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درداستاننجات،مخاطرهایوجوددارد
کهبرای»من«نیست.

برای دیگری است که پیوندی از راه مهر
من و او را به هم متصل می کند و این من برای اوست

 که وارد ماجرایی می شود که داستان نجات را می سازد.

جذابترینوعمیقترینروایتهایشاهنامه
هفتخوانهاهستند،هردوداستاننجاتاند

یکویژگینجاتبخشهادرایرانایناستکه
حامییکاصلاخالقیاند.
در بقیه ی فرهنگ ها لزومًا این طور نیست. 

قاعده ی اخالقی خاصی پشت آن نیست.
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یاریرساندنکهمفهوموچارچوب
شالودهیسازمانیهاللاحمراست

زیربنایفرهنگیعمیقوریشهداریدرایراندارد.
می توانید به این پشتوانه تکیه کنید 

و از رمزپردازی غنی که در این حوزه ی تمدنی وجود دارد بهره بگیرید

شالودهیتمدنمامهراست.
یعنی آدم ها به یکدیگر مهر دارند که این تمدن باقی مانده.

اما این را باید آموزش داد.
چون مهر معنای پیمان و قرارداد اجتماعی هم دارد.

پیوند معنادار عقالنی بر مبنای مهر ایجاد می شود. 
مهر خردمند است.
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اسطورهشناسیامدادونجات
مقدمهگفتار

هــر نهــاد اجتماعــی و هــر ســازمانی، نیازمنــد یــک پشــتوانه ی فرهنگــی و نوعــی 
هویت ســازی اجتماعــی اســت کــه بایــد بــا ارکان تاریخــی آن جامعــه گــره بخــورد 
و از دل آن برآیــد. در مــورد ســازمان هــالل احمــر نیــز ماجــرا دقیقــًا بــه همیــن شــکل 
اســت. یعنــی بــا یــک ســاختار عملیاتــی و نهــاد کارکــردی روبــه رو هســتیم کــه 
احتمــااًل چارچــوب نرم افــزاری چنــدان دقیقــی بــرای آن تدویــن نشــده و ایــن 
ــه تحقــق  ــد ب ــی کــه می توان ــد انجــام شــود. یکــی از موضوعات کاری اســت کــه بای
ایــن هــدف کمــک کنــد، پرداختــن بــه اســطوره ها در فرهنــگ ایــران اســت. ایــن 

ــم: ــی می گیری ــه پ ــث را اینگون بح

نکاتاصلیبحث
آنچه ارائه خواهد شد، به چهار محور اصلی تقسیم می شود: 

1. مفهوم نجات دادن در اساطیر ایرانی.
2. یــاری رســاندن؛ هنگامــی کــه شــرح وظیفــه یــا خویشــکاری خــود را تعریــف 
می کنیــد، یــا قــرار اســت کســی را از شــرایط بحرانــی نجــات بدهیــد، یــا قــرار اســت 
یاری برســانید. ســاختار این دو کمی متفاوت اســت و پشــت هرکدام روایت های 

اســاطیری مختلفــی وجــود دارد کــه معمــواًل نادیــده انگاشــته می شــود.
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و  نمادهــا  و  عالئــم  و  ســاختار  و  احمــر،  هــالل  ســازمان  دربــاره ی  پرســش   .3
ســاختارهایی کــه می تــوان بــرای کارکــرد بهتــر و شــناخت دقیق تــر ایــن ســازمان 

پیشــنهاد کــرد.
۴. طــرح مجموعــه پرســش هایی کــه به نظــر می رســد فکــر کــردن بــه آنهــا خــوب 
باشــد. زیــرا هــر یــک از مــا به عنــوان اعضــای نهادهــای اجتماعــی، در نهادهــای 
مختلفــی عضــو هســتیم و ایــن نهادهــا بــا یکدیگــر همپوشــانی دارنــد و شــبکه ای 
هســتند کــه هویــت مــا را به عنــوان اعضــای یــک جامعــه می ســازند. هر گوشــه ای 

از ایــن هویــت تقویــت شــود روی بخش هــای دیگــر نیــز تأثیــر خواهــد گذاشــت.
در ادبیــات و اســاطیر ایــران، یــک شــیوه روایــت داســتانی مبتنــی بــر نجــات 
وجــود دارد. بــا ایــن خــط داســتانی کــه حادثــه ای رخ داده اســت، کســی در خطــر 

اســت و کســی او را نجــات می دهــد. 
دو ابرقهرمــان شــاهنامه، یعنــی رســتم و اســفندیار، در پــی نجــات دیگــران وارد 
دو  هــر  در  امــا  اســت.  نجــات  داســتان  هفت خــوان  و  می شــوند  هفت خــوان 
مــورد، گویــی فراینــد نجــات »دیگــری« بــه فراینــد تحــول »مــن« منتهــی می شــود.
ســاختار مرکــزی اســاطیری هفت خــوان، از آییــن مهــر ریشــه می گیــرد. مهــر یــا 
میتــرا ایــزد جنــگاوران اســت و در آغــاز بــه معنــی عهــد و پیمــان بــوده اســت. روی 
ایــن مفهــوم، معنــی جدیــد مهــر و محبــت و عشــق افــزوده شــده و ایــن شــالوده ی 

فرهنــگ ایرانــی اســت.
ــه ی  ــت.در هم ــر اس ــون فراگی ــک مضم ــات دادن ی ــون نج ــا مضم ــات م در ادبی
داســتان های نجــات، یــک تنــش بنیادیــن وجــود دارد؛ یعنــی شــکافی میــان 
وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب کــه قهرمانــی می خواهــد دیگــری را از 

وضعیــت مخاطره آمیــز نجــات دهــد. 
یکــی از ویژگی هــای نجات بخش هــا در ایــران ایــن اســت کــه حامــی و حامــل 

یــک اصــل اخالقی انــد. در بقیــه ی فرهنگ هــا لزومــًا این طــور نیســت.
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ساختاسطورهشناسی
مفهومنجات

درایران
روایــت مشــهور وجــود دارد: می گوینــد »داســتان«  یــک  ادبیــات داســتانی  در 
دو موضــوع بیشــتر نــدارد. یکــی اینکــه غریبــه ای وارد شــهر شــد، دیگــر اینکــه 
قهرمانــی از شــهر خــارج شــد. به طــور کلــی محــور اصلــی همــه ی داســتان ها یکــی 
از ایــن دو وضعیــت اســت. در شــکل اول، یــک پهلــوان، قهرمــان یــا ماجراجــو از 
محیــط آشــنای خــود خــارج می شــود و شــروع می کنــد بــه گشــتن و رویارویــی 
بــا موقعیت هــای جدیــد. از ایندیانــا جونــز بگیریــد تــا حســین کرد شبســتری. 
ســاختار همــه ی ایــن داســتان ها بــه ایــن شــکل اســت. شــکل دوم ایــن اســت 
کــه غریبــه ای وارد شــهر می شــود. مثــاًل الگــوی مشــهور فیلم هــای وســترن. یــک 
مــدل،  ایــن  اســت.  غریبــه  آدم  آن  می شــود.  آشــنایی  فضــای  وارد  شــخص 
یعنــی مــدل جنایــت و مکافــات شــاخه های متنوعــی دارد. از داســتان های 
پلیســی و جنایــی گرفتــه کــه در آنهــا بایــد معمایــی حــل شــود، تــا داســتان هایی 
ــا نمونه هایــی کــه  کــه جنبــه ی فلســفی دارد، مثــل رمــان جنایــت و مکافــات، ی
ــا یــک مجموعــه رفتارهــای  ــه فیلم هــای اکشــن رســیده کــه در آنهــا مکافــات ب ب

ماجراجویانــه به هــم وصــل می شــوند امــا محــور همچنــان همیــن اســت.
ایــن الگــو، الگــوی خوبــی اســت و در موارد بســیاری از آن اســتفاده می شــود. مثاًل 
اگــر بــه جامعه شناســی ادبیــات نــگاه کنیــد یــا در مــورد ساختارشناســی روایــت 
ادبــی مطالعــه کنیــد، معمــواًل بــر ایــن دو الگــو تأکیــد می کننــد. امــا واقعیــت ایــن 

اســت کــه چنــد الگــوی دیگــر هــم داریــم و فقــط ایــن دو الگــو نیســتند. 
کنیــم،  فکــر  دربــاره اش  تــا  کنــم  پیشــنهاد  مــن می خواهــم  کــه  دیگــری  مــدل 
مــدل نجــات اســت. یعنــی یــک مــدل روایــت داســتانی داریــم کــه محتــوای آن 
ــات  ــی او را نج ــت و کس ــر اس ــی در خط ــه ای رخ داده، کس ــه حادث ــت ک ــن اس ای



8
درنگ دوم

دی ماه 98

می دهــد. قهرمــان »نجات بخــش« اســت. مــی رود و کســی را نجــات می دهــد. 
پــرورده نشــده  انــدازه  یــک  بــه  ماجــرای »نجــات دادن« در همــه ی تمدن هــا 
از دوران  پیــش  اروپایــی  تمدنــی  روایت هــای حــوزه ی  مثــاًل در  یعنــی  اســت. 
مــدرن، چنــدان معمــول نیســت کــه کســی بخواهــد کســی را نجــات بدهــد. 
داســتان های شــوالیه گری و خنیاگرانــی در قــرون وســطی یــا در اســاطیر یونــان 
و روم، معمــواًل از جنــس غریبــه ای وارد شــهر می شــود یــا قهرمانــی از شــهر خــارج 
می شــود اســت. بــه همیــن خاطــر چهارچوب هــای نظــری بــر همیــن دو مــورد 

اســتوار شــده اســت. چــون خاســتگاه آن اروپایــی اســت.
در ایــران تفاوت هایــی وجــود دارد. مثــالً  خــود ایــن معمــا، اینکــه »چــه کســی 
»فالنــی  اینکــه  کیســت...  پیــر  یــا  کیســت،  قاتــل  کیســت،  مجــرم  اســت«؛ 
کیســت؟« یــک پرســش و یــک ســبک جــدی اســت. اگــر نــگاه کنیــد در بخــش 
مهمــی، از داســتان های کوتــاه زیبــای ســهروردی تــا روایت هــای عامیانــه چنیــن 

چیــزی دیــده می شــود.
امــا داســتانی کــه در ایــران بســیار رایــج اســت و جالــب اســت کــه نادیــده انگاشــته 
شــده، داســتان هایی اســت کــه بــه نجــات مربــوط می شــود. ایــن مجموعــه یــک 
بافــت متنــی درســت می کنــد کــه ســابقه ای طوالنــی دارد. یعنــی دســت کم هــزار 
و دویست-ســیصد ســال ســابقه و ســنت داســتان پردازی منظــم و شســته رفته در 
اختیــار داریــم کــه بــه نجــات دادن شــخصی توســط شــخصی دیگر اشــاره می کند.

قهرمانهای
اساطیرایران

»اسطوره شناســی  کتــاب  در  دارد.  وجــود  مهــم  خیلــی  اوج  دو  شــاهنامه  در 
پهلوانــان ایرانــی« بــه ایــن موضــوع پرداختــه ام کــه در همــه ی تمدن هــا -نــه فقــط 
ــرار  ــد برق ــا هــم پیون ــم. انســان و جنــگ وقتــی ب ــوان داری ــران- پنــج دســته پهل ای

می کننــد، پنــج شــکل پیــدا می کنــد:
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 1. پهلوان مسافر؛ قهرمانی است که از شهر خارج می شود. 
2. شاه پهلوان؛  پهلوانی است که قدرت سیاسی دارد. 

3. پهلــوان شــهید؛ پهلوانــی اســت کــه در جوانــی و بــا معصومیــت و معمــواًل 
می شــود.  کشــته  خیانــت  به خاطــر 

۴. پهلوان جنگاور؛ مثل گودرز و توس در شاهنامه. 
5. ضــد قهرمــان؛ کســی کــه ویژگی هــای قهرمــان را دارد ولــی از نظــر اخالقــی 

واژگونــه اســت و موجــود پلیــدی اســت. مثــل افراســیاب یــا ضحــاک. 
در شــاهنامه دو شــخصیت داریــم کــه جامــع هــر پنــج مــورد هســتند. یعنــی 
هــر پنــج روایــت در یــک نفــر جمــع می شــود. خیلــی غیرعــادی اســت و فقــط 
ــه جــای دیگــر.  در حــوزه ی روایت هــای ایرانــی چنیــن چیــزی دیــده می شــود، ن
فقــط هــم در دو نفــر ایــن اتفــاق می افتــد. یکــی رســتم و یکــی اســفندیار. جالــب 
اســت کــه در پایــان، ایــن دو بــا هــم می جنگنــد و رســتم، اســفندیار را می کشــد. 
مــن اســم ایــن دو را گذاشــته امابرپهلوانــان. چــون کل روایت هــای پهلوانــی را 
یکجــا در یــک نفــر می بینیــد. ایــن دو، یــک ویژگــی مشــترک دیگــر هــم دارنــد: هــر 

دو از هفت خــوان عبــور می کننــد.

هفتخوان
وپشتوانهی

مهریآن
ســاختار مرکــزی اســاطیری هفت خــوان، مربــوط بــه آییــن مهــر اســت. آییــن مهــر 
دارای پشــتوانه ا ی فلســفی اســت. ایــزدی بــه نــام مهــر یــا میتــرا ایــزدی جنــگاور 
اســت و ایــزد جنــگاوران اســت. میتــرا در آغــاز بــه معنــی عهــد و پیمــان بــوده 
اســت. بنابرایــن مهــر چنــد معنــی دارد و احتمــااًل معنــی اصلــی آن عهــد و 
پیمــان بــوده. روی ایــن مفهــوم، معنــی جدیــد مهــر و محبــت و عشــق افــزوده 
شــده و ایــن شــالوده ی فرهنــگ ایرانــی اســت. در آثــار شــاعران، روایت هــای 
شــکل  می شــود.  تکــرار  مــدام  عشــق  مضمــون  حماســی،  حتــی  و  داســتانی 
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پیکربنــدی مفهــوم عشــق در ایــران بــا بقیــه ی تمدن هــا متفــاوت اســت. در ایــران 
ــی اروپایــی  ــر و انســان مدارتر از حــوزه ی تمدن عشــق را مفهومــی بســیار پیچیده ت
درمــورد  بخشــی  هــم  سنت آگوســتین  اعترافــات  کتــاب  در  مثــاًل  می بینیــم. 

عشــق اســت امــا یــک مفهــوم کامــاًل متفــاوت در آنجــا می بینیــم.
ــی نمــود  ــان ایران ــه بعــد در عرف مفهــوم مهــر یــک نکتــه ی مهــم دیگــر هــم دارد ک
پیــدا می کنــد. ایــن بــاور وجــود داشــته کــه جنــگاوران بــا آمــوزش و نیرومندتــر 
شــدن ارتقــا پیــدا می کننــد. سلســله مراتبی در جهــان جنــگاوران حاکــم اســت 
کــه ســرباز بــه ســردار تبدیــل می شــود و مرتبــه عالــی آن ســردار اعظــم مهــر اســت.  
خیلــی مهــم اســت کــه در ایــران جنــگ بــا مهــر پیونــد خــورده اســت. همــه ی 
ــرای جنــگ انتخــاب کرده انــد امــا اینجــا  تمدن هــای دیگــر خــدای خشــنی را ب
ــم  ــی ه ــرارداد اجتماع ــی ق ــت. یعن ــم هس ــان ه ــق و پیم ــه عش ــم ک ــی داری خدای
از دل آن بیــرون می آیــد. یعنــی بــا عوامــل مهارکننــده ی خشــونت در ارتبــاط 
اســت و ایــن ویــژه ی ایــران اســت. اتفاقــی غیرعــادی افتــاده کــه مهــر در ضمــن، 
ــزد جنــگاوران هــم هســت. یــک دلیــل ایــن اســت کــه جنــگاوران می تواننــد  ای
بــه ســرداران و بــه خــود مهــر تبدیــل شــوند. ایــن سلســله مراتــب هفــت پلــه دارد 
ــران بســیار تکــرار شــده اســت. هفــت شــهر عشــق و حتــی  و ایــن »هفــت« در ای

مفهــوم اســاطیری هفــت آســمان. 
از اینجــا می خواهــم بــه ایــن نکتــه برســم کــه در شــاهنامه دو ابرپهلــوان داریــم کــه 
هــر دو از هفت خــوان رد می شــوند. و ایــن یکــی از اولیــن روایت هــای مفصــل 
بــه  می گذرنــد  هفت خــوان  از  دو  ایــن  وقتــی  اســت.  هفت خــوان  دربــاره ی 

می شــوند.  تبدیــل  ابرپهلــوان 
رســتم در جوانــی از هفت خــوان می گــذرد و در واقــع گــذر از ایــن مرحلــه، اولیــن 
ــرای اســفندیار، آخریــن کار بزرگــش گــذر از هفت خــوان  ــا ب ــزرگ اوســت. ام کار ب
ــا رســتم می جنگــد و کشــته می شــود. اســفندیار پیــر اســت.  اســت. بعــد از آن ب
ــه آن  ــا یــک »مرتبــه« اســت. باالتریــن مرتبــه ای را کــه ب ــا باب در آییــن مهــری پیــر ی
می رســیدند بابــا می گفتنــد. در ایــران باباطاهــر عریــان و مــوارد دیگــری کــه بــا 
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ایــن عنــوان باقــی مانــده بــه آییــن مهــر می رســد. در روم هــم باقــی مانــده. چــون 
رومی هــا هــم یــک دوره مهرپرســت بودنــد. وارد مســیحیت هــم می شــود.  مرتبــه 
عالــی آن در آییــن مســیح پــاپ نــام می گیــرد. نشــان های پــاپ همــان عالئــم  

آییــن مهــر اســت.
پــس رســتم و اســفندیار، دو ابرپهلــوان و شــخصیت ویژه انــد و بعــد از عبــور از 
هفت خــوان ویژگــی غیرعــادی به دســت می آورنــد. رســتم آن شــکل رســتمی 
خــود را به دســت مــی آورد. چــون کاله خــودش دیــو ســپید اســت. و اســفندیار بنــا 
بــه روایــت شــاهنامه آن زمــان رویین تــن می شــود. ویژگــی ریختــی و فراانســانی 
پیــدا می کننــد. ایــده ایــن بــوده کــه انســان پله پلــه بــا مهــر می توانــد تعالــی پیــدا 
ــترش  ــده و گس ــی مان ــی باق ــان ایران ــده در عرف ــن ای ــد. ای ــه ابرانســان برس ــد و ب کن

پیــدا کــرده اســت.

هفتخوان
وروایتنجات

کــه  اســت  نقطــه ای  ایــن  رفته انــد؟  هفت خــوان  بــه  چــرا  اســفندیار  و  رســتم 
کــه هفت خوان هــا  روایــت شــاهنامه  نجــات وصــل می شــود. گل  روایــت  بــه 
یــک  در  نفــر  یــک  ماجراجویــی  صرفــًا  نجات انــد.  داســتان  دو  هــر  هســتند، 
محیــط ناشــناخته نیســت، البتــه ایــن هــم هســت. صرفــًا رویارویــی قهرمــان 
شــجاع بــا مخاطــرات مــرگ آور نیســت، کــه ایــن هــم هســت. امــا دلیــل ورود بــه 
هفت خــوان ایــن اســت کــه می خواهنــد کســی را نجــات بدهنــد. چــه کســی را؟
رســتم نوجــوان اســت. کیــکاوس تحت تأثیــر داســتان خنیاگــری کــه برایــش از 
مازنــدران گفتــه، بــه آنجــا لشــکر می کشــد و از دیــو ســپید شکســت می خــورد 
و اســیر و کــور می شــود. زال بــه پســرش می گویــد اگــر می خواهــی بــرو و نجاتــش 
ــی کــه کــور شــده اند حرکــت  ــرای نجــات دادن کیــکاوس و ایرانیان ــده. رســتم ب ب
ایــن  بینــا می شــوند.  ایرانیــان  می کنــد. وقتــی در مأموریتــش موفــق می شــود، 
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داســتان داللت هــای رمــزی جالبــی دارد کــه خیلی جای بحث دارد. ســهروردی 
روایــت زیبایــی دارد و تفســیرش ایــن اســت کــه دیــو ســپید رســتم اســت. رســتم 
در شــاهنامه ســه جــا نزدیــک اســت بمیــرد. یک جــا بــا دیــو ســپید، یکــی ســهراب 
و یکــی اســفندیار. هــر ســه انــگار خــودش هســتند. یعنــی انــگار بــا ســه گام کشــتن 
نفــس روبــه رو هســتیم. در رویارویــی بــا اســفندیار، بالفاصلــه بعــد از آن کشــته 
می شــود و می دانــد کــه کشــتن اســفندیار پایــان ماجراســت. چــون معنــی اســم او 
پهلــوان مقــدس اســت و پهلــوان مقــدس دیــن زرتشــتی اســت، کــه بــه روایتــی بــا 

دعــای زرتشــت رویین تــن شــده نــه آن طــور کــه شــاهنامه گفتــه اســت. 
در داســتان هفت خوان هــا کــه بــه تعبیــری مهمتریــن بخــش زندگــی رســتم و 
اســفندیار اســت، نجــات را می بینیــد. یعنــی به خاطــر اینکــه می خواهنــد کــس 
دیگــری را نجــات دهنــد وارد مســیر می شــوند. در هــر دو مــورد گویــی فراینــد 
نجــات »دیگــری« بــه فراینــد تحــول »مــن« منتهــی می شــود. رســتم دگرگــون 
می شــود و اولیــن جلــوه ی بیرونــی خــودش -احتمــااًل تــرس- را می کشــد: دیــو 
تــرس. تنهــا جایــی کــه رســتم می ترســد. هــم رســتم دگرگــون می شــود و هــم 
ایرانیــان نجــات پیــدا می کننــد. نــه فقــط نجــات از مــرگ، بلکــه بینــا می شــوند. 
اســفندیار هــم بــرای نجــات دیگــری بــه هفت خــوان می رود. شــکل هفت خــوان او 
کمــی متفــاوت اســت. اســفندیار هــم وقتــی بــه هفت خــوان مــی رود جــوان اســت. 
ــرای نجــات آنهــا  ــز هســتند اســیر شــده اند و ب تعــدادی از کســانی کــه برایــش عزی
مــی رود؛ خواهرانــش. ارجاســب تورانــی حملــه کــرده و خواهــران اســفندیار را اســیر 
کــرده و خــود اســفندیار هــم در زنــدان اســت. اســفندیار را از زنــدان آزاد می کننــد تــا 

خواهرانــش را نجــات بدهــد و هفت خــوان اســفندیار شــکل می گیــرد. 
پــس هــر دو قهرمــان می خواهنــد نجــات دهنــد. بــا کمــی تفــاوت. گشتاســب، پــدر 
اســفندیار کــه شــاه اســت، از اســفندیار می خواهــد خواهرانــش را نجــات دهــد. 
پــدری کــه هــم اقتــدار سیاســی دارد و هــم اقتــدار خانوادگــی. بعــالوه اســفندیار 
سپهســاالر اســت. اســفندیار بــا شــرط و شــروطی مــی رود. رســتم هــم بــا حــرف 
پــدرش بــرای نجــات ایرانیــان مــی رود، امــا آنهــا خانــواده اش نیســتند. کســی از 



13
اسطوره شناسی امداد  و  نجات 
متن گفتار

رســتم انتظــار نــدارد، چــون خیلــی جــوان اســت. زال هــم می گویــد اگــر می خواهــی 
بــرو. یعنــی رســتم خــودش انتخــاب می کنــد امــا اســفندیار تــا حــدی وظیفــه دارد.
نمی شــود،  رویین تــن  اســت.  درونــی  رســتم  تغییــر  اینکــه  دیگــر  تفــاوت 
پیــدا نمی کنــد، فقــط کمــی شــکلش تغییــر می کنــد.  قدرت هــای جادویــی 
اســفندیار انــگار بــه قــدرت جادویــی سیاســی و نظامــی کــه می خواهــد می رســد 
کــه  داریــم  نجات بخشــی  روایــت  دو  دیگــر  به عبــارت  می شــود.  رویین تــن  و 
یکــی اختیــاری اســت و یکــی از ســر وظیفــه. نکتــه ی اصلــی ایــن اســت کــه در 
مواجهــه ی رســتم و اســفندیار، رســتم اســفندیار را می کشــد. بــا وجــود اینکــه 
اســفندیار هیــچ چیــز بــدی نــدارد، جــوان، دوست داشــتنی و پهلــوان اســت امــا 
آخــرش خواننــده هــوادار رســتم اســت. فردوســی هــم هــوادار رســتم اســت. شــاید 
ــت. و در  ــودش اس ــاب خ ــد انتخ ــتم برمی آی ــه از رس ــی ک ــه کنش ــل ک ــن دلی ــه ای ب
مهمتریــن کنــش یعنــی در هفت خــوان انتخــاب می کنــد کــه نجــات بدهــد. 
یــک تفــاوت دیگــر هــم اینکــه کنــش نجات گــری رســتم فــردی اســت. خــودش و 
ــد. امــا کنــش اســفندیار نهــادی اســت، ســازمانی  ــه هفت خــوان می رون رخــش ب
نجــات می دهــد. یــک ســپاه همراهــش هســتند. تنهــا بــا حریــف روبــه رو می شــود 
امــا شــب موقــع اســتراحت یــک اردوگاه همــراه دارد و ایــن تفاوتــی جــدی اســت.

محور
نجات

محورروایتهایادبی
روایــت نجــات بــه ایــن دو هفت خــوان محــدود نمی شــود. مضمــون نجــات در 
روایت هــای ایرانــی یــک مضمــون تکرارشــونده اســت. داســتان های بســیاری 
بدنــه ی  تعبیــری  بــه  مــی رود.  دیگــری  نجــات  بــرای  یکــی  آن،  در  کــه  داریــم 
بســیاری از داســتان ها بــه ایــن شــکل اســت. خــود رســتم یک بــار بیــژن را نجــات 
نــگاه  می دهــد. گیــو مــی رود و کیخســرو را نجــات می دهــد. شــاهنامه را کــه 

کنیــد، بخــش قابــل توجهــی از داســتان ها نجــات دادن اســت.
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بقیــه ی متــون ایرانــی هــم پــر از روایت هــای نجــات اســت. در آثــار نظامــی فــراوان 
اســت. حتــی داســتان های کوتاهــی کــه عطــار آورده، و بعــد در مثنــوی معنــوی 
موالنــا. بــه ایــن ترتیــب در ادبیــات مــا و در روایت هایــی کــه داریــم و بــا آنهــا بــزرگ 
شــده ایم، مضمــون نجــات دادن یــک مضمــون فراگیــر اســت. کســی مــی رود و 
کســی را نجــات می دهــد! چگونــه ایــن کار را می کنــد، چــرا ایــن کار را می کنــد، 
چقــدر خــودش انتخــاب می کنــد، چقــدر بــا کمــک دیگــران ایــن کار را می کنــد 
ــه اشــکال  و پیامــد آن چــه می شــود؟ این هــا پرســش های مهمــی هســتند کــه ب
مختلــف در روایت هــای گوناگــون پاســخ پیــدا کرده انــد. مجمــوع ایــن پاســخ ها 
را کــه کنــار هــم بگذاریــم می بینیــم یــک شــاخه ای داریــم بــه نــام »نجــات دادن«، 

و مشــتقی داریــم - کمــی مالیم تــر - بــه نــام »یاریگــری«.

بررسی
آناتومی

نجاتدادن
ســاختار  لحــاظ  بــه  افتــاده  کــه  اتفاقــی  نجــات،  داســتان های  همــه ی  در 

دارد. شــکلی  اسطوره شناســانه 
پیچیــده  سیســتم های  نظریــه ی  از  برآمــده  نظــری  مــدل  یــک  درون  از  مــن 
سیســتم  به عنــوان  را  اســاطیری  بافت هــای  مــدل  ایــن  می کنــم.  صحبــت 
تکاملــی پیچیــده در نظــر می گیــرد. در ایــن مــدل، مفهومــی داریــم بــه نــام تنــش 
و تعریــف تنــش، شــکاف میــان وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب اســت. 
یــک وضعیــت  و  کــرده،  کــه االن تحقــق پیــدا  یــک وضعیــت موجــود داریــم 
مطلــوب داریــم کــه دور از دســترس اســت. تمــام موقعیت هــای داســتانی حــول 

یــک یــا چنــد تنــش مرکــزی شــکل می گیــرد. 
فــرد  بــرای  اســت  مخاطــره ای  بنیادیــن،  تنــش  نجــات،  داســتان  مــورد  در 
اســت،  خویشــاوند  اســت،  خــوب  کــه  کســی  عزیــز،  فــرد  دوست داشــتنی، 
عزیــز اســت، هموطــن اســت، یــک ویژگــی دارد کــه ایــن ویژگــی بــا مهــر تعریــف 
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می شــود. کســی کــه قهرمــان بــه او مهــر دارد. مهــر از ایــن جهــت مهــم اســت. 
وضعیــت موجــود ایــن اســت کــه او در مخاطــره اســت و وضعیــت مطلــوب ایــن 
اســت کــه او از مخاطــره بیــرون بیایــد. قهرمانــی کــه نجــات می دهــد و می خواهــد 

وضعیــت موجــود را بــه وضعیــت مطلــوب تبدیــل کنــد.
کار قهرمــان در داســتان رفــع تنــش اســت. اگــر بخواهیــم در داســتانی قهرمــان را 
پیــدا کنیــم، کســی اســت کــه بزرگتریــن تنش هــا را رفــع می کنــد. شــاهنامه پــر از 
شــخصیت اســت امــا وقتــی تنش هــا را دربیاوریــم، خیلــی روشــن می فهمیــم کــه 

قهرمــان شــاهنامه کســی جــز رســتم نیســت. 
بــرای  بــرای »مــن« نیســت.  کــه  در داســتان نجــات، مخاطــره ای وجــود دارد 
دیگــری اســت کــه پیونــدی از راه مهــر مــن و او را به هــم متصــل می کنــد. و ایــن 
مــن بــرای اوســت کــه وارد ماجرایــی شــده کــه داســتان نجــات را می ســازد. 

در  مختلفــی  مخاطــرات  اســت  ممکــن  می زنیــم،  حــرف  آن  از  کــه  شــکافی 
خــود داشــته باشــد. ممکــن اســت یــک مخاطــره ی ســهمگین ضربتــی نزدیــک 
کــه مهــر  را  گــروه محــدودی  یــا  نفــر  یــک  باشــیم. قهرمــان می خواهــد  داشــته 
عمیقــی بــه آنهــا دارد نجــات دهــد. ســپاهیانی رفته انــد و شکســت خورده انــد 
و اســیر شــده اند و کــور شــده اند. موضــوع خیلــی ســهمگین و ضربتــی اســت 
و بایــد ســریع آنهــا را نجــات داد. دختــران گشتاســب -خواهــران اســفندیار -  

اســیر شــده اند و در دســت دشــمن اند و بایــد آزاد شــوند. 
ــود  ــه خ ــن ب ــود مزم ــت موج ــکل موقعی ــت و ش ــر اس ــره مالیم ت ــن مخاط ــی ای گاه
می گیــرد. مثــاًل داســتان کاوه ی آهنگــر. کاوه هــم نجات بخــش اســت. کــی قیــام 
می کنــد؟ آخــر دوره ی ضحــاک. دوره ی ضحــاک یــک روز کمتــر از هــزار ســال 
بــود. یعنــی وقتــی کاوه می خواهــد مــردم را نجــات دهــد، همــان لحظــه اتفاقــی 
ــرای چــی االن می خواهــد نجــات  نیفتــاده. ضحــاک هــزار ســال پیــش آمــده. ب
دهــد؟ کاوه یــک ویژگــی دارد کــه بچه هایــش را کشــته اند و بــرای اینکــه فرزنــدان 
مانــده اش کشــته نشــوند دادخواهــی می کنــد، ضحــاک حــق را بــه او می دهــد و 
از او می خواهــد امضــا کنــد کــه دادخــواه اســت. کاوه اینجــا شــورش می کنــد. 

ــرای بچه هــای خــودش شــورش نمی کنــد.  ویژگــی مهــم کاوه ایــن اســت کــه ب
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ــد یکدیگــر را نجــات می دهنــد.  ــا آخــر دارن در داســتان ســمک عیــار هــم از اول ت
ــا آن  ــد ب ــاران دارن ــه عی ــت ک ــردم اس ــر م ــه ب ــتم خلیف ــتان س ــت داس ــا در کل باف ام
ــه ایــن دلیــل اســت کــه عیــاران دوست داشــتنی هســتند  مخالفــت می کننــد. ب
ــد. ــل اخالقی ان ــک اص ــی ی ــه حام ــد. بلک ــاال می رون ــوار ب ــره از دی ــه یک س ــه اینک ن

اصلاخالقی
نجاتبخش

اصــل  یــک  حامــی  کــه  اســت  ایــن  ایــران  در  نجات بخش هــا  ویژگــی  یــک 
اخالقی انــد. در بقیــه ی فرهنگ هــا لزومــًا این طــور نیســت. قاعــده ی اخالقــی 
ــا  خاصــی پشــت آن نیســت. شــگفت اینکــه در مــورد اســفندیار هــم داســتان ت
حــدودی همیــن اســت. مــدل نجــات دادنــش چنــدان اخالقی نیســت اما مدل 
نجــات رســتم و خیلــی از دیگــران اخالقــی اســت. در حــوزه ی تمدنــی ایــران یــک 
وضعیــت ویــژه و یــک بافــت روایــی ویــژه داریــم کــه در فرهنگ های دیگر نیســت. 
ایــن بافــت بــه نجــات دادن بــه معنــی یــک رکــن بنیادیــن داســتان پردازی نــگاه 
می کنــد و یــک تنــش بنیادیــن می بینــد کــه نــه تنهــا نجــات دادن بــه معنــی 
حرکــت از وضعیــت مخاطره آمیــز موجــود بــه وضعیــت امــن مطلــوب، بلکــه 
یــک جوهــره ی اخالقــی هــم در آن وجــود دارد. معمــواًل معلمــان اخــالق قلمــداد 
می شــوند و بیشترشــان هــم پهلــوان و جنگاورنــد. انتظــار نداریــم کــه جنــگاوران 
در جامعــه نمــود اخالقــی باشــند، کــه اغلــب هــم نیســتند. مثــل ســامورایی ها 
ــگاوران  ــه جن ــم ک ــران می بینی ــا در ای ــد. ام ــی ندارن ــه ی اخالق ــچ جنب ــه هی ــه ک ک
جنبــه ی اخالقــی دارنــد و یــک دلیلــش ایــن اســت کــه نجــات می دهنــد. بعــد 
ایــن موضــوع تعمیــم پیــدا می کنــد بــه شــخصیت هایی کــه ممکــن اســت از 
جنــگاور بودنشــان دســت بکشــند. بیــدل دهلــوی یــک نمونــه ی مشــخص از 
ایــن افــراد اســت کــه سپهســاالر ســپاه گورکانــی بــوده و امــروز او را بــه نــام یــک 

ــیم.  ــق می شناس ــعرهایی عمی ــا ش ــی ب ــخصیت فرهنگ ش
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جمعبندی
مــا اعضــا یــا فعــاالن نهــادی هســتیم کــه کارش نجــات دادن یــا یاری رســانی 
اســت -هــالل احمــر- یعنــی در وضعیــت مخاطره آمیــز و ضربتــی کارش می شــود 
نجــات دادن، و در وضعیــت مالیــم کــه اوضــاع خــراب اســت امــا بحرانــی نیســت  
می شــود یاری رســاندن. ایــن مفهــوم و چارچــوب کــه شــالوده ی ســازمانی کار 
شماســت، زیربنــای فرهنگــی عمیــق و ریشــه داری در ایــران دارد و احتمــااًل زمانی 
کــه می خواهیــد در ایــن زمینــه فعالیــت کنیــد، می توانیــد بــه ایــن پشــتوانه تکیــه 
کنیــد و از رمزپــردازی غنــی کــه در ایــن حــوزه ی تمدنــی وجــود دارد بهــره بگیریــد. 
ایــن رمزپــردازی نتیجــه ی تجربــه اســت. بــا خوانــدن تاریــخ می شــود دیــد کــه مــا 
ایــن کارهــا را می کرده ایــم نــه اینکــه داســتان و اســطوره باشــد.داســتانواســطوره

انعــکاساغراقشــدهیفرهنگــیهســتندازرخدادهــایجامعــه. 
ایــن  را کشــت. دلیــل  زیــادی  تعــداد  کــرد  بــه اصفهــان حملــه  کــه  امیرتیمــور 
ــی  ــه کاوه اصفهان ــد ک ــت. می دانی ــام کاوه اس ــرای قی ــبیه ماج ــی ش ــتار خیل کش
ــه  ــد. تیمــور پذیرفــت ک ــرده بودن ــاز ک ــه روی تیمــور ب ــود. اصفهانی هــا دروازه را ب ب
ــه  ــت ب ــور خواس ــوران تیم ــی از مأم ــذرد. یک ــان بگ ــول از اصفه ــن پ ــال گرفت در قب
زنــی دســت درازی کنــد. آهنگــری بــه نــام علــی کچه بــای همــان کاری را کــرد 
کــه کاوه کــرده بــود. آن مأمــور را کشــت و بعــد طبــل برداشــت و در خیابــان راه 
افتــاد و مــردم، مأمــوران تیمــور را بیــرون کردنــد و بعــد هــم تیمــور حملــه کــرد و 
همــه را کشــت و فاجعــه ی بزرگــی رقــم خــورد. البتــه تیمــور بــرای علــی کچه بــای 
مقبــره ای هــم ســاخت. ایــن حرکــت بــرای نجــات بــه  هــر قیمتــی کــه شــده، 
در روایت هــای اســاطیری مــا بــوده. یعنــی جامعــه ای ایــن رویدادهــا را تجربــه 
کــرده، ایــن اســاطیر را ســاخته اســت. وقتــی در مــورد هــر یــک از شــخصیت های 
اســاطیری و کارکردهــا حــرف می زنیــم، در مــورد یــک زنجیره ی پیوســته و طوالنی 
ــر تنش هایــی کــه  از تجربه هــای جامعه شــناختی صحبــت می کنیــم کــه همــه ب
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تجربــه کرده ایــم ســوار بوده انــد. همیشــه در ایــن ســرزمین حملــه می شــده، زلزلــه 
می آمــده، ســیل می آمــده و عــده ای بایــد دیگــران را نجــات می دادنــد. ایــن 

مــوارد تجربــه شــده و در قالــب روایت هــای اســاطیری تبلــور پیــدا کرده انــد.

پرسشهایی
برای

اندیشیدن
چند پرسش طرح می کنم که اندیشیدن به آنها می تواند به ما کمک کند. 

پرســشنخســت اینکــه تبارنامــه ی ســازمان هــالل احمــر، کــه در دوره ی قاجــار 
اســت؟  کــدام  آن  در  ایرانیــان  نقــش  و  رمزپــردازی  چیســت؟  شــده  تأســیس 
خیلی هــا فکــر می کننــد هــالل احمــر از دولــت عثمانــی برآمــده در حالی کــه 
مؤســس هــالل احمــر و شــیر و خورشــید ســرخ ایرانــی بــوده. مهــم اســت تبارنامــه 

را بدانیــم و فروکاســتی ها و افزونه هــا را دریابیــم.
پرســشدوم ایــن اســت کــه چطــور شــأن عضــوی از ســازمان خــود را رمزگــذاری 
می کنیــد؟ فیلــم پســتچی کــه در آمریــکا ســاخته شــده و بــه ســفارش اداره پســت 
آمریــکا هــم ســاخته شــده می خواهــد ایــن مفهــوم را جــا بینــدازد کــه پســتچی ها 
ــکا  حامــل تمــدن هســتند. جملــه ای را می گوینــد کــه شــعار اداره ی پســت آمری
اســت و بــا حفــظ امانــت از داریــوش نقــل شــده کــه بنیان گــذار نظــام پســت 
اســت. می بینیــد جملــه ای از 2500 ســال پیــش، در ســرزمین آمریــکا کــه ربطی به 
خاســتگاه آن نــدارد، در ســازمان پســت کــه ســازمانی مــدرن اســت، از عناصــری 
اســتفاده کرده انــد بــرای ســاختن شــأن. برایــش طراحــی شــده و روایتــی مــدرن و 
هالیــوودی ســاخته شــده کــه کار می کنــد و بــرای پســتچی شــأن ســاخته اســت. 
مــا امــکان دیگــری داریــم. چــون روایت هایــی کــه گفتــم، موجــود اســت. امــکان 
واکاوی آنچــه داریــم و بازســازی آنچــه داریــم در اختیــار ماســت. بــه ایــن معنــی 
نیســت کــه همــه را بازســازی کنیــم و عینــًا همــان مفاهیــم را بــه کار بریــم. امــا 
می شــود از این هــا اســتفاده کــرد و یــاد گرفــت. در بســیاری از این هــا حکمتــی 
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ــم.  ــده روی ه ــته ش ــای انباش ــت. تجربه ه ــه اس ــی نهفت تمدن
پرســشســوم اینکــه چقــدر داســتان هایی کــه امــروز در هــالل احمــر رخ می دهــد 
-کــه زیــاد اســت- منعکــس می شــود؟ چقــدر ایــن ماجراهــا را تبدیــل بــه روایــت 
به وجــود  این طــوری  اســطوره ها  چــون  می کنیــد؟  تکثیرشــده  و  تثبیت شــده 
می آینــد. یــک رخــدادی تحقــق پیــدا می کنــد و چفــت می شــود بــه تجربــه ی 
الهام بخــش  دیگــران  بــرای  روایــت  ایــن  نهادینــه می شــود.  و  مــردم  زیســته ی 
اســت. و یــک ســازمان بایــد کار نهادینــه کــردن ایــن روایت هــا را بــر عهــده بگیــرد. 
ــد  ــد می توان ــه تجربه هــای ُخــرد زیســته ای کــه اعضــای ایــن ســازمان دارن چگون

ــران؟ ــرای دیگ ــش ب ــی الهام بخ ــه روایت های ــود ب ــل ش ــده و تبدی ــیده ش برکش

 السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته  
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   به نظــر می رســد شــما خیلــی شــرقی می بینیــد. مثــاًل بنیان گــذار صلیــب 

ســرخ اروپایــی اســت، یعنــی اروپاییــان در ایــن زمینــه ســابقه ی فرهنگــی دارنــد. 
در حالی کــه مــا شــرقی ها بــرای راه انداختــن یــک ان جــی او مشــکل داریــم. یــا 
در شــاهنامه آنچــه کــه شــما به عنــوان نجــات مطــرح کردیــد بــا تعریــف مــا از 
نجــات فــرق دارد. قهرمانــان شــاهنامه بــرای نجــات یــک نفــر خون هــای زیــادی 

می ریزنــد. ایــن نــکات را چطــور پاســخ می دهیــد؟
   وکیلــی: مــن بــا آن سرمشــق نظــری کــه ایــن گفتمــان شــما از آن بیــرون آمــده 

اســت مشــکل دارم. فکــر می کنــم بایــد مســتند دیــد کــه مثــاًل »دونــان« بنیان گــذار 
جنگ هــای  دیــد.  را  تاریــخ  بایــد  دارد.  خاســتگاهی  چــه  ســرخ،  صلیــب 
صلیبــی در قــرن ســیزدهم رخ می دهــد. ایــران هــم وضعیــت خوبــی نــدارد و 
تقریبــًا همزمــان بــا حملــه ی مغــول بــه ایــن ســرزمین اســت. ربطــی بــه مســیحیت 
هــم نــدارد. مهاجمــان اول بــه بیزانــس کــه مســیحی بــوده حملــه می کننــد و 
آخــر هــم شکســت می خورنــد. تحلیــل جالبــی وجــود دارد. مثــاًل جــای بحــث 
دارد کــه چــرا ایــن انــدازه تلفــات داده انــد و چــرا طــرف ایرانــی ایــن انــدازه کشــته 
نمــی داده؟ چــون طرف شــان ایــران بــوده. کل حــوزه ی تمدنــی ایــران. ایرانی هــا 
ــرای پرســتاری از مجروحــان داشــتند و فرنگی هــا نداشــتند.  سیســتم روشــنی ب

ــاد می کنیــم.  ــد از فلورانــس نایتینــگل ی ــی مــا هرجــا اســم پرســتار می آی ول
یــک وقتــی تصــور ذهنــی مــا ایــن اســت کــه پیــرو راه دونــان و نایتینــگل هســتیم، 
ــن  ــه در ای ــا اینک ــم. کم ــات بدهی ــم نج ــه می خواهی ــم ک ــر می کنی ــع فک ــک موق ی
ــد. حــدس مــن ایــن  ســرزمین پنــج هــزار ســال آدم هــا یکدیگــر را نجــات داده ان
نبــود  بــا وجــود  ایــران متفــاوت اســت.  امــداد و نجــات در  اســت کــه شــکل 
چــون  می شــود.  عمــل  موفــق  زلزلــه  در  امدادرســانی  در  همچنــان  امکانــات 
مــردم خودشــان می داننــد چــه بایــد بکننــد. نــه بــه ایــن دلیــل کــه آمــوزش مــدرن 
گرفته انــد، بــه ایــن دلیــل کــه یــک پشــتوانه ی پنــج هــزار ســاله ی نجــات دارنــد. 

فکــر می کنــم آگاهــی در ایــن مــورد ســودمند اســت. 
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   آیــا در اســطوره های مــا بخصــوص شــاهنامه، به طــور مشــخص بــه ســیل و 

زلزلــه اشــاره ای شــده اســت؟
   وکیلــی: دو منبــع خیلــی مهــم تمدنــی دربــاره ی موضوعاتــی کــه هــالل 

ــن  ــاًل یکــی از کهن تری ــم. یکــی اســاطیر اســت. مث ــا آن مواجــه اســت داری احمــر ب
اســاطیری کــه در حــوزه ی تمدنــی ایرانــی شــکل گرفتــه، اســطوره ی توفــان و ســیل 
اســت.  توفــان نــوح را در ســومر باســتان داشــتیم. گیلگمــش جایــی دنبــال گیــاه 
جاودانگــی می گــردد. گیلگمــش یــک نمونــه ی خــوب از داســتان هایی اســت کــه 
نجــات در آن نمی بینیــد. آنقــدر قدیمــی اســت کــه هنــوز مفهــوم نجــات شــکل 
نگرفتــه و فقــط می خواهــد خــودش را نجــات بدهــد و زنــده بمانــد. بــه او می گوینــد 
کســی بــوده کــه از توفــان جــان بــه در بــرده؛ یعنــی نــوح. او داســتان توفــان را تعریــف 
می کنــد. چــون در جنــوب ایــران و میــان رودان ســیل زیــاد می آمــده. باران هــای 
موســمی و ســیل. بــرای همیــن در مســیر ســیل هیچ وقــت جــاده نمی کشــیدند تــا 
همیــن اواخــر. پــس بخشــی هــم حافظــه ی تاریخــی اســت. در متــون تاریخــی مــا 
مثــل تاریــخ بیهقــی و تاریــخ گزیــده، چیــزی کــه بســیار تکــرار شــده زلزلــه اســت. این 

دو منبــع یعنــی تاریــخ و اســاطیر، فــراوان بــه ایــن وقایــع اشــاره می کنــد. 

   شــما بــه تنــش و وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب و قهرمانانــی کــه 

می خواهنــد تنــش را از بیــن ببرنــد اشــاره کردیــد. این هــا از دیــد مــن، کنشــگران 
سیاســی و اجتماعــی هســتند. این هــا نمی تواننــد مصداقــی بــرای امدادگــران مــا 
باشــند. آیــا کســانی هســتند کــه جنبــه ی سیاســی نداشــته باشــند و کمــک کنند؟
   وکیلــی: نمونه هــای دیگــری هــم داریــم امــا این هــا پشــتوانه های محکم تــری 

هســتند. مثــاًل در متــون تاریخــی ثبــت شــده کــه در شــهرهای ایــران گروهــی بــوده 
معــادل آتش نشــان های امــروزی. عیــاران یکــی از کارهایشــان کمــک کــردن بــوده. 
ســازمان داشــته اند. این هــا تاریــخ امدادگــری اســت. یعنــی خاطــره ی اینکــه 
چگونــه ایــن کار را انجــام داده ایــم. یکــی هــم اسطوره شناســی اســت. اســطوره ها 
چگونــه انجــام دادن کار نیســت. چــرا انجــام دادن اســت. چرایی هــا در جاهایــی 
کــه نرمافــزاریهســتند را اصــالح می کنــد.اســطورهها مهم تــر اســت و چگونــه 
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بــهچراهــاپاســخمیدهنــد. چــرا کمــک کنیــم؟ چــون اخالقــی اســت. چــون 
نــه  ببینیــم،  این طــوری  را  هفت خوان هــا  داریــم.  بــزرگ  تمدنــی  سرمشــق های 
سیاســی. چــون به نظــر مــن هــر دو بــا نجــات بیشــتر ارتبــاط دارد تــا بــا امور سیاســی. 

مــردم  کــه  دارد  وجــود  قهرمــان  فــرد  یــک  معمــواًل  مــا  اســطوره های  در     

نگاه شــان بــه آن فــرد اســت. مــا در هــالل احمــر هــم بــه ایــن مشــکل برمی خوریــم 
کــه مــردم منتظــر قهرمــان هســتند. ایــن را چطــور می شــود حــل کــرد؟

   وکیلــی: مــا معمــواًل یــک دوقطبــی قائــل می شــویم. مثــاًل فکــر می کنیــم 

بزرگتریــن  مثــال:  نیســت.  این طــوری  درواقــع  اســت.  ســازمان  ضــد  قهرمــان 
و  سیاســی  و  اجتماعــی  ماهیــت  اســت.  ایــران  کشــور  شــاهنامه  در  ســازمان 
نقــش  رســتم  اســت.  رســتم  آن  پشــتیبان  رکــن  مهمتریــن  اســت.  فرهنگــی 
ســازمانی غیرقابــل انــکاری دارد. در نظــام اجتماعــی، فــرد اســت کــه نظــام را 
ــه  ــرد نســازید، نظــام اجتماعــی نخواهیــد داشــت. مــا چیــزی ب می ســازد. اگــر ف
ــد و  ــردم برون ــد م ــیل بیای ــی س ــد وقت ــه می گویی ــم. اینک ــردم نداری ــوده ی م ــم ت اس
کمــک کننــد، مــردم مجموعــه ای از تک آدم هــا هســتند کــه به هــم می پیوندنــد. 
یــک تعبیــر هنجــاری داریــم از آدم هایــی کــه شــبیه هــم هســتند، کــه معمــواًل 
کمــی تحقیرآمیــز اســت، چــون همــه را یک شــکل می بینــد امــا درواقــع این طــور 
نیســت. مردمــی کــه می گوییــد، تک آدم هایــی هســتند کــه ســازمان خودشــان را 
دارنــد و در خانــواده و محلــه و محــل کار خودشــان، پیشــاپیش اتصــال ســازمانی 

ــد.  ــک کاری بکن ــی ی ــرایط بحران ــد در ش ــه بای ــت ک ــک آدم اس ــی ت ــد. ول دارن
کــه  داده  رخ  آدم هایــی  توســط  بــزرگ  اتفاق هــای  بســازند.  قهرمــان  بگذاریــد 
می خواســتند قهرمــان باشــند. جلــو ایــن را نگیریــم. چــرا مــا می ترســیم؟ ممکــن 
اســت آن آدم خطــا کنــد. بایــد یــاد بگیریــم کــه خطــا نکنیــم. قهرمانی گــری بایــد 
قاعده منــد باشــد و چکــش بخــورد. من هایــی کــه می خواهنــد قهرمــان باشــند، 
بایــد پختــه شــوند. امــا ایــن فراینــدی اســت کــه در من هــا رخ می دهــد. تک آدم ها 
یــاد می گیرنــد چگونــه قهرمــان باشــند. کســی مثــل رســتم یــاد می گیــرد چگونــه 
ــرای  ــتم ب ــای رس ــده ی جنگ ه ــش عم ــد. بخ ــظ کن ــازمان ها را حف ــا و س نهاده
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نجــات دیگــران اســت. یک جــا فقــط به خاطــر خــون ســیاوش تهاجمــی اســت. 
بقیــه ی جاهــا از یــک نهــاد و ســازمان دفــاع می کنــد.

اینکــه آدم هــا در شــرایط بحرانــی وارد عمــل بشــوند، بخشــی بــه ایــن برمی گــردد 
کنــد،  توجیــه  را  آنهــا  کنــش  کــه  باشــند  داشــته  معنــادار  سرمشــق هایی  کــه 
تجربــه ی ذهنــی داشــته باشــند و میــل داشــته باشــند کــه قهرمــان باشــند. به نظــر 
ــراس  ــک ه ــار ی ــان دچ ــا در تمدن م ــن م ــر م ــدارد. به نظ ــرادی ن ــچ ای ــن هی ــن ای م
از قهرمان هــا شــده ایم. در حالی کــه تمــدن مــا را قهرمانــان فرهنگــی و علمــی 
تمــدن دیگــری  زیادنــد. هیــچ  مــا  ادبــی ســاخته اند. چهره هــای درخشــان  و 
ــه ی  ــد مای ــا تک چهره هــا ســاخته شــده باشــد. ایــن بای ــدازه ب ــم کــه ایــن ان نداری
ســرافرازی مــا باشــد. مــن بــر مهــر تأکیــد کــردم چــون به نظــرم شــالودهیتمــدنمــا
مهــراســت.یعنــی آدم هــا بــه یکدیگــر مهــر دارنــد کــه ایــن تمــدن باقــی مانــده. امــا 
ایــن را بایــد آمــوزش داد. چــون مهــر معنــای پیمــان و قــرارداد اجتماعــی هم دارد. 

ــر مبنــای مهــر ایجــاد می شــود. مهــر خردمنــد اســت. پیونــد معنــادار عقالنــی ب
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه چیزهایــی را بــه گروه هایــی کــه در شــرایط بحرانــی از 
آنهــا انتظــار امدادگــری داریــم، آمــوزش عمومــی دهیــم. جنبــه ای از ایــن، انگیــزه 
اســت. رســیدن بــه ایــن ادراک کــه جــان همســایه ی مــن مهم تــر از یخچــال مــن 
اســت. ایــن موضــوع نیــاز بــه آمــوزش دارد. ایــن نرم افــزار بایــد احیــا شــود و احیــای 
ــا اســتفاده از  ــه آمــوزش نیــاز دارد. حــرف مــن ایــن اســت کــه ایــن آمــوزش ب آن ب

ــر اســت. روایت هــای اســاطیری راحت ت

   آیا در اوستا و سایر متون هم مفاهیم امداد و نجات دایم؟

گزاره هــای  می بینیــم  اوســتا  در  کــه  اشــاره هایی  اولیــن  وکیلــی:     

نجات بخشــی مــدل دوم اســت و در  گاهــان اســت. وضعیــت موجــود و مطلوب 
امــر  و  اهریمنــی  امــر  آمیختگــی  روشــن شــده. وضعیــت موجــود  و  مشــخص 
اهورایــی اســت و وضــع مطلــوب پــاک شــدن اســت و بایــد نجــات داد. کلمــه ای 
کــه بــه کار رفتــه کلمــه ی سوشــیانس اســت کــه بــه معنــی »نجات بخــش« اســت 

کــه بعدهــا جایگاهــی اســاطیری پیــدا می کنــد.
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 امداد و یاری گری قبل از هر اقدامی به تفکر و تأمل نیاز دارد.
چیســتی،چرایــیوچگونگــی آنچــه در میــدان عمــل بــرای کمــک بــه نــوع بشــر 
انجــام داده ایــم یــا می خواهیــم انجــام دهیــم پرســش های مهمــی هســتند کــه 
بایــد بــا دقت به آنها بیاندیشــیم. درنگ در مســائل انســان، نیازهــا و رفتارهای 
او و نیــک نگریســتن بــه آنچــه در قالــب خدمــات داوطلبانــه بشردوســتانه 
مشــغول آن هســتیم مســیر تحقــق اندیشــه ورزی در بــاب یاری گــری اســت 

بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن چیســتی ها، چراهــا و چگونه هــا.
امروز بیش از پیش ضرورت اندیشه ورزی نمایان شده است.

احمــری  هــالل  فعالیت هــای  مخاطــب  و  موضــوع  عنــوان  بــه  انســان، 
موجــودی اســت پیچیــده و حــوزه علــوم انســانی بــا زیرشــاخه های متنــوع اش  

دانــش مطالعــه ایــن پیچیدگی هــای انســانی در بافــت جامعــه اســت.
معاونــت فرهنگــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه پــس از مطالعه و بررســی روندهای 
جــاری جمعیــت،ژرفاندیشــِیانسانشناســانهازدریچــهعلــومانســانی را یکــی 

از مســائل مهــم امــروز جمعیــت می دانــد کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت.
بــرای  کــه  برگــزاری نشســت های علمی-تخصصــی، گام نخســت اســت 
تحقــق ایــن هــدف بــه همــت همــکاران جمعیــت و مشــارکت اندیشــمندان 

ــت. ــده اس ــته ش ــف برداش ــای مختل حوزه ه
مجموعه درنگ، متن سخنرانی های این نشست ها در قالب درس گفتار است.


