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 و شروط احراز هاشاخصمدیران فرهنگی و هنری، 
 

 غالمرضا منتظری
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -استادیار تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

Gholamreza_montazeri@yahoo.com 

 

 

 

 چکیده

در مصدر  ساالریشایستهتدبیر و تدبر و اهتمام کارگزارانی است که بر مبنای اهلیت و  درگروتحول فکری و فرهنگی جامعه 

به و معیارهایی است که مبنای گزینش قرار گیرند.  هاشاخصهباشند. چنین انتصابی، محتاج  قرارگرفتهامور فرهنگی و هنری 

دینی، آرای  هایآموزهاست که در این مقاله با روش توصیفی و با الهام از  ایمسئله، هاقابلیتو  هاویژگیاساس، تبیین این  راین

: تمایالت و باورها، توانایی اخالقی، توانایی فکری و ازجملهمبادرت گردیده است.  هاآنو تجارب شخصی، به طرح  نظرانصاحب

در انتصاب مدیران فرهنگی و میزان کارآمدی آنان  ساالریشایستهعایت علمی و توان اجرایی. نتایج، حاکی از آن است که بین ر

سطح  ارتفاعدر مقام عمل، رابطه معناداری وجود دارد. میان میزان کارآمدی، رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری و 

 ، رابطه معناداری وجود دارد.هافعالیتکمی و کیفی 

 

 شاخصه، شروط احراز: مدیران فرهنگی، واژگان کلیدی
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 مقدمه
به اهدافش، سخت بدان محتاج  یابیدستعنصری است که هر سازمان و دستگاهی برای اداره امور و  باکفایتو  مدیر شایسته

و توانمندی نیروی انسانی، اسباب رشد و ارتقای سطح  هاظرفیت، هافرصتاست، تا در پرتو تدبیر و تدبر و استفاده بهینه از 

اجرایی به  هایدستگاهو واگذاری سکان مدیریت  ساالریشایستهیفی سازمان را فراهم نماید. امری که جز در پرتو کمی و ک

و  هاشاخصهمدیران دانا، توانا و کارآمد، میسر نخواهد بود. انتخاب چنین مدیرانی نیازمند تعیین و تعریف  باکفایتدست 

زمامداران و  موردتوجهای گزینش قرار گیرند. پاسخ به این نیاز اساسی، از دیرباز شروط احراز، مبن عنوانبهاست که  هاییویژگی

علمی و فرهنگی را بدین  آشناینام هایچهرهحکمرانان بوده است و برخی از آنان را بر آن داشت تا شماری از رجال دیوانی و 

، ادب الو زیر، ادب داریملک، آداب کشورداریآئین »امر تشویق و ترغیب نماید. که حاصل تالش آنان در قالب آثاری با عناوین 

 شد. ارائه« الکاتب و...

اصول علمی به  عرصه مدیریت در عصر حاضر استمرار یافته و با سبکی نوین و مبتنی بر نظرانصاحبتالشی که با جد و جهت 

مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد. گرچه  هایعرصهرشته تحریر درآمد، تا مرجع و راهنمای انتصاب مدیران در 

در آثار مذکور از شروط عمومی و اختصاصی احراز مناصب در ابواب مختلف مدیریت سخن به میان آمده است، اما بیشتر 

 هاعرصهاقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ادوار مختلف، توجه به این  هایجنبه، به دلیل اولویت نویسندگان و پدیدآورندگان آثار

رشته مدیریت فرهنگی، در برخی مراکز علمی و دانشگاهی و  گیریشکل. در یک دهه اخیر، با قراردادندرا وجه همت خویش 

 قرارگرفته موردتوجهبا حوزه فرهنگ و هنر، بیشتر  فرهنگی، مدیریت فرهنگی و محورهای مرتبط، هایهمایشبرگزاری سلسله 

در  تریگستردهبنیادی و  هایپژوهش، فراوانی چندانی ندارد و محتاج هاپژوهشاست. اما آثار مرتبط با رویکرد موردنظر در این 

 این زمینه است.

از دو دهه مدیریت  مندیبهرهمنابع تخصصی و این احساس نیاز، نگارنده را بر آن داشت تا در حد توان با الهام از متون اسالمی، 

الزم جهت احراز این مناصب مبادرت نماید.  هایتوانمندیو  هاشاخصهو تجربه در عرصه فرهنگ و هنر، به ذکر شماری از 

 به این مقصود قلمداد گردد. یابیدستامیدوارم گامی هرچند کوچک در 

 
 نریو معیارهای گزینش مدیران فرهنگی و ه هاشاخصه
که مدیران برای احراز مناصب فرهنگی و  گرددمیاطالق  هاییمهارتو  هاتوانایی، معیارها، هاویژگیبه مجموعه  هاشاخصه

نقش بسزایی خواهند  هاسازماناست و در توفیق مدیران  ساالریشایستهکه از مصادیق  هاییویژگیهنری، باید واجد آن باشند. 

و  هاویژگیاست. گرچه برخی از  شدهارائه هاشاخصهداشت. که در این پژوهش تحت عناوینی کلی و مرتبط با قلمرو 

، اما به دلیل نقش مؤثرشان در فرآیند مدیریت، در یادکردمعیارهای اصلی و اساسی گزینش  عنوانبه تواننمیرا  هاتوانمندی

 است. قرارگرفتهزمره معیارهای احراز 

 

 «حوزه عمل و رفتار»الف( توانایی اخالقی 

 1و پروا پیشگی اقوی -1

مواردی است که در قرآن و  ازجملهافراد،  وبرترییک معیار مهم برای کمال، شایستگی  عنوانبهو پرهیزگاری  اقویتوجه به 

( بر آن تأکید شده و از نتایج فردی و اجتماعی آن نیز در حیات انسان، سخن به میان آمده 11: 1831عارف علوی )حرانی، 

مدیریت عدالت محور در عرصه فرهنگ و هنر خواهد شد  ساززمینهاست. گزینش مبتنی بر این نیروی معنوی و درونی 

شود. و به فرموده امام علی )ع(:  مندبهرهو امکانات موجود  هاسرمایه، هافرصتظرفیت و توانایی از  قدربهکه هرکس  ایگونهبه

( 11، کالم البالغهنهج« )مانندمیو نه کشتزار قومی تشنه  شودمینه شاخ و بن کسی نابود  اقویبر پایه راه و روش و حکومت »

                                                           
راغب اصفهانی، . »گرددمیو با ترک محرمات و ترک برخی امور مباح کامل  شودمیتقوی به بیان شرع عبارت از حفظ نفس از آنچه که موجب گناه  - 1

 «، ماده وقی331: 1831
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و آب عدالت زراعت همه را  شودمی مندبهرهعادالنه  هانعمتو از  رسدمیود سایه چنین حکومتی هرکس به آرزوی خ»بلکه در 

 (222: 1811)جعفری، «. کندمیسیراب 

 

 و حسن خلق خویینرم -2

؛ پیوندهای عاطفی را تقویت نموده و بر ضریب مقبولیت و مراجعمدیر در مواجه با اعضای سازمان و  خویینرممهرورزی و 

خداوند متعال از رأفت و  روازاینکه در موفقیت مدیریت نقش بسزایی خواهد داشت.  افزایدمیمحبوبیت وی در نزد همگان 

 فَبِما: »فرمایدمی ه ویادکردی جامعه رمز توفیق پیامبر نور و رحمت در رسالت نبوی و تحول فکری و فرهنگ عنوانبهمهربانی 

 (121، عمرانآل...« )لَهُمْ اسْتَغْفِرْ وَ عَنْهُمْ فَاعْفُ  حَوْلِکَ مِنْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلیظَ فَظًّا کُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ

را  هاآن. بنابراین شدندمیبودی از اطراف پراکنده  سنگدلنرم و مهربان شدی، اگر خشن و  هاآناز پرتو رحمت الهی در برابر »

 «.عفو کند و برای آنان طلب آمرزش نما

دارند، به زیور اخالق و صفات حمیده آراسته باشند تا  سروکارو روان و اندیشه افراد  باروحشایسته است مدیران فرهنگی که 

کالمشان نافذ و دلپذیر گردد و از نعمت اقبال مردمی برخوردار شوند. به دیگر سخن باید جاذبه آنان در حد اعالء و دافعه در 

 ، توفیق یابند.اندنجزودردر مواجهه با هنرمندان که بسیار لطیف و  ویژهبهحد ضرورت باشد تا در انجام رسالت خطیرشان 

 

 صدق و راستی -3

جد و هزل، متضاد یکدیگرند و هر یک نتایج متفاوتی خواهند داشت. صدق از لوازم عقل، اساس دین و  بسانصدق و کذب، »

کارگزاران و مدیران  دارازجمله صفاتی است که اگر در گفتار و کر( صداقت 1« )جهل هاینشانههمراه با حق است و کذب از 

و متولیان امور  هاسازمانو اعتماد آفرینی جامعه، نسبت  لی شود، مقبولیت روزافزون مدیران و تقویت روحیه امیدواریمتج

. شودمیکه رد نوع خود سرمایه و پشتوانه گرانسنگی برای دولت و حکومت محسوب  فرهنگی و هنری را در پی خواهد داشت

و به یک فرهنگ  نمایدمیم عمل، توجه دیگر کارکنان را به خود معطوف وجود این ویژگی در متصدیان، به تدریج در مقا

 بعنوان تربیت عملی و تربیت در سکوت، یاد نمود. توانمیکه از آن  گرددمیمطلوب در رفتار سازمانی مبدل 

طرطوشی در سراج الملوک، با ذکر تمثیلی گویا از پیامدهای عدم صداقت در نظام دیوانی و سازمانی اداری سخن به میان آورده 

 :گویدمیو 

مثل وزیر، مانند طبیب است و رعیت مثل مریض. وزیر در حکم رابط و واسطه بین بیماران و پزشکان است. هرگاه سفیر و »

زیرا ]این رفتار نادرست[ مانند آن  ؛مردم، صداقت نداشته باشد، تدبیر سودمند و مؤثر نخواهد بود رابط در برخورد با سلطان و

است که سفیر به قصد کشتن مریض، توصیف و گزارشی برخالف واقعیت و وضع موجود مریض به طبیب ارائه دهد. در این 

. چنانچه گزارش نادرست وزیر از اوضاع و شرایط صورت، دستور و داوری پزشک چه بسا زمینه هالکت بیمار را فراهم آورد

 (202م:  1832)عبدالقادر، « مشابه برای آنان خواهد بود اینتیجه]مردم[ در بر دارند ه 

 

 روحیه نقد خواهی و انتقادپذیری -4

آگاهانه و نقد در لغت به معنای جدا کردن خوب از بد، به گزینی و آشکارکردن محاسن و معایب کالم است. از: بررسی »

« اجتماعی، به منظور صراحت بخشیدن و برجسته نمودن نقاط قوت و ضعف آن -روشمند نگاه، رویکرد و پدیدار انسانی

 (201-201، 1813)مجموع مباحث شورای فرهنگ عمومی، 

آن را به  هایلغزشگاهو مشکالت و  ترروشننقد صحیح و عالمانه، در حکم چراغ پرفروغ در فرا راه انسان است که مسیر را 

، در حکم نردبانی است که اساب نمایاندمیو ترقی او را به درستی  درستی می نمایایند، در حکم نردبانی است که اسباب صعود

 و ؛مدیر موفق کسی است که چنین دیدگاه و نگرشی را نسبت به آرای گوناگون داشته باشد و ؛کندمیصعود و ترقی او را فراهم 

بگشاید، بشنود و بهترینش را برگزیند. در غیر این  هااندیشهاز خودرأیی بپرهیزد. وی باید پنجره افکارش را به روی نسیم 

زیرا جامعه بدون نظارت و نقد، جامعه پویا و فعالی نخواهد بود.  ؛صورت باید توقف و به تدریج، سقوط او را به تماشا نشست
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هرکس به رأی خود اتکا کند و پیوسته با انکار به سخناندیگران بنگرد، هالک شده است و : »فرمایدمیچنانچه امام علی )ع( 

: 3، ج 1812)کلینی، « کندمیهرکس خود را از اندیشه و فکر دیگران مستغنی و بی نیاز ببیند، دچار لغزش شده و سقوط 

یادی را برای قلمرو مدیریت و سازمان در پی (. وجود روحیه نقدخواهی و تحمل آرای دیگران، آثار فردی و اجتماعی ز11

ایجاد روحیه احساس مسئولیت و مشارکت و به فعلیت رسیدن  ازجمله؛ پردازیممی هاآنخواهد داشت که به ذکر برخی از 

سی، ، تقویت روحیه اعتماد به نفس در کارکنان، روحیه خالقیت و نوآوری، کاهش روحیه تملق و چاپلوهاتوانمندیاستعدادها و 

 رایگان از حاصل تجارب و آراء سودمند دیگران. مندیبهرهپیشگیری از ترویج انرژی منفی در سازمان، امکان 

 

 مناعت طبع و حریص نبودن به جاه و مقام -5

مسئولیت و تصدی این مناصب حساس و سرنوشتساز باید به کسانی محول گردد که آن را امانت و تکلیف الهی قلمداد کنند، نه 

صفات  ازجملهه و فرصتی برای دستیابی به اهداف نامشروع حرص و آز برای دستیابی به مناصب و روحیه ریاست طلبی، طعم

و از واگذاری مناصب به چنین افرادی، به دلیل آثار  1قرارگرفتهدینی بشدت مورد نکوهش  هایآموزهاست که در  ایرذیله

 2نامطلوبش، منع شده است.

به خداوند سوگند که ما به کسی که درخواست این شغل را داشته باشد و بر تصدی آن : »فرمایدمی بارهدراینپیامبر اکرم )ص( 

علی )ع( نیز پیشنهاد واگذاری استانداری م اما. (12: 1، ج 1811)دینوری، « کنیمنمیحریص باشد، این شغل ]عمل[ را واگذار 

وای بر تو، : »فرمایدمیآنان رد کرده و  طلبیریاستبن عباس، به دلیل روحیه بصره و کوفه را به طلحه و زبیر از سوی عبداهلل 

خود استمالت و  تطمیحمردم مسلط شدند، نادانی را با  نفربردر بصره و کوفه، اموال مردم و مردان بسیاری است، وقتی این دو 

 )همان(.« کنندمیو زر و قدرت رام  بازورو قبیح را،  سازدمی مواجه بالو ضعیف را با سختی و  کنندمیدلجویی 

 

 ب( توانایی در مدیریت و توانمندی در عمل

 ساالریشایستهاهلیت و شایستگی و  -1

افراد و توانمندترین افراد در مناصب یک سازمان، شایستگی به  ترینمناسب کارگماریبهمراد از اهلیت و شایستگی یعنی 

 سخن می. به دیگر نمایدمیکه فرد را به انجام وظایف و دستیابی به اهداف سازمان قادر  شودمیاطالق  هاییویژگیمجموعه 

که  ایگونهبه، هامسئولیتگفت، مراد از کفایت و اهلیت یعنی توجه به توانمندی و قابلیت افراد برای احراز مناسب و  توان

و هرکس در جای  چیز هرلیت وجود داشته باشد و تناسبی منطقی بین ظرفیت و توانایی فکری و جسمی فرد با نوع مسئو

شایسته »، «شایسته خواهی»شایسته گماری، زمانی محقق خواهد شد که »مناسب و سزاوار خود قرار گیرد بدیهی است که 

مورد مالحظه قرار « شایسته پروری»و « شایسته داری»، «شایسته گیری»، «شایسته گزینی«. »شایسته سنجی»، «شناسی

 گیرد.

به  هامسئولیتر تعالیم اسالمی، مبنای واگذاری مناصب توانمندی و شایستگی است نه پیوندهای سببی و نصبی، زیرا این د

جز خواری و قیامت در پی نخواهد  اینتیجهامانتی است که اگر به اهلش سپرده نشود، روز قیامت »اعظم )ع(:  فرموده پیامبر

مسلمان دیگری وجود دارد که نسبت به  داندمی کهدرحالیهر کس مسلمانی را به استخدام دولت اسالمی درآورد، »و  8«داشت

                                                           
ملعون من تراس، ملعون من هم بها، ملعون کل من حدث بها نفسه؛ ملعون است هرکسی که ریاست را »روایت شده است:  از امام صادق )ع( چنین - 1

بدون شایستگی به خود بندد، ملعون است هرکسی که قصد به دست آوردن آن را داشته باشد، ملعون است هرکسی که در درون خود صحبت و به دست 

 (111: 1811، )جعفری« آوردن آن را خطور دهد

مآذئبان ضاربان فی غنم »در خدمت امام کاظم )ع( مردی را متذکر شد و گفت: آن مرد ریاست را دوست دارد، آن حضرت فرمود: « معبربن خالد» - 2

ز ضرر طالب ریاست ، بیشتر ااندشدهمتفرق  هایشچوپانقد تفرق رعات ها فی دین المسلم من طالب الریاسه؛ ضرر دو گرگ درنده در رمه گوسفند که 

 )همان(«. در دین مسلمان نیست

، پیامبر )ص( از روی لطف دست بر شانه او زد و فرمود: تو ناتوانی و گمارینمیروزی یکی از یاران رسول خدا به ایشان عرض کرد. چرا مرا به گاری » - 8

)ابن «. ر کسی به شایستگی آن را برعهده بگیرد و حق آن را ادا کندفرمانروایی امانتی الهی است، و در روز قیامت مایه رسوایی و پشیمانی است، مگ

 (83، 1، ج 1812خلدون، 
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(. 822: 1811، فرشی« )است، به خداوند و پیامبر و تمامی مسلمانان خیانت کرده است ترشایستهقرآن و سنت پیامبر داناتر و 

یکی از  عنوانبه هادولت بختیتیره(، از 28، نامه البالغهنهج) ساالریشایستهبه  امام علی )ع( نیز با تأکید بر ضرورت توجه

، واگذاردن کارهای هاستدولت بختیتیرهو  گردعقبنشانه  چیز چهار: »فرمایدمیبه این امر یاد نموده و  توجهیبی هاینشانه

[ به افاضل توجهیبی]در تصدی مناصب[ و عقب راندن ] شارزکماصلی، پرداختن و دل بستن به امور فرعی، مقدم داشتن افراد 

 (811: 8 ج، تابی، رامدی« )شایستگانو 

سپردن مسئولیت امور فرهنگی و هنری به افراد فاقد کفایت، بسان سپردن کشتی به ناخدایی است که مهارت الزم را برای 

به  تدریجبهدی ساختار مدیریت فرهنگی فراهم آمده و هدایت و کنترل آن نداشته باشد، در این صورت است که اسباب ناکارآم

نابع مرتبط با مو در  مواجه ایمبا آن  هاعرصهعمده مبدل خواهد شد. مشکلی که امروز نیز در برخی از  هایچالشیکی از 

 1تشکیالت اداری در ادوار پیشین تاریخ ایران نیز از آن سخن به میان آمده است.

 

 تجربه و کاردانی -2

المجرب » :گویدمیبه معنی معرفت حاصل از راه آزمایش و عمل است چنانچه طریحی « جرب»تجربه مصدر یا اسم مصدر از 

من عض عودا لیعرف صالبته من خوره و لم یکن عالما، فلطلح علیه بالتجربه، واهلل عالم بحقایق االمور، فال یحتاج الی التجربه، 

و  دانستنمیتا سختی آن را از صدایش بفهمد درحالی که آن را  گزدمیدندان تجربه کننده کسی است که چوب را با 

 «(جرب»)مجمع البحرین، ذیل ماده «. فهمید. وحی خداوند دانای به حقایق امورات است و نیازمند تجربه نیست وسیلهبدین

، دهدمیلغزش و خطا را کاهش  فرهنگی و هنری، در حکم چراغی است که با روشنگری، ضریب هایعرصهتجارب ارزشمند در 

. امام علی سازدمیاحسن قادر  گزینشبهو مواقع حساب،  هادوراهیدانش و دانایی برخاسته از عمل است که مدیریت را بر سر 

 خواهدمی( و از مالک 211، حکمت البالغهنهجو موفقیت یاد نموده ) گیریتصمیمعنصری مؤثر در فرایند  عنوانبه)ع( از تجربه 

 (28که در گزینش کارگزاران به این شاخصه توجه نماید )همان، نامه 

اصول و شروطی است که باید در گزینش متصدیان و  ترینمهمتجربه از : »گویدمییکی از شارحان فرمان حکومتی امام )ع( 

شده است قادر  دارعهدهکه قرار گیرد، زیرا صاحبش را در انجام هرچه بهتر وظیفه و مسئولیتی  موردتوجه باکفایتمدیران 

و از سوی دیگر دلیل و گواهی بر علم و آگاهی و مالکی بر میزان معرفت و احاطه او نسبت به اصول و قوانین مرتبط با  سازدمی

 (118: 1102 ،)الفکیکی گرددمیقلمداد  مسئولیتش

 :به قول سعدی

 مده کار معظم به نو خاسته             گرت مملکت باید آراسته

 عمر دو بایست در این روزگار              مرد خردمند هنرپیشه را  

 در دگری تجربه بردن به کار              تا به یکی تجربه آموختن   

 )بوستان سعدی، باب اول در عدل و تدبیر و رأی(.

هنری استفاده نشود، بلکه مراد آن البته این سخن بدان معنا نیست که از وجود جوانان مستعد و توانمند در مناصب فرهنگی و 

 است که بعنوان یک اولویت و تقدم رتبی به آن توجه شود.

 

 دانایی و تخصص .1

. علم و دانش و به اصطالح اندپذیرفتهدانایی و توانایی، دو ویژگی عمومی است که همه مکاتب مدیریت آن را بعنوان زیربنا 

و به  بخشدمی، درحالی که توانایی روحی و جسمی به کار صورت سازدمیرف و مشکالت را برط کندمیراه را روشن « تخصص»

                                                           
د، و امروز مردم هست که به هیچ کفایتی که در او هست، ده عمل دارد و اگر شغلی دیگر پدیدار آید، هم بر خویش زند و اگر بیمش بذل باید کر»... - 1

و معاملت راهی برد یا « کارداری»که این مرد اهل این شغل هست یا نه، کفایتی دارد یا نه؟ در دبیری و تصرف بذل کند، بدو دهند و اندیشه آن نکنند 

... چرا باید که مجهولی، بی کفایتی، بی اصلی، بی فضلی چندین شغل اندگذاشتهنه؟ و باز مردان کافی و شایسته و جلد و معتمد و کارها کرده محروم 

 (221: 1813)نظام الملک طوسی، « معتمدی یک شغل ندارد... دارد و معروفی، اصلی و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

1 

 

(. مقصود از دانایی، دانش مربوط به موضوعی است که مدیریت آن را برعهده گرفته 202: 1812)سبحانی،  دهدمیطرح عینیت 

 است و مقصود از توانایی، قدرت روحی و جسمی است )همان(

مانند کسی است که »مدیریت با تعهد و بدون تخصص در مقام عمل ره به جایی نخواهد برد و به تعبیر عالمه جعفری )ره( 

 (.111: 1811)جعفری، « برای دیدن پیش پا چشم دارد، وی هدفی جزء خود طبیعی و پایی برای رفتن ندارد

جهی به عنصر دانایی را در واگذاری مناصب یادآور شده و امام علی )ع( براساس یکی از احادیث نبوی ص( پیامدهای بی تو

هیچ امتی کار خویش را برعهده فردی نگذارند، درحالی که داناتر از وی در میان ایشان باشد مگر اینکه روز به روز : »فرمایدمی

شخص را برای  ترینصالحیت]و با  باز گردند انددادهکار آنان به پستی و زوال آید تا اینکه از راه اشتباه خود بدانچه از دست 

 (113: 1100حکومت برگزینند[ )هاللی، 

انتظار داشت که افراد برای تصدی مناصب از دانش و تخصص الزم  تواننمیبا عنایت به گستردگی قلمرو امور فرهنگی و هنری 

معلومات و اطالعات کلی موردنیاز، موجود در حوزه کاری خویش باشند، بلکه ترجیحاً عالوه بر  هایرشتهو  هاعرصهدر همه 

مرتبط با مسئولیت از تجربه و تخصص الزم برخوردار باشند تا عالوه بر مقبولیت در  هایرشتهحداقل در یکی از محورها و یا 

و عالقمندان به آن عرصه، در انجام مأموریت سازمانی توفی قبیشتری پیدا کند. فی المثل فردی که مدیریت  نظرانصاحبنزد 

، میزان توفیق او بیشتر از فردی است که فقط با گرددمییک سازمان یا مجموعه هنری مانند موزه هنرهای معاصر را عهده دار 

، با اطمینان خاطر بایدها و نبایدها و اندمطلععلم مدیریت آشنا است. زیرا مخاطبان که از احاطه علمی و اشراف او در آن عرصه 

و نقدهای  هاچالش، اما درغیر این صورت قلمرو مدیریت با نهندمیحضورش را در آن جایگاه ارج  و پذیرندمیرا  هایشتوصیه

تدریجی از سوی مخاطبان مواجه خواهد بود که استمرار آن از میزان نفوذ متصدیان امور فرهنگی و هنری و موفقیت سازمان 

 خواهد کاست.

 

 هوشمندی و بصیرت فرهنگی .2

فهم، درک، شعور و همچنین به معنای عقل و خرد آمده است و هوشیاری به معنای باهوش بودن معنا هوش در لغت به معنای 

 شده است )فرهنگ فارسی معین(.

صفاتی است که در اعمال مدیریت و موفقیت مدیران، نقش بسزایی دارد و به تعبیر امام صادق )ع(  ازجملهبصیرت و هوشمندی 

« شودمی، هرچند تندتر برود از مقصدش دورتر رودمید فردی است که به بی راهه کسی که بدون بصیرت عمل کند مانن»

 (.12: 1 ج، 1812)کلینی، 

نوع نگاه مدیر با بصیرت و ذکاوت به محیط پیرامونی و رخدادها و تحوالت با دیگران متمایز است و در پرتو تیزبینی و دقت، 

و در اتخاذ مواضع، تدبیر امور و مواجه با مشکالت و موانع احتمالی در  بیندمی، فراتر و بهتر نگردمی، به دقت اندیشدمیخوب 

زیرا  شودمیدر مقایسه با دیگران کمتر دچار لغزش و گمراهی  روازاین. کنندمیعمل  ترسنجیدهعرصه فرهنگ و هنر، عالمانه و 

 .شناسدمیعالوه بر بصر، بصیرت دارد و راه را از بیراهه باز 

 

 اندیشه ورزی و خردمندی .3

تدبیر به رأی و رأی به اندیشه »مدیریت و تدبیر امور مبتنی بر اندیشه ورزی و خردمندی است. و به فرموده امام علی )ع(: 

و اسباب  پذیردمیدر پرتوی اندیشه عمیق و مستمر است که تدبیر امور و برنامه ریزی سازمان به نحو شایسته صورت «. است

 .شودمیو تحقق اهداف سازمانی فراهم موفقیت دیر 

از آنجا که عرصه فرهنگ و هنر، قلمرو تفکر و خردمندی، دانش و بینش و ذوق و هنر است، تصدی و مدیریت این امور را باید 

 به کسانی محول کرد که گوی سبقت را در این میدان، از دیگران ربوده باشند.

شک و تردید را » (23: 2 ج، تابی)آمدی، « داردبازمیانسان را از خطا و لغزش »ر در اندیشه امام علی )ع( اندیشه ورزی و تفک

اسباب احترام و اعتماد »(، 881: 8 ج)همان، « کندمیامور پنهان را بر آدمی آشکار »(، 21: 8 ج)همان، « نمایدمیبرطرف 
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فرجام امور را »(، 118: 2 ج)همان، « گرددمیموجب بصیرت و عبرت »(، 111: 1 ج)همان، « نمایدمیصاحب اندیشه را فراهم 

 (112: 1 ج)همان، « نمایاندمیعمل خوب یا بد آدمی را به او  ایآینهبسان »(، و 222: 1 ج)همان، « گرداندمینیکو 

 

 خالقیت و ابتکار .4

دیریت در این امور نیز، مدیریت گوناگون است و م هایقالبقلمرو ظهور و بروز خالقیت، نوآوری، آفرینندگی و خلق آثار زیبا در 

 هاسازمان. با این وصف، مدیران شودمیبر آفرینندگی است که به تولید بر مبنای حس کمال خواهی و زیبادوستی انسان منجر 

داشته باشد تا در رهبری و ساماندهی این مجموعه توفیق یابد و  ایبهرهو نهادهای فرهنگی باید از این ویژگی و توان 

در بین  اشجاذبهبر مقبولیت و  تنهانهسطح انتظارات آنان باشد. وجود این صفت در مدیران فرهنگی و هنری  گوییپاسخ

 توانمی، بلکه در پرواز فکری و شکوفایی استعدادهای آنان نقش مؤثری خواهد داشت و این رابطه معنادار را افزایدمیمخاطبان 

 کرد. وجوجستهنری در کارنامه مدیران موفق فرهنگی و 

 

 گیرینتیجه

فرد و جامعه دانست.  فرجامینیکعنصر تحول، توسعه و مبدأ سعادت و  تریناساسیو  ترینمهمدر زمره  توانمیفرهنگ را 

، اسباب گرددمیتبیین و تحلیل  درستیبه باکفایتعنصر ارزشمندی که با اهتمام و جد و جهت مدیرانی شایسته، کاردان و 

برای  شکبی. یابدمیدر باورها و رفتارهای اجتماعی و اخالقی، تجلی  تدریجبهو  شودمیفراهم  اششکوفاییشد و ترویج، ر

انتخاب چنین مدیرانی در عرصه فرهنگ و هنر، نیازمند معیارهایی هستیم که مبنای گزینش قرار گیرند و زمینه حضور عناصر 

و هنری فراهم آورند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به هر نسبت که در  دلسوز، کارآمد و شایسته را در مدیریت فرهنگی

مذکور اهتمام و پای بندی بیشتری باشد، عرصه فرهنگ و هنر و ادب ایران اسالمی، از  هایویژگیانتخاب مدیران به شروط و 

و  انگاریسهلسیاسی، اسباب شکوفایی، پیشرفت و رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. و برعکس، اگر روابط و مالحظات 

و  هافعالیتپدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، رکود  رغبتیبیرا فراهم آورد، نارضایتی و  ساالریشایستهبه اصل  توجهیکم

 کاهش سطح کمی و کیفی سطح رخدادها و محصوالت فرهنگی، دور از انتظار نخواهد بود.

 و ما رستگار تو خشنود باشی خدایا چنان کن سرانجام کار
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 ، چاپ چهارم، تهران: الحوراء.مفردات(. 1831راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) -

، مجموعه مقاالت نگرشی بر مدیریت در اسالم، تهران: مرکز آموزش مدیریت «عمومی مدیریت هایویژگی(. »1812سبحانی، جعفر ) -

 دولتی.

 مطبعه السعاده.، بیروت: الفی النظام االسالمی و فی النظم الدستوریه المعاصر الوزارهم.(. علی،  1132عبدالقادر، مصطفی ) -

 ، چاپ دوم، قم: مجنون.ایحرفهاخالق (. 1838قراملکی، أحد فرامرز ) -

اسالمی آستان قدس  هایپژوهش، ترجمه عباسعلی گلشیخی، چاپ سوم، بنیاد نظام حکومتی در اسالم(. 1811قریشی، باقر شریف ) -

 رضوی.

 مصطفوی، چاپ اول، تهران: انتشارات ولیعصر. جواد سید، ترجمه اصول کافی(. 1812یعقوب ) بن محمدکلینی،  -

داوود، دکتر واد عبدالمنعم احمد  سلیمان محمد، تحقیق و دراسه دکتر الو زیرادب ق(.  1811، ابوالحسن علی بن محمد وردیما -

 لمجامعات المصریه.اقاضی، الطبعه االولی، دار

محقق/ مصحح: جمعی از محققان، بیروت: دار إحیاء التراث  بیروت(،-)ط بحاراالنوارق(.  1108بن محمدتقی) مجلسی، محمدباقر -

 العربی.

 (. تهران: اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.1813مجموعه مباحث دومین گردهمایی سراسری شورای فرهنگی عمومی ) -

 معین، محمد، فرهنگ فارسی معین. -

، فر فروزان الزمانبدیعرینولد نیکلسون، با مقدمه استاد  شدهحیحتصنسخه  اساس بر، مثنوی معنوی(. 1813محمد ) الدینجاللموالنا  -

 تهران: انتشارات امیر مستعان.

، به اهتمام هیوبرت دارک، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات علمی سیاست نامه(. 1813نظام الملک طوسی، ابوعلی حسن ) -

  فرهنگی.
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Cultural and Art Managers, Indeces and Qualification Conditions 

 

Gholamreza montazeri 

 

In order to have mental and cultural changes in the society, there should be agents who have 

been selected has top managers of these area based on meritocracy and due to their wisdom 

and discretion. Such a selection requires indicators and criteria which from its foundation. 

Thus, the analysis of such standards is the aim of this article via a descriptive approach and 

under the inspiration of religious teachings, the opinions of the elite and personal experiences 

among which we can mention inclinations, beliefs, moral and mental ability, and scientific 

and executive prowess. The results have shown that there is a meaningful relation between 

observing meritocracy in the selection of cultural managers and their efficiency when they 

take office. Moreover, there is a meaningful relation between the recognition, growth and 

flourishing of cultural talents and the qualitative and quantitative measures taken in the 

domain of science and art. 

 

Key words: cultural managers, index, qualification conditions. 
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