سخن نخست
فرهنااگ م منعااها از هاورهااا و پناااارها ارزشااي اساات كااه در آداب
و رساانم زهااان ادهمااا
و هاار خلقمّ اا

مااذهب و ساااير ممااراج فرهنگااي ت لااي ماايياهااا

مااردم ت ا ثمر ماايوااذارد فرهنااگ حقمقاات و هنيّ ات معناان

ملّاتهاساات كااه ساااختار كمفااي زااااوي آاااان را مشاتّص ماايكنااا و دارا
كاركردها متتلفي است يكي از مت ترين كاركردها فرهنگ تعممن اگارش
و جتان همني افراد در زااوي فرد و اجتماعي است؛ هه ونااها كاه هراسااس
آن را و روش ويژ ا را در زاااوي هرمايوزينناا و شامن ارتبااط خاند هاا
پايا ها پمرامناشان را مشتّص ميسازاا و درك خند را از مفااهم متتلاف
از جمله امما شادكامي خنشبتتي و اااير آن شكل مايدهناا آاچاه در ايان
مقنله مت هه اار ميرسا شاخصها و مؤلّفهها امما و شادكامي در فرهناگ
مردم است كه هايا در دستنر كار رسااه ملّي امز رار ومرد؛ زيرا امماهتشاي هاه
جامعه و اي اد شادكامي جمعي ها هتر ومر از ظرفماتهاا فرهناگ ماردم از
وظايف مت رسااهها هنيژ رسااه ملّي است تا از اين رهگذر هه ارتقا كمفمت
زااوي ممان افراد جامعه امز كمک شند هرخي از منضنعهايي كه مايتانان در
اين زممنه منرد تنجّه رار داد عبار ااا از :اعتقاد و تنكّل هه خااا يگاااه و
آيمنها مرهنط هه امنر معنن

مراس و آيمن هاا جمعاي همماار

اكارام

هتشناوي و منارد از اين دست كه در تيهها متتلف فرهنگ ماردم اياران
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هه چش ميخنرد و هراامهسازان ميتناانا ها امايش اين آيمنها در الابهاا
متتلف شاد و اشاط را در جامعاه اشااعه دهناا هاازآفريني آداب و رسانم
ا نام متتلف در الب ها جذاب رادينيي و تلنيزياناي ضامن اناهتشاي هاه
محتنا هراامهها و ارتقا كمفي آاتا همالي ماردم هاا رساااه ملّاي را افازايش
ميدها و زممنه را هرا وحا

و همگراياي ملّاي فاراه مايآورد هاازخنااي

آهنگها و ترااهها شاد و امماهتش محلّي و هازانيسي صّاههاا حكاياا

و

افسااههايي ها هنمايهها امماآفريني و تنكّال مايتناااا جاذاهمت هرااماههاا
شبكهها ملّي و استااي را دوچناان سازد
هر اين اساس در اين شمار از فصلنامه «فرهنگ مردم اياران» تاهش شاا
است در چتار هتاش «فنلكلانر و هرااماهسااز » «اعمااد ماذهبي در رساااه»
«عناار زيستي طبمعي در رسااه» و «وزارشها فرهنگمار » ايا هاا اان هاه
هراامهسازان ارائه و هه تتمّه هراامهها شاد و جذّاب هرا متاطبان كمک شند
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