






وَ فُرادىتَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنىبِواحِدَةٍ أَنْ قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ 
(46سبا،)



زمانفي آخر اللثقافة الدينيةا



الوضع الديني الثقافي في آخر الزمان



عج هي تواجد حركات ومنظمات وموسسات  تَُوِطئ للمهدي المنتظر

هللا تعالى فرجه الشريف كما عن النبي صل هللا عليه وآله 



المؤسسات أو المنظمات أو بكيفية إدارة العلم 

المجموعات التى مهمتها الثقافة 



إدارة المؤسسات أو المنظمات أو 
المجموعات التي مهمتها 

اإلنسان تربية 
تربية الكوادر لألمة اإلسالميةو 



عنوان الدورة

علم الثقافة الدينية علم اإلدارة



ما هو الغرض من هذا الدرس؟

الغرض من الدورة هو تعزيز : الجواب•

، ةبليغيوالتفي إدارة الشؤون الثقافية المبلغين 

المعرفةولكن باستخدام 



•

انا ال نجد فرقة  : •

بد منه بقوا و عاشوا اال بقيم و رئيس، و ِلما ال،من الفرق و ال ملة من الملل

(32، ص23بحاراالنوار، ج) فی امر الدين و الدنيا 

•



أهمية اإلدارة

ر، للناس من امير بٍر او فاجالبد :ام علی عليه السالم إلمقال ا•

الکافريعمل فی امرته المومن و يستمتع فيها 

(40نهج البالغه خطبه ) •

واٍل غشوٍم ظلوٍم خيٌر من فتنة تدوم : وعنه عليه السالم•

(305، ص2غرر الحکم ج) •



نماذج من التنظيم اإلداري في اإلسالم

•

هم المدينة عند خروجه • (تبوك)اإلمام علي بن أبي طالب عندما غزا منها           أناب وكان للنبي أمراء والا

للشورىوكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستعين بمجلس •

طالبعلي بن أبي له كاتب للعهود هو للمراسالت                        كان كان يتخذ ُكتَّابا كما •

زيد بن ثابتهو وكان له ترجمان بالفارسية والقبطية والرومية •

بلتعةحاطب بن أبي وقد بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم رسله وسفراءه إلى الملوك، فأرسل •

وكان للدولة اإلسالمية ميزانيته، أودعها بيت مال المسلمين رغم بساطة تلك الميزانية،•

ا ومن المهم اإلشارة إلى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد إحصاء الناس تمهيد•

إلنشاء الديوان

https://islamstory.com/ar/artical/23393/index.php?option=com_content&view=article&id=798
https://islamstory.com/ar/artical/23393/index.php?option=com_content&view=article&id=775


الفصل األول

تعريف علم اإلدارة و الثقافة



إلدارةمفهوم ا

قيق تنفيذ األعمال بوسيلة فعاالة، وذات كفاءة؛ لتح: هياإلدارة •

دام األهداف التي تسعى إليها الُمنظامة، وذلك عن طريق االستخ

نها عملياات التخطيط، األمثل للموارد الُمتاحة كلاها، والتي تتضما

والتنسيق، والتوجيه، والرقابة، والتنظيم، والقيادة



ديرمهام الم

طالتخطي

قالتنسي

هالتوجي

ةالرقاب

م التنظي

القيادة



مالحظة مهمة

•



األكاديميةدارة إلعلم ا

: مختلفة ؛ بما فيها علوم خدم في علم اإلدارة يُست•

النفس علم -1•

االجتماع علم -2•

علم االقتصاد -3•

علم الحقوق -4•

السياسيةالعلوم -5•



من الغربيينالعلوم اإلنسانية أخذ هل يمکن ان ن

ربالغفيتطورتالتياإلنسانيةالعلوماستخدامحولمختلفةآراءهناك•

البدايةمنننتجونحنشيءأينستخدمال:التأسيسةنظري•

أيدهماكلبونقبلبالدينالحديثالعلممشاكلمنكلنقيس:دالتأييةنظري•

.اإلسالم

اإلسالميرفضهلممابكلنقبل:ذيبالتهظريةن•



إلدارة االسالميةا

•

•

•

لتحقيقباآلخريناإلضراريمكنوالاألصلهيالعدالةمراعاة،اإلسالميةاإلدارةفي-4•

الخاصةمصالحهم



إلسالمية في علم اإلدارةصول األا

اصول 
اإلدارة 
اإلسالمية

العدالة

ةالمشروعي

الغاية 
االلهية

ةاالخو



الفصل الثاني

ةالثقاف



ةتعريف الثقاف

والدينعرفةالممنالمجتمعفيكعضوالشخصيكتسبهاالتيالحصيلةهيةالثقاف•

(1871تايلر).وعاداتقدرةوأيوالعاداتواألخالقوالقانونوالفن

التيرغباتوالوالقيموالمعرفةوالسلوكياتالمعتقداتكلعنيعبرهيكلالثقافة•

وكل،األمةتملكهماكلهيالثقافة،أخرىبعبارة.أمةأيحياةأسلوبعنتعبر

(1948هرسكوفيتس).فيهتفكرماوكلتفعلهما



نوعانةالثقاف

علىركيزهاوت،ذلكإلىوماواألدبوالرسمالموسيقىفيتتجلىثقافة:نوعانالثقافة

(.الثقافيالتراث)ةالثقافيالمنتجات

عيشيمنكلفيهاويشاركةاجتماعيظاهرةإنها(الذهنيةألمور)منهیالتیالثقافة

.ىاألخرالمجموعاتعنواحدةمجموعةأعضاءتميزالتیوهیالبيئةتلكفي

ةاألسروقواعد،القانونيوالنظام،المؤسساتالثقافةمنالنوعهذايشمل

اوتشمل،االجتماعيةواألعراف توالمعامالوالتفاعالتاألنشطةجميععموم 

Hofstede)المجتمعفي 1997).



ةالمعنی الخاص للثقاف

:عليههللاةرحميزديمصباحهللاآية



طبقات الثقافة

العقيدة

المعتقد

القيم

السلوك



عناصر أو مكونات الثقافة

(beliefs)المعتقدات

العالمفيوحقيقيحقيقيهوماحولاتفاقياتهيالمعتقدات

مندواحبإلهاإليمانيعتبر،المثالسبيلعلى.الحقيقي

.ديةالتوحيالديانةذاتالمجتمعاتبينالشائعةالمعتقدات

ااعتقاد ايكونالقد،بالطبع ،ةبلطيراالعتقادمثل،صحيح 

.يقبلهالبعضلكن

28



عناصر أو مكونات الثقافة

valuesالقيم ))

بعضإلىاإلنسانينسبهالذي(الخاصةةالقداس)الخاصالمعنیهيالقيمة

يفخاصةوأهميةمكانةويعطيهاالظواهروبعضالحاالتوبعضاألفعال

.حياته

بعضئدةوفااستصوابإلىالقيمتشير...ووالعدالةواإلنصافکالحرية

.المعتقداتمنمجموعةعلىالقيمتستند.اإلنسانحياةفياألشياء

29



عناصر أو مكونات الثقافة

والسلوکاألعراف

.تماعيواججماعيقبولإلىتستندجماعيةالمكتوبةالغيرالقواعد

المالبسنوعمثل

(دنللبالساترلباسمثل)اإللزاميةالقواعد

(مزالغيرلكنمفضلللمرأةةالعبائلبسمثل)المفضلةالقواعد

(الفاتحغيراللوناختيارمثل)بهاالمسموحالقواعد

30



مثال:

o األكلنوع

o كيف تلبس

o كيف تحترم كيف تجلس

اآلخرين

o زيةالحداد التعأسلوب

o مراسم الزواج

oديةالعا(نشطةالترفيهيةألأ)االستجمام



عناصر أو مكونات الثقافة

(symbols)الرموز

لةورسامعنىتمثلالتيالتعاقديةاألشياءمنسلسلةهيالرموز

.محددة

،(العلممثل)شيئ االرمزيكونأنيمكن

علىكدليلVحرفشكلعلىإصبعينوضعمثل)إجراءأوحالةأو

،(النصر

،(الحدادعندأسودفستان)لون اأو

اأو،(الشعارمثل)شكال  أو .أكثرأورمزينمنمزيج 

.هللامعالتواصلزمنإلىيرمزللمسلميناألذانصوت.
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ارع هناك رموز مختلفة في الشو... سالمية إلالمدن افي ... "

والحدائق والمتنزهات الحضرية وفي كل مكان آخر في 

ية المدينة ، والتي ، بينما تخلق الجاذبية ، توفر األرض

..."للمواطنين للتوجه إلى الروحانيات 



المميزاتالسلوك

الدين   األدب الفن األساطير

يدة االصول الثقافية العق:الجذور 

المعتقد

(الثقافةهيكل )القيم= اللجذع

الرموز الثقافية:ورا األ



بعض األمثلة على القضايا 
الثقافية •

•

•

•

•

•



بعض األمثلة على القضايا 
الثقافية

:ثقافات كاذبة•

االستهالكية•

الصعبالزواج •

عدم الثقة بالنفس •

ْرَكةالَماد التجاري البرنالتجارية والعالمة البضائع األجنبية استهالك •

إلستكبار على الناسا•



ية الثقافةاهم





ة الثقافةاهمي



ة الدم والتراب ثقاف

."


