
 اسطوره های مشترک
 

 وکیل دکتر رضا مقصودی

در تاریخ تکامل بشر گفته شده انسان آنگاه از َبَدوّیت و نخستین شکل زندگی فاصله گرفت و تبدیل به انسان خردمند شد که 
  .توانست در گروه های باثبات نظم اجتماعی مشخص تولید و با رهبری واحد وفاق و حّس هوّیت جمعی ایجاد کند

 
 چگونه انسان تکامل یافته موفق به این مهم شد؟

ِسّرش اینست که او توانست با بهره گیری از قوه تخّیل خود تعدادی افراد ناآشنا،غریبه و متفرق را در مقیاس بزرگ انسانی وادار 
 .به همکاری مشترک سازد.وسیله این تشریک مساعی برای اهداف واحد"اسطوره های مشترک"بود

نوح هراری در کتاب انسان خردمند می نویسد:"کلیساها بر بنیاد اسطوره های دینی مشترک بنا می شوند.دو  دکتر یووال
کاتولیک که هرگز یکدیگر را ندیده اند،می توانند در کنار هم به جنگ صلیبی بروند یا برای احداث یک بیمارستان پول هایشان 

قالب انسان تجّسد یافت و اجازه داد به صلیبش بکشند تا ما را از بار را روی هم بگذارند،چرا که هر دو معتقدند خدا در 
 ."گناهانمان برهاند

بر همین روال،دولت ها،ملّیت ها،نظام های قضایی،اشخاص حقوقی و فروض قانونی همگی بر اسطوره های مشترک 
ت که هوّیت تخّیلی واعتباری ساخته استوارند.مثال روشن تر آن نمادهای تصویری شرکت های بزرگ مانند نشان "شیر پژو"اس

هزار نفر را در سراسر دنیا به استخدام خود درآورده تا افرادی که اکثرًا یکدیگر را نمی شناسند برای  ۲۰۰بطوریکه بیش از 
 .اهداف واحد همکاری کارآمد داشته باشند

ه روز با پیشرفت جوامع انسانی،قدرتمندتر و این واقعیت های اعتباری یا خیالی مانند پدیدارهای عینی وجود دارند و روز ب
 .تاثیرگذارتر می شوند

در وکالت نیز اهداف عالی و بزرگ انسانی چون دفاع از حق،پیش بینی،پیش گوئی و پیشگیری قضایا،نظارت بر بدین سان،
اخالق قوانین،انتظار،اصالح و انتقاد،ذاتًا مستقل،استقرار قانون و نظارت بر حسن جریان آن،نظم عمومی،

حسنه،عدالت،حقوق بشر،حافظ،حامی و مددکار دادخواهان و ستمدیدگان،بررسی و تهیه و تنظیم قوانین همآهنگ با پیشرفت 
اجتماع،رشد و بالندگی آراء،روّیه ها و موازین قضائی و البته با کمی طعن و تسامح حق الوکاله! از اسطوره های مشترک وکالء 

 .هستند
همان"سرمایه های نمادین"بوده که محور وحدت و همکاری گروه و مبنای حس هوّیت جمعی و انگیزه این باورهای مشترک 

 .حرکت و تالش و تپش و فعالیت در مسیر تعیین شده است
تمام همت و دغدغه مسئولین و نمایندگان وکالء در اداره و ساماندهی اوضاع می بایست حفظ و حراست و بسط و عمق 

 .ردهای مشترک باشدبخشیدن به این راهب



سرگرم شدن به شاخ و برگ ها و غفلت از اسطوره های مشترک،موجب تضییع اصول و تمّسک به فروع شده،وحدت و 
 .یکپارچگی جامعه هدف را از بین برده،زعماء قوم را پراکنده و مهّمات اصول را قربانی محّقرات امور می سازد

 
 :تنبیهات

 .نمادین( را دریابید و در تقویت و گسترش مبانی آن بکوشیداسطوره های مشترک)سرمایه های  -۱
جای اسطوره های واقعی با اسباب و آالت کاذب تغییر نکند.اسطوره ها را اشتباه معرفی نکنیم.عناصری چون تجمل و رفاه  -2

نبوده،اسطوره مشترک قلمداد نشده و م گرچه باندازه و بجای خود پسندیده و حق وکیل اند اما موجب فخر و مالک برتری و تنّع 
 .جای عدالت خواهی و حق محوری را نمی گیرند

 .در انتخاب برتر سمبل و شاخص اسطوره های مشترک یا نزدیک به آن را مدنظر قرار داده و برگزینیم -۳
 


