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  ٢٠١٧بر واکت - گاھنامۀ ھنر و مبارزه
  حميد محوی: برگردان و نگارش از

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٧
  

  ناجيان جھان و عقدۀ طرد شدگی
  سھراب، موسی، مسيح، محمدبتمن، سوپرمن، ژوکر، دراکوال، زال، رستم،

٢  

  منشأ نجات بخش

کاشف به عمل . حال به سراغ ابر قھرمانانی می رويم که در داستانھای مصور يا سريالھای سينمائی ظاھر می شوند 

کنيم که گذشتۀ جراحتبار  در زندگينامۀ آنان کشف می. تبديل نمی شوند» ناجی«می آيد که اين ناجيان بر حسب اتفاق به 

در بررسی شخصيت ھای داستانی مختلف و ابر قھرمانان، در اينجا ناجيان .  خشونتباری را تجربه کرده اندو حتا

  ...مختلفی را برخواھم شمارد و شايد شما نيز بتوانيد خودتان را بين آنان بازشناسی کنيد

  

 ناجی دلسوز: سوپرمن 

 
  ).کارل گوستاو يونگ(» خدمت کندکه بتواند بھتر به ديگران  انسان بايد خودش باشد تا اين« 

اين فاجعه برای سيارۀ او وقتی به وقوع می . سوپرمن بايد به سرعت سياره اش را که در حال نابودی ست ترک کند

. برای حفاظت از جان او، پدر و مادرش فرزندشان را به سيارۀ زمين می فرستند. پيوندد که او ھنوز نوزادی بيش نيست

فرزندی می پذيرند و ه يک زوج دھقان او را ب. چند شھاب سنگ خساراتی به طبيعت وارد می کندسفينۀ او به ھمراھی 

او خيلی . وقتی به توانائی ھای فوق العاده اش پی می برند به او می آموزند که خودش را با جامعۀ انسانی سازگار کند

  .   می برد به ابر قدرتھايش پیءزود به گرايش خود برای ايفای نقش ناجی با اتکا

در سن بلوغ، برای به انجام رساندن مأموريتی که برای خود تعيين کرده، يعنی کمک رسانی به مردم و نجات آنان، و با 

  . خود را می پذيرد، يعنی روزنامه نگار و ابر قھرمانۀادامۀ سازگاری با جامعۀ انسانھا، ھويت دوگان

  در داستان زندگينامۀ او چه می بينيم ؟
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که در جامعۀ انسانی کالرک کنت نام دارد، جراحت بزرگ طرد شدگی را در نخستين روزھای زندگی اش سوپرمن، 

اش ندارد زيرا وقتی او  ھيچ خاطره ای از پدر و مادر طبيعی. تجربه کرده و آخرين بازمانده از ھم نوعان خود می باشد

ونتبار و ناگھانی از پدر و مادر طبيعی و سياره ولی جراحت جدائی خش. را به زمين فرستادند نوزادی بيش نبوده است

پذيرش فرزندخواندگی نزد زوج دھقان، برای او دو چھرۀ بسيار مھم پدر و . اش در ضمير ناخودآگاه او حک می شود

جای حفاظت سرسختانه به او ه دھند که با ھوشياری ب مادر با ارزشھای استوار و پايدار مھر و عطوفت را تشکيل می

  .ند که خودش را با جامعۀ انسانی سازگار کندمی آموز

با قدرتھايش، می توانست در قدرت مطلق، ديکتاتور بی بديل و خشونت . کالرک کنت در اين چشم انداز رشد می کند

را به تن » ناجی«عکس، در ارزشھای وفادارانه، صادقانه و شھامت در مقابله با خطرات، تجھيزات ه سقوط کند ولی ب

  .توانائی ھايش را برای کمک به ديگران به کار می بندد و گاھی نيز به بھای سوختن بالھايشمی کند، و 

  آيا او می توانست سرنوشت ديگری داشته باشد ؟

بسته در چھارچوب تعليم و تربيت انسانی، موجودی استثنائی، يگانه بازمانده از . نظر می رسده چنين امری مشکل ب

اگر به اين فھرست اضافه کنيم که او . را ملزم می داند که برای ديگران کاری انجام دھديک فاجعۀ بی سابقه، او خود 

وليت باران شھاب سنگ روی کرۀ زمين و خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را روی دوش خود احساس می ؤبار مس

ی اش را بايد با بار گناھی که برای که ھمۀ زندگ يا اين. ًکند، در نتيجه او واقعا انتخاب ديگری نمی تواند داشته باشد

که آن را ترميم و جبران کند، و اين ھمان کاری ست که انجام می  چنين رويدادی احساس می کند سپری کند، و يا اين

  .دھد

آيا اين موضوع شما را به : حال اين موضوع را با شخصيت طرد شده يا سندروم انزوای عاطفی در رابطه قرار دھيم 

ابر «خاص خودشان را بازشناسی کنند، البته منھای  ی نمی اندازد ؟ شايد برخی از شما بتوانند داستان ياد فرد خاص

  ...چی. »قدرت

رو ھستيم که در دوران کودکی اش فقدان خشونتباری را تجربه کرده و طی آن پدر و ه  در واقعيت، ما با فردی روب

در نتيجه .  داشته استء تخيلی جايگزين پدر و مادر طبيعی اتکامادرش را از دست داده و سپس به چھره ھای واقعی يا

او برای ھميشه در زندگی اش متأثر از اين فقدان بوده و شخصيت باطنی او خصوصيت روانی طرد شدگی را نشان می 

 پدر او به ناجی تبديل می شود، يا به اين علت که. دھد، اين نجات بخش مأموريت خاصی را در وجودش احساس می کند

که فضای زيستی و ارزشھائی که درآن پرورش يافته  و مادر خوانده اش چنين نگاه و نگرشی درباۀ او داشته اند و يا اين

در ھر صورت، او به جايگاه فردی استثنائی ارتقاء می . يت و مأموريتی ھدايت کرده استمسؤولاو را به گزينش چنين 

دی و يگاه فردی ست که می تواند يزيرا، او يگانه بازماندۀ يک تراژ. می کنديابد، اين امر او را جذب وادی قادر مطلق 

  .کند» مديريت«اين وضعيت را 

که  ًبا خصوصيتی عميقا دلسوز با احساس ھم دردی، او در اين پندار است که می تواند به ياری ھمه بشتابد و چه اين

ه خود را ب) روانی و حتا جسمی(لتی حاضر است زندگی آدمھای خوبی باشند و يا بد نجاتشان دھد، و برای چنين رسا

و ... ھرگز به اندازۀ کافی نکوشيده، و به آن شکلی بايد و شايد نجات نداده است. احساس گناه موتور اوست. ندازدخطر بي

س انجام ولی ح. در راستای حس انجام وظيفۀ بسيار فزاينده، به آوردگاه باز می گردد. گاھی بالھايش در آتش می سوزد

وظيفه يگانه علتی نيست که او را به آوردگاه بازمی گرداند بلکه علت ديگر اين است که او نياز دارد تا ھمه چيز را 

با موضعگيری در چنين گرايش محرکی در جايگاه ناجی ھمگان، او احساس . ًاو زندگی نسبتا منظمی دارد. ل کندوکنتر

به سوی ديگری شتافتن بی . دداد دارد و ھيچ خطری برای او روی نخواھد  خوکنترولمی کند که جھان بيرونی را زير 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

که خود او نيازمند باشد، اين حرکت را به پيش می راند زيرا در اين نقطه ھيچ خطری او را تھديد نمی کند زيرا او  آن

  .که ادعا و تکبری داشته باشد در اوج به سر می برد بی آن

عالوه بر اين از ارزشھای پايدار و . ويند که پايدار، ارزشمند و شواليۀ خدمتگذار استاز بيرون، مردم دربارۀ او می گ

ولی . او می تواند مورد ستايش عمومی قرار گيرد و حتا موجب شيفتگی خاصی نزد ديگران شود. استوار او می گويند

 معتدل است و ناشناس باقی ماندن  عکس، او خيلی فروتن وهاين ناجی از اين زاويه به بازشناسی خود توجھی ندارد، ب

او بازشناسی را فقط در يک صورت می پذيرد و آن ھم وقتی ست که علت وجودی . را به شھرت بيشتر ترجيح می دھد

  .اش در کمک به ديگران باشد، تا ديگران نيز بتوانند وجود داشته باشند

؟ آيا اين تأمالت با شما حرف می زند ؟ پس پايان آيا برخی از شما خودتان را در اين چشم انداز بازشناسی کرده است

  ...رنج و محنت شما ھنوز به پايان نرسيده است

ولی اگر . دھند قھرمانان ما ھمگی قلب بزرگی دارند و در عين حال به امر عدالت حساسيت فوق العاده ای  نشان می

ّم تقابل خير و شر، قھرمانان ديگری به بی سوپرمن پايبندی به عدالت را در عادل بودن تلقی می کند و نه در مفھو

  ...عدالتی حساسيت نشان می دھند و تصميم می گيرند که دست افزاری باشند برای متوقف کردن آن

 

  ناجی سايه آسا: بتمن 

       
 )ونگکارل گوستاو ي(» با نگاه کردن به نور نورانی نمی شويم، بلکه وقتی نورانی می شويم که در تاريکی فرو برويم«

   

 کودکی ست که از امتيازات خانوادگی برخوردار بوده، پدرش کارخانه دار ثروتمندی ست Bruce Wayneبروس وين 

بوريس در يک کاخ خيلی عظيم زندگی کرده و . که پولھايش را برای گسترش امور عمرانی شھر به خدمت می گيرد

  .بزرگ شده است

روزی از روزھا وقتی در باغ در حال بازی بود، در . تأثير قرار می دھدحادثه ای زندگی او را در دوران کودکی تحت 

خفاش ھا به دليل حضور او وحشت . چاھی سقوط می کند و به اين ترتيب آشيانۀ زير زمينی خفاش ھا را کشف می کند

اد روح و روان زده می شوند و از روی ترس به او ھجوم می آورند، حتا اگر ھدفشان حمله به او نبود، ولی اين رويد

  .که تا مدتھای مديد خواب آرام او به کابوس تبديل می شود طوریه بروس وين را برای ھميشه جريحه دار می سازد ب
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شبی، وقتی که با پدر و مادرش از اپرا بيرون می آمدند، دزدی به آنھا حمله می کند و می خواھد پول و جواھراتشان را 

صدای فرياد بروس شنيده می شود که .  بروس به قتل می رساند و فرار می کندبربايد، و سپس آنھا را جلو چشمان

  .درخواست کمک می کند

رسد،  وقتی به سن  بلوغ می. بروس وين وارث امپراتوری پدر، تحت سرپرستی سر خدمتکار کاخ بزرگ می شود

که قدرت فوق العاده ای داشته  آنابر قھرمان بی . سوگند ياد می کند که شھر را از خشونت و بزھکاری پاکسازی کند

ولی برای مبارزه عليه جنايت، بايد ھويت . باشد، تمرينات فشرده ای را درھمۀ زمينه ھای جسمی و فکری آغاز می کند

ًخفاش طبيعتا نخستين . ندازددھند به وحشت بي خود راه نمیه اصلی خود را استتار کند و جنايتکارانی را که ھيچ بيمی ب

  . به ذھنش راه يافت، يعنی حيوانی که بخش مھمی از دوران کودکی او را دچار تشويش کرده بودفکری بود که

ِاين است چگونگی تجربۀ جراحت طرد شدگی نزد کودکی که پدر و مادرش را وحشيانه جلوی چشمانش به قتل رساندند، 
زۀ حرکت او از احساس بی عدالتی انگي. خالف سوپرمن که جراحت روانی اش به ساحت ناخودآگاه واپس زده شده است

منشأ می گيرد که از سوی ديگر رنگ انتقام را نيز نشان می دھد، ولی ارزشھای که به ميراث پدری او تعلق دارد 

   .آن را تحول بخشيده است) يعنی مدد رسانی به نيازمندان(

 .واند خوش شگون يا بد شگون باشدجايگاه نمادينۀ خفاش در فرھنگ عامه، تصوير اين حيوان در تخيالت عمومی می ت

خود جلب می ه خصوصيت شگفت انگيز، زندگی شبانه و اسرار آميز خفاش ھا او را ب) بتمن(ولی برای بروس وين 

 زيرا چيزی به اين بی اھميتی  که بتواند جنايتکاران. کند، يعنی خصوصياتی که می تواند برای او به قدرت تبديل شود

را به وحشت بيندازد، فقط شخصيتی ترسناکتر از خودشان است که می تواند برای بتمن امتياز و برتری به وجود 

  .بياورد، گرچه خود او در واقع دارای ھيچ قدرت فوق العاده ای نيست

 در شب، ثروتمند با رفتار خارج از عرف در روز، و شخصيتی اسرار آميز. بتمن به ھمزاد بروس وين تبديل می شود

بروس وين تنھا اين تصوير را بر نمی گزيند، بلکه خود را در آن باز می . بتمن با شخصيت او پيوندی تمام عيار دارد

  . در واقع تصوری ست که در اعماق وجود و شخصيت او در تاريکی اعماق خود او به سر می برد. يابد

. کند آگاه است  ترس و اضطرابی که به تبھکاران تحميل می ترس بيھوده و بيمارناکش، او به اھميتکنترول با تسلط و 

 برگ برنده در مبارزاتش عليه ۀاو در عين حال می داند چگونه ھيجان حسی خود را منتقل کند و از اين قابليت به مثاب

  .تبھکاران استفاده می کند

او يک . گيرد دست میه د را بکودک معصوم، جراحت ديده و مبتال به ترس بيھوده يا ترس بيمارناک، سرنوشت خو

، او فقط با نيروی اراده )١(با قابليت انعطاف پذيری روانی .  برای او روی دادههبازمانده از فاجعه ای ست که در گذشت

تحت تأثير آموخته ھا و ارزشھائی که بدان دلبستگی پيدا کرده، از ). ٢(به شخصيتی تبديل می شود که می خواھد

با درک مفھوم عميق اضطراب وچگونگی بازتوليد آن، او حس . نه فاصله گرفته و گذشت می کندتمايالت انتقام جويا

  .انتقام جويانه را در شخصيتی که از ترس الھام گرفته شده تلطيف می بخشد

فه مفھوم انجام وظي. ًدر عقدۀ  طرد شدگی، مطمئنا فرد ناجی را بازمی يابيم که خود را ملزم به مأموريتی خاص می داند

مضمون .  موضوعی مھم مطرح خواھد بود، گرچه علتی که آن را بر می انگيزد چيز ديگری ستۀھمواره به مثاب

او می . مربوط به قتل پدر و مادر را کنار بگذاريم و فقط به احساسات کودکی که به سن بلوغ رسيده توجه نشان دھيم

خواھد ھرگز چنين فاجعه ای برای ديگران   و نمیداده خواھد مانع تکرار فاجعه ای شود که در زندگی خود او روی

جويش را در اين  و او می خواھد در زمينه ای که بيش از ھمه به آن آگاه است به مردم کمک کند، و جست. روی دھد
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عمق فاجعه را ديده و تجربه کرده، آن را می . او ھميشه به ياری نيازمندترينھا می شتابد. راستا سازماندھی می کند

  .شناسد و بازماندۀ چنين فاجعه ای ست

جو کرده تا به درک و  و اعماق خويشتن خود را نيز می شناسد، او ژرفای مھيبترين اضطرابھای درونی اش را جست

از چيزی که می توانست . او حتا از اين ژرفای پر اضطراب برگ برنده اش را بيرون کشيده است.  آن نائل آيدکنترول

او برای کمک رسانی به افرادی که مورد خشونت جسمی و . دست آورده استه د، نيروئی کارا بپاشنۀ آشيل او باش

  .رود پيش می» تخصص«روانی بوده اند، خود را تجھيز می کند و در اين زمينه در حد 

اگر سوپرمن مظھر ھم دردی . ولی اين رويدادھا شخصيت او را در ژرف ترين زوايای درونی اش دگرگون می کند

او با آنچه در ژرفترين زوايای انسانی وجود . ً، بتمن نماد دادگری ست که در زمينۀ حسی تقريبا چيزی حس نمی کندست

برای . دارد آشنا ست، خشونت رايگان و به ھمين گونه ترس بيھوده يا بيمارناک او را به سر حدات جنون ھدايت می کند

دھد و و مفھوم عميق اين جنون را کشف می  ش را پرورش میجلوگيری از سقوط در چنين ورطه ای، او قابليت ھاي

  . کند تا ھرگز تحت تأثير آن قرار نگيرد

که  او برای ھميشه با اين بخش مبھم و تاريک، و به بھای اين. که خسارتی نبيند از اين مرحله عبور نمی کند ولی بی آن

سی در عين حال به او کمک می کند که از خودش ولی اين بی ح. ھرگز چيزی را حس نکند، به زندگی ادامه می دھد

  .اگر چيزی حس نکند، درد و رنجی نيز متحمل نخواھد شد. محافظت کند

را » چيزی حس نمی کنند«با جذب وجه ابھام آميز و تاريک وجودش، می تواند خودش را ھدايت کند و يا افرادی را که 

و برای اين . ليس و جز اينھا کار کندوپزشکی، مشکالت روانی، پدر نتيجه، می تواند در زمينۀ روان. خود جلب کنده ب

با قابليت انطباق باال، خيلی زود می آموزد و ھمۀ تجھيزات . منظور، امکان چنين کارھائی را برای خود فراھم می سازد

روی آنھا اتکا ی که ئدر اين کارزار، ارزش ھا. و سالحھای مورد نياز برای انجام مأموريت ھايش را تدارک می بيند

  .می کند به کنش ھايش مفھوم می بخشد

ولی وقتی از قابليت مقاومت . با خصوصيت روانی شخصيتی واجد انعطاف روانی به سر می برند...سوپرمن، بتمن

ماند، و ھمواره ضرورت  روانی حرف می زنيم، در عين حال از تعادلی نيز حرف می زنيم که کمابيش شکننده باقی می

  . حفظ شودکنترولوجود دارد تا » دن وضعيت به حالت تعادلبازگردان«

  

 :پاورقی مترجم    

ده  در روانشناسی به کار بر Résilienceرا در اينجا برای ترجمۀ اصطالح ] انعطاف پذيری روانی[ميزان قابليت ) ١

قاومت تنش و کرنش زيک و مقاومت مصالح به عاريت گرفته شده است، در منشأ مام، در زبان فرانسه از مبحث ف

در . قابليت فلز برای مقاومت در مقابل فشارھائی ست که تحمل می کند و پس از تغيير شکل به حالت اوليه باز می گردد

روانشناسی، به اين معناست که در مقابله با جراحتھای روانی برخی بھتر از ديگران از عھده بر می آيند و آزمون تلخ 

 می گذارند، در حالی که با توجه به عمق فاجعه ای که از سر گذرانده اند می بايستی زندگی را با موفقيت پشت سر

 Emmy مريکائی و متخصصان نوزاد مثل امی وارنرااين اصطالح با بررسی ھای روانپزشکان . سقوط می کردند

Warner يا جان بولبی   John Bowlby در فرانسه، بوريس سيرولنيک .  رايج شد٨٠ در سالھایBoris Cyrulnik 

 Un(» بدبختی خوش شگون«در کتاب . نخستين روانپزشک و روانکاوی ست که به اين موضوع پرداخته

merveilleux malheur ( او در اين کتاب به فرآيند ترميم خويشتن نزد فرد بازمانده از فاجعه می پردازد و در کتاب
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ونه از نخستين روزھای زندگی فرآيندھائی برای ، او نشان می دھد که چگ»اردکھای کوچولوی دست و پاچلفتی«

  . بازسازی جراحت روانی به کار می افتند

 بزرگ زندگی چيره شوند و با وجود ھمۀ مشکالت زندگی انسانی یبا مشاھدۀ کودکانی که توانسته اند بر آزمون ھا«

يک واژه به ما اجازه می . تدست نيس بد بختی مثل خوشبختی ھرگز ناب و يک. خود را بسازند شگفت زده می شويم

اين واژه ھمانا انعطاف پذيری روانی ست که به معنای قابليت پيروزی آنان . دھد که راز موفقت اين کودکان را دريابيم

با درک چنين ساخت و سازی . باشد که با وجود ھمۀ مشکالت و موانع به آنان اجازه می دھد که رشد کنند در زندگی می

جوی  و بدبختی و رويدادھای ناگوار زندگی تغيير می کند، و در فراسوی آن می توانيم در جستست که نگاه ما به 

  )بدبختی خوش شگون. بوريس سيرولنيک(» .رويداد شگفت انگيز باشيم

. ھيچ مصيبتی خوش شگون و شگفت انگيز نيست«: ًدر مقدمۀ ھمين کتاب بوريس سيرولنيک فورا ھشدار می دھد که 

 زندگی فرا می رسد، آيا  بايد به آن تسليم شويم؟ و اگر به مبارزه برمی خيزيم، سالح ھای ما کدام ولی وقتی آزمون

  »خواھد بود؟

با وجود اين، برای من نگرش بوريس سيرولنيک با ھمۀ اھميتی که می تواند داشته باشد، جای ترديد نيز دارد زيرا نگاه 

، برای من گروھی که از آنھا ياد نشده بيشتر اھميت دارد، يعنی »ندموفق شده ا«او متوجه آن دسته از افرادی ست که 

  .آنھائی که موفق نشده اند

 خواست و ءابتدا. ًبايد کامال در حالت نسبی تلقی کنيم، زيرا خواستن ھميشه توانستن نيسترا البته اينگونه داوری ھا ) ٢

تمن می تواند بتموبيل داشته باشد، و با سفارش لباس يا آرزومندی بايد امکان پذير باشد، در ثانی برای مثال اگر ب

ی قديمی سازمان سيا را در اختيار دارد نرا دريافت می کند، او يک متخصص فعملياتی بی ھيچ مانعی سفارش خود 

طور خالصه می توانيم که روانشنانی و روانکاوی در وضعيت کنونی، مثل ه ب. چنين موردی شامل حال ھمه نمی شود

وم انسانی در بھترين شرايط می تواند دقيترين مسائل و مشکالت روانی انسانھا را تعريف کند، ولی در ديگر عل

وضعيت کنونی باز ھم در بھترين شرايط شايد بتواند شناخت و آگاھی و دست آوردھايش را به بخشی از جامعۀ کتاب 

نجھا در سطح توده ھا ھمچنان بی پاسخ باقی می ولی دردھا و ر. خوان و آنانی که برای مطالعه وقت دارند منتقل کند

نديشيم، و اگر به مسائل مدھای تبعيض طبقاتی و اجتماعی بياگر به حاشيه نشينھا و مطرود شده ھای اجتماعی، پيا. مانند

واالگرايانه در عين حال مانند و ھمسان سندروم طرد (نديشيم  سرنوشت خالقيت و واالگرايانه بيو مشکالت آموزشی،

در می يابيم که شناخت و دست آوردھای ) دگی در عنصر ثابت يعنی تمايل فرد برای تبديل شدن به ناجی جھان استش

روانکاوی و روانشناسی تا وقتی که ساز و کار جامعۀ جھانی و زندگی حتا به سود سرمايه گره خورده، پشيزی ارزش 

  .عملی ندارد

ه ھای بھداشت روانی فعال ھستند، پيش از ھمه نگران حفظ موقعيت متأسفانه بخش عظيمی از اين افرادی که در حرف

يعنی ھمان نظمی که سر منشأ . ی خود می باشند و درمان را در راستای حفظ نظم کنونی تلقی می کنندئحرفه 

تقادی ًجز روانکاوان که اينھا اساسا خيال خودشان را راحت کرده اند و برای ھر انه البته ب. مصيبتھای بی شماری ست

و » ما معالجه نمی کنيم«مثل آخوندھای ايرانی يک پاسخ غير قابل پيشبينی و بی در و بی پيکر آماده  دارند و می گويند 

با توجه . ؟ آنوقت به چند تز دکترا نياز خواھد بود...بعد اگر بپرسيم پس شما چه کار می کنيد. »کار ما درمان نيست«يا 

 و پرس و جوھای ما چند تا کشور در دنيا تخريب شده، ميليونھا آدم کشته شده حبتصبه اين واقعيت که در طول اين 

اند، ميلياردھا ساعت از زندگی انسانھا در در به دری و بی کاری و بی پولی به ھدر رفته، فقط به اين علت که برای 
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يد نمی کنند و محکوم به حذف يعنی برای سرمايه ھا ارزش اضافی تول: نظم حاکم مفيد نبوده و کارائی نداشته اند 

  .اجتماعی شده اند

 :لينک متن اصلی 
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