برقــرار 

ــردد.  ــر می گ ــگ و تمــدن اســامی و تمدن هــای دیگ ــای فرهن ــود و عامــل اعت خواهــد ب

واژگان کلیدی: مدیریت فرهنگی، اصول و محتوی، قرآن و اهل بیتD، فرهنگ و تمدن اسامی. 

*. دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیریت فرهنگی بر مبنای آموزه های قرآنی 
و سیـره  اهـل بیت)علیهم السالم( )گامـی در 

اعتالی فرهنگ و تمدن اسالمی(
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پژوهشیه مقال
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 مقدمه

مدیریــت فرهنگــی بــه معنــای بکارگیــری مؤثــر و کارآمــد منابــع مــاّدی و انســانی در جهــت رشــد 

ــا  ــک و ی ــازمان های کوچ ــرای آن در س ــن و اج ــناخت قوانی ــوم، ش ــا، آداب و رس ــا، باوره آگاهی ه

در کل جامعــه اســت. در اجــزای جامعــه نیــز مدیریــت فرهنگــی بــه معنــای تربیــت انســان ها بــر 

اســاس آرمان هــای قــرآن و اهــل بیــتD و الگوهــای آســمانی اســت. بنابرایــن مدیریــت فرهنگــی 

بــه معنــای ســازماندهی و اداره امــور و فعالیت هــای فرهنگــی اســت. یعنــی تمــام وظایــف ســازمانی 

ــارت و  ــی و نظ ــت و هماهنگ ــازماندهی، هدای ــزی، س ــت گذاری، برنامه ری ــر سیاس ــت نظی مدیری

ــرد.  ــور و فعالیت هــای فرهنگــی صــورت می گی ــرو ام ــی در قلم ارزیاب

مطالعــه در تاریــخ زندگــی بشــر و روابــط اجتماعــی، ضــرورت ایــن امــر را بــه اثبــات می رســاند 

کــه اصــل مدیریــت، الزمــه ی هــر جامعــه ای اســت و در هــر ســطحی باشــد از آن جــا کــه می توانــد 

ــوان  ــای عن ــر، به ج ــم اســت. در ســال های اخی ــدن شــود، مه ــک تم ــای ی ــا اعت ــث انحــال ی باع

مقبــول »تجدیــد اعتــای تمــدن و فرهنــگ اســامی« از عباراتــی ماننــد »تمــدن نویــن اســامی«، 

»احیــای تمــدن اســامی«، »تمــدن جدیــد اســامی«، »تجدیــد یــا تأســیس مجــدد تمدن اســامی«، 

ــری در  ــوز اجماع نظ ــه هن ــد ک ــر می رس ــه نظ ــده و ب ــه ش ــره گرفت ــامی« به ــه ی اس ــات طیب »حی

اســتفاده از عنوانــی واحــد بــرای ایــن موضــوع حاصــل نشــده اســت. 

هرجامعــه و تمدنــی بــرای ادامــه ی حیــات خویــش در مســیر صحیــح، نیــاز بــه مدیریــت قــوی و 

هدفمنــد دارد. بایــد پذیرفــت کــه: »نیــاز بــه مدیریــت انســان ها بیــش از حیوان هــا اســت. اداره ی 

گلــه ی گوســفند بــا یــک چوپــان بی ســواد کــه مراتــع را شــناخته و مانــع پراکندگــی آن هــا شــود و یــا 

اگــر گوســفندی مریــض شــد آن را معالجــه کنــد بــه ســرانجام می رســد. امــا گوســفند، دنیــای مرمــوز 

روحــی نــدارد، گوســفند قوانیــن پیچیــده ی روحــی کــه الزم اســت شــناخته شــود نــدارد، گوســفند، 

خلیفــه اهلل و مظهــر اســما و صفــات الهــی و دارای احســن تقویــم نیســت. بــه همیــن دلیــل انســان، 

ــر اســت و بیــش از تفــاوت  بیــش از آن کــه گوســفند نیازمنــد بــه چوپــان اســت، نیازمنــد بــه رهب

ســطحی چوپــان و گوســفند، تفــاوت ســطحی رهبــر انســان بــا خــود او الزم اســت، یعنــی راهنمایــان 

و رهبــران الهــی« )مطهــری، 1364، 78(. 

اســام بــرای مدیریــت و رهبــری، جایــگاه و مقــام واالیــی قائــل اســت. تــا جایــی کــه از آن بــه 

عنــوان اساســی ترین محــور جامعــه و یکــی از اصــول مهــم اســام یــاد می کنــد و از تعابیــری چــون 

ــخ تســبیح و عمــود خیمــه اســتفاده می شــود. ایــن  قطــب و محــور وســط آســیاب، ریســمان و ن

تعابیــر بــه معنــای آن اســت کــه قــوام و اســتواری هــر جامعــه و مجموعــه ای بســتگی بــه وجــود 

ــن  ــر ارزش تری ــن و پ ــی از مقدس تری ــل، 1379، 15( یک ــری آن دارد. )میرافض ــگاه رهب ــدار جای و اقت
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اعمــال و مســئولیت ها در مکتــب تربیتــی اســام، کار فرهنگــی و احســاس مســئولیت نســبت بــه 

اخــاق، اعتقــادات، افــکار و رفتــار مــردم و جامعــه اســت. بــه طــور اساســی بعثــت انبیــای الهــی 

بــر همیــن هــدف اســتوار بــوده و در طــول تاریــخ، مصلحیــن و اندیشــمندان در همیــن راســتا قــدم 

برداشــته اند. 

ــی آن  ــت فرهنگ ــث مدیری ــرای بح ــتD ب ــل بی ــرار دادن اه ــو ق ــرورت الگ ــر ض ــه ی دیگ جنب

ــی  ــی برآموزه هــای قرآن ــه متک ــت فرهنگــي منســجم از ســوي اهــل بيــتD ک ــه مدیری اســت ک

ــد.  ــي کنن ــلمين معرف ــري مس ــور فک ــوان مح ــه عن ــود را ب ــد خ ــان بتوانن ــا آن ــد ت ــب ش ــود موج ب

ایشــان بــا توجــه بــه موقعيــت زمانــي و شــرايطي کــه از نظــر سياســي بــر جامعــه حکم فرمــا بــود 

عمــل می کردنــد، و در دفــاع از حّقانيــت اســام، توجيهــات عقلــي ارائــه می دادنــد. از ســوی دیگــر، 

وجــود انحرافــات فرهنگــی و بدعت هــای دینــی در دوره ی اهــل بیــت Dلــزوم بازنگــری در فرهنــگ 

اســامی بــه ویــژه فرهنــگ تشــیع را فزونــی بخشــیده بــود. لــزوم توجــه بــه ایــن امــور در مدیریــت 

فرهنگــی بــرای جامعــه ی امــروز مــا کاری بــس مهــم و حیاتــی اســت. 

هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، تبییــن نقــش مهندســی فرهنگــی در اعتــای فرهنــگ جامعــه ی 

ــیوه ی  ــت. ش ــرای آن اس ــی ب ــعه ی فرهنگ ــای توس ــن راهبرده ــامی و همچنی ــران اس ــی ای کنون

ــی و  ــع تاریخ ــتفاده از مناب ــر اس ــی ب ــی مبتن ــردی تاریخ ــا رویک ــی ب ــی ـ تحلیل ــش، توصیف پژوه

کتابخانــه ای و در بحــث اصــول و مبانــی مدیریــت فرهنگــی، رجــوع بــه کتــب تحقیقاتــی مدیریــت 

 ،Dفرهنگــی می باشــد. مقالــه ی حاضــر بــا بهره گیــری از برخــی آیــات قــرآن و ســیره ی اهــل بیــت

نحــوه ی انجــام و اصــاح برنامه هــای فرهنگــی توســط مدیــران فرهنگــی جهــت ارتقــای فرهنــگ و 

تمــدن اســامی را بیــان کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، پرســش پژوهشــی مقالــه ی حاضــر، آن کــه 

ــا  ــردد، ت ــرا گ ــت اج ــامی می بایس ــه ی اس ــی جامع ــت فرهنگ ــی در مدیری ــد و معیارهای ــه قواع چ

ــی و  ــای قرآن ــاس آموزه ه ــر اس ــامی ب ــدن اس ــگ و تم ــای فرهن ــیر اعت ــح در مس ــت صحی حرک

ــی  ــت فرهنگ ــه مدیری ــی پژوهــش آن اســت ک ــرض اصل ــرد؟ ف ــق پذی ســیره اهــل بیــتD تحق

بــا بهره گیــری از مؤلفه هایــی همچــون رکــن قرآن محــوری و حدیث شناســی، ظرفیت شناســی، 

ــا فرهنگ هــای دیگــر، تســامح و تســاهل در انجــام امــور  روش شناســی، قدرت نمایــی در برخــورد ب

ــامی در  ــدن اس ــگ و تم ــت فرهن ــده ی حرک ــن کنن ــر و تضمی ــر، ناظ ــای دیگ ــم و مؤلفه ه و مفاهی

مســیر صحیــح خواهــد بــود. نتیجــه ی نهایــی آن کــه اجــرای صحیــح مدیریــت فرهنگــی برمبنــای 

آموزه هــای قرآنــی و ســیره اهــل بیــتD در نهایــت باعــث اعتــای تمــدن و فرهنــگ اســامی بــر 

اســاس موازیــن دیــن مبیــن اســام شــده و خاســتگاه و منبــع الهــام تمــدن و فرهنگ هــای دیگــر 

می گــردد. از ســوی دیگــر، تحقــق ایــن اصــل مهــم، بالندگــی تمــدن و فرهنــگ اســامی را بــه همــراه 
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ــج آموزه هــای اســامی اســت.  داشــته و خــود، ضامــن حفــظ و تروی

درخصــوص پیشــینه ی پژوهشــی موضــوع بایــد گفــت ديــر زمانــي نيســت کــه از طــرح اصطــاح 

ــت،  ــوزه ی مديري ــو در ح ــات ن ــه اصطاح ــذرد و از جمل ــا می گ ــه ی م ــي در جامع ــت فرهنگ مديري

ــت  ــم مدیری ــيار مه ــاي بس ــش و کارکرده ــگاه، نق ــوم، جاي ــدم درک مفه ــت. ع ــوان اس ــن عن همي

فرهنگــی و حاشــيه ای و درجــه ی دوم تلقــي کــردن آن تقریبــًا تــا اوایــل انقاب اســامی، ســبب شــده 

تــا آن اهتمــام الزم بــراي ســاماندهي بــه امــور فرهنگــي جهــت حرکــت در مســیر صحیــح فرهنــگ 

اســامی بــه درســتی انجــام نشــود و ضرورتــي بــراي طــرح مديريــت فرهنگــي نباشــد. بــا وجــود 

ــوده اســت؛  ــت ب ــورد توجــه و عنای ــرب م ــادی در غ ــرن نوزدهــم می ــی از ق ــن موضوع ــه چنی آن ک

متأســفانه تحقیقــات پژوهشــی بــرای الگوگیــری در ایــن زمینــه موجــود نیســت. بــر ایــن اســاس، 

تمــام تــاش در ایــن مقالــه بــرآن بــود کــه بــا اتــکا بــه دو منبــع اصیــل اســامی )قــرآن و ســیره 

اهــل بیــتD( و ارائــه ی مصادیقــی از ایــن دو منبــع در خصــوص مدیریــت فرهنگــی، فتــح بابــی 

بــرای پژوهــش و تحقیقــات بعــدی باشــد. 

ضرورت و اهمیت مدیریت فرهنگی بر اساس آیات قرآنی

کلماتــی از قبیــل »مدّبــر«، »رســول«، »امــام« و »خلیفــه« در قــرآن بــه معنــای مدیــر و مدیریــت 

ــد:  ــه می فرمای ــان ک ــت دارد. چن ــور را بدس ــر ام ــتی تدبی ــام هس ــد در رأس نظ ــند. خداون می باش

ــر  ــا زمیــن تدبی ــد امــور را از آســمان ت ْرِض«. )ســجده: 5( خداون ــی اْلَ ــَماء ِإَل ــَن السَّ ــَر ِم ْم ــُر اْلَ »ُیَدبِّ

می کنــد. در قــرآن بــه چیزهــای بســیاری ســوگند یــاد شــده اســت، از قبیــل: یــوم القیامــه، نفــس 

اللوامــه، عصــر، قلــم و... کــه بیانگــر اهمیــت آن هــا در پیشــگاه الهــی اســت. در یکــی از آیــات، بــه 

ــن ســوگند  ــات: 5( و از ای ــرًا«. )نازع ــراِت  َأْم ــاد شــده اســت: »َفاْلُمَدبِّ ــور ســوگند ی ــدگان ام تدبیرکنن

ــت  ــت و قداس ــح، دارای اهمی ــت صحی ــرآن، مدیری ــر ق ــه از نظ ــرد ک ــتنباط ک ــن اس ــوان چنی می ت

ــه  ــه ضــرورت مدیریــت فرهنگــی پرداختــه اســت می تــوان ب خاصــی اســت. از دیگــر آیــات کــه ب

آیــات زیــر اشــاره کــرد:

... َيْأُمُرُهــْم ِباْلَمْعــُروِف َو َيْنهاُهــْم َعــِن اْلُمْنَکــِر« )اعــراف:  ــيَّ مِّ ِبــيَّ اْلُ ُســوَل النَّ ِبُعــوَن الرَّ ذيــَن َيتَّ ـ »الَّ

157(؛ آنــان کــه پیــروی می کننــد از فرســتاده شــده ای کــه پیامبــر اّمــی اســت... )آن کــه(، آن هــا را 

ــد.  ــه نیکویــی و نهــی از زشــتی می نمای امــر ب

ــًة َيْهــُدوَن ِبَأْمِرنــا« )انبیــاء: 73(؛ مــا آنــان را پیشــوایان هــادی بــه امــر خودمان  ـ »َو َجَعْلناُهــْم َأِئمَّ

ــرار دادیم.  ق

ــوَن«  )حجــرات: 10(؛  ــْم ُتْرَحُم ُك ــوا اهَّلَل َلَعلَّ ُق ــْم َو اتَّ ــَن َأَخَوْيُك ــوا َبْي ــَوٌة َفَأْصِلُح ــوَن ِإْخ ــا اْلُمْؤِمُن َم ـ  »ِإنَّ

ــد و  ــح دهی ــود صل ــرادران خ ــن ب ــه بی ــس همیش ــد، پ ــرادر یکدیگرن ــه ب ــان هم ــت مؤمن در حقیق
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ــد. ــرار گیری ــه مــورد رحمــت الهــی ق ــزگار باشــید، باشــد ک ــرس و پرهی خدات

در بینــش شــیعه، ضــرورت مدیریــت را بایــد در اصــل اســتوار امامــت جســتجو کــرد. مدیریــت را 

اگــر ایــن گونــه ارتقــا دهیــم و بــا امامــت مرتبــط نماییــم، از عــوارض و آفــات آن کاســته می شــود. 

مشــروعیِت مدیریــت در جامعــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه بــا امامــت پیونــد داشــته و هــرگاه ایــن 

ــی،  ــوی دامغان ــد. )تق ــت می دهن ــود را از دس ــت خ ــا، خاصی ــه ی حرکت ه ــود، کلی ــع ش ــه قط رابط

َیــاِم َو اْلَحــجِّ  َکاِة َو الصِّ ــاَلِة َو الــزَّ َمــاِم َتَمــاُم الصَّ 1368، 51( در ایــن مــورد امــام رضــاA می فرماینــد: »ِباْلِ

ْطــَراف« )ابــن  ُغــوِر َو اْلَ ْحــَکاِم َو َمْنــُع الثُّ َدَقــاِت َو ِإْمَضــاُء اْلُحــُدوِد َو اْلَ َو اْلِجَهــاِد َو َتْوِفیــُر اْلَفــیْ ِء َو الصَّ

بابویــه، 1376، 676؛ طبرســی، 1403، ج2، 434(؛ بــه وســیله ی امــام نمــاز و زکات و روزه و حــج و جهــاد، 

تمــام و خــراج و صدقــات، افــزون و حــدود و احــکام، اجــرا و مرزهــا و مناطــق، حفــظ می شــوند. 

ــی  ــت فرهنگ ــث مدیری ــه مبح ــه ب ــهD ک ــری از ائم ــث دیگ ــه احادی ــه ب ــرای نمون ــا ب در اینج

می نماییــم: اشــاره  پرداخته انــد 

 » ْبــِر َو اْلِعْلــِم ]ِبَمَواِقــعِ [ ِبَمَواِضــِع اْلَحــقِّ ـ قــال علــیA: »َل َيْحِمــلُ  َهــَذا اْلَعَلــَم  ِإلَّ َأْهــُل اْلَبَصــِر َو الصَّ

ــه دوش نمی کشــد مگــر کســی کــه  ــه173(؛ پرچــم مدیریــت و فرماندهــی را ب )نهــج الباغــه، خطب

صاحــب بصیــرت و مقاومــت و آگاه بــه مواضــع و مســائل حــق باشــد. 

ــْرُه ِبَيــِدِه، َفــِإْن َلــْم َيْســَتِطْع َفِبِلَســاِنِه، َفــِإْن َلــْم  ـ قــال رســول اهللJ: »َمــْن  َرَأى  ِمْنُكــْم  ُمْنَكــرًا َفْلُيَغيِّ

يَمــاِن« )ابــن ابــی جمهــور، 1405، ج1، 314؛ پاینــده،  َيْســَتِطْع َفِبَقْلِبــِه، َلْيــَس َوَراَء َذِلــَك َشــيْ ٌء ِمــَن اْلِ

1382، 768(؛ هــر کــس از شــما امــر ناشایســته ای ببینــد، بــه دســت خویــش مانــع آن شــود و اگــر 

نتوانــد، بــه زبــان و اگــر نتوانــد بــه دل مانــع شــود کــه کمتریــن ایمــان ایــن اســت. 

ــوا َجِميعــًا«  ــْم َفاْرَتِحُل ــوا َجِميعــًا َو ِإَذا اْرَتَحْلُت ــْم َفاْنِزُل ــِإَذا َنَزْلُت َق،  َف ــرُّ َف اُكــْم  َو التَّ ـ قــال علــیA: »ِإيَّ

)نهــج الباغــه، نامــه11(؛ از پراکندگــی بپرهیزیــد و در هنــگام توقــف و حرکــت، همــه بــا هــم باشــید. 

کارکردهای مدیریت فرهنگی

ــود،  ــزل مقص ــر من ــه س ــود ب ــه ی خ ــاندن جامع ــرای رس ــران، ب ــران و مدی ــت، رهب ــروری اس ض

ــر،  ــر خطی ــن ام ــت ای ــرای موفقی ــزی ب ــد. در برنامه ری ــدام کنن ــن اق ــم و بنیادی ــه فعالیت هــای مه ب

ــرد: ــام گی ــم انج ــدام مه ــد اق ــت چن می بایس

اول: برنامه ریــزی بــرای پیشــبرد اهــداف اســت. فراینــد تعییــن برنامه هایــی بــه منظــور 

ــع  ــداف، وض ــن اه ــامل تعیی ــه ش ــد ک ــزی می نامن ــر را برنامه ری ــورد نظ ــد م ــه مقاص ــتیابی ب دس

روش هــا و خــط مشــی ها، تبدیــل هــدف بــه صــورت برنامــه ی عملیاتــی و چگونگــی اجــرا و کنتــرل 

ــی،1379،  ــرد خــاص خــود را دارد. )حبیب ــا و کارب ــی معن ــف مدیریت آن می شــود و در ســطوح مختل

19( برنامه ریــزی بــه عنــوان شــالوده و اســاس مدیریــت در صورتــی کــه حســاب شــده و بــر پایــه ی 
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ــی در  ــردی و جمع ــای ف ــی فعالیت ه ــِی منطق ــث جهت ده ــد، باع ــت باش ــق و درس ــات دقی اطاع

یــک تمــدن می شــود. ســرآغاز موفقیــِت یــک جامعــه بــرای نیــل بــه اهدافــش برنامه ریــزی اســت. 

ــدی، 1382، 102ـ101( )احم

ــه اهــداف اســت. هماهنگــی  ــرای دســتیابی ب ــف جامعــه ب ــن اجــزای مختل دوم: هماهنگــی بی

بــه معنــای ایجــاد نظــم و یکنواختــی بیــن فعالیت هــا و بخش هــای مختلــف یــک جامعــه اســت. 

مرحلــه ی هماهنگــی بــه طــور معمــول پــس از ســازماندهی و تقســیم وظایــف موضوعیــت می یابــد. 

ــرد را مشــخص  ــن کارک ــت ای ــری می شــود و آن چــه ماهی ــت و رهب ــی ســبب هدای ــن هماهنگ ای

می ســازد شــامل مجموعــه فعالیت هایــی اســت کــه بــه طــور مســتقیم بــا انســان و کاربــرد منابــع 

انســانی آن جامعــه رابطــه دارنــد. )نائینــی، 1389، 13-14(

ســوم: اقــدام بســیار مهــم و نهایی،کنتــرل و نظــارت بــر انجــام امــور اســت. کنتــرل، بــه معنــای 

ــراف  ــری از انح ــرای جلوگی ــات الزم ب ــرای آن و اقدام ــان اج ــا از زم ــا و برنامه ه ــی تصمیم ه ارزیاب

عملیــات نســبت بــه اهــداِف برنامــه اســت. در واقــع، مرحلــه ی پایانــی مدیریــِت فرهنگــی، نظــارت و 

ارزشــیابی اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه »نظــارت«، همــراه عمــل و فعالیــت امــا »ارزشــیابی«، پــس از 

پایــان فعالیــت اســت. نظــارت، دقــت در اجــرای صحیــح برنامه هــا و هم خوانــی و انطبــاق آن هــا 

ــه  ــا و ب ــا، معیاره ــن ماک ه ــت تعیی ــم اس ــیابی مه ــه در ارزش ــت. آن چ ــی اس ــول مدیریت ــا اص ب

عبــارت دیگــر موازیــن ارزشــیابی اســت کــه بایــد صریــح و روشــن باشــد تــا کارآیــی و اثربخشــی در 

جامعــه را داشــته باشــد. )حاجــی ده آبــادی، 1385، 93(

Dمشخصات و ویژگی های مدیر فرهنگی بر اساس آموزه های قرآنی وسیره اهل بیت

مفهــوم مدیریــت در تمــدن اســامی، بــه معنــای انجــام اقدامــات در راســتای اعتــای فرهنــگ 

ــه  ــا مدیریــت دارد و ب ــرادف ب ــی مت ــل اســامی اســت. در تفکــر شــیعه، اصــل امامــت معنای اصی

ــرJ و هدایــت جامعــه بــه ســوی کمــال  ــر اســاس قــرآن و ســنت پیامب معنــی رهبــری جامعــه ب

ــای  ــاس آموزه ه ــر اس ــش ب ــت خوی ــا مدیری ــد ب ــامA می کوش ــی،1374، 36( ام ــد. )الوان می باش

ــر  ــای مدی ــوان مؤلفه ه ــاس می ت ــن اس ــر ای ــردازد؛ ب ــام بپ ــل اس ــگ اصی ــر فرهن ــه نش ــی ب قرآن

فرهنگــی موفــق را در ســنت و ســیره ی اهــل بیــتD مــورد بازشناســی و تفســیر قــرار داده و الگویــی 

ــوارد  ــه م ــوان ب ــی می ت ــر فرهنگ ــک مدی ــود. از ویژگی هــای ی ــن رابطــه ترســیم نم مشــخص در ای

زیــر اشــاره کــرد:

1- سعه ی صدر و شکیبایی

ــا  ــه ب ــت مواجه ــود، قابلی ــد آن ش ــی واج ــون کس ــه چ ــت ک ــی اس ــاف اله ــدر از الط ــرح ص ش
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ــزار مدیریــت،  ــن اب ــه دســت مــی آورد. مهم تری ــات شــدید مثبــت و منفــی را ب ســختی ها و هیجان

ــْدر« )نهــج  َياَســِة َســَعُة الصَّ ــُة الرِّ ســعه ی صــدر اســت؛ چنــان کــه حضــرت علــیA می فرمایــد: »آَل

ــد  ــی نیازمن ــت. کار فرهنگ ــینه اس ــادگی س ــت، گش ــزار مدیری ــیله و اب ــت176(؛ وس ــه، حکم الباغ

ــاال جهــت تحمــل  ــوی و برخــوردار از ظرفیــت بســیار ب ــه دارای روحــی ق شــخصیت هایی اســت ک

اختــاف عقایــد، تبلیغــات منفــی و... باشــند. زیــرا در مســیر فرهنگ ســازی، موانــع فراوانــی ماننــد 

تعّصــب، تحّجرگرایــی، روشــنفکری و احســاس خطــر نســبت بــه منافــع شــخصی وجــود دارد و هــر 

ــا  ــد. ب ــه شــّدت از خــود مقاومــت نشــان می دهن ــر تغییــر و تحــّول، ب ــع در براب ــن موان ــک از ای ی

توجــه بــه ایــن اهمیــت اســت کــه حضــرت موســیA در زمــان مبعــوث شــدن بــه پیامبــری، بــه 

ــد.  ــب می کن ــدر طل ــرح ص ــد ش ــن، از خداون ــغ دی ــزار تبلی ــن اب ــوان مهم تری عن

ــور  ــِی ام ــری غیرمنطق ــدم تصمیم گی ــه ع ــش و در نتیج ــظ آرام ــب حف ــکیبایی، موج ــر و ش صب

ــد یافــت.  ــه تحلیــل بهتــری از امــور دســت خواهن ــد، ب می شــود. کســانی کــه ایــن ویژگــی را دارن

بــر ایــن اســاس، مدیرانــی کــه بــه بازدهــی ســریع فعالیت هــا بــاور دارنــد، بــرای کارهــای فرهنگــی 

ــر و  ــاه مــدت مشــخص نمی شــود مناســب نیســتند. بنابرایــن داشــتن صب کــه نتیجــه ی آن در کوت

شــکیبایی بــه معنــی خــودداری از شــتابزده عمــل کــردن اســت. زیــرا فرهنــگ، پدیــده ای ثابــت و در 

عیــن حــال متغیــر می باشــد. بــه بیــان دیگــر ســرعت تغییــرات فرهنگــی بســیار آرام اســت و لــذا 

مدیــراِن متولــی ایــن امــور، بایــد افــرادی صبــور و شــکیبا باشــند. )حبیبــی، 1379، 99- 98(

2- عدالت

ــرار گرفتــن هــر چیــزی در جــای خــودش اســت. عدالت خواهــی،  ــی ق ــه معن ــت در لغــت ب عدال

بــه مفهــوم تــاش در جهــت جــاری ســاختن عــدل در تمــام امــور اســت و ســامت امــور، بســتگی 

بــه درجــه ی برقــراری عدالــت در آن مســائل را دارد. در قــرآن نیــز رعایــت عــدل و داشــتن عدالــت در 

زندگــی شــخصی و همچنیــن در مقــام مدیریــت، در ردیــف ویژگی هــای مهــم شــمرده شــده اســت. 

اهمیــت عــدل بــه درجــه ای اســت کــه خداونــد آن را حتــی بــه بهــای ضــرر و زیــان خــود یــا نزدیــکان 

ــى َأنُفِســُكْم  ــْو َعَل ــِه و ََل ــَهَداء ِلّل ــَن ِباْلِقْســِط ُش اِمي ــوْا َقوَّ ــوْا ُكوُن ــَن آَمُن ِذي ــا الَّ َه ــا َأيُّ ــد: »َي توصیــه می کن

َأِو اْلَواِلَدْيــِن َو اَلْقَرِبيــَن« )نســاء: 135(؛  ای مؤمنــان، برپاکننــده ی قســط و شــاهدان خداتــرس باشــید؛ 

ــرJ می فرمایــد: »اگــر بخواهیــد  حتــی اگــر بــه زیــان شــما یــا والدیــن و نزدیکانتــان باشــد. پیامب

شــما را از امــارت )مدیریــت( باخبــر ســازم، آغــازش مامــت اســت و بــه دنبالــش ندامــت خواهــد 

آمــد و ســرانجامش عــذاب روز قیامــت اســت، مگــر آنکــس کــه عدالــت ورزد«. )پاینــده، 1382، 265(
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3- قاطعیت و شجاعت

یکــی از خصوصیــات فــردی و شــخصیتی مدیــر، داشــتن قاطعیــت و شــجاعت در کار مدیریــت 

ــواره در  ــان هم ــم، آن ــتD درمی یابی ــل بی ــامJ و اه ــر اس ــیره ی پیامب ــل در س ــا تأم ــت. ب اس

ــوی  ــت و شــجاعت داشــتند؛ )تق ــر قاطعّی ــی ب ــی مبتن ــد و مدیریت کار بســیار جــدی و قاطــع بودن

ــَل  ـَ ع ـَ ــُه ج ـَ ان ـَ ح ـْ ب ـُ ــنَّ اهَّلَل س ـِ دامغانــی، 1368، 146-144( چنان چــه حضــرت علــیA می فرمایــد: »َو َلك

ــران را در تصمیمــات  ــد پیامب ــه 192(؛ خداون ــْم« )نهــج الباغــه، خطب ــي َعَزاِئِمِه ٍة ِف ــوَّ ــي ُق ــَلُه ُأوِل ـُ ُرس

ــوَن  ُغ ــَن ُيَبلِّ ِذي ــد: »الَّ ــرآن می فرمای ــد در ق ــن خداون ــرار داد. همچنی ــدرت ق ــا، دارای ق و قاطعیت ه

ــه پیام هــای الهــی را  ــدًا ِإلَّ اهَّلَل«  )احــزاب: 39(؛ کســانی ک ــْوَن َأَح ــْوَنُه َو ل َيْخَش ِرســالِت اهَّلِل َو َيْخَش

ابــاغ می کننــد و از خــدا می ترســند و از هیــچ کــس جــز خــدا بیــم ندارنــد... . قاطعیــِت مدیــران 

فرهنگــی در اجــرای تصمیمــاِت مطلــوب، بــه معنــای تســلیم نشــدن در مقابــل موانــع و مشــکات 

ــح و ســریع برنامه هــا و  ــی باعــث اجــرای صحی ــن ویژگ ــه انجــام فعالیت هــا اســت. ای ــه ب و عاق

جلوگیــری از اتــاف وقــت و منابــع خواهــد شــد. 

4-تواضع و فروتنی و یا مردمی بودن

شــخص مدیــر، بــرای ِاعمــال مدیریــت خــود بایــد از حمایــت کارکنــان خویــش بهره منــد بــوده 

ــن در برخــورد  ــد. همچنی ــی را از خویــش دور کن ــرور و خودبرتربین ــت، غ ــن حمای ــب ای ــرای جل و ب

بــا دیگــران، رعایــت ادب و احتــرام را بنمایــد، حالــت مردمــی بــه خــود بگیــرد و از تواضــع در عیــن 

حفــظ شــخصیت، چشــم نپوشــد. 

پیشــوایان دینــی همــواره در برخــورد بــا مــردم متواضــع بودنــد، چنان کــه حضــرت علــیA بــه 

ِه  مالــک اشــتر، کارگــزار مصــر فرمودنــد: »َفــِانَّ َعْطَفــَك َعَلْيِهــْم َيْعِطــُف ُقُلوَبُهــْم َعَلْيــَك َو ِانَّ َاْفَضــَل ُقــرَّ

ــِه« )ابــن شــعبه،1382، 203؛ احمــدی  ِعيَّ ِه الرَّ ــاَلِد َو ُظُهــوُر َمــَودَّ ــُوَلِه اْســِتَقاَمُه اْلَعــْدِل ِفــي اْلِب َعْيــِن اْل

ــان را  ــای آن ــت، دل ه ــراد زیردس ــه اف ــو ب ــت ت ــر و محب ــک! مه ــی، 1426، ج1، 483(؛  ای مال میانج

ــی  ــت: یک ــز اس ــود دو چی ــدار می ش ــنی زمام ــم روش ــب چش ــه موج ــازد و آنچ ــو می س ــه ت متوج

برقــراری عدالــت و دومــی ابــراز عاقــه بــه آنــان. 

5- مشورت

ــد  ــرار می ده ــود ق ــای خ ــرلوحه ی برنامه ه ــان ها را س ــخصیت انس ــرورش ش ــام، پ ــن اس دی

ــه  ــر جاذب ــد. یکــی از شــیوه های مناســب و پ ــن منظــور را تعقیــب می کن ــف، ای و از راه هــای مختل

بــرای ایــن کار، »مشــورت« اســت. مدیــر موفــق هرگــز عملکــرد خویــش را بهتریــن شــیوه نمی دانــد 

ــد. )تقــوی دامغانــی،  ــر می گزین ــا دیگــران، بهتریــن راه حــل را ب بلکــه از طریــق شــور و مشــورت ب



112

سال دوم

شماره اول

پیاپی پنجم

پاييز ١٤٠٠

ــي  ــاِوْرُهْم ِف ــد: »َو َش ــد و می فرمای ــان می ده ــورت فرم ــه مش ــرش را ب ــد پیامب 1368، 194( خداون

ــد توجــه داشــت  ــا مســلمانان مشــورت بنمــا. بای ــر! در کارهــا ب ــر« )آل عمــران: 159(؛  ای پیامب اَلْم

در مشــورت، مدیــر بایــد دارای قــدرت انتخــاب باشــد. یعنــی افــکار و آرا را ســبک و ســنگین کــرده، 

ــر اســام ــم، پیامب ــه ی فــوق درمی یابی ــا تأمــل در آی ــد. ب ــی را اعــام کن ــه نظــر نهای ســپس قاطعان

ــا اصحــاب  ــاری گرفتــن از اندیشــه ی دیگــران و مشــورت ب ــه ی J در تصمیم گیری هــای خویــش ب

ــد.  ــام می ورزیدن ــود اهتم خ

6- نگرش سیستمی و ژرف نگری

ــط  ــوع و رواب ــک موض ــف ی ــاد مختل ــه ابع ــه ب ــای توج ــه معن ــی ب ــور فرهنگ ــری در ام جامع نگ

متنــوع آن بــرای ایجــاد تغییــر یــک پدیــده اســت. اکثــر منابــع مدیریتــی فرهنــگ، جامــع نگــری 

ــت.  ــری اس ــل آن جزیی نگ ــه در مقاب ــد ک ــرار می دهن ــتمی ق ــا سیس ــد ی ــرش نظام من ــادل نگ را مع

مدیــران فرهنگــی تنهــا بــا ژرف نگــری در مســائل فرهنگــی و دیگــر مســائل اجتماعــی، قــادر خواهنــد 

ــد.  ــه بهتریــن شــکل ممکــن اجــرا کنن ــود تصمیمــات صحیــح بگیرنــد و برنامه هــا را ب ب

 Aدر روایــات پیشــوایان مــا بــه ایــن مطلــب توجــه ویــژه ای شــده اســت. چنان کــه امــام صــادق

ــُه ِمــن َمخَرِجــِه َقبــَل أن َتَقــَع فيــِه  در حدیثــی می فرماینــد: »ِقــف ِعنــَد ُكلِّ أمــٍر َحّتــى  َتعــِرَف َمدَخَل

ــاره ی آن  ــود، درب ــه می ش ــو عرض ــر ت ــه ب ــر کاری ک ــی، 1426، ج4، 210(؛ ه ــدی میانج ــَدَم« )احم َفَتن

بیندیــش تــا آغــاز و پایــان آن را بدســت بیــاوری پیــش از آن کــه در پشــیمانی فــرو روی. برخــورد 

ســطحی و ظاهــری بــا امــور و وقایــع از جملــه آفــات و نقایــص مدیریــت اســت. یــک مدیــر موفــق 

بایــد در مــورد هــر مســئله ای کــه تصمیم گیــری می کنــد بــا گذشــتن از ظاهــر امــور و رســیدن بــه 

باطــن وقایــع، عمــق قضایــا را درک کنــد و از ایــن طریــق ارتبــاط امــور را روشــن ســازد. 

7- آینده نگری و عمل بر اساس برنامه

همان گونــه کــه اســام، مســلمانان را بــه شــناخت گذشــته تشــویق می کنــد، بــه همــان انــدازه 

نیــز آینده نگــری را مــورد توجــه قــرار می دهــد. ایــن همــه تأکیــد و تشــویق بــرای شــناخت گذشــته 

بــه خاطــر آینــده اســت و اگــر از سرگذشــت گذشــتگان و زیبایی هــای آن در زندگــی و آینده ســازی 

خویــش بهــره نگیریــم، نــه تنهــا تاریــخ را بــه عنــوان ســرگرمی خوانده ایــم بلکــه تــا حــدی کار لغــو و 

ــد  ــان را آینده نگــری می دانن بیهــوده انجــام داده ایــم. حضــرت علــیA یکــی از خصلت هــای مؤمن

ــان  ــی، 1403، ج75، 25(؛ مؤمن ــم« )مجلس ــا َأَماَمُه ــوا َم ــَن َعَرُف ِذي ــُم الَّ ــوَن ُه ــد: »اْلُمْؤِمُن و می فرماین

کســانی هســتند کــه آینــده ی خویــش را می شناســند. 

اهمیــت حرکــت بــر اســاس برنامــه در امــور فرهنگــی، بــه دلیــل جلوگیــری از انحــراف در مســیر 

ــای  ــوص فعالیت ه ــه خص ــور ب ــام ام ــزی در تم ــت. برنامه ری ــردن اس ــل ک ــلیقه ای عم ــدف و س ه
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فرهنگــی، شــرط مهــم دســتیابی بــه اهــداف، کنتــرل فعالیت هــا و حرکــت صحیــح جهــت رشــد و 

اعتــای فــرد و جامعــه اســت. )ایــران نــژاد، 1371، 52( البتــه، تنهــا داشــتن برنامــه بــرای فعالیت های 

فرهنگــی کافــی نیســت، بلکــه بایســتی مدیــران بــر اســاس آن عمــل کننــد و در مواقــع ضــروری بــه 

شــکل رســمی و قانونــی، تغییــرات الزم را در آن بوجــود آورنــد. 

ماهیت و محتوای مدیریت فرهنگی

حرکت هــا و فعالیت هــای فرهنگــی و دینــی مدیــران و رهبــران جوامــع، دارای دو جنبــه ی 

ظاهــری و باطنــی اســت. همچنــان کــه قــرآن دارای معنــای ظاهــری و باطنــی اســت. در مدیریــت 

ــور  ــوای ام ــا محت ــت ب ــدم و اولوی ــه، تق ــن دو جنب ــه ای ــی ب ــگاه ترکیب ــا ن خــرد و کان فرهنگــی، ب

ــه  ــان ب ــراد و جوامع ش ــت اف ــرای حرک ــی را ب ــارت های بزرگ ــت از آن، خس ــت و غفل ــی اس فرهنگ

ــول  ــی و اص ــای فرهنگ ــوای فعالیت ه ــوع محت ــه موض ــث ب ــن مبح ــت. در ای ــد داش ــال خواه دنب

حاکــم بــر آن، جهــت حرکــت صحیــح و اعتــای فرهنــگ و تمــدن بــر اســاس آموزه هــای اســامی، 

ــود.  ــه می ش پرداخت

1- قرآن محوری و حدیث شناسی

تمســک بــه قــرآن در صــدر تاریــخ اســام، ســبب هدایــت جامعــه توســط پیامبــر عظیــم الشــأن 

و در نهایــت شــکل گیری فرهنــگ و تمــدِن نمونــه ی اســامی، و دوری از قــرآن و آموزه هــای اســامی، 

در قــرون دهــم هجــری بــه بعــد، انحــراف مســّلم از حــق و حقیقــت و افــول تمــدن اســامی را منجــر 

شــد. هــرگاه در کنــار امــور و فعالیت هــای فرهنگــی، تمــام ابعــاد زندگــی فــرد مســلمان بــر اســاس 

قــرآن شــکل گیــرد، زمینــه بــرای حرکــت در جهــت زندگــی ســالم و انســانی را شــاهد خواهیــم بــود؛ 

عــاوه بــر آن، حرکــت فرهنــگ و تمــدن اســامی در مســیر اعتــا و پیشــرفت و بازگشــت بــه دوران 

درخشــان تمــدن اســامی را نظاره گــر خواهیــم بــود. زندگــی اهــل بیــتD و تمامــی فعالیت هــای 

ــی  ــان ها معرف ــن انس ــتD را واالتری ــل بی ــرآن، اه ــی ق ــرا از طرف ــی دارد. زی ــور قرآن ــان، مح آن

ــار  ــوم قرآنــی، اهــل بیــتD می باشــند. تمامــی گفت ــه عل ــد و از ســویی، آگاه تریــن افــراد ب می کن

ــه ی  ــر پای ــان را ب ــی برنامه هایش ــان تمام ــوده و ایش ــرآن ب ــه از ق ــتD برگرفت ــل بی ــردار اه و ک

ــی  ــول روح ــرای تح ــزار ب ــن اب ــن و مؤثرتری ــرآن کارآمدتری ــه ق ــرا ک ــد. چ ــم می نمودن ــرآن، تنظی ق

ــاوت آن  ــا ت ــرآن، اگرچــه تنه ــا ق ــد اذعــان داشــت، انــس ب ــراد جوامــع اســت. بای ــی در اف و روان

ــود  ــرمنزل مقص ــه س ــود و او را ب ــان می ش ــی در انس ــرِت حقیقت جوی ــداری فط ــث بی ــد، باع باش

ــری از  ــت، بهره گی ــمت هدای ــه س ــدن ب ــون ش ــرای رهنم ــیله ب ــن وس ــازد، و بهتری ــون می س رهنم

ــٌب  ــي َقري ــي َفِإنِّ ــادي َعنِّ ــَأَلَک ِعب ــد: »ِإذا َس ــد می فرمای ــه خداون ــا اســت. همان طــور ک ــرآن و دع ق
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ُهــْم َيْرُشــُدوَن« )بقــره: 186(؛ چــون  اِع ِإذا َدعــاِن َفْلَيْســَتجيُبوا لــي  َو ْلُيْؤِمُنــوا بــي  َلَعلَّ ُأجيــُب َدْعــَوَة الــدَّ

بنــدگان از دوری و نزدیکــی مــن از تــو پرســند بداننــد کــه مــن بــه آن هــا نزدیــک خواهــم بــود، هــر 

کــه مــرا خوانــد، دعــای او اجابــت کنــم، پــس بایــد دعــوت مــرا بپذیرنــد و بــه مــن بگرونــد تــا بــه 

ســعادت راه یابنــد. بعــد از قــرآن، ادعیــه ی اهــل بیــتD از غنی تریــن محتواهــای فرهنگــی بــرای 

انسان ســازی، تثبیــت دیــن داری، معنویــت افــراِد جامعــه و حرکــت صحیــح آن جامعــه می باشــد. 

بــه صــورت کلــی، آشــنایی بــا متــون و معــارف پایــه ای اســام و مستند ســازی همــه ی حرکت هــا 

ــزوم  ــل ل ــت. دالی ــی اس ــت فرهنگ ــول مدیری ــن اص ــی از مهم تری ــات، یک ــات و روای ــاس آی ــر اس ب

تغذیــه ی فکــری از طریــق احادیــث و معــارف اصیــل عبارتنــد از:

ــر  ــک تفک ــدان ی ــورت فق ــت و در ص ــه ها اس ــا اندیش ــه و ب ــه کار روی اندیش ــی، ک 1- کار فرهنگ

ــود.  ــد ب ــالی خواه ــوا و پوش ــی محت ــی ب ــای فرهنگ ــی، حرکت ه ــران فرهنگ ــل در مدی اصی

2- رفتــار انســان بــر اســاس اندیشــه ی اوســت و اندیشــه ی تهــی از معــارف اصیــل یــا اندیشــه ی 

اختاطــی، موجــب رفتارهــای التقاطــی و پــوچ خواهــد شــد. 

3- فکــر ســیراب شــده از معــارف اهــل بیــت D، فکــری خــاق و ســلیم و نظــرات و آرای برآمــده 

از آن در عیــن نــو بــودن از ســامت کافــی برخــوردار اســت. )نیلــی پــور، 1390، ج2، 12-13(

در اهمیــت نشــر و آشــنایی بــا احادیــث، روایــات بســیاری وجــود دارد کــه بــرای نمونــه بــه مــوارد 

زیــر اشــاره می نماییــم:

َبــا َفــاَل َتِجــَداِن  ِعْلمــًا َصِحيحــًا ِإلَّ َشــْيئًا َخــَرَج ِمــْن ِعْنِدَنــا  َقا َو َغرِّ ـ امــام باقــرA می فرماینــد: »َشــرِّ

َأْهــَل اْلَبْيــِت« )کلینــی، 1369، ج2، 251(؛ بــه شــرق و غــرب رویــد دانــش ســودمندی نمی یابیــد، مگــر 

آن چــه کــه از ناحیــه ی مــا اهــل بیــت بــه شــما برســد و از مــا خانــدان صــادر شــود. 

ــُة  ٌة أو ُیْثَلــُم ِبــِه ِبْدَعــٌة َفَلــُه الَجنَّ ِتــي َحدیثــًا ُیقــاُم ِبــِه ُســنَّ ی إلــی ُامَّ ـ قــال رســول اهللJ: »َمــْن أدَّ

ــه ســبب آن  ــه ب ــی رســاند ک ــه امــت مــن حدیث « )االصــول الســته عشــر، 1423، 5(؛ هــر کــس ب

ســنتی برپــا شــود یــا در بدعتــی رخنــه افتــد، بهشــت از آن او باشــد. در برابــر اصــل حدیث محــوری، 

ــه قــرآن و حدیــث  یکــی از حرکت هــای ضــد فرهنگــی در طــول تاریــخ، حصــر فرهنگــی نســبت ب

و دور نگــه داشــتن مــردم بــا شــیوه های مختلــف از علــوم مربــوط بــه احادیــث و روایــات پیامبــر و 

ائمــهDو جانشین ســازی قصــه، شــعر و... بــه جــای آن بــوده اســت. )نیلــی پــور، 1390، ج2، 16(

2- فرقه شناسی

اســام بــه ماننــد هــر اندیشــه و آیینــی، در ابتــدا آیینــی ســاده و بــه دور از پیچیدگی هــا بــود. 

امــا دیــری نپاییــد کــه چالش هــای نوینــی پدیــد آمــد و در ایــن میــان برخــورد بــا دیگــر تمدن هــا 

ــی  ــر پیچیدگ ــی، ب ــان سیاس ــدا و پنه ــای پی ــداف و انگیزه ه ــر، اه ــه مهم ت ــا و از هم و فرهنگ ه
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ــا«  ــا و فرقه ه ــل »عقیده ه ــل و نح ــب مل ــه در کت ــود آورد ک ــه وج ــعاباتی ب ــزود و انش ــاع اف اوض

ــل الزم  ــد دلی ــه چن ــی، ب ــق فرهنگ ــت موّف ــرای مدیری ــری، 1389، 16- 15( ب ــده می شــود. )صاب خوان

ــادل فرهنگــی و  ــه تب ــد ب ــل بای ــن دالی ــه ی ای ــه از جمل ــل و نحــل آشــنایی داشــت ک ــا مل اســت ب

ــا،  ــف آن ه ــاط ضع ــی و نق ــب انحراف ــناخت مکات ــا، ش ــب و فرقه ه ــت مکات ــاط مثب ــاع از نق اط

ــظ  ــی و حف ــت بخش ــی، مصونی ــای انحراف ــا در فرقه ه ــذب نیروه ــت ج ــناخت کیفی ــی و ش بررس

نیروهــای خــودی از دســتبرد ســایر مکاتــب، شــناخت راه کارهــای مبــارزه بــا ایــن فرقه هــا و بررســی 

راه هــای جــذب نیروهــای ســالم و اغفــال شــده ی ایــن مکاتــب بــه جبهــه ی حــق اشــاره نمــود. )نیلــی 

ــور، 1390، ج2، 18( پ

3- ظرفیت شناسی

ْلنــا مــا ل طاَقــَة َلنا  نــا َو ل ُتَحمِّ ذيــَن ِمــْن َقْبِلنــا َربَّ نــا َو ل َتْحِمــْل َعَلْينــا ِإْصــرًا َکمــا َحَمْلَتــُه َعَلــى الَّ »َربَّ

ِبــِه... « )بقــره: 286(؛ پــروردگارا! تکلیــف ســنگین بــر مــا قــرار مــده، آن چنــان کــه بــه خاطــر گنــاه و 

عصیــان بــر کســانی کــه پیــش از مــا بودنــد قــرار دادی، پــروردگارا! آن چــه را کــه طاقــت تحمــل آن را 

نداریــم بــر مــا مقــرر نکــن... . یکــی از مؤلفه هــای مهــم در مدیریــت فرهنگــی، رعایــت اســتعدادها و 

ظرفیــت وجــودی افــراد اســت کــه از هــر کــس بــه انــدازه ی توانــش انتظــار انجــام تکلیــف مــی رود. 

همچنیــن نبایــد بــا تکالیــف ســنگین و برخــورد یکســان بــا همــه، باعــث دین گریــزی افــراد شــویم 

و فعالیت هــای فرهنگــی مــا نتایــج منفــی بــه بــار آورد. البتــه ایــن امــر بــه معنــای غفلــت از رشــد 

و ایجــاد شــرایط مناســب بــرای بالندگــی افــراد نیســت و لــذا در قــرآن بــه مســلمانان دســتور داده 

ذيــَن آَمُنــوا آِمُنــوا ِبــاهَّلِل َو َرُســوِلِه« )نســاء:  َهــا الَّ شــده اســت، بــه حقیقــت و دل ایمــان آورنــد: »يــا َأيُّ

136(؛  ای کســانی کــه )بــه زبــان( ایمــان آورده ایــد، بــه خــدا و رســول او )بــه حقیقــت و دل( ایمــان 

آوریــد. همچنیــن در ایــن زمینــه امــام باقــرA می فرماینــد: »ِإَن  اْلُمْؤِمِنيــَن  َعَلــى  َمَنــاِزلَ  ِمْنُهــْم َعَلــى 

َواِحــَدٍة َو ِمْنُهــْم َعَلــى اْثَنَتْيــِن َو ِمْنُهــْم َعَلــى َثــاَلٍث َو ِمْنُهــْم َعَلــى َأْرَبــٍع َو ِمْنُهــْم َعَلــى َخْمــٍس َو ِمْنُهــْم 

َعَلــى ِســتٍّ َو ِمْنُهــْم َعَلــى َســْبٍع َفَلــْو َذَهْبــَت َتْحِمــُل َعَلــى َصاِحــِب اْلَواِحــَدِة ِثْنَتْيــِن َلــْم َيْقــَو َو َعَلــى 

ــِع  ْرَب ــِب اْلَ ــى َصاِح ــَو َو َعَل ــْم َيْق ــًا َل ــاَلِث َأْرَبع ــِب الثَّ ــى َصاِح ــَو َو َعَل ــْم َيْق ــًا َل ــِن َثاَلث ْنَتْي ــِب الثِّ َصاِح

ــْم َيْقــَو َو  ــتِّ َســْبعًا َل ــْم َيْقــَو َو َعَلــى َصاِحــِب السِّ ــْم َيْقــَو َو َعَلــى َصاِحــِب اْلَخْمــِس ِســّتًا َل َخْمســًا َل

َرَجــاُت « )کلینــی، 1369، ج3، 75(؛ بــه راســتی مؤمنــان مراتبــی دارنــد، یکــی باشــد کــه  َعَلــى َهــِذِه الدَّ

یــک درجــه دارد و یکــی دو درجــه و یکــی ســه درجــه و یکــی چهــار درجــه و یکــی پنــج درجــه و 

یکــی شــش درجــه و یکــی هفــت درجــه و اگــر تــو بــه آن کــه صاحــب یــک درجــه اســت، دو درجــه 

تحمیــل کنــی توانایــی نــدارد و اگــر بــر صاحــب دو درجــه، ســه درجــه عرضــه کنــی توانایــی نــدارد و 

صاحــب ســه درجــه، چهــار درجــه را توانایــی نــدارد و صاحــب چهــار درجــه، پنــج درجــه را توانایــی 
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نــدارد و صاحــب پنــج درجــه، شــش درجــه را توانایــی نــدارد و صاحــب شــش درجــه، هفــت درجــه 

را توانایــی نــدارد و همــه ی درجــات بــر ایــن وضــع باشــند. 

4- نمادها و استفاده از آن در امور فرهنگی

ــه  ــارت از اشــاره ب یکــی از عناصــر شــکل دهنــده ی فرهنــگ، نمادهــای جامعــه اســت. نمــاد عب

ــه وســیله ی آن،  ــا ب ــی رود ت ــه کار م ــی ب ــط اجتماع ــه در رواب ــاری اســت ک ــا رفت ــون، شــئ ی مضم

ــه  ــند و ب ــی می باش ــی کام ــری و گاه ــی تصوی ــا، گاه ــود. نماده ــی ش ــی تداع ــای اجتماع ارزش ه

ــریع ترین  ــاده ترین و س ــه س ــات را ب ــه اطاع ــوند ک ــداد می ش ــی قلم ــانه ی ارتباط ــک نش ــوان ی عن

ــا  ــتD، نماده ــل بی ــی اه ــام و زندگ ــن اس ــی، 1389، 48( در دی ــد. )نائین ــل می کنن ــکل منتق ش

ــای  ــی و حرکت ه ــای فرهنگ ــا در فعالیت ه ــتفاده از آن ه ــناختن و اس ــه ش ــت ک ــعارهایی اس و ش

ــوان  ــه بــه عن معنــوی و دینــی، تأثیراتــی شــگرف و مانــدگار دارد، هماننــد شــناختن مســجد و کعب

خانــه ی خــدا کــه یــک حرکــت ســمبلیک فرهنگــی اســت. 

5- آسیب شناسی و آسیب زدایی

از مشــخصات مدیریــت فعــال فرهنگــی، آسیب شناســی و آســیب زدایی اســت. زیــرا هــر پدیــده 

و موجــودی، دارای آفــات و آســیب های عــام و خــاص اســت کــه هــر لحظــه امــکان دارد ســامت آن 

را بــه مخاطــره بینــدازد. از آن جــا کــه امــور فرهنگــی از حســاس ترین پدیده هــا و جریانــات جامعــه 

اســت و در اکثــر مواقــع بــه تشــکیل کار جمعــی و مشــورت نیــاز دارد، آســیب های آن مهم تــر از ســایر 

امــور خواهــد بــود. لــذا آسیب شناســی در ایــن عرصــه، بســیار ضــروری  اســت و بــا دقــت بیش تــری 

بایــد صــورت پذیــرد. خداونــد در قــرآن، مســلمانان را بــه هوشــیاری و دقــت عمــل دعــوت می کنــد و 

ِخــُذوَن َأْيماَنُکــْم َدَخــاًل َبْيَنُکــْم  ٍة َأْنکاثــًا َتتَّ تــي  َنَقَضــْت َغْزَلهــا ِمــْن َبْعــِد ُقــوَّ می فرمایــد: »َو ل َتُکوُنــوا َکالَّ

ــده ی  ــی کــه پشــم های تابی ــد زن ــل، مانن ــٍة« )نحــل: 92(؛ و در مث ــْن ُأمَّ ــى  ِم ــَي َأْرب ــٌة ِه ــوَن ُأمَّ َأْن َتُک

خــود را پــس از اســتحکام وا می تابیــد نباشــید کــه عهــد و قســم های اســتوار و محکــم خــود را بــرای 

فریــب یکدیگــر و فســاد بــه کار بریــد تــا آن کــه قومــی بــر قــوم دیگــر برتــری یابنــد... . 

6- شناخت و رعایت استراتژی دعوت و تبلیغ

اســتراتژی بــه معنــی هدف هــای اساســی اســت کــه در عرصه هــای مختلــف فرهنگــی، 

ــی و فعالیت هــای  اقتصــادی، سیاســی و نظامــی وجــود دارد. اســتراتژی در مســائل فرهنگــی، دین

هــدف دار تبلیغــی، بایــد بــه درســتی شــناخته شــود و پــس از آن، تمامــی فعالیت هــا بــا توجــه بــه 

آن طراحــی شــوند. در تشــخیص اســتراتژی فرهنگــی و دینــی بایــد بــه منابــع اصیــل دینــی، یعنــی 

قــرآن و روایــات اهــل بیــتD مراجعــه نمــود. زیــرا بــا فطــرت انســان ســازگار و هماهنگــی بیــن 
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ــم تکویــن و تشــریع در آن هــا بــه خوبــی رعایــت شــده اســت. )نیلــی پــور، 1390، ج2، 91( عال

7- توجه به پرسش گری و پاسخ گویی و جهت دهی به پرسش ها

ــت.  ــتی اس ــی و علم دوس ــکاوی، حقیقت طلب ــس کنج ــانی، ح ــات انس ــاالت و روحی ــی از ح یک

کشــف مجهــوالت و حالــت روشــنفکری در زمــره ی زیباتریــن خصلت هــای درونــی بشــریت اســت. 

ــه  ــر چ ــان ها ه ــه انس ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــوع بای ــن موض ــه ای ــی ب ــت فرهنگ در مدیری

ــود و طــرح  ــد ب ــر و ریشــه ای تری خواهن ــر باشــند، دارای پرســش های بنیادی ت مســتعدتر و دقیق ت

ــل  ــی و جه ــی از تاریک ــد رهای ــت و کلی ــه حقیق ــول ب ــای وص ــن راه ه ــواب از بهتری ــش و ج پرس

ــه ضــروری اســت، گاه پیدایــش برخــی  ــن نکت ــه ای ــه در کارهــای فرهنگــی دقــت ب می باشــد. البت

ــاد  ــال ایج ــه دنب ــته ب ــان پیوس ــی دارد و آن ــر از حقیقت جوی ــأیی غی ــراد، منش ــرای اف ــش ها ب پرس

شــک و شــبهه در مســائل دینــی و غیــر دینــی هســتند. شــیوه ی برخــورد پیشــوایان دینــیD بــا 

پرســش های غیــر علمــی، بیــان پاســخی منطقــی و عقایــی بــوده اســت. در کنــار بیــان پاســخ ایــن 

ــد و  ــش گری بپردازن ــاق پرس ــوزش اخ ــه آم ــی ب ــئولین فرهنگ ــت مس ــش ها، الزم اس ــل از پرس قبی

اندیشــه های حقیقــت طلــب را بــا نحــوه ی پرســش صحیــح آشــنا ســازند. )نیلــی پــور، 1390، ج2، 

98ـ97( ایــن الگوگیــری از پیشــوایان دینــی، موجــب اعتــای حرکــت فرهنــگ و تمــدن اســامی و 

رشــد صحیــح آن خواهــد شــد. 

ــْم  ــَد َلُك ــياَء ِإْن ُتْب ــْن َأْش ــَئُلوا َع ــوا ل َتْس ــَن آَمُن ِذي ــا الَّ َه ــا َأيُّ ــد: »ي ــرآن می فرماین ــد در ق خداون

ُل اْلُقــْرآُن ُتْبــَد َلُكــْم َعَفــا اهَّللُ  َعْنهــا َو اهَّللُ  َغُفــوٌر َحِليــٌم « )مائــده:  َتُســْؤُكْم َو ِإْن َتْســَئُلوا َعْنهــا ِحيــَن ُيَنــزَّ

101( ؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! از چیزهایــی نپرســید کــه اگــر بــرای شــما آشــکار گــردد، شــما را 

ناراحــت می کنــد و اگــر بــه هنــگام نــزول قــرآن از آن هــا ســؤال کنیــد، بــرای شــما آشــکار می شــود؛ 

خداونــد آن هــا را بخشــیده )نادیــده گرفتــه( و خداونــد، آمرزنــده و بردبــار اســت. 

اصول و شیوه های مدیریت فرهنگی

ــت  ــد مدیری ــه در فرآین ــت ک ــی اس ــد و معیارهای ــی، قواع ــت فرهنگ ــول مدیری ــود از اص مقص

فرهنگــی بایــد آن هــا را مراعــات کــرد و بــه هیــچ وجــه امــکان نادیــده انگاشــتن و تخطــی از آن هــا 

ــده ی حرکــت فرهنــگ و تمــدن اســامی در مســیر صحیــح  ــدارد. ایــن اصــول تضمین کنن وجــود ن

ــی و اهــداف حاصــل می شــود.  ــه مبان ــا توجــه ب ــود کــه ب خواهــد ب

البتــه در ایــن مقالــه، امــکان تبییــن همــه ی اصــول نیســت، از ایــن رو بــه ذکــر برخــی از اصــول 

مهــم بســنده می شــود، امــا پیــش از بیــان اصــول مــورد نظــر، توضیــح بیشــتری از اصــل، ضــرورت 

دارد. ایــن اصــول، خــاصِّ یــک زمــان نیســت، بلکــه در هــر زمانــی اعتبــار دارد؛ همچنیــن تنهــا بــه 
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یــک جامعــه و مــکان خــاص اختصــاص نــدارد، بلکــه هــر کــس در هــر زمــان و در هــر مــکان و بــا 

هــر نــوع مّلیــت و قومیتــی کــه در کار مدیریــت فرهنگــی باشــد، بایــد ایــن اصــول را مراعــات کنــد. 

)حاجــی ده آبــادی، 1385، 99(

1- اصل روش شناسی

ــی  ــای دین ــود دارد. پیام ه ــی وج ــکال گوناگون ــار، اش ــل و گفت ــر عم ــوم ه ــال مفه ــرای انتق ب

ــیر  ــد از مس ــد، بای ــمار می رون ــه ش ــی ب ــای متعال ــا و پنداره ــا، گفتاره ــه ای از رفتاره ــه مجموع ک

ــا،  ــن پیام ه ــال ای ــت در انتق ــد و الزم اس ــال یابن ــه انتق ــار جامع ــه اقش ــی ب ــای فرهنگ فعالیت ه

مقتضیــات زمــان، شــرایط مکانــی و خصوصیــات روحــی مخاطبیــن لحــاظ شــود تــا مؤثــر باشــند. 

ــتفاده از  ــارت در اس ــدم مه ــی، ع ــای تبلیغ ــی و برنامه ه ــت فرهنگ ــف در مدیری ــاط ضع ــی از نق یک

ــذاِر  ــغ اثرگ ــرای تبلی ــن ب ــت. بنابرای ــی اس ــی و تربیت ــای دین ــان پیام ه ــرای بی ــن ب ــای نوی روش ه

ــت: ــی الزم اس ــن اساس ــی، دو رک ــارف دین مع

1ـ فهم صحیح پیام های دینی

 .D2ـ کشف قالب تأثیرگذاِر انتقال پیام، متناسب با شرایط در قرآن و سخنان اهل بیت

بــرای انتقــال پیــام، دو نــوع روش مســتقیم و غیــر مســتقیم وجــود دارد. منظــور از روش مســتقیم 

ابــاغ صریــح پیــام بــدون هــر گونــه ابهامــی اســت. روش غیرمســتقیم، دامنــه ی گســترده ای دارد 

کــه تعــدد روش هــای آن، بــه خاقیــت نویســندگان و گوینــدگان بســتگی دارد. از جملــه جایگاه هــای 

ــرای رشــد  ــه ب ــان و در موضــع تقی ــا جوان ــوان در برخــورد ب ــر مســتقیم، می ت اســتفاده از روش غی

دادن اندیشــه ی افــراد نــام بــرد. )نیلــی پــور،1390، ج3، 14ـ9(

2- اصل عقالنیت محوری

در جهان بینــی توحیــدی اســام، عقــل و وحــی )دیــن(، دو منبــع هدایــت بشــر هســتند. تمســک 

بــه یکــی بــدون دیگــری، در واقــع تمســک نکــردن بــه هــر دو اســت. زیــرا کســی کــه دین محــوری 

ــل و  ــه عق ــک ب ــزی از تمس ــد، گری ــرار می ده ــش ق ــعار خوی ــی را ش ــای دین ــه آموزه ه ــل ب و عم

ــرح  ــداری را مط ــت م ــعار عقانی ــت ش ــه درحقیق ــی ک ــر کس ــدارد و ه ــلیم ن ــل س ــای عق آموزه ه

ــی  ــد. )حاج ــد باش ــی پایبن ــل دین ــای اصی ــه آموزه ه ــد ب ــه بای ــد ک ــی در می یاب ــه خوب ــد ب می کن

ــای پذیرفتــن تمــام  ــه معن ــادی، 1385، 114( پذیــرش عقانیت مــداری در مدیریــت فرهنگــی ب ده آب

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــامل م ــداری ش ــوازم عقانیت م ــی از ل ــت. برخ ــوازم آن اس ل

ـ کنار گذاشتن تعصبات قومی، قبیله ای و فرقه ای و داشتن روحیه نقدپذیری. 

ــات  ــا و جریان ــا پدیده ه ــه ب ــه در مواجه ــمندانه و عاقان ــردی اندیش ــن رویک ــش گرفت ـ در پی

ــی.  ــی و خارج ــی داخل فرهنگ
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ـ در پیــش گرفتــن روش هــا و شــیوه های مدبرانــه و حکیمانــه در برنامه ریــزی، اجــرا و ارزشــیابی 

فرهنگــی و... )همــان، 1385، 115ـ114(

بدیهــی اســت انجــام ایــن اصــل مهــم، گامــی بســیار مهــم در جهــت اعتــای فرهنــگ و تمــدن 

اســامی بــه دور از هرگونــه تعصبــات فرقــه ای و عاملــی در جهــت وحــدت اســامِی اقــوام مختلــف 

ــود.  ــوع خواهــد ب ــا فرهنگ هــای متن ب

3- اصل مردم محوری

خداونــد، انبیــا و اولیــای الهــی را بــرای هدایــت انســان ها فرســتاده اســت. در ســیره ی اولیــای 

ــه ی  ــا طبق ــروه ی ــب گ ــت از جان ــه حمای ــدون هیچ گون ــه ب ــم ک ــوری را می بینی ــردم مح ــی، م اله

خــاص، بــه ایــن امــر مهــم موفــق می شــدند. مخاطبیــن انبیــا و اولیــای الهــی مــردم بودنــد کــه بــرای 

حفــظ و بســیج آنــان در راه آرمان هــای خویــش، زحمــات و مشــّقات زیــادی را متحمــل می شــدند. 

 Jبنابرایــن اتــکا بــه مــردم، از اصــول مهــم مدیریــت فرهنگــی موفــق بــه شــمار مــی رود. پیامبــر

ــِة« )کلینــی،  ذَهــِب َو اْلِفضَّ در مــورد ارزش وجــودی مــردم می فرماینــد: »َاّلنــاُس معــاِدُن َكَمعــاِدِن الَّ

1364، ج1، 258(؛ مــردم معــدن هایــی چــون معــادن طــا و نقــره هســتند. 

4- اصل ابالغ پیام الهی و استفاده از نیروهای هدایت یافته

یکــی از اصــول مهــِم مدیریــت فرهنگــی، اســتفاده از نیروهــای وفــادار و هدایــت یافتــه در جهــت 

تبلیــغ ارزش هــا و آرمان هــای دینــی و فرهنگــی اســت. ایجــاد خــأ فرهنگــی و اختــاف در جبهــه ی 

ــه گــوش دوســتان و  ــه حــق، و رســاندن پیــام حــق ب باطــل، همچنیــن جــذب نیروهــای باطــل، ب

ــه شــمار  ــران دینــی در حرکــت جوامع شــان در طــول تاریــخ ب همفکــران، از شــگردهای موفــق رهب

مــی رود. 

5- اصل انعطاف و پویایی در عین پافشاری بر اصول

ــن  ــر گرفت ــری و در نظ ــدن، انعطاف پذی ــه و تم ــک جامع ــی در ی ــای فرهنگ ــت فعالیت ه ماهی

مقتضیــات و شــرایط زمــان و مــکان بــرای دســتیابی بــه اهــداف را ایجــاب می کنــد. بــی توجهــی 

بــه شــرایط محیطــی و دگرگونی هــای ناشــی از آن، نتیجــه ای جــز شکســت نــدارد. بــر ایــن اســاس 

ــند  ــر باش ــادی انعطاف پذی ــی و اقتص ــای اجتماع ــران حوزه ه ــش از مدی ــد بی ــی بای ــران فرهنگ مدی

ــد.  ــش را ســازمان دهن ــا و برنامه هــای خوی ــی، فعالیت ه ــر هــدف اصل ــز ب ــظ و تمرک ــن حف و ضم

خاطــر نشــان می ســازد، مــراد از انعطــاف در امــور فرهنگــی بــه معنــی سســت عمــل کــردن نیســت، 

بلکــه توجــه بیشــتر بــه شــرایط فرهنگــی جامعــه بــرای دســتیابی بــه هــدف اســت؛ چــرا کــه مــردم، 

ــد  ــان و فرآین ــی آن ــر نحــوه ی زندگ ــه ب ــی ک ــه فعالیت هــا و برنامه های ــش بیشــتری نســبت ب واکن
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ــی، 1379، 210( ــد. )حبیب ــان می دهن ــود نش ــذارد از خ ــر می گ ــان تأثی ــای آن ــه آرمان ه ــتیابی ب دس

6- اصل تقدم حفظ اسالم بر احکام فرعی

ــائل  ــی از مس ــامی، یک ــدن اس ــی در تم ــرد و کان دین ــای خ ــی و مدیریت ه ــائل فرهنگ در مس

دشــوار بــرای مســئوالن امیــن و دیــن آشــنا، مواجــه شــدن بــا تعارض هــای فرهنگــی و یــا موانــع 

اجــرای احــکام اســامی اســت. بــه عنــوان مثــال در یــک جامعــه، بــه خاطــر تربیــت غلــط و وجــود 

ــکام  ــموم، اح ــات مس ــان و تبلیغ ــان آن ــف ایم ــردم، ضع ــی م ــدم آمادگ ــذار، ع ــان بدعت گ حاکم

ــه ایجــاد واکنش هــای اجتماعــی،  ــرای اجــرای ایــن احــکام ب شــرعی اجــرا نمی شــود، امــا اصــرار ب

فتنه هــای مذهبــی و درگیــری و مخالفــت بــا اصــل دیــن منجــر شــده اســت. گاهــی در رویارویــی بــا 

چنیــن صحنه هــا و افــرادی، عناصــر فرهنگــی بــا دیــد قانونــی و فقهــِی غیــر قابــل انعطافــی برخــورد 

ــه را  ــت و واقعیت هــای جامع ــا اولوی ــه ی اســامی و ی ــام جامع ــح ع ــه مصال ــدون آن ک ــد، ب می کنن

در نظــر بگیرنــد، امــا گاهــی بــا دیــد سیاســی، حکیمانــه و خردمندانــه و همــراه بــا در نظــر گرفتــن 

ــور، 1390، ج3، 144ـ143( ــی پ ــح جامعــه ی اســامی برخــورد می شــود. )نیل مصال

7- اصل تأکید بر جذب و پرهیز از دفع

ــدان و  ــداد عاقه من ــر تع ــه، ب ــراد جامع ــذب اف ــا ج ــد، ب ــاش کنن ــد ت ــی بای ــران فرهنگ مدی

ــی و رویارویــی  ــه اقدامــی کــه باعــث جدای ــد و از هــر گون ــه فرهنــگ اســامی بیفزاین شــیفتگان ب

ــاَن  يَم افــراد از فرهنــگ اســامی شــود پرهیــز کننــد. چنان کــه امــام صــادقA می فرماینــد: »ِإنَّ اْلِ

ــْعَد ِمْرَقاٍة، َفــاَل َيُقوَلنَّ َصاِحــُب اِلْثَنْيــِن ِلَصاِحِب  ـَ ــاًة ب ـَ ْرق ـِ ــُه م ـْ ن ـِ ِم ُيْصَعُد م ــلَّ َعْشــُر َدَرَجــاٍت ِبَمْنِزَلــِة السُّ

ــى َيْنَتِهــَي ِإَلــى اْلَعاِشــِر، َفــاَل ُتْســِقْط َمــْن ُهــَو ُدوَنــَك َفُيْســِقَطَك َمــْن  اْلَواِحــِد َلْســَت َعَلــى َشــْيٍء َحتَّ

ُهــَو َفْوَقــَك، َو ِإَذا َرَأْيــَت َمــْن ُهــَو َأْســَفُل ِمْنــَك ِبَدَرَجــٍة َفاْرَفْعــُه ِإَلْيــَك ِبِرْفــٍق، َو َل َتْحِمَلــنَّ َعَلْيــِه َمــا َل 

ُيِطيــُق َفَتْكِســَرُه، َفــِإنَّ َمــْن َكَســَر ُمْؤِمنــًا َفَعَلْيــِه َجْبــُرُه« )ابــن بابویــه، 1382، ج2، 174(؛ ایمــان ماننــد 

ــس  ــود. پ ــوده می ش ــری پیم ــس از دیگ ــی پ ــای آن یک ــه دارد و پله ه ــه ده پل ــت ک ــی اس نردبان

کســی کــه در پلــه ی دوم اســت، نبایــد بــه آن کــه در پلــه ی اول اســت بگویــد تــو چیــزی نــداری، تــا 

برســد بــه آن کــه در پلــه دهــم اســت )او هــم نبایــد بــه پایین تــر خــود چنیــن ســخنی بگویــد(. آن 

را کــه در پلــه ی پایین تــر از تــو قــرار دارد نینــداز کــه باالتــر از تــو نیــز تــو را میانــدازد. اگــر دیــدی 

ــر و  ــاال بب ــه طــرف خــود ب ــی و مایمــت او را ب ــا مهربان ــر اســت، ب ــو پایین ت ــه از ت کســی یــک پل

فراتــر از توانــش بــاری بــه دوش او مگــذار کــه او را می شــکنی و هــر کــس مؤمنــی را بشــکند بایــد 

شکســتگی او را درمــان کنــد. بنابرایــن می بینیــم ایمــان بــه نردبانــی تشــبیه شــده کــه هــر کــس 

بــا توجــه بــه ظرفیــت وجــودی خویــش بــر روی پلــه ای از آن ایســتاده اســت. بایــد توجــه داشــت 

ــای  ــراد پله ه ــه اف ــی ب ــبت بی دین ــا دادن نس ــد ب ــد نبای ــرار دارن ــر ق ــای باالت ــه در پله ه ــانی ک کس
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پایین تــر باعــث گریــز آنــان از دیــن شــوند، بلکــه بایــد بــا اعمــال و رفتــار خویــش باعــث جــذب 

ــر شــوند.  ــه ســوی پله هــای باالت ــان ب آن

8- اصل مهاجرت های هدف دار دینی و فرهنگی

گاهــی اوقــات انســان ها بــرای حفــظ و یــا اشــاعه ی دیــن و فرهنــگ خــود، از جایــی بــه جــای 

دیگــر مهاجــرت می کننــد تــا ضمــن حراســت از آرا و عقایــد خــود، بــه ترویــج آن در بیــن دیگــران 

بپردازنــد. بــا اندکــی تأمــل در ســیره ی انبیــا و اولیــای الهــی می بینیــم کــه یکــی از ارکان اقدامــات 

َهــا  دینــی و فرهنگــی آنــان هجــرت بــوده اســت. در ایــن زمینــه رســول اســامJ می فرماینــد: »أيُّ

ــُكوا ِبالســالِم؛ َفــإنَّ الِهجــَرَة لَتنَقِطــُع مــاداَم الِجهــاُد« )محمــدی ری شــهری،  الّنــاُس، هاِجــُروا و َتَمسَّ

1379، ج2، 266(؛  ای مــردم مهاجــرت کنیــد و بــه اســام چنــگ در زنیــد، زیــرا تــا زمانــی کــه جهــاد 

باشــد هجــرت قطــع نمــی شــود. 

9- اصل قدرت نمایی اسالم

ــدرت  ــش ق ــام و نمای ــدار اس ــل اقت ــی، اص ــدار دین ــای هدف ــّم حرکت ه ــول مه ــی از اص یک

ــاره  مســلمانان و بــه وحشــت انداختــن و ارعــاب دشــمنان دیــن خــدا می باشــد. خداونــد در این ب

ــُدوَّ اهَّلِل َو  ــِه َع ــوَن ِب ــِل ُتْرِهُب ــاِط اْلَخْي ــْن ِرب ٍة َو ِم ــوَّ ــْن ُق ــَتَطْعُتْم ِم ــا اْس ــْم َم وا َلُه ــدُّ ــد: »َو َأِع می فرمای

ــُم اهَّلُل َيْعَلُمُهــْم... « )انفــال: 60(؛ و شــما در مقابــل مبــارزه  ــْم َو آَخريــَن ِمــْن ُدوِنِهــْم ل َتْعَلُموَنُه ُک َعُدوَّ

بــا آنــان خــود را مهیــا کنیــد و تــا آن حــد کــه بتوانیــد از آذوقــه و آالت جنگــی و اســبان ســواری 

بــرای تهدیــد دشــمنان خداونــد و دشــمنان خودتــان فراهــم ســازید و بــر قــوم دیگــری کــه شــما بــر 

دشــمنی آن هــا مطلــع نیســتید و خــدا بــه آن هــا آگاه اســت... . 

10- اصل بیان سخنان جامع و کلیدی و تولید شعارهای فرهنگی و دینی

از اصــول مهــم در مدیریــت فرهنگــی، فشرده ســازی پیام هــا در قالــب طــرح شــعارهای جــذاب و 

پــر محتــوا اســت. بســیاری از آیــات قــرآن و روایــات ائمــهD دارای مضامینــی بلنــد در قالبی فشــرده 

ــای  ــه فعالیت ه ــی در جهت دهــی ب ــرات فراوان ــات، تأثی ــن آی ــه اســتفاده ی محــوری از ای اســت ک

فرهنگــی در حرکــت و اعتــای فرهنــگ و تمــدن اســامی در مســیر حرکــت خویــش دارد. در این جــا 

بــه چنــد نمونــه از ایــن آیــات اشــاره می نماییــم:

ــا ِإَلْيــِه راِجُعــوَن« )بقــره: 156(؛ مــا بــه فرمــان خــدا آمده ایــم و بــه ســوی او رجــوع  ــِه َو ِإنَّ ــا ِللَّ ـ »ِإنَّ

ــم کرد.  خواهی

ُض َأْمِری ِإَلی اهَّلِل « )غافر:44(؛ کارم را به خدا واگذار می کنم.  ـ »َو ُأَفوِّ

ـ »ل َتَخْف َو ل َتْحَزْن« )عنکبوت: 33(؛ هیچ بیمناک و غمگین مباش. 
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11- اصل تساهل و تسامح

آشــنایی بــا اصــل تســامح و تســاهل و بــه کارگیــری آن در مدیریــت فرهنگــی و دینی هــر فرهنگ 

ــای تســامح و تســاهل می نویســد:  ــری )ره( در تبییــن معن ــی ضــروری اســت. شــهید مطه و تمدن

»بــه تعبیــر پیامبــرJ، اســام شــریعت ســمحه ی ســهله اســت. ســهله اســت چــون تکالیــف دســت 

و پاگیــر و شــاق و حــرج آمیــز نــدارد و ســمحه اســت چــون هــر جــا انجــام تکلیــف بــا مضیقــه و 

ــَو  ــد: »ُه ــد می فرمای ــری، 1388، ج2، 241( خداون ــف ملغــی می شــود«. )مطه ــا باشــد، آن تکلی تنگن

يــِن ِمــْن َحــَرٍج« )حــج: 78(؛ او شــما را برگزیــد و در دیــن خــود  اْجَتَباُكــْم َو َمــا َجَعــَل َعَلْيُكــْم ِفــي الدِّ

تکلیــف مشــقت بــاری بــرای شــما قــرار نــداد. 

 ممکن است از اصل تسامح دو گونه برداشت و استنباط شود:

ــی در  ــی و رفتارهــای دین ــف مبان ــن و تضعی ــه قوانی 1ـ آســان گیری و ایجــاد ســهولت نســبت ب

افــراد جامعــه بــه شــکل پلکانــِی منفــی )فاصلــه گرفتــن از دیــن بــه تدریــج و آهســته آهســته(. 

ــه  ــراد ب ــی اف ــی و رفتارهــای دین ــت مبان ــرای تقوی ــه ب 2ـ آســان گیری و ایجــاد ســهولت و زمین

شــکل پلکانــِی مثبــت )نزدیــک شــدن بــه دیــن بــه تدریــج و آهســته آهســته(. 

ــدد  ــه درص ــت ک ــرض اس ــی مغ ــان و گاه ــف االیم ــان های ضعی ــه انس ــوط ب ــتنباط اول مرب اس

تضعیــف فرهنــگ دینــی هســتند. امــا برداشــت دوم کــه معنــای واقعــی تســامح در دیــن اســت بــر 

اســاس ضوابــط دینــی می باشــد. اســام بــا ایــن راهــکار ضمــن تشــویق، بــه ارتقــای اعمــال کمــک 

ــور، 1390، ج3، 39ـ 38( ــی پ ــد. )نیل ــی برآین ــا از عهــده ی انجــام وظایــف دین ــد ت می کن

12- اصل مکاتبه و قلم فرسایی

ــدن  ــدگار مان ــرای مان ــیله ب ــن وس ــا و مؤثرتری ــال پیام ه ــرای انتق ــزار ب ــن اب ــم، کارآمدتری قل

ایده هــا، عقایــد و اندیشــه ها اســت. در کار فرهنگــی یکــی از اساســی ترین مهارت هــای الزم، 

مهــارت اســتفاده از قلــم و نوشــتن و ایجــاد ارتباطــات نوشــتاری بــا مخاطبــان اســت. نوشــتن بــه 

ــا و  ــه انبی ــی می بخشــد، ایده هــای انســان را رشــد می دهــد و نوعــی تأســی ب وجــود انســان معن

اولیــای الهــی اســت. چنان کــه می بینیــم قــرآن بــه قلــم و ســطوِر نگاشــته شــده قســم یــاد می کنــد 

ــد.  ــی می کن ــر از خــون ســرخ شــهیدان معرف ــم دانشــمندان را برت ــرJ مرکــب ســیاه قل و پیامب

ــان،  ــی زم ــی و اجتماع ــرایط سیاس ــه ش ــا ب ــتD بن ــل بی ــیره ی اه ــت س ــه داش ــد توج  بای

مختصــات ویــژه ای دارد کــه تبییــن آن می توانــد الگوهایــی بــرای حرکــت فرهنــگ و تمــدن اســامی 

امــروز باشــد. بــه عنــوان مثــال، امــام رضــاA در دوره ای بــه امامــت رســیدند کــه شــرایط فرهنگــی 

بســیار پیچیــده ای بــر فرهنــگ و تمــدن اســامی حاکــم بــود و مدیریــت مؤثــری را می طلبیــد تــا 

بتوانــد جامعــه را از خطرهــای موجــود نجــات دهــد. در ایــن دوره در ایــران، ادیــان گوناگــون حاکــم 
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بــود و شــیوع جریانــات فکــری، مــردم را گرفتــار بســیاری از تهدیدهــا و انحرافــات کــرده بــود. حضــور 

ــژه در دوران  ــه وی ــون، ب ــاد گوناگ ــان در ابع ــت ایش ــری و مدیری ــن دوره و اصاح گ ــامA در ای ام

والیتعهــدی، کــه امــامA از ایــن فرصــت بــه دســت آمــده بیشــترین اســتفاده را بــرای تبلیــغ اســام 

بردنــد، باعــث شــد تــا فرهنــگ اســامی از گزنــد خطــرات دشــمن در امــان بمانــد و تفکــر شــیعه 

بســط و گســترش یابــد. اهمیــت اقدامــات و برنامه هــای فرهنگــی در ایــن برهه هــای تاریخــی، بــه 

ــای  ــرای پیشــبرد و اعت ــی ب ــران فرهنگــی در هــر دوره ی زمان ــرای مدی ــی ب ــد الگوی ــی می توان خوب

ــد.  ــان باش جوامع ش

نتیجه گیری

ــد در رأس  ــر و مدیریــت می باشــند. خداون ــای مدی ــه معن ــرآن ب ــر«، در ق ــل »مدّب ــی از قبی کلمات

نظــام هســتی، تدبیــر امــور را بدســت دارد. خداونــد امــور را از آســمان تــا زمیــن تدبیــر می کنــد. در 

قــرآن بــه چیزهــای بســیاری ســوگند یــاد شــده اســت کــه بیانگــر اهمیــت آن هــا در پیشــگاه الهــی 

ــرًا«  ــراِت  َأْم اســت. در یکــی از آیــات بــه تدبیرکننــدگان امــور ســوگند یــاد شــده اســت کــه »َفاْلُمَدبِّ

)نازعــات: 5( و از ایــن ســوگند می تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه از نظــر قــرآن، مدیریــت صحیــح، 

دارای اهمیــت و قداســت خاصــی اســت. اصــول مدیریــت فرهنگــی، قواعــد و معیارهایــی اســت کــه 

در فرآینــد مدیریــت فرهنگــی بایــد آن هــا را مراعــات کــرد و بــه هیــچ وجــه امــکان نادیــده انگاشــتن 

و تخطــی از آن هــا وجــود نــدارد. ایــن اصــول، تضمیــن کننــده ی حرکــت فرهنــگ و تمــدن اســامی 

ــت  ــی و اهــداف حاصــل می شــود. مدیری ــه مبان ــا توجــه ب ــه ب ــود ک ــح خواهــد ب در مســیر صحی

ــی و  ــای قرآن ــایه ی آموزه ه ــی، در س ــردی و اجتماع ــکوفایی ف ــد و ش ــر رش ــد ب ــا تأکی ــی ب فرهنگ

ســیره ائمــهD، می توانــد جامعــه ی اســامی کنونــی را بــه چنیــن هــدف بزرگــی رهنمــون ســازد. 

بدیهــی اســت، تضمیــن مدیریــت فرهنگــی بــا اعتابخشــی بــه تمــدن و فرهنــگ اســامی، می بایــد 

دارای راهبردهــای الزم باشــد. راهبردهایــی کــه در عیــن واقع گرایــی تنظیــم گشــته و اصــول آن هــا 

به صــورت مقطعــی و زودگــذر انجــام نگیــرد، بلکــه ثبــات و اســتمرار، در کاربــری آن هــا حاکــم شــود 

تــا دچــار فراموشــی و روزمره گــی نگردنــد. از یافته هــای ایــن مقالــه آن اســت کــه اجــرای صحیــح 

مدیریــت فرهنگــی در جامعــه اســامی، می توانــد نویدبخــش اعتــای تمــدن و فرهنــگ اســامی و 

ــد.  ــا باش ــا و فرهنگ ه ــایر تمدن ه ــه س ــای آن ب ــال ویژگی ه انتق
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