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ازآن جـا کـه رفتـار انسـان ها از آرمان هـا و اهدافشـان سرچشـمه می گیـرد و 
آرمان هـا و اهـداف نیـز از باورهـا،  ارزش هـا، اخـالق و آداب انسـان ها نشـئت 
می گیرنـد، می تـوان گفـت فرهنـگ، منشـأ تکویـن رفتارهـای آحـاد جامعـه 
اسـت.  به طوری انسـان ها بر اسـاس فرهنگ خـود، آرمان های خـود را تعیین، 
و بـرای نیـل بـه آن اهـداف و آرمان هـا تـالش می کننـد. بنابرایـن فرهنـگ 
سرچشـمه ی همـه ی فعالیت هـای فـردی و اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی 
اسـت و مجموعـه ی فعالیت های مذکور در یک جامعـه موجب پیدایش تمدن 
آن جامعـه می گـردد. پـس فرهنـگ موجب رویش تمـدن در جامعه اسـت. در 

نتیجـه فرهنـگ جوهـر تمـدن، و تمدن نمـود فرهنگ جامعه اسـت.
از سـوی دیگر، سـعادت جامعه در گرو رفتار سـعادت آفرین آحاد جامعه اسـت و 
رفتـار فـردی و اجتماعی انسـان ها در گـرو افکار و اخالقیـات و  ارزش ها، یعنی 

فرهنگ آن هاسـت. درنتیجه سـعادت فرد و جامعه در گرو درسـتی و سـالمت 
فرهنگ آن جامعه اسـت.

لـذا فرهنـگ در نـگاه مصلحـان و رهبران بیـدار جوامـع جایگاه مهمـی دارد؛ 
چنان کـه امـام خمینـی در مـوارد متعدد بـر نقـش زیربنایی فرهنـگ تأکید 
 کرده انـد. از منظـر ایشـان فرهنگ مبـدأ همه ی خوشـبختی ها و بدبختی های 
ملـت اسـت. فرهنـگ ناصالح با تأثیـر در تربیـت جوان ها، باعـث تربیت غلط 
جوان هـا شـده و درنتیجـه بـه فسـاد جامعـه می انجامـد. در مقابـل، فرهنـگ 
صحیـح، تربیـت صحیـح جوانـان را بـه دنبـال دارد و فرهنـگ جامعـه را غنا 

می بخشـد.2
ایشـان معتقـد بـود بزرگ تریـن تحولی که باید بشـود، در فرهنگ باید بشـود؛ 
بـرای اینکـه فرهنـگ بزرگ ترین مؤسسـه ای اسـت کـه ملت را یا بـه تباهی 

فرهنگ، پرچم سرافرازی یا سرافكندگی
نگاهی به ضرورت محوریت فرهنگ اسالمی در رویكرد و عملكرد مدیران
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می کشـد، یـا بـه اوج عظمـت و قدرت می کشـد.3 نیز آن چیـزی که ملت ها 
را می سـازد، فرهنـگ صحیـح اسـت4. راه اصالح یک مملکـت، فرهنگ آن 
مملکت اسـت. اصالح باید از فرهنگ شـروع شـود5. کانَّه فرهنگ، سـایه ای 

اسـت از نبوت6  و در رأس همه ی چیزها، فرهنگ اسـت7.
از منظـر حضرت آیـت اهلل خامنه ای )مّد ظلّه( نیز فرهنگ هر جامعه، اسـاس 
هویت آن جامعه اسـت8. فرهنگ، یک ملت را یا شـجاع و غیور و جسـور و 
مسـتقل، یا سـرافکنده و ذلیل و فرودسـت و خاک نشـین و فقیر می کند. لذا 
فرهنگ، عنصر بسـیار مهمی اسـت و نمی توان از فرهنگ و رشـد فرهنگی 
و پـرورش فرهنگـی صرف نظـر کرد. بـه اعتقاد ایشـان قوام یک کشـور به 

فرهنـگ اسـت؛ ملیت یک ملـت به فرهنگ آن ملت اسـت.
حضـرت امـام خمینـی نیـز بر ایـن موضوع تأکید داشـت کـه فرهنگ هر 
جامعـه، هویـت و موجودیـت آن را تشـکیل می دهد؛ می فرماید: »بی شـک 
باالتریـن و واالتریـن عنصـری کـه در موجودیت هر جامعه دخالت اساسـی 
دارد، فرهنگ آن جامعه اسـت. اساسـا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت 

آن جامعـه را تشـکیل می دهد«.
حـال بـا توجـه بـه اهمیت فرهنـگ و نقـش بی بدیـل کارگـزاران جامعه در 
حفـظ مرزهـای فرهنـگ جامعـه و پاسـداری از آن، پیداسـت کـه یکـی از 
ویژگی هـای مهم کارگزاران نظام اسـالمی، شـناخت فرهنـگ و اهمیت آن 
و دغدغه منـدی در قبـال حفظ هویت فرهنگی جامعه ی اسـالمی اسـت. لذا 
در ایـن قسـمت، ابتـدا تعریـف فرهنگ و جایـگاه آن در فرهنگ اسـالمی و 
نسـبت آن با اقتصاد و سیاست را بررسـی، آن گاه رسالت دولتمردان جامعه ی 

اسـالمی در قبـال پاسـداری از فرهنگ اسـالمی را تبییـن می کنیم.

1. تعریف فرهنگ
واژه ی فرهنگ از دیرباز در متون کهن فارسـی وجود داشـته اسـت. این واژه 
از دو جـزء »فـرا« بـه معنـای بـاال و بیـرون، و »هنگ« به معنای کشـیدن، 
تشـکیل شـده اسـت. بنابراین این واژه ی ترکیبی به معنای »بیرون کشیدن 
و یا باال کشـیدن اسـتعدادها و لیاقت های ذاتی نهفته در نهاد فرد و جامعه« 

است.
تعریـف اصطالحـی نیـز هماننـد معنای لغـوی، بـه صورت هـای گوناگونی 

تعریف شـده اسـت:
برخـی فرهنـگ را مجموعه ی به هم پیوسـته ای از اندیشـه ها و احساسـات و 
اعمـال کم وبیـش صریحـی تعریـف کرده اند که توسـط اکثریت افـراد یک 

گروه پذیرفته شـده و منتشـر می شـود.
برخـی دیگـر مجموعـه ی دسـتاوردهای مـادی و معنـوی انسـان را کـه در 
سـایه ی تـالش مشـترک فکـری و عملـی در طـول تاریـخ حاصل شـده و 
همچـون میراثـی برای نسـل های بعد باقـی مانده و هر نسـل آن را کامل تر 
کـرده و بـه نسـل بعـدی سـپرده، فرهنـگ نامیده انـد؛ ولی به نظر می رسـد 
دسـتاوردهای مـادی یـک جامعه محصول باورهـا و امور معنـوی آن جامعه 

اسـت و بایـد آن را در حـوزه ی تمـدن و مدنیت دانسـت.
بعضـی دیگـر مجموعـه ی به هم پیوسـته از دانش هـا، آگاهی هـا، تجربه هـا، 
باورهـا،  ارزش هـا، هنجارهـا، و مهارت هـای الزم و ضـروری بـرای زندگـی 
اعضـای جامعه را فرهنگ دانسـته و معتقدند بدون فرهنـگ، امکان ادامه ی 

زیسـت جامعه ی بشـری وجود نخواهد داشـت.
از منظـر حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای فرهنگ بـه معنای علـم و تحصیل و 

دانشـگاه و مدرسـه و امثـال آن می شـود؛ امـا بقیه ی فنون و شـعب فرهنگ 
را هـم شـامل می گردد. فرهنگ شـامل ادبیـات، هنر، علم، عـادات و اخالق 

جامعـه و سـنن موجـود جامعه و شـامل خصلت های ملی اسـت.
ایشـان معتقدنـد فرهنـگ، اعـم از مظاهـر فرهنگـیـ  ماننـد زبـان و خط و 
امثـال این هـاـ  یـا آن چـه باطن و اصل تشـکیل دهنده ی پیکـره ی فرهنگ 
ملی اسـتـ  مثـل عقایـد، آداب اجتماعی، مواریث ملـی، خصلت های بومی 
و قومیـ  که ارکان و مصالح تشـکیل دهنده ی فرهنگ یک ملت می باشـد، 

اسـاس هویت یک ملت اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن مطالب، معلـوم می شـود اصـل و باطن تشـکیل دهنده ی 
پیکره ی فرهنگ، مجموعه ی اعتقادات و اخالق و  ارزش ها و آداب و رسـوم، 
عـادات، علـوم و هنـر، مواریـث ملـی، خصلت هـای بومی و قومی اسـت که 
منشـأ شـکل گیری رفتارهای آحاد جامعه می شـود و در همه ی ابعاد سـبک 
زندگـی جامعه تأثیر می گذارد؛  به طوری که انسـان ها بر اسـاس فرهنگشـان 
حاضرنـد مـال و منـال، آبـرو و حیثیـت و رفـاه و راحتی، جسـم و جـان خود 
و خانـواده ی خـود را فـدا نماینـد. اموری چون زبـان و خط و معمـاری و آثار 
هنـری و تولیـدات صنعتـی و امثـال اینها مظاهـر فرهنگ به شـمار می آیند. 
بنابرایـن فرهنگ سرچشـمه ی همه ی فعالیت های تمدن سـاز جامعه اسـت. 
درنتیجـه فرهنـگ جوهـر تمـدن، و تمدن نمـود فرهنگ جامعه محسـوب 

می شود.

2. جایگاه فرهنگ در اسالم
مکتـب اسـالم در میـان عناصر تشـکیل دهنده ی فرهنگ، برای سـه عنصر 
اعتقادات،  ارزش ها و سـنت ها اهمیت ویژه قائل اسـت. اعتقاداتی که اسـالم 
بـرای آن اهمیـت ویـژه قائـل اسـت، همان اعتقـاد صحیح به مبدأ هسـتی، 
جهان، انسـان، برنامه ی حیات سـعادتمندانه و سـنت های اسـت.  ارزش های 
مـورد تأکیـد اسـالم همـان  ارزش هـای اصیـل اخالقی اسـت و مقصـود از 
سـنت ها همـان احـکام و دسـتورات شـرعی ماننـد نمـاز، روزه، حـج، جهاد 
و سـایر احکامـی اسـت که سـعادت ابـدی انسـان را تأمین می کنـد. اهتمام 
اسـالم بـرای اصـالح امـور مذکور به مراتـب بیـش از آداب و رسـوم بومی و 
محلـی و ملی اسـت. ازاین رو می توان گفت اصطـالح فرهنگ، همان تعالیم 

دیـن  در زمینـه ی اعتقـادات،  ارزش ها و احکام اسـت.
علـت اهتمـام اسـالم بـه اعتقـادات،  ارزش هـا و احـکام و سـنت های حق و 
الهی، این اسـت که انسـان دارای دو بعِد روح مجرد و جسـم مادی اسـت. در 
میان این دو بعد، آن چه اصیل و ماندگار اسـت و حقیقت انسـان را تشـکیل 
می دهـد، روح مجرد اوسـت، نه جسـم مادی وجود انسـان. تعالیـم دین ناظر 
بـه رفـع همـه ی نیازهای بشـر اسـت، ولـی اصالتا متکفـل پاسـخ گویی به 
نیازهـای روحـی و معنـوی انسـان اسـت و رهنمودهـای دینی ناظـر به رفع 
نیازهـای مـادی و جسـمانی بشـر، صرفا به این علت اسـت کـه گاه تکامل 
روحـی و معنـوی بشـر در گـرو سـالمت جسـمانی و تأمین نیازهـای مادی 
اوسـت؛ زیرا رفع نشـدن نیازهای جسـمانی، زمینه ی تفکر و سـلوک روحانی 

معنوی را از انسـان سـلب می کند.
بـه دیگـر سـخن، توصیه های دیـن  در زمینه ی رشـد اقتصادی و توسـعه ی 
مـادی فـرد و جامعـه بـه ایـن معنا نیسـت کـه از منظـر دیـن، توصیه های 
فرهنگـی  در زمینـه ی اعتقـادات و  ارزش هـا و سـنت ها بـا توصیه هـای 
اقتصـادی، ارزش همسـانی دارنـد؛ فرهنـگ دینـی بـرای دین هدف اسـت، 
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»بى شک باالترین و واالترین 
عنصرى که در موجودیت هر 
جامعه دخالت اساسی دارد، 

فرهنگ آن جامعه است. اساسا 
فرهنگ هر جامعه هویت و 

موجودیت آن جامعه را تشکیل 
می دهد«.

حال با توجه به اهمیت فرهنگ 
و نقش بی بدیل کارگزاران جامعه 
در حفظ مرزهای فرهنگ جامعه 
و پاسداری از آن، پیداست که 

یکی از ویژگی های مهم کارگزاران 
نظام اسالمی، شناخت فرهنگ 

و اهمیت آن و دغدغه مندی 
در قبال حفظ هویت فرهنگی 

جامعه ی اسالمی است. 

ولـی توسـعه ی اقتصـادی وسـیله ای برای رفـع نیازهای 
مـادی و جسـمانی بشـر می باشـد و دین به علـت این که 
کمـال روحـی بشـر در گرو رفـع صحیح نیازهـای مادی 
اسـت، گاه در آن مـورد رهنمودهایی را بیان کرده اسـت.

بهتریـن گـواه بر ایـن مدعا، آیـات ناظر به هـدف بعثت 
انبیـا اسـت؛ به عنـوان نمونـه، در سـوره ی جمعـه هدف 

بعثـت نبـی مکرم اسـالم چنین نقل شـده اسـت:
ییَن َرُسـوال ِمنُهـم یتُلوا َعلَیِهم  ِذی بََعَث ِفی اأُلمِّ »ُهـَو الَـّ
آیاتِـِه َویَزکیِهم َویَعلُِّمُهُم الکتاَب َوالِحکَمـَة َوإِن کانُوا ِمن 
َقبـُل لَِفـی َضـالٍل ُمبِیـنٍ ؛ و کسـی اسـت کـه در میان 
جمعیـت درس نخوانـده، رسـولی از خودشـان برانگیخت 
کـه آیاتـش را بـر آنها می خوانـد و آنهـا را تزکیه می کند 
و بـه آنـان کتـاب )قـرآن( و حکمـت می آمـوزد؛ هرچند 

پیـش از آن در گمراهـی آشـکاری بودند!
 از ایـن آیـه پیداسـت که هـدف از بعثت پیامبر اسـالم
تـالوت آیـات الهی و آموزش کتاب آسـمانی و حکمت و 

تزکیـه ی نفس مردم بوده اسـت.
امام علی می فرماید:

»خداونـد پیامبـران خود را مبعـوث فرمـود و هرچندگاه، 
متناسـب بـا خواسـته های انسـان ها، رسـوالن خـود را 
پی درپـی اعـزام کـرد تا وفـاداری بـه پیمان فطـرت را از 
آنـان بازجویند و نعمت هـای فراموش شـده را به یاد آورند 
و بـا ابـالغ احـکام الهـی، حجـت خـدا را بـر آنهـا تمام 
نماینـد و توانمندی های پنهان شـده ی عقل ها را آشـکار 
سـازند و نشـانه های قـدرت خـدا را معرفی کننـد؛ مانند: 
سـقف بلندپایه ی آسـمان ها بر فراز انسـان ها، گاهواره ی 
گسـترده ی زمیـن در زیر پـای آن ها، و وسـایل و عوامل 
حیـات و زندگـی، و راه هـای مرگ و مردن، و مشـکالت 
و رنج هـای پیرکننـده، و حـوادث پی درپی که همـواره بر 
سـر راه آدمیـان اسـت )همه ی اینهـا را به آن ها گوشـزد 

کنند(.
شـواهد فـوق نشـان می دهـد هـدف پیامبـران به عنوان 
مبّیـن و مبلّـغ و مجری دیـن در جامعه، دریافـت و ابالغ 
دیـن و تربیـت دینی مـردم و تزکیـه ی آنان بوده اسـت.

حـال بـا توجه به ایـن مطالب، هـرگاه فرهنـگ دینی با 
توسـعه ی اقتصادی و مادی بشـر تعارض پیـدا کند، حق 
تقـدم بـا فرهنـگ دینـی اسـت؛ یعنـی اگر نیـل به یک 
دسـتاورد یـا رفـاه و آسـایش مـادی، منجـر بـه تضعیف 
فرهنـگ دینـی و سـلطه ی فرهنگ شـیطانی گـردد، از 
منظر اسـالم باید از آن دسـتاورد مادی یا رفاه و خوشـی 

کرد. صرف نظـر 
اسـالم بـرای امـور معنوی انسـان، بیـش از امـور مادی 
ارزش قائـل اسـت و ارزش امـور معنـوی را اصیـل، ولی 
ارزش امـور مـادی را غیراصیل و تنها ابزاری برای نیل به 
اهـداف معنـوی می داند. ازاین رو به انسـان مؤمن توصیه 

می کنـد هنگام تعـارض بین حفظ و تقویـت فرهنگ دینی 
و توسـعه و رفـاه اقتصادی و سـایر کامجویی هـای دنیوی، 
فرهنـگ دینـی و اصالت هـای مذهبـی را بـر سـایر منافـع 
مقـدم سـازد و هنگامی کـه در اداره ی امـور، بین حفظ دین 
یـا مـال و حتـی آبرو و جان تعـارض رخ دهد، مـال و آبرو و 
 جـان را فـدای حفـظ دین خود کنـد؛ چنان که امـام علی

می فرمایند:
»هنگامـی کـه مصیبتـی فـرا رسـد، امـوال خـود را سـپر 
جان هایتـان کنیـد؛ و زمانـی کـه مصیبتـی شـدید بر شـما 
فـرود آیـد، جان هـای خـود را سـپر کنیـد و بدانیـد کـه 
ازمیان رفته، کسـی اسـت که دینش از دسـت برود و دزدزده 
و بی چیـز، کسـی اسـت کـه دینـش را از او ربـوده باشـند.

پیداسـت ایـن توصیه ی اسـالم تنهـا ناظر به حیـات فردی 
انسـان ها نیسـت؛ بلکه حیـات اجتماعـی را دربـر می گیرد؛ 
یعنـی پاسـداری و حراسـت از سـنگرهای ایدئولوژیـک و 
فرهنـگ دینـی بـه قیمت از دسـت رفتن مال، آبـرو و حتی 
در برخـی حـاالت بـه قیمت فدا کـردن جان، توصیه شـده 
اسـت؛ چنان کـه قرآن مجیـد شـهادت در راه حفظ فرهنگ 
دینی را حیات سـعادتمندانه توصیف می کند. سـبک زندگی 
پیامبـران و  اهل بیـت و سـایر رهبران راسـتین دینـی، مؤید 

این دیدگاه اسـت.

3. نسبت فرهنگ با اقتصاد و سیاست
بـا توجـه بـه مطالـب پیش گفتـه بایـد گفـت تصمیم های 
و  اقتصـادی  عرصه هـای  در  کارگـزاران  حساب نشـده ی 
سیاسـی و امنیتـی می تواند موجب تغییـر هویت فرهنگی و 
اسـتحاله ی نظام فکری و ارزشـی جامعه گردیده، سـلطه ی 
اقتصادی و سیاسـی بیگانگان را به بار آورد؛ چراکه بیگانگان 
تـا زمانـی که سـلطه ی فرهنگی بـر یک ملت پیـدا نکنند، 
سـلطه ی اقتصـادی و سیاسـی پیـدا نخواهنـد کـرد. تاریخ 
اسـتعمار گواه روشـنی است که اسـتعمارگران برای غلبه ی 
اقتصـادی و سیاسـی و نظامـی بـر ملت هـا، ابتدا اسـتقالل 
فرهنگـی ملت هـا را از بین برده و از لحـاظ فرهنگی آنان را 
واله و شـیدای خـود کرده اند. لذا همواره سـلطه ی سیاسـی 
و اقتصـادی غـرب در جوامـع شـرقی به دنبـال حصـول 
سـلطه ی فرهنگی و رشـد روحیه ی غرب زدگی هویدا شـده 
و وابسـتگی سیاسـی و اقتصادی به بیگانـگان به دنبال نفوذ 

فرهنگـی آنـان ظهور کرده اسـت.
بنابرایـن از منظر عقـل، دولتمردان هر جامعه باید شـناخت 
صحیـح بـه فرهنـگ جامعـه داشـته باشـند و نسـبت بین 
تصمیم ها و اقدامات سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی 
خـود بـا اوضـاع فرهنگـی جامعـه را درک کننـد و بر حفظ 
هویـت فرهنگـی خویـش اهتمـام ورزنـد و از هـر تصمیم 
و اقدامـی کـه موجب اسـتحاله ی فرهنگی شـان می شـود، 
بپرهیزنـد؛ در غیـر ایـن صـورت، بیـم ایـن مـی رود کـه با 
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تصمیم گیری هـا و اقدامات ناشـیانه یا حساب نشـده ی خـود موجب تضعیف 
و اسـتحاله ی فرهنگی جامعه شـده، سـلطه ی فرهنگی بیگانه را کلید بزنند 
و به دنبال آن، بسـتر سـلطه ی اقتصادی و سیاسـی را فراهم سـازند. ازاین رو 
همـه ی قـوای سـه گانه ی مقننـه، مجریـه و قضائیـه و نیروهـای نظامی و 
انتظامـی بایـد تالش کننـد تا فرهنگ جامعه آسـیب نبیند. ایـن امر ممکن 
نیسـت مگـر آن که ربـط بین تصمیم هـا و اقدامات خود با فرهنـگ را بدانند 
و برای همه ی فعالیت های خود پیوسـت فرهنگی تعریف کنند و مناسـبات 
کار خـود بـا فرهنگ را بسـنجند؛ در این صـورت می توانند با گفتـار و کردار 
خـود، عناصـر مثبت فرهنگی را تقویـت، و عناصر منفی آن را تضعیف کنند.

حضـرت امـام خمینی معتقـد بودند: »بـا انحراف فرهنـگ، هرچند جامعه 
در بُعدهـای اقتصـادی، سیاسـی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشـد، در 
واقع پوچ و پوک و میان تهی اسـت. اگر فرهنگ جامعه ای وابسـته ]باشـد[ و 
از فرهنـگ مخالف ارتـزاق کند، ناچار دیگر ابعـاد آن جامعه به جانب مخالف 
گرایـش پیـدا می کند و باالخره در آن مسـتهلک می شـود و موجودیت خود 
را در تمـام ابعـاد از دسـت می دهـد. اسـتقالل و موجودیـت هـر جامعـه از 
اسـتقالل فرهنگ آن نشـئت می گیرد و ساده اندیشـی اسـت که گمان شود 
بـا وابسـتگی فرهنگی، اسـتقالل در ابعاد دیگـر یا یکی از آن هـا امکان پذیر 

است«.
از منظـر امـام خمینـی اهمیـت فرهنگ تـا بدانجا اسـت که بایـد همه ی 
قـوا را صـرف کنیـم تـا فرهنـگ کـه در رأس امور اسـت، آسـیب نبیند. نیز  
درباره ی فرهنگ، هرچه گفته شـود، کم اسـت. بین ارکان جامعه و انحراف 
فرهنـگ، رابطـه ای زنجیـروار و تنگاتنـگ وجـود دارد؛ تـا جایی کـه اگر در 
فرهنـگ کشـور انحـراف ایجـاد شـود، این انحـراف بـه همـه ی ارگان ها و 
مقامـات حکومـت کشـیده می شـود و دیـری نخواهد گذشـت کـه انحراف 
فرهنگـی بـر همه غلبه می کند و همه را به انحراف می کشـاند و نسـل بعد 

آن جامعـه را تحـت تأثیر قـرار می دهد.
بـا توجـه بـه این کـه عـدم شـناخت صحیـح فرهنـگ خـودی نسـبت بـه 
فرهنـگ بیگانـه، موجـب می شـود کـه فرهنـگ خـودی اسـتحاله شـود و 
فرهنـگ بیگانـه در جامعـه نفـوذ کند، شایسـته اسـت دولتمـردان جامعه ی 
اسـالمی بـا مؤلفه هـای فرهنـگ خودی آشـنایی کامل داشـته باشـند و در 
نشـر آن سـعی بلیغ کنند و منافذ ورود فرهنگ دشـمن را بشناسند و مسدود 

. کنند

4. رسالت دولتمردان در قبال فرهنگ اسالمی
بـا توجـه بـه اهمیت مقولـه ی فرهنـگ از منظـر عقل و دیـن، کارگـزاران 
حکومـت اسـالمی، مخصوصـا دولتمردانی کـه تصمیم سـازی های کالن و 
اجـرای آن هـا را بـر عهـده دارنـد، ماننـد  رئیس جمهـور و وزرا و نماینـدگان 
مجلـس و اسـتانداران، بایـد اوال، بـا فرهنگ اسـالم آشـنا باشـند و ثانیا، به 
فرهنـگ اسـالم وفـادار باشـند؛ یعنـی کاری خـالف هنجارهـای فرهنـگ 
اسـالمی انجام ندهند و نسـبت افعال و دسـتورات خود را با فرهنگ اسـالم 

. بسنجند
یکـی از وظایـف کارگـزاران دولـت اسـالمی ایـن اسـت کـه بـرای حفـظ 
فرهنـگ دینی در جامعه دغدغه داشـته باشـند و مسـائل دینی و پاسـداری 
از سـنگرهای ایدئولوژیک و  ارزش ها و اخالق و مناسـک و شـعائر اسـالمی 
برایشـان در اولویت نخسـت قرار داشـته باشد و تأمین سـایر نیازهای مادی 

و رفاهـی جامعـه را در اولویت هـای بعدی قرار دهند و هنـگام دوران امر بین 
حفـظ دیـن در جامعه با کسـب منافع مـادی، حفـظ دیـن را در اولویت قرار 
دهنـد. ازایـن رو قـرآن مجیـد در وصف مؤمنانی کـه در جوامـع دینی قدرت 

می فرماید: می یابنـد، 
کاةَ َوأََمُروا  ـاةَ َوآتَـُوا الـزَّ َِّذیـَن إِن َمکنّاُهـم فِـی الَرِض أَقاُمـوا الصَّ »ال
بِالَمعـُروِف َونََهوا َعِن الُمنکـِر َوهلِلِ عاقِبَُة الُُموِر؛ همان کسـانی که هرگاه 
در زمیـن به آن ها قدرت بخشـیدیم، نمـاز را برپا می دارنـد و زکات می دهند 

و امـر بـه معـروف و نهی از منکـر می کنند.
تمکین، به معنی قدرت بخشیدن است و مصداق بارز قدرت بخشیدن، به دست 
گرفتن حکومت در زمین است. درنتیجه طبق آیه ی ذکرشده وظیفه ی مؤمنانی 
که به حکومت می رسند، این است که در پی برپا داشتن نماز، ادای زکات و 
امر به معروف و نهی از منکر باشند و ازآن جا که این امور مظاهر بارز دین داری 
است و اقامه ی آن ها منوط به اعتقاد به توحید و نبوت و معاد، شناخت معروف 
و منکر یعنی دین است، بازگشت آیه به این است که مؤمنان موظف اند وقتی 

به قدرت می رسند، دین را در جامعه محقق کنند.
بنابراین دولتمردان اسالمی مصداق بارز کسانی هستند که خداوند به آنان در 
حکومت بر جامعه قدرت بخشیده است و ازآن جا که نماز ستون خیمه ی دین و 
برپایی نماز نشانه ی برپایی فرهنگ دینی در جامعه است و معروف در فرهنگ 
دینی شامل همه ی عقاید و  ارزش ها و اخالقیات و سنت های حق می شود و 
ُمنَکر دربرگیرنده ی همه اعتقادات و  ارزش ها و اخالق و سنت های باطل و 
خالف دین می باشد، طبق آیه ی یادشده، دولتمردان اسالمی موظف اند پایه ی 
فرهنگ دینی را در جامعه مستحکم کنند و بی دینی را از جامعه بزدایند؛ و این 
جز با سنجش مدام نسبت تصمیم ها و اقدام های دولت با فرهنگ دینی جامعه 
میسر نیست؛ یعنی کارگزاران دولت اسالمی، هم باید با فرهنگ دینی آشنا 
باشند و هم باید نسبت گفتار و کردار و تصمیم های خود را با تضعیف و تقویت 
فرهنگ دینی جامعه بسنجند. در غیراین صورت، از یکی از شروط مهم احراز 

مقامات دولت اسالمی محروم اند.
حضرت علی در هفته ی آخر عمر شریفش، در خطبه ای، برخی از چهره های 

نامدار حکومتش را نام برده و در وصفشان فرموده است:
کجا هستند برادران من؟ همان ها که سواره به راه می افتادند و در راه حق 
قدم برمی داشتند؟ کجاست عمار؟ کجاست ابن تیهان؟ و کجاست ذوالشهادتین 
])مقصود حضرت، خزیمةبن ثابت است([؟ و کجایند اشباه آنان از برادرانشان که 
بر جانبازی پیمان بسته بودند و سرهایشان برای ستمگران فرستاده شد؟! آه بر 
برادرانم! همان ها که قرآن را تالوت می کردند و به کار می بستند و در واجبات 
تدبر می نمودند و آن را برپا می داشتند، سنت ها را زنده نگه داشته و بدعت ها را 
می میراندند، اگر به جهاد دعوت می شدند، می پذیرفتند و به رهبر خویش اعتماد 

و اطمینان داشته، از او پیروی می کردند.
این جمالت، حاکی از ویژگی های نهفته در دولتمردان برگزیده ی آن حضرت 
است؛ زیرا عمار جزء دولتمردان تراز باالی حکومت علی بود. اگر در جمالت 
فوق دقت کنیم، اکثر ویژگی های آنان از سنخ مؤلفه های فرهنگی مورد نظر 
اسالم است؛ زیرا اموری چون: اُنس با قرآن، عمل به قرآن، تفکر و تدبر در 
واجبات و قیام برای احیای آن ها در جامعه، جهاد در راه احیای سنت های دینی 
و نابودی بدعت های نوظهور، پرهیز از تن آسایی و دنیاگرایی، اطاعت پذیری از 
والیت و مقدم نداشتن عقل و تحلیل خود بر نظر ولی خدا، آرمان ها و باورها 

و رفتارهای تبلوریافته از اعتقادات یا  ارزش ها یا سنت ها و احکام دینی است.
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یکی از وظایف کارگزاران دولت 
اسالمی این است که برای 

حفظ فرهنگ دینی در جامعه 
دغدغه داشته باشند و مسائل 
دینی و پاسداری از سنگرهای 

ایدئولوژیک و  ارزش ها و اخالق و 
مناسک و شعائر اسالمی برایشان 

در اولویت نخست قرار داشته 
باشد و تأمین سایر نیازهای مادی 
و رفاهی جامعه را در اولویت های 
بعدی قرار دهند و هنگام دوران 
امر بین حفظ دین در جامعه با 

کسب منافع مادی، حفظ دین را 
در اولویت قرار دهند.

از این جا روشن می شود که آشنایی با فرهنگ دینی، مؤدب 
بودن به آن، و دغدغه مندی و تالش برای استقرار و تثبیت 
آن در جامعه، از ویژگی های چشم گیر و مهم کارگزاران دولت 

 امیر مؤمنان بوده است.
امام راحل در وصیت نامه ی سیاسی ـ الهی خود نیز برای 
پاسداری از فرهنگ دینی و نشر آن در جامعه، هشدارهای 
تکان دهنده ای  درباره ی غرب، آزادی به شکل غربی، اخالق 
سکوالر و اساسا مسئله ی خودباختگی در برابر غرب داده و از 
مسئوالن نظام خواسته اند در دام فرهنگ پوشالی دنیای مدرن 
نیفتند و حدود شرعی را در امور فرهنگی و آزادی های سیاسی 

و اجتماعی رعایت کنند. ایشان در وصیت خود می نویسد:
»اکنون وصیت  من  به  مجلس  شورای  اسالمی  در حال  و 
آینده و  رئیس جمهور و رؤسای جمهور مابعد و به شورای 
نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است 
که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها 
از اسالم و مصالح کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم 
و  تباهی جوانان  به شکل غربی آن، که موجب  آزادی  که 
دختران و پسران می شود، از نظر اسالم و عقل، محکوم است 
و تبلیغات و مقاالت و سخنرانی ها و کتب و مجالت برخالف 
اسالم و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ی 
ما و همه ی مسلمانان جلوگیری از آن ها واجب است و از 
آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از آن چه در نظر شرع 
حرام، و آن چه برخالف مسیر ملت و کشور اسالمی و مخالف 
با حیثیت جمهوری اسالمی است، به طور قاطع اگر جلوگیری 
نشود، همه مسئول می باشند. مردم و جوانان حزب اللهی اگر 
برخورد به یکی از امور مذکور نمودند، به دستگاه های مربوطه 
رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به 

جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای )مّد ظلّـه( نیز از یک  سـو بارها 

مسـئله ی تهاجـم فرهنگـی غـرب را بـه مـردم مؤمـن به 
انقـالب گوشـزد کرد و از سـوی دیگـر، دولـت را در مقابل 
انحراف هـای فرهنگـی پدیدآمـده در نظام، مسـئول خواند. 
ایشـان در سـال1378 در دیـدار بـا کارگزاران نظـام فرمود:

»همـه ی وظایـف مـا، در وظایـف اقتصـادی و سیاسـی 
خالصـه نمی شـود. مـا در مقابـل معنویـات مـردم هـم 
مسـئولیت داریـم. اگـر مـردم از لحـاظ روحـی و اخالقـی 
جامعـه  در  بگوییـم  نمی شـود  باشـند،  داشـته  عقب گـرد 
 هیچ کـس مسـئول ایـن نیسـت. حاال اگر بنا باشـد کسـی 
مسـئول باشـد، مسـئول کیسـت؟ یقینا مسـئوالن کشـور 

نمی تواننـد خودشـان را برکنـار بداننـد.
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