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 مقدمه 

مسلم است شاه کلید سیطرۀ بر یک ملت است. آنچه فرهنگي های امروز در کشور، صیانت از فرهنگ و مدیریت از جمله دغدغه

تسلط بر اذهان و تغییر در افکار و اندیشه و اعتقاد و فرهنگ آن ملت است. امروزه کشور ما که از پیشینه غني ملي و مذهبي برخوردار 

کثریت که ا های مدیریت فرهنگي در کشوریای گسترده مواجه است. بدیهي است ویژگيبا تهاجم استکبار فرهنگي و رسانه ؛است

ره بایست برگرفته از معارف دیني و سیآن مسلمان و شیعه هستند ضمن به کار بستن همه اصول شناخته شده عقالني مدیریت مي

سوی فرهنگ بانان و فرهنگ سازان، موجب پیشبرد و  بدون تردید، روش درست در به کار گرفتن آنها از ائمه علیهم السالم  باشد.

 مدیریت فرهنگ جامعه در چنین شرایطي از مولفه های محکمي باید برخوردار باشد. د شد.توسعه این حرکت خواه

 یکردیرو با را فرهنگی مدیریت اصول از ایگوشه تا شده است سعی البالغه نهج ارزشمند کتاب بهنگاهی  با گزارش این در 

 .کنیم بیان اسالمی

  جایگاه کتاب شریف نهج البالغهنگاهي به 

نهج البالغه، پس از قرآن کریم گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگي اسالم است. این کتاب مجموعه ای به ابعاد بي تردید 

ها و جمالت کوتاه ها، حکمتدعاها، وصایا، نامه ها،است. این مجموعه نفیس که منتخبي از خطابه وجودی یک انسان کامل

 رضي)ره( در حدود هزار سال پیش گردآوری شده است.  ؛زرگوارامیرالمومنین )ع( است، به وسیله سیدشریف ب

،شمندترین میراث فرهنگی اسالم است.بی تردید پس از قرآن کریم گرانقدرترین و ارز نهج البالغه 

است. آزادمنشی و آزادی سیاسی، قدرت علم، ثروت، به جامعه هر یابی دست برای ای زمینه درست، و صحیح فرهنگ 

کرد. خواهد تبدیل  مرج و هرج  به  را دموکراسی و  آزادی و تباهی و فساد به را رفاه و اقتصادی رشد منحط، فرهنگ 

 بود.  اصالحات همه جانبه و اساسی  انجام خالفت  مهم ترین اولویت امیرالمومنین )ع( به محض در دست گرفتن 

گیردمی  صورت  فرهنگی فعالیتهای و امور قلمرو در  مدیریت  سازمانی وظایف فرهنگی تمامی در مدیریت. 

 است  نخبگان جامعه در اداره امور بسیار کارسازتر از فعالیت های مستقیم فرهنگیو تأثیر رفتار کارگزاران و  نقش. 

است رفته کار به تکلیف و هدایت خدمت، امانت، تعبیر چهار در البالغه نهج دیدگاه از مدیریت. 

 رهبر  معظم  انقالب  مي فرمايد:
 .فرهنگند    رب    ذیل    و  ه حاشی       و سياست    نیست، اقتصاد    سياست    ذیِل   و   نیست، حاشیه     اقتصاد   ذیِل   همه چیز مترّتب رب فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و 
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ها را بر انگیخته است. سید حداقل از هزار سال پیش اعجاب ؛ بلکهنیست ایتازه همه جانبه بودن سخن امیرالمومنین)ع( مطلب

( ره)رضي سید 1شریک نیست.فرماید: از عجایب امیرالمومنین)ع( که منحصر به خود اوست واحدی با او در این جهت رضي)ره( مي

 گانجویند و گشایدمي خواننده روی به را بالغت درهای کتاب، این زیرا نامید؛ بالغت روش و راه یعني البالغه، نهج را کتاب این

 نگار ختاری و نویسنده عقّاد، محمود عباس قول به و دارد حکایت بزرگش گوینده از عظیم اثر این. سازدمي نزدیک آن به را بالغت

 2.«را دیگری صدای نه شنوی، مي کلمات سوی آن از را امام صدای کني دقت خوب چون: »مصری معروف

 مدیریت  تعریف 

 مدیریت موضوع اگرچه 3.کندمدیر در لغت به معني گرداننده، اداره کننده و دوردهنده و کسي است که کاری را اداره مي

 و ها نسازما گسترش و پیدایش به توجه با اما ؛است بوده او با پیدایش روزهای اولین از و است انساني اجتماع و زندگي همراه

 یاد مدیریت دانش یا و مدیریت علم عنوان تحت آن از امروزه آنچه و گرفته قرار خاص توجه مورد حاضر، عصر در بشری نیاز

 کارگیری به فراگرد مدیریت، ؛بیان شده است کهاز مدیریت در تعریفي جامع  است. قرن دو قریب به ای سابقه دارای ؛ شود مي

 سیجب سازماندهي، ریزی،برنامه طریق از که است شده پذیرفته ارزشي نظام یک مبنای بر انساني و مادی منابع کارآمد و مؤثر

 مدیریت، موضوع شناخت برای 4گیرد.مي صورت شده، تعیین اهداف به دستیابي برای عملیات کنترل و هدایت امکانات، و منابع

 مدیریت اقتصادی، مدیریت مانند: نمود، بندی طبقه فعالیت موضوع اساس بر را مدیریت توان،مي هافعالیت نوع به بسته

 خود خاص الزامات دیگر، سازماني مدیریت نوع هر نظیر فرهنگي مدیریت .غیره و فرهنگي مدیریت قضائي، مدیریت سیاسي،

 5 دارد. را

 مدیریت فرهنگي 

 توسعه و رشد .گیردمي صورت فرهنگي فعالیتهای و امور قلمرو در ؛مدیریت سازماني وظایف فرهنگي تمامي در مدیریت

 ایاز مرحله را جامعه فرهنگي، مدیریت اعمال با بتواند که است ایمقتدرانه و مدبرانه مدیریت مدیون جامعه، فرهنگي هر

 اشدب نداشته وجود جامعه در مدیریتي چنین اگر برساند. و توسعه بالندگي به را جامعه آن افراد و دهد عبور نامناسب و محدود

 را رهنگيف مقوالت و فرهنگ شکوفایي انتظار نباید طبعا باشند برو رو تدبیر بي ناآگاه و هوش، کم ضعیف، مدیران با مردم یا

 6.داشت

 اسالم نگاه  مدیریت در 

های دولتي و تواند از سطح ادارۀ جامعه و رهبری آن تا سطح سازماننیاز دارد، این مدیریت ميای به مدیریت هر جامعه

های نیاز به مدیریت دارد. جامعه با ویژگي ؛خصوصي بزرگ و کوچک امتداد یابد. جامعه اسالمي نیز مانند هر جامعه دیگر

سالم مورد توجه بوده و در مناسبات رسمي و غیر رسمي ای است که در آن ارزش های الهي، دیني و اخالقي ااسالمي، جامعه

                                                           
 عمناب گرایش)دولتي مدیریت ارشد کارشناسي نامه پایان. اشتر مالک عهدنامه مبنای بر اسالمی مدیریت سازی مدل(. 1393)فاطمه سیده زاده، . حسیني1

 .12طباطبایي، ص  عالمه دانشگاه حضوری نیمه های آموزش پردیس ،(انساني

 http://farsi.balaghah.net. معرفي کتاب شریف نهج البالغه 2

 .18156تهران، ص  دانشگاه نشر: تهران ،دهخدا نامه لغت(. 1373)اکبر علي دهخدا، .3

 .8، ص (سمت)ها دانشگاه انساني علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان: تهران(. هفدهم چاپ)مدیریت و سازمان مبانی(. 1393)علي .رضائیان،4

 دانشگاه حدیث، و قرآن علوم گرایش اسالمي معارف و الهیات ارشد کارشناسي نامه پایان. قرآن در فرهنگی مدیریت بر حاکم اصول(. 1395). صفدری،علي5

 .18-19ص لواسانات، واحد نور پیام

 حدیث، و قرآن علوم گرایش اسالمي معارف و الهیات ارشد کارشناسي نامه پایان. قرآن در فرهنگی مدیریت بر حاکم اصول(. 1395)علي صفدری،ـ  6

 .18-19لواسانات، ص واحد نور پیام دانشگاه
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سود، افزایش قدرت رقابت، »های انساني در حد توجه به محصول مدیریت شود. مدیریت در جوامع غربي، به ارزشرعایت مي

ا به لي انسانها رتوجه دارد. در حالي که مدیریت با رویکرد اسالمي اعتالی ارزشها و تعا« کیفیت محصول، افزایش سهم بازار،...

نگاه اسالم به مدیر و مدیریت با نگاه سایر مکاتب به این موضوع متفاوت است. از دید  1.دهدعنوان هدف مورد توجه قرار مي

اسالم مدیر در مسند مدیریت، نه به دنبال ریاست، بلکه به دنبال هدایت، رشد و سعادت زیردستان و خدمت به مردم مي باشد. 

 دیریت را امانتي در دستان خود مي پندارد و سعي بر آن دارد که به بهترین شکل امانتدار باشد.مدیر اسالمي، م

  مدیریت اسالمي تعریف 

 های موزهآ از گرفته بر باید گفت که مدیریت اسالمي شیوه ؛به طور کلي اگر بخواهیم تعریفي از مدیریت اسالمي ارائه دهیم

 .است اسالم ارزشي نظام از متاثر اهداف به نیل برای مادی، امکانات و انساني منابع در بکارگیری اسالمي

 سیمای مدیریت در نهج البالغه 

 
 

امیرالمومنین )ع( در دوره کوتاه خالفت خود، رعایت حقوق آحاد افراد جامعه و پاسدددداری از عدالت در توزیع غنایم و ثروت ملي و 

ها، اصدددول و سدددرلوحق اقدامات خویش قرار داده بود. یکي از منابع معتبر برای درظ نظریهپرهیز از حزب گرایي و خاندان محوری را 

 2ای است که امیرالمومنین )ع( برای مالک اشتر نخعي به رشتق تحریر درآورده است.شیوه های ادارۀ امور دولتي در اسالم، پیمان نامه

سان،  ست و ان سان ا ست، ان ساني مي نگرد زیرا آنچه در افق مدیریت مطرح ا امیرالمومنین )ع( به مدیریت با نگرش کرامت ان

از منظر نهج البالغه  3داند که هدفي واال دارد.منظم ميابزار نیسددت. امیرالمومنین )ع(، سددازمان)جامعه( را چون سددیسددتمي 

سوی اهدافي وا سانها ب ساني مدیریت، هدایت ان ست که بر پایه تعالي و کرامت ان ستمي منظم و متعامل ا سی شخص در  ال و م

صمیم گیری ستمي که در آن ت سی ست،  ست و مبتني بر ارزش های مطلق و ثابتي ا ستوار ا ست انجام مي ا ها با تدبیر و فرا

صادر مي ستورات عادالنه  ستمي که در آن مدیر گرددشوند و قدرت در مجرای معقول و منطقي اش اعمال ميگیرد، د سی  .

مدل مفهومی فوق با بررسی نامه های ) 4.کندداند و بر قلب و روح آنان حکومت ميخود را خادم، معاون و معاضد همکارانش مي

 (بدست آمده است. 249و  121و خطبه های  53و  40، 5

 اهمیت مدیریت فرهنگ از نگاه نهج البالغه 

به  ؛)ع( عليبا گذری بر مطالب گرانبها و حکیمانه نهج البالغه به روشدددني مي توان یافت که مهم ترین اولویت امیرالمومنین 

انجام اصددالحات همه جانبه و اسدداسددي بود که در مدت بیسددت و سدده سددال پس از رحلت  ؛محض در دسددت گرفتن خالفت

سالمي  سه گانه، جامعه ا سنت نبوی غافل و منحرف گردیده بود. لذا پیامبر)ص(، در دوران خلفای  از عمل به احکام الهي و 

 هدف اصلي خود را از پذیرش خالفت، انجام یکسری اصالحات بنیادین اعالم فرموده است. 

                                                           
 .78ص  ،2/3 شماره ،کارآفرینی و مدیریت مطالعات فصلنامه. علوی نگرش با اسالمی مدیریت(. 1395)آقاسي سعید کرمي، حمید عبدالرحیم، عناقه،ـ  1

 .76ص ،2 شماره علوی، نامه پژوهش. (ع)علی امام سیره بررسی با مدیریت و اسالمی مدیریت اصول تطبیقی مطالعه(. 1395). عالئي،سوسن2

 .85ص  ،2/3 شماره ،کارآفرینی و مدیریت مطالعات فصلنامه. علوی نگرش با اسالمی مدیریت(. 1395)آقاسي سعید کرمي، حمید عبدالرحیم، . عناقه،3

 .86ص  ،2/3 شماره ،کارآفرینی و مدیریت مطالعات فصلنامه. علوی نگرش با اسالمی مدیریت(. 1395)آقاسي سعید کرمي، حمید عبدالرحیم، عناقه، ـ 4

تکلیف خدمت هدایت امانت
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صي و عمومي فرهنگ محتوی دارد، سازی فرهنگ در را اول نقش که البالغه نهج صو شد مي جامعه خ از این رو با نگاهي . با

توان میزان توجه و اهتمام امیرالمومنین )ع( را به مسدددائل و مطالب مطرح شدددده در کتاب شدددریف نهج البالغه ميکوتاه بر 

سیاری از حکمت ضوعات فرهنگي و مدیریت فرهنگ دریافت. در ب شانها و خطبهنامه ؛هامو توان به الگو و برنامه مي ؛های ای

 های یک مدیر فرهنگي دست یافت.يای برای ساماندهي مسائل اجتماعي و فرهنگي و ویژگ

 از نگاه نهج البالغه ویژگي های مدیر فرهنگي 

های مستقیم فرهنگي است. مدیران نقش و تأثیر رفتار کارگزاران و نخبگان جامعه در اداره امور بسیار کارسازتر از فعالیت

اصالح و پذیرش فرهنگ درست قرار دهند تا امنیت هایي باشند تا بتوانند جامعه را در مسیر فرهنگي جامعه باید دارای ویژگي

گام مهمي در تأثیرگذاری فرهنگ درست به شمار  ؛فرهنگي نیز حاصل گردد. بنابراین صالح بودن کارگزاران و نخبگان جامعه

رالمومنین شان. امیپدران و نیاکان به تا ترند شبیه کارگزارانشان به مردم،المومنین)ع( در بیاني مي فرماید: مي رود. چنانچه امیر

های خود بسیاری از نکاتي را که یک مدیر باید داشته باشد بیان فرموده و در مواردی نیز به طور اخص ها و خطبه)ع( در نامه

ه طور تواند باشد، ب. این ویژگي ها عالوه بر اینکه مورد استفاده همه مدیران ميدارندبه رفتار متناسب یک مدیر فرهنگي اشاره 

کن لهای زیادی برای مدیران فرهنگي از نهج البالغه قابل استخراج است، همچنین ویژگي توجه مدیران فرهنگي است.خاص م

 ها اشاره خواهیم کرد.مورد از این ویژگی 5صرفا به  ؛به دلیل مجال کم این نوشتار

 حسن تدبیرـ 1

 که جا ره و ببرد جایي به راه ؛درست تدبیر بدون تواند نمي مدیریتي هیچ. است مدیران و زمامداران برای ضروری معیاری تدبیر حسن

 خصوصدر  154در خطبه امیرالمومنین )ع(  .برآمد آنجا در تدبیری بي نوعي جستجوی در باید ؛شود مي مشاهده تباهي و نابساماني

 است نآ کارش آغاز کند، کار درون دیده با و بنگرد، دل چشم با که آن تأثیر خردورزی در دوراندیشي و عاقبت اندیشي مي فرماید:

 بدون دهکنن عمل زیرا کند، توقف است زیانبار اگر و دهد، ادامه است سود به اگر ؟او زیان یا است او سود به او عمل آیا: بیندیشد که

یک مدیر فرهنگي باید در تصمیم  .ماند مى دورتر هدفش از کند شتاب چه هر پس رود، مى بیراهه که است اى رونده چون آگاهى

 گیری هایش بسیار تدبیر به خرج دهد زیرا تصمیمات و اقدامات او بر فرهنگ جامعه تأثیرگذار خواهد بود. 

 روحیه مردمي بودن و جلب رضایت آنانـ 2

وبیتش آگاهي از احوال آنها، محبیک مدیر فرهنگي باید ضمن خوش رفتاری با مردم سعي کند ارتباطاتش را با مردم بیشتر کند تا ضمن 

 به مالک اشتر مي فرماید: مهربانى 53بیشتر و در نتیجه تأثیر گذاریش بیشتر خواهد بود. امیرالمومنین )ع( در این خصوص در نامه

 را انآن خوردن که باشى شکارى حیوان چونان هرگز، مبادا. دباش مهربان و دوست همه با و دده قرار خویش دل پوشش را مردم با

 .باشند مى آفرینش در تو همانند دیگر دسته و تو، دینى برادر اى دسته اند، دسته دو مردم زیرا دانى، غنیمت

 پنهان که مدار، پنهان مردم از فراوان را خود گاه هیچ امیرالمومنین )ع( در جایی دیگر از این نامه خطاب به مالک می فرماید: 

 آنان بر آنچه دانستن از را زمامداران رعیّت، از شدن ، نهاناست جامعه امور در اطاّلعى کم و خویى تنگ از اى نمونه رهبران، بودن

 هب باطل و نماید، مى زیبا زشت و زشت، زیبا کند، مى جلوه بزرگ اندظ کار و اندظ، بزرگ، کار پس دارد، مى باز است پوشیده

 حق آید. لباس

 احترام به سنت های نیک جامعه ـ 3

های فرهنگي ریشه دار، جزئي از شخصیت افراد جامعه به شمار مي آیند و حرمت و منزلت واالیي دارند؛ به گونه ای که برخورد جریان 

ا یک آید. لذها، برخورد با عقاید عمومي و شخصیت جمعي و گاهي شخصیت ملي یک جامعه به حساب ميبا یکي از اینگونه جریان
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ها که بخش قابل توجهي از فرهنگ ملت خود باید در نوع برخورد با سنت ؛سنن و آداب جامعهمدیر فرهنگي ضمن آگاهي کامل از 

  1با درایت عمل کند. ؛ها را تشکیل مي دهند

 عمل آن به امّت این بزرگان که را اى پسندیده آداب به مالک اشتر می فرماید: 53در نامه امیرالمومنین )ع( در این خصوص

 اردو زیان گذشته خوب هاى سنّت به که آدابى و مزن، هم بر شدند، اصالح آن با رعیّت و خورده، پیوند آن با اسالم ملّت و کردند،

 شکستى. هم در را آنها که باشد تو براى آن کیفر و سنّت، آورنده براى پاداش که نیاور، پدید کند، مى

 اصل سخت کوشيـ 4

یک مدیر فرهنگي ضمن دغدغه مند بودن در امر فرهنگ مي بایست سخت کار فرهنگي استمرار و سخت کوشي افراد را مي طلبد. 

کوش و پرتالش باشد زیرا فرهنگ سازی در یک جامعه زمان زیادی را طي مي کند تا به نتیجه برسد به همین دلیل مدیران 

وص سخت کوشي خطاب در خص 241فرهنگي باید تالش زیادی در راه رسیدن به هدف انجام دهند. امیرالمومنین )ع( در خطبه 

 خوشگذرانى با واال هاى ارزش آوردن دست به که زنید، کمر بر همّت دامن و ببندید، محکم را به یاران خود مي فرمایند: کمربندها

 ردهک نابود را بلند همّتهاى که فراموشى هاى تاریکى و برده، بین از را روز هاى تصمیم که شب هاى خواب بسا چه نیست میسّر

 .است

 ترجیح رضایت عموم مردم بر رضایت خواصـ 5

وقتي صحبت از فرهنگ مي شود، ناظر بر فضای رفتاری عموم جامعه است. لذا در برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها باید عموم جامعه 

ند در این خصدددوص  ته ا لک اشدددتر نوشددد ما به  طاب  که خ مه ای  نا ند. امیرالمومنین )ع( در  باشددد طب اصدددلي  خا  م

شان سختى روزگار در زیرا کنندمى تحمیل حکومت بر را سنگینى بار همواره جامعه، خواص»مي فرماید:   اجراى در و کمتر، یاری

 رعذ دیر ها خواسته منع هنگام به و تر،سپاس کم هابخشش و عطا در و پافشارتر، هایشان خواسته در و تر، ناراضى همه از عدالت

شکالت برابر در و پذیرتر، ستقامت کم م شند. در مى تر ا ستوار هاىستون که صورتى با شور اجتماعات و دین، ا سلمین پر  و ،م

 .«باشد آنان با تو اشتیاق و داشته گرایش آنها به پس باشند، مى مردم عموم دفاعى، ذخیره نیروهاى

 

 

 

 

 

 

                                                           
 گرایش اسالمي معارف و الهیات ارشد کارشناسي نامه پایان. البالغه نهج در فرهنگی مدیریت ارزشی های مؤلفه بررسی(. 1393)کبری محمدی، . شیخ1

 .76مرکزی،ص تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه حدیث، و قرآن علوم
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  حوزه فرهنگهای ی تهدید کننده ها آسیببرخي 

 های فرهنگی ایجاد شبهه و تردید در ارزش. 1

از جمله عواملي که امنیت فرهنگي جامعه را با خطر جدی رو به رو مي سازد تردید در اصول ارزشي و آرمان های فرهنگي است. 

وقتي آرمان ها و اصولي که انسان را تا باالترین قله انسانیت و عزت باال مي برد و قادر است تا سیادت و سعادت را برای او از هر جهت 

  1.آورد با آفت تردید رو به رو مي شود، نظام فرهنگي جامعه را به تزلزلي مبتال مي سازد که به سادگي نمي توان آن را ترمیم کردفراهم 

 نور امّا. دارد شباهت حق به که نامیدند شبهه این براى را : شبههتعریف شبهه می فرمایددر  38خطبه امیرالمومنین )ع( در      

مقام معظم رهبری)مدظله( در خصوص . است الهى هدایت مسیر آنان راهنماى و است یقین شبهات، در خدا دوستان کننده هدایت

 دیج خیلي ارتباطي جدید فناوریهای و ابزارها از استفاده با فرهنگي تهاجم امروز» تهاجم فرهنگي و اهمیت مبارزه با آن مي فرماید: 

 و ایرایانه و رادیویي و تلویزیوني هایشیوه انواع از دارد؛ وجود ما نوجوان و جوان فکر سمت به اطالعات راهرو   و وسیله صدها است؛

 هاینا مقابل در باید. ریزندمي هاآن در را گوناگون هایشبهه و افکار انبوه، صورت به طورهمین و کنندمي استفاده دارند هااین امثال

 2«کنیم اکتفا خودمان قدیمي روشهای همان به شودنمي امروز. ایستاد

 تهاجم فرهنگی. 2

هاجم     یات به هجوم فرهنگي، ت عه یک روحي و معنوی ح ظام به هجوم واقع در و اسدددت جام عه آن ارزشدددي ن   محسدددوب جام

تهاجم فرهنگي، در حقیقت تهاجم به ریشه هاست، لذا از درون، باورها را تخریب مي کند و نگرش ها را تغییر مي دهد و به  .شود مي

شکیل مي دهد و از همین راه به  صول و ارکان فرهنگي مهاجم را ت شده باورهایي را جایگزین مي کند که ا جای ارزش های تخریب 

 کند. استحالق فرهنگي ملت ها دست پیدا مي

                                                           
 اسالمي علوم دانشگاه نشر اسالمي، -اجتماعي های پژوهش .البالغه نهج منظر از اسالمی جامعه در فرهنگی امنیت(. 1393)علیرضا رادبین، و مجید بابالیان، .1

 .37ص  ،101 شماره رضوی،

 ،8/17/1385 ؛سمنان استان روحانیون دیدار در بیانات. 2

پنج ویژگی مدیران فرهنگی

از نگاه نهج البالغه

حسن تدبیر

سخت کوشی

ترجیح رضایت عموم مردم 
بر رضایت خواص

احترام به سنت های 
نیک جامعه

روحیه مردمی بودن و 
جلب رضایت آنان
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 فاخل زمان در نبوینشر احادیث  عدم کرد. برداشت را زمان آن مردمان فرهنگ تزلزل توانمي راحتي به البالغه نهج فرازهای بین از

 ترشگس نیز و آنان گرایش معنوی تحریف بر کوفه مبني مردم امیرالمومنین )ع( به اشاره بود. نبوی سنت نوعي طرد الگو و

 1.است مطلب دال بر این خوریشراب ترویج و مساجد قُّصاص در

 یک جامعه عوامل درونی. 3

بیشتر دشمن مي شوند. مشکالتي از قبیل مشکالت اقتصادی و اجتماعي گاهي ضعف های دروني خود بستری برای تهاجم و فشار 

از فقر به عنوان مرگ بزرگ یاد مي کنند.  163چنان بستر شبیخون فرهنگي را فراهم مي کنند که امیرالمومنین )ع( در حکمت 

 اشندب پیشرفته اجتماعي و یاقتصاد لحاظ از که هایي کشور باشد، مشکالت اقتصادی و اجتماعي دچار که جامعه ای تردید بي

 آنها بيغر فرهنگ متاسفانه غرب، اقتصادی پیشرفت دلیل به شودمي دیده نیز امروزه بود. خواهند جوامع این کورکورانه الگوی

باشد. چنان که مردم بستری دیگر برای سوء استفاده دشمنان مي ناآگاهي و جهل است. کرده نفوذ اسالمي جوامع در نیز

 چه هر پس رود، مى به بیراهه که است اى رونده چون آگاهى بدون کننده فرموده اند: عمل 154در خطبه امیرالمومنین)ع( 

ماند. یکي از وظایف اصلي مدیران فرهنگي باید آگاهي دادن به جامعه و تالش در جهت تمیز  مى دورتر هدفش از کند شتاب

 باشد.دادن حق از باطل برای مردم 

 عدم توجه به شایسته ساالری در انتخاب مدیران فرهنگی. 4

 جوامع ۀادار اصل ترینمهم اصل این و است عدالت بحث از جزیي افراد شایستگي و لیاقت توان، مسئله( ع) امیرالمومنین به بیان 

 جایز و دارد ازنی خاصي تخصص و شایستگي خالقیت، توان، به تناسب، به پستي هرمیفرمایند: امیرالمومنین)ع( . است( سازمانها)

  2پیمود. نخواهد را کمال و توسعه رشد، مسیر جامعه صورت،این غیر در بگیرند؛ قرار دیگری جای در کدام هر افراد نیست

 دارد، که انحصاری قید با دیدگاه گردند. این اصالح زمامداران که آن جز شود نمى اصالح مي فرماید: رعیّت 216ایشان در خطبه 

 جزع دارای کارگزاران اگر .داندمي وابسته جامعه رهبران لیاقت و توان میزان به را کمال و توسعه رشد، هایبرنامه تمام موفقیت

 و اصالح جای به امور و رودمي تباهي و فساد به رو کارها برنیایند، است شایسته که طورآن امور عهدۀ از و باشند ناتواني و

 .است شایستگي و لیاقت اصل نکردن رعایت پیامدهای همان این که پیمایدمي قهقرایي سیر پیشرفت،

 رفاه زدگی و دنیاطلبی. 5

 هب متکي و مردم آراء به متکي که نظامي یک در مسئولیت آفت »مقام معظم رهبری)مدظله( در خصوص رفاه طلبي مي فرماید:  

از طرفي عدم دلبستگي به مادیات دنیا باعث دوام روحیق  3«.بیفتند شخصي رفاه فکر به مسئولین که است این است، مردم ایمان

امیرالمومنین  4.دین مداری در امت اسالمي خواهد شد که در اینصورت هیچ قدرتي را یارای غلبه بر امت اسالمي نخواهد بود

 المىاس امت پیوند که را آنچه و اشید،نب ها بدعت هاى نشانه و ها فتنه پرچم شما که کنید مي فرماید: سعى 151)ع( در خطبه 

 ارگرفت از ستمگر و نه شوید وارد ستمدیده خدا، بر و شمارید، الزم خود بر است، پایدار آن بر طاعت هاى پایه و استوار، بدان

                                                           
 رضوی، اسالمي علوم دانشگاه نشر اسالمي، -اجتماعي های پژوهش. البالغه نهج منظر از اسالمي جامعه در فرهنگي امنیت(. 1393)علیرضا رادبین، و مجید بابالیان،ـ  1

 .41ص  ،101 شماره

 .174ص  ،2شماره سیاسي، معرفت(. ع)علي امام سیاسي های اندیشه بر تأکید با جامعه مدیریت در ساالری شایسته(. 1389)علي و مهدی اصفهاني، نصرـ  2

 ،14/3/1390 ؛(ره) خمیني امام رحلت سالگرد دومین و بیست مراسم در بیاناتـ  3

 رضوی، اسالمي علوم دانشگاه نشر اسالمي، -اجتماعي های پژوهش. البالغه نهج منظر از اسالمي جامعه در فرهنگي امنیت(. 1393)علیرضا رادبین، و مجید بابالیان،ـ  4

 .47 ص ،101 شماره
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 برابر ندهید، شما راه خود شکم به حرام هاى لقمه و بپرهیزید، ها دشمنى وادى در گرفتن قرار و شیطان، هاى دام به شدن

 .فرمود آسان را بندگى و اطاعت راه و کرد حرام را گناهان که دارید قرار خداوندى دیدگان

 

     برخی از آسیب ها در حوزه فرهنگـ 

 
  کالم آخر 

 نیست، یاستر لنباد به ،مدیریت مسند در که ستا فردی اسالمي جامعه در مدیر علي )ع (؛با توجه به بیانات امیرالمومنین 

 مي دخو نستاد در مانتيا را مدیریت ،الميدسا دیردم. است دممر به خدمت و نستادیرز دتسعا و شدر ،یتاهد لنباد به بلکه

 متما باید که نددامي تکلیفي را مدیریت ،سالميا جامعه مدیر. باشد ارمانتدا شکل ریندبهت هدب را تدمانا که دارد سعي و بیند

  .دگیر ربکا آن دادن منجاا بهتر چه هر ایبر را دخو شتال

 و جامعه انساني افراد استعدادترین با و بهترین از گیریبهره فرهنگي، رویکرد با اسالمي جامعه در مدیریت اصلي هدف

 مبین دین بر مبتني های وارزش اعتقادات تحکیم منظور به فرهنگي ابزارهای کیفي و کمي افزایش و آنها مناسب سازماندهي

 ارزشي مباني یکدیگر، با ها انسان رابطه و خالق با ها انسان رابطه بین مردم روزمره مناسبات متن در که ایبگونه. است اسالم

 انسان ایتهد. باشد کننده تعیین اسالم اصول...و نظامي قضایي، اجتماعي،  سیاسي، اقتصادی، تصمیمات در. باشد حاکم اسالم

 از استفاده و حاکمیت کارگزاران درست رفتار و صحیح مدیریت با این و شود مي محقق هاقلب در نفوذ و مغزها اقناع با ها

 کومتيح شیوۀ آن عملي الگوی و است متجلي السالم علیهم بیت اهل سیره و قرآن در آن مباني که مدیریت صحیح های شیوه

 اشدب اسالمي فرهنگ باید فرهنگ این لذا ؛دارد اعتقادی و دیني مباني در ریشه ما فرهنگ که آنجا از .است( ع)امیرالمومنین

 د،خر و عقل و منطق اسالمي، مباني با که است فرهنگي اسالمي، نظام در صحیح فرهنگ: »رهبری معظم مقام فرمایش به و

 آزادی و رفاه و اقتصادی رشد سمت به جامعه آن کند، پیدا تحقق جامعه در فرهنگي چنین اگر و باشد همگام و همسان

 .کرد خواهد حرکت

  

  

 

ایجاد شبهه و تردید در ارزش های فرهنگی
تهاجم فرهنگی

عوامل درونی یک جامعه
عدم توجه به شایسته ساالری در انتخاب مدیران فرهنگی

رفاه زدگی و دنیاطلبی


