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 رفتاری ما ایرانیان با سایر مردم   شباهتهای تفاوتها و 

کشور ها درست   ریمختلف ،با سا یایدر مقابل حوادث و بال  انیرانیرفتار  ا ی سهیمقا آیا 

 دالیلی نه و به دالیلی آری نظر من به  به  است ؟

   : اما چرا  نه 

  (1. )  میهست  یجنگ و دروغ و قحط   ریچند هزار سال است که در گ  انیرانی ما ا  -  1 

وجود دارد  ، همه   نمانیکه در سرزم  یمتعدد ینیزم ری ز یشهرهاو  گاهها یمخف، قلعه ها

 یاز کتابها ی.  شخصا جدا  باشدیم خیدر طول تار انیرانیدشوار ا ت یوضع نیهم ینشانه 

  ده یشان را بارها شن یدر دوران زندگ  ریو مرگ و م یقحط اناز پدر و مادرم داست خیتار

خرما  و   ی و پخت نان با آرد هسته دوم  یاز جنگ جهان ی ناش یبودم .  مادرم دوران قحط

تجارب ، مادر من  هم مانند   نیداشت ، بر اساس هم ادیاز وبا را  به  یناش ریمرگ و م ای

خوابشان    یو محروم  که به نان شب و جا  مدکم درآ  اریبجز قشر بس    گرید  ی ها  یرانیا  یهمه  

داشت . و   ره یده را  ذخ ماه خانوا نیچند ی هم محتاج هستند ، همواره آذوقه و مواد ضرور

ها بر اساس    یرانیما ا  نی، بنابرا   یضرور   یداروها   ینگهدار   یبرا   شت  دا   یجعبه ا  زیپدرم ن

  رهیذخ  مانیها هرا در خان  یچند ماه یآذوقه   یطیدر هر شرا  مان  یخ یتجارب تار نیهم

به تکرار ندارد     از یو ن  میهست  انیکه همه در جر  یلیگذشته هم که به دال  ی . در چند دهه    م یدار

  م یهر چه که بتوان یو نگهدار دی. و خر میبوده و هست مانیما همواره  در  اضطراب فردا

  مانیجزو ژن ها گری، د کنیم تهیه  از سقوط ارزش پولمان ی ریجلوگ ایروز مبادا  و  یبرا

عادت کرده   دست کم در طول حیات خودشان که  یما با مردم ی سهیمقا نیشده است بنابرا

   یفردا و ماهها و سالها ی قادر بوده اند براکرده و  د یخود را خر ی روزانه  حتاجیاند فقط ما

  . ستین ی ا ستهیشا  ی  سهیکنند  ، مقا ی زی بعد خود هم برنامه ر

  

  یکننده ا  نییدر رفتار آنها نقش تع   یمردم هر جامعه ا   یدتی و عق  یفرهنگ   یباور ها     -   2 

  یالیخ   ی،  انشاءهللا که گربه است ، ب  د یخوش آ  دیآ  شیدارد ، اعتقاد به قضا و قدر ،  هر چه پ

به اطالعات درست،   ی، عدم دسترس نییپا اریبس  اریبس ی، سطح  مطالعه   یزی، قانون گر
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و    یعلم ریغ یسنت یو  حاکمان ، اعتقاد به انواع درمانها   یدولت  یبه  سامانه ها مادعدم اعت

که    شودیباعث م یمشابه   ، همگ  یو خالصه دهها و صدها عامل  فرهنگ    یخراف یتح 

  سهیکشورها مقا ریدر مقابل حوادث گوناگون با رفتار  مردم سا انیرانیرفتار ما ا ی سهیمقا

 .  نشود یدرست تلق  یا

  زیو نانسانها  ی همه   انیهم م یاد یز یاشتراکات رفتار ، تفاوتها   نیا یاما  با وجود همه 

با   ، و طبیعی متعادل  ط یما در شرا یموجودات زنده وجود دارد .  رفتار همه  یهمه 

  یدو نفر در خانه  ای ک یمتفاوت است . اگر امشب  یو لحظات بحران طیرفتارمان در شرا

حتی اگر خود  کرد    میرا برآورده خواه  ازشانیما قطعا ن  یطلب کنند  همه    یما را بزنند و نان

به   اورندیما هجوم ب ی. اما اگر صدها نفر به طلب  گرفتن  نان   به خانه گرسنه بمانیم 

 ! دیجنگ  میبا آنها خواه اریاحتمال بس

  ایرا از در یکس  زند یکه توانستند از معرکه بگر ییها قی.  قا م یا ده یرا همه د ک یتانیتا لمیف

  نیا  دانمی!  نمخود را داشتند  قیغرق شدن قا  می ب    رایاطراف خود نجات ندادند  ز  یزده    خی  ی

  نکهی.  ضمن ا  رساند یم  یافسانه اما منظور را بخوب  اینقل کنم درست است    خواهمیداستان که م

که ذکر خواهم کرد . در هر   دهدیرا نشان داده  و م  یموارد نیهم  خالف چن یاریشواهد بس

قرار دادند و شروع    یبا کف آهن   ی را با فرزندش در قفس  مونیم  ک یدانشمندان    ندیگویحال  م

کردند به گرم کردن کف قفس .   با داغ شدت کف قفس مادر فرزندش را بغل کرد  و با  

کف قفس   ی دما یاما سرانجام وقت کرد یپا و آن پا م ن یا ی کنان  تا مدت اد یفر  ت حرار ش یافزا

  ی اد یو البته همانطور که گفتم شواهد ز  گذاشت !  شیپا ری قابل تحمل شد فرزندش را ز ریغ

از   .    دهد یم قاطع   در نجات فرزندان شهادت مادران   ی فداکار، به موجودات زنده  ی در همه  

تا فرزندش فرصت فرار   کندیم یکه خود را شکار تمساح  یی آهوشگفت آور   ی جمله  صحنه 

  یمرگ و زندگ یپا یو وقت یبحران طیاست که در شرا نی.   اما در هر حال منظورم ا ابدیب

. در روم باستان   شودیم ی عاد ط یرفتار اغلب موجودات زنده متفاوت از شرا  د یآ یم شیپ

که چه   ران یرا بکشند  و اس گریکدیانداختند  تا  یرا  در حضور مردم به جان هم م رانیاس

  تا کشتند یدوستان خود را م یعنی!  کردند یم نیبسا دوست و خانواده و هم رزم هم بودند  چن

مرگ خود را انتخاب   ینمونه دارد که افراد  اریبس خیخود زنده بمانند ) و البته باز هم تار

  کند یعقل و خرد حکم م   نکهیگفتار ا نیا یرا (  و هدف از همه  یگر یکردند و نه قتل د

 ییتهایوضع  نینگذارند که به چن   رخداد های تلخ ،  ن یبر ا  یخ یتار  ی و تجربه    یانسانها با آگاه

   یبه انتظار باطل تواندیم یانسان یانتظار رفتار متعادل و حت گریکه د یطی. شرا ندیگرفتار آ

  ک یاز   ی ناش بتیدانست که مص نیاست  شجاعت را در ا سته یشا نیشود .  بنابرا لیتبد

را درک کرد و از آن به    اریبس وع یبا خطر مرگ تنها دو درصد   اما با قدرت ش یماریب

  ر یغ  ی انسان در مدت چند ماه  فاجعه ا ونهایلیو مرگ م یماریچرا که ب   .  دی شدت هراس

https://t.me/mozaffarshariaty/1510


پزشکان  سازمان    قایبزرگ آفر  یقبل در  قحط یخواهد کرد . چند دهه  جادیقابل تصور ا

سبز رنگ در دست داشتند !  در    ک یماژ ک ی یپزشک  یگوش یبه جا   یانبهداشت جه

   کردند یم  افت یدر  یکه اگر تکه نان   ییآنها  یشانیو  بر پ  رفتندیزده ها راه م  ی قحط  یاردوگاهها

نان   افت یافراد  امکان در ی  ه ی!  بق زدند یضربدر سبز م ک ی،  بود یبه زنده ماندنشان م ی دیام

اردوگاهها   نیپزشکان پس از چند روز کار در ا نیاز  ا ی!  برخ  درا نداشتن یو آب ارسال

محدود بودن تعداد    لیکه در  لندن ! به دل  میما در خبر ها خوانده ا  یهمه    .   کردندیم  یخودکش

زنده ماندن    یبراکرونایی   مارانیپزشکان ناچار به انتخاب ب یتنفس مصنوع یدستگاهها

 !  شده بودند

    د یاز آن ترس  دیعاقالنه با آنچه به حکم عقل با  یشجاعت را به مفهوم    مبارزه     دییایب  نیبنابرا

از مرگ خود  و  به کام مرگ فرستادن   دنی و نه نترس  میکرد   انتخاب کن یو از آن دور

 گر یصدها و هزاران نفر د
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