
وا رضـــــــــــــــــا ݡکامر

میزاندیشه

تی فعالیت های فرهنݡگی در دهه 90   ݡگفتݡگو با صالح طیب نیا درباره شاخصه های تشݡکیال

گـــفـــتـــگـــو دربـــــــــــاره نــســبــت  بــــــــرای 
دکتر  ســراغ  به  فرهنگ  و  تشکیالت 
طیب نیا  رفــتــیــم.  طــیــب نــیــا  ــح  صــال
ــاه و پــژوهــشــگــر در  ــگ ــش اســـتـــاد دان
ــوزه مــعــارف اســالمــی اســــت. او  حــ
در  و  اســــت   1356 ســــال  مــتــولــد 
گونی  گونا تجربه های  خود  کارنامه 
مدیریِت  و  اجــرایــی  زمینه های  در 
مسئول  طــیــب  نــیــا  دارد.  فــرهــنــگــی 
هست  هــم  ال«  »آ نــام  بــه  خیریه ای 
به  آن  فعالیت های  از  بخشی  کــه 
و  دارد  اختصاص  فرهنگی  کار های 
کانون ها  سایر  با  تشکیالتی  ازنظر 
بــرای  صالح نیا  دارد.  تفاوت هایی 
بیشتر  که  گفت  مجموعه ای  از  ما 
آن  در  راهـــبـــری  نــقــش  دارد  ســعــی 
داشته باشد تا عملیاتی و برخالف 
دارند  کید  تأ که  دیگر  کز  مرا سایر 
تمام برنامه ها و اقدام هایشان 
اساسنامه  نــظــام  ذیـــل  ــامــاًل  ک
گروه های مرتبط  باشد، افراد و 
بــا ایـــن مــجــمــوعــه مــی تــوانــنــد 
مرکزی  تشکیالت  از  مستقل 

نیز فعالیت داشته باشند. 
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‚
برخی از اهداف 
کاِر  بدون انجام 

گروهی محقق 
نمی شود؛ یعنی 

کار به صورت  گر  ا
تشکیالتی انجام 

نشود اهداف 
محقق نخواهد 

شد. درواقع، 
برخی محاسن، 

محاسنی هستند که 
گزینه بدیل و  اصاًل 

جایگزین ندارند. 
برخی کارهای 
فرهنگی، مثل 

تبلیغات که در نظام 
اجتماعی انجام 

می شود را به صورت 
فردی هم می توان 

انجام داد؛ اما وقتی 
بخواهید نظامی 

آموزشی، برای مثال 
مدرسه، تأسیس 

کنید مستلزم وجود 
کار  گروه و انجام  یک 

تیمی و تشکیالتی 
است.

’

دارای  فرهنگی  مرکز  چه  شما  ازنظر 
ساختار تشکیالتی است؟

سه  حداقل  تشکیالتی  مجموعه  یک 
مــجــمــوعــه،  ایـــن  چـــه  دارد  شــاخــصــه 
ــادی یـــا هر  ــص ــت ــاشــد یـــا اق فــرهــنــگــی ب
گــر  ــری. درواقــــــــع، ا ــ ــگ ــ مــجــمــوعــه دی
مجموعه ای این سه شاخصه را داشته 
مــجــمــوعــه ای  را  آن  ــوان  مـــی تـ ــاشــد  ب

تشکیالتی دانست. 
ولی مجموعه فرهنگی عالوه بر این 
ســه ویــژگــی، ویــژگــی هــای دیــگــری نیز 
آن ها  با  که  شاخصه هایی  ابتدا  دارد. 
تشکیالتی  را  مــجــمــوعــه ای  ــوان  ــی ت م
داشتن   .1 می کنم:  بیان  کــرد  قلمداد 
گروهی و نظام  کار  هدف مشخص؛ 2. 

تقسیم کار؛  3. رهبری. 
اعظکم  >انما  اســت:  آمــده  قــرآن  در 
به  فـــرادی<  و  هلل مثنی  تقوموا  ان  بــواحــده 

نظرم این آیه عصاره  آیات قرآن است 
به  پیغمبر  ای  می فرماید:  خداوند  که 
مردم بگو من یک موعظه بیشتر برای 
کــه بــرای  شما نـــدارم و آن ایــن اســت 
به صورت  چــه  حــال  کنید،  قیام  خــدا 
در  و  انفرادی  به صورت  چه  و  گروهی 
صحبت  برنامه ریزی  درباره  آیه  ادامه 
در  تشکیالت  شــاخــِص  ایــن  مــی کــنــد. 

مجموعه ای فرهنگی دینی است.
محاسن تشکیالتی شدن چیست؟

کــاِر  ــدون انــجــام  ــ ــرخــی از اهــــداف ب ب
گر  ا یعنی  نــمــی شــود؛  محقق  گــروهــی 
نشود  انجام  تشکیالتی  به صورت  کار 
درواقــع،  شد.  نخواهد  محقق  اهــداف 
که  هستند  محاسنی  محاسن،  برخی 
ندارند.  جایگزین  و  بدیل  گزینه  اصاًل 
کارهای فرهنگی، مثل تبلیغات  برخی 
که در نظام اجتماعی انجام می شود را 
بــه صــورت فــردی هم مــی تــوان انجام 

داد؛ اما وقتی بخواهید نظامی آموزشی، برای مثال مدرسه، تأسیس 
کار تیمی و تشکیالتی است یا  گروه و انجام  کنید مستلزم وجود یک 
کنید، دیگر  گر بخواهید یک مجموعه فرهنگی تأسیس  برای مثال ا

کار فردی نیست. این 
و به جز روش  این گونه موارد اصاًل بحث حسن و قبح نیست  در 
که  مــواردی  نــدارد. حتی در  تیمی و تشکیالتی روش دیگری وجود 
الهی  سنت  هم  باز  است  امکان پذیر  فردی  به صورت  کاری  انجام 
و  امداد غیبی می رساند  کارهای جمعی خداوند  که در  این است  بر 
کار تیمی و  کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت؛ این از محاسن 
تشکیالتی است. از محاسن دیگر کار تشکیالتی تربیت نیروی انسانی 

و بروز استعدادهای انسانی در این تعامالت است.
ما در یک  که وقتی  معنا  این  به  مقوله دیگر، مدل سازی است؛ 
گرفتیم به راحتی می توانیم در  کار تشکیالتی را یاد  کوچک  مجموعه 
کنیم. خود بنده بسیاری  پایه های بزرگ تر آن را تعمیم داده و اجرا 
که امروزه در پایه های مختلف )در سطح مجموعه  از فعالیت هایی 
حاصل  می کنم  اجــرا  سیاسی اجتماعی(  نهاد  و   دانشگاه  فرهنگی، 
کز  مرا در  تیمی  کار  انجام  با  نوجوانی  دوران  در  که  است  تجربیاتی 
کارهای تشکیالتی را تعمیم داده و  کرده ام و همان  کسب  فرهنگی 

کرده ام. اجرا 
مشکل تشکیالت فرهنگی دهه 80 تا دهه 90 چیست؟
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‚
یکی از مشکالت 
کز  که مرا مهمی 
فرهنگی با آن مواجه 
شده اند مسئله 
جانشین پروری 
کز فرهنگی  است. مرا
نتوانستند نسل 
بعدی را برای 
جانشینی پرورش 
دهند. البته این 
کز  فقط مربوط به مرا
فرهنگی نیست و 
مشکل دیگر نهادها 
نیز هست.

’

خود  نتوانستند  ما  فرهنگی  کز  مرا
مرکز  یــکــی دوتــا  البته  کنند.  ــه روز  بـ را 
مــتــفــاوت در اواخـــر دهــه 60 بــودنــد و 
متفاوت  هــم  ــروزه  امـ کــه  اســت  جالب 
مسائل  به  هم  قدیم  از  چون  هستند؛ 

به گونه ای متفاوت نگاه می کردند.
و  نیازها  باتوجه به  باید  برنامه ها 
بشود  تعریف  جدید  نسل  اقتضائات 
موفقیت  عــوامــل  از  یکی  خــود  ایــن  و 

است.
فرهنگی  کــز  مــرا کــه  دیــگــری  عامل 
فــعــال شــدن  ــرد،  ــ ب ــول  ــ اف بـــه  رو  را  مـــا 
و  دولتی  فرهنگِی  نهادهای  از  برخی 
بود.  فرهنگی  بستر  جــذب  و  عمومی 
بــارز  و  شفاف  نــمــونــه ای  بخواهم  گــر  ا
فرهنگی تفریحی  سازمان  بزنم،  مثال 
از بچه های  شهرداری است. بسیاری 
این  جــذب  مــا  فرهنگی  کــز  مــرا خــوب 
بــود  بهتر  ــه  ــی ک ــورت ــد؛ درص مــرکــز شــدن
شهرداری به جای اینکه خود متصدی 
کند  برنامه های فرهنگی شود راهبری 
فرهنگسرا  خـــودش  اینکه  بــه جــای  و 
کانون های  در  را  برنامه هایش  بسازد 
کند  حمایت  آن ها  از  و  کند  اجرا  فعال 
بمانند  مــرکــز خـــود  نــیــروهــا در  ایـــن  ــا  ت
شــهــرداری  جـــذب  و  کنند  فعالیت  و 
نشوند. سازمان های دیگری شبیه به 
همین سازمان نیروهای فعال و باذوق 
این  و  کــردنــد  جــذب  را  دغدغه مند  و 
 90 دهه  در  فرهنگی  کز  مرا شد  باعث 
نداشته  را  و 70  رونق دهه 60  و  قوت 

باشند.
چه موقع تشکیالت علیه تشکیالت 
بـــــرای  ــی  ــالتـ ــیـ ــکـ ــشـ تـ و  مـــــی شـــــود 

تشکیالت دیگر مضر می شود؟
خطبه  از  فــرازی  در  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
192 نهج البالغه، مسئله بسیار زیبایی 

که اقتضائات و نیازهای  بزرگ ترین مشکل این تشکیالت این است 
نسل بعد در آن لحاظ نشده است. 

شده اند  مواجه  آن  با  فرهنگی  کز  مرا که  مهمی  مشکالت  از  یکی 
کز فرهنگی نتوانستند نسل بعدی  مسئله جانشین پروری است. مرا
کز  مرا به  مربوط  فقط  ایــن  البته  دهند.  پــرورش  جانشینی  بــرای  را 

فرهنگی نیست و مشکل دیگر نهادها نیز هست.
اینکه ما امروزه مجبور می شویم فردی را وزیر کنیم که در دهه 60 
کاندیدای مجلس می شود که از مجلس اول  وزیر بوده است یا فردی 
کاندید بوده است، نشان دهنده ضعف ما در جانشین پروری است. 
را دوبــاره  به عنوان مربی  کز فرهنگی، مربیان دهه 60  وقتی در مرا
برخی  البته  است.  جانشین   پرورش ندادن  از  نشان  می کنند  دعوت 
که به نسبت  کرده اند  کز فرهنگی انصافًا خوب جانشین پروری  از مرا

کم است.  کز فرهنگی  کل مرا
روبرو  آن  با  ما  فرهنگی  کز  مرا که  عمده ای  معضالت  از  یکی  لذا 

شده اند مسئله جانشین پروری است.
مسئله دوم، برنامه ها است. در دوره ما پخش فیلم جذاب بود؛ 

چون ویدئو و ... در خانه ها نبود. 
بچه  امـــروزه  امــا  بــود.  آمــده  کامپیوتر  تــازه  رفتیم  که  دبیرستان 
کار می کند و دیگر آن الگوهای قدیمی  یک سال و نیمه من با موبایل 

کودکان و نوجوانان امروزی جوابگو نیست. برای جذب 
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‚
 به نظرم مهم ترین 

کار  آسیب 
تشکیالتی، اختالف 

کار  است و چون ما 
تشکیالتی را خوب 

تمرین نکرده ایم 
عمر نظام های 

کشور  تشکیالتی در 
ما طوالنی مدت 

نیست.

’

که  اســت  ایــن  آن  و  می کنند  تبیین  را 
دیگران  از  بیشتر  را  مؤمنان  خــداونــد 
تحت فشار  می گذارد و به آن ها سخت 
خود  صبر  مؤمنان  تاجایی که  می گیرد 
می دهند  نــشــان  و  می کنند  اثــبــات  را 
هستند؛  مقاوم  و  صبور  مسیر  ایــن  در 
پــس ازآن خداوند به آن هــا نظِر  لطف 
ج قرار می دهد  کارشان فر می کند و در 
زمین  کــمــان  حــا و  مــالــکــان  را  ــا  آن هـ و 

می کند.
و  بــه واســطــه صــبــر  خـــداونـــد  یعنی 
داشتند  تشکیالت  ایـــن  ــه  ک هــمــدلــی 
رشدشان می دهد و این ها را به  جایی 
ــه فــکــرش را نــمــی کــردنــد  ک مــی رســانــد 
بـــه طــــرز عــجــیــبــی تــشــکــیــالتــشــان  و 
آن،  از  مــی شــود. پس   و موفق  اثــرگــذار 
ــادآور  ــ یـ را  عــامــلــی  ــی؟ع؟  ــل ــرت ع ــض ح
ــن  کـــه مـــوجـــب ســـقـــوط ای مـــی شـــونـــد 
تشکیالت می شود و آن اختالف است. 
به میان  دودستگی  و  اختالف  وقتی  از 
ــد.  مـــی آیـــد، انــشــقــاق بـــه وجـــود مــی آی
کــار  حــضــرت مــی فــرمــایــنــد بــایــد چــهــار 
هم  از  تشکیالتی   نظام  تا  داد  انجام 
نپاشد: 1. دعوت به وحدت؛ 2. پرهیز 
از انشقاق؛  3. تشویق به وحدت؛ 4. 

امر به وحدت.
بزرگ ترین آسیب نظام تشکیالتی، 
امیرالمؤمنین؟ع؟  و  است  اختالف نظر 
بــیــان  را  ــتـــالف  اخـ ــن  ــ ای آســـیـــب هـــای 
که دل ها از هم دور می شود،  می کنند 
مــی گــیــرنــد،  دل  بــه  را  یــکــدیــگــر  کــیــنــه 
برای هم  و  نمی کنند  یاری  را  همدیگر 
قیام کردن  ریشه  لذا  می کنند.  دشمنی 
تشکیالتی علیه تشکیالتی دیگر را باید 
کــه اخــتــالف نــظــر پدید  ــد  در جــایــی دی

می آید. 
بروز اختالف نظر در هر مجموعه ای 

بیست   و  صد  گــر  ا می فرمایند  که  امــام  تعبیر  اســت.  اجتناب ناپذیر 
پیدا  اخــتــالف  باهم  شوند  جمع  شهر  یــک  در  پیغمبر  ــزار  ه چهار  و 
نمی کنند درست است؛ اما منظورشان اختالف بر اساس هوای نفس 
که اختالف نظر پیدا می کنند. نمونه قرآنی  است؛ وگرنه مسلم است 
نتوانستند به خاطر اختالف نظر مدت  که  آن حضرت موسی و خضر 

طوالنی با  هم بمانند.
که دو نفر برای رضای خدا  گاهی پیش می آید  در مرکز فرهنگی 
راهکارهایی  باید  حتمًا  دارنــد.  متفاوت  نظر  دو  اما  می زنند؛  حرف 
مانند  راهکارهایی  بگیریم؛  نظر  در  اختالف ها  رفــع  بــرای  عملی 
گر  ا چون  و...؛  اختالف  حل  شورای  داشتن  واحد،  رهبری  تعیین 
کینه و دشمنی می شود. نمونه آن را بعد  اختالف حل نشود باعث 
گاهی رفع اختالف از هدف مهم تر است. برای  از انقالب دیده ایم و 
خواست  اینکه  به واسطه  هــارون  هــارون:  و  موسی  حضرت  نمونه 
شوند؛  بت پرست  مردم  شد  حاضر  نشود  ایجاد  انشقاق  و  اختالف 
را  توحید  زمــان  از  مقطعی  در  بــود.  توحید  هــدف  اصــِل  درحالی که 
اتحاد و وحدت به هم نخورد. به نظرم مهم ترین  تا  گذاشت  کنار 
را  تشکیالتی  کــار  ما  چــون  و  اســت  اختالف  تشکیالتی،  کــار  آسیب 
ما  کــشــور  در  تشکیالتی  نــظــام هــای  عمر  نــکــرده ایــم  تمرین  خــوب 

طوالنی مدت نیست.
کز فرهنگی ما قدمت طوالنی ندارند تا بتوانند ساختار موردنظر  مرا

کنند و این آسیبی جدی است. را پیدا 
پس  می بینیم  کنیم،  بررسی  را  موفق  کز  مرا و  هیئت ها  روند  گر  ا
از مدتی عناصر اصلی اش جدا می شوند و خودشان مؤسسه ای دیگر 

تشکیل می دهند.
رسیده  خود  کمال  به  تشکیالت  یک  گفت  می توان  موقع  چه 

است؟
که رسیدن  کمال یک نظام تشکیالتی وجود دارد   پارامترهایی برای 
در  بود. حتی  زمان ممکن خواهد  گذشت  با  پارامترها قطعًا  این  به 
غ یافته است  غ یافته می گویند، سازمانی بلو توصیف یک سازمان بلو
گذشته و به این استانداردها رسیده  که سی سال از آغاز تشکیل آن 
باشد. درواقع، قید زمان را عنوان می کنند؛ چون شاید تعریف درستی 
نشده  ایجاد  سازمانی  غ  بلو اما  باشد؛  داشته  وجــود  استانداردها  از 

است.
گر سازمانی به آن دست  که ا به نظر بنده چند پارامتر وجود دارد 
کار  گفت سازمان بالغی است: عناصر اصلی مثل هدف،  یابد می توان 
گروه، مکانیزم رفع اختالف؛  تیمی، مسیر رسیدن به هدف، رهبری 

نظام های داخلی؛ نظام جانشین پروری؛ نظام ارزیابی عملکرد.


