
  مرضیه بامیری
فرهنگ سازی در همه جای دنیا یکی از مهم  ترین وظایف 
دولت و مردم است. فرهنگ در یک تعریف یعنی کار هایی 
که بعد از اثبات درست و مؤثر بودن آن در میان آحاد مردم 
رواج می یابد و تبدیل به یک عادت اجتماعی می شود که 
این عادت ها بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

هر کشور قابل تغییر است.
کشور ایران یکی از فرهنگی  ترین کشورهای جهان است 
که اثباتش برای مخالفان وقت زی��ادی نمی برد، ولی به 
مرور زمان برخی عادت ها جایگزین رفتارهای نیک شدند 
که هر چند عمومیت ندارد، اما هرگز شایسته یک ایرانی 
نیست. با ذهنی پر از پرسش سراغ مردم رفتم و با آنها به 
گفت وگو نشستم. از آنها خواستم خودشان را جای یک 
مس��افر خارجی بگذارند که به تازگی وارد ایران ش��ده و 
می خواهد مشخصات بارز رفتارهای غیر فرهنگی عجیبی 
را که می بیند، برای هموطنانش تعریف کند. خواس��تم 
خودشان را جای او بگذارند و خودمان را از نگاه او قضاوت 

کنند . چند نمونه را در ادامه می خوانید.
    

 زرنگی در صف های نامنظم 
آق��ای طاهری تاب��ی به س��بیل های مرتبش 
می دهد و می گوید : آقا جان صف ! صف بد ترین 
عادت ماس��ت. همه جا آبروی م��ا را می برد. 
می پرسم آقای طاهری ولی تشکیل صف همه 
جای دنیا مرسوم اس��ت. برای هر چیزی که تقاضا زیاد 
باشد، باید در صف منتظر ماند و او پاسخ می دهد : خودت 
می گویی منتظر! صف تا وقتی صف اس��ت که مردم یاد 
بگیرند هر کس مثل آنها در صف می ایستد دغدغه های 
خودش را دارد. هیچ کس بیکار نیست وقت طالیی اش را 
در صف های مختلف بگذراند . ان��گار صف ها میخ دارند. 
همین که پایشان به صف می رس��د احساس کالفگی و 
اضطراب می کنند. هر کس به نوعی سعی می کند خودش 
را به جلو بکشاند و گوی سبقت را از دیگری برباید. امسال 
به لطف دولت مردم ب��ا صف یار غار ش��ده اند و برای هر 
چیزی باید صف تش��کیل دهند. ی��ک روز روغن نایاب 
می شود. یک روز مرغ دولتی را سر خیابان به صف شده ها 
می فروش��ند. نان و ارزاق هم که قصه اش تکراری است. 
همین ماه رمضان صف بلندی از مشتریان یک نانوایی را 
دیدم که خسته از نفس های زیر ماس��ک منتظر بودند، 
زودتر نوبتشان بش��ود. در این میان زنی از یک خودروی 
مدل باال پیاده شد. صف را پشت سر گذاشت و بی توجه به 
غرولند افراد در صف خودش را به داخل رساند و با کمال 
پر رویی پرسید : نان یکی هم می دهید یا باید صف بایستم؟ 
نانوا نگاهش کرد و گفت یکی گرفتن صف ندارد. امروز نان 
صلواتی هم داریم. زن هم نان را گرفت و از صف خارج شد، 

ولی بالفاصله افراد دیگری از همان ماشین پیاده شدند تا 
نان یکی بدون صف بگیرند. آن هم صلواتی!

برای آنها زرنگ��ی بزرگی بود ک��ه چهار تا ن��ان را بدون 
صف بگیرند و بی توجه به خس��تگی مردم از آنجا بروند. 
می خواهم بگویم شعور و فرهنگ باید در خانواده یاد داده 
شود. ربطی به سطح مالی مردم ندارد . کسی که می آید 
در صف مرغ. یکی یکی جای خودش را باز می کند و جلو 
می آید و به همه می گوید می خواهد پول مرغش را حساب 
کند. وقتی می رسد، بی نوبت مرغ می خرد و تازه از صف 
مرد ها پسرش را هم پیش می فرستد که به بهانه کمک به 
او دو تا هم او بگیرد و این ادعای زرنگی ها همه جا هست 
و خواهد بود. بانک می روی ، خیلی هم عجله داری. یکهو 
یکی سر می رس��د و می گوید فقط از متصدی یک سؤال 
دارد. خودش را با خنده و ببخشید آدم های داخل صف به 
باجه می رساند و دیگر ماندکار می شود و کارش را تمام و 
کمال انجام می دهد. من مطمئنم اگر یک مسافر خارجی 
ما را با این زرنگی های منحصر ب��ه فردمان ببیند، حتماً 
متعجب می ش��ود و با صف های طوی��ل ایرانی ها عکس 
ی��ادگاری می گیرد. مثاًل با یک نانوای��ی عکس می گیرد 
و زیرش می نویس��د من و نانوایی در ای��ران همین االن 

یهویی!

 پرتاب زباله و آب دهان در خیابان
خان��م کرامت ت��ا اس��م عادت ه��ای بد را 
می شنود، س��ری تکان می دهد و یاد یک 
خاط��ره می افتد . او راهنمای گردش��گری 

است و تجربه این مدلی زیاد دارد.
او می گوید: یک بار توریس��تی را از هتل ب��ه بازار تهران 
بردم تا س��وغاتی بخرد و آنجا را تماش��ا کند . رفتارهای 
مردم کالفه اش کرده بود. خودرویی از کنار ما رد شد و در 
حال حرکت پوسته چیپسش را از شیشه به بیرون پرتاب 
کرد و با دیدن مهمانم خنده ای مس��خره سر داد و گفت 

هاو آر ایو مستر ؟
توریس��ت دهانش از تعجب باز مانده بود. خواستم جمع 
و جوش کنم و نگ��ذارم این بی فرهنگ��ی را به پای همه 
ایرانی ها بگذارد. داش��تم ماس��تمالی می کردم که یک 
دفعه فردی از کنار خودروی ما رد شد و آب دهانش را به 
خیابان تف کرد. واقعاً صحنه مشمئز کننده ای بود و من 
خیلی خجالت کشیدم. نتوانس��تم به او بگویم رفتارهای 
ناپس��ند اینجا زیاد می بیند. مثاًل آدم هایی که بستنی به 
دست از کافی شاپ دور  می شدند و تنها دو متر آنطرف تر 
کاسه یا لیوان بس��تنی را در خیابان ر ها می کردند. یا اگر 
از کنار یک ساندویچی رد بش��وی تا چند متر آنطرف تر 
پوسته س��س و ته مانده کاغذهای ساندویچ فضا را آلوده 

و زشت کرده است.

این در حالی است که در بسیاری از کشور ها حتی ریختن 
آب دهان در خیابان جرم محسوب شده و جریمه خاص 
خودش را دارد. برای چنین مردم��ان قانونمندی حتماً 

دیدن ساحل های کثیف و پر از زباله ما عجیب است.

 رانندگی با اعمال شاقه!
خاطره آقای ش��یری هم شنیدنی است. 
می گوید: پسر دایی من مقیم کاناداست. 
هر بار برای دید و بازدید به ایران می آید، 
من راننده در اختیارش می شوم. با وجودی 
که پدرش خودروی اتومات دارد و رانندگی را در ش��هر 
آسان می کند، ولی او حاضر نیست پشت رل بنشیند. او 
می گوید م��ردم ایران عجی��ب و غریب هس��تند و برای 
رانندگی قانون خودشان را پیروی می کنند. در ایران مردم 
وقتی ماشین امداد یا آمبوالنس می بینند به جای اینکه 
برایش راه باز کنند احس��اس پیروزی دارند که االن راه 
آمبوالنس باز می شود و ما پشت س��رش ترافیک را دور 
می زنیم. یک ایرانی می تواند مثل آب خوردن وارد خیابان 
ورود ممنوع ش��ود یا جلوی تابلوی پارک ممنوع توقف 
می کند. هر کس هر کجای شهر کار دارد، درست جلوی 
همان جا ماش��ینش را پارک می کند. تابلو هم خیلی اثر 

ندارد.
آقای ش��یری می گوید : پس��ر دای��ی من معتقد اس��ت 
ترافیک های ایران کالفه کننده اس��ت. در حال رانندگی 
هستی یکهو یکی روی ترمز می زند که مسافر سوار کند 
یا درس��ت وقتی چراغ سبز می ش��ود، تصمیم می گیرد 
مسافری را پیاده کند . هیچ کس تحمل چراغ قرمز ندارد و 
همه دست ها روی بوق است. راننده ها دعوای لفظی زیاد 

دارند و هیچ کس رانندگی دیگری را قبول ندارد. جالب تر 
اینکه وقتی تصادف می ش��ود، بعضی ه��ا منتظر پلیس 
نمی مانند و خودشان با قفل فرمان و چند تا فحش آبدار از 
خجالت هم در می آیند. خالصه اینکه رانندگی در سطح 

شهر صبر ایوب و اعصاب فوالدین می خواهد.

 آستانه تحمل مان پایین است!
خانم محب زاده فک��ر می کند پایین بودن 
آس��تانه تحم��ل از س��وی ش��ماری از ما 
ایرانی ها، خارجی ه��ا را متعجب می کند. 
تندخو هس��تیم و زود اعصابم��ان به هم 
می ریزد و یقه هم را می گیریم. ن��ه در رانندگی حوصله 
داریم و نه در خرید . اگر یکی از ما سبقت بگیرد تا در خانه 
دست از سرش برنمی داریم. اگر کسی حرف ناپسندی زد 
ما تا 10 تا جواب ندهیم، آرام نمی شویم. فرهنگ رفتاری 
هنگام تصادف هم در کشورمان خیلی ضعیف است. همه 
جای دنیا اشتباه و تخلف رانندگی رخ می دهد و با دخالت 
پلیس و ش��رکت های بیمه حل و فصل می شود، ولی در 
ایران خدا نکند در ترافیک سپر ماشینت به گلگیر ماشین 
جلویی برخ��ورد کند. بی توج��ه به چراغ س��بز و تردد 
ماشین ها پیاده می شود و ش��روع به داد زدن و فحاشی 
می کند. اگر راننده خانم باشد که بدتر. چند تا لیچار هم 
بارش می کنند تا دلشان خنک شود. اگر یک خارجی در 
سطح شهر قدم بزند با مردمی مواجه می شود که هر کدام 
یک گوش��ی موبایل در دستشان اس��ت و در حالی که 
هندزفری در گوششان اس��ت و حرف های مخاطبشان 
شنیده نمی شود، مدام داد می زنند و تهدید می کنند . در 
بی آرتی ی��ا مترو اگر کمی دیرتر پیاده ش��وند و کس��ی 
جلویش��ان مانع باش��د، زیر لب غرولند می کنند و هل 
می دهند . در کل ما مردم عجول و کم طاقتی هستیم و اگر 
چی��زی مطابق میل مان پیش نرفت س��مت خش��ونت 
می رویم و باال بردن صدا را نشانه دانایی می دانیم. اگر یقه 
مأمور شهرداری یا مأمور رانندگی را نگیریم آدم پخمه و 

بی عرضه ای محسوب می شویم.
اینها تنها بخش کوچکی از عادت های بد ما ایرانی هاست 
که می تواند مردم جهان را متعجب کند. به نظر می رسد 
خرده فرهنگ ها در طول سال های متمادی ایجاد شده و 
پاک کردن اثرات مضر آنها زمان زیادی می طلبد، ولی از 
رفتارهای مردم که بگذریم، نقش رسانه کجای داستان 
است؟ رسانه چقدر سعی کرده فرهنگ درست را جانمایی 
کند ؟ چقدر توانسته تصویری درست از یک شهر ارمانی 

بسازد و رفتارهای نکوهیده را معرفی کند؟
فرهنگ از پاش��نه خانه ها آغاز می شود. پس بدون اینکه 
تقصیر ها را گردن مردم یا مسئوالن بیندازیم، از خودمان 

و فرزندان خودمان آغاز کنیم.
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سبک رابطه

عشق بهتر است یا دوستی؟ شاید هیچ وقت 
نتوانیم ج�واب قاطعی به این س�ؤال بدهیم، 
ب�ا ای�ن  ح�ال، تحقیق�ات فراوان�ی درباره 
احس�اس خوش�بختی و رضایتمن�دی از 
زندگی نش�ان می دهند که روابط دوس�تانه 
پایدار و امن نق�ش بی بدیلی در س�امت ما 
انس�ان  ها دارن�د. در واقع، بیراه نیس�ت اگر 
بگوییم که ماجراجویی های عاش�قانه دوران 
جوانی، بیش�تر به درد فیلم  ه�ا و رمان های 
رمانتیک می خ�ورد، تا زندگ�ی واقع بینانه. 
معنایش این نیس�ت که نباید عاش�ق ش�د، 
اما عش�ق بدون ایجاد نوعی دوستی عمیق 
و آرامش بخ�ش، معموالً به جایی نمی رس�د.

    
 تلفنی به پدرم گفتم: »فکر کنم همسر آینده ام 
را دیده باش��م، اما مش��کالتی در میان است.« 
دقیقش این ب��ود بانوی موردنظر را در س��فری 
یک هفته ای به اروپا مالقات کردم، در اس��پانیا 
زندگی می کرد، چند باری همدیگر را دیدیم، اما 
یک کلمه حرف مشترک نداشتیم. مشخص است 
که به پدر متعجبم گفتم: »فکرش را هم نمی کند 
که بخواهم با او ازدواج کنم« اما 24 س��اله  بودم 
و عاش��ق و هیچ یک از این  موانع نمی توانس��ت 
جلوی ورود من را به یک ماجراجویی افسانه ای 
خیال انگیز بگیرد. بعد از گذشت یک سال با تنها 
دو دیدار کوتاه دلسردکننده، کارم را در نیویورک 
کنار گذاشتم و به بارسلونا رفتم تا زبان اسپانیایی 
یاد بگیرم و امید داش��تم وقتی حرفم را بفهمد، 

دوستم داشته باشد.
عاشق  شدن »طوفان  و طغیان « بود: گاه سراسر 
سرمستی و گاه پرخطر و دلهره آور و فرساینده. 
رابطه دورادوری که پیش از نقل مکانم به اسپانیا 
داشتیم، حاال پر ش��ده بود از تماس های تلفنی 
پرهول و وال، نامه های ناخوانا و س��وءتفاهم های 
همیش��گی. بی ش��ک نیاز نبود یک متخصص 
علوم اجتماعی با مدرک دکتری- من آینده ام- 
پیدا ش��ود و برای من آن روزم سخنرانی کند و 
شواهد علمی بیاورد که در اولین مراحل عشق  و  

عاشقی های افسانه ای ناکامی  بسیار است.
عاشق  شدن ممکن است شورانگیز باشد، اما به 
 خودی خود، کلید رسیدن به خوشبختی نیست. 
شاید دقیق تر آن باش��د که بگوییم عاشق  شدن 
هزینه اولیه ای اس��ت که برای به دس��ت آوردن 
خوش��بختی می پردازیم: مرحله ای شورانگیز، 
اما پرتنش که برای رس��یدن ب��ه روابطی واقعاً 

رضایت بخش باید آن را تحمل کنیم.
عشق ش��ورمندانه - دوره ای که در عشق غرق 
می شویم - اغلب عنان مغز را در دست می گیرد، 
به گونه ای که هم قادر است فرد را تا قله غرور باال 
بکش��د و هم او را در دره نومی��دی بیفکند. بله، 
هیجان آور اس��ت، اما به ندرت ب��ا رضایتمندی 
همراه اس��ت؛ در واق��ع، طی برخ��ی دوره های 
تاریخی، عشق با خودکشی هم ارتباط نزدیکی 

داشته است.
و البته، علم نش��ان داده که عش��ق افسانه ای از 
بهترین نوید ها برای رس��یدن به خوش��بختی 
است. تحقیقات در زمینه رشد انسان در دانشگاه 
هاروارد از اواخر دهه 1۹۳0، ارتباط میان عادات 
افراد و س��المت آینده آنها را تأیید کرده است. 
بس��یاری از الگو هایی که در این مطالعه کشف 
شده اند، مهم اما پیش بینی پذیر بودند: شاد ترین 
و س��الم  ترین آدم  ها در کهنس��الی هرگز لب به 
سیگار نزده بودند )یا در جوانی آن را ترک کرده 
بودند( ورزش می کردن��د، از نظر ذهنی خود را 
فعال نگه می داشتند و بسیاری الگوهای دیگر، 
اما این عادت  ها در مقایس��ه با یک عادت بزرگ 
رنگ می بازند: مهم  ترین نویدبخش ش��ادی در 
کهنسالی داش��تن روابط باثبات است و به ویژه، 
برخورداری از یک همراهی افسانه ای بلندمدت. 
س��الم  ترین 80 ساله  ها کسانی هس��تند که در 
50  سالگی بیش��ترین رضایت را از روابط خود 

داشته اند.
به بیان دیگر، رمز خوش��بختی عاش��ق  ش��دن 
نیست؛ عاشق ماندن اس��ت. نه به آن معنا که از 
نظر حقوقی به یکدیگر وصل باشیم: تحقیقات 
نش��ان می دهند که متأهل  بودن تنها 2 درصد 
س��عادت ذهنی آینده زندگی را تأمین می کند. 
عنصر مه��م احس��اس خوش��بختی رضایت از 
رابطه است و رضایت به چیزی وابسته است که 
روانشناسان »عشق همراهانه« می نامند؛ عشقی 
که بیش از آنکه بر پستی و بلندی های شورمندی 

متکی باشد، بر مهرورزی باثبات، درک متقابل و 
تعهد متکی است.

شاید فکر کنید »عش��ق همراهانه« کمی توی 
ذوق می زند. من هم اولین باری که آن را شنیدم 
همین حس را داش��تم، همان زم��ان که در پی 
کم��د افس��انه ای بچگان��ه ای بودم که پیش��تر 
توصیفش کردم. خیالت��ان را راحت کنم، مانند 
ش��والیه ای س��رگردان به بارس��لونا نرفتم تا به 
»عش��ق همراهانه« دس��ت یابم، اما داستانم را 
برایتان کامل تعریف می کن��م: بله را گرفتم؛ در 
واقع، گفت: حاال ۳0 س��ال اس��ت که در کمال 
خوش��بختی کنار هم زندگی می کنیم. میزان 
ارتباط ما افزایش یافته اس��ت – دس��ت کم 20 
بار در روز ب��رای هم پیام می فرس��تیم- و انگار 
همه اش این نیست که یکدیگر را دوست داشته 
باشیم؛ از هم خوش��مان نیز می آید. او که عشق 
افسانه ای اول و همیشه من بوده، بهترین دوستم 

نیز است.
اینکه عشق همراهانه در دوس��تی ریشه دارد، 
سبب می شود شادی حقیقی به بار آورد. عشق 
شورمندانه که مبتنی بر جذابیت است، اغلب بعد 
از دوران تر و تازگی رابطه دوامی ندارد. عش��ق 
همراهانه روی آشنایی تکیه دارد. پژوهشگری 
خالص��ه این ش��واهد را در ژورن��ال » مطالعات 
خوش��بختی « به ش��کلی بی پرده بیان می کند: 
»مزای��ای ازدواج برای احس��اس خوش��بختی 
در افرادی بسیار باالتر اس��ت که همسرشان را 

بهترین دوست خود نیز می دانند.«
بهتری��ن دوس��ت  ها از همراه��ی یکدیگر لذت 
می برند، راضی هس��تند و معن��ا می یابند. آنها 
س��بب می ش��وند دیگری بهترین خود باش��د؛ 
مهربانانه سربه س��ر یکدیگر می گذارند؛ از با هم 

بودن کیف می کنند.
البته دوستی عمیق همراهانه می تواند انحصاری 
نباش��د. در س��ال 200۷، محقق��ان دانش��گاه 
میشیگان دریافتند افراد متأهل 22 تا ۷۹ ساله ای 
که می گفتند، دست کم دو دوست صمیمی دارند 
- یعنی دس��ت کم یک دوس��ت به جز همس��ر 
خود- در مقایسه با زوج  هایی که خارج از رابطه با 
همسرشان، دوست صمیمی ای نداشتند، رضایت 
از زندگی و عزت نفس بیشتر و افسردگی کمتر 
است. به عبارت دیگر، عشق همراهانه بلندمدت 
شاید برای احساس خوشبختی ضروری باشد، 

اما کافی نیست.
تعجبی ندارد که من دوست دارم آثار شکسپیر، 
پابلو نرودا و الیزابت برت براونینگ درباره عشق 
ش��ورمندانه را بخوانم، ولی افس��انه اسپانیایی 
خودم را میگل دو سروانتس بهتر از همه وصف 
می کند. س��روانتس در دن کیش��وت این ترانه 
را از زبان قهرمان داس��تانش برای معش��وقش، 
دولس��ینی، می خواند: »تصویر تو همینجاست، 
حک  شده در روح من/ با هم یکی گشته ایم، یک 

روح در دو بدن.«
این ترانه شدت عشق شورمندانه را به خوبی نشان 
می دهد، اما وقتی پای خوشبختی به میان آید، 
باید جلوی فردریش نیچه ای س��ر تعظیم فرود 
آورد که شاعر نیس��ت و می نویسد: »نبود عشق 
نیس��ت که ازدواج  هایی سرش��ار از ناخشنودی 
به بار می آورد، نبود دوس��تی اس��ت که چنین 
می کند.« درس��ت اس��ت، نیچه هرگ��ز ازدواج 
نکرد و گفته اند در سه بار خواس��تگاری از یک 
زن دست رد به سینه اش خورد )انگار، نیهیلیسم 
چندان هم جذاب نیست(. با  این  همه، حرف او 

درست است.
تمام ای��ن داده  ه��ا و مطالعات را ه��م که کنار 
بگذارم، بهترین شاهدی که درباره شادی و عشق 
ش��ورمندانه دارم زندگی خودم است. سه دهه 
از شمشیربازی در آن آس��یاب بادی افسانه ای 
باورنکردنی می گذرد و در این مدت در روزهای 
خوب و بد بسیاری کنارم بوده است. با هم لذت 
می بریم و با هم می ترسیم؛ مثاًل می ترسیم یکی 
از سه فرزندمان کار احمقانه ای انجام دهد، برای 
نمونه به دنبال عش��قی ش��ورمندانه راه خود را 
بگیرد و به اروپا برود. امیدواریم دهه های بعدی 
زندگی را نیز با عشق و دوستی در کنار هم سپری 
کنیم و دعا می کنم، چهره زیبای او آخرین چیزی 
باشد که قبل از چشم بستن از این جهان می بینم: 

تصویر تو همینجاست، حک شده در روح من.
 نقل و تلخیص از: وب سایت ترجمان
نوشته: آرتوربروکس
 ترجمه: نجمه رمضانی/ مرجع: آتانتیک

زندگی واقعی را با فیلم های رمانتیک اشتباه نگیرید

 عشق بدون دوستی عمیق 
به جایی نمی رسد

زرنگی در صف، پرتاب زباله و قضایای دیگر... 

عادت های غیر فرهنگی در فرهنگی  ترین کشور جهان

سبک آموزش

تندخو هس�تیم و زود اعصابمان به هم 
می ری�زد و یقه ه�م را می گیری�م. نه در 
رانندگی حوصل�ه داریم و ن�ه در خرید . 
اگر یکی از ما س�بقت بگیرد ت�ا در خانه 
دست از س�رش برنمی داریم. اگر کسی 
حرف ناپسندی زد ما تا 10 تا جواب ندهیم، 
آرام نمی شویم. فرهنگ رفتاری هنگام 
تصادف هم در کشورمان خیلی ضعیف 
اس�ت. همه جای دنیا اش�تباه و تخلف 
رانندگی رخ می ده�د و با دخالت پلیس 
و ش�رکت های بیمه حل و فصل می شود

* کار ها و اقدام��ات فرهنگی همچون شمش��یر دو دم 
اس��ت، اگر همراه با محتوای خوب باش��د، بستر اصالح 
جامعه خواهد بود، اما اگر با محتوای نامناس��ب باشد، 

بستر گسترش نابسامانی و کژی خواهد شد.
* فرهنگ، برنامه ریزی هم الزم دارد؛ نباید انتظار داشت 
که فرهنگ کش��ور به خودی خود خوب بشوند و پیش 

بروند؛ نه، این برنامه ریزی می خواهد.
* در زمینه های فرهنگی، دنبال کارهای تش��ریفاتی و 
ویترینی نباش��ید. نمایش دادن کار فرهنگی، نه اینکه 
فایده ای ن��دارد؛ ضرر هم دارد. در زمین��ه فرهنگ باید 
دنبال کارهای محتوایی و اصیل و واقعی رفت که امروز 

نیاز عمده کشور هم این است.
 * کار فرهنگی مثل ساخت وساز نیست که آدم بگوید 
خیلی خوب، این زمی��ن، این هم مصال��ح، حاال بروید 
بسازید. کار فرهنگی مصالحش خیلی سخت گیر می آید؛ 

معمار و استادکارش خیلی دشوار به دست می آید.
* در عالم فرهنگ بایس��تی گره گش��ایی کرد؛ بایستی 
حقیقت را باز کرد، بایستی گره های ذهنی را باز کرد. و 

این تبیین الزم دارد، یعنی همان کار انبیاء؛ فصاحت و 
بالغتی نیز در بیان الزم است.

* کار فرهنگی بایس��تی مدبرانه، عمیق، با حوصله و از 
س��وی آدم های باصالحیت و کارش��ناس های حقیقتاً 
وارد، در همه شعبه  ها و ش��اخه های گوناگون فرهنگی 

مورد توجه قرار بگیرد.
* ما نمی توانیم از فرهنگ و رشد فرهنگی و پرورش 
فرهنگی صرف نظر کنیم. فرهنگ هم مثل علم است؛ 
فرهنگ هم گیاه خودرو نیس��ت. همه آنچه ش��ما از 
نش��انه  ها و مظاهر فرهنگی در جامع��ه خودتان و در 
هر نقطه ای از دنیا می بینی��د، بدون تردید این بذر را 
دستی افشانده است. البته انسان بعضی از دست ها را 
می بیند، اما بعضی از دس��ت ها را نمی بیند؛ از داخل 
خانه، تا درون مدرس��ه، تا فضای خیاب��ان، تا رادیو و 
تلویزیون، تا ماهواره، تا تبلیغات جهانی، تا اینترنت، 
و از این قبیل چیزها. فرهنگ، هدایت و پرورش دادن 
می خواهد. بنابراین در دانشگاه  ها کار فرهنگی بسیار 

مهم است.

فعالیت فرهنگی در بیانات مقام معظم رهبری

دنبال ویترین و نمایش نباشید، کار فرهنگی اصیل کنید
راهنما

صف ت�ا وقت�ی صف اس�ت ک�ه مردم 
یاد بگیرند ه�ر کس مثل آنه�ا در صف 
می ایستد دغدغه های خودش را دارد. 
هیچ کس بیکار نیست وقت طایی اش 
را در صف های مختل�ف بگذراند . انگار 
صف ها می�خ دارند. همین که پایش�ان 
ب�ه ص�ف می رس�د احس�اس کافگی 
و اضطراب می کنند. هر ک�س به نوعی 
سعی می کند خودش را به جلو بکشاند 
و گ�وی س�بقت را از دیگ�ری بربای�د


