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 باغبانی فرهنگ

 (در مدیریت فرهنگ ای خامنه اهلل آیتنظریه حضرت )

 

 

ای  اهلل خامنه ترهنگ، نظریه حضرت آیباغبانی ف»در کرسی ترویجی مناظره و نقد علمی تحت عنوان  شده ارائه

بین و نقد دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی و دکتر اسفندیار غفاری  توسط دکتر فرزاد جهان «در مدیریت فرهنگ

 نسب و مدیریت علمی دکتر محسن جاجرمی زاده

 تاالر حکمت دانشگاه شیراز

 ماه  شانزدهم  بهمندوشنبه 
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 مقدمه:

منطقی از  منسجم و یک ساختار ارائه، «نی فرهنگنظریه باغبا»منظور از نظریه در این بحث تحت عنوان 

 مباحثاز بنده یها برداشتفهم و  ،معظم انقالب در حوزه مدیریت فرهنگ است. این نظریهبیانات رهبر 

داشته  یرتأث ها برداشت، تجربیات، سابقه و شخصیت بنده در ها دغدغهاست که طبیعتاً  مقام معظم رهبری

 است.

به  ام کردهقابل نقد بود، حال که بنده ارائه  باز دادند یمنظریه خود را ارائه هم ب اگر خود رهبر معظم انقال

با راهنمایی همه عزیزان باالخص اساتید محترم انشاء اهلل طریق اولی قابل نقد است تا نقاط ضعف و قوتش 

 مشخص بشود.

. این ارائه چند بخش دارد: بخش اول کلیات کنیم یمآغاز  1«کُلُ یَعمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ قُل»ارائه را با آیه شریفه 

، بخش دوم در مورد مبانی و بخش سوم اصولی شود یممطرح  مفاهیم است که در آن بیان مسئله و تعاریف

باغبانی فرهنگ ارائه  مدلو در بخش چهارم  شود یممطرح  شده استخراجمنطقی  صورت بهکه از آن مبانی 

 .شود یم

 :مسئلهبیان 

آیا  بر فرض ضرورت، مدیریت فرهنگ ضرورت دارد یا ندارد؟ اساساًسئله، مسئله این است که در بیان م

مدیریت فرهنگ صورت بگیرد؟ در پاسخ به این  شود میامکان دارد چگونه اگر و امکان دارد یا ندارد 

ن، با بر ضرورت آ تأکیدگروهی با پذیرش امکان مدیریت فرهنگ و مسائل دو دیدگاه عمده وجود دارد. 

که با سلب آزادی و اختیار بشری نیز  زنند میدست  عیار تماماجتماعی به مدیریتی  سازی همسانهدف 

همراه است.در نقطه مقابل این رویکرد تمامت خواه، رویکرد لیبرالی، امکان مدیریت کالن فرهنگ را به 

ز رژیمانتاسیون فرهنگ رد پرهیز از سلب آزادی و جلوگیری اموجود در آن و  های مؤلفهخاطر گستردگی 

  .باشند میدر این حوزه  خودانگیختهو قائل به نظم  می کنند
یعنی االن کسی نیست که  .دهند میدر عمل این کار را انجام  ،کنند میرد را  مدیریت فرهنگکه  هایی آن البته

یت و میزان کیف اختالف عمده بر سر ،. منتها از حیث نظریباشدفرهنگ  قائل به رها شدگی درعرصه

از این بحث که آیا دولت در فرهنگ مداخله  در  فرهنگ است؛ یعنی در مطالعات فرهنگیمداخله دولت 

این دو دیدگاه وجود دارد.  هرحال به .میزان مداخله استبر سر بحث  و اند کردهعبور  تقریباً کند یا نه

 .چند باور مشخص دارند ها ینادیدگاهی که وجود دارد رهاسازی فرهنگ است که در رهاسازی فرهنگ 
                                                            

 48. سورة اسراء، آیة 1
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لیبرالها به جهت حفظ آزادی افراد انسانی و پرهیز از تسلیم او به قوانین قطعی اجتناب ناپذیری که توسط 

 .فاشیزم و سوسیالیزم مطرح می گردد با هرنوع برنامه ریزی مصنوع مخالفند

ن می دارند که تحول تاریخ تابع با رد نظریات اصالت تاریخی مابعدالطبیعی و فلسفی و علمی بیا همچنین

قوانین جبری نیست و پیش بینی تحوالت اجتماعی و برنامه ریزی آن ناممکن میباشد. در کنار این انگیزه از 

باور به ناتوانی و لغزش پذیری عقل نیز می توان به عنوان مهمترین دلیل این نظریه پردازان یاد کرد. آنها 

از تجارب و عالئق بشری به موضعی برین و خارجی و عینی در باره جهان اعتقاد دارند که نمی توان فارغ 

دست یافت و یا از لحاظ اجتماعی در موضعی ایستاد که بتوان بر کل جامعه اشراف داشت و از آن موضع 

جامعه را دگرگون کرد.اوحتی معتقد است که ذهن قادر نیست درک کاملی از قواعد حاکم بر اندیشه آگاهانه 

نیز با طرح عقل گرایی انتقادی معتقد است که انسان در شناختها و آزمونها خطا پذیر . پوپر ائه دهدخود ار

می باشند و از طرف دیگر اشراف به جزئیات زندگی اجتماعی وجود ندارد و زندگی اجتماعی دائما در حال 

 مولفه این بر اساست.پویایی است و چنین است که نمی توان به مهندسی و راهبری کالن اجتماعی پرداخ

به   فرهنگی است که قائل سازی یکسانفرهنگ قابل مدیریت نیست. رویکرد دوم رویکرد  معتقدند کهها

اجتماعی  سازی همسانهدفش  و گیرد میاختیار بشری صورت  و با سلب آزادی عیار است و مدیریت تمام

 سازی یکسانرهاسازی فرهنگی یا انتخاب بکنیم  خواهیم می را است. بحث اینجاست که کدام دیدگاه

نگاه معقول اسالمی را در این حوزه مطرح  خواهیم میو  دانیم میفرهنگی یا به تعبیر رهبری هر دو را غلط 

 کنیم که نگاه معقول اسالمی در این زمینه چه هست؟ 

 .و بررسی قرار دهد موردبحثرا در این خصوص « نگاه معقول سالمی»حاضر بر آن است تا  پژوهش

 :عبارتند از اصلی سؤاالت

 مبانی حاکم بر مدیریت فرهنگ چیست؟

 اصول حاکم بر مدیریت فرهنگ چیست؟

 آیا مدیریت فرهنگ امکان پذیر است؟

 چه ضرورتی برای مدیریت فرهنگ وجود دارد؟

 کیفیت و میزان مداخله دولت در مدیریت فرهنگ چگونه است؟

 مدیریت فرهنگ چگونه صورت می گیرد؟
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 یقروش تحق

به  .است. تحلیل منطقی به صورت فرارونده مورد استفاده قرار می گیرداین اثر، روش کیفی روش پژوهش 

 اساس برو سپس  می کنیماستخراج را  ، اصول و قواعدییآن مبان درون ازکه ما مبانی داریم معنا که  این

و کتب رهبر معظم انقالب می  اتمنبع مورد استفاده هم بیان به دست می آوریم.مبانی و اصول یک مدلی را 

 .باشد
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 تعریف مفاهیم:

 مدیریت:

مدیریت، فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و 

د قبول اساس نظام ارزشی مور  امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر

 صورت می گیرد. 

 فرهنگ:

. تعریف مختار بنده از اند شمردهتعریف تا سیصد  ها بعضیفرهنگ وجود دارد که تعاریف مختلفی از 

ذهنیت و شاکله اجتماعی که مانند  مثابه بهفرهنگ »دیدگاه رهبر معظم انقالب این است که  اساس برفرهنگ 

. این ذهنیت در بستر زمان کند میرا تعیین  ها انانسوجود دارد و فضای تحرک و کنش  جا همههوا 

 قُل» ،خواندم در ابتدای بحث که ای آیه اساس بر «.شود میمستمر تولید و بازتولید  صورت بهو  گرفته شکل

البته آنجا مرحوم عالمه  .دهد مییک شاکله فردی داریم که رفتار انسان را سامان « شَاکِلَتِهِ عَلَی یَعمَلُ کُلُ

و این امر مانع جبر  هستند طبیعت ثانویهقائل به تفکیک بین فطرت و که  اند مفصل بحث کردهیی طباطبا

 ،فرهنگ گویم میهر جا  گوید میداریم که خود رهبری هم یک شاکله اجتماعی  .پردازم نمیکه به آن است 

ک و کنش که فضای تحراست  حاکم بر جامعهذهنیت و شاکله اجتماعی  ،فرهنگ. منظورم ذهنیت است

 شود می بازتولیدمستمر تولید و  صورت بهو  گرفته شکلاین ذهنیت در بستر زمان  .کند میرا تعیین  ها انسان

فرهنگ مانند  اند گفتهرهبری  .وجود دارد جا همهمانند هوا  فرهنگ .شود میو از نسلی به نسل دیگر منتقل 

تعریف فرهنگ همان ذهنیت و شاکله است  ،به این نیستاز نظر ایشان فرهنگ  اصلیتعریف  ولی هواست

  نیست.خالی از فرهنگ  و هیچ جاست ه جا همهکه 

 مدیریت فرهنگ

رسیدن به وضععیت مطلعوبی    منظور بهتالشی آگاهانه برای تغییر در ذهنیت و شاکله جامعه مدیریت فرهنگ، 

که   نگی است که شاملامور فرهمدیریت ه فرهنگی داریم ک یریتیک مدکه از پیش تعیین شده است.  است

کعه   «مدیریت فرهنگعی » بندهولی منظور  مانند سینما، کتاب و....و حوزه هنری است. وزارت ارشاد در حیطه

 .تاس مدیریت شاکله جامعهبه معنای  «مدیریت فرهنگ»، بلکه نیستبه معنای مدیریت امور فرهنگی است، 
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 مبانی نظری:

 :  شناسی هستی

آن است که برای عالم، خالقی و صانعی عالم و قادر و حکعیم وجعود دارد و ایعن    در نگاه اسالمی اعتقاد بر 

صانع حکیم از برای خلقت خود غایتی متعالی دارد که بندگان می باید بدان سوی حرکعت نماینعد. در ایعن    

عبعور کنعد   نگاه، دنیا منزلی از منازل سائرین الی اللّه می باشد و انسان مسافری است که از منازل متعدّد باید 

 تا به مطلوب حقیقی خویش نایل شود.  

 :شناسی انسان

 مختار و آزاد: -الف

مستحکم نسبت به مختار بودن انسانهاست.به عبارتی انتظعام  اعتقاد   ،در نگاه انسان شناختی حکمای اسالمی

دم در آن ای که منتهی به اصالح دین و دنیای آنهاشود باید به نحعوی باشعد کعه تمعامی معر      امر مردم بگونه

 سهیم باشند.مالصدرا در این خصوص می نویسد:

هر آنچیزی که در عالم ملک و ملکوت وجود دارد دارای طبع ویژه ای است ... به جز انسان،زیرا انسان در "

اختیار نیروی خویش است ... بنابراین مختاریت در طبع انسعان قعرار داده شعده و ااطعراری وجعود او معی       

 (  646-641،  6336)مالصدرا، "باشد

 (265، 2 برای او قائل است)کوثر، ج همه عالم"دانند که  آزادی را اولین حق بشری می، حضرت امام)ره(

 فطرت: -ب

. امور فطری به حعوزه  فطرت عنصر مشترک میان تمام انسانهاست و با تبدل احوال و شرایط، تغییر نمی کند

هعا اگعر چعه     ا وجود دارند. اصل این امعور و گعرایش  ه شوند و در همه انسان جغرافیایی خاصی محدود نمی

 روند. شوند ولی از بین نمی تضعیف می

 ؛انسان دارای دو فطرت است که یکی اصلی و دیگری تبعی است 

، تنفعر از نقعص و تنفعر از شعر و     تبععی طرت اصلی، فطرت عشق به کمال مطلق و خیر مطلق است.فطرت ف

 ن می توان بیان کرد:شقاوت است. ابعاد این فطرت را چنی

. در جسعتجوی کمعال بعودن و عشعق بعه      3طلبی  جوئی و حق . حقیقت2  رابطه ناگسستنی فطری با خدا. 6

 . آزادى خواهى.6. میل به خیر و خوبی5. گرایش به خوشبختی و سعادت جاوید 8کامل شدن

بعدل شعود. از جملعه    این فطرت که نورانی است ممکن است کدر و المانی شود و از مخموره به محجوبه 

عوامل این احتجاب، غلبه سایر قوا در وجود بر قوه عقل اسعت. در ایعن صعورت، نجعات از ایعن وضععیت       

 .سخت است و به همین منظور خداوند، انبیاء و اولیاء الهی را برای پشتیبانی از این قوه ارسال کرده است



3 
 

 

 انسان سرشار از قابلیت هاست. -ج

 و الفضه. الناس معادن کمعادن الذهب

ی شریف و کوتاه و پرمغز مورد نظر است، وجود استعدادهای پنهان در هر فعردی از   آنچه که در این جمله»

در این حدیث میخواهد بفرماید: همچنان که معادنی وجود دارد که در اینهعا طعال هسعت،    . افراد انسان است

و اعاهر کعار،    -ععادن گونعاگونی وجعود دارد    اند؛ م حاال این دو تا را به عنوان مثال ذکر کرده -نقره هست 

سنگ است، خاک است، زمین است، چیزی محسوس نیست، اما اگر بکاوید، اگر بشناسید، اگر قدر بدانیعد،  

در زیر همین سنگ و خاک معمولی، یک عنصر گرانبها پیدا خواهید کرد که ارزش آن با ارزش آنچه کعه در  

نسانها هم همین جورند؛ یک ااهری وجود دارد کعه در حرکعات و   ااهر دیده میشود، قابل مقایسه نیست، ا

سکنات و گفتار و رفتار و کردار انسانها، آدم اینها را میبیند؛ اما یک بعاطنی هعم وجعود دارد کعه آن عبعارت      

است از استعدادهای متراکمی که خدای متعال در وجود انسان گذاشته است. البتعه ایعن اسعتعدادها یکسعان     

اما همه در این جهت شبیه همند کعه آنچعه در کمعون اسعت و      - چنان که معادن یکسان نیستندهم -نیستند 

همچنعان   .آنچه در باطن وجود انسان است، بسی ارزشمندتر است از آنچه که شما در ااهر مشاهده میکنیعد 

در آن  ی ذیقیمتعی کعه   که اگر روی معدن کار کردید، تالش کردید، زحمت کشعیدید، میتوانیعد بعه آن معاده    

 «.هست، برسید، در انسان هم همین جور است

 انسان دارای کرامت ذاتی است. -د

 مقام معظم رهبری درباره عزیز بودن انسان بیان می کنند:

؛ «سخّر لکم ما فعی السّعموات و معا فعی االرض    »دو آیه هم در قرآن هست که همین تعبیری را که گفتم عع »

شعان   کند. مسخّر شمایند، یعنی چه؟ یعنی االن بالفعل شعما مسعخّر همعه    همه اینها مسخر شمایند عع بیان می

اید و عوالم وجعود و کائنعات بعه     توانید تأثیری روی آنها بگذارید؛ اما بالقوّه طوری ساخته شده هستید و نمی

از  توانید اند که همه مسخّر شمایند. مسخّر یعنی چه؟ یعنی توی مشت شمایند و شما می ای ساخته شده گونه

همه آنها به بهترین نحو استفاده کنید. این نشان دهنده آن است که این موجودی که خدا آسعمان و زمعین و   

کند، از نظر آفرینش الهی بسیار باید عزیز باشد. همین عزیز بودن هعم   ستاره و شمس و قمر را مسخّر او می

آدم را تکریم کردیم عع تکریمی است که  عع بنی« آدم کرّمنا بنی»این «. آدم و لقد کرّمنا بنی»تصریح شده است: 

هم شامل مرحله تشریع و هم شامل مرحله تکوین است؛ تکریم تکوینی و تکریم تشعریعی بعا آن چیزهعایی    

 .«های انسانی است ها کامالً پایه معین شده؛ یعنی پایه که در حکومت اسالمی و در نظام اسالمی برای انسان

 گشا دارد.انسان طبیعت لجنی و مرز -ح
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انسان دوست دارد جلویش باز باشد و هیچ چیز مانعش  2«أَمامَهُ لِیَفْجُرَ»مرز گشا دارد و انسان طبیعت لجنی 

تقوا یعنی مرزبانی و فجور یعنی  3«تَقْواها وَ فُجُورَها فَأَلْهَمَها» و هم فجور لذا هم تقوا به آن الهام شده .نباشد

و هیچ چیز جلویش نباشد لذا تعبیر رهبر ایعن اسعت    به هم بزندیز را انسان دوست دارد همه چ .مرزگشایی

از « تَقرَبو ال» .نباید به لب پرتگاه برود رود میسرش گیج  فرمایند انسانی که یا میکه انسان تربیت لجنی دارد 

 است؛ یعنی این استعداد و میل در انسان هست که در این فضا قرار بگیرد.این جهت 

 کنند:رهبری بیان می 

بشعری خودمعان واقعف باشعیم. بعرادران        طبیععت  ما باید عفت داشته باشیم، عفیف باشیم و به لجعن بعودن  

طوری است، بشر لغعزش دارد. بعرای ایعن کعه آدم خعودش را از       خیلی خطرناک است. بشر این طبیعت این

بام میروی؟ شما کعه   تداری، چرا لب پش لغزش نگهدارد، راه این است که لب پرتگاه نرود. شما که سرگیجه

لرزش زانوداری، چرا آن جا میروی که انسعان ممکعن اسعت بعا مغعز بعه زمعین بخعورد و نعابود شعود؟ بعه            

جا لغزشگاههای  لغزشگاههای مالی و قدرتی و دیگر لغزشگاههای گوناگون نزدیک نشوید. نمیخواهم در این

گاهها هست. حواستان را جمع کنید و موااعب  متعدد را یکییکی اسم بیاورم. انواع و اقسام لغزشگاهها و لجن

 باشید.

 .انسان موجود علمی است و در موجود علمی اراده تابع علم است -ط

افتد، جسعمها   با ذهنها مواجهیم، با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود. اگر دلها قانع نشد، بدنها به راه نمیما »

 ...«و تفکّرات غیر اسالمی است افتد؛ این فرقِ بین تفکّر اسالمی کار نمی به

 مبنای غایت شناختی:

بینی اسالمی، مسأله تداوم حیاتِ بعد از مرگ است؛ یعنعی زنعدگی    اصلی و اساسی در جهان قاط ن یکی از »

بینعی اسعت و    ع این معنا هم جزو اصعول جهعان  عشود. در اسالم و البته در همه ادیان الهی  با مردن تمام نمی

هعای   بینی، در تنظعیم روابعط زنعدگی و در تنظعیم پایعه      طور که گفتم، تمام این اصول جهان تأثیر دارد. همان

شعویم.   حکومت اسالمی و اداره جامعه و اداره عالم مؤثّر است. بعد از مرگ، معا وارد مرحلعه جدیعدی معی    

آن مرحلعه،  طور نیست که انسان نابود شود؛ از جوی جَستن و رفتن به یک مرحله دیگر است؛ و بعد در  این

 «مسأله حساب و کتاب و قیامت و این چیزهاست

 معرفت شناختی:   نایمب

 تکثر منابع معرفت

                                                            
 5. قیامه/2

 4. شمس/3
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در این بخش با پرهیز از انحصارگرایی روش شناختی، بر تکثر منابع معرفت اعم از تجربعه، عقعل، شعهود و    

 باالخص وحی تاکید می شود.

 جامعه شناختی:مبنای 

کیب بین فرد و جامعه داریم: ترکیب اعتباری، ترکیب صناعی و ترکیب به تعبیر شهید مطهری سه نوع تر

حقیقی. اعتباری مثل جنگل است،جنگل حاصل جمع جبری درختان است. ترکیب صناعی مثل خودرو 

است که اجزا هستند ولی روابطی بینشان هست. ترکیب حقیقی مثل ترکیب مرکبات طبیعی است. مثل آب 

شود؛ منتها با حفظ هویت فرهنگی.  شوند و ماده جدیدی ایجاد می ترکیب میکه هیدورژن و اکسیژن باهم 

شود و هم جامعه اصالت دارد و حاصل جمع جبری افراد  یعنی هم فرد اصالت دارد و در جامعه هضم نمی

نیست. لذا بدون اصالح جامعه، اصالح فرد سخت یا ناممکن خواهد بود. به این دلیل سخت است که 

اده فرد را از بین ببریم. باالخره آن فطرت وجود دارد ولی آن طبیعت ثانوی فرد را مدیریت خواهیم ار نمی

 کند.  می

 مبانی بحث هستند که اگر آن را نپذیرید، ادامه بحث به گونه دیگری خواهد بود. ها این

 فرآیند شکل کیری فرهنگ

و این عادت تبدیل به  شود میبه این صورت است که حالت تبدیل به عادت  فرآیند شکل کیری فرهنگ

در آن بسیار موثر  عنصر تکرار و شکل می گیرد. ملکه همان شاکله هست که در مرور زمان شود میملکه 

ت به عینیت برسیم یعنی فکر شما اصالح بشود و روی رفتار دو حالت دارد ممکن است از ذهنی .است 

از  عینیتبرسیم. ولی نکته مهم این است که اگر  یتاست از رفتار شروع کنیم به ذهنممکن  یا بگذارد تأثیر

باید بتواند یک  شود میپشتیبانی نشود، ادامه پیدا نخواهد کرد. یعنی هر رفتاری که وارد جامعه  ذهنیتطرف 

 .کند نمیپشتوانه ذهنی پیدا کند و اال ادامه پیدا 

 اصول:

 ز:ا اند عبارتکه این اصول  گیرد میاصولی شکل  ،مبانی اساس بر

 به تعالی یابی دستاصل حاکمیت دین و لزوم اول: 

بر اساس آنچه در مبانی تبیین گردید، الزمه دستیابی به سعادت، تبعیت از معارف دین اسالم و حیات در 

 می باشد و این گفتمان، مرز کالن مدیریت فرهنگ را تشکیل می دهد. « ما انزل اهلل»سایه سار 

 اخروی بر سود دنیوی های هدفاصل ترجیح دوم:



61 
 

 

اصالت دادن به اهداف اخروی در عین تالش برای آبادانی دنیا یکی از اصول اساسی مستخرج از مبانی 

 است.

 اصل فرهنگ مداری:سوم: 

فرهنگ مثل روح در کالبد جامعه است و غیر از فرهنگ هر چه هست جسم و کالبد است. لذا جایی نیست  

 که فرهنگ نباشد. 

 .افراد را اصالح کرد توان نمیاصالح فرهنگ بدون چهارم: 

. لعذا  کنعد  معی رشعد پیعدا    توانعد  معی  سعختی  بعه بدون اصالح فرهنعگ فعرد   فرد باید خودش رشد پیدا کند.  

 أَهْلِهَعا،  وَاسْتِصْعالَحَ  عَعدُوههَا،  وَجِهَعادَ  خَرَاجِهَعا،  جِبَایَع َ : »نعد فرمود در واایف جکومت   السالم علیه امیرالمؤمنین

 رسعد  معی ولی به جامعه که  کنیمو بالد را آباد  بجنگیمبا دشمن خراج را جمع کنیم و یعنی  4«بِالَدِهَا ارَةَوَعِمَ

آنها را رشعد   توان نمیخود افراد رشد پیدا کنند، با زور  کرد که کاری یعنی باید ،«أَهْلِهَا اسْتِصْالَحَ»َ فرماید می

اسعت. لعذا رهبعر معظعم انقعالب       رشعد بعر   فرهنعگ ی تعأثیر  این بحث بر اساس آن مبانی که گفتیم یعنداد. 

 به واایف فردیش عمل کند.     تواند میانسان اگر خیلی هنر کند، فقط  غیردینیدر فضای نظام  فرمایند می

 مدیریت فرهنگپنجم: اصل ضرورت 

رای رسعیدن  این است که به مردم بع  وایفه حکومت به تعبیر مالصدرا ترین مهمو  دارد و مبدائی عالم غایتی

به سعادت کمک کند. لذا کار خلیفه الهی بیشتر از آن که سیاسی یا نظامی باشد، فرهنگی است. رهبر معظعم  

 :فرمایند میانقالب 

وکنار وقتی صحبت از هعدایت و راهنمعایی و بیعان حقعایق دینعی و       شود کسانی در گوشه گاهی شنیده می "

فرق مواّفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ بله، همین است.گویند آقا، مگر ما  شود، می ها می مانند این

خواهد کاری کند که مردم به بهشعت برسعند؛    حاکم اسالمی با حکّام دیگر در همین است: حاکم اسالمی می

جا بحعثِ زور و فشعار و تحمیعل     ها را باید هموار کند. این به سعادت حقیقی و اُخروی و عقبایی برسند؛ راه

ها متمایل به سعادت است، ما باید راه را باز کنیم؛ ما باید کعار   ثِ کمک کردن است. فطرت انساننیست؛ بح

ی ما است، این کاری است که  را تسهیل کنیم برای مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ این وایفه

 "ردم را به بهشت برساندکند که م امیرالمؤمنین بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وایفه می

 

 

                                                            
 53. نهج البالغه، نامه 4
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 ششم: اصل امکان مدیریت فرهنگ:

. دلیل اول: ما یک منبع برین داریعم بعه نعام کتعاب و سعنت      به چند دلیل امکان مدیریت فرهنگ وجود دارد:

 یو چیزهایی را کتاب و سنت به ما داده است. دلیعل دوم: عنصعر   آید نمیدر تعامل و کنش بدست  چیز همه

 زمانی است.  فرامشترک و فرا جغرافیایی و  ها انسانکه در وجود همه به نام فطرت داریم 

 : «تنوع فرهنگی»اصلهفتم:

، مداخله دولت نباید در تعارض با این آنچه در انسان شناسی مطرح شد و اصل انتخاب و آزادیبا توجه به 

فرهنگ توده ای و همسان اصل قرار گیرد. در این نگاه بی شک نمی توان و نباید همچون نگاه اول به ایجاد 

ای که منتهی به اصالح دین و دنیای آنهاشود باید به نحوی  از طریق اجبار دست زد و انتظام امر مردم بگونه

 . ابتکار فردی و تکثر را از بین نبرد آزادی، رقابت،باشد که

 :«عاملیت انسان»اصل هشتم:

 مدیریت فرهنگ باید با حفظ عاملیت انسان باشد 

 «: مراقبت دائم»ل اصنهم: 

 و هم در او تقوا هست و هم فجور، لذا این مراقبت باید مدام صورت بگیرد. شود میانسان هر لحظه ساخته 

 محیط

دیشه محیطی است که ان ط بسته)محیقبل از ورود به مدل، اشاره ای می کنم به محیط.دو نوع محیط داریم: 

محیطی است که درآن فکر واندیشه های مختلف در و فکر واحدی برآن حاکم است(. محیط متضاد)باز(:

 حد غلبه وجود دارد. از اقتضائات این محیط وجود تبادل فرهنگی و حتی تهاجم فرهنگی است.

 مدل باغبانی فرهنگ: 

تسعهیل  »به تعبیر بنعده   و به «باغبانی فرهنگ» بر اساس مبانی و اصولی که ذکر شد در مدیریت فرهنگ جز 

 برای رشد فقط به دانه قابل پذیرش نیست. باغبان  تسلطی بر دانه ندارد و  «محیط متضاددر  اجتماعیتعالی 

را توانمنعد  بذر . کند میفراهم  را. جای مناسب کند می پاشی سم، هرس و کند می، موانع را رفع کند میکمک 

 می کند.

 رهبری بیان می کنند:
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کعارد بعه    ان به هنگام، نهال میدر مقوله فرهنگ، رفتار حکومت باید دلسوزانه و مثل رفتار باغبان باشد. باغب»

بایعد   .چینعی  به هنگعام ، هعم میعوه    .کند به هنگام، سمپاشی می .کند کند به هنگام، هرس می هنگام، آبیاری می

 «  فضای فرهنگی کشور را باغبانی کرد.

 

 تصویر پردازی از فرهنگ مطلوب

یین کننده تعرین عامعل در ذهنیعت و    اگر فرهنگ را به مثابه ذهنیت در نظر بگیریم باید به نحوی باشد که تع

 شاکله جامعه، دین باشد.

 

 باغبانی فرهنگ در ابعاد اصلی

 دو بعد اصلی در باغبانی فرهنگ وجود دارد:

 :مسلمین برای تمهید فضای زندگی

علفهای هعرز و مسعائلی از ایعن دسعت،     یعنی فضا ایجاد بکنیم تا فرصت رشد برای مسلمانان فعراهم شعود.  

تعبیر تمهید فضای زندگی از مالصدرا است. در این رابطه رهبعری بحعث مبعارزه بعا      نگیرد.فرصت رشد را 

. این وجه سلبی کار است. رهبعر  کنند میناصرخسرو را مطرح  های فروشفرهنگی یا داور  های فروشمخدر 

 :  فرماید میمعظم انقالب 

به معنا  د و به معنای تحمیل نیست، مدیریت فرهنگی، در مقابل هرج و مرج فرهنگی است؛ به معنای استبدا»

یعنی نباید حمل بر این معانی بشود.جامعه و در مجموعه ی فرهنگی، اگر ایعن   ی بد رایج در میان ما نیست، 

این هعرج و   –بدون هیچ مؤاخذه و مسؤولیت  –جور شد که هر متاع فاسد و کاسدی و مفسدی عرضه شد 

مسؤول بهداشت، اجازه نمی دهید  -  مثالً –این که شما به عنوان این را نمی شود قبول کرد؛ کما  مرج است،

که غذای فاسدی هم به مردم داده بشود، منطقی هم هست، هیچ کس هم تردیدی نعدارد. در امعر فرهنعگ و    

 «.خوراک معنوی هم همین طور است

 همچنین بیان می کنند:

ل اخالقی از مسیر هدایت اسالمی دور و فکر عده ای برای این که جامعه را از لحاظ فکری، ایمانی و فضای»

ریزی کرده اند. جزو واایف حکومت است که  مردم را خراب و راه بی بندوبای را برای آنها باز کنند، برنامه

ی ماست و باید آن  با این افراد مقابله کند؛ مقابله ی با نشر ضاللت و بدعت جزو کارهایی است که بر عهده

هعایی وجعود    نجام بدهیم. من اعتقاد به سختگیری و برخورد خشن نعدارم؛ منتهعا راه  را به شیوه ای درست ا

 .«ریزی کنید دارد که باید آنها را جستجو و پیدا کنید و برایش حقیقتاً برنامه
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دارد که برداشت بنده این است که ایجاد محعدودیت تنهعا بعرای توطئعه، دروغ و تحریعک       ای مالحظهمنتها  

در بحث ممیزی  مثالًه. رهبر معظم انقالب قائل به اصل مواجهه است نه اصل حذف. نه اندیشجنسی هست 

عرضه آن چگونعه   که اینمضر است نباید حذف بشود. البته  کنند میکتاب ایشان معتقدند که کتابی که تصور 

 إِنَّ»اسعت:   در مذمت بنی امیعه که  کنند میروایتی را از امام صادق مطرح  ایشان باشد باید روی آن فکر کرد.

یعنعی بنعی    5«یَعْرِفُوهُ لَمْ عَلَیْهِ حَمَلُوهُمْ إِذَا لِکَیْ الشِّرْکِ تَعْلِیمَ یُطْلِقُوا لَمْ وَ الْإِیمَانِ تَعْلِیمَ لِلنَّاسِ أَطْلَقُوا أُمَیَّ َ بَنِی

 شرک مطرح شود.   دادند نمیایمان مطرح شود ولی اجازه  دادند میامیه اجازه 

 فرهنگ رشد و تعالی

فرهنگ یعنی شاکله .در جزئیات زندگی مردم دخالت کنیم  و نباید توانیم نمی ماهمه بحث بنده این است که 

. شعاکله را چگونعه بایعد    شعود  معی و ما باید شاکله را درست کنیم، شاکله که درست شد، رفتار هم درسعت  

از طریعق  « فطعرت »رهنگ مبتنعی بعر   مدیریت فاز طریق   باید فضا ایجاد کنیم. دوم که اینیکی  درست کرد؟

 «مولدان کلیدی»با تاکید بر « مولفه های کلیدی»

 ابتناء بر فطرت

هر نوع مدیریت که با نادیده گرفتن ساختار وجودی انسان، انجام پذیرد محکوم بعه شکسعت اسعت. انسعان     

نی مدیریت فرهنگ ابتناء بر فطرت یعموجودی کمال خواه، مشارکت جو، آزاد و انتخابگر آفریده شده است.

. مبتنی بر عناصر کمال خواهی انسان باشد.این ارفیعت در انسعان   باید با مشارکت مردم صورت بگیرد حتماً

انجام بدهد و کمک کند که جامععه بعر    و حمایت و نظارت  گذاری سیاستو  گذاری ریلباید دولت  هست.

 اساس فطرت در مسیر کمال قرار گیرد.

 مولفه های کلیدی ؛

زمه دستیابی بعه اثعر بخشعی در هعر     بلندی از امور سلبی و لیست بلندی از امور ایجابی وجود دارد. اللیست 

حوزه ای و از آن جمله حوزه فرهنگی، تخصیص منابع محدود به مولفه های کلیعدی و همگرائعی و تمرکعز    

ابی بعه همگرایعی   های متفاوت بر آن مولفه هاست. به عبارت دیگعر، بعرای دسعتی    اجزای مختلف با کار ویژه

بایستی به جای تخصیص منابع محدود در اختیار به موضوعات متعدد، و کاهش اثربخشی در هر موضعوع و  

ها و ابعاد فرهنگ، چند مولفه محوری و کلیدی که به عنوان سرشاخه اند انتخاب گردد و  مجموعاً کل حوزه

 شد.متمرکز  مولفه هابر آن در مدیریت فرهنگ 

                                                            
 شرك تعلیم و گذاردند آزاد را ایمان تعلیم مردم براى امیه بنى همانا: »۵۷۴، ص۱۲بحاراألنوار،مجلسی،ج ؛۵۱۴ ص ،۲ ج كلینی، االسالم ثقة . الكافی،5

 «.نشناسند را آن كنند وادار آن بر را مردم اگر اینكه بخاطر نگذاشتند، آزاد را
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 :فرمایند میبر معظم انقالب مثال ره طور به 

ای اسعت.   اساسی ی ی اشتغال که آقایان هم اشاره کردند و به مسئولین محترم تأکید شد، واقعاً مسئله مسئله "

هائی که جوانهائی دارند، بسیاری هم تحصیلکرده، در سرتاسعر ایعن اسعتان، در خعود کرمانشعاه، در       خانواده

ینها بیکار باشند؛ خب، این خیلی سعخت اسعت. بایعد بعرای اینهعا      شهرستانهای مختلف، جوانهای فهمیده، ا

کار است. وقتی اشتغال بود، مفاسد ناشی از بیکاری هم بعه خعودی خعود     اساس اشتغال به وجود بیاید؛ این

مفاسد اخالقی، مفاسد اجتماعی، مفاسد  -آورد  جمع خواهد شد؛ چون بیکاری به دنبال خود مفاسدی را می

هعا از   ی اینها به خودی خود جمع میشود؛ هزینه اشتغال که به وجود آمد، همه -و اقسام مفاسد امنیتی؛ انواع 

 "دوش دولت برداشته میشود.

 .  شود می اصالحاگر اشتغال را درست کنیم، مفاسد اجتماعی و امنیتی هم  به عبارتی

 به نمونه ای دیگر اشاره می کنم:

 که:در روایتی از امام صادق)ع( نقل شده است 

( در این روایت شریفه، ریشه و منشا هعر گنعاهی را دوسعتی    2، 8)کلینی، ج"حب الدنیا راس کل خطیئه "  

دانسته اند.حال اگر ما به جای اینکه تالش کنیم تک تک گناهان را در خودمان از بین ببریم که  مذمومدنیای 

نا و قلبا حب دنیا را در دل ریشعه کعن   خود البته امر پسندیده ای است همت اصلی را بر این بگذاریم که ذه

نماییم احتمال رسیدنمان به مقصد اصلی که همان سعادت ابدی باشد بیشتر و سعریعتر خواهعد بعود. یعا در     

 روایت دیگر ی امام باقر)ع(فرموده اند که:

 خدای تعالی قفلهایی بعرای شعر قعرار داده اسعت و کلیعدهای ان قفلهعا را شعراب قعرار داده اسعت و         "     

 (35-36، 8)کلینی،ج"دروغگویی از شراب بدتر است

نیعز آلعوده خواهعد     گناهعان از حدیث فوق چنین بر می آید که اگر فرد دروغگو باشد آرام آرام به سایر      

 شد.حال اگر ما تالش کنیم که دروغ نگوییم از ورود در سایر گناهان نیز اجتناب خواهد شد.

در کتاب اصول کافی آمده است و اصبغ بعن  « عقل و جهل»ادیث باب در روایتی که در دومین حدیث از اح

 :کند چنین آمده است نباته از امام على)ع( روایت می

ام که تو را در انتخاب یکى از سه چیز مخیّر سازم؛  جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: اى آدم  من مأمور شده»

چیز چیست؟ گفت: عقل، حیاء و دیعن. آدم گفعت:   پس یکى را برگزین و دوتا را واگذار. آدم گفت: آن سه 



65 
 

 

عقل را برگزیدم، جبرئیل به حیاء و دین گفت: شما بازگردید و او را واگذارید، آن دو گفتند: اى جبرئیل  معا  

 «مأموریم هرجا که عقل باشد با او باشیم. جبرئیل گفت: خود دانید و باال رفت

انجعام وایفعه   اسعالمی را در  نظعام  کلیدی می توانعد  یا مولفه های تمرکز بر کدام مولفه  که  اینجاستسوال 

و همزمعان  در مقیعاس اجتمعاع فعراهم کنعد      ، زمینه را برای تخلیه و نیعز تحلیعه   برنامه ریزیش یاری رساند

تفاوتهای موجود در عرصه فرهنگ نادیده گرفته نشود و آزادی و اختیار و مشارکت واقعی مردم نیعز سعلب   

در برابر فرهنگهای مهاجم  "مقاومت فرهنگی"ای کلیدی که در میان عموم مردم امکان ایجاد هنگردد. مولفه 

 میسور می کند؟را فراهم نماید و سیر به سمت فرهنگ مطلوب را 

و برخی  اند گفته برخی را رهبر معظم انقالب صریحاً  .ام کردهکلیدی استخراج  مؤلفهشش مبانی و اصول، از 

 از: اند عبارتکه باید در شاکله جامعه تقویت شوند کلیدی  ها مؤلفهشش . اند نگفتهرا 

شکل بدهیم باید عاقل باشعد. عقالنیعت    خواهیم میکه  ای جامعه: فرهنگ و شاکله و تقویت عقالنیت -الف

سعخن راسعت از ناراسعت     وتحلیعل  تجزیعه باشد و کوتاه بین نباشد. دوم اهل  نگر آیندهسه ویژگی دارد: اول 

باشد. رهبر معظعم انقعالب    تر ناراستو ناراست از  تر راستسخن راست از  وتحلیل تجزیه هلاباشد و سوم 

در غرب قوه شهویه سایر قوا « اولویت اول جمهوری اسالمی تربیت عقالنی مردم است: »فرمایند می صریحاً

. در جمهوری اسالمی باید عقل بر وجود جامعه حاکم باشد. رفتارها عقالنی باشد و را در اختیار گرفته است

 غریزی.نه 

پایین بیایید  ها آرمانآن بلند باشد. وقتی  های آرمانشاکله جامعه باید به نحوی باشد که  :ارتقای آرمانی -ب

د و آیع  پورت معی سعا  زمعانی  یعک . وقتی شاکله عوض شعد  شود میحرص زدن و ولع برای مسائل مالی زیاد 

 است. ها آننیز بازی در زمین  زیل سایزمانی چیز دیگر و بد

 و کرامت انسانی ارزشمندیحفظ و تقویت  -ج

باشند که چارچوب  شده تربیت ای گونه بهیعنی جامعه چارچوب مند باشد، افراد جامعه  چارچوب مندی: -د

 .پذیر باشند

 .  تواند مید است یعنی باور دارد که نهم کرامت دارد وهم توانمبه نفس:  اعتماد -د

 کوشی سختتقویت روحیه کار و  -ه

 کلیدی؛مولدان 

چیز مولد فرهنعگ  . همه از طریق مولدان کلیدی د؟نکن پیداکلیدی چگونه باید در شاکله تغییر  های مؤلفهاین 

   است اما مولدان کلیدی نقش کلیدی دارند.
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مستقیم  سازی فرهنگفلش وجود دارد که  ها دهمستقیم یک فلش ما هست،  سازی فرهنگ این نقشه را ببینید.

که باید خم  یما کردهدرست  فره ایح ،ها بانکپیشخوان مثال در  طور بهندارد.  چندانیاهمیت  ها آندر مقابل 

و تنعاق  دارد   ایعم  کعرده کرامت انسعانی را لعه   با کارمند بانک صحبت کنیم. این یعنی  حفره آنشویم و از 

ذاریم درباره تبیین کرامت انسانی در جامعه اسالمی. وقتی نمایندگان مجلعس بعا هعم    گبعد همایش ب بااینکه

میعز در جلسعات، اثعر فرهنگعی     چینش از مردم توقع گفتگو و مدارا داشت.  توان میچطور  شوند میگالویز 

 دارد.

 .م و تربیتحاکمیت، نخبگان و نهاد تعلی بارتند ازعمولدان کلیدی 

 حاکمیت؛

 :تاثیر دارد به جهت ویژه جهت ودز احاکمیت 

به معنای عام )پیوست فرهنگی( و هم در فرهنگ به سیاست گذاری و ریل گذاری کالن هم در فرهنگ  -6

 معنای خاص  

 الگودهی ضمنی و صریح -2

 نخبگان؛

 می فرمایند:رهبری 

فرهنگ قانون گرایی همانند مسائل دیگر باید از نخبگان به بدنه جامععه سعرریز شعود زیعرا اگعر نخبگعان        "

 ".ند نمی توان از مردم انتظار عمل به قانون داشتجامعه قانون را رعایت نکن

 .کننده مصرف: نخبگان تولیدکننده و نخبگان شوند مینخبگان خود به دو دسته تقسیم  

و مدیت فرهنگ در چارچوب نظریه های غالب کعه در حعوزه و دانشعگاه و بعه تعبیعری در مجعامع علمعی        

نخبگعان، در چعارچوب گفتمعان غالعب، آن     بقیه  انجام می پذیرد. تعیین تکلیف می شود،صاحبان نظریه ها 

 گفتمان را منتشر می کنند.

 نهاد تعلیم و تربیت 

ه نهعاد  و رسانه است. آموزش عالی هم هست منتهعا روی ایعن سع    وپرورش آموزششامل خانواده،  نهاداین 

دیعدم و اال بنعده معتقعدم اگعر افعراد       ت کننعده تعلیم و تربی هادنیک  عنوان بهتأکیدی بیشتری دارم. رسانه را 

در بحعث خعانواده رهبعر    را تغییعر دهعد.    ها آن تواند نمی لزوما باشند، رسانه شده ساختهکرده و  پیداپرورش 

اصل « کاری انجام دهند. توانند نمیاگر خانواده نبود، بزرگترین مصلحان هم بیایند » فرمایند میمعظم انقالب 

 ایعم  شکستهکه ما سد را  ام گفتهاجتماعی هم بنده بارها  های آسیبده قانون اساسی هم همین است. در مورد 

 است.    وپرورش آموزش، است، خانواده د؛ سکنیم میو داریم با مالقه آب جمع 
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و خعود او تحعت    وجود دارد، ممکن است بگویند دولت خود نیز داخل در این ساختار اسعت  ای نکتهاینجا 

. در پاسخ بنعده معتقعدم   تاثیر گفتمانهای غالب است و چه بسا گفتمان غالب، همسو با گفتمان اسالمی نباشد

می تواننعد گفتمعان    انقالبی نخبگان تولید کنندهما ا. شود نمینشود، شاکله جامعه اصالح حاکمیت اصالح تا 

 غالب را عوض کنند و زمین بازی را عوض کنند.

 
 

 


