


 ســخن رهبـری 

نیروی  به  باید  ما  به عرصه ی فرهنگی کشور،  در نگرش 
انسانی توجه کنیم. برای یک کشور نیروی انسانی همه چیز 
است. حقیقتاً این یک واقعیتی است که برای یک انقالب، 
و  پیامبران  تمام  است.  مهم تر  چیز  همه  از  انسان سازی 
عباد اهلل الصالحین همت شان این بوده است که انسان صالح 
را در این زمین به وجود بیاورند، حفظ کنند، رشد بدهند و 
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فرهنگ یک ملت، بس��تر اصلی زندگی انس��ان و 
شامل ذهنیات و اندیش��ه ها، ایمان و باورها، آداب و 
سنت ها و ذخیره های فکری و ذهنی آن ملت است.

رش��د فرهنگی ه��ر جامعه به اج��رای برنامه ها و 
فعالیت ه��ای فرهنگی مفید و مؤثر نی��از دارد. کار 
فرهنگی، مجموعه ای از فعالیت ها و امور مشخص در 
محدوده ی یک برنامه را در برمی گیرد که به تحقق 
ی��ک هدف فرهنگی در یک اجتماع منجر  ش��ود و 
افکار، احساسات و رفتار اعضای آن اجتماع را تحت 
 تأثیر قرار  دهد. اجرای این گونه فعالیت های فرهنگی، 
نیازمند آموزش های ویژه، برنامه ریزی های مدون و 
نیز مستلزم فکر و اندیشه و بهره گیری از روش های 

علمی است. 
گرچه برای تمامی فعالیت های فرهنگی نسخه ی 
واحدی تجویز نمی شود و هر تشکل باید متناسب با 
اهداف خود از تکنیک های ویژه ای استفاده کند، اما 
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رسیدن به آرمان های فرهنگی جز در سایه ی همین 
آموزش ها محقق نخواهد شد.

ب��ه فرموده ی مق��ام معظم رهب��ری اهمیت کار 
فرهنگی در آن است که هوشمندانه، گزیده شده و 

دارای انتظام باشد.1
با عنای��ت به جایگاه رفیع تش��کل های فرهنگی 
و تأثی��رات مثب��ت آن ها در جامعه، می ت��وان برای 
تش��کل های فرهنگی کارکردهای متعددی تعریف 

کرد. از جمله:
* تأثیر مثبت در پیش��رفت و توسعه ی فرهنگی 

کشور
* فراهم ساختن زمینه و بستر رشد، شکوفایی و 

پرورش استعدادهای جوانان 
* حف��ظ و ثبات ارزش ه��ای دینی و هنجارهای 

اجتماعی و انتقال آن به نسل های بعدی
* شناخت، سازماندهی، و تربیت نیروهای متعهد 

و مؤمن
در این میان با توجه به تنوع و گستردگی فعالیت های 
فرهنگی در تشکل های اسالمی مردم نهاد، توسعه ی 
فعالیت های آموزشی در این بخش از اهمیت ویژه ای 

1. دغدغه های فرهنگی، ص1۴3.
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برخوردار است. مؤسسه خدمات مشاوره ای، جوانان 
و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی با درک 
این ضرورت براساس فرآیند شناسایی، سازماندهی، 
آموزش، حمایت و مشارکت با تشکل های فرهنگی، 
به برگزاری دوره ها و برنامه های آموزش��ی، فرهنگی 
در این زمینه اقدام کرده است. از میان این فعالیت ها 
می ت��وان به برگزاری دوره های آموزش��ی بلندمدت 
تربیت مدیر فرهنگی، دوره های آموزشی میان مدت، 
شامل کارگاه ها و کمیس��یون های آموزش ارتقایی 
فعاالن و مدی��ران کانون های فرهنگ��ی، دوره های 
آموزشی کوتاه مدت از قبیل دوره ی ویژه ی مدیران و 
فعاالن کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و 

دوره  ی آموزشی ویژه ی مدیران اشاره کرد.
امید اس��ت مجموع��ه آثاری که ب��ا هدف عمق 
بخشیدن و معرفت افزایی در سطح فعاالن فرهنگی 
کش��ور در این مرکز تهیه ش��ده اس��ت، برای رشد 
فعالیت های فرهنگی و تمامی دس��ت اندرکاران این 

حوزه، راهگشا باشد.



مقدم��ه
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کار فرهنگی امری بسیار دقیق و حساس است؛ 
اطالعات،  فرهنگی،  مدیران  اگر  که  گونه ای  به 
تجربیات و تحقیقات خود را در این  زمینه افزایش 
ندهند، به  یقین در طول مسیر با مشکالتی رو به رو 
فعالیت های  کردن  رها  به  شاید  که  می شوند 

فرهنگی شان منجر شود.
نیازسنجی  کار فرهنگی چارچوب  هایی دارد که 
مخاطبان، تعیین گروه هدف، برنامه ریزی و اجرای 
برنامه از آن ها هستند. اگر این موارد طبق اصول 
فرهنگی پیش رود، بهترین موقعیت را برای جذب 

مخاطبان در مجموعه فراهم می آورد.
به  منظور طراحی جامعه ای سالم و حفظ آن، به 
نظام آموزشی سالم نیاز داریم. این نظام آموزشی 
باید زنده و پویا باشد و بر اساس دیدگاهی اجرا 
تک تک  به  فرد  منحصر  ویژگی های  به  که  شود 
می تواند  نظامی  چنین  کند.  توجه  جامعه  افراد 
مستقل  و  خالق  کمال گرا،  آزاده،  انسان هایی 
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آگاهی  از  برگرفته  نظام  این  چون  دهد؛  پرورش 
کامل به تمامی جوانب انسان است.

همه ی  که  است  باور  این  بر  نظامی  چنین   
انسان  تالش  و  اندیشه  با  فعالیت ها  و  اصالحات 
انجام می شود و وقتی  که او سالم و صالح پرورش 

یافت، همه چیز به خوبی ساخته می شود. 
 باید دقت کنیم، مجموعه هایی که از توانایی ها 
استفاده  خود  جایگاه  در  مخاطبان  استعداد  و 
زیرا  هستند؛  پایدار  مجموعه هایی  می کنند، 
بسیاری از نیازهای جوانان را درون مجموعه تأمین 

می کنند.
به  صالح،  و  سالم  جامعه ای  به  رسیدن  برای 
»فلسفه ی تعلیم و تربیتی« نیاز داریم که مطابق 
الگوهای دینی آن جامعه باشد. از آن جا که ایران 
کشوری اسالمی است، به فلسفه ی تربیتی اسالم با 
نگاهی نو و تحلیلی می نگرد. این فلسفه با فرهنگ 
ایران اسالمی و باورهای مردم این سرزمین پیوندی 

ناگسستنی دارد.





فصل  اول

 بایسته های کار فرهنگی
مطلوب
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مدیران  مطلوب،  فرهنگی  کار  انجام دادن  برای 
فرهنگی باید نکاتی را در نظر بگیرند.

مبحث کار فرهنگی از یک نظر بسیار گسترده و 
مهم است و نمی توان آن را به  اختصار ارزیابی کرد. 
از سوی دیگر، تئوری نیست و باید اجراشدنی و 
کاربردی باشد. برای انجام  دادن کار فرهنگی، شاید 
الزم باشد به جزئی ترین بخش های آن نیز توجه 
مباحث  فرهنگی  کار  در  دیگر،  عبارت  به   کنیم. 
ایده آل جایگاهی ندارد. کار فرهنگی با توصیه پیش 
باشند.  واقعی  و  باید حقیقی  امور  بلکه  نمی رود؛ 
عده ای که دست  اندرکار نیستند، فقط ایده آل ها 
را در نظر می گیرند؛ ولی تنها افراد متخصص و آن  
هم براساس شواهد می توانند تشخیص دهند که 
چه اصالحاتی باید صورت گیرد. این اصطالحات 
می شود:  شامل  را  مدیر  اساسی  وظیفه ی  چهار 

برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل.
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وی�ژگی  های
 کار فرهنگی

 در امور فرهنگی باید به سه شاخصه ی اصلی 
توجه کنیم. کار فره���نگی مطلوب، به  منزله ی 
فرآیند تربی���تی خاصی است که با داشتن سه 
ویژگی، از دیگر فعالیت های صرفاًَ هنری، علمی، 
آموزشی یا صنفی در تش��کل ها، متمایز می شود. 

این ویژگی ها عبارت اند از:
1. داشتن اهداف عالی و متعالی )تربیت انسان ها(؛

2. به کارگیری ابزار مناسب )ابزار هدفمند و دارای 
اثر گذاری تربیتی(؛

3. استفاده از روش های تربیتی اسالم در فرایند 
اجرای کار فرهنگی.

کار فرهن�گی با
 رویکرد تربیتی

نقطه ی هدف در کار فرهنگی با رویکرد تربیتی، 
و  انسان ها  تربیت  و  تعلیم  مهم  امر  انجام  دادن 
تالش برای رشد و تعالی  آن هاست. تعلیم، عبارت 
است از فراهم  آوردن زمینه ی مناسب برای رشد و 



بایستههایکارفرهنگیدرتشکلها 18

شکوفایی استعدادهای ذهنی انسان. براین  اساس 
مسؤوالن تشکل های فرهنگی باید توجه کنند که 
تربیت، در هر زمینه ای که باشد، به ناچار نیازمند 
ناچار  تعلیم است؛ زیرا مربی برای تربیت متربی 
است که او را از حقایق و مطالبی آگاه کند تا وی با 
آگاهی از آن ها و عمل برطبق موازین آموخته شده، 
ابعاد مختلف روحی و معنوی  به رشد و پرورش 
درواقع  آموزش،  و  تعلیم  بنابراین  بپردازد.  خود 

اولین شرط الزم برای تربیت به شمار می آید.

ابزار و روش 

در کار فرهنگِی مطلوب، همواره باید دو امر مهم 
»ابزارگزینی« و »روش شناسی« را دقیقاً براساس 
انجام  اسالمی  مالک های  و  دینی  دستورهای 
تشکل های  تشکیالتی  رسالت  دراصل،  زیرا  داد؛ 
فرهنگی که همان تعلیم و تربیت انسان های صالح 
است، ایجاب می کند که در این راه فقط از ابزار و 
روش های مناسب استفاده کند و نباید و نمی  تواند 
با استفاده از هر ابزار و روشی انسان صالح تربیت 
به  است  فرهنگی الزم  کار  انجام دادن  برای  کند. 
نباید  هرگز  راه،  این  در  که  کرد  توجه  مهم  این 
فرصت انتخاب ابزار مناسب برای تربیت افراد را از 
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مسؤوالن تشکل ها سلب کرد؛ زیرا این به منزله ی 
نادیده گرفتن روحیه ی نوآوری، ابداع، تنوع طلبی و 
استقالل فکری آن هاست، همچنین مانع رشد و 
ترقی آنان به عنوان مهره های کلیدی و اثرگذار در 
کار فرهنگی و تربیتی برای اداره ی آینده ی جامعه 

خواهد شد.
متأس���فانه امروزه اکثر تش���کل های فرهنگی، 
شده اند؛  گرفتار  بی روشی  و  بی ابزاری  گرداب  در 
دو  همواره  تشکل ها  قبیل  این   اکثر  به گونه ای که 

سؤال اساسی را فرا روِی خود دارند:
- چه کاری باید بکنیم؟ 

- چگونه باید این کار را انجام دهیم؟

سیستم
 تربیتی اسالم

اسالم  تربیتی  سیستم  که  کرد  تالش  باید 
و  بی ابزاری  خأل  از  عمده ای  بخش  شناخت.  را 
کشور  فرهنگی  تشکل ها ی  در  موجود  بی روشی 
درواقع ناشی از» شناخت نداشتن« آنان از سیستم 
دقیق  بسیار  اسالم  سیستم  است.  اسالم  تربیتی 
معلم  نگاه  عادالنه ی  تقسیم  برای  حتی  و  است 
بین دانش آموزان نیز توصیه های الزم را در خود 
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آن  ظرایف  و  ابعاد  از  که  هستیم  ما  این  دارد. 
بی خبریم. درحقی����قت مکت������ب الهام بخش 
تربیتی  و  اخالقی  دستورهای  از  ماالمال  اسالم، 
می توان  را  دستورها  این  انسان هاست.  درباره ی 
اهل بیت  عملی  سیره ی  و  قرآن  آیات  ال به الی   از 

 بیرون کشید و متناسب با آن عمل کرد.

کار کارشناسی

م�����دیر مجم���وعه ای فرهنگی باید برطبق 
»کارشناسی« تشخیص دهد که نیاز مخاطبان در 
مجموعه چیست و متناسب با آن نیاز، طرحی را 
در مجموعه درنظر بگیرد. علت این که، این  همه 
نهادهای موازی کار در کشور وجود دارد، این است 
که کارشناسی الزم دراین باره صورت نمی پذیرد. 
غیرفرهنگی،  مسائل  در  که  است  درحالی  این 
کارشناسی فراوان است. برای ایجاد مطب در هر 
منطقه، باید آن منطقه را کارشناسی کرد که این 
خود مستلزم داشتِن تخصص است. همچنین برای 
ایجاد دفتر وکالت و... باید کارشناسی کرد. اما برای 
ایجاد هیأت مذهبی این کار انجام نمی شود؛ چرا 
که تأسیس هیأت، جزء کارهای فرهنگی محسوب 

نمی شود.
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گروه هدف 

یکی دیگر از بایسته های کار فرهنگی مطلوب، 
تعیین گروه هدف است. ابتدا باید دانست این کار 
را برای چه کسانی انجام می شود؛ جوان یا پیر، زن 
یا مرد، هرکدام از این اقشار در کدام منطقه زندگی 

می کنند، وضع مالی آن ها چطور است؟
 بعد از کارشناسی کردن و تنظیم لیست نیازها، 
مسؤولیت ها تقسیم می شود. در روایات اسالمی نیز 
نواقص و کمبودهای  امر توصیه شده که  این  به 
کار را پیدا کنید. این روایت دلیلی است بر این که 
باید دنبال نیازها بود؛ نه فقط کارهایی که می توان 

انجام داد. 





فصل دوم

 بایسته های برنامه ریزی
در کار فرهنگی



بایستههایکارفرهنگیدرتشکلها 24

اصول دوازده گانه
 نظام طرح نویسی 

کار فرهنگی به برنامه نیاز دارد. برای برنامه ریزی 
کرد.  مشخص  را  پایان  و  شروع  نقطه ی  باید 
دراین خصوص یکی از مؤسسه های فعال فرهنگی 
که تجربه ی برگزاری چندین دوره ی تربیت مدیر 
فرهنگی را دارد، به ضرورت وجود دوازده عنوان 
در تدوین هر طرح به صورت مکتوب، اشاره کرده 
است. مطابق این دستورالعمل، اصول دوازده  گانه ی 
نظام طرح نویسی در تشکل ها ی فرهنگی عبارت 

است از:
1. عنوان و موضوع طرح؛

اجرای  تبیین ضرورت  یا همان  2. شرح مسأله 
طرح؛

3. اهداف طرح که شامل اهداف کلی و جزئی آن 
است؛
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۴. معرفی کامل طرح و روش اجرای آن؛
5. دستاوردهای مدنظر که در اجرای طرح لحاظ 

شده است؛
سوابق  بیان  شامل  طرح،  اجرای  مستندات   .6
اجرای این گونه طرح ها در تشکل و آنچه در رسالت 
تشکیالتی تشکل، ضرورت اجرای این طرح را به  

همراه داشته است؛
7. مختصات کلی طرح که شامل نوع برنامه، نوع 
مخاطب، محدوده ی زمانی و مکانی اجرای طرح و 

همچنین قالب و نوع اجرای آن است؛
8. تقویم اجرایی که نوعی جدول زمان بندی ویژه 

برای مراحل اجرای طرح است؛
9. نظام ارزشیابی و سنجش یا در واقع سیستم 

کنترل کیفی اجرای طرح؛
10. بیان نوع و میزان تعامالت برنامه ریزی شده ی 

برون تشکلی، در اجرای مشارکتی طرح؛
11. مختص����ات نیروی انس��انی، شامل نوع 
میزان  آنان،  تحصیلی  مدرک  افراد،  به کارگیری 
نفرساعت کار الزم برای هرکس در اجرای طرح و 
تعیین دقیق حق الزحمه ی هر نفرساعت کار انجام  

شده؛
12. برآورد دقیق و کامل هزینه  های اجرای طرح.
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برنامه ریزی 

افراد،  معنوی  و  مادی  نیازهای  تأمین  برای 
برنامه ریزی   های جام���ع الزم است و تم����امی 
ابعاد  کردن  شکوفا  درجهت  باید  برنامه ریزی ها، 
مثبت شخصیتی هریک از افراد باشد. سیاست  های 
جامعه باید به گونه ای باشد که بتواند حداقل ها را 
برای تشکیل زندگی آبرومندانه فراهم کند. البته 
در  خوبی  بسیار  جهش   های  اخیر،  سال های  در 
این  زمینه صورت گرفته است، اما نیازمند شتاب 

بیشتری است.
برنامه ریزی در هر تشکل فرهنگی عبارت است 
از طراحی نقشه  برای رسیدن به وضعیت مطلوب 
و پیش بینی راه های دستیابی به این وضعیت. به 
عبارت دیگر؛ برنامه ریزی مجموعه اقداماتی است 
که برای رسیدن به اهداف معینی انجام می گیرد. 
در حقیقت، برنامه ریزی اقدام نظام یافته ای است 
که چند هدف ویژه  را نش����انه گرفته است. این 

اهداف عباتند از1 :
اهداف کّمی در آن مشخص شده باشند.

راه  های مختلف ممکن برای رسیدن به اهداف را 
تشخیص دهند.

1. در آمدی بر مدیریت فرهنگی، ص 253.
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منابع موجود برای رسیدن به اهداف شناسایی 
شوند و همچنین مس�����یر رسیدن به اهداف در 

ارتباط با منابع موجود مشخص باشند.
 ساماندهی ابزارها برای اجرای برنامه ریزی نهایی 

را به دست دهد.
فرآیند اجرا در نظر گرفته شده باشد.

برنامه ریزی راهبردی، هدف اصلی، تدوین   در 
افق چشم اندازهای تشکل در دراز مدت است. برای 
این کار الزم است ابتدا اقدامات سه گانه ی زیر را 

صورت دهیم:
اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز  تعیین   .1

مدت تشکل؛
2. مدیریت اجرای دقیق برنامه ریزی های صورت 

 گرفته تا رسیدن به هدف؛
3.تدوین و طراحی نظام کن����ترل و ارزشیابی 

طرح ها و برنامه های درحال اجرا.

ابزار برنامه ریزی 

امکانات  و  ابزارها  و  منابع  باید  برنامه ریزی  در 
آن،  به  توجه  با  و  گرفت  درنظر  را  موجود 
برنامه ریزی کرد. البته نباید از این نکته هم غافل 
بود که اگر برای کار فرهنگی، ابزاری در دسترس 
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نبود، باید آن را تولید کنیم. برای نمونه، هر گروه 
دینی  وضعیت  ارتقای  برای  می تواند  فرهنگی 
خود، برنامه ریزی کند و ابزارهای زیر را بررسی و 

سامان دهی یا تولید کند.
شبستانی  مراسم  و  اَعمال  برای   الزم  ابزار   .1
مسجد، نمازجماعت،  مؤذنی، مکبری، دعا، جلسات 

عزاداری، هیأت های مذهبی و امثال آن؛
تواشیح،  )تئاتر، سرود،  ابزار فرهنگی  هنری   .2

خوش نویسی و...(؛
3. ابزار تفریحی  ورزشی )اردو، کوه نوری، فوتبال، 

استخر و ...(؛
۴. ابزار عاطفی انگیزشی )تنبیه و تشویق، برقراری 

روابط نزدیک دوستانه، صمیمیت و...(؛
5. ابزار معرفتی )سخنرانی، کتاب خوانی، جلسات 

پرسش  و پاسخ و...(؛
6. ابزار پرورشی )دیدار با الگوهای برتر، دیدار از 

مزار شهدا و بزرگان دینی و... (.

تحقیق و بررسی

برای برنامه ریزی در کار فرهنگی باید »تحقیق« 
انجام شده  به  حال  تا  کار  آن  دانست که  و  کرد 
است یا نه و اگر انجام شده، تا چه مرحله ای پیش 
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با آن فعالیت  آنگاه می توان متناسب  رفته است. 
برنامه ریزی کرد.

آغاز  می خواهد  امسال  که  کاری  نمونه،  برای   
شود، پنج سال پیش در جایی دیگر شروع نشده 
باشد. »حافظ شیرازی« درباره ی کسانی که تحقیق 
نمی کنند، عبارتی به کار می برد با این مضمون که 
کسی که بخواهد تجربه های قبل را دوباره تجربه کند، 

پشیمان می شود. 1
بررسی  و  جست وجو  باید  فرهنگی  کار  برای 
کرد. وقتی می گوییم باید برای کار فرهنگی شش 
ادامه  را  کار  کنیم،  تالش  و  بکشیم  زحمت  ماه 
هم  آموزشی  دوره ای  بخواهیم  اگر  یا  نمی دهند، 
سخت  می گویند  و  نمی کنند  استقبال  بگذاریم، 
و  دید  دوره  باید  حرفه   هر  برای  امروزه  نگیرید. 
انجام   این صورت اجاز ه ی  مدرک گرفت؛ در غیر 
دادن آن کار را نخواهیم داشت پس؛ برای این که 
کار پخته و کامل انجام شود، باید اطالعات جمع 

کرد؛ حتی اگر با صرف هزینه باشد.

بِِه  َحلَّت  الُمَجرَّب،  َجرَّب  »من  غزل۴26،  حافظ،  دیوان   .1
النَّداَمه«.



بایستههایکارفرهنگیدرتشکلها 30

بومی سازی

شود؛  »بومی سازی«  باید  تحقیقات  نتیجه ی   
محل  شهر  با  متناسب  فعالیت  ها  و  کارها  یعنی 
زندگی خود ارائه گردند. برای نمونه، فعالیت هایی 
که در هر یک از شهرهای اصفهان و شیراز و مشهد 
انجام می شود، به  طور حتم برای یکدیگر مناسب 

نیست.
یکی از خطیبان در مسجد گوهرشاد مشهد و 
در ظهر عاشورا همان طورکه بین جمعیت می آمد 
و راه را باز می کرد، بو می کشید و می گفت: »بو 
میاد؛ بوی سوختگی میاد.« وقتی باالی منبر رفت، 
گفت: »بسم اهلل الرحمن الرحیم. بوی سوختگی 
میاد، گویا خیمه های زینب رو دیگه اآلن آتش 
که  روحانیان  از  یکی  گریست.  جمعیت  زدند.« 
آن جا بود، از این روش الگو گرفت و در روستای 
تمام  با  کرد.  تکرار  را  کار  همان  دقیقاً  خودشان 
برنامه ها و نقشه هایی که از قبل کشیده بود، شروع 
کرد و گفت: »آقا بو میاد.« گفتند: »حاج آقا بوی 
جمعیت  بین  سوختگی.«  »بوی  گفت:  چی؟« 
همهمه افتاد و مردم از مسجد بیرون رفتند؛ چون 

فکر کردند مسجد آتش گرفته است.
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بومی  فرهنگ  مطابق  باید  فرهنگی  کار  هر 
اصفهان،  مشهد،  مانند  باشد؛  خودش  منطقه ی 
خاص  مداحی  شهرها  این  از  هرکدام  که  تهران 

خودش را دارد. 
دیگر  شهرهای  از  نمی توان  یعنی  بومی سازی 
کارهای فرهنگی را وارد کرد. گاهی اوقات عده ای 
می گویند: »نگاه کنید بیت رهبری چگونه مجلس 
دارد.  را  خودش  آداب  رهبری  بیت  می گیرد؟« 
نباید جلسه را طوری سنگین گرفت که جوان ها 

زده شوند و آن جا را ترک کنند.
به خطیبان توصیه می کنند که اگر می خواهید 
روضه ی  است  بهتر  بخوانید،  روضه  طلبه ها  برای 
عربی و از روی مقتل باشد حال اگر همین روضه ی 
عربی را برای بازاری ها بخوانید، فکر می کنند که 

برای شان قرآن می خوانید.
 افرادی که دوره های NLP را مطالعه می کنند و 
بدون بومی سازی آن، از روش غربی استفاده می کنند، 
ممکن است آن طورکه باید، حق مطلب را ادا نکنند. 
بحث هایی همچون NLP 1 را باید با تجربه ی خود 

تطبیق کرد و پروژه ای بسیار قوی نوشت.

1. Neuro Linguistic Programming. 
)برنامه ریزی عصبی کالمی(.
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طرح  های
 فرهنگی1 

است؛  ویژگی  چند  دارای  فرهنگی  طرح  هر 
مرحله ی  و  اجرایی  مرحله ی  مقدماتی،  مرحله ی 
نیازمند  اول،  مرحله ی  در  فعالیتی  هر  نتیجه. 
مقدمه است، مقدمه ای که بتواند زمینه ساز مراحل 
و برنامه  های دیگر باشد، باید توجه داشت هر کدام 
ویژگی  های خاص  با  باید  راه کارها  و  برنامه  ها  از 
خود انجام شود تا در مراحل انجام آن با مشکلی 

مواجه نشویم.

قابلیت
 اج�را

برنامه ریزی باید معطوف به اجرا باشد؛ بنابراین 
هر برنامه باید شامل فعالیت   ها و طرح   های اجرایی 
در تشکل های فرهنگی باشد. به  عبارت دیگر، چون 
بعد از برنامه ریزی، نوبت به اجرای طرح می رسد، 
مس���ابقه،  مانند  فعالی��ت  هایی  به طراحی  باید 

1. اصول کار فرهنگی، ص 51.
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اردوهای زیارتی و سیاحتی، کالس  های آموزشی، 
کن��فرانس های علمی، همایش   ها، سخنرانی ها و 
جلسه های پرسش  و پاسخ، ایجاد فضاهای علمی، 
ارسال مح��صوالت فرهنگی، برگزاری جلسه های 
معنوی، برگزاری نمای���شگاه و ... در برنامه ریزی 

عملیاتی و کوتاه  مدت توجه کنیم.





فص���ل  سوم

 بایسته های گروه هدف
در کار فرهنگی
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شناخت اقشار
 مختلف جامعه

گروه هدف ما در کار فرهنگی، جوانان هستند. 
برای شناخت آن ها باید اقشار جامعه را شناخت. 

اقشار مختلف جامعه عبارت اند از:
1. قشر سفید: افراد بی عیبی که در جامعه به دور 

از هرگونه نقص هستند؛
2. قشر سیاه: مجرمان جامعه و افراطی ها. این 
خود  به  را  جامعه  جمعیت  2درصد  حدود  قشر 
اختصاص می دهد. نمی توانیم با روش های فرهنگی 
اقشار سیاه را هدایت کنیم، بلکه روش برخورد با 

آن ها روشی انتظامی و قضائی است؛
3. قشر خاکستری: قشری که مخاطبان ما در 

کار فرهنگی، هستند.
جالب است بدانید بسیاری از متولیان فرهنگ 
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آن قدر وقت خود را برای قشر سیاه می گذارند که 
عموم افراد مجموعه را از یاد می برند. درحالی که 
باید بیشتر وقت خود را در مجموعه صرف 98درصد 
دیگر کنیم و برای آن ها برنامه ریزی کنیم. صحبت 
افرادی  یعنی  است؛  جامعه  عموم  درباره ی  ما 
چون  نمی خوانند،  را  نمازشان  گاهی  اوقات  که 
نسبت به آن جهل دارند؛ بدحجاب هستند، چون 
نمی دانند و... . بحث ما درباره ی افرادی است که 
شب های قدر و دهه ی محرم به مجموعه می آیند. 
این ها اقشار خاکستری جامعه هستند. پس گروه 
که  فردی  نه  ماست،  متوسط جامعه گروه هدف 
مشهد  در  سال  بیست  که  است  این  افتخارش 
زندگی می کند؛ ولی هرگز حرم نرفته است. این ها 

قشر سیاه هستند.

شناخت
 نیاز  های
 جوانان

نکته ای که باید در موضوع تعلیم و تربیت مورد 
قرار گیرد، »نیازهای جوانان« است. جوان  بحث 
اشک می ریزد،  توسل  و  زمزمه ی کمیل  با  وقتی 
در اعماق وجودش نیز تحول ایجاد شده است و 
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و پوستش  با گوشت  قرآن  قرآن می خواند  وقتی 
آمیخته می گردد. جوان به سختی دل می دهد اما 
وقتی دل داد، با تمام وجود وارد می شود. جوان 
آسان تر از دیگران دعوت حق را می پذیرد او هنوز 
به ندای فطرت نزدیک است. در این زمینه حدیثی 
از رس��ول گرامی اسالم نقل شده است که 
ایشان  فرمودند: »خداوند مرا به عنوان بشیر و نذیر 
فرستاد، جوانان پذیرفتند و با من هم پیمان شدند، 

ولی پیران مخالفت کردند .«1 
رسول خدا  چشم و گوش خود را بر روی 
پیراِن شکل گرفته، بست. برای نمونه، بزرگان عادت 
دارند که شخصی قرآن بخواند و آن ها زمزمه کنند. 
حاال اگر بخواهند همان عادت را برای عموم مردم 
تکرار کنند، همه خسته می شوند. یا اگر در دعاها 
دو بار ذکرها را تکرار کنیم، عیب می گیرند که در 
نکته  این  به  آن ها هرگز  بدعت گذاشته اید.  دین 
دقت نمی کنند که ما برای جوانان کار می کنیم و 
می خواهیم جوان را با خود همراه کنیم. شناخت 
نسل  این  واقعی  نیازهای  و  کنونی  نسل  صحیح 

1. روضه ی کافي، ص 93، »اُوصیکم بالُشّباِن خیرا فانّهم اََرقُّ 
الُشّباُن و خالََفنی  أفئدًة، إّن اهلّل بََعثنی بشیرا و نذیرا، فحالََفنی 

الّشیوخ«. 
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شناخت  برای  است.  اولویت  دارای  و  مهم  بسیار 
جوانان امروز، باید با آن ها معاصر شویم و بفهمیم 
که در ذهن نسل جوان امروز، چه می گذرد و چه 
حساسیت هایی  و  دغدغه ها  نگرانی ها،  پرسش ها، 
همان  امروز،  جوانان  ذهنی  پرسش های  دارد. 
پرسش های جوانان سی سال پیش و بیست سال 
آنچه   اعتقادی و دینی،  پیش نیست. در مباحث 
دیروز شبهه محسوب می شد، از اذهان محو شده و 
شبهه های جدید بسیاری پدید آمده است که باید 
در دفاع از اسالم و انقالب اسالمی به آن ها پاسخ 
دهیم. عالوه بر ذهن جوانان، زبان آنان نیز عوض 
با زبان خودشان  باید  آنان  با  ازاین رو  شده است؛ 
صحبت کنیم. بسیاری از جوانان امروز، تحت تأثیر 
بدون  و  دارند  قرار  ورزش  و  هنر  قبیل  از  اموری 
آگاهی از این امور، آگاهی از ذهن و زبان جوانان، 

ممکن نیست.
استاد مطهری یکی از علل گرایش نسل جوان به 
مکتب های الحادی را، چه در جوامع مسیحی و چه 
در جوامع اسالمی، پاسخ غیر منطقی و غیرمعقول 
به نیازها و پرسش های این نسل و نیز برخوردهای 
منفی با آن ها می داند. از این  رو، بر این باور است 
کرد  نسل، خودداری  این  از طرد کردن  باید  که 
و کوشید تا پرسش  های دینی و نیازهای اساسی 
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آنان، پاسخ های »معقول«، »منطقی« و »حقیقی«  
بیابند.

رفع نیاز  های
 ج�وان�ان

شروع کار فرهنگی باید بر اساس رفع  نیازهای 
از  فهرستی  ابتدا  باید  اساس  این  بر  باشد.  جوان 
این نیاز ها تهیه  کنیم: نیازهای عقیدتی، نیازهای 
و  خانوادگی  نیازهای  شغلی،  نیازهای  تفریحی، 
نیازهای جسمی. حال برای برنامه ریزی باید ببینیم 
برطرف  اولویت،  براساس  نیازها  آن  از  یک  کدام  
 شدنی است و این کار را انجام دهیم، سپس برای 
سال بعد، چند فعالیت را اضافه کنیم و در سه سال 
آینده آن را به دوازده کار برسانیم. همین طورکه 
پیش می رویم، نیازهای جوان را آرام  آرام برطرف 
جوانان  نیازهای  تمامی  تأمین  برای  اگر   کنیم. 
مجموعه، هزینه ی کافی داشته باشیم، می توانیم 

همه ی آن ها را برآورده کنیم.
و  قالب  تعریف  ضمن  جوان،  نیاز  تأمین  برای 
فضای مناسب، الزم است نیروها از نظر استعداد 
شناسایی شوند یعنی بدانیم هر کس، دارای چه 
ویژگی  ها و استعدادهایی است و چگونه و در کجا 
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می تواند بیشتر و بهتر ایفای نقش کند1. حتی اگر 
جوانی وارد مجموعه شد و به انجام دادن هیچ کاری 
از برنامه های مجموعه رغبت نداشت، باید بتواند 
در گوشه ای  به بازی ورزشی خود بپردازد. با این 
طرح، قالب ها را به صورت بسته تعریف نکرده ایم 
و در مجموعه برای هرکس متناسب با توانایی و 
استعدادش فعالیت و کاری تعریف کرده ایم. برای 
نمونه، فردی که توانایی علمی دارد، ولی از نظر 
عقیدتی ضعیف است، در مجموعه ی فرهنگی وارد 
می شود، دراین حال او برای بارورکردن رشد علمی 
هم  دیگران  و  برمی دارد  گام  مجموعه  آن  افراد 
این  او حرکت می کنند.  تقویت عقید ی  درجهت 
روند، فرایندی دو سویه است که موجب رشد و 

پیشرفت هر دو طرف می شود.

اولویت بندی
 نی��از  ها

از اساسی ترین اصولی که باید در امور فرهنگی به 
آن توجه کنیم، اولویت بندی نیازها است. مهم ترین 
به  را  او  دارد  نیاز  جوان،  هر  که  است  این  نکته 

1. اصول کار فرهنگی، ص 27 و 28.
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رسمیت بشناسیم و باورش کنیم. در عصر کنونی 
که عصر فناوری و سرعت است، جوان نیاز دارد 
و شخصیتی  روانی  عاطفی،  فکری،  مسائل  به  تا 
خصلت  به  اقتضای  جوان  کنیم.  توجه  بیشتر  او 
نشاط،  آگاهی،  طلب  در  جوانی،  طبع  و  غریزی 

آزادی و زیبایی است. 

نگاه جامع

مسأله ی مهم در حوزه ی جوانان و نوجوانان در 
مرتبه ی بعد، نیازهای مذهبی است. از نظر جوانان 
سخنرانی،  برگزاری  پاسخ  دهنده،  نوجواناِن  و 
همایش و اردوهای سیاحتی  زیارتی در رفع نیازهای 
مباحث  که  معتقدند  عده ای  است.  مؤثر  مذهبی 
دینی، نیازهای عقیدتی جوان را برطرف می کند. 
وظیفه ی ما بر طرف  کردن نیازهای عقیدتی جوان 
است و او برای تأمین نیازهای جسمی و اجتماعی 
برود.  دیگر  سازمان های  سراغ  باید  خود  روانی  و 
آن گونه  بتواند  که  است  این  خوب  فرهنگی  کار 
مجموعه ی  وارد  اگر  که  بسازد  را  جوان  عقید ی 
دیگری شد، از انحرافات اجتماعی در امان بماند. 
تاحدودی می توان این نظر را تأیید کرد؛ چراکه در 
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کار فرهنگی، باید همه ی ابعاد را درنظر گرفت و بر 
اساس نیازهای کلی اعضا و اهداف طراحی صورت 

گرفته باشد.

ج�ذب و
 شیوه ی آن

قبل از ورود به موضوع جذب الزم است دو اصل 
مهم را مد نظر قرار دهیم1:

-باید جذابیت مجموعه به مخاطبان نشان داده 
شود تا عمل جذب به خوبی انجام گیرد.

-باید خواستگاه جذب در وجود فرد کشف شود 
یعنی بدانیم مخاطب به چه چیزی نیاز دارد، تا بر 
اساس اقتضای وجودی او، عمل جذب انجام گیرد.

دسته بندی افراد
 ب�رای ج�ذب

افراد بر اساس نحوه  جذب شان به سه دسته ی 
متفاوت تقسیم می شوند:

افراد تالش زیادی  این گونه  برای جذب   آشنا: 

1. اصول کار فرهنگی،  صص 83 تا 76.
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به  بودن شان  آشنا  دلیل  به  چرا که  نیست؛  الزم 
راحتی جذب مجموعه می شوند؛

 ساده و مهربان: ویژگی بارز این افراد، ساده و 
مهربان بودن شان است اما به دلیل خجالت زدگی 

ممکن است کمی دیرتر جذب  شوند؛
 دیر جوش و دیر آشنا: جذب این افراد نیازمند 

تالش، صبر و حوصله ی فراوانی است؛
 خشن و نا همرنگ: الزم است اجازه دهید این 
تا  شوند  آشنا  خوب  مجموعه  با  ابتدا  در  افراد 
شیرینی حضور در آن برای شان محسوس تر گردد. 
بدین ترتیب عمل جذب به راحتی برای این افراد 

امکان پذیر می شود. 
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افراد  از  شناخت  با  و  باال  نمودار  به  توجه  با 
می توان در میزان جذب آن  ها در مجموعه تأثیر 
بسزایی داشت. آقای رحی���م پور ازغدی می گوید 
که در شهر مشهد اگر از کسی بپرسید نظر شما 
راجع به فالن شخص چیست؟ می گوید فالنی آدم 
متدینی  خانواد ی  باتقواست،  است،  خوبی  بسیار 
دارد؛ ولی ... . از  واژه ی»ولی« به بعد بیان نقاط 
ضعف این  قدر ادامه می یابد که همه ی قوت  های 

فرد فراموش می شود.
شیوه ی برخورد عالمه  مجلسی با بدترین ها در 
شهر این گونه بود: روزی به عالمه خبر دادند که 
نانوای شهر دِر نانوایی را می بندد و شراب می خورد. 
ایشان در ساعت 2 نیمه  شب دِر نانوایی را زدند و 
گفتند: »صدایم را می شنوی؟ آمدم بگویم که نیم 
ساعت دیگر وقت نماز شب است؛ فراموش نکنی! 
مرا هم امشب دعا کن. خیلی محتاجم.« عالمه با 
خود اندیشید که کسی حق ندارد آبروی کسی را 

بریزد.
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برخ�ورد 
غیر مستقیم

در کار فرهنگی، برخورد مستقیم وجود ندارد. 
حرفی  در جمع  دارد،  مشکلی  به کسی که  نباید 
بگوییم، بلکه می توانیم نکات منفی را غیرمستقیم 
خیلی  هم  مثبت  نکات  بر  درضمن  کنیم.  بیان 
نباید تأکید کنیم؛ زیرا فرد را به باور خوب  بودِن 
مطلق می رساند. برای مثال، اگر قرار است درباره ی 
به گونه ای  قبل  از  باید  کنیم،  صحبت  بد حجابی 
برنامه ی سخنرانی را بچینیم که به کسی در جمع 
توهین نشود؛ زیرا در بین این جمعیت، درصدی 
هستند که بد حجابند. سخنران اجازه ندارد حرفی 
بزند که فرد بدحجاب در جمع تحقیر شود. باید 
در  مخاطبان  که  کند  بیان  به گونه ای  را  مطالب 

جلسه احساس نکنند روی سخن با آن هاست. 



فص���ل  چهارم

 کار فرهنگی در تشکل  ها
 و آسیب  شناسی آن



بایستههایکارفرهنگیدرتشکلها 48

م�دل  ه��ای
 کار فرهنگی 
در تش�کل  ها 

را  م����دل  فرهنگی، سه  برای هر مجموعه ی 
می توان تعریف کرد:

در  که  مجموعه هایی  موجی:  مجموعه  های   .1
برهه ای از زمان می آیند و حرکت بزرگی را انجام 
هیأت های  مثل  می کنند؛  فروکش  و  می دهند 
مذهبی در ماه محرم. این گروه ها یک هفته مانده 
تا  فعالیت شان  و  می کنند  کار  به  آغاز  محرم،  به 
یازدهم محرم ادامه دارد. سپس در دهه ی فاطمیه 

و شب  های قدر دوباره شروع به کار می کنند.
به  مجموعه ها،  این  حرفه ای:  مجموعه  های   .2
 طور پیوسته کار می کنند و تعطیلی ندارند؛ مانند 
مؤسسه ی  و  شیراز  وصال  رهپویان  مجموعه ی 

خدمات مشاوره ای آستان قدس.
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3. مجموعه های بسترساز: مجموعه های بسترساز 
خواص را پرورش می دهند و این خواص، مدیران 
مجموعه های موجی و حرفه ای می شوند. حوزه های 
علمیه و مؤسسه ی امام خمینی)ره( که نخبگان در 

آن ها فعالیت می کنند، از این  جمله هستند.
کاِر گروه اول را گروه سوم نمی تواند انجام دهد. 
برای مثال، ادبیات آیت اهلل جوادی آملی نمی تواند 
ادبیات  آنان که  چراکه  کند؛  جذب  را  عوام 
با عموم  کالمی شان نخبه پسند است، نمی توانند 
باید  قانون است.  این،  برقرار کنند.  ارتباط  مردم 
برای جلسات چندهزارنفری که از عموم مردم در 
آن حضور دارند، فردی را دعوت کنیم که مردم از 
او سود ببرند. اگر برای این مراسم، شخص نخبه ای 
را دعوت کنیم، مردم از جلسه سود نخواهند برد. 
دعوت  را  تبدیلی  حلقه ای  عوام،  برای  می توانیم 
ادبیات  با  را  بزرگان  این  حرف های  که  کنیم 
عامه پسند بیان کند. نمی توان از نخبه پرورها برای 

ارتباط با عموم مردم استفاده کرد.
حال با تمام این صحبت ها می دانید چه کسانی 
اسالم را زنده نگه داشته اند؟ اگر گروه اول نباشند، 
گروه دوم و سوم مشتری ندارند. امام )ره( فرموند: 
محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته 
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متولی محرم و صفر، گروه های موج آفرین  است. 
هستند.

حرفه ای  به  طور  را  فرهنگی  کار  کسانی که   
انجام نمی دهند، خود را دست کم نگیرند. اگر این 
رها  محرم  ده ی  در  را  زندگی  و  کار  که  گروهی 
می کنند و هیأت ها و مسجدها را اداره می کنند، 
حضوری پررنگ نداشته باشند، هیچ کس نمی تواند 
کار فرهنگی انجام دهد. بنابراین گروه اول، مولد 
هستند و جامعه را نگه داشته اند. البته اگر گروه 
اول بخواهند در این روزگار پیوسته کار فرهنگی 

کنند، باید حرفه ای باشند.
این  فرهنگی  کارهای  بزرگ  مشکالت  از  یکی 
نخبگی  به  سمت  را  مردم  بخواهیم  که  است 
ببریم. برای نمونه، می بینیم عده ای دور هم جمع 
می شوند و به این نتیجه می رسند که هیأت  به 
تشکیل  مطالعه  حلقه ی  باید  و  نمی خورد  درد 
بوده است،  نفر  از صد  دهند. هیأتی که متشکل 
از شش  بعد  می شود.  نفره  هشتاد  مدتی  از  بعد 
باقی  نفر  پنج  ماه،  ده  از  بعد  و  نفر  شصت  ماه، 
می مانند. این درحالی است که اگر به روش هیأتی 
به کارشان ادامه می دادند، دویست نفر می شدند. 
صحبت این است که نخبگی کار خودش را دارد. 
پیشرفته  گروه های  نقش  نباید  فرهنگی  کار  در 
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که  بودند  گروه هایی  مثال،  برای  کنیم.  بازی  را 
مجموعه های  از  خود،  مجموعه ی  پیشرفت  برای 
دیگر الگو برمی داشتند؛ اما همان مجموعه بعد از 
آن  اعضای  تعطیل می شد. چرا؟ چون  ماه  شش 

می خواستند نقش بازی کنند.
انجام دهید. نقش بسیجی های  را  کار خودتان 
است.  پراهمیت  بسیار  فرهنگی  و  رفته  جبهه  
بعد  و  هستند  کارشان  سر  ظهر  تا  کسانی که 
و  خواب  از  شده  که  هم  ساعت  دو  ظهرها  از 
در  داوطلبانه  کار  برای  زندگی شان  و  استراحت 
را  اسالم  که  هستند  همین ها  می گذرند،  مسجد 
هستند،  اول  گروه  که  حاال  داشته اند.  نگه  زنده 
نخبگان می توانند نخبه پروری کنند و نخبه هایی 
که پرورش پیدا کردند، می توانند در گروه دوم خط 
بدهند. بنابراین اگر مجموعه ای حرفه ای داریم، در 
محرم و صفر که همه هستند، می توانیم به جذب 

نیروهای مان بپردازیم.
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کادر س�ازی در
 تشکل  های فرهنگی

به  منظور نخبه  پروری و کادرسازی در تشکل های 
فرهنگی و تربیت افراد متخصص، خبره و آگاه در 
جریان کار فرهنگی، الزم است که  نظام آموزشی 
تشکل را براساس ضروری ترین نیازهای آموزشی در 
اجرای فعالیت های جمعی تشکلی، تعیین و تدوین 
کنیم. بررسی ها حاکی از این است که تاکنون در 
تشکل های  ویژ ه ی  آموزشی  دوره های  برگزاری 
فرهنگی کشور، تنها به بخشی از نیازهای آموزشی 
باره  این   در  و مسؤوالن،  توجه کرده اند  تشکل ها 
گرفتار نوعی یک  جانبه  نگری و برنامه ریزی تک  

بُعدی شده اند.
 

آسیب شناسی
 کار فره�نگی1 

عوامل و موانع بسیاری در کار فرهنگی، وجود 
نشود  برداشته  میان  از  موانع  این  اگر  که  دارد 
شد.  خواهد  فرهنگی  کار  مسیر  تغییر  موجب 

1. اصول کار فرهنگی، ص 97 تا ص 102.
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درحقیقت این موانع برطرف نشده باعث می شود 
طرح فرهنگی از رسیدن به هدف مطلوب و نهایی 
خود بازماند؛ در این بخش به مواردی از آسیب  ها 

در کار فرهنگی اشاره خواهد شد.
شخصیت محوری:  گاهی مجموعه ی فرهنگی 
بر یک مسؤول یا فرد خاص، تعصب پیدا می کند. 
به گونه ای که او را الگوی خود و محور کارها قرار 
می دهد. برای جلوگیری از این انحراف باید از زمان 
شروع طرح، اعضا را با مفاهیم عالی اهل بیت و 
اولیای الهی آشنا کرد و میان آنان با بزرگان دینی 

انس و الفتی پایدار برقرار ساخت.
در عملکرد  ناهماهنگی  نبود مدیریت واحد: 
مسؤوالن طرح ، ممکن است سبب به وجود آمدن 
اختالف در تصمیم گیری و برنامه  های طرح شود و 

در اجرای آن تفرقه به وجود آورد.
جمع گرایی یا ف���رد گرایی افراطی: گاهی 
اوقات اعضای طرح چنان جذب جامعه می شوند 
که خلوت و تدبر با خویشتن را از یاد می برند و 
گاهی نیز موضوع برعکس می شود، یعنی ارتباط با 
جامعه و جمع گرایی به فراموشی سپرده می شود. 
این در حالی است که در یک مجموعه ی فرهنگی 
سالم، میان جمع گرایی و فرد گرایی اعضا، تناسب 

و تعادل وجود دارد. 
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برخورد سرد و خشن با اعضای طرح: یکی 
فرهنگی  طرح  های  در  مهم  بسیار  آسیب  های  از 
برخورد عبوسانه، سرد و خشن با اعضای طرح است 
این در حالی  آنان می گردد.  دلزدگی  که موجب 
است که استفاده از الفاظ دوستانه و خوش رویی 

می تواند نشاط و پویایی مجموعه را حفظ کند.
تمام  موارد،  بعضی  در  کار:  پنداشتن  سبک 
کار  مراحل  کمال  و  تمام  اجرای  برای  زمینه  ها 
وجود دارد، ولی اعضا این امر را جدی نمی گیرند 
قاعده مند  و  منظم  فعالیت های  انجام  از  و 
بدون  دوستانه  ارتباط  در  افراط  می زنند.  سرباز 
قاعده مندی و قان��ون گرایی یا همان رحمت بدون 
به  برود.  بین  از  کار  باعث می شود جدیت  عزت، 
گونه ای که نوع برخورد اعضای طرح با مسؤول به 
صورت سبک سرانه و بدون رعایت احترام در  آید. 
در مقابل، عزت بدون رحمت نیز همین گونه است. 
گاهی  برنامه  های جنبی:  به  افراطی  گرایش 
برنامه  های  جنبی  برنامه  های  به  افراطی  گرایش 
اصلی در حاشیه قرار می دهند. باید توجه کرد که 
برنامه  های جنبی در راستای تقویت برنامه  های اصلی 
برنامه  های  اصلی فدای  برنامه  های  این که  نه  باشد 

جنبی گردد.
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بی توج��هی ب�����ه کارتشکی���التی : 
بی توجهی به کارتشکیالتی خود یکی از آسیب  های 
اجتماعی است که باعث متوقف شدن جریان رشد 
به  را  انس��ان  ها  کار جم��عی،  مطلوب می گردد. 
یک����دیگر نزدیک تر می سازد و باعث می شود تا 

مجموعه زودتر به اهداف خود دست یابد. 
انقالب  معظم  رهبر  سخن  به  می توان  انتها  در 
در جمع دانشجویان که خطاب به اعضاي جامعه 
اسالمي است اشاره کرد که آفت  های تشکیالت را 
در سه محور؛ انفعال، انحراف و از دست دادن انسجام 

دانسته اند.

ویژگی  های الزم برای
 تشکل  های فرهنگی

حال پس از پرداختن به آسیب  های موجود در 
الزم  ویژگی  های  به  می توان  فرهنگی  تشکیالت 
برای اصول کار فرهنگی در تشکیالت پرداخت. در 
تشکیالت اسالمي و فرهنگی باید چند نکته را به 

وضوح مشاهده کرد:
 اسالمي بودن هدف؛

خدایي  بوي  و  رنگ  باید  مجموعه  یک  هدف 
داشته باشد. یک تشکیالت اسالمي به هیچ وجه 
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نمي تواند هدفي خارج از حیطه ی رضاي خداوند 
انتخاب کند. چنین تشکیالتي باید بر محور خدا بنا 
شود و خدا و دین مبین اسالم باید هدف اصلي این 
مجموعه قرار گیرد. اعضاي یک تشکیالت اسالمي 
باید مراقب تصمیم گیري ها و برنامه ریزي ها باشند 
که تصمیمات و برنامه هاي ایشان منافاتي با احکام 

اسالمي نداشته باشد.
 انحصار طلب نبودن؛

یکي دیگر از خصوصیات یک تشکیالت اسالمي 
انحصارطلب نبودن است. ممکن است تشکل هاي 
مختلفي با هدف اسالمي، اعضای اسالمي و برنامه هاي 
اسالمي تشکیل شده باشند که به ظاهر در یک راستا 
نیستند. به طور کلی در تشکیالت اسالمي نباید این 
تفکر رواج یابد که هر چه ما مي گوییم درست است و 

دیگران همه در اشتباه و انحراف هستند.
 آزاداندیشي در حین تشکیالتي بودن؛

دنیا  سرتاسر  در  تشکل ها  آسیب هاي  از  یکي   
باز  اندیشي  آزاد  از  را  اعضای خود  که  است  این 
 دارند. ریختن قالب فکري براي افراد و الزام افراد به 
این که در غیر از این قالب فکر نکنند، از مشکالتي 
گیر  دامن  تشکیالت،  حفظ  خاطر  به  که  است 
گروه   ها و مجموعه  هاي مختلف شده است. اعضای 
انسجام  اندیشی  آزاد  عین  در  می توانند  گروه ها 
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درونی تشکل خود را حفظ کنند.
 تشکیالت اسالمي وسیله اي براي خودسازي؛

در یک تشکیالت اگر روح اسالم بر تمام اجزا 
حاکم شود، خود به خود براي خودسازي انسان ها 
یک  در  که  چرا  مي آید.  وجود  به  آماده  بستری 
را  اول  قدم  تشکیالت  اعضای  اسالمي  تشکیالت 
در نابودي رذائل انساني در وجود خود برداشته اند 
و آن نادیده گرفتن خود است. از این رو تشکیالت 
سازي  خود  براي  مطلوب  مقدمه اي  مي تواند 
تشکیالت  یک  دیگر،  عبارت  به  باشد.  انسان ها 
اسالمي مي تواند حرکت جمعي را در خود سازي 
شروع کند و به طور قطع حرکت جمعي نتیجه ی 
نتیجه  در  داشت.  خواهد  در بر  نیز  را  بهتري 
تشکیالت اسالمي باید در مسیر رشد اخالقي تمام 
اعضا گام بردارد و خودخواهي و خودبیني ها را در 

بین همه اعضا از بین ببرد.
5- به عمل کار برآید؛

اعضای تشکیالت اسالمي باید همواره اهل عمل 
باشند. اگر تشکیالت بخواهد به اهداف مقدس خود 
،که همان دفاع از ارزش هاست برسد، باید اعضاي آن 

اهل عمل باشند.
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