
 

 81یشم و مروارید پیوست ماهنامه 

مصاحبه ها، مطالب نسبتا طوالنی، اطالعیه ها، و متون علمی، در برگی 

 جداگانه به صورت دو رنگ به ماهنامه پیوست می خورد. 

               alghadirblog.blog.irکانون فرهنگی هنری الغدیر       

 ..کارفرهنگی و آفتهای آن

در بخش کویرات کانونهاا و شالهلهای         چرایی بحث: 

فرهنگی متعدد وجود دارد. بعد از اینهاه یات شاله            

فرهنگی مجوزهای الزم را از مراجع ذی ربا  دریافات      

کرد؛ در ابتدای کار، شور و حرارشی در فعالیتهاای ننهاا     

وجود دارد که زود گذر است و در ادامه راه جا  اسا، ،     

چی ی از ننها باقی نمی ماند. به همین خااطر، نسایب         

فعالیت هاای فرهنگای الزم اسات . بایاد در              شناسی 

شلهلهای فرهنگی ، خودانتقادی مستمر وجاود داشاته    

باشد و خودشان ایرادهاای کاار خاود را بگیرناد. اگار            

خودانتقادی در یت شله  نباشاد ؛ نن شاله  دچاار           

رکود، و در مراح  بعادی مان وی و در نهایات خاود               

شبدی  به ضد فرهنگ خواهد شد. در ذی  به برخای از        

نفت های موجود در شله  های فرهنگی منطقه اشااره  

گره خوردن با جناا  اااس اسااای            می کنی، :

متاسفانه یهی ازمهمترین نفت کار فرهنگی در    منطقه:

بخش کویرات این است که شله  های فرهنگی، خاود    

را به جناح و جریان های سیاسی منطقه گره می زنناد.  

البته شوضیح این نهته الزم اسات کاه ماا یات بیناش           

و جناح     وبصیرت سیاسی داری، ودیگری سیاسی کاری

و باند بازی. در بینش و بصیرت سیاسی باید دوسات و       

دشمن خود را بلناسی، و مه، شر از شناخت دشامن ،       

شناخت منافق است. نباید در زمین دشمن بازی کرد و   

دوست خود را دشمن بپنداری، .ولی در سیاسی کاری و 

جناح و باند بازی ، فق  حفظ منافع جناح مها، اسات     

که این منافع در اکارر مواقاع رناگ و لعاان دیانی و              

اعتقادی به نن داده می شود . باید بین ایان دو مقولاه      

شفاوت قائ  شوی، . نفت مذکور موجب می شود کاه در   

برخورد با مسائ  مختلف فرهنگی ، شصمی، گیری ها به  

صورت سلیقه ای و براساس نظرات شخصی باشاد و در    

مرزبندی با دیگران به جای شروع و اشها بر مالترکات،    

شهیه بر شفاوت ها باشد. ایان برخاورد سالیقگی بادون          

پلتوانه های بایسته و شایسته و باه دور از چاارچون           

عقالنیت و منطق، ملهالت زیادی را به وجود می نورد. 

از سوی دیگر این اعمال سلیقه می شواند باعا  ایجااد        

صف بندی های شادید سیاسای گاردد کاه در انتهاا                

منجربه بسته عم  کردن مفرط شده و چی ی ج  دفاع  

حااداکرری و جااذن حااداقلیدد عایدشااان نگااردد            

از ماسائ  مها، و اصالی          همچنین موجب غفلات        و

فرهنگی جامعه و جدال بر سر ظواهار و کلماات شاده       

امام خامنه اس مای     جای اص  و فرع عوض شود.      و

حس میهنا، جبهاه فرهنگای دچاار افات            ” فرمایند:

سایش شده؛ انسان سایش پذیر است. انسان باید دائا،     

متذکر باشد واال خران خواهد شاد. دل وجاان ماا در           

برخورد با حوادث روزمره زندگی به طور دائ، در حاال        

فرسایش است. ث، استقاموا باید خون ماند وگرنه با یت 

برهه خون بودن فرشتگان بر انسان ناازل نمای شاوند       

کایسده  حال چرا جبهه دچار سایش شاده اسات. ....     

شدن پاس عناصر این جبهه به دعوااااس خطای:     

اصال مسئله فرهناگ ماسئله سیاسای چار و راسات              

ماسئله ارز  هاسات. زنهاارد ماسئله خا  و              نیست. 

خطوط را در کارهای فرهنگای اصاال وارد نهنیاد هار            

خطی که باشد. خ  خ  است مراقب باشید که مطلقاا   

دیاادگاه هااای   

خطی را از هیچ 

طرف به مسائ  

فرهنگااای وارد  

نهنید که ضربه  

خواهاااد زد و    

مله  درسات   

باسیاری از کاسانی کاه باه ظااهر کاار              “ ”خواهد کرد

فرهنگی می کنند در باطن کار ،کار سیاسای اسات در      

یهی دو سال قب  گروهی فرهنگی ن د من نمد شوصایه     

کردم کار سیاسی نهنید خدا رو شهر کلی متصدی دارد 

منظورم باند بازی ها و کارهای اجرایی سیاسای اسات         

وگرنه روشن کردن ذهن مردم و بصیرت سیاسای دادن   

اگار در     معال  رزممرگای:    “خود کار فرهنگی است 

گذشته می شد با برگ اری یت مراس، دعا و یاا انتالار    

بروشور های مختلف و چاپ بنرها و نصب ننها، جوانای     

بای شاثیار     اگرچاه     -را جذن و هدایت کرد اما اماروزه  

اما نتیجه ا  در خور شان نن مراس، نباوده و        -نیست

شما شاثیر خاصی از نن در سطح جامعه احاساس نمای     

کنید.  باید پذیرفت که دیگر با اف ایش سای  بانر هاا و      

صدای بلند گوها و پرداختن به فعالیت های ویترینی و      

پرهیاااهو پ پخااش شاایرینی و شااربت ، ن  و ...  و               

حرف های کلیله ای و سطحی باه شاه  هاای          شهرار

مختلف ، نمی شوان در جبهه شهااج، فرهنگای طرفای          

در برناماه ریا ی ،      عدم برنامه ریزس کانن:     بست.  

داشتن یت برنامه ای کالن و طوالنی مدت، الزما  هار    

فعالیتی است. یت شله  فرهنگی قب  از هرچای  بایاد    

بداند که مقوله فرهنگ درست مر  سایر مقولاه هاای         

اقتصادی سیاسی واجتماعی قاب  برناماه ریا ی اسات          

شواناد باه دو صاورت کوشااه مادت              وبرنامه ری ی مای   

پشاکتیهی  وبلناد مادت پاساتراش(یت انجام شاود. باا            

ملخص کردن اهداف کار فرهنگی در شاله  هاا مای       

شوان نقطه شروع فعالیت ها را شعیین کرد،جهت حرکت   

گروه را شرسی، نمود وجریان رشد وشعالی افراد را شسریع 

هااای فرهنگاای ، راه را درساات            کاارد،در فعالیاات   

شاناختن باسیار مها،        کردن و مقصد را درست    انتخان

هاا در انتهاای کاار         ثمردهای فعالیات     است و موجاب   

عدم آشنایی ز یا درک صحسح ام معلنت شود.  می

نالناختن شهدیادات و معا الت        فرانگی جامعاه:    

اخالقی و اجتماعی جامعه و دچار خیال باافی شادن ،        

یهی از نسیب هایی است که گریباانگیر شاله  هاای           

فرهنگی می باشد. حتی برخای از مالهالت و مواناع              

سیاسی و اقتصادی که در جامعه وجود دارد ؛ ریله ننها 

فرهنگی می باشد . به طور مراال مالهالت اصالی در          

مصرف گرایی در جامعه می باشد و یا     اقتصاد، فرهنگ 

در امور سیاسی ، فرهنگ قبیله گرایی و طایفاه ای در         

رأی نوردن فرد پ جدای اصلح باودن یاا اصالح نباودن        

می باشاد . اگار کاار فرهنگای مای                 فرد   شأثیرگذار

بگیرد ؛ قب  از نن نیاز است شا مع الت ،   انجام  خواهد

شهدیدات و نسیب هاای جامعاه شناساایی شاود ؛ شاا             

ازلویا  باراس    براساس نن بتوان برنامه ری ی نمود .   

این ها،   کارااس داتورس ز بخینامه اس ز ابنغی: 

قسمت شلخ شر ماجرا. برخی مراک  فرهنگای باه دنباال         

ارائه گ ار  و انجام کارهایی است کاه از بااال باالهااد            

ابالغ شده.بع ا خود شخص اجرا کننده ه، باه نتیجاه      

بخش بودن کار فرهنگی ابالغی امیدوار نیست و نظرات  

بهتری نی  دارد؛ اما برای پرکردن فرم گ ار  و یا اینهه 

شنها به نن فعالیت خاص بودجه شعلق میگایرد، مجباور     

به انجام نن فعالیات مای گاردد.این یعنی.......خودشاان        

بگوییدد کار بدون شاثیر. کار برای اشمام حجت ناه بارای    

 تهسه ز تنظسم: رز  اله رااتیهدایت. 

 

امام خامنه اس می فرمایند: حس مسکنم جبهه 

 فرانگی دچار اف  اایش شده اا 



از شهردار سابق اباوزیادنبااد،      تقدیر ز تیکر..   

همچنین دهیار محترم محمدنباد نقای عالایارضاا     

رجب زاده جهت پیگیری و شجهی  جاده محمدنباد

 ابوزیدنباد به چراغ برق، شقدیر و شلهر می نمایی، -

ماهنامه الغدیر در نظر دارد جهت معرفی چهره های نمود مناطاقاه اقادام       تقدیر ام پسیکسوتان ز مسئولسن..   

نماید، لذا می شوانید جهت معرفی پیلهسوشان، عهس ننان را به همراه بیوگرافی و سابقه مختصر جهت چاپ برای ماا    

 ارسال کنید.

 aminmesgari@yahoo.comایمی : - 03331033310333پیامت: 

با عرض پوزش از طوالنی       والدین بخوانند...    

اال پسش ام مسند مسسح،        033در  !  بودن مطلب 

نوجوانان، پر شور ز آتیی      ”اراطو معتقد بود که      

“ مزاج اند ز آماده اند خود را به دا  غرایز بسپرند   

ز نسز ااتانلی اال، پدر مطالعات علمی در               

دزران ”رزانیناای نوجوانی، ام این دزران با عنوان        

نوجوانی، دوره ای     یاد می کند.  “  طوفان ز تنش شدید   

از زندگی انسان است که با بلوغ نغاز گلته و با شهام                

رشد و رسش جسمانی پایان می پذیرد. دامنه ی سنی            

سالگی است. در این دوره        11-11نوجوانی بین سنین     

شغییرات متنوعی به وقوع می پیوندد نظیر: وی(گی های           

جنسی، شصور از بدن خود، عالیق جنسی، رشد اجتماعی،      

درایجاد ارشباط و     خانواده اا، رشد هوشی و مفهوم خود.      

با ارائه ی شعلی، و        مربسانپاسخ به انتظارات نوجوانان،      

، با برنامه ری ی و شامین نیازهای          مسئولسنشربیت، و    

ننان، همگی در سپردن جامعه فردا به این گروه سنی              

رشد جسمانی ز بلوغ در       شاثیر دارند. با شوجه به          

: نقش و شعام  وراثت و محی  در رشد، رشد             نوجوانی

جسمانی و اندام های جنسی، شصور از خود، اختالالت            

رشد   رشد رزانی در دزره نوجوانی:    جنسی، همچنین   

هو  و شناخت، شه  گیری هویت، خود محوری، و با            

: خانواده و انواع شعام      نوجوانان ز الگواا  نظر به مقوله    

در خانواده ها، فنون کنترل شربیتی، نوجوانان و همساالن،    

رسانه ها، و نوجوانان و جامعه، که به اختصار از نن یاد               

شد، به این مه، که محی  به خصوص محی  خانواده،             

چه اندازه در شه  گیری شخصیتی نوجوانان و شاکله ی          

روانی ننان شاثیر دارد پی می بری،. با شوجه به نظریه های            

موجود مرشب  با دوره رشد نوجوانیپکه کمبود ف ا مانع          

از بیان ننها می شود  ، می شوان نتیجه گیری نمود که در        

همه ی نظریه ها اهمیت مرحله نوجوانی، وجود شوانایی           

ضرزرت توجه  های خاص در نوجوانان و در نتیجه             

شایید و شاکید شده است       خاص به این دزره ام مندگی     

که برای شناخت و درک بیلتر نوجوانان، به بهره مندی           

از اطالعات متعدد کنونی که با دیدگاه های مختلف خود          

به نوجوانی و رشد انسانی شوجه دارد، نیاز داری،. *** به           

بیانی خودمانی شر، اگر وسعت دیدمان را نسبت به                

نوجوانان، به روستا و منطقه ی خود محدود کنی،،               

نوجوان در دوره ای از رشد قرار دارد که با شغییراشی                

اساسی در جس، و روان خود روبرو است. مواجه شدن با            

ش ادهای درونی، اضطران و خل، که با نانگاهی همراه           

است. یت نوجوان به محیطی جهت ابراز خود و شوانایی            

هایش نیاز دارد. و عدم وجود چنین محی  هایی، که              

معموال با درک نلدن از طرف خانواده ها بخصوص در             

جوامع کوچت و محدود روستایی نی  همراه است، ننها را          

به سمتی که شایسته نیست رهنمون می سازد. شوجه             

کنی، یت نوجوان در شرایطی نیست که نصیحت بپذیرد،         

عالقه ی چندانی به کتان داشته باشد، یا بخواهد به               

صورشی که مورد انتظار والدین است به مذهب پایبند             

باشد. ننها به شوجه، درک، و گاهی سهوت در برابر                 

خلونت خویش نیاز دارند. معقوالنه نیست اگر فاصله ی          

نس  ها را باور نهنی،، به عالیق ننان شوجه نهنی،، به                

خواسته های ننان احترام نگذاری،، و انتظار داشته باشی،          

ما را مراعات کنند. یت نوجوان در رده ی سنی خویش             

به 

دنبال کسب هویت است. شوصیه می شود خانواده ها، با            

مطالعه و مراجعه به ملاورهای خانوادگی، با نیازهای هر          

فرد در هر دوره از زندگی و همچنین نحوه ی ارشباط               

برقرار کردن نشنا شده شا به سمت زندگی شادشر شوام با             

درک متقاب  گام بردارند. اگر فرزندانمان، در موقعیتی           

قرار دارند که بان طبع ما نیست و یا عرف نن را نمی                 

پذیرد، به طور مرال رفتارهای نابهنجاری چون رانندگی          

بی مالحظه با وسای  نقلیه، رفت و نمد با افراد ناشایست،           

شوقف بیجا در معابر عمومی و...، حتما نگاه هستی، که             

نوجوان جای دیگری برای گذران اوقات خود سراغ ندارد.         

نه شنها کمبود سالن های ورزشی، کتابخانه، پارک مجه ،         

انجمن های فرهنگی هنری، کالس های نموزشی و... به           

شدت محسوس است، که مدارس و محی  های نموزشی         

منطقه ما نی  با کمبود امهانات متناسب مواجه است. امید 

است خانواده ها با درک و مسئولین محترم با برنامه               

 ری ی، چاره ای در صدد رفع وضع موجود بیاندیلند.  
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