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  محمد مهر
بازي ايران و ژاپن تمام شده است و يك عكس در شبكه هاي اجتماعي 
دست به دست مي ش�ود. عكس�ي كه در آن بازيكنان ايران توپ را 
نزديك به دروازه تيم رها كرده اند و به داور اعتراض دارند و در سوي 
ديگر ژاپني ها با فرصت طلبي مي روند كه توپ را به زير طاق دروازه 
ايران بدوزند. زير اين عكس جمالتي نوش�ته ش�ده است: »ناراحت 
نباشيد. ما خيلي شبيه به خودمون باختيم. اين تصوير به نظرم دقيقًا 

بهترين تفاوت بين ايراني ها و ژاپني ها را نش�ان مي دهد. ما هميشه 
عصبي، هميشه معترض، هميشه احساس مورد ظلم قرار گرفتن را 
داريم و هميشه فكر مي كنيم بايد با خشم حق خودمان را بگيريم، اما 
آنها تالش تا آخرين نفس، صبوري و اس�تفاده از كمترين فرصت ها، 
الگوي زندگي شان است.« كسي ديگر نوشته است: »اون صحنه اي كه 
مدافع ها بازي رو ول كردن رفتن به داور اعتراض كنن و گل خورديم 
خالصه زندگي ما ايراني ها بود. هميش�ه به جاي اينكه حواسمون به 

زندگي مون باشه دنبال مقصريم.« 
عبارت هاي ديگر اغلب در همين حد و حدود هستند، اما پرسش اين 
است كه اين نگرش تا چه اندازه اي درست است؟ اين »هميشه« هايي 
كه در اين متن ها آمده اس�ت و اين صفر و صد كردن ها تا چه اندازه 
قابل اعتماد و اتكا هستند؟  و اصاًل فرض كنيم كه اينطور باشد، خب 
ما با اين متن ها و روح تلخ و تيره و تاري كه در آنها موج مي زند به كجا 

مي خواهيم برسيم؟

اس�تيو تولت�ز، نويس�نده معاص�ر ك�ه 
كتاب ه�اي او ازجمل�ه »ج�زء از كل« با 
اس�تقبال عمومي در دنيا مواجه ش�ده، 
در تك�ه اي از همي�ن كت�اب مي گوي�د: 
»خائنانه ترين خيانت ها آنهايي هستند 
كه وقتي ي�ك جليقه نج�ات در كمدت 
آويزان اس�ت به خودت دروغ بگويي كه 
احتماالً اندازه كسي كه دارد غرق مي شود 
نيست. اين جوري است كه نزول مي كنيم 
و همينطور ك�ه به قع�ر مي رويم تقصير 
همه مش�كالت دنيا را مي اندازيم گردن 
ديگران... نفع ش�خصي: ريشه سقوط ما 
همين است و در اتاق هيئت مديره و اتاق 
جنگ هم شروع نمي شود. در خانه آغاز 

مي شود.«
    

  گداي�ي ك�ه صاح�ب گن�ج ب�ود و 
نمي دانست

استيو تولتز در اين چند جمله به حقيقتي كه 
معموالً از چشم ما دور مي ماند، اشاره مي كند. 
ما چ��را در تغيير شكس��ت مي خوريم؟ چون 
چيزهاي بس��يار مهم را كوچك مي گيريم و 
نادي��ده مي انگاريم. مهم تري��ن چيزها اغلب 
ناديده گرفته مي شوند و به ديده تحقير در آنها 
نگريسته مي شود. مثل آن داستانك معروف 
كه گدايي س��ال ها روي جعبه اي نشسته بود 
و گدايي مي كرد ام��ا حاضر نبود حتي يك بار 
هم به داخل آن جعبه نظ��ر بيندازد و چند ده 
سال بعد كه به اصرار كسي حاضر شد نگاهي 
به داخل آن جعبه بين��دازد ديد كه گنجي در 
آن جعبه وجود دارد. آيا عصاره اين داستانك 
در اين بيت حافظ قرار نگرفته است: »سال ها 
دل طلب جام جم از ما مي ك��رد/ وانچه خود 
داش��ت ز بيگانه تمنا مي كرد.« و آيا اغلب ما 
اينطور نيس��تيم كه بهترين ظرفيت هايمان 
جلوي چشم ما ناديده انگاش��ته مي شود؟ ما 
گاهي فقط فريفته ابعاد مي شويم، مثاًل نجات 
يك كشور يا شهر براي ما مهم تر از نجات يك 
خانه است، چون فكر مي كنيم كه نجات دنيا يا 
نجات كشور يا نجات شهر پروژه اي بزرگ تر و 
جذاب تر و باب دندان تر است. چرا اينطور فكر 
مي كنيم؟ چون در نجات خانه هياهوي زيادي 
وجود ندارد. آدم وقتي مي خواهد خانه اش را 
نجات دهد نمي تواند زياد جلوه اي داشته باشد 
-ظاهر داستان اينطور است- اما وقتي بخواهد 
يك شهر يا يك كشور يا دنيا را نجات دهد همه 
به او به چشم يك قهرمان نگاه مي كنند و ابعاد 
رسانه اي پيدا مي كند. طبيعي است همه او را 
به همديگر نشان مي دهند و هياهوي زيادي 

ايجاد مي شود اما در خانه چه؟
اما اين تصور غلطي اس��ت. غل��ط از اينجا كه 
اوالً دنياي ما يا كش��ور يا ش��هر ما به واسطه 
همين خانه هاس��ت كه دنيا يا كشور يا شهر 
شده اس��ت. درحقيقت دنيا چيزي جز خانه 
نيس��ت و اگر خانه ها نجات يابند درحقيقت 
دنيا نجات پيدا كرده اس��ت و درثاني مفهوم 
نجات در»خود« و »خانه« معنا پيدا مي كند نه 
در شهر و كشور و دنيا چون آنچه ما به عنوان 
نجات دني��ا دنبال مي كني��م درواقع هياهو و 
جنج��ال و قهرمان بازي اس��ت، همچنان كه 
فرد بيشتر از  آنكه به نجات خود بينديشد به 
نجات دنيا مي انديشد. چرا؟ براي اينكه نجات 
خود بايد بي سر و صدا و در سكوت و در تأمل و 
خويشتنداري صورت گيرد و اينها براي كسي 
كه به جلوه گري و هياهو و قهرمان بازي عادت 

كرده جذابيتي ندارد. 
  وس�واس هايي كه نج�ات را به تعويق 

مي اندازد
همچنان كه اس��تيو تولتز در اي��ن عبارت ها 
يادآور مي شود گاه ما از نجات خود و ديگران 
غافل مي مانيم چون به شدت درگير وسواس ها 
شده ايم. يكي دارد غرق مي شود، جليقه نجات 

در كمد خانه است اما ما مي گوييم از كجا معلوم 
كه اين جليقه به سايز فرد بخورد. مي بينيد؟ 
اين يعني تعويق انداختن نجات به يك زمان 
موهوم به نام آينده، به زماني كه من مطمئن 
شوم اين جليقه نجات سايز فرد در حال غرق 
شدن اس��ت، در حالي كه نجات اكنون است، 
اما ذهن وسواس��ي اجازه نمي دهد كه آدمي 
در اكنون خود را نجات دهد. ذهن وسواس��ي 
مي گويد االن نه، فردا گزينه مناسب تري است، 
بگذار فردا مطمئن بشويم كه آيا جليقه نجات 
سايز تو اس��ت يا نه، به خاطر همين است كه 
آدم ها اغلب مي خواهند ش��نبه ها خودشان را 
نجات بدهند؛ شنبه هايي كه هيچ وقت نمي آيد، 
در صورتي كه اگر فرد از خودش بپرس��د االن 
چه مشكلي وجود دارد، يعني چه كيفيتي در 
شنبه است كه در االن نيست، مي بيند كه اين 

هم يكي از آن فريب هاي ذهني است. 
  عامل تغيير در درون است نه بيرون

نكته ديگر در اي��ن باره پذي��رش اين مفهوم 
است كه عامل تغيير نه در بيرون كه در درون 
ماست و كسي آن جليقه نجات را به سمت ما 
پرتاب نخواهد كرد جز خودمان. ممكن است 
كه تا حدودي دردناك به نظر برس��د، اما ما را 
با واقعيت روبه رو خواه��د كرد. آدم ها گاه يك 
عمر منتظر مي مانند كه كس��ي از راه برس��د 
و جليقه نجات را به س��مت آنه��ا پرتاب كند، 
بنابراين زندگي تبديل به تفاله مي ش��ود، در 
حالي كه كسي اين جليقه را به سمت تو پرتاب 
نمي كند، بنابراين اگر ما عميق شويم متوجه 
مي ش��ويم كه جليقه نجات نه در بيرون كه از 
درون به س��مت ما پرتاب مي شود. گاهي ما از 
ديگران انتظار داريم، اما انتظاري را بر خود بار 
نمي كنيم، مدام از شرايط شكوه مي كنيم اين 
يعني كه من از ديگران انتظار دارم، اما انتظار و 

توقعي را برخود بار نمي كنم. 
زندگي وقتي ايستاد من پنچري ام را مي گيرم

گاهي م��ا در پ��روژه نجات دچ��ار بدفهمي و 
فرض غلط اوليه هم مي شويم كه ويران كننده 
است. آن فرض غلط چيس��ت؟ زندگي وقتي 
ايس��تاد من پنچري ام را مي گيرم. آنها بر اين 
باور هس��تند كه روزي زندگي خواهد ايستاد 
و شرايط مساعد خواهد ش��د كه آنها بتوانند 
پنچري هايش��ان را بگيرن��د در حالي كه دنيا 
حتي يك لحظه هم نمي ايستد و نمي شود از 
زندگي پياده شد و آن را تعمير كرد. اگر تعمير، 
مرمت و اصالحي هم وج��ود دارد در حركت 

اتفاق مي افتد. 
  چط�ور دريچه ه�اي پذي�رش را 

مي بنديم؟
فرافكني شناخته ترين رفتاري است كه ما در 
شكست تغيير به آن متوس��ل مي شويم. اين 
يك مكانيس��م دفاعي ذهني است. منشأ اين 
مكانيس��م دفاعي چيست؟ منش��أ آن بستن 
دريچه هاي پذيرش اس��ت. من چاق ش��ده و 
اضافه وزن پيدا ك��رده ام اما به ج��اي آن كه 
جليقه نج��ات را در درون خ��ود پيدا كنم كه 
چطور مي توانم از ش��ر اين اضافه وزن و چاقي 

رها شوم دست به فرافكني مي زنم. چطور؟
- اين خانم ما وقت��ي مي خواهد روغن در غذا 
بريزد دس��تش به كم نمي رود و غذاهايش را 
چرب و چيلي درس��ت مي كند. غذاي چرب 
و چيل هم خوشمزه تر اس��ت و آدم نمي تواند 

مقاومت كند. 
- وقتي از س��ر كار برمي گردم ديگر نايي براي 

ورزش كردن نمانده است. 
- جمعه تنها روز تعطيلي ماست. جمعه وقتي 

مي چسبد كه تا ظهر بگيري بخوابي. 
- اصاًل وقتي س��ن آدم باال مي رود آب هم كه 

مي خورد وزنش زياد مي شود. 
- بدن من به سرعت چاق مي شود. بعضي ها يك 

فيل را هم بخورند مانكن مي مانند. 
ديالوگ هايي از اين دست نشان مي دهد كه 
ما در يك موضوع چطور دس��ت به فرافكني 
مي زنيم و نمي خواهيم مس��ئوليت خود را 
در برابر بروز يك مسئله س��اده به نام چاقي 
و اضافه وزن بپذيريم. يعني من از همسرم و 
آشپزي او كه روغن محور است مايه مي گذارم، 
از اينكه س��ر كار مي روم و مش��غوليت دارم 
و... تا مس��ئوليت خود را در اين باره نپذيرم. 
وقتي من اينطور دست به فرافكني مي زنم، 
درواقع مي خواهم مس��ئوليت ناپذيري خود 
را توجيه كنم. درواق��ع مي خواهم خودم را 

فريب بدهم. 

چرا تقصير همه مشكالت را گردن ديگران مي اندازيم؟
تو جليقه نجات خودت هستي

سبك خودشناسي سبك نگرش

آيا خودتحقيركني و مقايسه هاي مداوم با مليت هاي ديگر، تغيير و تحولي در ما ايجاد مي كند؟

حمله شبانه روزي به »ايراني بودن« در شبكه هاي اجتماعي!

 ظاهر: دفاع از مليت، باطن: حمله به ايراني بودن
مهم ترين نكته اي كه در اين متن ها مي توان روي 
آن انگشت گذاشت و به عنوان يك تناقض به آن 
اشاره كرد اين اس��ت كه ظاهراً در دفاع از مليت 
نوشته ش��ده اما در باطن به مليت ايراني حمله 
مي كند. با چه ابزاري؟ با ابزار تحقير. درواقع فصل 
مشترك همه اين متن ها تقويت اين نگرش معمول است: 
ما ايراني ها به اندازه كافي بد، بي لياقت و بي كفايت هستيم 
و اين تناقضي است كه در اين متن ها و داعيه آن احساس 
مي شود. وقتي بر من به عنوان يك ايراني ثابت شود كه به 
اندازه كافي بي كفايت و بي لياقت هس��تم، وقتي بر من 
محرز ش��د كه هم��ه ايراني ه��ا موجوداتي س��ردرگم، 
بي كفايت، خشمگين و درگير بيماري هاي رواني هستند، 
با چني��ن تصويرهاي��ي به كج��ا مي خواهيم برس��يم؟ 
درحقيق��ت م��ا در اين ص��ورت نمي تواني��م روي خود 
سرمايه گذاري كنيم چون آدمي طبيعتاً روي چيزهاي 
باارزش س��رمايه گذاري مي كند. آيا كسي سرمايه اش را 

روي زمين سوخته هدر مي دهد؟
 اگر خودبزرگ بيني غلط اس�ت، خودتحقيركني 

هم اشتباه است
اگر اين تز كه »هنر نزد ايرانيان است و بس« 
يك تز متوهمانه است و با واقعيت هاي جهان 
پيراموني ما سازگار نيس��ت -چون ما امروز 
مي بيني��م كه ملت ه��اي بس��ياري در دنيا 
هستند كه دانش و هنر و صنايع پيشرو دارند 
و در زمينه هايي رشد كرده اند كه ما فاصله زيادي با آنها 
داريم، در اين صورت گفتن اين عبارت كه هنر نزد ايرانيان 
اس��ت و بس ماحصل يك تعارف يا توهم خواهد بود- و 
درنهايت ما را به جايي نمي رساند چون ذهني كه دچار 
توهم ش��ده ارتباط چنين ذهني با واقعيت قطع است يا 
واقعي��ت را كج و معوج و آش��فته و مطابق ب��ا وهم خود 
مي بيند، بنابراين نمي تواند درس��ت براي مس��ئله اش 
برنامه ريزي كند، اما از آن سوي بام افتادن هم درنهايت 
ماحصلي نخواهد داش��ت. آن سوي بام همان گزاره هاي 
خودتحقيركني است كه اين روزها به صورت شبانه روزي 
در شبكه هاي اجتماعي توليد مي شود. در اين گزاره هاي 
»خودتحقيركني« ايراني ها مدام با ملت هاي مختلف دنيا 
مقايسه و تحقير مي شوند، قياس هايي كه گاه خنده دار 
هس��تند -چون بهترين چيزهاي يك مل��ت با بدترين 
چيزهاي ملت ديگر مقايس��ه مي ش��ود، در صورتي كه 
مقايسه زماني درست است كه بهترين ها را با بهترين ها و 
بدترين ها را با بدترين ها مقايسه كنيم- بنابراين قياس 
به درس��تي صورت نگرفته اس��ت، اما پيام اين قياس ها 

چيزي جز تحقير مليت نيست. 
جالب اينجاس��ت كه حتي در همي��ن قضيه اخير يعني 
باخ��ت تيم ملي فوتب��ال ايران ب��ه ژاپن بس��ياري از ما 
نمي خواهيم واقعيت اين شكس��ت را بپذيريم، بنابراين 
باز مي خواهيم از دريچه فرافكني به داس��تان نگاه كنيم 
و كوتاهي را روي موضوعي به ن��ام »ايراني بد« فرافكني 

مي كنيم. 
 تناقضي كه در مقايسه مليت ها ناديده مي گيريم

يك بار ديگر به صورت مسئله مقايسه هايي 
كه صورت مي گيرد دقت كنيد: مي گوييم 
اگر ژاپني ها جاي ما بودن��د... اگر ما جاي 
ژاپني ها بوديم... توج��ه مي كنيد كه چه 
تناقضي در اين قياس ها وجود دارد؟ اساساً 
آيا مي شود هم ايراني بود و هم در عين حال به ژاپني بودن 
فكر كرد؟ اگر ما ژاپني باشيم معلوم است كه ديگر ايراني 
نيستيم و اگر ايراني باش��يم هيچ وقت نمي توانيم ژاپني 
باش��يم. در اين صورت چاره چيست؟ ما راهي جز اينكه 
ايراني باشيم جلوي پايمان نيست. اين بديهي ترين چيزي 

است كه بسياري از ما نمي خواهيم بپذيريم. آيا مي شود 
ژاپني بود؟ معلوم است كه نمي شود. چرا نمي شود؟ براي 
اينكه ژاپن سرزميني در خاور دور است با مجمع الجزايري 
كه در كنار هم قرار دارند با تاري��خ و فرهنگي ديگر و ما 
ايران��ي هس��تيم در خاورميانه ب��ا تم��دن و فرهنگ و 
پيشينه اي ديگر. آيا سخت اس��ت كه بپذيريم ما ايراني 
هستيم؟ آيا در اين باره تناقضي وجود دارد؟ انگار كه شما 
با يك ميز روبه رو هستيد اما اين ميز نمي خواهد بپذيرد 
كه ميز اس��ت و مدام خودش را با اش��ياي ديگر مقايسه 
مي كند و آرزو مي كند كه كاش چيز ديگري بود اما حتي 
اگر يك ميز آرزو كند كه كاش چي��ز ديگري بود آيا اين 
آرزو تغييري در وضعيت او ايج��اد مي كند؟ او حتي اگر 
خودش را با همه اشياي عالم مقايسه كند درنهايت يك 
ميز خواهد بود. ما اگر خودمان را با همه ملت هاي دنيا هم 
كه مقايسه كنيم درنهايت ايراني هستيم و اين قياس ها 
تغييري در صورت مس��ئله ايجاد نخواهد كرد. پس اين 
وسواس مقايس��ه از كجا مي آيد؟ چرا ما شبانه روزي در 

حال مقايسه هستيم. 
 چطور مي شود هم ايراني بود و هم رشد كرد؟

اگر مقايسه كردن بي فايده است و تغييري 
در وضعيت م��ا ايجاد نخواه��د كرد پس 
راهكار چيست؟ چطور مي شود هم ايراني 
بود و هم رشد كرد؟ راه حل اين است كه من 
اول از همه واقعيت را قبول كنم و در برابر 
واقعيت مقاومت ذهني نكنم. نخواهم چيز ديگري باشم. 
من اگر بخواهم چيز ديگري باش��م درحقيقت خودم را 
دچار تناقض كرده ام. اولين، بديهي ترين و مهم ترين پايه 
تغيير اين است كه من اول واقعيت خود را قبول كنم. و آن 
واقعيت چيست؟ آن واقعيت اين اس��ت: من يك ايراني 
هستم و مي پذيرم كه ايراني هستم و پاي ايراني بودن خود 
مي ايستم. هر حركتي جز اين درنهايت به تناقض منجر 
خواهد ش��د. نمي ش��ود هم ايراني بود و هم در سوداي 
امريكايي بودن يا اروپاي��ي يا ژاپني بودن ب��ود. لذا اين 
مقايسه ها كاماًل ويرانگر است. ما با مقايسه خود با ديگران 
به رشد نخواهيم رس��يد چون در هر مقايسه اي تضادي 
وجود دارد. فرق نمي كند دو بچه را با هم مقايسه مي كنيم 
يا دو ملت را، مقايس��ه در ذات خود دچار تناقض است. 
وقتي من كودك خود را با پسرخاله اش مقايسه مي كنم 
ناخودآگاه از او مي خواهم پس��رخاله اش ش��ود و چطور 
كودك من مي تواند پسرخاله اش شود. متوجه هستيد؟ 
چون اگر كودك من، پسرخاله اش ش��ود ديگر خودش 
نيست و پسرخاله اش شده است و اين تناقض است. درباره 

ملت بودن هم داستان همين است. اگر ما مي خواهيم به 
رشد برسيم پايه اوليه رشد اين است كه دست از مقايسه 
برداريم، چون هسته مركزي مقايس��ه، نپذيرفتن خود 
است. من هستم در عين حال خودم را نپذيرفته ام. آيا اين 

تعارض نيست؟
 وقتي ايراني هستي از ايراني بودن گريزي نيست

متأسفانه گاه فعاليت هاي ما در شبكه هاي 
اجتماعي و محتواس��ازي در اين شبكه ها 
كاماًل بر اس��اس هيجان ها و احساس��ات 
صورت مي گي��رد و از بس��تر زيرين اين 
محتواها كاماًل غفل��ت مي كنيم. چندين 
سال اس��ت كه جو بس��يار مسمومي در ش��بكه هاي 
اجتماعي علي��ه ايراني بودن به راه افتاده اس��ت، انگار 
مي خواهند ريش��ه ايراني بودن را بزنند! تو گويي روي 
بستري قرار مي گيري و در عين حال آن بستر را قبول 
نداري. خنده دار نيس��ت؟ روي كشتي اي مي نشيني و 
شروع مي كني به سوراخ كردن كشتي، گريه دار نيست؟ 
اينكه من مدام در حال مقايسه ام، درحقيقت شبانه روزي 
در حال سمپاشي هستم. آيا آگاه هستيم كه چقدر سم 
در رگ و ريشه ها و ذهن و روان خود مي ريزيم؟ جواني 
كه تحت تأثير اين محتواهاي تحقيركننده مليت قرار 
مي گيرد روي چه چيزي بايد س��رمايه گذاري كند؟ او 
مي داند كه ايراني بودن بد است، ما بد هستيم، ما خوب 
نيستيم و چنين ايراني اي از ايراني بودن خود شرمنده 
است، غمگين است، به ايراني بودن خود اعتراض دارد و 
بدش مي آيد كه ايراني باشد و آيا چنين انساني به شدت 
دچار تعارض نشده اس��ت؟ من ايراني هستم و در عين 
حال از ايراني بودن خ��ود متنفرم يا بدم مي آيد. معلوم 
است كه با اين افكار چه باليي سر من مي آيد. من دنبال 
راهي خواهم بود كه از اين ايراني بودن خود بگريزم. اما 
چه راهي؟ چطور مي توانم از ايراني بودن خود بگريزم؟ 
حتي اگر من مهاجرت كنم و كيلومتره��ا از ايران دور 
شوم، حتي اگر نام و نش��ان خود را هم تغيير دهم، من 
درحقيقت يك ايراني هستم و نمي توانم به خود دروغ 
بگويم. ش��ايد حت��ي چه��ره ام را تغيير دهم، ش��ايد 
شناسنامه اي با مليتي ديگر بگيرم، اما علقه هاي من با 
ايراني بودن به واسطه زبان، فرهنگ، ذهنيت، عادت ها 
و... ناگسس��تني اس��ت، بنابراين من همچنان ايراني 
خواهم ماند و از سوي ديگر اگر نتوانم مهاجرت كنم و در 
ايران بمانم همواره دچار خشم خواهم بود كه من ايراني 
هس��تم و در ايران مانده ام و بايد ايران��ي بودن خود را 

تحمل كنم. 
 

متأس�فانه گاه فعاليت ه�اي م�ا در 
ش�بكه هاي اجتماعي و محتواسازي در 
اين ش�بكه ها كاماًل بر اساس هيجان ها 
و احساس�ات ص�ورت مي گي�رد و از 
بس�تر زيرين اين محتواها كاماًل غفلت 
مي كنيم. چندين سال است كه جو بسيار 
مسمومي در شبكه هاي اجتماعي عليه 
ايراني ب�ودن به راه افتاده اس�ت،اينكه 
من مدام در حال مقايسه ام، درحقيقت 
ش�بانه روزي در حال سمپاشي هستم.  
جواني ك�ه تحت تأثير اي�ن محتواهاي 
تحقيركننده مليت ق�رار مي گيرد روي 
چه چيزي باي�د س�رمايه گذاري كند؟

اگر ما عميق شويم متوجه مي شويم 
كه جليقه نجات نه در بيرون كه از 
درون به س�مت ما پرتاب مي شود. 
گاهي ما از ديگران انتظ�ار داريم، 
اما انتظاري را بر خود بار نمي كنيم

 قوري شكس�ته با مقايس�ه و ط�رد، بند زده 
نمي شود

امي��دوارم س��خن م��ن در اي��ن باره 
به درستي فهم شود. س��خن من اين 
نيست كه ما ايراني ها خوب و بي نقص 
هستيم، س��خن من اين اس��ت كه ما 
ايراني هستيم و اين يك واقعيت است، 
اما وقتي من ايراني بودن را تحقير مي كنم يا دست به 
مقايسه مي زنم درواقع نمي خواهم قبول كنم ايراني ام 

و اين نقطه دردناك و آزاردهنده ماجراست. 
پس چه كنيم؟ با واقعيت كنار بياييم و قبول كنيم 
حتي اگ��ر ايراني بودن واجد اي��رادات و نقص هاي 
زيادي اس��ت چون ايران��ي هس��تم و نمي توانم از 
ايراني بودن بگريزم خودم را قبول كنم. من زماني 
مي توانم در خود تحول و رشد ايجاد كنم كه اول از 
همه پذيراي خودم باش��م، حتي اگر ويرانه باشم. 
ش��ما كس��ي را مي بينيد كه مي گويد بسيار خب 
من يك ويرانه ام، ام��ا اين ويرانه را دوس��ت دارم. 
من اين ويرانه را مي پذيرم و همين مهر و پذيرش 
اين ويرانه، مقدمه آباداني است. اما چطور مي شود 
چيزي را اصالح و آب��اد كرد وقتي ما هن��وز آن را 
نپذيرفته ايم. قوري ش��ما افتاده و شكس��ته است. 
تكه ه��اي اين قوري شكس��ته را چط��ور مي توان 
دوباره به هم پيوند زد و دوباره به آن مسير كاربردي 
برگرداند؟ وقتي كه من آن قوري را به دست بگيرم. 
آن تكه هاي شكسته را در دست بگيرم. تا زماني كه 
آن تكه هاي شكسته قوري در دست هاي من قرار 
نگيرد و زاويه هايي كه شكسته شده به هم نزديك 
نشوند چطور مي شود قوري را دوباره به هم بند زد؟ 
من وقتي مي توانم قوري را به هم بند بزنم كه قوري 
را به دست بگيرم، يعني آن را بپذيرم. ايراني بودن 
هم چنين است. وقتي من ايراني بودن خود را تحقير 
مي كنم درحقيقت مي گويم من اين ايراني بودن را 
قبول ندارم و نمي خواهم آن را به دست بگيرم. وقتي 
من خودم را مدام با مليت هاي ديگر مقايسه مي كنم 
يعني كه من اين مليت را قبول ندارم. سؤال من اين 
اس��ت: يك قوري از آن باال افتاده و شكسته است، 
حاال ما اين قوري شكسته را با قوري هاي ديگر- ولو 
اينكه قوري هاي ديگر هيچ ترك و شكس��تگي اي 
نداشته باشند كه در اين باره هم ترديدهاي جدي 
وجود دارد، يعني شما هيچ مليتي را نمي توانيد پيدا 
كنيد كه يكسره فضايل اخالقي باشند و هيچ خللي 
در كار آنها نباش��د- آيا مقايس��ه قوري شكسته با 
قوري هاي ديگر آن شكستگي را جبران مي كند؟ آيا 
تحقير قوري شكسته آن رخنه ها را به هم مي دوزد 
و رفو مي كند؟ معلوم است كه چنين نيست. تحقير 
و مقايسه كاري از پيش نمي برد، همچنان كه انكار 
شكس��تگي ها هم كاري را از پيش نخواهد برد. آن 
عامل تحول و آباداني روبه رو شدن با واقعيت است. 
اينكه من بپذيرم ب��ا همه نقايصم خ��ودم را طرد 
نمي كنم و دنبال اين نمي گ��ردم كه چيزي ديگر 
باشم، بلكه مي كوشم همان كه هستم را بپذيرم آن 
وقت اين پذيرش مثل ي��ك كيميا عمل مي كند و 

تحول را به وجود مي آورد. 
ما چرا اين همه دنبال چيز ديگري بودن هس��تيم؟ 
ببينيد اليه هاي عميق تر اين داستان كه در ذهن ما 
مي گذرد آنجاست كه ما راحت نيستيم و وهم چيزي 
ديگر ش��دن ما را راحت نمي گذارد. ما اغلب از آنچه 
هستيم ناراضي هستيم و مي خواهيم چيز ديگري 

بشويم  و عمر ما در اين سودا حرام مي شود. 


