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جامعــه  یــک  اســت.  صلح جویانــه  جنبــش 
آرمانــی بیشــتر از ایــن چــه نیــاز دارد؟ نهضــت 
ریاضت  گونــه  و  صلح جویانــه  اخالق مدارانــه، 
گانــدی توانســت در طــول چندیــن ســال، هنــد 
را از یــوغ چنــد قــرن اســارت برهانــد. مطالعــه 
نهضــت گانــدی و امیدی کــه او به راه و هدفش 
بــرای هنــد داشــت، یکــی از بهتریــن ســوژه های 
مطالعاتــی بــرای موضــوع امیــد اســت. نهضــت 
گونــی را در برداشــت:  گونا امیــد او پارامترهــای 
هــم صلــح و عــدم خشــونت را ترویــج مــی داد 
و درعین حــال بــر آزادگــی و رهایــی از مادیــات 
و ســتم حاکمــان اصــرار می ورزیــد، هــم مــروج 
شــناختن  رســمیت  بــه  عیــن  در  هم بســتگی 
کثــرت فرهنــگ و اعتقــادات آدمیــان در جامعــه 
اجتماعــی  مســئولیت پذیری  هــم  و  بــود 
دیگردوســتی،  می پرورانــد.  ذهن هــا  در  را 
کاری و صبــر؛ همــه از مؤلفه هــای جنــش  فــدا
گانــدی بــود. او بــا تمامــی ایــن ابزارهــا،  امیــد 
شــگفتانه توانســت ظرفیت هــای بالقــوه مــردم 
هنــد را شــکوفا، و جامعــه انســانی را بــا همــه 
متعالــی  مســیر  بــر  تفاوت هایــش  و  رنگ هــا 
و  توانســت  او  ســازد.  رهنمــون  هویت مــدار  و 
شــدند؛  شــگفت زده  او  توانســتن  از  جهانیــان 
حتــی اســتعمارگران انگلیســی، انگشــت حیــرت 
بــر دهــان بردنــد از اینکــه قــدرت انســان، حتــی 
بــا  ولــی  پای برهنــه،  و  خالــی  دســت های  بــا 
می توانــد  میــزان  چــه  بــه  امیــد  از  کوله بــاری 
گانــدی بــزرگ را. کنــد  باشــد. خدایــش رحمــت 
امیــد، بسترســاز تحقــق مؤلفه هــای مهــم دیگــر 
در جامعــه اســت. عدالــت، رشــد و شــکوفایی، 
رفــاه، ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد، رضایــت از 
زندگــی و... از مــوارد مهمــی اســت کــه در صورت 
دســت یافتنی  توســعه  آن هــا،  عینیت یافتــن 
خواهــد شــد. در ایــن شــماره از ویژه نامه پرســش 
گــون اجتماعــی، اقتصــادی،  گونا در حوزه هــای 
الهیــات،  عرفانــی،  فلســفی،  فرهنگــی، 
و  اســتادان  حضــور  بــا  و...  زیســت محیطی 
بــه  درخشــان  و  صاحب نــام  اندیشــمندان 
گامــی  بررســی امیــد خواهیــم پرداخــت تــا شــاید 
انــدک در مســیر توســعه زیســت متعالــی انســانی 

برداریــم. تــا خــدا چــه بخواهــد.

موضــوع ایــن شــماره از ویژه نامــه در حــوزه امیــد 
اســت: امیــد نــه از منظــر یــک شــعار سیاســی یــا 
انتخاباتــی؛ کــه منظــور از آن، یــک پارامتــر مهــم 
در زیســت انســانی آرمان خواهانــه اســت. امیــد 
کــه شــعار مــا باشــد؛ امیــد همــان  نــه ایــن اســت 
نــوع نــگاه مــا به زندگی و تشــکیل دهنده بینش 
و هویــت جمعــی و فــردی ماســت. مگر می شــود 
ولــی  کــرد،  صحبــت  انســانیت  و  انســان  از 
مفهــوم امیــد را نادیــده انگاشــت؟ شــماره قبلــی 
گرایانــه  ایــن ویژه نامــه در رابطــه بــا زیســت معنا
کــه آن را در ابعــاد مختلــف، بررســی  انســان بــود 
کــه زندگــی را ورای  کردیــم انســانی  و مطــرح 
مادیــات و ظواهــر پیچیــده ایــن دنیــا می بینــد، 
به دنبــال معنایــی بــرای مفهوم بخشــیدن بــه 
حرکتــش در زندگــی اســت. او هــدف و آرمانــی 
ترســیم  را  مســیری  آن  بــرای  و  می یابــد  را 

می کنــد. حــال عنصــر مهــم در نیــل بــه اهــداف 
امیــد  ایــن  اســت.  ایــن مســیر، »امیــد« 

کــه مــا را بــر هویتــی  همانــی اســت 
اســتوار می ســازد و  کــه داریــم 

تاریخــی  مســئولیت های 
و انســانی را قــدرت ایفــا 

می بخشــد.
معتقدنــد  اندیشــمندان  از  برخــی 

یقیــن  جنــس  از  آنکــه  از  بیــش  ایمــان 
باشــد، از جنــس امیــد اســت. درواقــع انســانی 

کــه زندگــی اش را معنــا، و بــرای آن هدفــی معین 
ایمــان  بــه آن هــدف و معنــا  کــرد، رفته رفتــه 
می یابــد. ایــن ایمــان، ســاحل امــن درونــی او 
کنــار دریــای مــواج روزگار  گام برداشــتن در  بــرای 
اســت. ایمــان او بــه آرمان هایــش، ارزش هایــش 
و زیســت تــوأم بــا معنایــش درواقــع امیــد بــه 
کــه مســیرش،  حقیقــت اســت. او امیــدوار اســت 
صحیــح و آینــده و نهایــت آن به گونــه ای باشــد 
کــه از قبــل تصویــرش را ســاخته اســت؛ بنابراین 
بــا ایــن نــگاه، پاســخ بخشــی از پرســش های 
پیرامــون ایمــان، دســت یافتنی می شــود و بــه 
ایمــان به عنــوان امــری خارق العــاده، نگریســته 

نمی شــود.
نمــود اجتماعــی امیــد، یکــی دیگــر از جنبه هــای 
دربــاره  اســت.  بــزرگ  مفهــوم  ایــن  مهــم 
در  کــه  عظیمــی  جنبش هــای  و  حرکت هــا 
طــول تاریــخ شــکل گرفته و مردمــی را بــه مســیر 
رهنمــون  خــود  اجتماعــی  سرنوشــت  تعییــن 
کــه  گفــت  ســاخته اســت، بــا قــدرت می تــوان 
سرنوشت ســاز  امیــد،  نقــش  و  حضــور  بــدون 
گــر ایــن عامــل حیاتــی به خصــوص  نشــده اند. ا
مــردم  خیــزش  از  ناشــی  کــه  تحوالتــی  آن  در 
و برآمــده از الیه هــای زیریــن جوامــع انســانی 
تاریــخ،  تحــوالت  پیکــر  رگ هــای  در  بــوده، 
ــه موفقیــت و پیــروزی  جــاری نمی شــد، نیــل ب

بــرای  نمی داشــت.  تحقــق  امــکان  چه بســا 
وضــوح بیشــتر یکــی از بهتریــن مثال هــا در قــرن 
اخیــر، جنبــش ضداســتعماری و ضداســتثماری 
گانــدی  تاریــخ،  بزرگ مــرد  رهبــری  بــه  هنــد 
اســت. هنــد، تاریــخ عجیبی از اشــغال و اســتثمار 
دارد. ایــن ســرزمین باوجــود قرن هــا اشــغال و 
ســلطه بیگانــگان بــر آن و نیــز وفــور مکاتــب و 
کــه  بیرقــی  بــا  آن،  گــون در درون  گونا ادیــان 
گانــدی برافراشــت بــه قرن هــا ســلطه پایــان داد. 
کــه بتواننــد  شــاید مردمــان هنــد بــاور نمی کردنــد 
اقــوام  پی درپــی  تصرف هــای  ایــن  از  زمانــی 
گانــدی  گــون رهایــی یابنــد؛ ولــی  گونا و ملــل 
عــالوه بــر آنکــه توانســت معنــای آزادی را بــرای 
آن هــا توســعه بخشــد، امیــد بــه آینــده ای روشــن 
و بــر محــور هندوســتان آزاد را برایشــان جــاری 
معنــای  مظهــر  گانــدی،  ســاخت.  ســاری  و 
و  امیــد  بشــر،  هم بســتگی  انسانی زیســتن، 

برخی از 
اندیشمندان 

معتقدند ایمان 
بیش از آنکه 

از جنس یقین 
باشد، از جنس 

امید است. 
درواقع انسانی 
که زندگی اش را 
معنا و برای آن 

هدفی معین 
کرد، رفته رفته به 
آن هدف و معنا 

ایمان می یابد

امیر تاݡکݡی

نهضت امیــــــد
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محمد دهقانـــݡی

امید، طوقݡی به
ݡگردن فردا!

کــه از حــد  نــام »امیــدواری اجتماعــی« طرفیــم 
شــخصی درمی گــذرد و ســازه ای بزرگ تــر بــه نــام 
جامعــه را در بــر می گیــرد. آدم هــا امیــدواری خــود 
و در نتیجــه، ســالمت روان و شــخصیت خــود 
کــه در جامعــه ای  را در صورتــی حفــظ می کننــد 
جامعــه ای  بَرنــد،  ســر  بــه  امیــدوار  و  منســجم 
گــردن فــردا بســته  کــه طــوق امیــد خــود را بــه 
آینــده ای  بــه  رو  کــه  اســت  جمــع  خاطــرش  و 
کــه  جامعــه ای  می کنــد.  حرکــت  نویدبخــش 
کــه ســر از خــواب دوشــین  در آن آدم هــا هــر روز 
برمی دارنــد بــا انبوهــی از خبرهــای بــد )اختــالس 
تخریــب  و  آلودگــی  اخالقــی،  و  مالــی  افســاد  و 
محیــط زیســت، افزایــش تــوّرم و فقــر و اعتیــاد 
و...( روبــه رو می شــوند و روز خــود را چــون شــب 

عقیدتــی  و  سیاســی  گروه بندی هــای  از  غ  فــار
چنیــن  آدم هــای  محروم انــد.  طبقاتــی،  و 
آینــده ای پیــش روی خــود  جامعــه ای، چــون 
اوضــاع  شــدن  بهتــر  بــه  امیــدی  و  نمی بیننــد 
ندارنــد، به اصطــالح »دم غنیمتــی« می شــوند، 
یعنــی از هــر فرصتــی بهــره می گیرنــد تــا خــِر مــراِد 
نمی اندیشــند  ایــن  بــه  و هیــچ  براننــد  را  خــود 
کــه رفتــار آنهــا چــه تبعاتــی بــرای فــردای جامعــه 
آنهــا بی معنــی  بــرای  اصــواًل  فــردا  دارد، چــون 
کنش هــای آنــی و هیجانــی روی  اســت. بــه وا
اجتماعــی  خســارت  متوجــه  هیــچ  و  می آورنــد 
و  فرصت طلبــی  بــا  نیســتند.  کنش هــا  وا ایــن 
ســودجویی خــود اقتصــاد جامعــه را دســتخوش 
کــه برآمــده از احســاس  تباهــی و بــا خشــونتی 
ناشــادی و نومیــدی اســت، انســان های دیگــر را 

قربانــی مطامــع خــود می کننــد.
گمانــم، ایــن  بنیــاد امیــدواری اجتماعــی، بــه 
کــه آدم هــای هــر جامعــه ای فضایــی فــراخ  اســت 
داشــته باشــند بــرای اینکــه بــه یکدیگــر نزدیــک 
شــوند و بتواننــد آنچــه در دل دارنــد بی پــروا بــر 
زبــان آورنــد؛ بتواننــد در مکان هــای بــاز و عمومی 
کننــد و از آرزوهــای آینــده ســخن  ابــراز شــادی 
ــی  ــیتی و طبقات ــای جنس ــد؛ از مرزبندی ه بگوین
گفت وگــو  و عقیدتــی و سیاســی درگذرنــد و بــه 
ــد. چنیــن آدم هایــی البتــه  ــا یکدیگــر روی آورن ب
را طوقــی  امیــد خــود  هــزار  می تواننــد چندیــن 

گــردن فــردا بیاویزنــد. ــه  کننــد و ب

حــق داشــت آن شــاعر عهــد ســامانی، ترکی کشــی 
ایالقــی کــه گفتــه بــود:

چندین هزار امید بنی آدم
طوقی شده به گردن فردا بر!  

ــد امیــدوار بــوده  کــه الب البتــه از خــود ایــن شــاعر 
اســت، دیــوان اشــعارش را آینــدگان بــه دســت 
کنــون  کننــد، ا ــد و بخواننــد و تحســینش  بگیرن
چیــزی باقــی نمانــده اســت جــز نامــی غریــب و 
کــه از جملــه آنهــا همیــن بیتــی  چنــد بیــت شــعر 
گفتــه  کــه آوردم. بــا ایــن حــال، راســت  اســت 
گــردن  کــه آدم هــا بــه  اســت! امیــد طوقــی اســت 
فــردا می بندنــد و بــه ایــن ترتیــب، آینــده را در 
خیــال خــود بــه عروســی آراســته بــدل می کننــد و 
بــه امیــد وصــال او ســختی های امــروز را بــه جــان 
گــر »فردا«یــی نباشــد، »امیــد«ی هــم  می خرنــد. ا
کار نیســت. امیــدواری متعلــق بــه آدم هایــی  در 
فــردای روشــنی در  کــه خیــال می کننــد  اســت 
انتظــار آنهاســت و بــه قــول نظامــی، »پایان شــب 
ــن  ــاوت بنیادی ــک تف ــا ی ــت«. ام ــپید اس ــیه س س
نظامــی  و  ترکی کشــی  تلقــی  میــان  دارد  وجــود 
گنجــوی از امیــد و تلقــی انســان امــروزی از آن. 
امیــدواری در روزگار مــا دیگــر خصوصیتــی صرفــًا 
کــه هرکــس واجــد  نیســت  فــردی و شــخصی 
آن باشــد بتــوان او را بــه لحــاظ روان شــناختی 
و  قــوی  مزاجــی  دارای  و  خوش بیــن  آدمــی 
ســالم بــه حســاب آورد. امــروز مــا بــا پدیــده ای بــه 

انســان هایی  نیســت  ممکــن  می بیننــد  ســیاه 
آن  از  باشــند.  امیــدوار  و  ســالم  شــخصیتی  بــا 
ــه  کــه امیــدی ب ســو، هرچــه شــمار انســان هایی 
فــردای خــود ندارنــد بیشــتر شــود، جامعــه بیــش 
ــی ســوق  ــه جانــب نومیــدی و بی ثبات از پیــش ب
ــر  ــی و مهم ت ــای اجتماع ــد. پیمان ه ــدا می کن پی
و  حاکمیــت  میــان  پیمــان  و  پیونــد  همــه،  از 
مــردم سســت می شــود و جامعــه، مثــل پیکــری 
کــه تهدیــدش می کننــد  رنجــور، در برابــر امراضــی 
بی دفــاع می مانــد و ســرانجام از هــم می پاشــد.
فروپاشــی اجتماعــی بزرگ تریــن خطــری اســت 
کــه جوامــع نومیــد و بی فــردا را تهدیــد می کنــد. 
ــوع جوامــع از شــادی آشــکار و اجتماعــی،  ایــن ن
و  آزادانــه  و  دســته جمعی  شــادی  ابــراز  یعنــی 

فروپاشی 
اجتماعی 

بزرگ ترین 
خطری است 

که جوامع 
نومید و بی فردا 

را تهدید 
می کند. این 

نوع جوامع از 
شادی آشکار 
و اجتماعی،  

محروم اند
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سعید عدالت نژاد

می نویســم بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال زیســت 
اســت.  خــاک  و  آب  ایــن  و  زمانــه  ایــن  در  مــا 
به عــالوه، در ایــن یادداشــت بنــای برشــمردن 
همــه عوامــل و شــروط نیســت و تنهــا از زاویــه یــا 
زاویه هایــی خــاص بــه مســئله نگاه شــده اســت و 
مهم تریــن اســتدالل بــر درســتی ایــن نســخه یک 
ــا نیــم قــرن و انــدی زندگــی بــه  تجربــه زیســته ی
گــر  گمــان خــودم امیدوارانــه اســت. از ایــن رو، ا
کســی بــا محتــوای ایــن نســخه بــه هــر دلیــل یــا 
علــت مخالــف اســت، می توانــد بــه نســخه های 
ایــن  کــه  امیــدوارم  بســیار  کنــد.  عمــل  دیگــر 
نوشــته را سیاســت مداران و همــه ســلبریتی ها 
کــه محتوایــش  از هــر نوعــش نخواننــد، از آن رو 
ــی بــرای  بــه ســود آنــان و بــرای آنــان نیســت؛ ول
غیرمشــهوری  و  متوســط الحال  انســان های 
عمــر  کوتــاه  دوره  از  می خواهنــد  کــه  اســت 
خویش در حد توان بیشــترین اســتفاده را ببرند. 

انتخاب هــای پیچیــده، طرح هــای بلنــد مــدت، 
غیردســترس  شــناختن،  غیرقابــل  موضوعــات 
)موهــوم( و بیــرون از اراده شــخصی مــن، مضــر 
بــه حــال زیســت امیدوارانه انــد. هــر یــک از ایــن 
ــد توضیــح دهــم و خواننــده هــم  صفت هــا را بای
آنهــا را جــدی بگیــرد. ایــن صفت هــا متــرادف 
آنهــا  بــرای زیبایــی متــن  نیســتند و نویســنده 
را ردیــف نکــرده اســت، بلکــه هــر یــک نقشــی 
دارنــد. موضــوع ســاده و جزئــی بــه گمانــم نیــاز به 

توضیــح نــدارد. 
یــا  ــق 

َ
ُمتعّل ناشــناختنی نمی توانــد  امــر  امــا هــر 

ــرای  ــی ب ــه راه ک ــرا  ــرد، چ گی ــرار  ــد ق ــوع امی موض
ــر  ــاس ام ــر اس ــوان ب ــت و نمی ت ــناخت آن نیس ش
و عمــل  گرفــت  رؤیایــی تصمیــم  و  ناشــناخته 
نــه  بــه نظــر مــن، هــر مابعدالطبیعــه ای  کــرد. 
قابــل شــناخت اســت نــه قابــل انــکار. منکــر امــور 
مابعدالطبیعــی نیســتم؛ ولــی امــکان شــناخت 
آن را منتفــی می دانــم. ممکــن اســت بــه امــور 
مابعدالطبیعــی بــه هــر دلیــل یــا علتــی ایمــان 
داشــت؛ ولــی نمی تــوان ایــن امــور را شــناخت. 
ــری  پــس ایــن امــور نمی تواننــد موضوعــات مؤث
ایــن  تفصیــل  باشــند.  بــودن  امیــدوار  بــرای 
کــرد؛  نکتــه را بــه جــای دیگــری بایــد موکــول 
امــا خواننــده ایــن یادداشــت بایــد آن را جــدی 
ــوم  ــِر موه ــر ام ــد. ه کن ــل  ــاره آن تأم ــرد و درب بگی
یــا غیرقابــل دســترس هــم نمی توانــد موضــوع 
کســی امیــد داشــته باشــد  ــر  گ امیــد باشــد، مثــال ا
یــاد  را  غیرمــادری  زبــان  یــک  ماهــه  کــه چنــد 
)بنــزی  اســب ســفیدی  بــر  یــا روزی  می گیــرد، 

کافــی در آدمــی بــرای  امیــد یعنــی همــواره انگیــزه 
کــردن و ســپس عمل  تصمیــم گرفتــن، انتخــاب 
بــه آن وجــود داشــته باشــد. پــس همــه چیــز، 
ــا عــدم انگیــزه و  ــه وجــود ی ــر ایــن تعریــف، ب بناب
بــه شــدت و ضعــف آن بســتگی پیــدا می کنــد. 
ناامیــدی یعنــی بی انتخابــی و بی عملــی. حــال 
تقویــت  و  ایجــاد  باعــث  ببینیــم چــه عواملــی 
)شــروط  می شــوند  عمــل  و  انتخــاب  انگیــزه 
یــا  تضعیــف  باعــث  عواملــی  چــه  و  ایجابــی( 
حتــی از میــان رفتــن آن )شــروط ســلبی(. آنچــه 
ــلبی  ــی و س ــروط ایجاب ــوص ش ــا در خص در اینج

کــه همــه طبقاتــی  امیــدواری ام از ایــن  روســت 
کــه  کــه برشــمردم، خوشــبختانه فرصــت ندارنــد 
چنیــن یادداشــتی را بخواننــد و اصــال برایشــان 
اهمیــت نــدارد. ایــن جملــه را از آن رو نوشــتم کــه 
بگویــم ایــن یادداشــت بــرای امیــدوار زیســتن، 

مخاطبانــی خــاص دارد. 
ایــن  زیســتن  امیــدوار  در  عامــل  مؤثرتریــن 
قــی را بــرای 

َ
کــه مــا چــه موضــوع یــا ُمتعّل اســت 

امیــد انتخــاب می کنیــم. منظــورم ایــن اســت 
کــه بــه چــه چیــز قــرار اســت دل ببندیــم. هــر 
جزئی تــر،  موضــوع  ایــن  یــا  چیــز  ایــن  چــه 
شــناختنی تر و قابــل دســترس تر باشــد، میــزان 
امیــد بــه تحقــق آن بیشــتر خواهــد بــود. پــس 
بایــد از انتخاب هــای جزئــی، قابــل شــناختن، 
بــا  مرتبــط  و  )غیرموهــوم(  دســت یافتنی 
ــه  ــد این گون کنیــم. مســیر را بای ــاز  ــان آغ زندگی م
جزئــی  موضــوع  یــک  انتخــاب  کــرد:  طراحــی 
ســاده، روشــن )قابل شــناختن( و قابل دســترس 
و ســپس بــه عمــل درآوردن آن. دوبــاره انتخــاب 
موضوعــی ســاده، روشــن، در دســترس و دوبــاره 
تحقــق آن. هــر بــار ایــن فراینــد تکــرار شــود، امیــد 
بــه توانایــی و ابتــکار در آدمــی قــوت می گیــرد 
آمــاده می کنــد.  بــرای قــدم بعــدی  را  و زمینــه 

بسیار 
امیدوارم که 

این نوشته را 
سیاستمداران 

و همه 
سلبریتی ها 

از هر نوعش 
نخوانند، 

که  از آن رو 
محتوایش 

به سود آنان 
و برای آنان 

نیست

چݡگونه مݡی توان 
امیدوار زیست؟
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گــر 10 درصــد  مدیریتــی جامعــه را نــدارد. راســتی ا
ســتادهای  و  انتظامــی  و  نظامــی  بودجه هــای 
بورســیه های  صــرف  را  آن  و  ایــن  بــا  مبــارزه 
نتایــج  چــه  می کردنــد،  مهارتــی  و  تحصیلــی 

چشــمگیری را شــاهد بودیــم.
می مانــد صفــت »بیــرون از اراده شــخصی مــن«. 
کــه روزی در جــوار منــزل  گــر امیــد داشــته باشــم  ا
مــا فضــای ســبز بی نظیــری ایجــاد خواهــد شــد و 
ــه  ــردن ب ک ــرای ورزش  ــم ب ــح می توان ــر روز صب ه
کــه  ــروم، مــن بــه موضوعــی دل بســته ام  آنجــا ب
تصمیــم دربــاره آن و تحقــق آن بــه تصمیــم و 
انتخــاب شــخص مــن مربــوط نیســت. ایجــاد 
مطالعــات  بــه  منطقــه  یــک  در  ســبز  فضــای 
شــهری، بودجــه دولتــی و بــه ده هــا عامــل دیگــر 
کــه از قلمــرو اختیــار مــن خارج انــد.  بســتگی دارد 
گــر امیــد داشــته باشــم دولــت بــرای  همین طــور ا
مــن خانــه، بیمارســتان و امکانــات تحصیلــی 
فراهــم می کنــد و دیــر یــا زود مــرا بــه امیدهــا و 
آرزوهایــم می رســاند، دیــر یــا زود ناامیــد و افســرده 
گــر تصمیــم بگیــرم از امکاناتــی  می شــوم. امــا ا
کشــوری دیگــر  ــا  کــه در شــهری ی کنــم  اســتفاده 
بــرای کســانی فراهــم شــده و امیــد بــه رســیدن به 
ــت  ــناختنی، دس ــی، ش ــی جزئ ــم موضوع آن برای
یافتنــی و تحقــق آن تــا حــدودی تحــت اراده 
مهاجــرت  بــه  تصمیــم  می توانــم  اســت،  مــن 
بگیــرم و ایــن تصمیــم در قلمــرو قــدرت و اراده 
مــن اســت. مهاجــرت مســاوی بــا دســت یافتــن 
بــه همــه موضــوِع امیــد نیســت؛ ولــی امری اســت 
کــه تصمیــم و )نســبتا( تحقــق آن در اختیــار مــن 
گــر امیــد داشــته باشــم کــه پلیس همــواره  اســت. ا
ــه  ــدن و تجرب ــا دی ــرا تأمیــن می کنــد، ب امنیــت م
چنــد ســرقت قطعــا ناامیــد و مأیــوس می شــوم. 
کــه بخــش اعظمــی  گــر بنایــم بــر ایــن باشــد  امــا ا
کنــم، امیدوارتــر  از امنیتــم را بایــد خــودم تأمیــن 
زندگــی می کنــم و کمتــر آســیب می بینــم. در ایــن 
کــه کامال  حالــت، حــوادث غیرمترقبــه و مــواردی 
گرفتــه می شــود،  اختیــار تصمیــم و عمــل از مــن 
مســتثنا هســتند. در اینجــا بــرای توضیــح بیشــتر 
ایــن صفــت، از نظریــه امانوئــل کانــت، فیلســوف 
آلمانــی قــرن هجدهــم، در مســائل سیاســی و 

اخالقــی اســتفاده می کنــم. 

خواننــده مفیــد باشــد، بــرای اهــداف جمعــی و 
پــس همان طــور  اســت.  آنــان مفیــد  شــخصی 
کــه حــال و روز شــخصی مــا بــرای بســیاری از 
مــا  بیاییــد  نــدارد،  اهمیــت  جماعت هــا  ایــن 
و  اداواصــول  ســخنان،  رفت وآمدهــا،  بــه  هــم 
امیــد  و  باشــیم  بی توجــه  آنــان  خطابه هــای 
کــه مــا تــا حــدی  نبندیــم. ایــن درســت اســت 
اســیر تصمیم هــای همیــن جماعــت  هســتیم، 
ِگــرِه ِاســارتمان را بــه  ولــی دســت کم می توانیــم 
انتخــاب  نکنیــم.  محکم تــر  خودمــان  دســت 
کتاب هــا، رســانه ها، فیلم هــا و خبرهــا،  گزینشــی 
کدام یــک بــرای مــن ســودمند  کــه  بــا ایــن معیــار 
ــازه  ــد ت اســت، حــال مــن را خــوش می کنــد و امی
بــه مــن می بخشــد، راه چــاره امیــدوار زیســتن 
خبــر  ســردبیِر  انتخــاب  بــه  سرســپاری  اســت. 
سرســپاری  نوعــش،  هــر  از  تلویزیــون  و  رادیــو 
مطلــق بــه تصمیم هــای اهــل سیاســت و فقــدان 
نگــرش انتقــادی بــه کانال هــای ورود اطالعات، 
می شــوند.  امیــد  ســلِب  موجــب  همــه  و  همــه 
ــرای دانســتن مالقات هــای  ــال َصــرف وقــت ب مث
سیاســیون داخــل و خــارج بــا یکدیگــر کــه معمــوال 
خشــک  زبانــی  بــا  بی خاصیــت  گزارش هــای 
بیــرون درز می کنــد،  بــه  آنهــا  از  و دیپلماتیــک 
چــه حاصلــی بــرای مــن و شــما دارد. نگاهــی بــه 
صفحــات اخبــار سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
بــا همیــن نگــرش بیندازیــد و صدهــا نمونــه دیگــر 
کنیــد. همــه ایــن مــوارد ســلِب  بــه مثالــم اضافــه 

می کننــد.  امیــد 
گونــه ای  ممکــن اســت بگوییــد ایــن نســخه تــو 
خودخواهــی اســت. می گویــم بلــه خودخواهــی 
اســت؛ ولــی هــر خودخواهــی مذمــوم نیســت. 
بهبــود  فکــر  بــه  انتخاب هایــی  بــا  مــن  وقتــی 
خــودم هســتم، مــرادم از ایــن خــود، فقــط خــود 
جســمانی نیســت، بلکــه خــود روحانــی ام را هــم 
فیلــم،  مقالــه،  کتــاب،  آن  می شــود.  شــامل 
اعــم  مــرا  حــال  کــه  و عمــل خیــری  موســیقی 
بــه  مــرا  و  می کنــد  خــوب  معنــوی  و  مــادی  از 
احســان بــه دیگــران و دوســت داشــتن آنــان، 
پویایــی  بــه  وظیفــه،  دقیــق  دادن  انجــام  بــه 
بیشــتر بــرای ایجــاد امیــد در خــودم و دیگــران 
تشــویق می کنــد، چــرا بایــد خودخواهــی ممــدوح 
نباشــد. وقتــی تصمیــم بــه انتخــاب و عمــل بــه 
انتخــاب، دائــر مــدار قــدرت ماســت، چــه جایــی 
می مانــد.  باقــی  افســردگی  و  ناامیــدی  بــرای 
کتاب هــا،  دوســتان،  شــغل،  انتخــاب  بیاییــد 
ک  مقاله هــا، نــوع اخبــار، نــوع لبــاس، نــوع خــورا
حــد  تــا  را  خــود  خویشــان  انتخــاب  حتــی  و 
بــه تصمیــم و قــدرت عمــل خودمــان  امــکان 
کنیــم و بــه جبرهــای  )خویش فرمایــی( موکــول 
اجتماعــی تــن ندهیــم تــا جایــی بــرای ناامیــدی 
و افســردگی باقــی نمانــد. ســخن را بــا ایــن مثــل 
کســی تعلــق  روســی بــه پایــان می بــرم: آینــده بــه 

کــه می دانــد چگونــه منتظــر ننشــیند.   دارد 

کــه  کچــری( ســوار می شــود و همــه ایــران را  ال
چنیــن  می بینــد،  را  اروپــا  همــه  اســت،  ســهل 
شــد؛  خواهــد  افســرده  و  ناامیــد  زود  انســانی 
دل  دســترس  غیرقابــل  موضوعــی  بــه  کــه  چرا
بســته بــود. تــالش محــض، آن هــم بــا عجلــه 
ــد  کافــی نیســت، بلکــه بای ــودن  ــرای امیــدوار ب ب
کامــال شناخته شــده و قابــل دســترس  هــدف هــم 
کــه  بــازاری  روان شناســی  کتاب هــای  باشــد. 
ــه توانســتن هــر  ــاد ب ــه اعتق موفقیــت را در توصی
امــری موکــول می کننــد، فقــط بــرای بــازار فــروش 
آن  مبلغــان  ســخنرانی های  یــا  کتاب هــا  آن 
کســانی را  مناســب اســت. ممکــن اســت بگوییــد 
ــه موضوعــات  ــا همیــن نگــرش ب کــه ب دیده ایــم 
ناشــناخته و موهــوم، بــه موفقیت هــای بــزرگ 
دســت یافته انــد. می گویــم ســخن مــا در نســخه 
کثریــت جامعــه اســت و ســخن بــر  معقــول بــرای ا
ــاز ممکــن  ســر امــور شانســی و اتفاقــی نیســت. ب
بــه مصــرف  کــه  کســانی  اســت بگوییــد همــه 
مــواد مخــدر، از هــر نوعــش مــادی یــا معنــوی رو 
می آورنــد، بــه موضوعاتــی ناشــناخته و موهــوم 
امیــدوار می شــوند و چــه بســا  دل می بندنــد و 
بــر اســاس آن عمــل می کننــد. می گویــم منکــر 
مــن  نســخه  ولــی  نیســتم،  مــواد  کارکــرد  ایــن 
کســی یــا  گــر  بــرای انســان های خردمنــد اســت و ا
کســانی دل بســته امــور ناشــناختنی و موهوم انــد 
مــان می کننــد زندگــی خوبــی دارنــد، خوشــا 

ُ
گ و 

هــم  اجتماعــی  کالن  نــگاه  در  حالشــان.  بــه 
دولت هــا می تواننــد تــا وقتــی مصرف کننــدگان 
ایــن مــواد )از همــه نوعــش( ضــرری بــه حــال 
دیگــر شــهروندان ندارنــد، بی خیــال آنــان شــوند 
ــتگیری  ــروری، دس ــرف بازپ ــور را ص کش ــروت  و ث
را  درآمدهــا  عــوض  در  نکننــد.  آنــان  کنتــرل  و 
امیــدوار  انســان های خردمنــد  پــرورش  صــرف 
کــه هــر مصرف کننــده  کننــد و قوانینــی بگذارنــد 
مــواد مخــدر، از هــر نوعــی، حــق ورود بــه ســطوح 

کانــت می گفــت مــا بــه قانــون اخالقــی از آن رو 
ــا در  ــه م ک ــی اســت  ــه قانون ک ــم  ــرام می گذاری احت
جایــگاه موجــودات معقــول، آن را بــرای خــود 
کرده ایــم. در قلمــرو قانــون اخالقــی، مــا  وضــع 
قانون گــذار  و  کــم  حا نیســتیم؛  رعیــت  صرفــا 
هــم هســتیم. در نظریــه سیاســی اش، او بــر ایــن 
کــه آدمیــان نمی تواننــد قانونــا بــه قوانینــی  بــود 
کــه از ســر تــرِس از قــدرِت دولــت  محــدود شــوند 
بــر آنهــا تحمیــل شــده باشــد؛ چنیــن قوانینــی 
قوانیــن  شــهروند.  نــه  می کنــد،  بــرده  را  آدمــی 
کــه مــا در فراینــد وضــع  فقــط تــا جایــی معتبرنــد 
کــرده باشــیم و از ایــن رو از َســِر  آنهــا مشــارکت 
همیــن  بــر  دهیــم.  رضایــت  آنهــا  بــه  اختیــار 
کانــت می گفــت قانــون اخالقــی مــا را بــه  قیــاس، 
ــد؛  ــدود می کن ــان مح ــِت اختیاری م ــبب رضای س
ــه از طریــق مشــارکتمان در وضــع آن  ک رضایتــی 
کانــت در نظریــه سیاســی  نشــان داده می شــود. 
»خویش فرمایــی«  بــه  بــاور  و  بــود  روســو  پیــرو 
آدمیــان داشــت. امــا او ایــن مفهــوم را به قلمروی 
فراتــر از ســطح امــور سیاســی بســط داد و بــر ایــن 
کــه از  کــه قانــون اخالقــی قانونــی اســت  بــاور بــود 
طــرف خــود مــا بــر مــا وضــع می شــود. مــن بــدون 
حجیــت  دربــاره  کانــت  دیــدگاه  از  جانبــداری 
بــودن  امیــدوار  و  امیــد  بحــث  در  اخالقــی  امــر 
اســتفاده  کانــت  »خویش فرمایــی«  مفهــوم  از 
کــه  می کنــم. بایــد بــه موضوعاتــی امیــد ببندیــم 
تــا حــدود زیــادی انتخــاب و عمــل بــه آنهــا در 
قــدرت مــا هســتند و مســتقیما بــه تصمیــم مــا 
در زندگــی مربــوط می شــوند. ایــن درســت اســت 
کــه در زندگــی اجتماعــی بســیاری از تصمیم هــا 
ــی ســخن  ــد؛ ول ــه عوامــل متعــدد بســتگی دارن ب
در اینجــا بــر ســر امیــد بســتن اســت. امیــد بــه 
کــه تصمیــم و اجــرای آنهــا غالبــا بــه  موضوعاتــی 
عوامــل دیگــری جــز تصمیــم مــن وابســته اند، 
تــا  نــدارد.  افســردگی  و  ناامیــدی  جــز  حاصلــی 
گفتــم؛ امــا  اینجــا از عوامــل ایجابــی امیــد ســخن 

نکاتــی هــم در بــاب عوامــل ســلِب امیــد. 
کــه همــه رهبــران احــزاب  واقعیــت ایــن اســت 
و  ســلبریتی ها  همــه  سیاســی،  گروه هــای  و 
مخاطبــان  جلــب  پــی  در  تریبــون داران  همــه 
کار از انــواع شــگردهای  بیشــترند و بــرای ایــن 
تبلیغاتــی اســتفاده می کننــد. انســاِن خردمنــِد 
کــه ایــن واقعیــت را بدانــد و  کســی اســت  امیــدوار 
بــه ایــن شــگردها نگاهــی انتقــادی داشــته باشــد 
ــا  ــه آنه ــد و ب ــز ده ــت آن را تمی ــت و نادرس و درس
ایــن  انگیــزه و امیدهــای  امیــد نبنــدد. ایجــاد 
جماعت هــا بیــش از آنکــه بــرای مــن و شــمای 

واقعیت این 
است که همه 
رهبران احزاب 

و گروه های 
سیاسی، همه 

سلبریتی ها 
و همه 

تریبون داران 
در پی جلب 

مخاطبان 
بیشترند و 

برای این 
کار از انواع 
شگردهای 

تبلیغاتی 
استفاده 

می کنند
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دکتر محمدرضا یوسفی

اهمیت امید
در تفݡکر دینݡی ْنُفِســِهْم     

َ
ْســَرُفوا َعَلــی أ

َ
ِذیــَن أ

َ
»ُقــْل َیــا ِعَبــاِدَی اّل

َیْغِفــُر  اهَّلَل  ِإّنَ  اهَّلِل  َرْحَمــِة  ِمــْن  َتْقَنُطــوا   
َ

ال
ِحیــُم«  الّرَ اْلَغُفــوُر  ُهــَو  ــُه  ِإّنَ َجِمیًعــا  ُنــوَب 

ُ
الّذ

 )53 آیــه  زمــر،  )ســوره 
در ســوره زمــر خداونــد می فرمایــد انســان ها 

گنــاه  و  می افتنــد  گنــاه  ورطــه  بــه  وقتــی 
خ می دهــد،  گنــاه در زندگی شــان ر پشــت ســر 

ــا عــذاب الهــی نصیــب آنهــا می شــود.  طبیعت
آن  اینکــه  از  بعــد  شــریفه،  آیــه  ایــن  در  امــا 

یک بــاره  بــه  می کنــد،  ح  مطــر را  آیــات 
ــد  ــان می کن ــی بی ــد. یعن ــر می کن ــاب تغیی خط

کــه  ــد از آن مســیر غلطــی  ــه انســان می توان ک
مســیر  بــه  اســت،  می کــرده  حرکــت  آن  در 

آیــه  ایــن  در  دهــد.  جهــت  تغییــر  درســتی 
کنــد و از آن مســیر  گــر توبــه  می گویــد انســان ا

آن گاه  بیایــد،  درســت  مســیر  بــه  نادرســت 
بــرای خــود  می توانــد یــک آینــده روشــن را 

رقــم بزنــد. 
گنــاه  کــه بــه بــار  امــا معمــوال انســان ها وقتــی 

خودشــان نــگاه می کننــد، ممکــن اســت در 
بــا خداونــد متعــال، خجالــت زده  مواجهــه 

شــرمنده  خداونــد  محضــر  در  آنهــا  بشــوند. 
رحمــت  آن  الیــق  را  خودشــان  یــا  هســتند 

الهــی نمی داننــد، بــر ایــن اســاس، در ایــن آیــه 
ح می شــود  کــه مطــر شــریفه اولیــن ســخنی 

ــوا  ــادی الذیــن اصرف ــا عب ایــن اســت: »قــل ی
علــی انفســهم« تعبیــر عبــادی نشــان دهنده 

قــرب و ارتبــاط نزدیــک خداونــد بــا بنــده اش 
»بنــدگان  چــون  تعبیرهایــی  از  و  اســت 

مــن«  کار  خطــا »بنــدگان  یــا  مــن«  گناهــکار 
ــهم«  ــی انفس ــرفوا عل ــد. »اس ــتفاده نمی کن اس

تعبیــر لطیــف و پــر از محبتــی اســت. 
گنــاه  کــه  کســانی  »ای  نمی گویــد  خداونــد 

کردیــد« بلکــه می فرمایــد »ای بنــدگان مــن، 
کردنــد.«  بــد  خودشــان  بــه  کــه  بندگانــی 

َرْحَمــِة  ِمــْن  َتْقَنُطــوا   
َ

»ال می فرمایــد  ســپس 
بــد  خودتــان  بــه  کــه  شــمایی  مبــادا  اهَّلِل« 
بشــوید.  مایــوس  الهــی  رحمــت  از  کردیــد 

نــگاه  خــود  ســر  پشــت  بــه  انســان  وقتــی 
گناهــان را می بینــد. او  می کنــد  انبوهــی از 

بایــد واجباتــی را چــه در حــوزه عبــادات، چــه 

کــه  در مســائل اجتماعــی و... انجــام مــی داد 
کــه  گناهانــی  خاطــر  بــه  او  نشــد.  اینگونــه 

چــه در زمینــه عبــادات الهــی، چــه در زمینــه 
معامــالت، چــه در زمینــه روابــط اجتماعــی 

و... مرتکــب شــده اســت، ناراحــت اســت. در 
 َتْقَنُطــوا ِمــْن َرْحَمــِة 

َ
عیــن حــال مــی فرمایــد»ال

کــه ایــن همــه بــار  اهَّلِل« انســان در ایــن حالــت 
گناهانــش ســنگین اســت، نبایــد از رحمــت 

الهــی مایــوس شــود. 
قنــوط بــه معنــای مایــوس از خیرشــدن اســت 

بــه  الهــی.  رحمــت  یعنــی  اینجــا  در  خیــر  و 
دنبــال آن می فرمایــد »ان اهَّلل یغفــر الذنــوب 

کیــد می فرمایــد  جمیعــا« خداونــد متعــال بــا تا
گــر انســان  گناهــان را می بخشــد. ا کــه تمامــی 

مخاطــب  و  شــود  وارد  الهــی  محضــر  بــه 
خــودش را خداونــد قــرار بدهــد یــا از اعمــال 

خداونــد  برگــردد،  حقیقتــا  خویــش  گذشــته 
اول  را  اّن  را می بخشــد؛  گناهانــش  تمامــی 

کیــدات  تا مــی آورد.  آخــر  هــم  را  جمیعــا  و 
ایــن آیــه بســیار مهــم اســت. »انــه هــو الغفــور 

گنــاه  کــه  ابتــدا می گویــد شــما  در  الرحیــم« 
از  ولــی  کردیــد،  بــد  خودتــان  بــه  کردیــد، 

کــه  رحمــت الهــی مایــوس نشــوید. بدانیــد 
می فرمایــد  آخــر  در  می بخشــد.  خداونــد 

»فانــه هــو الغفــور الرحیــم« خداونــد هــم غفــور 
و بخشــنده اســت و هــم رحیــم و مهربــان.

کنیم  گــر بخواهیــم پیــام ایــن آیــه را خالصــه  ا
بایــد بگوییــم: انســان نبایــد در محضــر الهــی 

ناامیــد  و  مایــوس  شــرایطی  هیــچ  تحــت 

هــر  در  و  مرحلــه ای  هــر  در  همیشــه  باشــد. 
کــه  کــه هســتیم، بــا هــر عملکــردی  جایــی 

هســتیم، از رحمــت الهــی مایــوس نشــویم و 
تحــت هــر شــرایطی بــه محضــر الهــی برویــم 

کنیــم و راه  و بــا خــدای خودمــان صحبــت 
بســته نیســت. 

کــه  در مســائل دیگــر هــم یکــی از وجوهاتــی 
کــه خداونــد  ایــن اســت  تفکــر دینــی دارد، 

متعــال چــه در ادیــان ســابق و چــه در دیــن 
دل  در  را  امیــد  تخــم  می خواهــد  اســالم 

همیشــه  بایــد  انســان  بــکارد.  انســان ها 
نســبت بــه آینــده خوش بیــن باشــد و بدانــد 

باشــد  خیــر  می توانــد  بشــر  زندگــی  آخــر  کــه 
شــاید همیــن  نیســت.  معلــوم  آخــر،  ایــن  و 

کــه مــا داریــم در آن زندگــی  کنونــی باشــد  ا
آینــده  ایــن  کنیــم  تــالش  پــس  می کنیــم. 

کنیــم.  محقــق  خودمــان  را  روشــن 
در ســوره قصــص خداونــد می فرمایــد »َو ُنِریــُد 

ْرِض« 
َ ْ
ِذیــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــی ال

ّ
ْن َنُمــَنّ َعَلــی اَل

َ
أ

کــه آنهایــی  گرفتــه  اراده الهــی بــر ایــن تحقــق 
کــه در روی زمیــن بهشــان ظلــم شــده، مــورد 

مــن  درضمــن،  گیرنــد.  قــرار  اســتضعاف 
ــه«  ــم ائم ــذارم و »نجعله ــا می گ ــر آنه ــی ب منت

مــن  می گــذارم؛  کــه  اســت  منتــی  همــان 
آنهــا را پیشــوایان زمیــن قــرار می دهــم و بــه 

دنبالــش »و نجعلهــم وارثیــن«؛ آنهــا را وارث 
قــرار می دهــم؛ یعنــی آنهــا زمیــن را بــه ارث 

می برنــد. ایــن آیــه پــر از امیــد اســت. انســان 
کــه قــرار می گیــرد  در هــر شــرایط اجتماعــی 

خــودش  اطــراف  از  کــه  نارضایتی هایــی  و 
کورســوی  امیــدی وجــود دارد  دارد، بدانــد 

می کنیــم  زندگــی  آن  در  مــا  کــه  دنیایــی  و 
زندگــی  آنجــا مومنیــن  کــه در  نهایتــی دارد 

می کننــد. ایــن مومنیــن وارث زمیــن خواهنــد 
آینــده  در  کــه  هســتند  کســانی  آنهــا  بــود. 

پیشــوا خواهنــد شــد. 
بنابرایــن انســان نبایــد ناامیــد شــود. انتهــای 

نــور و ایمــان اســت و در آنجــا  زندگــی بشــر 
فــرا  ظلــم  اینکــه  از  بعــد  دارد.  قــرار  عدالــت 

کننــد  تــالش  بایــد  هــا  انســان  می گیــرد، 
در  کنــد.  پیــدا  تحقــق  ایمانــی  جامعــه  آن 

کــه حضــرت  داســتان حضــرت یوســف وقتــی 
بــرای یوســفش  یعقــوب ســال ها و ســال ها 

بــه  بــرادران  بعــد  و  کــرد  ناراحتــی  و  نالــه 
مصــر رفتنــد و آن بــرادر دیگــر را هــم در مصــر 
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گذاشــتند و مایوســانه خدمــت پــدر برگشــتند 
کــه بنیامیــن را هــم  گفتنــد  و بــا شــرمندگی 

از دســت دادیــم. طبیعتــا ناامیــدی یعقــوب 
ــه اش  ــز دردان ــون عزی ــد چ ــتر می ش ــد بیش بای

را از دســت داده بــود و دومــی را هــم از دســت 
داد.

ولــی یعقــوب بــه بــرادران یوســف ایــن طــور 
ُیوُســَف  ِمــن  ُســوا  َفَتَحّسَ »اْذَهُبــوا  می گویــد: 

یوســف  دربــاره  و  مصــر  بــه  برویــد  ِخیــِه« 
َ
َوأ

هنــوز  یعنــی  کنیــد.  تحقیــق  بــرادرش  و 
حــال  بــود.  نشــده  ناامیــد  یوســف  دربــاره 

کــرده  کار  چــه  می دانســتند  برادرهــا  خــود 
ــدازه ســر ســوزنی در ذهنشــان  ــه ان ــد و ب بودن

کــه ممکــن اســت یوســف زنــده  نمی گذشــت 
باشــد، ولــی یعقــوب خطــاب می کنــد بــه آنهــا 

ْوِح اهَّلِل« مبــادا از رحمــت  ُســوا ِمــن ّرَ
َ
 َتْیأ

َ
کــه »َوال

ُس 
َ
 َیْیــأ

َ
ــُه ال الهــی شــما مایــوس شــوید. »ِإّنَ

فقــط  اْلَکاِفــُروَن«  اْلَقــْوُم   
َّ

ِإال اهَّلِل  ْوِح  ّرَ ِمــن 
رحمــت  از  هســتند،  کافــر  کــه  انســان هایی 

می شــوند. مایــوس  الهــی 
کــه انســان   ایــن مســئله بســیار مهمــی اســت 

بلکــه  زندگــی عبــادی خــودش،  نه تنهــا در 
در زندگــی اجتماعــی و خانوادگــی اش نبایــد 

بــه هیــچ وجــه ناامیــد شــود و بــرای تحقــق 
ایمــان بهتــر، جامعــه بهتــر و بــرای تحقــق آن 

کــه بــا آنهــا زندگــی می کنــد بایــد  آرمان هایــی 
کــه  کنــد و بدانــد و امیــد داشــته باشــد  تــالش 

کــرد. ایــن درســی  اینهــا تحقــق پیــدا خواهنــد 
کــه دیــن بــه مــا می دهــد.  اســت 

در  تنهــا  نــه  کــه  دینــی  مفاهیــم  جملــه  از 
و  انســان  بــا  رابطــه  در  بلکــه  اخــالق  حــوزه 

بحــث  می شــود،  ح  مطــر قیامــت  و  خــدا 
کــه  مفاهیمــی  از  یکــی  رجاســت.  و  خــوف 

تادیــب  در  و  می کنــد  کیــد  تا آن  بــر  دیــن 
اســت،  مهــم  بســیار  انســان ها  تربیــت  و 

کــه انســان در هــر مرحلــه ای از  ایــن اســت 
زندگــی، خطاهایــی انجــام می دهــد. انســان 

بایــد مــدام بیــن خــوف و رجــا باشــد. هــم از 
اســت  ممکــن  و  داده  انجــام  کــه  کارهایــی 

دامن گیــر او در قیامــت شــوند، بترســد و هــم 

ایــن  اجتماعــی  زندگــی  در  گــر  ا کنــم.  ک  پــا
کارهــا را انجــام می دهــم، روزنــه امیــد داشــته 

تــالش  و  شــود  بلنــد  بایــد  انســان  باشــم. 
خــودش را انجــام بدهــد و هیــچ وقــت اینهــا 

گــر  را رهــا نکنــد. پیامبــر )ص( می فرمایــد: ا
ــه  امیــد در زندگــی بشــر نبــود هیــچ مــادری ب

باغبانــی  هیــچ  و  نمــی داد  شــیر  فرزنــدش 
نمی کاشــت. نهالــی 

و  دینــی  مســائل  در  کــه  بحث هایــی  در 
می گوینــد  می کننــد  ح  مطــر روان شناســی 

کــه انســان از زندگــی  امیــد باعــث می شــود 
باعــث  امیــد  کنــد،  پیــدا  رضایــت  خــودش 

آنهــا  زندگــی  شــادابی  و  انســان ها  آرامــش 
می شــود. امیــد باعــث خوش بینــی نســبت 

آینــده می شــود. انســان همیشــه نیمــه  بــه 
خالــی لیــوان را نمی بینــد. نیمــه پــر آن را هــم 

ایــن  می بینــد.  هــم  را  مثبت هــا  می بینــد. 
می دهــد؛  انــرژی  انســان  بــه  مثبت دیــدن 

کــم  کــه امــروز در جامعــه مــا بســیار  چیــزی 
کــه امیــدوار هســتند رابطــه  اســت. افــرادی 

ــر و  ــایگان، همس ــتان، همس ــا دوس ــری ب بهت
فرزندانشــان و دیگــران پیــدا می کننــد و ایــن 

بســیار مهــم اســت. 
بــه قســمت های  در همــه مســائل  همیشــه 

چــه  خودمــان  زندگــی  چــه  زندگــی،  منفــی 
کــه در آن   زندگــی دیگــران چــه جامعــه ای 

فقــط  گــر  ا نکنیــم.  توجــه  می کنیــم  نــگاه 
از  بعــد  دیدیــم،  را  منفــی  قســمت های 

مدتــی یــک قربانــی مهــم خواهــد داشــت و 
آن قربانــی خودمــان هســتیم. ایــن قربانــی 

آرامــش و امیــد را از خــودش می گیــرد. ایــن 
خ می دهــد. کــه در زندگــی ر فاجعــه ای اســت 

انســان مســلط شــود می گویــد مــن چــرا درس 
نمی شــوم.  قبــول  کــه  مــن  بخوانــم 

کــه »لیــس مــن  امــام باقــر )ع( می فرماینــد 
عبــد المومــن اال فــی قلبــه نــورا« هیــچ عبــدی 

مومــن نیســت، مگــر اینکــه دو نــور در قلــب او 
ــور  ــی ن ــه، یعن ــور خیف ــد؛ ن ــته باش ــود داش وج

کــه انســان همیشــه از آن می  ترســد.  خــوف 
کــه آن را نــور تعبیــر می کنــد  جالــب ایــن اســت 

و دوم، نــور رجــا و امیــد. امــا نکتــه مهــم ایــن 
کــه اینهــا بایــد باهــم متعــادل باشــند؛  اســت 

کنــد.  پیــدا  غلبــه  دیگــری  بــر  یکــی  نبایــد 
علــی  یجــد  لــم  هــذا  وزن  »لــو  می فرمایــد: 

کننــد، ایــن خــوف بــر  گــر خــوف را وزن  هــذا« ا
ــد  ــم یج ــذا ل ــو وزن ه ــد. »ل ــه نمی کن ــا غلب رج

ــر  ــد، ب کنن ــم وزن  ــا را ه ــر رج گ ــذا« و ا ــی ه عل
خــوف غلبــه نمی کنــد. ایــن تعــادل باعــث 

و  شــود  عمــل  مــرد  انســان  کــه  می شــود 
امیــدوار بــه آینــده اش باشــد. 

کــه بــد باشــد،  پــس شــرایط هــر چقــدر هــم 
متعــال  خداونــد  کــه  هســت  امیــد  هــم  بــاز 

انســان را ببخشــد. در امــور اجتماعــی هــم 
همیــن طــور. در روایتــی دیگــر امــام صــادق 

آن  کــه  می کننــد  ح  مطــر طــور  ایــن  )ع( 
کــه باعــث عمــل  خــوف و رجایــی مهــم اســت 

شــود. می فرماینــد »ال یکــون المومــن مومــن 
حتــی یکــون خائــف راجــی« مومــن مومــن 

نیســت مگــر اینکــه یــک آدم خائــف امیــدوار 
باشــد، هــم خــوف در وجــودش باشــد هــم 

کیســت؟  امــا خائــف و راجــی  امیــد و رجــا. 
می فرماینــد »و ال یکــون خائفــا راجیــا حتــی 

یکــون عامــال لمــا یخــاف و یرجــی«  امــا آن 
شــخص خائــف و راجــی نیســت، مگــر اینکــه 

عامــل باشــد، یعنــی نتیجــه اش ایــن باشــد 
هســتم،  ناراحــت  گناهانــم  از  مــن  گــر  ا کــه 

گذشــته خــودم را  کنــم  کنــم و شــروع  توبــه 

گــر انســان  بــه رحمــت خــدا امیــد داشــته باشــد. ا
یــأس  اســت  ممکــن  باشــد،  خــوف  در  مــدام 

و  یــأس  ایــن  دنبــال  بــه  شــود.  کــم  حا او  بــر 
ناامیــدی انســان ممکــن اســت از خــود بپرســد 

کنــم؟ بنابرایــن  ــادت  ــده دارد مــن عب چــه فای
ــرار  ــی داده تک ــام م ــه انج ک ــی را  گناهان ــان  هم

الهــی  رحمــت  از  ناامیــد  می گویــد  و  می کنــد 
گناهــان  اســت. تــرک عبــادت می کنــد و همــان 

خــودش را ادامــه می دهــد و توبــه نمی کنــد.
کنــار هــم هســت. همیشــه  امیــد و خــوف در 

انســان بایــد امیــدوار باشــد. دانســتن اینکــه 
گناهــان انســان  ممکــن اســت خداونــد تمامــی 

می دهــد.  قــوت  و  انــرژی  او  بــه  ببخشــد،  را 
کــرده، خداونــد خطاهایــش  کــه خطــا  انســانی 

می بخشــد. را 
و  خــوف  دربــاره  نکتــه  چنــد  مــا  روایــات  در 

کــه  رجــا آمــده اســت: یکــی از آنهــا ایــن اســت 
خــوف و رجــا بایــد متعــادل و متــوازن باشــد؛ 

ــد و  ــد نباش ــی  امی ــد زندگ ــال 90 درص ــرای مث ب
10درصــد خــوف. ممکــن اســت امیــد واهــی 

بی عملــی  بــه  و  شــود  ایجــاد  انســان  بــرای 
کــه می گویــد  بینجامــد.  مثــل دانش آمــوزی 

نمــره  امتحــان  شــب  هســتم  مطمئــن  مــن 
نمی کنــد  تــالش  بنابرایــن  می گیــرم،  فــالن 

بــر  خــوف  هــم  گــر  ا نمی خوانــد.  درس  و 
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نسل نو

کــه بیشــترین جــذب تربیــت اخــالق  ایــن باورنــد 
از  آموزش وپــرورش  در  آدمــی  منــش  و  روش 
ایــن  اســت.  هشت ســالگی  تــا  تولــد  هنــگام 
آمــوزه عملــی و رفتــار دیگــران در درازنــای ایــن 
دوران، چارچــوب زندگــی مــا را چنــان بندوبســت 
و  زندگــی  چینــش  بــه  پــس ازآن  کــه  می دهــد 
گزینــش مطلوب هــا و محبوب هــا دســت یازیــم.
و  کنیــم  قاضــی  را  خــود  کاله  بیاییــم  کنــون  ا
کدامیــن  بــر  روزگار  شــد  و  آمــد  در  بســنجیم 
کــودکان،  و  می فشــاریم  پــای  گزینه هــا 
کــه در پرتــو تربیــت  جوانــان و میان ســاالن مــا 
همیــن فرمانروایــی بودنــد، چــه سرمشــق ها و 
گــر مــا آن  آموزه هایــی را دیده انــد و برگزیده انــد. ا
کــه جوانــان را بــرای  آموزشــگران مســئول بودیــم 
فــردای بهتر می ســاختیم، بایــد در کاروبار برنامه 
خــود نگاهــی نــو بیفکنیــم. خیــل کوچ شــتابناک 
جوانــان بــه خــارج از مرزها پیامدهای خطرناکی 
و  دل مردگــی  افســردگی،  دارد.  همــراه  بــه  را 
روزگار  آموزشــگران  آمــوزش  رهــاورد  ناامیــدی؛ 
کــه بازخوردهــای آن را می بینیــم. بــه  ماســت 
تــا  خــاک  از  می نگریــم،  کــه  مجــازی  فضــای 
کمتــر پیام هــای  خورشــید را در برمی گیــرد؛ امــا 
ــی، همراهــی و هم ســویی در آن برجســته  همدل
می شــود. شــاید بدتریــن گنــاه آن باشــد کــه آدمی 
فرافکنــی کنــد و هنــگام چونی و چرایــی به جای 
پذیــرش خطــا و زدودن اشــتباه، خطــای خــود را 
بــه گــردن دیگــران بینــدازد؛ امــا فراتــر از همــه این 
کــه از یــاد  گفت وگوهــا و جســت وجوها آن اســت 
بــا همــان  نبریــم مشــکالت را هرگــز نمی تــوان 
ــرده  ک ــد  ــا را تولی ــه آن ه ک ــرد  ک ــل  ــری ح ــرز فک ط
اســت؛ پــس بایــد شــب نــو، روز نــو و آینــده نــو را بــا 
گونــه ای دیگــر دیــدن و اندیشــیدن پــی ریزیــم. 
کــه عارفــان بــر  بی گمــان بایــد نــگاه هنــری ای 
دیــن و الهیــات داشــته اند، دوبــاره برومنــد شــود. 
شــوق آمیز  برداشــت  و  مهرانگیــز  نــگاه  آن  گــر  ا

نیک نگــری،  زنــد،  جوانــه  مــا  جــان ودل  در 
در  دوبــاره  چشم ودل ســیری  و  بی نیــازی 
به گونــه ای  مــا  آموزش وپــرورش  چارچــوب 
بــا  و  گرفــت  قــرار خواهــد  ارزشــمند موردتوجــه 
»دقایقــی  گفــت:  می تــوان  کامــل  اطمینــان 
از سراســر  کــه  ز زمانــه هنــوز در پیــش اســت/ 

بگذشــته قیمتــش بیــش اســت«.

چه باید کرد؟
روشــن،  و  دقیــق  برنامــه  یــک  رهگــذر  از  بایــد 
تاریــخ ایــن آب وخــاک را بــرای نوآمــوزان بازگــو 
نــوع  هــر  از  گــزارش  ایــن  خوانــش  در  و  کنیــم 
دوری  جانــب داری  و  تعصــب  یک ســونگری، 
گزینیــم. در چنیــن صورتــی حتمــًا گذشــته، چــراغ 
آینــده خواهــد بــود؛ ولــی هــرگاه ایــن تصــور جــان 
گــر حقیقــت فــالن مطلــب را بازگوییــم،  گیــرد کــه ا
منافــع  و  اســت  زیان بــار  مــا  بــرای  گفتــه  ایــن 
کــج بــه مقصــد  برخــی را تهدیــد می کنــد، ایــن بــار 

نخواهــد رســید.
ایــن  فرازوفرود هــای  آشــنایی  بــا  جوانــان 
نیــاکان  کــه  شــوند  گاه  آ می تواننــد  ســرزمین، 
آن همــه  از  و  ســپرده اند  را  راه  چگونــه  آنــان 
ــخ  کیــن در خورجیــن تاری ــح، مهــر و  جنــگ، صل
کــه ناشــی  ــا چنیــن ســازوکاری  چــه نهاده انــد؟ ب
جوهــره  اســت،  گاهــی  آ و  شــناخت  دقــت،  از 
ریشــه  جوانــان  فکــری  بســتر  در  خردمنــدی 
می دوانــد تــا دیرهــای دور را بهتــر پیش بینــی 

کننــد.
عاقلی جز پیش بینی هیچ نیست

آه بر آن دل کو عاقبت اندیش نیست
بی گمــان تحــول از حــال کنونــی بــرای دســتیابی 

بــه ترقــی و تکامــل فــردا از ایــن ره می گــذرد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که از این حاصل ایام بریم

ایــن ســخن سراســر حکمت اســت؛ همچنــان که 
گذشــته چــراغ راه آینــده؛ یعنــی امــروز از رهگــذر 
کاســتی و فزونــی  ایــن مشــعل فــروزان بایــد از 
کنیــم. امــا پرســش  دیــروز، میانــه روی پیشــه 
بازگوییــم؟  چگونــه  را  دیــروز  کــه  اینجاســت 
کــدام اســت؟  کفــه ســنجش چیســت و دیــروز 
ــدار  ــن و دی ــه زمی ــش روزان ــی، چرخ ــگاه عرف در ن
مــاه و خورشــید را تــرازوی زمــان می داننــد؛ امــا 
گــذر روز و مــاه و ســال ضابطــه  در هم پرســگی مــا 
کــه  نیســت، بلکــه مقصــود از روز، روزگاری اســت 

باشــد.  می توانــد درس آمــوز 
تاریــخ، هیــچ حکومتــی صالبــت،  گــزارش  بــه 
هخامنشــیان  قلمــرو  گســتردگی  و  قــدرت 
دوســوم  کــه  به گونــه ای  اســت؛  نداشــته  را 
آن  شناخته شــده  ســرزمین های  آب وخــاک 
دوران، زیــر فرمــان ایــن فرمانروایان بوده اســت. 
گزارشــی  یونانــی،  نامــور  تاریخ نــگار  گزنفــون، 
کــه نشــان  کورش نامــه آورده اســت  کتــاب  در 
از  ایــران آن روز  کامیابــی و موفقیــت  می دهــد 
می نویســد:  او  اســت.  گرفتــه  سرچشــمه  کجــا 
»ایرانیــان بــه فرزنــدان خــود راســتی و درســتی 
کــه دیگــران خوانــدن و  می آموزنــد؛ بدان گونــه 
نوشــتن را« و یــادآور می شــود: »در قوانیــن ایــران 
کــه  کننــد  کوشــش می شــود افــراد تربیتــی پیــدا 
کارهــای  بــه  دســت یازیدن  از  پیــش  را  آنــان 
ننگیــن و شــرارت آمیز، بازدارنــد.« ســپس دربــاره 
ایرانیــان  کــه  می کننــد  بازگــو  آموزش هــا  دیگــر 
ــری،  ــدان خــود دادگ ــن و روان فرزن ــرورش ت در پ
چشم ودل ســیری،  بی نیــازی،  میانــه روی، 
گرفتــن به ســختی را در برنامــه  آییــن رزم و خــو 

داشــته اند.
ــر  ــا روان شناســان و جامعه شناســان ب در روزگار م

دکترمحمدعلی دادخواه
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ــد.  ــت می کنن ــن سرنوش ــردم تعیی ــود م ــه خ اینک
آنهــا  و  آمــده  پیــش  موقعیتــی  می کننــد  فکــر 
کــه از ایــن موقعیــت  توانمنــدی ایــن را دارنــد 
کننــد و تغییــری در جهــت آینــده بــه  اســتفاده 
کــه  اســت  بدیــن معنــی  ایــن  بیاورنــد.  وجــود 
مشــارکت اجتماعــی، امیدآفریــن و امیدزاســت. 
چهــار ســال یــک بــار انتخابــات برگــزار می شــود. 
تمــام  در  گــر  ا کــه  بدهیــد  بســط  را  ایــن  شــما 
زمینه هــا، در مدرســه، دانشــگاه، محلــه، شــهر 
کــه نــگاه می کنیــد، ایــن زمینه هــا  و هــر جایــی 
فراهــم شــود، بــه طــور طبیعــی، امیــد مــردم در 
همــه زمینه هــا و ســر جمــع، امیدشــان در آینــده 

کــرد. افزایــش پیــدا خواهــد 

آیا امید به اصالح بدون مشارکت 
عمومی ممکن است؟  

چگونــه  نمی کننــد  مشــارکت  کــه  کســانی 
واقــع،  در  باشــند؟  داشــته  امیــد  می خواهنــد 
ــه  ــند، ن ــته باش ــد داش ــران امی ــه دیگ ــد ب ــا بای آنه
ــان را  ــیر خودش ــه مس ک ــی  ــان. دیگران ــه خودش ب
کــه امیدشــان از چهارچــوب  می رونــد، دیگرانــی 
اســت.  توانایی هایشــان  و  خودشــان  دیــد 

اســت  ایــن  مشــارکت  اساســی  رکــن  بنابرایــن، 
کــه موثــر و پایــدار باشــد. ایــن موضــوع نیازمنــد 
نمونــه،  عنــوان  بــه  اســت.  مدنــی  نهادهــای 
چگونــه یــک نفــر می توانــد در حــوزه سیاســت 
فعــال باشــد؟ سیاســت امــر پیچیــده ای اســت 
را  باشــد هرکســی همــه اجزایــش  قــرار  گــر  ا کــه 
بدانــد، بایــد صبــح تــا شــب بــه صــورت حرفــه ای 
کار دیگــری  کنــد. آن وقــت بــه  کار  در ایــن حــوزه 

می شــود.   ناامیــد  درنتیجــه  نمی رســد. 
بــا  و  حــزب  عنــوان  بــه  گروه هایــی  گــر  ا ولــی 
سلســله مراتــب مختلــف وجــود داشــته باشــند، 
مــن و شــما هــم می توانیــم در محلــه خودمــان و 
در حــد هفتــه ای یــا ماهــی یــک بــار در فراینــد آن 
کنیــم. مــا می توانیــم حضــور و مشــارکتی  شــرکت 
ســاده و عــادی داشــته باشــیم. در ایــن صــورت، 
کشــور چندیــن حــزب فعــال و  کالن  در ســطح 
کــه هــم بــه لحــاظ  پویــا وجــود خواهــد داشــت 
کار می کننــد  تخصصــی تعــدادی از نیروهایشــان 
پایین تــر،  طرفدارانشــان در  و هــم در ســطوح 
در حــزب دلخواهشــان فعالیــت می کننــد و بــه 
حــزب،  ایــن  در  افــراد  ایــن  دارنــد.  اعتمــاد  آن 
مشــارکت کرده انــد، آمــوزش دیده انــد، اجتماعــی 
کــه  اینهاســت  و مجموعــه مشــارکت  شــده اند 

کل را می ســازد.   مشــارکت 
مــا  مدنــی،  نهادهــای  وجــود  بــدون  بنابرایــن 
مشــارکت پایــدار و مداومــی نخواهیــم داشــت. 
در تمامــی حوزه هــا بایــد نهادهــای مدنــی شــکل 
بگیــرد و مشــارکت ها از مســیر نهادهــای مدنــی، 
خودشــان را نشــان بدهنــد.  مــردم قرار نیســت در 
کننــد.  هــر زمینــه ای روزی ده ســاعت مشــارکت 
کننــد، هیــچ  گــر صــد نفــر تمــام وقــت مشــارکت  ا
اتفاقــی نمی افتــد، در حالــی که وقتــی ده میلیون 
یــک ســاعت  و هفتــه ای  کننــد  نفــر مشــارکت 
مشــارکت اجتماعــی سیاســی فرهنگــی داشــته 
فراینــد  یــک  کشــور  ســطح  در  گاه  آن  باشــند، 

مشــارکت جویانه وســیعی شــکل می گیــرد.
کلــی مشــارکت بایــد از طریــق نهادهــای  بــه طــور 
مدنــی باشــد تــا موثــر بــوده و تــداوم داشــته باشــد. 
درضمــن، این مشــارکت بــه نزدیک شــدن آدم ها 
مشــارکت های  کــه  حالــی  در  می کنــد،  کمــک 
فــردی لزومــا به چنین نتیجــه ای منجر نخواهد 
شــد. بنابرایــن، وظیفــه دولــت یــا حکومــت ایــن 
کــه در تمــام زمینه هــا اجــازه بدهــد ایــن  اســت 
ــی  کنون ــد و مثــل وضعیــت  نهادهــا شــکل بگیرن
مشــارکت  بــه  را  مــردم  نکنــد،  ســخت گیری 
تشــویق و منافــع مشــارکت را بــرای آنهــا تشــریح 
کنــد. مــردم بــه صــورت عــادی خودشــان در پــی 
بهبــود جامعه شــان خواهنــد بــود و از طریــق ایــن 
نهادهــا شــروع بــه فعالیــت مســتمر خواهنــد کــرد.

بــه طــور کلــی، کســانی کــه در هــر حــوزه  اجتماعی 
مشــارکت دارنــد، اعتمادبه نفــس بیشــتری نیــز 
پیــدا می کننــد؛ آنــان بــه خودشــان و بــه توانایــی  
ــدا  ــاد پی ــت اعتم ــر واقعی ــان در تغیی ــه قدرتش و ب
می کننــد. اینهــا در حقیقــت منــادی بیشــترین 
کــه منفعــل هســتند و  کســانی  امیدهــا هســتند. 
را بی فایــده می داننــد، در  مشــارکت اجتماعــی 
واقــع و به شــکلی، بــه خودشــان اعتمــاد ندارنــد. 
بنابرایــن، هرچــه بتوانیــم مشــارکت اجتماعــی 
کنیــم، امیــد مــردم را نســبت بــه آینــده  را بیشــتر 

افزایــش می دهیــم.  
به عــالوه، هرچــه مشــارکت بیشــتر شــود، انســان 
ــه  ک ــود  ــه می ش ــر متوج ــود و بهت ــر می ش واقع گرات
مشــکالت چیســت و چگونــه قابــل حــل اســت و 
آیــا اساســا قابــل حــل اســت یــا نیســت؟ در حالــی 
کــه نــق می زننــد، منفعــل هســتند و  کســانی  کــه 
گــود نشســته اند، نــگاه دقیــق و منطبــق بــا  کنــار 
واقعیــت نســبت بــه محیــط اطــراف خودشــان 
ندارنــد. بنابرایــن بــرای اینکــه مــردم را نســبت 
ــی  ــد واه ــه امی ــه ن ــم؛ البت کنی ــدوار  ــده امی ــه آین ب
هیــچ  موثــر،  و  واقعــی  امیــد  بلکــه  خیــال،  و 
چــاره ای نداریــم جــز اینکــه زمینه هــای مشــارکت 
کنیــم.  اجتماعــی را در همــه بخش هــا فراهــم 
ــات  کــه نزدیــک انتخاب ــه، هنگامــی  ــرای نمون ب
می شــود، همیشــه امیــد زیــاد می شــود، بــه خاطــر 

و  باشــید  نداشــته  مشــارکت  وقتــی  بنابرایــن 
بــه  نکنیــد،  ایجــاد  را  مشــارکت  زمینه هــای 
طــور طبیعــی، زمینه هــای امیــد را هــم از بیــن 
کســی از خــود بپرســد مــن چــرا  می بریــد.  اینکــه 
نوعــی  باشــم،  امیــد داشــته  بــه دیگــران  بایــد 
کارســاز هنگامــی  ناامیــدی اســت. امیــد موثــر و 
کــه امیــد فــرد بــه خــودش در جهــت تغییــر  اســت 
گــر می خواهــد مــردم  جامعــه باشــد. حکومــت ا
امیــدوار باشــد بایــد در تمــام عرصه هــا و در تمــام 
کنــد.  فعــال  را  مشــارکت  حوزه هــای  زمینه هــا 
کــه یــک حکومــت  کاری اســت  ایــن بهتریــن 
بــرای افزایــش امیــد جامعــه اش می توانــد فراهــم 
کــه مــا را بــه  کنــد. ایــن مشــارکت عمومــی اســت 

امیــد عمومــی هــم رهنمــون می کنــد.

مشارکت در بخش های سیاسی... 
ــزرگ جوابگــو  مشــارکت های فــردی در جوامــع ب
انســان  میلیون هــا  کــه  در جامعــه ای  نیســت. 
ــی و  ــه تنهای ــم ب ــن نمی توان ــد، م ــی می کنن زندگ
کنــم.  کار  بــدون ارتبــاط بــا دیگــران در حــوزه ای 

گر گروه هایی   ا
به عنوان حزب 

وجود داشته 
باشند، من 
و شما هم 

می توانیم در 
محله خودمان 

و هفته ای یا 
ماهی یک بار 
در فرایند آن 
شرکت کنیم

عباس عبدی

مشارݡکت اجتماعݡی 
و امید         
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امیر تاݡکــݡی

قرارداد اجتماعݡی؛ 
حݡکمرانݡی و توسعه

شــانس دوم، ایــن اســت کــه کشــور ما حــدود صد 
ســال اســت خیلی از نهادهای مدنی را داراســت؛ 
از زمــان مرحــوم داور، دادگســتری و  یعنــی مــا 
کــه ثبــت  مالیــه را داریــم. خیلــی وقــت اســت 
همچنیــن  داریــم؛  را  اســناد  ثبــت  و   احــوال 
ماننــد  و  پلیــس  امنیتــی،  نظامــی،  نهادهــای 
ــد بهزیســتی و  ــای حمایتــی مانن ــا را. نهاده اینه
کمیتــه امــداد و صندوق هــای بازنشســتگی هــم 
کار،  همین طــور. مــا خیلــی وقــت اســت قانــون 
بیمــه بیــکاری و همین طــور بانــک داریــم. بیــش 
کــه بانــک داریــم؛ همچنیــن  از 90 ســال اســت 
ســرمایه  بــازار  کــه  اســت  ســال   50 از  بیــش 
کشــور  داریــم. خیلــی از ابزارهــای بــازار بــورس در 
ایــن معناســت  بــه  اینهــا  اســت. وجــود  فعــال 
کــه شــرایط الزم محقــق شــده اســت؛ امــا شــرط 
کافــی ایــن  کافــی چیســت؟ بــه بــاور مــن، شــرط 
کننــد.  کار  کــه ایــن نهادهــا بتواننــد خــوب  اســت 
کافــی نیســت. مثــال ایــن  تنهــا وجــود نهادهــا 
کــه تردمیلــی در خانــه  وضــع مشــابه آن اســت 
ورزش  بــرای  الزم  شــرط  ایــن  باشــیم،  داشــته 
کســی بــا آن ورزش نکنــد،  کــردن اســت؛ ولــی تــا 
کــه ایــن  فایــده ای نــدارد. مشــکل مــا ایــن اســت 
ــوب  ــت مطل کیفی ــا  ــی ب ــد؛ ول ــود دارن ــا وج نهاده

نمی کننــد. کار 
بعضی معتقد هستند 

همین امکاناتی که شما 
فرمودید مثل نفت و سرمایه های 

خدادادی باعث شده کارکرد 

ــرای هک کــردن پیــدا می کننــد و متخصصــان  ب
شــبکه در مقابــل بایــد مــدام پیچیده تــر شــوند تــا 
بتواننــد حریــف ایــن هکرهــا شــوند. حــال روابــط 
انســانی بــا ابزارهــای جدیــد خیلــی پیچیده تــر 
بــا  دزدهــا  قبــاًل  به عنوان مثــال،   می شــود؛ 
برنامــه  یــک  االن  امــا  چاقــو دزدی می کردنــد، 
موبایــل،  اپلیکیشــن  طریــق  از  و  می نویســند 
دزدی می کننــد. در چنیــن وضعیتی شــما مجبور 
هســتید پلیــس فتــا داشــته باشــید. ایــن پلیــس 
کــه بــا ســارقان  دیگــر چمــاق دســتش نیســت 
باشــد؛  برنامه نویــس  بایــد  بلکــه  کنــد؛  مبــارزه 
اســت پیشــرفته تر  پلیــس مجبــور  نهــاد  یعنــی 
تخلــف  بــا شــکل های جدیــد  بتوانــد  تــا  شــود 
بایــد  مــدرن  دولــت  بنابرایــن  کنــد؛  مقابلــه 
همچــون جامعــه، پیچیده تــر  شــود و الزم اســت 
مــدام تکامــل پیــدا کنــد. متاســفانه در این زمینه 
بــوده  ایــن  یکــی  داشــته ایم:  اشــتباهاتی  مــا 
کــه تصــور می کردیــم اصــاًل ایــن نهادهــای  اســت 
مــدرن، یــا بی خــود هســتند و مــا احتیاجــی بــه 
آنهــا نداریــم یــا تصــور می کردیــم خودمــان خــوب 
کنیــم. بعضــی  بلــد هســتیم آنهــا را اداره و روزآمــد 
کارهــا تخصــص و  اوقــات فکــر می کنیــم ایــن 
ــی آن را  ــرای همیــن خیل آمــوزش نمی خواهــد؛ ب

به نظر شما میان بحث 
توسعه و امید از لحاظ 

حوزه مسائل اجتماعی و 
اقتصادی چه ارتباطی وجود 

دارد؟
ــا  ــد ی ــه  امی ــل و ریش ــه دلی ک ــم  ــم بدان ــر می کن فک
ــه  ــا ناامیــدی ب ناامیــدی مــردم چیســت. امیــد ی
دو مســئله برمی گــردد: یکــی اینکــه آیــا پتانســیل 
کشــور وجــود  بهبــود وضعیــت زندگــی در اقتصــاد 
دارد و دوم اینکــه، آیــا ایــن پتانســیل قابلیــت 
کــدام از اینهــا  گــر هــر  بالفعل شــدن دارد یــا خیــر؟ ا
نباشــد یــا تردیــد دربــاره آن وجــود داشــته باشــد، 
یــأس و ناامیــدی ایجــاد می شــود. ممکــن اســت 
کــه بــا وجــود  تــوده مــردم بــه ایــن بــاور برســند 
جغرافیایــی  موقعیــت  داشــتن  و  نفتــی  درآمــد 
ویژه، پتانســیل رشــد و پیشــرفت در کشــور وجود 
ــت  ــن درس ــاور م ــه ب ــور ب ــن تص ــه ای ــه البت ک دارد 
ــرا هــم به خاطــر موقعیــت جغرافیایــی  اســت؛ زی
و هــم به واســطه منابــع طبیعــی، پتانســیل رشــد 
در اقتصــاد ایــران وجــود دارد. پرســش بعــدی 
کــه آیــا ایــن پتانســیل رشــد می توانــد  ایــن اســت 
بالفعــل شــود؟ بــرای اینکــه چنیــن اتفاقــی بیفتــد 
یــک شــرط الزم مطــرح اســت و یــک شــرط کافی. 
کــه نهادهایــی در جامعــه  شــرط الزم ایــن اســت 
کــه بــا وجــود آنهــا رشــد  وجــود داشــته باشــند 
گــر  کــدام هســتند؟ ا ایجــاد شــود. ایــن نهادهــا 
خیلــی بنیادین نگاه کنیــم، این نهادها عبارتند 
از: نهادهــای حامــی حقــوق مالکیــت ماننــد ثبت 
ــای  ــوال، نهاده ــت  اح ــه، ثب ــوه قضائی ــناد، ق اس
امنیــت،  یعنــی  عمومــی،  کاالی  عرضه کننــده 
بهداشــت عمومــی، آمــوزش عمومــی، نهادهــای 
مالــی ماننــد بانــک، بــورس، بیمــه، نهادهــای 
ماننــد  جمعــی  تصمیــم  بــرای  دمکراتیــک 
پارلمــان، نظــام برنامه ریــزی و بودجه ریــزی و 
کــه بازنشســتگی  نهایتــًا نهادهــای حــوزه رفــاه 
ماننــد  می کننــد؛  عرضــه  حمایتــی  چترهــای  و 
تأمیــن اجتماعــی و بهزیســتی. وجــود اینها شــرط  
کافــی  کشــور اســت؛ امــا شــرط  الزم بــرای توســعه 
کننــد؛  کار  کــه ایــن نهادهــا خــوب  ایــن اســت 
یعنــی صــرف داشــتن ایــن نهادهــا کافــی نیســت؛ 
کننــد،  کار  اینکــه ایــن نهادهــا بتواننــد خــوب 

خیلــی اهمیــت دارد.
کشــور مــا از برخــی جهــات خیلــی خوش شــانس 
بــوده اســت. شــانس اول، امکانــات خــدادادی و 

نادرست نهادها به وجود بیاید؟
وقتــی  اســت.  قدیمــی  بحث هــا  ایــن  بلــه، 
ــاد شــود و نگذاریــم ایــن نهادهــا  درآمــد نفتــی زی
کننــد، چنیــن  به درســتی شــکل بگیرنــد یــا عمــل 
مشــکلی پیــش می آیــد کــه البته مشــکلی قدیمی 
کــه دربــاره ایــران از چنــدی قبــل  اســت. اتفاقــی 
کــه محدودیت هــای  اســت  ایــن  شــروع شــده 
هم زمــان  و  بیشــتر  پیوســته  نفــت  فــروش 
درآمدهــای نفتــی محدودتــر  شــده اســت؛ زیــرا 
چاه هــای مــا نیــز در حــال خالی ترشــدن هســتند. 
نهادهــا،  کیفیــت  بــر  نفــت  درآمــد  منفــی  اثــر 
ــوده  ــم ب ــالب ه ــل از انق ــه از قب ک ــت  ــکلی اس مش

کمتــر شــود. اســت، ولــی می توانــد به شــدت 
به نظر شما ریشه این 
کارکرد نادرست در چه 

بوده است؟
امــا  اســت،  ســخت  نهادهــا  ایجــاد  گرچــه  ا
کارآمدکــردن آنهــا ســخت تر اســت! ایجــاد نهــاد از 
کارآمدکــردن،  کارهــای ســخت افزاری، امــا  نــوع 
کــه معمــواًل  کارهــای نرم افــزاری اســت  از جنــس 
مشــکل بزرگ تــری اســت. حــال ایــن مشــکالت 
ناحیــه  دو  از  تصــور می کنــم  کجــا می آینــد؟  از 
نهادهــا  ایــن  اینکــه،  یکــی  می شــوند:  ایجــاد 
کــه ایــن  روزآمــد نشــده اند. بایــد توجــه داشــت 
هســتند.  مــدرن  دولــت  نهادهــای  نهادهــا، 
زنــده هســتند؛  مــدرن، موجــودی  دولت هــای 
ــور  ــانی. همان ط ــات انس ــر حی ــه مظاه ــل بقی مث
کــه تکنولوژی هــا مــدام روزآمــد شــده و ارتباطــات 
جامعــه و رفتارهــا را خیلــی پیچیده تــر می کننــد، 
بتواننــد  اینکــه  بــرای  مــدرن  نهادهــای  ایــن 
تناســب  همــان  بــه  بایــد  کننــد  نقــش  ایفــای 
کــه بــه ذهــن می رســد،  پیچیده تــر شــوند. مثالــی 
کــه راه هــای جدیــدی  مثــال هکرهایــی اســت 

یکی از حوزه های مهمی که امروز بیش از پیش مدنظر عموم مردم و صاحب نظران واقع شده و در تحلیل 
مسائل اجتماعی نباید از آن غافل شد، اقتصاد است. موضوع توسعه و موانع ایجاد آن ازجمله مواردی است 

که  که باید دغدغه اندیشمندان حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... قرار گیرد؛ چرا
 در 

ً
این توسعه زمانی پایدار و مانا خواهد بود که همه جوانب و لوازم مرتبط با آن دیده شود. امید واقعی مطمئنا

جامعه ای که تالشش حرکت در مسیر توسعه پایدار است، می تواند بهتر معنا یابد. این گفت وگو با نگاهی کارکردی 
و آسیب شناسانه به صورت صریح با جناب آقای دکتر سرزعیم جهت بررسی چالش های نظام اقتصادی و مسیر 

توسعه در جامعه و ارائه راهکارهای مشخص در راستای بهبود این اوضاع، پیش روی شماست.

ی سرزعیم ݡگفت و ݡگو با دݡکتر علــ

گرچه ایجاد  ا
نهادها سخت 

است، اما 
کارآمدکردن 

آنها سخت تر 
است! ایجاد 

نهاد از نوع 
کارهای 

سخت افزاری، 
اما 

کارآمدکردن، از 
جنس کارهای 

نرم افزاری 
است که 

 
ً
معموال

مشکل 
بزرگ تری 

است
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گــر نظام منــد تکــرار شــود، باعــث می شــود  امــا ا
کار آن نهــاد پاییــن بیایــد؛ بــرای همیــن  کیفیــت 
محدودیت هــای  ایــن  وســعت  کــه  می بینیــم 
کیفیــت ایــن  سیاســی و اقتصــادی باعــث شــده 
ــور  ــد. منظ ــن بیای ــان پایی کارکردهایش ــا و  نهاده
اســتخدام های  در  می گوینــد  وقتــی  مــردم 
دولتــی، شایسته ســاالری لحــاظ نشــده اســت، 
بایــد  مــا  قــرار می گیــرد.  ذیــل همیــن موضــوع 
بیاوریــم  حکمرانــی  نهــاد  در  را  افــراد  بهتریــن 
کنــد و عملکــرد  کار  تــا آن نهــاد بتوانــد درســت 
کســی در یــک  گــر  مطلــوب داشــته باشــد. حــاال ا
محلــه یــا یــک شهرســتان بــدون فراخوان دســت 
رفتارهــا  ایــن  و  بزنــد  اســتخدام  بــه یک ســری 
می شــود  باعــث  شــود،  تکــرار  بلندمــدت  در 
کنــد و به تدریــج بدنــه  کیفیــت ایــن نهادهــا افــت 
گــر ایــن رفتارهــا مــدام  کارشناســی ضعیــف شــود. ا
تکــرار و بــه رفتــار غالــب تبدیــل شــود، معــادالت 
ــادی سیاســی نیــز طــوری شــکل می گیــرد  اقتص
انتخاب هــای خوبــی  امــور،  افــراد در رأس  کــه 
نهادهــا  ایــن  درنهایــت،  و  نمی دهنــد  انجــام 

نمی کننــد. کار  خــوب 
آقای دکتر، عدالت و رشد 

اقتصادی در رابطه با 
موضوع امیدی که صحبت 

می کنید، چه مقدار ارتباط برقرار 
کرده است و چقدر این ها 

بده بستان دارند؟ طی سال های 
اخیر، بحث عدالت یکی از 

مباحثی است که به نظرم در 
سطح اجتماع چه از بعد مبارزه با 

فساد و چه از بعد اقتصادی و 
رفاه شهروندان، موردتوجه قرار 

گرفته است و برخی ریشه و 
عوامل مختلف مشکالت را در 

آن می بینند. پرسش اساسی 
این است که آیا اینها به هم 

پیوسته هستند یا جدا؟
کلی تــر بــه نــام  بلــه، همــه ذیــل یــک مفهــوم 
قــرارداد اجتماعــی قــرار می گیرنــد. منظــور ایــن 
کــه مــردم چــه احساســی بــه حاکمیــت  اســت 
وظایفــی  چــه  و  دارنــد  انتظــاری  چــه  و  دارنــد 
بــرای خودشــان قائــل هســتند. بــه نهج البالغــه 
می بینیــم  کنیــم،  نــگاه  کــه  حضرت علــی)ع( 
ــما  ــر ش ــن ب ــق م ــد ح ــردم می گوین ــه م ــرت ب حض
کــه... و حــق شــما بــر مــن ایــن اســت  ایــن اســت 
کــه... ،یعنــی هــم وظیفــه ای وجــود دارد و هــم 
حقــی. قــرارداد اجتماعــی، شــکل تکمیل شــده 
همیــن موضــوع اســت؛ یعنــی رابطــه شــهروندان 
از عناصــری  بایــد متأثــر  بــا دولــت و حکومــت 
کــه مــردم احســاس نکننــد عدالــت برقــرار  باشــد 
ــود  ــورده می ش ــان خ ــده ای حقش ــا ع ــود ی نمی ش
کــه عــده ای درآمدهــای  یــا این طــور فکــر نکننــد 
مثــاًل  دیگــر  عــده ای  درحالی کــه  دارنــد،  کالن 
ماهیانــه زیــر یک میلیــون و حداقــِل تعییــن شــده 
نمی کننــد؛  دریافــت  هــم  را  کار  قانــون  توســط 
در ایــن صــورت مــردم فکــر می کننــد از جامعــه 
تصــورات  این طــور  آن وقــت  مانده انــد.  جــا 
و  می شــوند  تبدیــل  نیروهایــی  بــه  باورهــا،  و 
بــر  کوتاه مــدت  منافــع  تــا  می کننــد  وارد  فشــار 
منافــع بلندمــدت ترجیــح داده شــود. ایــن یعنــی 
اینکــه دیگــر بــرای اقتصــاد بلندمــدت امیــدی 
را  غنیمت شــماری  دم  همــه  و  نــدارد  وجــود 
گذشــته بــه ایــن موضــوع  انتخــاب می کننــد. در 
فرصت طلبــی می گفتنــد؛ بــه قــول معــروف »یــک 
مــو هــم از خــرس بکنیــم غنیمــت اســت«. آنــان 
می گوینــد هرچــه از دولــت بگیریــم، بهتــر اســت. 
در مقابــل ایــن رفتــار، بقیــه هــم شــاید همراهــی 
گــر چترهــای  نکننــد، امــا تقبیــح هــم نمی کننــد. ا
نکنــد،  کار  اقتصــادی درســت  نظــام  و  ایمنــی 

تصور شما درباره ده 
سال آینده چیست؟

فکــر می کنــم آینــده را مــا مشــخص می کنیــم؛ 
یــا  کــه نیروهــای اجتماعــی مــا  ایــن معنــا  بــه 
دم  به ســمت  را  جامعــه  و  می کننــد  اشــتباه 
راه  یــک  یــا  می دهنــد  ســوق  غنیمت شــماری 
بــه  کمــک می کننــد  کــرده و  انتخــاب  درســت 
شــکل نرمی بتوانیم از پوپولیســم اقتصادی دور 
ــا دولــت بتوانــد انتخاب هــای ســختی  بشــویم ت
کنــد،  کشــور را درســت  بکنــد و زیرســاخت های 
کم کــم، بهتــر شــده  آنــگاه وضعیــت حکمرانــی 
ایــن  در  گــر  ا برداشــته  شــود.  محدودیت هــا  و 
بعــد  ســال  شــش هفت  کنیــم،  حرکــت  مســیر 
گــر بخواهــم خیلــی  میــوه اش ظاهــر می شــود. ا
واضح تــر بگویــم و مثالــی بزنــم بایــد بگویــم شــما 
کنیــد و مــردم  می توانیــد االن بنزیــن ارزان ارائــه 
کننــد. درعین حــال  لذتــش را ببرنــد و ســفر ارزان 
کــرد و مــردم ســختی  گــران  می تــوان بنزیــن را 
احــداث  مثــاًل  صــرف  را  پولــش  ولــی  بکشــند؛ 
ســازکار  حکومــت  گــر  ا کــرد.  سریع الســیر  قطــار 
نظــارت اجتماعــی را بپذیــرد و مــردم خیالشــان 
کاســته  چیــزی  آنهــا  از  گــر  ا کــه  شــود  راحــت 
از  بعــد  مــردم  آنــگاه  نمــی رود،  هــدر  می شــود، 
شــش هفت ســال می بیننــد چقــدر تغییــر ایجــاد 
در  بســیار  مســافت های  طــی  امــکان  و  شــده 
کمتــر فراهــم شــده اســت. آن وقــت  زمــان خیلــی 
کــرده  کــه ایجــاد  ــا رفــاه و توســعه ای  حکومــت ب
کــه شــرایط  ایــن ســمت  بــه  را  اســت، جامعــه 
می دهــد؛  ســوق  بپذیرنــد،  هــم  را  ســخت تر 
گــر حکومــت راضــی بــه نظــارت اجتماعــی  ولــی ا
نشــود و مــردم هــم حاضــر نشــوند از یــک منفعــت 
ایــن  آن وقــت  بکشــند،  دســت  کوتاه مــدت 
گرفتــارش  کــه مــا ســی ســال اســت  کشاکشــی 
هســتیم، رخ می دهــد. دولــت نمی توانــد قیمــت 
بنزیــن را رشــد بدهــد، جامعــه شــرایط ســخت را 
بــه  منابــع  نمی یابــد،  بهبــود  هــوا  نمی پذیــرد، 
ــود.  ــز نمی ش ــاخت ها تجهی ــی رود و زیرس ــدر م ه
کــه  آن وقــت ترانزیــت مــا همــان چیــزی اســت 
فرصــت  درحالی کــه  بــوده،  پیــش  ســال  ســی 
 توســعه وجــود داشــته و منابــع آن در اختیــار بــوده 

است.
بــه نظــرم در ایــن یکــی دو ســال آینــده خیلــی 
می شــود. گرفتــه  تصمیمــی  چــه  اســت  مهــم 

بتوانیــم  گــر  ا بــه نظــرم  اســت.  بازنگــری  ایــن 
و  اصلــی  نخبــگان  اجتماعــی،  نخبــگان 
بــا پوپولیســم  روشــنفکران را به ســمت مبــارزه 
ــم،  کنی ــت  ــمت هدای ــن س ــه ای ــم و ب ــش ببری پی
ایــن پیشــرفت ها و توســعه ها را در چنــد ســال 

کنیــم. مشــاهده  می توانیــم  آینــده 

جــدی نمی گیریــم. بــه بــاور مــن، حکمرانــی هــم 
نوعــی تخصــص اســت و آمــوزش می خواهــد. 
کنیــم. حکمرانــی روزبــه روز  مــا بایــد نیــرو تربیــت 
کامل تــری پیــدا  متحــول می شــود و روش هــای 
ــه آمــوزش  ــرای همیــن هــم احتیــاج ب می کنــد؛ ب
حکمرانــی  بــرای  موردنیــاز  نیــروی  تربیــت  و 
هســت. متاســفانه 30-20 ســال اســت که هرچه 
حــوزه  بــرای  بورســیه می فرســتیم  دانشــجوی 
مهندســی اســت؛ زیــرا قبــول نداشــتیم کــه دولــت 
مــدرن هــم بــه همــان نســبت بــه تخصــص و 
دوره نیــاز دارد. مــا بایــد افــرادی را بفرســتیم تــا 
ایــن تخصص هــا را بــرای مــا بیاورنــد و نمی تــوان 
از پیــش خــود، آنهــا را بیاموزیــم؛ بــرای مثــال، 
شــکل  زمــان،  طــول  در  بانک هــا  تخلفــات 
ضــروری  و  پیــدا  کــرده  عجیب غریبــی  خیلــی 
باشــد  توانمنــد  آن قــدر  مرکــزی  بانــک  اســت 
ــات  ــن تخلف ــف ای ــکال مختل ــه اش ــبت ب ــه نس ک
گاه باشــد. بنابراین نیاز اســت همیشــه  روزآمد و آ
تعــدادی از جوانــان مــا بانکداری مرکــزی نوین را 
بیاموزنــد. شــما در ایــران ببینید چند نفر دکترای 
ــر آنهــا اقتصــاد بخــش  ــد نف ــم و چن اقتصــاد داری
بگویــم  جــرأت  بــه  شــاید  می داننــد.  عمومــی 
بــه انــدازه انگشــتان دســت نیســتند. در رشــته 
سیاســت گذاری چنــد نفــر اســتاد در ایــران داریــم؛ 
شــاید به تعداد انگشــتان دســت نرســد. بنابراین 
ــی  ــف حکمران ــه ضع ک ــت  ــن اس ــم ای ــئله مه مس
ــوده اســت.  ــی ب ناشــی از ضعــف دانــش حکمران

ایــن دانــش را مــا ارتقــا ندادیــم.
کــه نهادهایــی داشــتیم  نکتــه دوم ایــن اســت 
و مشــکل اصلــی هــم دانــش اداره  آن نهادهــا 
محدودیت هــای  این حــال  بــا  اســت؛  نبــوده 
سیاســی و اقتصــادی نگذاشــته اســت آن نهادهــا 
عملکــرد درســتی داشــته باشــند؛ به عنوان مثــال، 
ولــی  داشــته،  وجــود  کارشناســی  طــرح  و  نظــر 
ترجیــح  تصمیم گیــری  مقــام  در  تصمیم گیــر 
کنــار بگــذارد  کارشناســی را  می دهــد نظــر و طــرح 

کنــد. و دیــدگاه دیگــری را جایگزیــن 
این همان بحران 

تصمیم گیری است؟
کــه معمــواًل بــا سیاســت مدار  بلــه، تصمیم گیــری 
نظــر  کــه  کنــد  انتخــاب  می توانــد  او  اســت. 
بــا  نهادهــا  نــه!  یــا  کنــد  گــوش  را  کارشــناس 
می شــوند.  اداره  و  هدایــت  سیاســت مداران، 
کارشناســان و نظــام  ابزارهــای اداره آن نهــاد، 
کشــور  کارشناســی اســت. معــادالت سیاســی در 
کــه خیلــی اوقــات  مــا طــوری طراحــی شــده اســت 
می دهــد  ترجیــح  سیاســت گذار  می بینیــم 
گــر  کنــد. ا گزینه هــای غیرکارشناســی را انتخــاب 
این مســئله یک اســتثنا باشــد، مشــکلی نیســت؛ 

فقــرا بــه این گونــه جمع بنــدی می رســند و بعــد، 
ایــن رفتــار فرصت طلبانــه را انجــام می دهنــد. 
بقیــه جامعــه هــم ایــن رفتــار را محکــوم و تقبیــح 
به تدریــج  و  نمی شــمارند  زشــت  و  نمی کننــد 
یــک  و  می شــود  تبدیــل  جامعــه  هنجــار  بــه 
بده بســتان بــد در بیــن نهادهــا و جامعــه پدیــد 
طلــب  را  زودگــذر  امتیازهــای  مــردم  می آیــد. 
می کننــد و نهادهــا هــم آنهــا را بــه مــردم می دهند 
را  زیربنایــی  و  اساســی  بلندمــدت،  کارهــای  و 
و  ســاختاری  اصالحــات  و  می شــوند  بی خیــال 
رشــد بلندمــدت کنــار مــی رود. ایــن وضعیت مثل 
کننــد تــا مــردم  کــه آب و بــرق را ارزان  ایــن اســت 
کننــد و خوشــحال  شــوند، امــا به تدریــج  مصــرف 
بدهــی دولــت بــه توانیر و ســازمان آب باال می رود 
و ایــن شــرکت ها فرصــت نوســازی امکانــات خود 
کســری  ــار  ــت دچ ــًا دول ــد و نهایت ــدا نمی کنن را پی
بودجــه می شــود و تــورم بــه وجــود می آیــد. ایــن 
ــوع اقدامــات امــکان رشــد بلندمــدت را از بیــن  ن
کاهــش  کــه منابــع دولــت  می بــرد؛ بــه ایــن دلیــل 
تجهیــز  بــرای  الزم  بودجــه  دولــت  و  می یابــد 
به دســت  بلندمــدت  در  را  زیرســاخت هایش 
نمــی آورد. ایــن روابــط، ذیــل قــرارداد اجتماعــی 

قــرار می گیــرد.
برای اینکه به این گرداب 

نیفتیم، چه باید انجام 
دهیم؟

بــه همــان مســئله  کــرد،  کار  بایــد  اینکــه چــه 
اول،  درجــه  در  بایــد  مــا  برمی گــردد.  شناســی 
تقویــت  را  مــدرن  نهادهــای  اداره  توانایــی 
کــه افــراد  کنیــم  کنیــم؛ یعنــی زمینــه ای ایجــاد 
ــد،  ــاد بگیرن ــت گذاری ی ــر سیاس ــر و باهوش ت بهت
کشــور اجــرا  کننــد و دانــش خــود را در  تحصیــل 
عرصــه  در  بایــد  مــا  اینکــه،  دوم  گام  کننــد. 
کــه  دهیــم  انجــام  را  فعالیت هایــی  سیاســت، 
کنــد؛ یعنــی قــرارداد  بــه قــرارداد اجتماعــی کمــک 
اجتماعــی از شــکل بــد بــه شــکل خــوب تبدیــل 
کــه مــردم  کنیــم  کاری  شــود. برخــی می گوینــد 
کننــد. مــن نقــدم  بیاینــد در خیابــان اعتــراض 
کــه آیــا فکــر می کنیــد  بــه ایــن رویکــرد ایــن اســت 
کمــک  کار بــه بهترشــدن قــرارداد اجتماعــی  ایــن 
کار باعــث شــود پوپولیســم  گــر ایــن  می کنــد؟ ا
اقتصــادی بیشــتر شــود، آن وقــت شــاید چنیــن 
گــر شــرایطی ایجــاد  چیــزی صــالح نباشــد. امــا ا
بــرای  درســت  امتیــازات  یک ســری  کــه  کنیــم 
مــردم از حکومــت بگیریــم و یک ســری امتیــازات 
درســت بــرای حکومــت از مردم بگیریــم، آرام آرام 
یــک  بســتن  مســیر  بــه  را  جامعــه  می توانیــم 
قــرارداد اجتماعــی درســت ســوق دهیــم. ایــن کار 

بســیار ســخت اســت.

ما باید 
در عرصه 
سیاست، 

فعالیت هایی 
را انجام دهیم 

که به قرارداد 
اجتماعی 

کمک کند؛ 
یعنی قرارداد 

اجتماعی از 
شکل بد به 

شکل خوب 
تبدیل شود
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حسین دباغ

ترس و جهل؛ 
ݡی به امید راهــ

کــه هنــوز »عنصــر غیــب«  چنیــن فــردی از آنجــا 
بــه  امیــدوار  می توانــد  می پنــدارد،  جــدی  را 
ــوب  ــاق خ ــال رخ دادن اتف ــد و احتم ــر باش تغیی
کســی خــود را بــه هیــچ عنــوان  گــر  را بدهــد. امــا ا
جاهــل نپنــدارد و همــه چیــز را شــناخته شــده 
بپنــدارد، احتمــال تغییــر در امــری را نمی دهــد 

ــد. ــدوار باش ــدان امی ــه ب ک
کــه بــا جهــل نســبت دارد، بــا  امیــد از آن حیــث 
تــرس و بیــم بی نســبت نیســت. آنکــه جاهــل 
ناشــناخته  امــور  بــه  نســبت  احتمــاال  اســت، 
واهمــه دارد، رازهــای نامکشــوف عالــم بــرای 
می کنــد.  بیمنــاک  را  او  و  مــی آورد  هــراس  او 
همــواره خــود را در مقابــل حقیقتــی عظیــم پیــدا 
کــه نمی توانــد آن را بــه چنــگ آورد. بــه  می کنــد 
تعبیر ســپهری: »کار ما نیســت شناســایی راز گل 
ســرخ؛ کار ما شــاید این اســت که در افســون گل 
ســرخ شــناور باشــیم.« بــا ایــن وجــود، خــوف از 
امــور ناشــناخته می توانــد امیــدآور باشــد، چرا که 
فــرد خائــف احتمــال می دهــد امــر ناشــناخته ای 

توفیــق الحکیــم، نویســنده و ادیــب مصــری، 
را  تخیلــی ای  داســتان  اهَّلل،  ارنــی  کتــاب  در 
می کنــد  نقــل  عجیــب«  »اختــراع  عنــوان  بــا 
کــه می تــوان از آن بــه عنــوان یــک اســتدالل 

 .} کــرد}   اســتفاده  فلســفی 
کــه شــرکتی قصــد  داســتان بدیــن قــرار اســت 
کــه از آینــده  کنــد  می کنــد ماشــین زمانــی اختــراع 
خبــر می دهــد. امــا بــه طــرز عجیبــی مهندســانی 
کــه درگیــر تولیــد ماشــین می شــوند یکــی پــس 
ــک  ــه ی ــا اینک ــد. ت ــی می کنن ــری خودکش از دیگ
نفــر از مهندســان در خودکشــی نــاکام و زنــده 
می مانــد. بازپرســان و مفتشــان در پــی تحقیــق 
از او می رونــد و جویــای ماجــرا می شــوند. وقتــی 
کــه بــه فکــر  از او ســوال می کننــد چــه دیــدی 
نجات یافتــه  مهنــدس  افتــادی؟  خودکشــی 
چنیــن پاســخ می دهــد: وقتــی خــودم را در آینــده 
کــردم به ســان  بــه یک بــاره احســاس  دیــدم، 
کــه دیگــر نمی توانــم چیــزی  اســیری هســتم 
شــد.  مــالل آور  برایــم  زندگــی  دهــم.  تغییــر  را 
جســت وجوی امــر »جدیــد« برایــم بی معنــا شــد. 
ــدم  ــت. امی ــت بربس ــی ام رخ ــگفتی« از زندگ »ش
ــت  ــده از دس ــزی در آین ــر چی ــب« و تغیی ــه »غی ب

رفــت. بــه یک بــاره مایــوس شــدم و...
می شــود:  یافــت  نغــزی  نکتــه  گفتــار  ایــن  در 
امیــد بــا جهــل نســبتی دارد و یکــی از بــرکات 
امیــدواری  »نادانــی«،  نیکــوی  پیامدهــای  و 
کــه »فضیلــت نادانــی« را ســتایش  اســت. کســی 
پــس  »احمقــی ام،  می دهــد  در  نــدا  و  می کنــد 
مبــارک احمقی اســت«، الجــرم امــور ناشــناخته را 
بــه رســمیت می شناســد و همــه چیــز را شــناخته 

شــده نمی پنــدارد}  {. 

کــه واهمــه آور اســت ممکــن اســت روی خــوش 
کجــا  بــه او نشــان دهــد. بــه تعبیــر موالنــا: »هــر 

گنــج هســت«. ویــران بــود آنجــا امیــد 
امــا امیــد بــا هــر نــوع ترســی نســبت نــدارد. آنچــه 
کنــد،  می توانــد جــای امیــد را در دل آدمــی بــاز 
جمــع  امیــد  بــا  آنچــه  اســت.  معقــول  تــرس 
نمی شــود، تــرس نامعقــول )از جنــس اضطــراب 

و تشــویش( اســت}  {. 
موالنا درست می گفت که

تاجر ترسنده طبع شیشه جان  
در طلــب نــه ســود دارد نــه زیــان  
بل زیان دارد که محرومست و خوار  

کــه باشــد شــعله خوار نــور او یابــد   
ع باب   نیست دستوری بدینجا قر

بالصــواب اعلــم  اهَّلل  امیــد  جــز   
چیــزی  هــر  از  نامعقولــی  نحــو  بــه  کــه  کســی 
می ترســد قــدم از قــدم بــر نمــی دارد و بــه پیــش 
نمــی رود. فــرد امیــدوار امــا قــدم در راه پــر خطــر 

شبیه این داستان 

کتاب ماشین  در 

زمان )1895( اثر 

هربرت جورج ولز 

نیز یافت می شود.

درباره فضیلت 
جهل سخن بسیار 

است. نه تنها 
آدمی باید معترف 
که جاهل  باشد 
است و بسیاری 

امور برای او 
ناشناخته است، 

بلکه باید بداند هر 
علمی علم نافع 
نیست. داستان 

معروف »استدعاء 
آن مرد از موسی 

زبان بهایم با 
طیور« در مثنوی 

مولوی در این باب 
راهگشاست.

امید هم می تواند 

معقول و نامعقول 

باشد. امید 
نامعقول امیدی 

که وقتی  است 
دلیل قطعی 

علیه رخ دادن 
اتفاقی داشته 

باشیم، همچنان 

به رخ دادن آن 

امید ببندیم. در 

ادبیات عرب 
هم می گویند: 

»َوالیأُس إحَدى 

ْن َتَرى 
َ
الّراَحَتیِن، َول

َکَظّن الَخاِئِب   
ً
َتَعبا

الَمْکُدوِد«. یعنی 

گاه بهتر است 

آدمی در وضعیت 

یاس ]معقول[ 

باشد تا اینکه به 

انتظار بنشیند و 

بعد پریشان و 
ناامید شود.
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اجتماعــی، اراده فــرد بــرای ادامــه زندگــی و.... 
بی ســبب نیســت کــه تخریــب و غیرفعال شــدن 
فعالیــت  پیش پیشــانی  قشــر  و  قدامــی  لــوب 
می شــود  باعــث  و  می کنــد  کم رونــق  را  تــرس 
بــه  بپــردازد.  پرخطــر  کارهــای  بــه  شــخص 
عنــوان نمونــه، در هنــگام مســتی، عمومــا افــراد 
می زننــد  پرخطــری  فعالیت هــای  بــه  دســت 
کنــد. از قضــا  کــه می توانــد بقــای آنهــا را تهدیــد 
کــه تخریــب تدریجی لــوب قدامی  جالــب اســت 
مغــز می توانــد اراده و امیــد فــرد بــه ادامــه زندگــی 
کــه  کنــد. ایــن بدیــن معنــی اســت  کــم زور  را 
وجــود تــرس می توانــد شــخص را بــه زندگــی 

کنــد}  {.  امیــدوار 
هــرگاه آدمیان )و حیوانات( با امر ناشــناخته ای 
گمــان می برنــد ممکــن  کــه  روبــه رو می شــوند 
اســت بقــای آنــان را بــه خطــر بینــدازد، تــرس 

وجودشــان را فــرا می گیــرد.
گاهانــه  کنــش عمومــا بــه شــکل ناآ البتــه ایــن وا
گاه  ناخــودآ فــرد  و  می دهــد  رخ  غیــرارادی  و 
کــه برایــش ناشــناخته اســت،  نســبت بــه امــری 
کــرده و از رویارویــی بــا آن  حــس واهمــه پیــدا 

پرهیــز می کنــد}  {. 
و  اســت  آدمیــان  در  پایــه  عواطــف،  از  تــرس 
چنیــن عاطفــه ای می توانــد وضعیــت ذهنــی 
امیــد را بــه خوبــی تبییــن کنــد. بــه ایــن معنــا که 
تــرس و بیــم عمومــا در هنگامــی رخ می دهــد 
کــه امــر ناشــناخته ای در میــان باشــد. تفــاوت 
همین جاســت:  نامعقــول  و  معقــول  تــرس 
ــود  ــرس از امــر ناشــناخته و رازآل ــرس معقــول ت ت
از  بســیاری  مثــل  نامعقــول  تــرس  امــا  اســت؛ 
فوبیاهــا تــرس از امــور شــناخته شــده اســت. امــر 
ناشــناخته و رازآلــود از آنجــا کــه ناشــناخته اســت 
می توانــد هــم پدیدآورنــده یــک رویــداد نیکــو 
باشــد هــم پدید آورنــده یک رویداد ناخوشــایند. 
ایــن  اســت.  میــان  در  احتمالــی  ســو،  هــر  بــه 
احتمــال مبنایــی بــرای امیــدواری اســت. آنکــه 
احتمــال  و  دارد  حیــات  بــه  امیــد  می ترســد 
می دهــد رویــداد خوشــی در انتظــار او باشــد. 

را  او  ناشــناخته ای  امــر  هیــچ  کــه  کســی  امــا 

می گــذارد و در عیــن اینکــه ترســی همــراه اوســت 
بــه شــکل معقولــی، آن تــرس انگیــزه حرکــت او 
را تامیــن می کنــد. بــه تعبیــر حافــظ: »کجاســت 

کــز بــال نپرهیــزد؟«. شــیردلی 
یعنــی  اســت؛  تــرس وجــودی  ترســی،  چنیــن 
تــرس از ناشــناختنی های هســتی در وجــود فــرد 
ــا  ــه ب ک ــرس دفعــی نیســت  اقامــت می گزینــد. ت
حادثــه ای ایجــاد شــود و از میــان بــرود. تــرس 
در  اســت.  وجــودی  تــرس  جنــس  از  معقــول 
توضیــح چنیــن ترســی می تــوان بــه وجــود مغــز 
کــه میــان  کــرد  خزنــده )reptilian brain( اشــاره 
حیوانــات و آدمیــان مشــترک اســت. مغــز خزنده 
عهــده دار حفــظ و بقــای حیوانــات و آدمیــان 
کار آن اســتفاده از تــرس اســت  اســت. شــیوه 
کــه بنــا بــر نظــر عمــوم عالمــان علــوم مغــزی، 
فعالیــت آن هم بســتگی زیــادی بــا فعــال شــدن 
 )orbitofrontal cortex( اوربیتوفرانتــال  قشــر 
واقــع در قشــر پیش پیشــانی و لــوب قدامــی مغــز 
دارد. لوب قدامی، در کل و قشــر پیش پیشــانی 
از  بســیاری  عهــده دار  خــاص،  طــور  بــه  مغــز 
فعالیت هــای شــناختی روزمــره آدمیــان اســت: 
رفتــار  تصمیم گیــری،  قبیــل  از  فعالیت هایــی 

نهراســاند و همــه امــور بــرای او شــناخته و یافتــه 
باشــد، اندیشــه احتمالــی در او نفــوذ نمی کنــد تــا 
مبنایی برای امید باشــد. کســی که جهل ندارد 
و گمــان می بــرد همه حقیقت را در چنــگ دارد، 
کســی بــه  کنیــد  تــرس از تغییــر نــدارد. فــرض 
عنــوان »دانــای کل« در آن واحــد تمــام حقیقت 
را بــه عیــان می بینــد و هیــچ امــر ناشــناخته ای 
او را احاطــه نکــرده اســت. طبیعــی اســت چنیــن 
ــد، چــرا  ــه تــرس را از ســر نمی گذران فــردی تجرب
ــرس در  ــا ت ــدارد ت ــل ن ــه امــری جه ــه نســبت ب ک
کنــد. چنیــن فــردی نمی توانــد امیــد  او رخنــه 
بــه تغییــر داشــته باشــد. ســخن از امیــد بــرای او 
بــی معناســت. وقتــی همــه حقیقت بــه یک باره 
آینــده  بــه  باشــد خوش بینــی  او حاضــر  بــرای 
چــه معنایــی می توانــد داشــته باشــد؟ بــا ایــن 
گــر چنیــن باشــد، آیــا درســت نیســت  حســاب، ا
کل« اســت  کــه »دانــای  کســی  بگوییــم فقــط 

حــق دارد ناامیــد باشــد؟
خداونــد در تقریــر ادیــان ابراهیمــی دانــای کل 
گذشــته و  یــا عالــم مطلــق دانســته می شــود. 
حــال و آینــده در او حاضــر اســت و تغییــر و تغّیــر 
در او راه نــدارد. تغییــر مختــص غیرمجــردات 
بــر  اســت.  مکانمنــد  و  زمانمنــد  موجــودات  و 
خداونــد زمــان نمی گــذرد و مثــل اجســام مــکان 
چنیــن  در  خداونــد  ترتیــب،  بدیــن  نــدارد. 
کــه  چــرا  اســت،  »ناامیــد«  همــواره  تفســیری 
احتمــال تغییــر در او راه نــدارد تــا بتوانــد او را 
کــه  کــی  کنــد. امــا در مقابــل، بشــر خا امیــدوار 
هیــچ گاه  اســت،  تغییــر  او  صفــت  مهم تریــن 
جهــل  کنــد.  مطلــق  علــم  ادعــای  نمی توانــد 
خاصیــت انســان و دنیــای پیرامــون اوســت. 
در  می کنــد،  مطلــق  علــم  ادعــای  کــه  کســی 
کــرده اســت و نقــش  کفــش خــدا  حقیقــت پــا در 
خدایــی در ایــن عالــم بــازی می کنــد. مهم تــر از 
که ناامید می شــود، نادانســته گویی  آن، کســی 
جامــه خدایــی بــر تــن می کنــد. کســی کــه ناامیــد 
اســت بایــد از همــه چیــز باخبــر باشــد و احتمــال 
کــه  تغییــر در آینــده را محــال بدانــد. امــا کیســت 
از همــه چیــز باخبــر باشــد؟ هیچ کــس! ناامیــدی 
کــه گریبــان  یــک خطــای شــناختی ذهــن اســت 
از  کــه  می کنــد  تصــور  فــرد  می گیــرد.  را  آدمــی 
آینــده باخبــر اســت و هیــچ امــر ناشــناخته ای در 
کار نیســت. ایــن باخبــری متبخترانــه منجــر بــه 
کــه وقتــی  نوعــی جبراندیشــی ناموجــه می شــود 
در ذهــن فــرد جــاری می شــود، احتمــال تغییر در 

آینــده را از نــگاه او می ســتاند.
ســخن آخــر: آیــا اســتدالل مــن در ایــن نوشــته 

شــرط  بــودن  جاهــل  کــه  معناســت  بدیــن 
اســت؟  بــودن  امیــدوار  بــرای  وضــروری  الزم 
کــه امیــدوار  آیــا نمی تــوان جاهالنــی را یافــت 
را  جاهالنــی  می تــوان  ســادگی  بــه  نیســتند؟ 
ــر  ــه س ــدواری ب ــت امی کــه در وضعی کــرد  تصــور 
کــه در اینجــا  نمی برنــد. امــا بایــد توجــه داشــت 
بــا دو نــوع جاهــل مواجــه هســتیم: جاهالنــی 
کــه  از جهــل خــود بی خبرنــد و جاهالنــی  کــه 
دارنــد.   گاهــی  آ و  واقف انــد  خــود  جهــل  بــه 
درحقیقــت دســته دوم بــه نوعــی عالم هســتند. 
جاهــالن دســته اول احتمــاال امیــدوار نیســتند. 
از عالمانــی هســتند  امــا جاهــالن دســته دوم 
هســتی  ایــن  ناشــناخته های  وجــود  بــه  کــه 
معترف انــد و وضعیــت ذهنــی »جهــل وجودی« 
کــه چنیــن  را تجربــه می کننــد. طبیعــی اســت 
جهــل وجــودی ای تــرس وجــودی بــه همــراه 
مــی آورد و می توانــد امیــد را در دل آدمــی زنــده 

دارد. نگــه 
گفــت؟ آیــا وجــود  دربــاره تــرس چــه می تــوان 
تــرس بــرای امیــدواری الزم و ضــروری اســت؟ 
ــا  ــا فــرد امیــدوار همــواره دچــار تــرس اســت و ب ی
تــرس زیســت می کنــد؟ نــه لزومــا! بــه ســادگی 
کــه  را  موقعیت هایــی  کــرد  تصــور  می تــوان 
کســی دچــار تــرس می شــود؛ امــا امیدوار نیســت. 
کــه دفعتــا در موقعیت هــای  عمــوم ترس هایــی 
جنس انــد.  ایــن  از  می دهنــد  رخ  خطرنــاک 
همچنیــن موقعیت هایــی را می تــوان یافــت که 
شــخص امیــدوار اســت، امــا دچار ترس نیســت. 
حکایــت »خاریــدن روســتایی بــه تاریکــی، شــیر 
ــال  ــوی مث ــت« در مثن گاو اوس ــه  ــّن آنک ــه ظ را ب
خوبــی بــرای ایــن مدعاســت. فــرد روســتایی 
گاو اوســت  ــه ظــن آنکــه  در تاریکــی شــیری را ب
ســبب  او  جهــل  درحقیقــت  می کنــد.  نــوازش 
کــه تــرس از شــیر نداشــته باشــد و  شــده اســت 
گاو خــود باشــد. شــخصیت  امیــدوار بــه حضــور 
روســتایی بــه نیکویــی موقعیــت مــا در هســتی 
مــا ســبب می شــود  را نشــان می دهــد: جهــل 
امیــدوار بمانیــم؛ گاه بــه تــرس خویــش واقفیم، 

گاه غافــل}  {. 

عصب شناسان 
معتقدند امیدواری 

و تزریق امید 
می تواند مغز 
را در مقابل 

ترس حمایت 
کند.  و تقویت 
آنچه منظور نظر 
عصب شناسان 

است ترس از 
جنس اضطراب 
است و نه ترس 
وجودی. به هر 
سو، با اینکه هر 
گونه  دوی این 
ترس ها ممکن 

است در قسمت 
مشابهی در مغز 

کنند، اما یکی  بروز 
ترس زندگی ساز 
است و دیگری 

ترس زندگی کش. 
به تعبیر موالنا: 

قبض و بسط آمد 
مشو تو ناامید/ 
قفلگر هم قفل 
کلید. سازد هم 

به عنوان مثالی 

دیگر، محمود 

درویش می گفت: 

»فی الالمباالة 

، أنها 
ٌ

فلسفة

 من صفات 
ٌ

صفة

األمل«. در نظر وی 

بی تفاوتی و انتظار 

نداشتن نوعی 

امید محسوب 

گر  می شود. ا

سخن او را درست 

کنیم،  تلقی 

می توان نتیجه 

گرفت امید بدون 

وجود ترس وجود 

دارد. حقیقت 

که رای  آن است 

درویش چندان 

برای من روشن 

نیست. اینکه 

چطور می توان 

بدون داشتن 

انتظار امیدوار بود، 

نیازمند استدالل 

است.

چنین اصلی 
برای متوسطین 
صادق است. 

که بر این  کسانی 
گاهانه  واهمه ناآ
فائق می آیند از 

متوسطین نیستند. 
عموم نوابغ 

خصوصا در طول 
تاریخ علم بر این 

حاصلی نیکو برای ترس پیروز شدند و 
بشریت به ارمغان 

آوردند.
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کــه از  از باورهــا دربــاره خــود و جهــان اســت  
مبارزه جویــی   و  مهــارت  تعهــد،  مولفــه  ســه 
تشــکیل شــده اســت. سرســختی عبارت اســت 
از  بــاور بــه تغییــر، دگرگونــی و پویایــی زندگــی 
هــر  کــه  نیســت  نگــرش  ایــن  معنــای  بــه  و 
رویــدادی بــه معنــای تهدیــدی بــرای امنیــت 
سرســختی  پــس  اســت.  انســان  ســالمت  و 
نوعــی  انعطــا ف پذیــری شــناختی و بردبــاری 
تنش زاســت  ســخت  رویدادهــای  برابــر  در 
دارد.  دنبــال  بــه  را  مبهــم  موقعیت هــای  و 
سرســختی بــا ســالمت جســمی و روانــی رابطــه 
مثبــت دارد و بــه عنــوان یــک منبــع مقاومــت 
کاهــش  را  اســترس  منفــی  تاثیــرات  درونــی، 
و  جســمی  اختالل هــای  بــروز  از  و  می دهــد 
جامع تریــن  امــا  می کنــد.   پیشــگیری  روانــی 
امیــد ســه مولفــه  بــرای  زمینــه  ایــن  نظــر در 
قائــل اســت: اهــداف، تفکــر در مســیر و تفکــر 
ــرد آرزو  ــه ف ک عامــل. هــدف هــر چیــزی اســت 
ــا انجــام  ــه دســت آورد ی می کنــد و امیــد دارد ب
کــه  اندیشــه ای  بــه  دارد  اشــاره  تفکــر  دهــد. 
هنــگام  توانایی شــان  بــه  توجــه  بــا  افــراد 
آغــاز و ادامــه حرکــت در مســیرهای انتخــاب 

دادم،  قــرار  اشــاره  مــورد  آنچــه  همــه  البتــه 
مبتنــی بــر مفهــوم روان شــناختی امیــد اســت 
بــه بحــث دربــاره امیــد اجتماعــی  البتــه  کــه 
فهــم  بــرای  می شــود.  داده  تعمیــم  هــم 
ــا  ــه زمینه ه ــم ب ــی ناچاری ــوم  امیداجتماع مفه
کنیــم.  زمینــه یــا بســتر  یــا بســتر امیــد توجــه 
ــط  ــم مرتب ع مه ــو ــه دو موض ــد ب ــی امی اجتماع
کــه  جامعــه ای  ع  نــو توصیــف  اول  اســت، 
بــه آن امیــد داریــم. توجیــه امیــد اجتماعــی 
مســتلزم توصیــف هــدف امیــد اســت و چنیــن 
وظیفــه ای مــا را بــه بحــث دربــاره محتــوای 
شــناخت  بــدون  زیــرا  می کنــد،  وادار  امیــد 
جامعــه  بــرای  آن  توجیــه  امیــد،  محتــوای 
بســیار دشــوار یــا ناممکــن اســت. در چارچــوب 
نظریــه انتقــادی مــا ناچاریــم برخــی ایده هــا 
امیدواریــم  کــه  را  جامعــه ای  ع  نــو دربــاره 
ایــن  بــه  تــا  کنیــم  روشــن  باشــیم،  داشــته 
وســیله زمینه هــای امیــد اجتماعــی را توضیــح 
محتــوای  دربــاره  توصیفــات  ایــن  دهیــم. 
امیــد بایــد بــه نحــوی چارجوب بنــدی شــود 
درمــورد  انتقــادی  نظریه پــردازان  همــه  کــه 
گاه  اســاس،  ایــن  بــر  رســند.  توافــق  بــه  آن 

مولفه های اساسی در 
موضوع امید و امید 

اجتماعی چیست؟
و  امیــد  تبییــن  بــرای  متفاوتــی  مدل هــای 
ح  مولفه هــای آن از جهــت روان شــناختی مطــر
دو  بــه   صاحب نظــران  برخــی  اســت.  شــده 
یکــی  کرده انــد،  اشــاره  امیــد  بــرای  مولفــه 
شــناختی )انتظــار روی دادن وقایــع در آینــده( 
و دیگــری عاطفــی )امیــد بــه اینکــه رویدادهــا 
در آینــده مثبــت و دارای پیامدهــای مطلــوب 

باشــند(.
مولفه هــای  دیگــر  از  نیــز  سرســختی  
سرســختی  می شــود.  محســوب  امیــد 
سرســختی  اســت.  روان شــناختی  مولفــه 
مجموعــه ای  عنــوان  بــه  روان شــناختی 
نظــر  در  شــخصیتی  ویژگی هــای  از  متشــکل 
حــوادث  بــا  رویارویــی  در  کــه  شــده  گرفتــه 
از  منبعــی  عنــوان  بــه  زندگــی  فشــارزای 
عمــل  محافــظ  ســپری  هماننــد  مقاومــت 
بــه  می تواننــد  آن  واجــد  افــراد  و  می کنــد 
فشــارهای  و  مشــکالت  بــا  کارآمــد  گونــه ای 
ترکیبــی  سرســختی    . کننــد  مقابلــه  زندگــی 

شــده بــه ســمت اهــداف دارنــد. تفکــر عامــل 
حفــظ  و  شــروع  بــرای  فــرد  می شــود  باعــث 
حرکــت بــه جلــو در مســیر اهــداف دلخــواه بــه 
کافــی انگیــزه داشــته باشــد. مســیرها و  انــدازه 
ــدنی  ــا جدانش ــزا ام ــه مج ــل دو مولف ــر عام تفک
هســتند و در حقیقــت، تغییــر در یکــی باعــث 
تاثیــر  و  می شــود  دیگــری  در  مشــترک  تغییــر 
متقابــل برهــم می گذارنــد.  از همیــن روســت 
توانایــی  امیــدوار  فــرد  می شــود  گفتــه  کــه 
گذرگاه هایــی بــه ســوی هدف هــای  طراحــی 
در  و  دارد  موجــود  موانــع  به رغــم  مطلــوب 
از  اســتفاده  بــرای  کافــی   انگیــزه  از  ضمــن، 
گذرگاه هــا برخــوردار اســت. بنــا برایــن،   ایــن 
کــه هــد ف هــای  امیــد هنگامــی نیرومنــد اســت 
ارزشــمندی را در برگیــرد و بــا وجــود  داشــتن 
حذف شــدنی،  ولــی  چالش برانگیــز  موانــع 
داشــته  وجــود  آنهــا  بــه  دســتیابی  احتمــال 
کــه مــا اطمینــان  باشــد. بنــا برایــن، در  جایــی 
امیــد  می رســیم،  هدف هــا   بــه  داریــم 
کــه مطمئــن  غیرضــروری و در مقابــل،  جایــی 
امیــد  رســید،  نخواهیــم  هــدف  بــه  هســتیم 
دســت نیافتنی اســت و مــا نومیــد می شــویم. 

امیر تاݡکــݡی

 مفهوم و محتوای امید
کاوی مفهوم امید، حوزه اجتماعی و مسائل  یکی از حوزه های مهم در وا

مربوط به آن در جامعه است. بررسی امید اجتماعی و تحلیل بسترهای 
اجتماعی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحلیل وضعیت کنونی 
جامعه و چگونگی اصالح آن از دیگر موضوعاتی است که باید برای آن 

 تحلیل ارائه کرد. برای این منظور، پرسش هایی را  با دکتر سعید مدنی،
 از اندیشمندان بنام و پژوهشگران شاخص در زمینه مسائل اجتماعی 

مطرح کرده ایم تا با مطالعه پاسخ های ایشان، به شناختی دقیق تر و 
تحلیلی عمیق تر در این باب نایل آییم.

ݡگفت وݡگو با  سعید مدنی
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بــه ایــن ســوال بایــد مجــددا دربــاره محتــوای 
کــرد یعنــی اینکــه »جامعــه  از چــه  امیــد ســوال 
نــا امیــد شــده؟ و بــه چــه امیــدوار شــده اســت؟ 

ــا امیــدی یعنــی همیــن. دیالکتیــک امیــد و ن
نقش امید در اصالح 

اجتماعی چیست؟
ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای  دهیــد  اجــازه 
برگردیــم بــه مفهــوم امیــد. امیــد یــک تصــور 
ذهنــی اســت از وضعیــت ایدئــال یــا مطلــوب 
کــه از دیــدگاه افــراد یــا جوامــع قابــل دسترســی 
اســت و راه هــای دسترســی بــه آن هــم بــرای 
اســت.  مشــخص  امیــدوار  جوامــع  یــا  افــراد 
بــه معنــای  امیــد  از  برخــورداری  برایــن،  بنــا 
ــد  ــا جوامــع می دانن ــراد ی ــه اول، اف ک آن اســت 
کنونــی  بــه وضعیــت  بهتــر نســبت  وضعیــت 
بیمــار  مثــال  دارد،  هایــی  مشــخصه  چــه 
کــه وضعیــت مطلــوب بــرای  امیــدوار می دانــد 
جوامــع   یــا  افــراد  دوم،  اســت،  ســالمتی  او 
وضعیــت مطلــوب  را قابــل دســترس می داننــد 
کــه قابــل درمــان  مثــال بیمــار امیــدوار می دانــد 
راه هــای  از  جوامــع   و  افــراد  ســوم،  اســت، 
گاهــی دارنــد،  رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب  آ
کــه بــرای درمــان  مثــال بیمــار امیــدوار می دانــد 
کنــد.  بایــد نــزد پزشــک بــرود و دارو مصــرف 
ــه  ــا برایــن اجــازه دهیــد ســوال شــما را وارون بن
اجتماعــی  مصلــح  نقــش  بپرســیم  و  کنیــم 

گــر  گام رو بــه جلوســت. یعنــی ا ناامیــدی یــک 
چشــم امیــد جامعــه بــه عاملیت هــای تغییــری 
کــه هیــچ  تصویــری از وضعیــت مطلــوب  باشــد 
کیــد بــر حفــظ وضــع موجــود  دارنــد و حتــی تا
گــر وضعیــت مطلوبــی  دارنــد و در ضمــن حتــی ا
توصیفــی  فقــط  می کننــد  ترســیم  هــم  را 
بــدون  می دهنــد،  ارائــه  آن  از  رمانتیــک 
نشــان دهنــد،  را  آن  بــه  راه دســتیابی  آنکــه 
در ایــن صــورت نــا امیــدی جامعــه از چنیــن 
عاملیت هایــی بســیار مغتنــم اســت. ناامیــدی 
از توهــم و ســراب بســیار هــم شایســته اســت و 
بایــد تقویــت شــود تــا در نتیجــه آن افــراد ســویه 
امیدشــان را تغییــر دهنــد و بــه ســویی متوجــه 
ــوِب دســترس پذیر را  کــه وضعیــت مطل شــوند 

نشــان دهــد.

و  صلح آمیــز  اجتماعــی  نظــم  یــک  بــه  امیــد 
قــادر  افــراد  آن  در  کــه  شــده  تعبیــر  عادالنــه 
ــه  ــود ب ــای خ ــیدن ظرفیت ه ــق بخش ــه تحق ب
طــور مســتقل هســتند. در هــر حــال، تحلیــل 
کار مهمــی اســت.  محتــوای امیــد اجتماعــی 
اجتماعــی  امیــد  بســتر  بــه  کــه  ع دوم  موضــو
مفهــوم  از  آن  متمایزســاختن  اســت  مرتبــط 
امیــد  زمینه هــای  اســت.  اجتماعــی  انتقــاد 
بــر  نــه ضرورتــا منطبــق  و  اجتماعــی مکمــل 
انتقــاد اجتماعــی هســتند. از ایــن رو، وظیفــه 
بازســازی انتقــاد اجتماعــی نبایــد بــا وظیفــه 

شــود.  یکــی  و  تلفیــق  اجتماعــی  امیــد 

کنونی جامعه  وضعیت 
ما در موضوع امید 

چگونه است؟
بــه  می تــوان  را  اجتماعــی  امیــد  وضعیــت 
کــرد. بــه ایــن معنــا  ظــروف مرتبطــه تشــبیه 
کــه هیــچ وقــت از محتــوای ایــن ظــرف  بــه 
گــزارش  کاســته نمی شــود  مثــال بــه نــدرت  کلــی 
و  باشــد  ناامیــد  کامــال  جامعــه ای  کــه  شــده 
مثــل یــک انســان ناامیــد دســت بــه خودکشــی 
می دهــد   نشــان  بســیار  شــواهد  بلکــه  بزنــد، 
جابه جــا  اجتماعــی  ظــروف  درون  در  امیــد  
کــه محتــوای  می شــود. منظــورم ایــن اســت 
کــه در جامعــه  تغییــر  امیــد و ســویه امیــد اســت 
را  ایــران  جامعــه  مــن  برایــن،  بنــا  می کنــد. 
بلکــه   نمی دانــم،  کلــی  مفهــوم  بــه  ناامیــد 
کــه در حــال  اســت  امیــد  و محتــوای  ســویه 
جابه جایــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، جامعــه 
از جایــی ناامیــد می شــود و بــه ســوی دیگــری 
از  بایــد  را  جامعــه  در  امیــد  می بنــدد.  امیــد 
میــزان تــالش و تکاپــوی آن تشــخیص داد.

ــاز جنبشــی  ــران سال هاســت وارد ف  جامعــه ای
کنــش  بــه  تبدیــل  نارضایتی هــا  یعنــی  شــده 
حتمــا  جنبشــی  جامعــه  شــده اند.  اجتماعــی 
کــه  جامعــه امیــدواری اســت. بــه ایــن معنــا 
رســمی  ســاختارهای  و  نهادهــا  از  آن  امیــد 
کاســته شــده و در مقابــل بــر امیــدش بــه ســوی 

افــزوده شــده اســت. عاملیت هــای تغییــر  
گر در جامعه ای امید  ا

گذاشت،چه  رو به افول 
عواقبی را باید برای آن جامعه 

کرد؟ تصور 
ایــن  کــه توضیــح دادم، اساســا  همــان طــور 
کــه »جامعــه نــا امیــد شــده یــا امیــد در  گــزاره 
گذاشــته« خطاســت. در پاســخ  آن روبــه افــول 

اجتماعــی  مصلــح  چیســت؟  امیــد  ایجــاد  در 
اســت  جامعــه  بــه  دادن  امیــد  پــی  در  کــه 
)گــروه،  خــود  مخاطبــان  بــه  همــواره  بایــد 
ــه  جمعیــت، جامعــه( نشــان دهــد وضعیتــی ب
کنونــی  مراتــب مطلوب تــر و بهتــر از وضعیــت 
ــای  ــد راه ه ــی بای ــح اجتماع ــود دارد ، مصل وج
دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب را بــه جامعــه 
کــه تغییــر  نشــان دهــد و در نهایــت ایــن بــاور را 

کنــد. ممکــن اســت، ترویــج و تقویــت 

مسئولیت فعاالن 
اجتماعی در برابر بحران 

امید و امیدواری چیست؟
ناامیــدی  هــر  برابــر  در  اجتماعــی  فعــاالن 
مواقــع  برخــی  اساســا  ندارنــد.  مســئولیت 

دوره جدید/شماره دوم/شهریور98 17



رحمن قهرمانپور 

سیاست امید
و امید سیاسݡی     

می کننــد  احســاس  جامعــه،  یــک  شــهروندان 
ــی  ــارکت سیاس ــرف مش ــه ص ک ــه ای  وقــت و هزین
کرده انــد، هــدر نرفتــه اســت. ایــن معناداربــودن 
ایجــاد شــود:  بــا روش هــای مختلــف  می توانــد 
بــا  سیاســی  تنگناهــای  در  شــهروندان  گاهــی 
کــه طــی شــده اســت،  نــگاه بــه عقــب و مســیری 
یــک  گاهــی  می کننــد.  ایجــاد  سیاســی  امیــد 
امیدبخــش  آن،  نتیجــه  از  غ  فــار بــزرگ،  تغییــر 
سیاســت  بــدون  زندگــی  کتــاب  در  مــن  اســت. 
یعنــی  اول،  راه  می شــود  منتشــر  بــه زودی  کــه 
تجزیه وتحلیــل مســیر پیموده شــده در ایــران و 
کشــورها را در پیش گرفتــه ام  مقایســه آن بــا ســایر 
تــا نشــان دهــم وضــع مــا آن گونــه کــه برخی هــا ولــو 

نیســت. بــد  ادعــا می کننــد،  بــا حســن نیت 
دمکراســی  گســترش  و  جامعــه  یــک  پیشــرفت 
و  ســخت  راهــی  آن  در  قانــون  حاکمیــت  و 
ــر از آن بازگشــت پذیر اســت. وقتــی  طوالنــی و بدت
اندیشــمندی مثــل فرانســیس فوکویامــا از خطــر 
چــون  باثباتــی  دمکراســی های  لیبــرال  زوال 
ــدان معناســت  ــد، ب آلمــان و ژاپــن ســخن می گوی
کــه دســتاوردهای سیاســی در همــه جــای دنیــا 
بــدون  و  دارنــد  نیــاز  محافظــت  و  مراقبــت  بــه 
ــتاوردها،  ــن دس ــی ای ــای حام ــداری از نهاده نگه
پیــش  خــوب  کارهــا  داشــت  انتظــار  نمی تــوان 

بــرود.
بزرگ تریــن،  سیاســت  نویســنده ای،  قــول  بــه 
هیــچ  اســت.  بشــر  شــکننده ترین دســتاورد  امــا 
دســتاوردی در ایــن حــد شــکننده نیســت. بــه 

کــه نه تنهــا  این هــا ارزش هــای جدیــدی هســتند 
کشــورها، ســابقه ای  کــه در خیلــی از  در جامعــه مــا 
نداشــته اند و پذیــرش آن هــا بــا مقاومــت همــراه 
بــوده اســت. امیــد سیاســی، یعنــی اینکــه وضــع 
گذشــته،  بــه  نگاهــی  بــا  را  خودمــان  موجــود 
تحلیــل و تصویــر کنیــم و در کنــار راه هــای نرفته و 
مقاصــد حاصل نشــده بــه راه هــای رفتــه و اهــداف 
محقق شــده هــم فکــر کنیــم. معنــای ایــن حــرف، 
مشــکالت  ندیــدن  و  سیاســی  تخیل پــردازی 
اســت  کارهایــی  بــه  ارج نهــادن  بلکــه  نیســت؛ 
ــروز  ــده. ام ــی ش ــه ط ک ــت  ــی اس ــام، و راه ــه انج ک
جامعــه مــا، ســخت نیازمنــد امیــد سیاســی اســت. 
نیروهــای سیاســی در مقابــل یکدیگــر مانع تراشــی 
همــه  تقریبــًا  لــذا  می کننــد؛  رقابــت  باهــم  و 
جریان هــای سیاســی اعــم از قــوی و ضعیــف فکــر 
می کننــد بــه خواســته خــود نرســیده اند؛ امــا ایــن 
تصــور و احتمــااًل ســرخوردگی، ناشــی از تبعــات 
یــک تمریــن سیاســی و ســخت و دشــوار اســت.

درعین حــال  و  رقابت کــردن  چگونگــی  تمریــن 
کــه می تــوان  اســت  برهم نــزدن نظــم، چیــزی 
قانــون،  حاکمیــت  نامیــد.  قانــون  حاکمیــت 
یعنــی حقــوق و وظایــف بازیگــران سیاســی معلــوم 
حاکمیــت  شــود.  اجرایــی  جامعــه،  در  و  باشــد 
قانــون، یعنــی بازیگــران سیاســی بپذیرنــد رقابــت 
ــاًل ســوت  ــی دارد و وقتــی مث سیاســی، آغــاز و پایان
پایــان انتخابــات زده شــد بــه فــرد یــا حــزب یــا 
کــه تــالش کند  جریــان برنــده ایــن حــق داده شــود 

کنــد. برنامه هــای خــودش را اجــرا 
یــا  تحقیــر  نبایــد  هــم  بازنــده  دیگــر،  طــرف  از 
ــده  ــم بازن ــه ه ک ــت  ــود. اینجاس ــین ش حاشیه نش
می کننــد.  امیــدواری  احســاس  برنــده،  هــم  و 
ســخت  شــرایط  در  کم امیــدی  یــا  نا امیــدی 
اســت.  طبیعــی  امــری  سیاســی،  دشــوار  و 
جان ســختی رقبــای سیاســی و گاه دولــت در برابــر 
ــدی  ــن جمع بن ــه ای ــاالن را ب ــی فع ــرات، برخ تغیی
کــه امیــدی بــه تغییــر بنیــادی نیســت؛  می رســاند 
کــه در بیشــتر مــوارد  امــا واقعیــت تلــخ ایــن اســت 
تغییــرات  و  بوده انــد  آرام  و  بطئــی  تغییــرات، 
خشــونت  و  جنــگ  محصــول  عمومــًا  بنیــادی 
بــه ایجــاد تغییــرات  بــوده اســت. میــل  گیــر  فرا
بــا پدیــده  دفعــی و عمیــق، نســبت مســتقیمی 
قشــر  میــان  در  مخصوصــًا  سیاســی  نیهیلیســم 
ــی  ــی، یعن ــم سیاس ــی دارد. نیهیلیس ــال سیاس فع
دعــوت بــه درافکنــدن بنیــادی نــو و آغــاز مجــدد 
از صفــر از طریــق برهــم زدن همــه ســازوکارها و 
زیرســاخت ها و نهادهــای موجــود و به تعبیــری 
ــر  ــه تعبی کار و ب ــاره شــروع کردن از صفــر. ایــن  دوب
حافظ، ســاختن انســان نو در ســاحت شــعر و ادب 
ــا در  و چه بســا عرفــان، به مراتــب آســان تر اســت ت

ســاحت سیاســت و جامعــه.

کارهــای فکــری و نــوآوری فکــری  کــه بــه  کســانی 
واژه هــای  کنــار  معمــواًل  دارنــد،  زیــادی  عالقــه 
یــا  می چســبانند  دیگــری  واژه هــای  معــروف، 
واژه هــا را باهــم ترکیــب می کننــد تــا فکــر جدیــدی 
ترکیبــی  واژه هــای  ایــن  از  کننــد.  مطــرح  را 
سیاســت  اخــالق،  فلســفه  شــنیده ایم:  زیــاد 
نظیــر  و  اجتماعــی  روان شناســی  اقتصــادی، 
واژه هــا،  ایــن  به انــدازه  امیــد  سیاســت  این هــا. 
آن  دربــاره  و  نیســت  شناخته شــده  و  مشــهور 
ــن  ــه ای ــاید ب ــت؛ ش ــده اس ــم نش ــردازی ه نظریه پ
کــه عالــم سیاســت، چنــان موضوعــات حاد  دلیــل 
کــه مجالــی بــرای  و فــوری و البتــه فراوانــی دارد 
اندیشــیدن بــه سیاســت امیــد یــا سیاســت گذاری 
کــه  معنــا  ایــن  بــه  نیســت؛  امیــد  ایجــاد  بــرای 
کارمندانــی در زمینــه ایجــاد  دســتگاه و اداره ای و 
امیــد، و پــس از برگــزاری انــواع جلســات، دربــاره 
نحــوه ایجــاد امیــدواری در بیــن اقشــار مختلــف، 
ــا بتواننــد میــزان و درجــه  کننــد ت سیاســت گذاری 
امیــد را در بیــن شــهروندان یــک جامعــه افزایــش 
از جنــس  اســت  امیــد چیــزی  دهنــد. سیاســت 
سیاســت اقتصــادی یــا ورزشــی یــا مبــارزه بــا اعتیاد 
کار یعنــی  کــه مســئولیت آن بــا دولــت اســت. ایــن 
تزریــق امیــد از بــاال و توســط سیاســت مداران و 
تصمیم هــا  برخــی  جلــوه دادن  موجــه  به قصــد 
امیــد  امــا  بــاال.  در  اتخاذشــده  سیاســت های  و 
محصــول  الزامــًا  کــه  اســت  چیــزی  سیاســی 
سیاســت گذاری از بــاال نیســت؛ بلکــه شــهروندان 
بــا مشــارکت در سیاســت و فعالیــت سیاســی، آن 
را ایجــاد می کننــد. مشــارکت جمعــی معنــادار در 
کــه باعــث تغییــر در جامعــه یــا حکومــت  سیاســت 
معنــا  مشــارکت کنندگان  اقدامــات  بــه  می شــود 
ایــن  محصــول  سیاســی،  امیــد  و  می دهــد 

اســت. معنــاداری 

تجربــه بشــری نــگاه کنید: آلمــان در زمانی شــاهد 
کــه تصــور می شــد در مســیر  بــروز فاشیســم بــود 
ــا  گرفتــه اســت؛ بریتانی ــرار  کامــل ق صنعتی شــدن 
کــه رونــد  درحالــی از اتحادیــه اروپــا خــارج شــد 
ــته  گذش ــر از  ــه قوی ت ــن اتحادی ــی ای ــام حقوق ادغ
بــود و ترامــپ در آمریــکا زمانی ظهــور کرد که تصور 
می شــد ارزش هــای آمریکایــی مثــل حقــوق زنــان، 
نژادهــا و اقلیت هــا، نهادینــه و محکــم شــده اند. 
وقتــی زنــان بــه ترامــپ رأی دادنــد یک اندیشــمند 
سیاســی طرفــدار حقــوق زنــان نوشــت: مــا تــازه 
کــه این همــه مبــارزه مــا بــرای تثبیــت  فهمیدیــم 
ــت.  ــوده اس ــکننده ب ــد ش ــه ح ــا چ ــان ت ــوق زن حق
دســتاوردهای  شــکننده بودن  چرایــی  ثبــات 
کار دشــواری نیســت. اساســا خیلــی  سیاســی بشــر 
از رفتارهــای مدنــی مــا مثــل ترجیــح افراد شایســته 
بــر قوم وخویــش و بــرادر و خواهــر، بــه رســمیت 
کــه هســتند و حتــی  شــناختن دیگــران آن گونــه 
گذاشــتن بــه  درصورتی کــه مــا نپســندیم، احتــرام 
موضوع هــای  غیــره،  و  افــراد  خصوصــی  حریــم 

ــتند. ــا هس ــه م ــان و جامع ــد در جه نوپدی
را  فــرد  فــالن  ســال  پنجــاه  کــه  فــردی  بــرای 
حســن کچل صــدا زده و خیلــی عــادی او را دســت 
و  دشــوار  خیلــی  نامیــده،  دیوانــه  یــا  انداختــه 
ــرد  ــه ناگهــان همــان ف ک چه بســا ناممکــن اســت 
را حســن آقا صــدا بزنــد، بــه او احتــرام بگــذارد و 
اســتعداد و هــوش  اینکــه فکــر می کنــد  به رغــم 
بــا  نظراتــش  و  حرف هایــش  بــه  دارد؛  کمتــری 
تصــور  می تــوان  چطــور  کنــد.  گــوش  احتــرام 
یــا  طــالق  دربــاره  فامیــل  پیرزن هــای  کــرد 
ازدواج نکــردن فــالن دختــر فامیــل حــرف نزننــد 
حــوزه  در  و  بگذارنــد  احتــرام  او  تصمیــم  بــه  و 

نکننــد. دخالــت  او  خصوصــی 

اساسا خیلی 
از رفتارهای 

مدنی ما مثل 
ترجیح افراد 
شایسته بر 

قوم وخویش و 
برادر و خواهر، 

به رسمیت 
شناختن 

دیگران آن گونه 
که هستند، 

احترام 
گذاشتن 
به حریم 

خصوصی 
افراد و غیره، 

موضوع های 
نوپدید در 

جهان و جامعه 
ما هستند
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بــه  انســان ها  بگیرنــد،  تصمیــم  خودخواهانــه 
سرنوشــت آتــی خــود ناامیدانــه نــگاه خواهنــد کرد.
بــرای  بگذریــم  کــه  مهــم  بخــش  ایــن  از  امــا 
بــر  عــالوه  امیدوارانــه،  زندگــی  بــه  دســتیابی 
قابلیت هــای  اجتماعــی،  و  سیاســی  وضعیــت 
روانــی و ذهنــی نیــز الزم اســت کــه بــه نظــر می رســد 
در صــورت پــرورش آن هــا می تــوان بــه زندگــی، 
نــگاه امیدوارانــه داشــت و از احســاس ضعــف و 
شکســت روحــی، آن هــم در مواقــع بحرانــی، دور 
کــه ذهــن  ــد. بهتریــن مؤلفه هایــی  و در امــان مان
مأیــوس  را بــه بــاور امیــد و ایمــان بــه آن رهنمــون 

از: عبارت انــد  می شــود، 
کــه جهــان  1. باورداشــتن بــه ایــن حقیقــت مهــم 
هســتی فقــط در همیــن حــوادث و روابــط ظاهــری 
و مــادی خالصــه نمی شــود و دســت  گرمــی بــر ســر 
هســتی و تمــام موجــودات عالم گســترده شــده که 
ــم را دوســت  خیــر مطلــق اســت و آفریده هــای عال
گذرانــدن چنیــن تجربــه باشــکوهی،  دارد. ازســر 
دلگرمــی و امیــد می آفرینــد و در لحظه های دشــوار 
کمــک می کنــد تــا آدمــی بــا تکیه بــر چنیــن واقعیــت 

آسایش است.
سوی تاریکی مرو خورشیدهاست 

                                      سوی ناامیدی مرو امیدهاست
کــه آدمــی آفریــده ای نیرومنــد  3. بــاور ایــن اصــل 
اســت و قدرت احســاس و خرد او در وضعیت های 
را  انســان  می توانــد  اســت،  چاره ســاز  بحرانــی، 
موجــودی امیــدوار پــرورش دهــد تــا بــا به کارگیــری 
از  خــود  ذهنی روحــی  شــگفت انگیز  تــوان 
گرداب هــای ســخت و دشــوار، عبــور و بــوی نجات 
افســردگی  از  زیــادی  بخــش  کنــد.  استشــمام  را 
کــه  روحــی و ناامیــدی روانــی از جایــی برمی خیــزد 
در بــروز مشــکالت، بــه جــای بــاور قــدرت روحــی و 
توانایــی اندیشــه درمانگــر خــود، آن قــدر مشــکالت 
پنهانمــان  انــرژی  تمــام  کــه  می کنیــم  بــزرگ  را 
ســرکوب و احســاس بدبختــی و درماندگــی حاکــم 
می شــود؛ درحالی کــه در نبــرد روزهــای ســخت، 
ظرفیت هــای  و  ارزش هــا  بــه  کــه  انســان هایی 
شــگرف روحــی خــود بــاور داشــته اند، پیــروز میدان 

بوده انــد.
ــه بــه جهــان هســتی و  4. پــرورش نــگاه صمیمان
نیــز برقــراری مناســبات ســازنده اخالقــی بــا آدمیان 
بــه روح انســان، غنــا و انــرژی بســیار می بخشــد 
کنــد و خــود را عضــو  کمتــر احســاس تنهایــی  تــا 
کــه آنهــا  خانــواده بزرگــی از موجــودات عالــم بدانــد 
می تواننــد در روزهــای ســخت و دشــوار، پشــتیبان 
گــذر از تاریکی هــا، یاری رســانش باشــند؛  او و در 
ــم و  ــا عال ــه ب ک ــی  ــوی عبوس ــراد تندخ ــالف اف برخ
آدم ســر جنــگ دارنــد و هنــگام وقــوع رویدادهــای 
ترســناک، احســاس تنهایــی و ناامیــدی می کننــد.
هرکه از خورشــید باشــد پشــت گرم ســخت رو باشــد؛ 

نــه بیــم او را، نــه شــرم
هر پیمبر سخت رو بد در جهان

                               یک سواره کوفت بر جیش شهان

کــه در  گران بهــای روحــی اســت  کیفیــت  امیــد، 
روزهــا و لحظه هــای دشــوار زندگــی از راه می رســد 
و از ســقوط آدمــی بــه پرتــگاه یــأس و افســردگی، 
از  امیــد می تــوان  به وســیله  جلوگیــری می کنــد. 
گذشــت و شــرایطی  گــرداب پیــش رو  تالطــم و 
مطلــوب و تحمل پذیــر بــرای خــود فراهــم آورد. 
کیفیــت امیــد، قــدرت پنهان شــده در وجــود آدمــی 
بــه میــدان می آیــد، می توانــد  کــه وقتــی  اســت 
کوتــاه  درهــای بســته را بــاز، دیوارهــای بلنــد را 
و دســت ها و پاهــای سســت و لــرزان را نیرومنــد 
ــای  ــه روزه ک ــد  ــان بخش ــی اطمین ــه آدم ــازد و ب س
ســخت بــه پایــان خواهــد رســید و روشــنایی پدیدار 

ــد. ــد ش خواه
این طلب همچون خروسی در صیاح 

                                           می زند نعره که می آید صباح

ــا می تــوان چنیــن  کــه آی ــر ســر ایــن اســت  بحــث ب
کیفیــت مهــم انســانی را در درون خــود  خصلــت و 
گــر پاســخ مثبــت اســت، چگونــه  پــرورش داد؟ ا
امیدوارانــه  نــگاه  بــه زندگــی،  تــا  اندیشــید  بایــد 

داشــت؟
کــه می توانــد  بــدون تردیــد، بخشــی از عواملــی 
کنــد، بیــرون از اراده  در درون آدمــی امیــد تولیــد 
وقتــی  ســرزمین  یــک  حاکمــان  رفتــار  ماســت. 
ــاری  ــردم، رفت ــا م ــد و ب ــه باش ــه و خردمندان عادالن
ــا وقتــی نتایــج  ســازنده و اخالقــی داشــته باشــند ی
بــا  سیاســی اجتماعی  فرصت هــای  و  عمومــی 
درایــت و دقــت در جهــت تأمیــن مصالــح مــردم 
گرفتــه شــود، در مــردم چنیــن ســرزمینی،  بــه کار 
حســی از دســتیابی بــه زندگــی مطلــوب پــرورش 
خواهــد یافــت و آنهــا را بــه زندگــی پیــش رویشــان 
نیــز  آن  عکــس  البتــه  و  کــرد  خواهــد  امیدوارتــر 
و  گــر بی تدبیــر  ا یعنــی حاکمــان  اســت؛  صــادق 

مطلقــی، بــه گشوده شــدن درهــا و عبــور از تنگناهــا 
امیــدوار باشــد.

2. دوختــن نــگاه واقع بینانــه بــه حــوادث زندگــی 
اســت.  مؤثــر  بســیار  امیدوارانــه  زیســتن  در  نیــز 
کرده ایــم بــا رویــت نخســتین  بیشــتر مــا عــادت 
نشــانه های ناکامــی و شکســت، به شــدت خــود 
کــه  کنیــم  تکــرار  مــدام  و  ســرزنش  را  جهــان  و 
زندگــی بی معناســت و مــا آدم بدبختــی هســتیم؛ 
ــه  ک ــد  ــاور دارن ــن ب ــان های واقع بی ــه انس درحالی ک
ایــن جهــان از جنــس درهــم ســاخته شــده اســت؛ 
کنــار خوبی هــا و خوشــی هایش، بــدی و  یعنــی در 
ناخوشــی هم دارد و ورود بدی و ناخوشــی، آن هم 
گاهــی در زندگــی آدمیــان، طبیعی و اجتناب ناپذیر 
کنــار  گاهــی بیمــاری و در  کنــار ســالمت،  اســت. در 
کســالت،  و  بیــکاری  گاهــی  تــالش،  و  پــرکاری 

همســایه و قریــن همدیگــر هســتند.
بــه  زیــرا  نمی شــوند؛  ناامیــد  افــرادی  چنیــن 
جنبــش و تحــول در زندگــی بــاور دارنــد و می داننــد 
پابرجــا  بیمــاری  و  تلخــی  و  غــم،  و  شــادی  کــه 
 نیســتند و پایــان هــر درد و ناراحتــی، ســالمتی و

 بخشی از 
عواملی که 
می تواند در 
درون آدمی 
امید تولید 

کند، بیرون از 
اراده ماست. 
کمان  رفتار حا
وقتی عادالنه 
و خردمندانه 

باشد، در 
مردم حسی 

از دستیابی به 
زندگی مطلوب 

 پرورش 
خواهد یافت

ناصر مهدوی

تا امیدوارانه
چݡگونه بیندیشیم 

زندݡگݡی ݡکنیم
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مشکل بیم 
و امیدی که 

پرسش از 
معنای زندگی 

در ما رقم 
می زند، ناشی 
که  از آن است 

چیستی زندگی 
به درستی فهم 

نشده است. 
آن تعارضات 

بسیار 
اساسی اند 

و این ناشی 
از آن است 

که ما زندگی 
را به عنوان 

اساسی ترین 
موضوع 

درست 
درنمی یابیم

نقــل  بــا  را  کوتــاه  نوشــته  ایــن  می خواهــم 
زیــاده  انســانی،  کتــاب  در  نیچــه  از  قولــی 
از  بدتــر  امیــد  واقــع  »در  کنــم:  آغــاز  انســانی 
را  بشــر  رنــج  کــه  چــرا  بدی هاســت،  تمــام 
کــه از  طوالنی تــر می ســازد«. بــرای نوشــته ای 
کــردن بــا چنــان  امیــد ســخن می گویــد، آغــاز 
عبارتــی شــاید بیــش  از حــد ناامیدکننده باشــد. 
ــر از ایــن  گویات ــی رســاتر و  ــا ایــن  حــال، عبارت ب
کــه دل زدگــی انســان  عبــارت نمی تــوان یافــت 
آدمــی  کــه  ســازد  آشــکار  را  بی پایانــی  رنــج  از 
دســت نیافتنی  آرزوهــای  جســت وجوی  از 
دریافتــه  درســتی  بــه   نیچــه  آری،  می بــرد. 
ــز  ــه هرگ ک ــزی  ــتن چی ــه داش ــد ب ــه امی ک ــت  اس
وجــود نداشــته و نخواهــد داشــت، حاصلــی 
کــه  جــز افــزودن رنــج بی  حاصــل نــدارد؛ رنجــی 
کوشــیدن اســت  کوشــیدن و بســیار  ناشــی از 
کــه آرزوی داشــتنش  بــرای رســیدن بــه چیــزی 
را داریــم؛ بی آنکــه هرگــز نشــانی از آن داشــته 

باشــیم. 
ــه  ــت، رو ب ــه اس گفت ــطو  ــه ارس ــت، چنانک حرک
ــه آن را منتهــای حرکــت  ک ســوی غایتــی دارد 
گاهــی اش  خودآ بــا  کــه  آدمــی  و  می نامنــد 
حرکــت می کنــد و بــا قصــد و اراده، منتهــای 
قــرار  توجــه  مــورد  را  خــود  حرکــت  خــاص 
کار چیــزی  می دهــد، بــر آن اســت تــا در پایــان 
کــه مطلــوب اوســت. اشــتیاق  را بــه دســت آورد 
درونــی نســبت بــه امــر مطلــوب »آرزو« و انتظــار 
ــر  گ ــا ا ــد. ام ــد« می گوین ــش را »امی ــرای تحقق ب
باشــد،  دســت نیافتنی  امــری  آرزو  ِع  موضــو
آنــگاه امیــِد به دســت آوردنش مــا را بــه حرکــت 
وا  بی ســرانجام  و  بی فرجــام  کوششــی  و 

داشــت.  خواهــد 
و  اســت  حرکــت  زندگــی  کــه  اســت  درســت 
ــه  ــه آدمیــان ب ک ــا آرزوهــا و امیدهاســت  تنهــا ب
ــر هیــچ  گ ایــن حرکــت ترغیــب می شــوند؛ امــا ا
نظــر  در  خــود  کنش هــای  بــرای  فرجامــی 
گــر  کاری انجــام نمی دهیــم و ا نگیریــم، هیــچ 
آنچــه در پایــان مســیر انتظارمــان را می کشــد 
نمی کنیــم؛  حرکــت  باشــد،  نامطلوبــی  امــر 
ناممکــن  امــور  به داشــتن  امیــد  بنابرایــن، 
ــا  ــر م ــش را ب کوش ــالش و  ــوده ت ــج بیه ــط رن فق
کــه فقــدان امیــد  تحمیــل می کنــد؛ در حالــی 
نیــز بــه ســکوت، ســکون و مــرگ می انجامــد. 
امــور  داشــتن  بــه  امیــد  ســوی  دو  هــر  پــس 
ناممکــن و ناامیــدی از داشــتن امــور ممکــن، 
بــه پوچــی و بیهودگــی  راه  یــک میــزان،  بــه 

می بــرد. 

کــه جهــان و هــر یــک  کنیــم  بگذاریــد تصــور 
از مــا آدمیــان در مبادلــه ای دوســویه زندگــی 
می توانــد  خواننــده  می بخشــیم.  ســامان  را 
کــه  دریابــد  و  کنــد  تصــور  را  زندگانــی اش 
ایــن مبادلــه دوســویه چگونــه اســت. فــرض 
چیــزی  آوردن  دســت  بــه  بــرای  کــه  کنیــم 
اجرایــی  یــک مســئولیت  ارزش همچــون  بــا 
را  شــرایط  کــه  برمی داریــم  گام هایــی  مهــم، 
ــا  ــه چنــان مســئولیتی مهی ــرای رســیدن مــا ب ب
می ســازد. بنابرایــن، زندگــی از طریــق تاثیــری 
می-گذاریــم  خــود  بیرونــی  شــرایط  در  کــه 
جریــان می یابــد تــا مــا را بــه خواســته هایمان 
کــه  نیســت  چنیــن  همیشــه  امــا  برســاند. 
کــه پیرامــون ماســت  بتوانیــم تمــام عواملــی را 
دریافتــه و بــا مدیریــت آنهــا بــه مطلــوب خــود 
دســت یابیــم. چــه بســیار عواملــی در جهــان 
کــه می تواننــد اراده هــا  پیرامــون مــا هســتند 
قــرار  تاثیــر  تحــت  را  مــا  خواســته های  و 
ــاز  ــان ب ــه مطلوبم ــا را از رســیدن ب ــا م ــد، ی دهن
دارنــد. در ایــن صــورت، مــا ضمــن آنکــه اراده 
کاری انجــام  می کنیــم، تصمیــم می گیریــم و 
کــه آیــا بــه آنچــه  می دهیــم، هنــوز نمی دانیــم 
منتظــر  پــس  نــه؛  یــا  می رســیم  می خواهیــم 
می مانیــم تــا آنچــه مطلــوب ماســت و آرزویــش 
»امیــد«  حالتــی  چنیــن  دهــد؛  خ  ر داریــم  را 
نامیــده می شــود. ممکــن اســت مــا شــرایط و 
عوامــل را چنــان ناســازگار بــا خواســت و اراده 
امــر  بــرای  انتظــار  داشــتن  کــه  بیابیــم  خــود 
ــا دشــواری همــراه باشــد و  ــوب برایمــان ب مطل

می نامیــم.  »ناامیــدی«  را  حالتــی  چنیــن 
ســکه اند؛  روی  دو  »ناامیــدی«  و  »امیــد« 
زندگــی از ســنخ حرکــت بــه ســمت امــر مطلــوب 
مســتلزم  و  بــوده  انســانی  کنــش  طریــق  از 
تعامــل متقابــل اراده و عوامــل بیرونــی اســت. 
نتیجــه،  بــودن  نامتعّیــن  میــان،  ایــن  در 
گاه  و  »امیــد«  گاه  کــه  می زایــد  را  انتظــاری 
»ناامیــدی« نامیــده می شــود. به این ترتیــب، 
کــه امیــد خــود امــر مطلوبــی اســت،  می بینیــم 
زمینــه ای  و  اســت  فعــل  مقدمــه  کــه  چــرا 
ــا در  ــم. ام ــه می خواهی ــه آنچ ــیدن ب ــرای رس ب
ایــن صــورت، چــرا بایــد امیــد را بدتــر از تمــام 
»امیــد«  می رســد  نظــر  بــه  بنامیــم؟  بدی هــا 
کــه امــکان تحقــق آنهــا  بــه داشــتن چیزهایــی 
تــالش بی-حاصلــی  بــه  را  مــا  نــدارد،  وجــود 
کــدام  بــه  کــه نمی دانیــم  مــی دارد  رهنمــون 
فرجــام خواهــد رســید. به عبــارت دیگــر، آنــگاه 
کــه  »آرزویــی«  و  »آرمــان«  بــا  مــا  کــه نســبت 
داریــم مشــخص نیســت، »امیــدواری« بدتــر 
از تمــام بدی هاســت. »امیــد مبهــم«، »امیــد 
»امیــد  جهــل«،  بــر  مبتنــی  »امیــد  رازآلــود«، 
گاهــی«؛ ایــن همــان چیــزی  ناشــی از فقــدان آ

کــه بدتــر از هــر بــدی ممکنــی اســت. اســت 

و  »امیــد«  »انتظــار«،  »آرزو«،  »زندگــی«، 
می شــود  مرتبــط  چیزهایــی  بــه  »ناامیــدی« 
امــر  خواســتِن  می خواهیــم.  را  آنهــا  مــا  کــه 
کــه بــه ســوی آن حرکــت می کنیــم و  مطلــوب 
بــا جهــان تعامــل می کنیــم تــا آن را به دســت 
ــا  ــد. ام ــم می زن ــی را رق ــن مفاهیم ــم، چنی آوری
می توانــد  مطلــوب  امــر  ماهیــت  از  پرســش 
نقــش اساســی در ماهیــت امیــدواری داشــته 
کــه ما  باشــد. مقاومــت مجموعــه ای از عوامــل 
را از رســیدن بــه مطلــوب بــاز می دارنــد، تجربــه 
مهــم بســیاری از انسان هاســت. در شــرایطی 
کــه تمــام موضوعــات در مقابــل خواســته مــا 
می توانــد  امیــد  آنــگاه  می کننــد،  مقاومــت 
نیروبخــش باشــد تــا از حرکــت بازنایســتیم و 
گاه ایــن نیــرو از میــان مــی رود، ناامیــدی و  هــر 
رنــج ناشــی از محرومیــت و نداشــتن بــر جــای 
روشــن  امیــد  ع  موضــو اینجــا  در  می مانــد. 
اســت، در اینجــا امیــد معنــای واضــح و روشــنی 
کــه  کار دارد  ــا موضوعــی خــاص ســر و  دارد و ب
می توانیــم نســبت خــود را بــا آن بســنجیم. در 
امیــدوار خواهیــم  یــا به تمامــی  ایــن صــورت 
ایــن  و  می شــویم  ناامیــد  به تمامــی  یــا  بــود 

معنــای مثبتــی از امیــد اســت. 
بنیادی تــری  معنــای  ناامیــدی  و  امیــد  امــا 
مــا،  بــه ذات  کــه  نیــز دارنــد. درافقــی واالتــر 
از دالیــل  پرســش  بــه  و  مــا  اصــل وجــود  بــه 
»امیــد«  اســت،  مربــوط  انســانی مان  هســتی 
ــت و در  ــدی اس ــاری و معنامن ــا سرش ــادل ب مع
کــه  مقابــل، »ناامیــدی« معنایــی دیگــر دارد 
بــه  و   محرومیــت  از  شــبیه  تر  دل زدگــی  بــه 
بگذاریــد  اســت.   فقــدان  از  شــبیه تر  مــالل 
همــه  داریــم،  چیــز  همــه  کــه  کنیــم  فــرض 
شــرایط  تمــام  و  ماســت  مــراد  وفــق  بــر  امــور 
شــود  بــرآورده  مــا  خواســته های  آنکــه  بــرای 
و  اســت  پیرامــون موافــق  مهیاســت؛ جهــان 
گرفتــه  تعلــق  مــا  بــه  لــوازم سرخوشــی  تمــام 
میــان  از  کی  ســهمنا پرســش  آنــگاه،  اســت. 
شــرایط مــا را بــر آن مــی دارد تــا از فرجــام نهایــی 
شــرایط،  بهتریــن  چــه؟«.  »کــه  بپرســیم: 
کــه در آن بــه چیــزی  همــواره مــا را از آینــده ای 
تــا  می ســازد  »ناامیــد«  یابیــم  دســت  جدیــد 
کــه همــان  بــه انتظــار آخریــن انتخــاب خــود 
مــرگ  بــا  »مــرگ« اســت بنشــینیم. مواجهــه 
پرسشــی پیــش روی مــا می نهــد: »چــرا زندگــی 
می کنیــم؟«. پاســخ ایــن پرســش، در پــس هــر 
»کــه چــه؟« بــا همیــن ســوال مواجــه می شــود. 
در اینجــا، »ناامیــدی« به معنــای نبــود آرمانــی 
کــه بــه تمــام خوشــی ها و داشــته های  اســت 
آنچــه  اینجــا،  در  می بخشــد؛  معنــا  کنونــی 
ایــن  نــه  می کنــد،  مأیــوس  و  دل ســرد  را  مــا 
ــه آنچــه می خواهیــم نمی رســیم،  ــه ب ک اســت 
کــه »نمی دانیــم چــه  بلکــه اساســا آن اســت 

می خواهیــم«. 
و  می کشــد  چالــش  بــه  را  زندگــی  »مــرگ« 
در  می زنــد.  رقــم  را  عمیق تــری  ناامیــدی 
کــه بی معنایــی زندگانــی  آنــگاه  ایــن میــان، 
»امیــدواری  می شــود،  نمایــان  بیش  ازپیــش 
بی حاصــل« بدتریــن بدی هاســت. ایــن یــک 
کــه  کامــال مــدرن اســت. موضوعــی  ع  موضــو
آدمــی می خواهــد خــودش معنامنــدی  درآن 
جایــگاه  در  و  بپرســد  خــود  از  و  دریابــد  را 
ج نهــد. در ایــن میــان،  انســانی اش زندگــی را ار
کــه می تــوان پرســش  مــرگ تنهــا چیــزی اســت 
شــکل  جدی تریــن  بــه   را  زندگــی  معنــای  از 
ــه اساســا زندگــی  ک ح ســازد، چــرا  ممکــن مطــر
بــا تمــام بیــم و امیدهایــش رو بــه ســوی مــرگ 
باشــد،  آن  پایــان  نقطــه  »مــرگ«  گــر  ا و  دارد 
زندگــی  بــرای  چــه؟«  »کــه  پرســش  آنــگاه 
می توانــد عمیق تریــن ناامیــدی را بــه بــار آورد؛ 
زیــرا بــا اندیشــه بــه مــرگ درخواهیــم یافــت 
کــه آنچــه در طــول زندگــی بــا رنــج روزافــزون 
به چنــگ می آوریــم، در چشــم برهم-زدنی از 

دســت خواهیــم نهــاد. 
فرجامــی  بــه  امیــد  جاودانگــی،  بــه  امیــد 
چــه  ماســت،  منتظــر  زندگــی  پــس  در  کــه 
ایــن  از  تــا  دهــد  به دســت  راهــکاری  بســا 
امــا چنانکــه  بریــم،  بــه در  سرگشــتگی جــان 
موضوعــی  گــر  ا امیــد  ایــن  می گویــد:  نیچــه 
و  اســت  بــد  بســیار  دارد،  رازآلــود  و  مبهــم 
بســیاری  باشــد.  بدی هــا  بدتریــن  بســا  چــه 
از  عبــور  بــرای  راهــی  را  جاودانگــی  مــا  از 
انتظــار مــرگ و  کــه  تعارض هایــی می دانیــم 
گاهــی رقــم زده اســت؛ امــا جاودانگــی  مرگ آ
در  تعارضــی  می توانــد  مــرگ،  همچــون  نیــز 
بــا  کلیتــش  در  زندگــی  زیــرا  کنــد،  ایجــاد  مــا 
و  چــه؟«  »کــه  اســت  مواجــه  پرســش  ایــن 
ایــن پرســش صرفــا بــا جــاودان بــودن زندگــی 

یافــت.   نخواهــد  پاســخی 
کــه پرســش از معنــای  مشــکل بیــم و امیــدی 
زندگــی در مــا رقــم می زنــد، ناشــی از آن اســت 
نشــده  فهــم  به درســتی  زندگــی  کــه چیســتی 
اســت. آن تعارضــات بســیار اساســی اند و ایــن 
ــوان  ــی را به عن ــا زندگ ــه م ک ناشــی از آن اســت 
ع درســت درنمی یابیــم.  اساســی ترین موضــو
شــاید زندگــی فقــط بــا خــودش معنــادار باشــد، 
بــدون  و  بعــدی  زمانــی  بــه  ارجــاع  بــدون 
شــاید  دیگــر؛  لحظــه  در  غایتــی  از  پرســش 
کــه در همــان  معنــای زندگــی خــوِد آن اســت 
کــه بــه آن می اندیشــیم، خواهــان آنیــم؛  دم 
کــه  ــوان داشــت  ــر از ایــن می ت ــا امیــدی فرات آی
زیســتن را در مقــام فهمیــدن، عشــق ورزیــدن 
ســیزیف  چنانکــه  دریابیــم؟  کــردن  نیکــی  و 
ــاره  کــوه دوب کامــو( وقتــی از بــاالی  )بــه تعبیــر 
بــه ســوی ســنگ روان می شــد، می دانســت 
کــدام جایــگاه اســت و ایــن امــر او را از  کــه در 

بیهودگــی بیــرون مــی آورد. 
زندگــی فرصتــی اســت تــا معنــای خــوِد آن را 
ــه فهــم ایــن امیــد  کنیــم و امیــد ب جســت وجو 
ــدارد.  ــه جاودانگــی و مــرگ ن ربــط و نســبتی ب
بــرای  تــالش  و  اخالقــی  زیبایــی، خیــر  فهــِم 
درک حقیقــت می تواننــد چنــان دمــی را رقــم 
زندگــی  در  ابــد  تــا  بخواهــد  آدمــی  کــه  زننــد 
ــا جاودانگــی  ــه مــرگ ی غــرق شــود، بی آنکــه ب
احتمــال  می کنــم)و  فکــر  گرچــه  ا بیندیشــد. 
گــر  کــه ا کنــد(  می دهــم خواننــده  نیــز تصدیــق 
زندگانــی جاودانــی نیــز باشــد، ســعادت موجــود 
کنونــی، در  در آن تنهــا از قــدر دانســتن زندگــی 
ــل  ــت حاص ــر و حکم ــی و خی ــم زیبای ــام فه مق
شــود. در ایــن جایــگاه، زندگــی همــان امیــد 
کــه غایتــش در خــودش اســت؛  اســت، چــرا 
کــه می دمــد، مهــم نیســت شــب چقــدر  بامــداد 

طوالنــی بــوده اســت.
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امــور مطلقــًا ناممکــن؛ ماننــد اینکــه )به نحــو 
چشــم  در  بتوانــم  نــدارد  امــکان  مطلــق(، 
بــه  زمیــن  کــره   ســوی  ایــن  از  برهم زدنــی، 
ناممکــِن  امــور  ثانیــًا،  کنــم.  پــرواز  آن ســو 
یــا  کــه ممکــن بــودن  نســبی؛ بــه ایــن معنــا 
کــه  نســبتی  بــه  آن،  بــه  دســتیابی  نبــودِن 
در  می کنــد.  فــرق  می کنــد،  برقــرار  افــراد  بــا 
ایــن قســم، چیــزی بــرای شــخصی، ممکــن 
ناممکــن  دیگــر،  فــرد  بــرای  امــر  همــان  و 
ع  کــه امیــد بــه وقــو کافــی نیســت  اســت. تنهــا 
رخــدادی مطلــوب داشــته باشــیم؛ بلکــه بایــد 
رخــداد  آن  ممکن نبــودن  یــا  ممکن بــودن 
بــه تعبیــر دیگــر،  بــرای مــا مهــم باشــد.  نیــز 
»امــکان«  بــا  نســبت  در  ناامیــدی،  و  امیــد 
گونــه  قابل فهــم اســت. در ایــن رویکــرد، دو 
کنیــم:  امیــد را می توانیــم از یکدیگــر تفکیــک 

ــن  ــر ای ــر س ــان را ب ــه جانش ک ــر  ــاره بنگ ــای من پ
توهــم از دســت  داده انــد.
گر سعیدی از مناره اوفتید

بادش اندر جامه افتاد و رهید  
چون یقینت نیست آن بخت ای حسن

تو چرا بر باد دادی خویشتن  
زین مناره صد هزاران همچو عاد

درفتادند و سر و سر باد داد  

»برتولــت برشــت« نیــز در نمایشــنامه  »قاعــده 
و اســتثنا« می گویــد:

که دل به استثنا بدوزد دیوانه آن کسی 
که دشمن به تو آب بدهد؟

گر عاقلی، دل به این امید مبند ا
امیــد، دل بســتن »بــه« یــا اجتنــاب »از« رخــداِد 
کســانی  امــِر ناممکــن نیســت؛ امــا چه بســیار 
عِ مطلــوِب ناممکــن را  کــه دل بســتن بــه وقــو
ــانی  ــروه، آرزواندیش گ ــن  ــد. ای ــد« می نامن »امی
ــن  ــای ناممک ــیاه چاله  آرزوه ــه در س ک ــتند  هس
قــدم  خویــش  تاریکــی  در  و  شــده اند  گــم  
می زننــد. انتظــاِر تحقــِق مطلــوِب ناممکــن، 
کــه هیــچ گاه محقــق نخواهــد  توهمــی اســت 
کوچــه   کــه در انتهــای  کســانی  شــد؛ چونــان 
و  نشســته اند  کرده انــد،  توقــف  بن بســت، 
صبــر پیشــه می کننــد و بــه دیــوار روبــه رو خیــره 
ســتبر  دیــواِر  ایــن  روزی  شــاید  تــا  می شــوند 
آن  از  و  فروبریــزد  و  بــردارد  تــرک  ســخت،  و 
کــه  کننــد. ایــن همــان تصویــری اســت  عبــور 
ســایه  خام اندیشــان،  ناپــرورده ی  خیــاِل  بــر 
ــِت  ــان جمعی ــاره در می ــا به یک ب ــد؛ ام می افکن
کســی بــه ناامیــدِی  نشســته بــه امــِر ناممکــن، 
در  کــه  درمی یابــد  و  می رســد  رهایی بخــش 

می گوینــد،  ســخن  امیــد  از  کــه  آنــان  عمــوم 
زبانشــان مبهــم و ایده شــان نارساســت؛ زیــرا 
یــاد  ناامیــدی  از  وقتی کــه  یــا  امیــد  از  وقتــی 
می کننــد، ابتــدا و بــه نحــو دقیــق بایــد آنچــه را 
کننــد.  امیــد بــه آن معطــوف می شــود، معلــوم 
ــدون  ــدی ب ــد و ناامی ــر امی گ ــر، ا ــر دیگ ــه تعبی ب
و  موهــوم  امــر  درواقــع  بیایــد،  اضافــه   حــرف 
معنا شــناختی  داللــِت  کــه  اســت  ناروشــنی 
ــد.  ــا نمی گوی ــه م ــز ب ــدارد و هیچ چی واضحــی ن
اضافــه   حــرف  و  »بــه«  امیــد،  اضافــه   حــرف 
ــزی  ــه چی ــواره ب ــا هم ــت. م ــدی، »از« اس ناامی
ناامیــد می شــویم.  از چیــزی  یــا  امیــد داریــم 
بــدون  و  مطلــق  نحــو  بــه  ناامیــدی  و  امیــد 
ــت.  ــاری اس گفت ــم  ــی توه ــه، نوع ــرف اضاف ح
هرکــه امیــد دارد بایــد بــه مــا بگویــد بــه چــه 
بایــد  نیــز  اســت  ناامیــد  کــه  هــر  و  دارد  امیــد 
امیــد،  اســت.  ناامیــد  چــه  از  بگویــد  مــا  بــه 
از  اســت  بزرگــی  کاله  اضافــه،  حــرف  بــدون 
کــه بــه درد فریــب کاری  جنــس ســخن مبهــم 
نمی مانــد؛  حــال  یــک  در  آدمــی  می خــورد. 
بلکــه در امــواج دریــای امیدهــا و ناامیدی هــا 
می شــود.  پاییــن  و  بــاال  و  می خــورد  غوطــه 
یــأس  از  گاه مغمــوم  از امیــد و  گاه ســرخوش 
می شــود. امیــد بــه چیــزی یــا ناامیــد از چیــزی، 
یک جــا در او جمــع شــده اســت؛ ازایــن رو بــرای 
ــه چیــزی  ــد ب ــد بدان فهــم احــوال خویــش، بای

امیــد دارد یــا از چــه چیــزی ناامیــد اســت.
کرده ایــم، برخــی از  چنانچــه همگــی تجربــه 
امــور بــرای مــا خوشــایند و مطلــوب و برخــی 
اســت؛ همچنیــن  نامطلــوب  دیگــر بدآینــد و 
دیگــر  بعضــی  و  ممکــن  امــور،  از  بعضــی 
خودشــان  نیــز  ناممکــن  امــور  ناممکن انــد. 
بــه دو دســته  بــزرگ تقســیم می شــوند: اواًل، 

امیــِد مثبــت و امیــِد منفــی )در اینجــا منظــور 
اخالقــی  ارزش داوری  منفــی،  و  مثبــت  از 
نیســت(. »امیــِد مثبــت«، یعنی امــکان وصول 
بــه امــر خوشــایند و مطلــوب و امیــِد منفــی، 
و  ناخوشــایند  امــر  از  اجتنــاب  امــکاِن  یعنــی 
نامطلــوب؛ ازایــن رو امیــد، تمامــًا بــه معنــای 
اجتنــاب  و  گریــز  امــکان  یــا  ع  وقــو امــکان 
ــر اســاس »امــکاِن  اســت. فهــم درســت امــور ب
ع و اجتنــاب«، یکــی از پایه هــای ضــروری  وقــو

می شــود. محســوب  معقــول  کنــش  بــرای 
موالنــا در دفتــر ششــم مثنــوی مــا را از طلــِب 
گــر  ا و می گویــد:  مــی دارد  برحــذر  امــر محــال 
کــه بخــِت ســعید دارد از منــاره  کســی  اســتثنائا 
کــه  بیفتــد و برهــد، تــو امــا چنــان فکــر نکــن 
می تــوان از منــاره ای بلنــد بیفتــی و برهــی. بــه 
صدهــزار انــدر صدهــزار افتــاده و نگون بخــِت 

 امید، بدون 
حرف اضافه، 

کاله بزرگی 
است از جنس 

سخن مبهم 
که به درد 

فریب کاری 
می خورد. 

آدمی در یک 
حال نمی ماند؛ 
بلکه در امواج 
دریای امیدها 
و ناامیدی ها 

غوطه 
می خورد و 

باال و پایین 
می شود

علــݡی زمانیان

در فضیلت 
ناامیــــــــــــــــدی
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گرفتــار آمده انــد؛  انتظــاِر بیهــوده و نامعقــول 
ســوی  از  را  راهــش  و  برمی خیــزد  ازایــن رو 
امیــد  دیگــران  را  آنچــه  می کنــد.  آغــاز  دیگــر 
می خواننــدش، در خویــش منهــدم می کنــد و 
چــون ققنوســی از آن میانــه پــروازی دیگــر را 
تجربــه می کنــد. او دریافتــه اســت راه رهایــی، 
یــا  کــه  اســت  چیــزی  ِع  وقــو از  ناامیدشــدن 
شــدنی  آدمــی،  تجربــه ی  بــه  یــا  منطــق  بــه 

نیســت.
آدمــی بایــد درســت به موقــع ناامیــد شــود؛ امــا 
کــه نمی دانــد  وجــه تراژیــک زندگــی ایــن اســت 
چــه  شــدن،  ناامیــد«  به موقــع  »درســت  آن 
گــر زودتــر از موقــع ناامیــد  وقــت اســت؛ زیــرا ا
شــود و ســپس در آینــده بفهمــد راهــی بــرای 
حســرت  و  افســوس  اســت،  بــوده  رهایــی 
گریبانــش را می گیــرد. افســوس از اینکــه چــرا 
گــر  پنجــره  بــاز را بــرای پــرواز ندیــده اســت و ا
ســراغش  بــه  پشــیمانی  شــود،  ناامیــد  دیــر 
می آیــد و جانــش را چنــگ می زنــد. پشــیمان 
ِع امــِر  از اینکــه چــرا تمــام عمــر و تــوان را بــر وقــو
ناممکــن نهــاده اســت. پشــیمان از این همــه 
پــوچ  تــالش  این همــه  از  بی فایــده،  هزینــه  
از  دســت  ناامیــدی،  بی پــاداش.  زحمــت  و 
متوقف شــدن  و  مطلــق  به نحــو  کشــیدن  کار 
یعنــی  نومیــدی،  بلکــه  نیســت؛  به طورکلــی 
گاهــی از اینکــه ایــن تــالش و ایــن مســیری  آ
دهــی  هیــچ  بــه  راه  دارد،  پیــش  در  کــه 
نمی رســاند.  مقصــودش  بــه  را  او  و  نمی بــرد 
کــه بایــد از آن پــا پــس بکشــد  موقعیتــی اســت 
و در جســت وجوی راهــی دیگــر برآیــد؛ ازایــن رو 
الزم اســت هــر یــک از مــا در خویــش بکاویــم 
کــدام امــِر مطلــوِب ناممکــن  تــا دریابیــم بــه 

امــِر  کــدام  گــرو  در  جــان  دل بســته ایم؟ 
ــِر  ــدام ام ک ــه  ــد ب ــم و امی ــر نهاده ای تحقق ناپذی

ســپرده ایم؟ محــال 
کــه طلــِب  گاهــی از آن اســت  ضــرورت ایــن آ
امــِر محــال، عمــر ضایع کــردن و زندگــی را بــه 

بــاد دادن اســت.
از  هــراس  و  تغییــر  از  تــرس  کــه  آنــان 
ثقــل ســهمگین  کــه  آنــان  دارنــد،   دل کنــدن 
کنترل نشــدنی  و  چاره ناپذیــر  واقعیت هــای 
بــرای  گشــوده   دری  و  می دهــد  رنجشــان 
روی  بــه  نمی خواهنــد  و  نمی یابنــد  رهایــی 
کار تمــام اســت، امــا بــه  کــه  خودشــان بیاورنــد 
حکــم غریــزه ی بقــا، خودشــان را بــه چیــزی 
کــه زیــر ســایه ی  فریــب می دهنــد و چــه  بهتــر 
توهــم،  در  غــرق  و  بنشــینند  امیــد  درخــت 
ناامیــدی،  کننــد.  فرامــوش  را  خویــش  درِد 

فضیلــِت عبــور از واقعیــت تغییرناپذیــر اســت. 
اســت  توهماتــی  بــا  مواجه شــدن  جســارت، 
حلقــه ی  در  »ســیزیف«،  چونــان  را  فــرد  کــه 
کــرده  گرفتــار  تکرارشــونده ی عبــث و پوچــی 

اســت. }  {.
کــه جســارت ناامیدشــدن دارد،  فقــط آن کــس 

می توانــد بــه چیــزی امیــد بــورزد.
فضیلــت ناامیــدی بــر دو فضیلــت دیگــر اســتوار 
معرفت شــناختی،  فضیلــت  اواًل،  می شــود: 
گاهــی و دوم، فضیلــت روان شــناختی،  یعنــی آ
بیهــوده  امــر  کنارنهــادن  جســارت  یعنــی 
ســخن  بــه  بی فرجــام.  امــر  از  رهیــدن  و 
ارزیابــی  و  ســنجش  در  شــخص  هــر  دیگــر، 
دارد،  پیــش  در  آنچــه  و  خویــش  از  دائمــی 
گاهــی آنچــه  کــه  گاه می شــود  درمی یابــد و آ
بیهودگــی  و  بی ســرانجام  می دهــد،  انجــام 

محــض اســت و بــه نتیجــه ی دلخــواه منجــر 
پــوچ  امــِر  بــا  جســورانه  ســپس  نمی شــود؛ 
می شــود  مواجــه  تکرارشــونده  بیهودگــی  و 
تکرارهــای  دایــره ی  از  تــا  می کنــد  اراده  و 
ــد و مســیر  مــالل آور و بی ســرانجام بیــرون بیای
ــِت  ــه در وضعی ــد. آن ک کن ــت وجو  ــازه ای جس ت
اراده ،  و  جســارت ورزیدن  گاهــی،  آ فقــدان 
ــد در  ــا اب ــود ت ــوم می ش ــت، محک ــرگردان اس س
ــود و  ــوس ش ــی« محب ــرار و بیهودگ ــداِن »تک زن
روح و روانــش را در پــای تغییــِر واقعیت هــای 
کــه  ازآنجا امــا  کنــد؛  فرســوده  تغییرناپذیــر 
»تکــرار و بیهودگــی« نامــی دل آزار و شــکننده 
کــرد، »امیــد« را  اســت و نمی تــوان تحملــش 
گزنــد  از  خاطرشــان  تــا  می نشــانند  برجایــش 
گاهــی »امیــد«  »نــام« در امــان بمانــد؛ ازایــن رو 
فریــب بــزرگ و پناهــگاِه نابخردانــه ای اســت 
گریختــن  جســارت  و  اراده  کــه  آنــان  بــرای 
درجازدن هــای  و  بی حاصــل  تکرارهــای  از 

ندارنــد. را  بی نتیجــه 
و  ناممکــن  امــر  از  رهیــدن  و  دل کنــدن 
گــرداب بی حاصــل، نتیجــه ی  بیرون آمــدن از 
زیســتن  اســت.  سنجش گرانه اندیشــی 
کــه ممکــن  مبتنــی بــر خــرِد نقــاد الزم اســت 
در  را  امکان هــا  و  بازشناســد  ناممکــن  از  را 
کــه دل کنــدن از  اختیــار  نهــد؛ امــا می دانیــم 
ــوب، جان کنــدن ســختی اســت  معشــوِق مطل
ناامیدشــدن  نمــی آورد.  تــاب  هرکســی  کــه 
و  طاقت فرســا  مطلــوب،  ناممکن هــای  از 
رنــج آور اســت؛ ازایــن رو بــرای دست شســتن از 
امــر ناممکــن امــا مطلــوب، فضیلــت جســارت و 
گاهــی الزم اســت. ایــن همــان چیــزی اســت  آ

پــرورش داد. بایــد در خــود  کــه 

سیزیف در اساطیر 

یونان به خاطر 
فاش کردن راز 

خدایگان محکوم 

شد تا تخته سنگی 

گرفته  را به دوش 

کوه  و تا قله یک 

کند؛ اما  حمل 
همین که به قله 

می رسد، سنگ به 

پایین می غلتد و 

سیزیف باید دوباره 

کار را انجام  این 
دهد.
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که   مردمی 
شادتر هستند 

در برابر 
بیماری هایی 

مثل افسردگی 
یا عوارضی 

مثل خودکشی 
مقاوم ترند

ایــاالت  شــیلی،  ســوئد،  مثــل  دنیــا  ثروتمنــد 
متحــده آمریــکا، قطــر و امــارات متحــده عربــی 
ــدر  ــد، در ص ــی دارن ــی باالی ــی خیل ــه جی دی پ ک
ســال  در  نگرفتنــد.  قــرار  شــاد  ســرزمین های 
مثــل  کشــورهایی  بــار  اولیــن  بــرای   2006
توانســتند  دومینیکــن  و  کاســتاریکا  گواتمــاال، 
بــاال را بــه خــود اختصــاص دهنــد  رتبه هــای 
داشــت(.  را   67 رتبــه  ایــران  زمــان  آن  )در 
آخریــن  در  بررســی  مــورد  کشــور  بیــن 150  در 
شــد،  انجــام  گذشــته  ســال  کــه  رتبه بنــدی 
ایــران بــه رتبــه 85 ســقوط کــرد؛ یعنــی هم زمــان 
طبیعــی  مولفه هــای  تــاب آوری،  کاهــش  بــا 
همچــون افزایــش ریزگردهــا، نابــودی تاالب هــا 
کاهــش پیــدا  و جنگل هــا و شــادی ســرزمینی 

اســت.  کــرده 
هرچنــد هنــوز در مقایســه بــا ایــاالت متحــده 
کــه  روســیه  یــا  دارد  را   105 رتبــه  کــه  آمریــکا 
ــت،  ــر اس ــران بهت ــت ای ــه 120 را دارد، وضعی رتب
ولــی بــه هــر حــال ایــن رتبه بنــدی نشــان داد 
کــه تــا چــه انــدازه ســرمایه گذاری بــرای حفــظ 
مولفه هــای محیط زیســتی بهبــود کیفیــت آب، 
بهبــود رویشــگاه جنگلــی و حفاظــت از تاالب هــا 

تــاب آوری  بــه  توجهــش  شــاخص  کــرده، 
تاالب هــا  زیســت پذیری  بــه  اســت؛  ســرزمین 
کــه  آبــی اش اســت. هــر حکومتــی  و محیــط 
کــرده باشــد،  بــه ایــن حــوزه توجــه بیشــتری 
می توانــد مردمــان شــادتری را پــرورش دهــد. 
بانشــاط تر باشــند،  هــر چقــدر مــردم شــادتر و 
یعنــی سالمتی شــان بیشــتر اســت و در نتیجــه 
کمتــر می شــود و  هزینه هــای درمانی شــان هــم 
بــه دنبــال آن هزینه هــای افســردگی، بزهــکاری 
اجتماعــی، خشــونت ها، نزاع هــای خیابانــی و 
احیانــا حرکت هــای تروریســتی نیــز در آن جامعه 

می کنــد.  پیــدا  کاهــش 
کــه  کیفیــت زندگــی  در واقــع می توانیــم بیــن 
آن هــم شــاخص های خــودش را دارد و بحــث 

 با توجه به افکار عمومی 
جهانی در بحث 

محیط زیست، زیست پذیری 
جهان پیرامون ما چه نقشی در 
بحث امید و امید چه نقشی در 

بحث زیست پذیری دارد؟
انجــام  بســیاری  تالش هــای  دنیــا  در 
مولفه هــای  وضعیــت  بهبــود  بیــن  تــا  شــده 
و  ناهنجاری هــا  کاهــش  و  محیط زیســتی 
مولفه هایــی  اجتماعــی،  آســیب پذیری های 
نظیــر افســردگی و همچنیــن خودکشــی رابطــه 
مســتقیمی پیــدا کننــد. در نهایــت بــه شــاخصی 
بــه نــام HPI رســیدند کــه میــزان کیفیــت زندگی 
ــاخص هایی  ــا ش ــروز ب ــای ام ــان ها را در دنی انس
بیــش از ثــروت، شــادی و رفــاه می ســنجد. ایــن 
شــاخص می گویــد مردمــی که شــادتر هســتند در 
برابــر بیماری هایــی مثــل افســردگی یــا عوارضــی 
ــد. آنهــا در ســرزمینی  مثــل خودکشــی مقاوم ترن
طبیعــی،  مواهــب  از  کــه  می  کننــد  زیســت 
و  نــاب  چشــم اندازهای  و  جانــوری  و  گیاهــی 

باشــد.  برخــوردار  بهتــری  هوش ربــای 
کشــورهای بســیار  مطابــق ایــن مولفــه، دیگــر 

و  جــرم  از  پیشــگیری  هزینه هــای  می توانــد 
کاهــش دهــد و بــه ایــن  هزینه هــای درمانــی را 
ترتیــب ســالمت و نشــاط را بــه مــردم برگردانــد؛ 
ــدی  ــاد جدی ــه ابع ک ــرد  ک ــک  کم ــش  ــن پژوه ای
از فوایــد و ســود حاصــل از حفاظــت از محیــط 

کنــد.  گوشــزد  زیســت را بــه دولتمــردان 
 HPI   مولفه های 

مکملی هم دارد یا خود 
یک شاخص مجزاست؟ 

کنیــد، نحــوه محاســبه  گــر در اینترنــت ســرچ  ا
دقیــق HPI  را می بینیــد. در HPI جی دی پــی 
و  اقتصــادی  مولفه هــای  همــه  دارد.  اثــر 
اثــر دارد، ولــی چیــزی  امنیــت اجتماعــی نیــز 
فــرد  بــه  منحصــر  را  آن  و  شــده  اضافــه  کــه 

امیر تاݡکـــݡی

نقش زیست بوم   
در ݡکیفیت زندݡگݡی 

به طور کلی امید اجتماعی مباحث مختلفی را در نظر دارد. یکی از 
حوزه های مهمی که اخیرا بیشتر مورد توجه افکار عمومی و اندیشمندان 
جهانی واقع شده، چالش های محیط زیست در ارتباط با زیست فردی و 
اجتماعی انسان است. موضوع محیط زیست و زیست پذیری در جامعه 

ما هم در طی سال های پیش، به یکی از دغدغه های رایج تبدیل شده 
که بحران های مربوط به آن حساسیت ها را نیز نسبت به آن افزایش داده 

گر بخواهیم امید به آینده را بررسی کنیم و به محیط زیست و  است. ا
اثرات آن بر این موضوع نپردازیم، قطعا نگاه ناقصی داشته ایم. از این رو 

به گفت وگو با جناب آقای درویش که از فعاالن و صاحب نظران مطرح 
در حوزه محیط زیست هستند، پرداخته ایم.

ݡگفت وݡگو با  محمد درویش

24ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــی/روزنامهاصفهانزیبا



کنیــم. بــه ایــن ترتیــب اســت  صنعــت اســتفاده 
کــه می توانیــم مــردم شــادی داشــته باشــیم، 
وقتــی مــردم شــاد باشــند خالقیتشــان هــم بهتــر 
رشــد می کنــد و می تواننــد بــا آب انــدک تولیــد 

بیشــتری داشــته باشــند. 
اینطــور کــه از صحبت هــای شــما متوجه شــدم، 
گــر توجــه مــردم بــه محیط زیســت  کلــی ا به طــور 
کنــد، در همــان راســتا ایــن توجــه  افزایــش پیــدا 
کــه  کیفیــت زندگــی و امیــدی  باعــث می شــود 
نســبت بــه همــان زندگــی دارنــد در آینــده نیــز 
گــر توجــه مــردم بــه  کنــد. یعنــی ا افزایــش پیــدا 
و  یابــد  افزایــش  پیرامونشــان  محیط زیســت 
بــه دنبــال بهبــود آن باشــند، طبیعتــا همــان 

بازخــوردش باعــث افزایــش امیــد می شــود. 
وضعیــت  بهبــود  بــه  منجــر  اینکــه  مهم تــر 
همیشــه  مــا  یعنــی  می شــود؛  اقتصادی شــان 
مالحظــات  اقتصــادی،  مالحظــات  پــای 
کــه  کردیــم، در صورتــی  محیط زیســتی را رهــا 
مالحظــات  گــر  ا بگوییــم  می خواهیــم  اتفاقــا 
محیط زیســتی مقــدم بــر مالحظــات دیگــر مــورد 
گیــرد، منفعــت اقتصــاد هــم بیشــتر  توجــه قــرار 

شــد.  خواهــد 
 بحث آب یک بعد از 

محیط زیست است. 
شما برای ابعاد دیگر بحث 

زیست پذیری یا زیست بومی چه 
پیشنهادی دارید؟ 

کال مــا در محیط زیســت یــک اصــل داریــم بــه 
اســم اصــل اثــر پروانــه ای. آب، خــاک، هــوا، 
زبالــه، پســماند و تنــوع زیســتی را نمی توانیــم 
بــه صــورت مســتقل ببینیــم.  اینها همــه به هم 

مرتبــط اســت. 
ــاد در  کــه از نظــر ب گــر ســرزمینی داشــته باشــید  ا
بهتریــن حالــت تــاب آوری باشــد، هرگــز دچــار 
ریزگــرد و فرســایش بــادی نمی شــود. ســرزمینی 
کــه بــه مولفه هــای بــادی آن بهــا داده شــده 
از  غ  فــار و  انباشــته  شــکل  بــه  هرگــز  باشــد، 
ســکونتگاه ها  اســتقرار  بــه  تــاب آوری  تــوان 
نمی پــردازد  آالینــده  صنعتــی  ســایت های  و 
تــا مردمــش دچــار مشــکالت جــدی ناشــی از 
آلودگــی هــوا و آلودگــی صوتــی شــوند. چنیــن 
داشــت  خواهــد  مردمــی  حتمــا  ســرزمینی 
از  اســتفاده  جــای  بــه  می دهنــد  ترجیــح  کــه 
دوچرخه ســوار  شخصی شــان  خودروهــای 
کننــد. ترافیــک در آنهــا  شــوند یــا پیــاده روی 
ــهر و  ــه ش ــتی ب ــوع زیس ــد و تن ــادل می رس ــه تع ب

برمی گــردد.  سرزمینشــان 
مــردم بــه جــای شــنیدن صــدای غــرش انــواع و 
ــوای پرنده هــا را می شــنوند؛  اقســام موتورهــا، ن
در چنیــن شــهری مــردم آرامش بیشــتری دارند. 
ــزاع  ــزار ن ــت ه ــران هف ــه در ته ک ــی  ــی از دالیل یک
در هــر صــد هــزار نفــر رخ می دهــد و ســبب شــده 
ایــن شــهر بــه عنوان ســومین شــهر نزاع خیــز دنیا 
کــه متوســط آلودگــی  مطــرح شــود، ایــن اســت 
صوتــی در محله هــای تهــران بــاالی 70 دســیبل 
کثــر تــوان انســان در  کــه حدا اســت، در صورتــی 
تحمل صدا 60 دســیبل اســت، در ســید خندان 
کــرج بــه  بــه 86 دســیبل و در زیــر پــل پردیــس 
91 دســیبل می رســد. همیــن آلودگــی صوتــی 
کم تحملــی، افزایــش پرخاشــگری  منجــر بــه 
کــه  و اســتعداد عجیبــی در شــروع نزاع هــا شــده 
20 درصــد آن منجــر بــه قتــل غیــر عمــد می شــود 
ــه  ــام ب ــرای نظ ــری ب ــای جبران ناپذی و پیامده

وجــود مــی آورد. 
 15 دادگســتری،  کــم  محا در  ســال  طــول  در 
میلیــون خانــواده  بــرای 22  پرونــده  میلیــون 
دو  خانــواده،  ســه  هــر  از  یعنــی  می گشــاییم؛ 

امیــد، ارتبــاط مســتقیمی پیــدا کنیم. بخشــی از 
ایــن کیفیــت زندگی، زیســت پذیر بــودن محیط 

زیســت اســت. 
نیــروی انتظامــی اصفهــان چنــد ســال پیــش 
اول  مــاه  شــش  در  بــود  گفتــه  آمارهایــش  در 
میــزان  اســت،  خشــک  زاینــده رود  کــه  ســال 
بــه  راننــدگان و بی توجهی شــان  پرخاشــگری 
می شــود  بیشــتر  رانندگــی  راهنمایــی  قوانیــن 
کــه  و ایــن موضــوع نشــان دهنده ایــن اســت 
بــه  می توانــد  چقــدر  روان  زاینــده رود  حضــور 
ســالمت روانــی جامعــه و ســالمت اجتماعــی آن 

کنــد.  کمــک 
 چطور می شود برای 

بحث امید تالش کرد و 
این امید را افزایش داد، البته نه 

به صورت شعاری، بلکه به 
صورت گفتمانی واقعی. به نظر 

شما در بحث محیط زیست و 
بهبود مولفه های مربوط به آن و 
برای اینکه بتوان شاخص امید را 

در این زمینه افزایش داد، چه 
اقدامی باید انجام شود؟

ــن  کمتری ــه  ک ــم  ــی داری ــورمان مناطق کش ــا در  م
میزان جرم و جنایت در آن اتفاق افتاده اســت؛ 
کــه 400  مثــال فریدون شــهر در اســتان اصفهــان 
ســال اســت در آن قتلی رخ نداده و این موضوع 
بســیار بی نظیــر اســت. یــا مثــال در پاقــالت در 
اســتان فــارس، کســی اصــال یادش نیســت قتلی 
اتفــاق افتــاده باشــد. در دیزبــاد بــاال در نیشــابور 
ــل  ــورد قت ــک م ــط ی ــر فق ــال اخی ــد س ــم در ص ه
ــت  ــی اس ــا مکان های ــت. اینه ــاده اس ــاق افت اتف
ــت را  ــن وضعی ــتی بهتری ــر محیط زیس ــه از نظ ک
دارد. مردمــش بســیار دوســتدار محیط زیســت 
زیســتی اش  هســتند و شــاخص های محیــط 
بســیار باالســت. به وســیله ایــن فعالیت هاســت 
کــه می توانیــم امیــد را بــه صــورت پایــدار بــه 
ــد  ــا می گوین ــم. اقتصاددان ه کنی ــق  ــردم تزری م
ــد،  ــد، مســکن می خواهن ــان می خواهن مــردم ن
اصفهــان  خــود  االن  می خواهنــد.  اشــتغال 
قربانــی ایــن چیزهاســت. مــا بــه جــای اینکــه 
را  زاینــده رود  و  بدهیــم  را  گاوخونــی  حقابــه 
حقابــه  کنیــم،  جــاری  ســال  طــول  تمــام  در 
گاوخونــی  بــر  مقــدم  را  صنعــت  و  کشــاورزی 
صنعــت،  و  کشــاورزی  بهانــه  بــه  کرده ایــم. 
زاینــده رود وگاوخونــی را خشــک می کنیــم. ایــن 
گــرد و خــاک روان شــود و  کار باعــث می شــود 
مــردم در ورزنــه بــه شــدت افســردگی پیــدا  کننــد 
و در نتیجــه بســیاری از مــردم دچــار مشــکالت 

جــدی ســالمت روانــی  شــوند. 
در اصفهــان مــوج مهاجــرت اتفــاق می افتــد. 
کهــن زادبوم هایــی  از آن طــرف شــاخص ها و 
بــرای  کــه  پایــدار  ارزی  صندوق هــای  مثــل 
اصفهــان پــول تولیــد می کردنــد، دیگر مثل قبل 
گردشــگری حاضــر  نخواهنــد بــود، چــون هیــچ 
کــه زاینــده رودی در  نیســت اصفهانــی را ببینــد 
اقتصــادی  شــاخص های  یعنــی  نیســت؛  آن 
آن،  بــر  عــالوه  می بینــد؛  آســیب  شــدت  بــه 
بــه امیــد و نشــاط نیــز  شــاخص های مربــوط 
گــر می خواهیــم  کاهــش پیــدا می کنــد. پــس ا
کنیم،  مشــکل امید و نشــاط را در اصفهان حل 
ــا هــم یک صــدا  ــد ب همــه مــردم و مســئوالن بای
گاوخونــی و زاینــده رود مقــدم  بگوینــد حقابــه 
کشــاورزی و صنعــت و بعــد از آن آب شــرب  بــر 
باشــد. یعنــی بعــد از اینکــه مــا مســئله شــرب 
را از زاینــده رود برداشــتیم، بایــد 170 میلیــون 
گاوخونــی بگذاریــم؛  مترمکعــب بــرای حقابــه 
کشــاورزی و  ــرای  ــد، آن را ب هــر چقــدر مــازاد مان

هــم  علیــه  شــکایت  و  دعــوا  درگیــر  خانــواده 
ورود  قالــب  در  آن  هزینه هــای  کــه  هســتند 
می شــود.  بیــان  ســال  در  زندانــی  هــزار   660
را  نفــر  هــزار   280 گنجایــش  مــا  زندان هــای 
پیامدهــای  دلیــل  همیــن  بــه  نــدارد،  بیشــتر 
می گــذارد؛  جــا  بــه  فوق العــاده ای  اجتماعــی 
بنابرایــن به خاطــر همیــن می گوییــم غیرقابــل 
دیگــر  بــا  مقایســه  قابــل  غیــر  و  ارزش گــذاری 
اقتصــادی،  محــور  مثــل  توســعه  محورهــای 
محیط زیســت  اســت.  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
گــر محیط زیســت حالــش  بســتر توســعه اســت، ا
آنجــا  در  نمی آیــد  هیچ کــس  نباشــد  خــوب 
ماشــین آخریــن مــدل برانــد یــا خانه هایــی بــا 

بســازد.  طــال  دســتگیره های 
بــه خاطــر اینکــه اول بایــد شــما نشــان دهیــد 
هوایــی  و  نوشــیدن  بــرای  آبــی  ســرزمین  آن 
بــرای تنفــس دارد؟ چــرا مــردم از زرخیزتریــن 
)خوزســتان(  کشــور  اســتان  ثروتمندتریــن  و 
در  اینکــه  خاطــر  بــه  می کننــد؟  مهاجــرت 
ــرای نوشــیدن وجــود دارد  ــه آبــی ب خوزســتان ن
و نــه هوایــی بــرای تنفــس. بــه همیــن خاطــر 
کردنــد و ده  ده هــزار معلــم از خوزســتان فــرار 
هــزار نفــر دیگــر می خواهنــد بــه اجبــار جلویشــان 
کنــون باالتریــن نــرخ مهاجــرت در  را بگیرنــد. ا
کــه  خوزســتانی  می افتــد؛  اتفــاق  خوزســتان 
اســت،  کشــاورزی  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 
بیشــترین منابــع آبــی و بهتریــن منطقــه آزاد 
اســتان  کل  در  مــا  دارد.  را  ارونــد(  )منطقــه 
می توانیــم بــا خــودروی آخریــن مــدل بــدون 
بــاز  ولــی  کنیــم،  دور  دور  گمرکــی  پرداخــت 
در  مــردم  نشــده  باعــث  انگیزه هــا  ایــن  هــم 
خوزســتان بماننــد، چــون بســتر توســعه یعنــی 

ما در 
کشورمان 

مناطقی داریم 
که کمترین 

میزان جرم و 
جنایت در آن 
اتفاق افتاده 

 است؛ 
مثال در 

فریدون شهر 
400 سال 

است که قتلی 
رخ نداده و این 
موضوع بسیار 

بی نظیر است

محیط زیســت، بــه شــدت مختــل شــده اســت. 
 بهترین مثال ممکن بود 

که می شد درباره 
محیط زیست بفهمیم. زمانی که 

امید در منطقه ای کاهش پیدا 
کند، شاهد افزایش آمار 

مهاجرت و گریز از آن منطقه 
هستیم. به نظر می آید در زمانی 

که تفاوت آرا در حوزه های 
مختلف بسیار است، توجه به 

موضوع زیست بوم و 
زیست پذیری بهتر محیط 

پیرامون و تقویت آن، هم باعث 
افزایش هم بستگی و 

سرمایه های اجتماعی می شود، 
هم می تواند امید به زندگی بهتر 

در دهه ها و سال های بعدی را 
افزایش دهد. شما این گزاره را 

قبول دارید؟
خردمندانه تریــن،  اســت.  همین طــور  دقیقــا 
هوشــمندانه ترین و بایســته ترین نــوع چیدمان 
توســعه در یــک کشــور ایــن اســت کــه مهم تریــن 
کــه متناســب  اولویتــش را طراحــی چیدمانــی 
ســرزمینش  بوم شــناختی  توانمندی هــای  بــا 
تــوان  بــه  اینکــه  جــای  بــه  بگــذارد،  باشــد، 

مهندســی خــود غــره شــود. 
ــت  ــری اس ــر مدی ــمند آینده نگ ــر هوش ــک مدی ی
کــه  کنــد  کــه مزیت هــای بالقــوه ای را بالفعــل 
کمتریــن وابســتگی های معیشــتی را بــه منابــع 
آب و خــاک دارد، بــه ایــن ترتیــب می توانــد ایــن 
مولفه هــا را بــه صنــدوق ارزی پایــدار برای کشــور 

کنــد.  خــود تبدیــل 
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 این باِر معنایی 
مثبتی که ریکور 

برای هستی 
قائل است، 

او را در تقابل 
جدی با سارتر 

قرار می دهد

کــه مــا را بــا زندگــی و جهــان آشــتی  شــادمانه اســت 
می دهــد و قــادر بــه عشــق ورزیــدن و همراهــی و 
همــکاری بــا دیگــران می کنــد. بنابرایــن حفــظ 
روحیــه شــاد، نــه فقــط بــرای آســایش در زندگــی 
مــورد نیــاز اســت، بلکــه الزمــه اخالقــی زیســتن نیــز 

هســت.
کــه ریکــور بــرای  ــاِر معنایــی مثبتــی  بــاری، ایــن ب
بــا  جــدی  تقابــل  در  را  او  اســت،  قائــل  هســتی 
ســارتر قــرار می دهــد. هســتی انســان از دیــد ســارتر، 
معنایــی جــز توهــم نــدارد و انســان هــم چیــزی جــز 
یــک »شــور و شــوق بیهــوده « نیســت . اما ریکــور در 
مقابــل ســارتر، در جســتاری بــا عنوان »مســیحیت 
بــرای  و معنــای تاریــخ «، شــور و شــوق خــود را 
می دانــد.  هســتی  معنــادارِی  ُمنــادِی  بــودن، 
محــور فلســفه ریکــور بــر معنــاداری هســتی انســان 
اســت و همــواره در فلســفه او وفــور معناســت  کــه بر 

کنــون نیســت، بلکــه همــواره  محصــور در اینجــا و ا
کنــون ســرریز می کنــد. همیــن  از ظــرف اینجــا و ا
ســرریزی یــا سرشــاری هســتی انســان )یــا بالقوگی( 
گــر امــکان و  کــه زمینه ســاز امیــد اســت. ا اوســت 
کار نبــود، جــای امیــدی هــم نبــود؛  بالقوگــی در 
چــون در آن حالــت بــا حاکمیــت مطلــِق »آنچــه 
هســت« یــا »وضعیــت موجــود« مواجــه بودیــم. 
کــه  بالقوگی هاســت  و  توانش هــا  قلمــرو  در  امــا 
»آنچــه می توانــد باشــد« هــم از چشــِم جانمــان دور 
نمی شــود و در صفحــه تخیلمــان  نقــش می بندد.

ریکور و جهان متن ها
چنانکــه گفتــه شــد وجــود انســان از دیــِد ریکــور، 
ــکر و شــگفتی اســت.  ــع ُش ــادار اســت و منب معن
کــه بیانگــر معنــای  امــا ایــن متن هــا هســتند 
ــای  ــم معن ــان فه ــر هدفم گ ــان اند. ا ــود انس وج
وجــود آدمــی باشــد، آنــگاه ایــن متن هــا و زبــان 
بــه  رســیدن  وســیله  کــه  اســت  کلــی  به طــور 
آن هــدف هســتند. بــه نظــر ریکــور، در دوران 
کــه  مــدرن بیشــتر بــه زبانــی توجــه شــده اســت 
بــه »آنچــه هســت« اشــاره دارد؛ یعنــی  فقــط 
زبــان  ماننــد  زبــان  انــواع  ســایر  علــم.  زبــان 
شــعر، تخیلــی و حتــی غیرواقعــی تلقــی شــده 
اســت. امــا تخیلــی بــودن بــه معنــای موهــوم یــا 
گفتن از  غیرواقعی بودن نیســت. اتفاقا ســخن 
امکانــات هســتی، یعنی ســخن گفتــن از »آنچه 
ــعر،  ــان ش ــا زب ــتر ب ــت«، بیش ــود نیس ــوز موج هن
اســتعاره، روایــت و نمــاد قابــل بیــان اســت. این 
کــه بــه ورای  زبــان شــاعرانه و خالقانــه اســت 
»آنچــه هســت« اشــاره دارد و در میــان انــواع 
ــی از  ک ــش از همــه حا ــاعرانه، آنچــه بی ــان ش زب
و  روایت هــا  زبــان  اســت،  وجــودی   امکانــات 

استعاره هاست.
کــه  اســت  اســتعاره  و  شــعر  زبــان  برکــت  بــه 
کشــف می شــوند،  ارزش هــا و امکانــات هســتی 
بــه  خــالق  تخیلــی  بــا  می آینــد،  خاطــر  بــه 
بــرای  و ســرانجام  بســته می شــود  امیــد  آنهــا 
کوشــش می شــود. ایــن زبــاِن  رســیدن بــه آنهــا 
را  آدمــی  امکانــات  دایــره  کــه  اســت  اســتعاره 
گســترش می دهــد و بــه افــق هســتی او وســعت 
می بخشــد. پــس بایــد بگوییــم، زبــان اســتعاره 

همــان زبــاِن امیــد اســت.

بی معنایــی فائــق می آیــد .

ریکور و امید
بــه  تنهــا  کــه  اســت  کســی  امیــدوار  انســان 
داشــته های خــود بســنده نمی کنــد و بــه هســتی 
و امکانــات تمــام نشــدنی آن رو مــی آورد. چنیــن 
شــخصی فرصت هــا و امکانــات تازه ای بــرای خود 
کــه بــا  و دیگــران می آفرینــد. ریکــور در جســتاری 
نــام »صــورت خداونــد و شــکوه آدمی « می نویســد، 
کــه چــون انســان ها بــر صــورت  بــر ایــن بــاور اســت 
خداونــد آفریــده شــده اند، از ایــن رو هــر دوی آنهــا، 
یعنــی خــدا و انســان، از آفرینــش و خالقیــت لــذت 
کــه در الهیــات مســیحی هبــوط  می برنــد. انســانی 
کــرده اســت نیــز می توانــد بــا احیــای خالقیــت خــود 
و بســط آن رســتگار شــود. انســان بــه تعبیــر ریکــور 
را  خــود  هســتی  تخیلــش،  کــردن  دگرگــون  »بــا 

متحــول می کنــد« .
کــه بــه زندگــی آری  ایــن اراده پــر شــور و خالقــی 
می گویــد، تبلــور امیــد اســت. امیــد، همــان شــور و 
کــه در پــی امکانــات و قابلیت هــای  شــوقی اســت 
هســتی مــی رود و مشــتاقانه چشــم بــه راه نویدهــا 
ــاد هســتی  کــه در بنی ــات بالقــوه ای اســت  و امکان
می جویــد. ایــن بنیــاد هســتی  بــرای ریکــور همــان 

ــد اســت . خداون
ــی  ــا خال ــی ی ــوقی ته ــور و ش ــی ش ــه معن ــد ب ــا امی ام
معطــوف  اســت  شــوقی  و  شــور  بلکــه  نیســت، 
از  ریکــور  انســانی.  قابلیت هــای  و  امکانــات  بــه 
کــه بــا عنــوان آزادی  همــان زمــان پایان نامــه اش 
و طبیعــت  منتشــر شــد تــا آثــار متأخــرش ماننــد 
کشــف و بیــان  زمــان و روایــت ، همــواره در پــی 
اســت.  بــوده  انســانی  ارزشــمند  قابلیت هــای 
اساســأ  ریکــور  دیــد  از  انســان  ایــن،  بــر  افــزون 
هســتی  و  قابلیت هاســت  و  امکانــات  از  سرشــار 
او هســتِی ممکــن و بالقــوه اســت. مــا انســان ها 
ماننــد اشــیای بی جــان، تمــاِم آنچــه می توانیــم 
باشــیم، نیســتیم. ما فعلیِت تام و تمام نیســتیم، 
از  بخشــی  شــاید  و  بالقوه ایــم  موجوداتــی  بلکــه 
توانش هــای  همیــن  در  نیــز  انســان بودنمان  راِز 
نهفته باشــد. هســتی انســان محبوس در گذشــته 
و محکــوم بــه وضعیــت موجــود نیســت، بلکــه 
معطــوف بــه آینده اســت و همــواره امکاناتــی برای 
شــکوفا شــدن در بــردارد. وجــود آدمــی، محــدود و 

ریکور و فلسفه وجودی
پــل ریکــور  )2005-1913( فیلســوف فرانســوی 
هرمنوتیــک  قلمــرو  در  پررنگــی  نقــش  کــه  بــود 
ایفــا  گزیستانسیالیســم(  )ا وجــودی  فلســفه  و 
ــه  ــت، ب ــان داش ــه انس ــودی ب ــی وج ــرد. او نگاه ک
کلیــد فهــم آدمــی، نــه در تأمــالت  کــه  ایــن معنــا 
انتزاعــی، بلکــه در شــور و شــوق واقعــی و کوشــش 
ملمــوس انســان بــرای بــودن اســت. ایــن شــوِق 
ــان، اساســی تر از  ــه هســتی در انس ــل ب ــودن و می ب
هــر چیــز دیگــری اســت. میــل بــه بــودن، مقــدم بــر 
اندیشــیدن و حتــی فلســفه ورزی اســت. انســان 
کنــد و اراده او  در درجــه اول، می خواهــد زندگــی 
معطــوف بــه حیــات اســت. از ایــن رو از دیــد ریکور، 
ــا نیرویــی مثبــت و حقیقــی بــرای  وجــود انســان ب
بــودن شــکل می گیــرد، نــه براســاس نفــی و انــکار 

هســتی . 
وجــود انســان نــزد ریکــور، خاســتگاه و سرچشــمه 
شــگفتی ها و مایــه ســپاس و امتنــان اســت . پــس 
کــه بــه هســتی،  ریکــور فیلســوفی وجــودی اســت 
تأییــد  و  اثبــات  فیلســوف  او  می گویــد.  »آری« 
اســت،  نــه نفــی و انــکار. جــان مکــواری  دربــاره 
و  »او منتقــد دوگانه انــگاری   ریکــور می نویســد: 
دســته  آن  یک ســونگری  و  بــود  ســارتر  بدبینــی 
بــر  کــه  نمی پذیرفــت  را  وجــودی  فیلســوفان  از 
دل نگرانــی  بــه عنــوان احســاس اصلــی انســان 
ــِد ریکــور، ســرور و شــادمانی   کرده انــد. از دی کیــد  تأ
را نیــز بــه همــان انــدازه می توانیــم بــه عنــوان یــک 
ــی  ــم؛ یعن ــر بگیری ــناختی  در نظ ــتی ش ــل هس عام
کلیــدی بــرای درک  ســرور و شــادمانی را همچــون 
وضعیــت انســانی بــه شــمار آوریــم« . البتــه گابریــل 
ماســل، دوســت و اســتاد همیشــگی ریکــور، پیــش 
از ایــن، محــور فلســفه وجــودی را از دل نگرانــی 
بــه دل شــادی چرخانیــد. یکــی از مارسل شناســان 
بــه نــام بولنــو  در ایــن زمینــه می نویســد: »مارســل 
ــوره،  ــر دل ش ــی ب ــودی مبتن ــفه وج ــای فلس ــه ج ب
از امــکان نــوع دیگــری از فلســفه وجــودی ســخن 
امیــدواری  و  دل شــادی  پایــه  بــر  کــه  می گویــد 
اســت«.  مارســل دربــاره اهمیــت دل شــاد بــودن 
نشــانه  تنهــا  نــه  ســرور،  و  شــادی   « می گویــد: 
هســتی، بلکــه اوج آن بــه شــمار می آیــد... هرکاری 
کــه بــا روحیــه سرشــار از ســرور انجــام شــود، ارزش 
ــه  ــن روحی ــتی، ای ــه راس ــی دارد« . ب ــدس و دین مق

حسین حسینی

 پل ریݡکــور  
و الهیات امیـــد
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واحــد هســت و بــوده و خواهــد بــود. چیزهــای 
زنــده  و  می میرنــد  و  می کننــد  تغییــر  طبیعــی 
بخواهیــد  درخت هــا.  و  آدم هــا  می شــوند؛ 
هــم  مصنوعــی  چیزهــای  و  نخواهیــد  یــا 
رنــگ  و  می شــوند  عــوض  همین طــور. 
ســاخته  بــاز  و  می رونــد  میــان  از  و  می بازنــد 
می شــوند. بخواهیــد یــا نخواهیــد. ماشــین ها 
ــد  کرده ان ــاب  ــا را پرت و میزهــا و حکومت هــا. م
وســط یــک جهــاِن سیاســِی امیدوارانــۀ متغیــر. 
ــم  ــده بودی ــاب ش ــی پرت ــم در جهان کنی ــرض  ف
بــی هیــچ تــکان و حرکتــی. همــه چیــز یــک 
بــود و واحــد بــود و از ازل بــود و تــا ابــد؛ مثــل 
از  الهــی؛ حرفــی  ایده هــای افالطــوِن  دنیــای 
می دانســتیم  اصــال  مــا  یــا  بــود؟  کار  در  امیــد 

می دهــد؟ معنــی  چــه  سیاســت 
پــس چــرا از ناامیــدی حــرف می زنیــم؟ چــرا 
کلمــه هســت اصــال؟ چطــور ناامیــدی را  ایــن 
کــه می فهمیــم .  می فهمیــم، یــا فکــر می کنیــم 
گــر ایــن هــم ماننــد  مثــال ناامیــدی سیاســی را، ا
نیســت  ســه ضلعی  کــه  اســت  مثلثــی  آن 
حتــی  هســت،  چــی  نمی فهمیــم  حتــی  کــه 
این بــار  چــون  کنیــم؟  تصــورش  نمی توانیــم 
آن  زیریــِن  ســنِگ  ســاده ترین،  یــک  هــم 

اصــال  سیاســت  اســت.  امیــد  بــازی  سیاســت 
امیــد اســت، بــدون اینکــه هیــچ چیــز ادبــی یــا 
ســانتی مانتال از آن بخواهیــم. امیــد، ذاتــِی 
گــر سیاســت هســت  سیاســت اســت، یعنــی ا
امیــد هــم هســت. نمی شــود سیاســت ورزیــد 
کــه نمی شــود؛ مثــال یــک نفــر  ناامیدانــه. نــه 
ناامیــد  درسیاســت  نمی گــذارد  کــه  هســت 
اســت،  بی معنــی  اصــال  یعنــی  کنیــد؛  بــازی 
مهمــل اســت. مثــل اینکــه بشــود مثلــث کشــید 

و ســه ضلــع نداشــته باشــد. 
کــرد و سیاســی نبــود؛  دوم، نمی شــود زندگــی 
سیاســی  بــازی  زندگــی  معنــی.  همــان  بــه 
کــه شــما اخبــار  اســت. بــه ایــن مربــوط نیســت 
سیاســی را می خوانیــد یــا نــه؛ فعــال سیاســی 
دســته ای  و  حــزب  عضــو  نــه؛  یــا  هســتید 
گروهــی بدتــان  هســتید یانــه، از هــر حــزب و 
ــه؛ ایــن  ــا ن ــد ی ــد. آرزوهــای سیاســی داری می آی
شــکل حکومــت را می خواهیــد یــا آن شــکلش 
کــه شــما در  را. فقــط بــه ایــن مربــوط اســت 
جهــان آدم هــا هســتید و زندگــی می کنیــد. یــک 
کــه بکنیــم نتیجــه اش  قیــاس ســاده منطقــی 
می شــود: زندگــی یــک بــازی امیدوارانــه اســت. 
زندگــی یــک بــازی سیاســی امیدوارانــه اســت. 
ایــن  حرف هــای انــگار ســاده را مــا اولیــن بــار 
نگفته ایــم؛ همــه را از پدرانمــان، از حکمــای 
باســتان یــادگار داریــم؛  از افالطــون و ارســطو 

و فارابــی. 
ســاده ترین ها ازچشــِم همه دورمانده ترین هــا 
فیلســوفان می آینــد  و  بیامبران هــا  و  هســتند 
ــممان  ــه چش ــم دورمانده ها را ب ــن ازچش ــه ای ک
تغییــر  چیــز  همــه  اینکــه  مثــل  بیاورنــد. 
و  ناظــر  و  حاضــر  کــه  خداونــد  جــز  می کنــد، 

چیــز  همــه  اینکــه  یعنــی  قبلــی،  ســاده تریِن 
تغییــر می کنــد را،  بــه دیــده نمی گیریــم: زمــان 
همــه  عجیب تریــِن  کــه  ســاده ترین  ایــن  را. 
اســت  ســاده ترین  هــم  ترین هاســت؛  ســاده 
بگوییــد  کــه  کیســت  دیریاب تریــن.  هــم  و 
حــرف  چــی  از  چــی؟  بدهــد  جــواب  و  زمــان 
ســوال  همیــن  هیچ کــس.  عمــال  می زنــی؟ 
کــه  کــه ببریــد روی مفهومــش، می بینیــد  را 
کــرده  بزرگ تریــن نوابــغ بشــر را اســیر خــودش 
را.  را و هایدگــر  گوســتین  آ را،  ارســطو  اســت. 
چیســت  زمــان  اینکــه  بــه  مــا  علی الحســاب 
کــه  داریــم  اطمینــان  فقــط  نداریــم.  کاری 
زمــان  اســت.  کافــی  برایمــان  ایــن  و  هســت 
خداونــد  فقــط  هســت.  تغییــر  پــس  هســت 
زمــان  و  نامتغیــر  و  اســت  واحــد  کــه  اســت 
ــی و ابــدی اســت. وقتــی ایــن را بــه  نــدارد. ازل
کــه غفلــت  دیــده نمی گیریــم، در آن لحظاتــی 

ما در یک 
جهاِن سیاسِی 

امیدوارانۀ 
متغیِر  زمانی 

زندگی می کنیم 
و زمان فقط 

»یک راه« بلد 
 است: 

راه به جلو

می کنیــم فکــر می کنیــم می فهمیــم ناامیــدی 
چیســت. غفلــت از زمــان ناامیــدی را معنــادار 

 . می کنــد
امیدوارانــۀ  سیاســِی  جهــاِن  یــک  در  مــا 
فقــط  زمــان  و  زندگــی می کنیــم  متغیرزمانــی 
یــک راه بلــد اســت: راه بــه جلــو. امــا راه بــه 
جلــو یعنــی راه خــوب؟ یعنــی راه بهترشــدن؟ 
کــه زوری و حتمــی اســت، همیشــه  جلورفتــن 
واقعیــات ســاده  از همیــن  اســت؟  پیشــرفت 
کــه  بگیریــم  نتیجــه  بایــد  کردیــم  مــرور  کــه 
مــا  و  هســت  زمــان  چــون  باشــیم  امیــدوار 
را می کنــد؟  کار خــودش  بخواهیم نخواهیــم 
ــرد؟  ــا خــودش می ب ــو و مــا را هــم ب مــی رود جل
غ  نبــو نیــازی نیســت  نــه.  کــه  معلــوم اســت 
کــه ایــن را بفهمیــد. نگاهــی  داشــته باشــید 
بــه همیــن زندگــی شــخصی خودتــان خیلــی 
گاهــی  می دهــد.  نشــان  را  جــواب  واضــح 
روزهــا رفتــه جلــو و شــما هــی رفته ایــد پایین تــر 

پایین تــر.  و 
خــب بایــد جــور دیگــری حرفمــان را بزنیــم. 
کــه بشــود ایــن را هــم توضیــح داد.  جــوری 
امیــد  پــس  هســت  زمــان  گفتیــم  گــر  ا یعنــی 
کــه زمــان خیلــی  هــم هســت، ولــی می بینیــم 
جاهــا ناامیدانــه جلــو رفتــه، معنــای مشــخصی 
کلمــه بــه حرفمــان  کنــد. بیاییــد یــک  پیــدا 
کنیــم. زمــان هســت پــس »امــکان«  اضافــه 
امیــد هســت. امیــدوار بــودن ممکــن اســت. 
گرفتیــم. ایــن نتیجــه منفــی  حتمیــت امیــد را 
هــم  را  ناامیــدی  حتمیــت  امــا  حرفمــان. 
منطقی تــر از میــان برداشــتیم. ولــی مهم تریــن 
کلمــه داشــت  کــه اضافه کــردن ایــن  پیامــدی 
گذاشــت.  کــه بــر شــانه هایمان  بــاری اســت 
ــه بنشــینیم از هــر  ــه در خان ک ایــن حــق را 
کــرد. از یــک طــرف  دو طــرف از مــا ســلب 
ــم روی  ــان را بیندازی ــم پایم ــق نداری ح
نیســت،  امیــدی  بگوییــم  و  پایمــان 
طــرف  از  و  کــرد  نخواهــم  کاری  مــن 
دیگــر حــق نداریــم لــم بدهیــم بــه امیــد 
اینکــه زمــان هســت خــودش همــه چیــز 
کنــش  وا طــرف،  دو  ایــن  می کنــد.  حــل  را 
و  اســت  ســانتی مانتال  و  لــوس  آدم هــای 
مــا ایــن را خیلــی دقیــق بــا یکــی دو واقعیــت 
کــه انــکارش  خیلــی خیلــی ســاده و ابتدایــی 
ایــن  کردیــم.  ثابــت  نیســت  ممکــن  عمــال 
کــه می دانیــد مســئولیت  آخــری را همان جــور 
سیاســِی  جهــاِن  برابــر  در  مــا  می گوینــد. 
ایــن  و  مســئولیم.  متغیرزمانــی  امیدوارانــۀ 
یــک نصیحــت اخالقــی نیســت. دلبخواهــی 
ــانی  ــی انس ــی زندگ ــات حتم نیســت. از ضروری
برابــر  در  بی مســئولیتی  بی تعارفــش،  اســت. 
جهــان قســمتی از تعریــف انســانیت را از بیــن 
کــه فکــر  می بــرد و شــما دیگــر آن موجــودی 
کننــد  می کنیــد یــا دوســت داریــد دیگــران فکــر 

انســان. نیســتید: 
کــه اینجــا در جهــان هســتیم،  ایــن موجوداتــی 
مــا آدم هــا، شــاید نتوانســتیم جهــان را آن طــور 
کــه خواســتیم تغییــر بدهیــم. پشــت ســرمان را 
کــه نــگاه می کنیــم انــگار پــدر و مادرمــان  هــم 
و  پــدر  و  نبــوده  مــا  از  بهتــر  وضعشــان  هــم 
مــادر آنهــا هــم و بــاز انــگار در خودمــان هــم 
بکنیــم.  دنیــا  بــرای  بهتــری  کار  نمی بینیــم 
کــه ایــن درســت باشــد. حداقــل  معلــوم نیســت 
که  ایــن دلــداری را داریــم بــه خودمــان بدهیم 
ــان  ــود و هم ــه ب ک ــان  ــت، هم ــه هس ک همیــن 
کــه خواهــد آمــد بهتریــِن ایــن امکانــات هســت 
کســی چــه می دانــد؟ امــا  و بــود و خواهــد بــود. 
گمــان و یقینی و  آنچــه را بــی شــاید و حــدس و 
کــه  بــا اســتحکام و ثبــات می دانیــم ایــن اســت 
مــا موجــوداِت بی چاره ایــم: بی چــاره از امیــد، 

بی چــاره از تغییــر، بی چــاره از سیاســت.     

محمدآزاد

 موجوداِت
ــــــــــد بـــݡی چاره از امی
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پیوند امید 
با سیاست 

جمعی پاسخ 
به این واقعیت 

است که 
دمکراسی 

بدون مشارکت 
کامل مردم یک 

نوع الیگارشی 
به شمار می آید

کــه قابــل دســتیابی باشــند. در واقــع، ایــن شــعار 
کــه ایــن  کلــی بــر ایــن بــاور مبتنــی اســت  بــه طــور 
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ک ــتند  ــی هس ــا واقعیت های ارزش ه
توســط تاریــخ بشــر پنهــان شــده یــا دور انداختــه 
شــده و تنهــا نیــاز بــه فعالیــت مــداوم اســتدالل 
دارنــد تــا شــفاف، قانع کننــده و پیــروز باشــند. بــا 
ایــن حــال، هیــچ یــک از ایــن ســه ارزش چیــزی 
خــاص بــرای امیــد ندارنــد، مگــر آنکــه بــه معنــای 
وســیله ای باشــند کــه جذابیــت آنهــا بــر ایــن امکان 
کــه دســترس پذیر باشــند. بــه ایــن  اســتوار باشــد 
ــه امیــد نیــاز دارد، امــا بــه نظــر  معنــا، دمکراســی ب

نمی رســد بــر آن اســتوار باشــد.
بگذاریــد دمکراســی را جــدا از شــعارها و بیشــتر از 
نظــر مفاهیــم حاکــم بــر آن در نظــر بگیریــم. ایــن 
مفاهیــم شــامل برخــی از مفاهیــم ســودمند اســت: 
ماننــد بزرگ تریــن خیــر، بزرگ تریــن تعــداد، برخــی 
فعــال  مشــارکت  ایــده  ماننــد  عملــی  اقدامــات 
از احــکام  در مشــورت و تصمیم گیــری و برخــی 
اخالقــی، ماننــد ایــده »حاکمیــت قانــون«. هیــچ 
ــرای  ــی ب ــز خاص ــم  چی ــم حاک ــن مفاهی ــدام از ای ک

ــد. ــد ندارن ــاره امی ــن درب گفت
بــا نــگاه بــه قــرن بیســتم، ایــده حقــوق، شــاید 
یکــی از قدرتمند تریــن ایده هــا بــرای پیونــد دادن 
اخــالق، اســتدالل ها و سیاســت جمعــی، جایــگاه 
خــود را بــه عنــوان یــک اصــل مهــم دمکراســی 
توســط  کــه  بشــر  حقــوق  جهانــی  اعالمیــه  در 
ســازمان ملــل متحــد در ســال 1948وضــع شــد، 
پیــدا می کنــد. پــس از ایــن تاریــخ، جریــان اصلــی 
سیاســت دمکراتیــک و سیاســت جنــگ و صلــح، 
مســئله حقــوق بشــر و تفســیر آن توســط افــراد، 
دادگاه هــا و کشــورهای مختلــف بــوده اســت. ایــده 

امیــد بــا معیارهــای امــکان محــدود می شــود. بــه 
ــای  ــد، در فض ــت امی ــه سیاس کلم ــی  ــای واقع معن
بیــن ایــن ایدئولوژی هــای دیگــر تغییــر اجتماعــی 

کــرد. ظهــور 
پیونــد امیــد بــا سیاســت جمعــی پاســخ بــه ایــن 
کــه دمکراســی بــدون مشــارکت  واقعیــت اســت 
کامــل مــردم یــک نــوع الیگارشــی بــه شــمار می آید. 
برخــی  جملــه  از  بیســتم،  قــرن  بــزرگ  مبــارزات 
ایــده  معنــی  مــورد  در  آن،  بــزرگ  جنگ هــای  از 
»مــردم« در عصــر سیاســت تــوده بــود. انقالب های 
کمونیســتی روســیه و چیــن و نازیســم در آلمــان 
نمونه هایــی از تفســیر های ویــژه از سیاســت تــوده 
اســت. ایــن رژیم هــا بــر ایــن ایــده اســتوار بودنــد کــه 
حکومــت مــردم توجیــه ایدئولوژیکــی اصلــی بــرای 

وجــود دولت هــای قــوی اســت.

حقــوق بشــر یــا حقــوق انســان، مــا را بــه وادی 
امیــد نزدیک تــر می کنــد؛ زیــرا امیــد دربــاره ایــن 
کــه بــر ظرفیت هــای جهانــی،  دعــاوی ای اســت 
آرمان هــا و امکانــات تکیــه می کنــد. بــا ایــن حــال، 
حقــوق  حامــالن  حقــوق،  ایــن  وضــع  بــا  حتــی 
مدعیــان  و  اســتدالل ها  ســازندگان  عنــوان  بــه 
ــد  ــالن امی ــوان عام ــه عن ــه ب ــی و ن ــای عموم کااله
بــه طــور  گفتمــان حقــوق  لــذا  تلقــی می شــوند. 
ــود  ــد« نمی ش ــت« و »بای ــای» اس ــر فض ــل درگی کام
کــه نشــانی امیــد بــه عنــوان یــک احســاس جمعــی 

اســت.
نیــاز بــه صورت بنــدی عمیق تــر میــان زبان هــای 
دمکراســی و سیاســت امیــد، از دل سیاســت های 
تــوده ای قــرن بیســتم برمی خیــزد. در حقیقــت، 
مــورد  در  نــه  و  امکان هــا  مــورد  در  امیــد  گــر  ا
احتمــاالت باشــد، در نهایــت مرتبــط بــا آن چیــزی 
گاســت )1932( بــه  کــه خــوزه اورتگایــی  اســت 
عنــوان »شــورش توده هــا« نامیــد. درقرن بیســتم، 
بــه ویــژه در اروپــا از طریــق دگردیســی و تحــول در 
ــا  ــاالت متحــده عمدت ــر و فقیــر، در ای کارگ طبقــات 
مردمــی،  جنبش هــای  تالش هــای  طریــق  از 
کارگــری و در ســایر نقــاط جهــان از رهگــذر مبــارزات 
ملی گرایانه ضدجنگ و ضداســتعماری، سیاســت 
اتوپیایــی،  جنبش هــای  از  تدریــج  بــه  امیــد 
مســیحایی و هــزاره مســیح بــرای تغییــر )که پیش 
از تاریــخ امیــد بــه مثابه یک احســاس دمکراتیک( 
گماتیســم و  از یــک طــرف و سیاســت احتیــاط، پرا
سیاســت گذاری از ســوی دیگــر متمایــز شــد. البتــه 
ــب  ــود جل ــه خ ــد را ب ــی امی ــا به نوع ــدام از اینه هرک
می کنــد، امــا در مــورد اتوپیایــی، امید بــه فرااعتقاد 
فربــه می شــود و درمــورد تغییــر برنامه ریــزی شــده، 

عسگر قهرمانپور

ـــــــــد و  امی
دمݡکراســــــــــــــــــــݡی

همــه  و  اســت  اســتوار  بصیــرت  بــر  دمکراســی 
بصیرت هــا محتــاج امیدنــد، امــا معلــوم نیســت 
ــا بیــن سیاســت دمکراســی و سیاســت امیــد  کــه آی
رابطــه و نزدیکــی عمیــق یــا ذاتــی وجــود دارد یا نه. 
بررســی ایــن پرســش گیج کننــده بــه نظــر می رســد، 
بــه  امیــد تبدیل شــدن  امــروز،  چــون در دنیــای 
دمکراســی بــرای بســیاری از جوامــع مهیاســت، 
گــر ایــن امــر مســتلزم تهاجــم بــه آنهــا باشــد  حتــی ا
گزافــی بــرای زندگــی انســان ها در  و هزینه هــای 
پــی داشــته باشــد. بــاری بــه هــر جهــت، رابطــه 
ــه عنــوان یــک اصــل اخالقــی و سیاســی،  امیــد، ب
بــا ارزش هــای اولیه دمکراســی مشــخص نیســت.
ابتــدا اجــازه بدهیــد دمکراســی را از منظــر شــعار 
»آزادی، برابــری، بــرادری« بررســی کنیــم. هرکدام 
از ایــن ارزش هــا بــر ایــن امــکان متکــی هســتند 



نیــز در نظریــه و عمــل دمکراســی در ایــن رابطــه 
ضــروری شــده اســت.

بهتریــن مــکان بــرای دیــدن ایــن پیونــد جدیــد 
جریــان  در  اجتماعــی،  تغییــر  در  مشــارکت 
و  »قدرتمنــدی«  »مشــارکت«،  قبیــل  از  واژگانــی 
گفتمان هــای جریــان اصلــی  »ظرفیت ســازی« در 
بانــک جهانــی و در بســیاری از نهادهــای ملــی، 
کاهــش فقــر  بین المللــی و چندجانبــه متعهــد بــه 
قــرار دارد. هــر کــدام از ایــن اصطالحــات، داللــت بــر 
ــر ایــن فــرض  کــه ب کلــی امیــد دارد  یــک سیاســت 
کــه رنــج و درد و رنــج انســان نیازمنــد  اســتوار اســت 
توجــه اخالقــی و عملــی اولیــه اســت و بهبــود آنهــا 
جانبــی  محصــول  یــک  عنــوان  بــه  نمی توانــد 

عملکــرد آزاد پرتــو خــرد یــا آزادی باشــد.
کــه در تئــوری و  ایــن تغییــر عمــده اخالقــی اســت 
عمــل دمکراســی بیــن اواخــر قــرن هجدهــم و قرن 
بیســتم رخ داده اســت. دشــمن اساســی متفکــران 
محرومیــت  هجدهــم،  قــرن  روشــنگری  عصــر 
کثــر مــردم از سیاســت بــود؛ مشــکل اســتبداد. تــا  ا
اواخــر قــرن بیســتم، ایــن رشــته تفکــر دمکراتیــک 
کــه  حیاتــی بــه قــوت خــود باقــی مانــد. )همانطــور 
کــه صــدام حســین ســزاوار آن  در توافــق وســیع 
کــه بــه عنــوان یــک ســتمگر بــه قتــل برســد  اســت 
گســترده تر،  کــرد.( امــا نســخه  می تــوان مشــاهده 
هجدهــم  قــرن  دیــدگاه  از  متنوعــی  و  محبــوب 
کــه دشــمن واقعــی فقــر اســت، فقــر در   ایــن اســت 
گــوار  مقیاســی کــه بــه طــور اساســی شــرایط بســیار نا
ــدن را  ــالمت ب ــت، س ــالمت، امنی ــی س ــی یعن زندگ
بــرای بخش هــای وســیع از جمعیــت جهــان تغییر 
ــا همــان بزرگ تریــن  می دهــد. ایــن دیــدگاه دوم ی
کــه بــه معنــای تغییــر در معنــای  مانــع دمکراســی 
دموکراســی اســت، اســاس سیاســت امید اســت که 
جریــان عمــل دمکراتیــک را نیــز تغییــر داده اســت.
ایــن تغییــر اساســی نبایــد بــا یــک ســنت قدیمی تــر 
گرفتــه شــود،  در اندیشــه های دمکراتیــک اشــتباه 
رفــاه  کــه  بــه یونانی هــا  بازگشــت  یعنــی همــان 
اســتبداد  پیش شــرط  عنــوان  بــه  را  اقتصــادی 
به تازگــی  می توانــد  کــه  دیدگاهــی  می داننــد، 
جفرســون  تومــاس  اندیشــه های  به عنــوان 
درمــورد خرده مالــکان بــه عنــوان ســتون فقــرات 
کــه اندیشــۀ  دمکراســی دیــده شــود. درســت اســت 
دمکراتیــک مقاومــت طوالنــی عمیقــی در برابــر 
بــه  اســت،  داشــته  جهانــی  یــا  تــوده  مشــارکت 
کــه ناشــی از عــدم  کســری هایی  کــه  ایــن دلیــل 
اســتقالل اقتصادی بــود، قدرت ُکشــنده در قدرت 
شــهروندان بــرای مشــورت، تصویــب و اداره بــود. 
در ایــن ســنت تفکــر دمکراتیــک یــا شــهروندان 
فقیرتــر )کارگــران، زحمت کشــان، بــردگان، زنــان، 
قربانی هــای  عنــوان  بــه  مهاجــران(  کــودکان، 
ســخت  موضــع  بعدهــا  )کــه  بــازار  بــازی  گــوار  نا
جمهوری خواهــی در مــورد برنــدگان و بازنده هــا 
آمــوزش و رفــاه  بــه عنــوان ارزش  یــا  می شــود(، 
گرفتنــد تــا بتواننــد  اجتماعــی مــورد توجــه قــرار 
ــرای تبدیل شــدن  ظرفیــت )بلندمــدت( خــود را ب
کننــد. در هــر دو  کامــل تقویــت  بــه شــهروندان 
دیــدگاه، برابــری اقتصــادی یــک هــدف نبــود، 
ــهروند  ــک ش ــاد ی ــرای ایج ــود ب ــیله ای ب ــه وس بلک

مشــارکت کننده. مشــورتی 
انقــالب قــرن بیســتم ایــن دیــدگاه ابــزاری برابــری 
اقتصــادی را نمی پذیــرد. در عــوض، مشــارکت )و 
قانون گــذاری  در مشــورت،  آن  ویــژه  بیان هــای 

یــک دلیــل عمیق تــر بــرای اتحــاد جدیــد سیاســت 
مشــارکت بــا سیاســت امیــد در اواســط قرن بیســتم 
عمیق تــر،  دلیــل  ایــن  می خــورد.  چشــم  بــه 
یــک  بــه عنــوان  فقــر جهانــی  از  گاهــی جدیــد  آ
واقعیــت اجتماعــی قابــل اندازه گیــری اســت )کــه 
بعضــا بــه وســیله رشــته های جمعیت شناســی، 
اقتصــاد توســعه و آمــار اجتماعــی تولیــد می شــود( 
و  توســعه  زبان هــای  طریــق  از  آن  اصــالح  کــه 
مدرنیزاســیون وارد واژگان اصلــی عصــر روشــنگری 
شــد. ایــن پروژه هــای اواســط قــرن بیســت و یکــم 
کنــش غــرب بــه بازســازی  کــه بخــش مهمــی از وا
پــس از جنــگ جهانــی دوم بود، تاکیــد جدیدی بر 
برابــری بــه عنــوان معیــاری بــرای رفــاه اجتماعــی 
داشــت و از ایــن رو،  باعــث شــد ازبین بــردن فقــر 
جهانــی بــه آزمــون اساســی سیاســت اجتماعــی 
جهانــی تبدیــل شــود. تــوام بــا ایدئولــوژی حقــوق 
بشــر، رشــته های جدید جمعیت شناســی، اقتصاد 
کــه  گرایــش توســعه  رفــاه و علــوم اجتماعــی بــا 
بنیانــی جدیــد بــرای سیاســت امیــد ایجــاد کردنــد، 
حــال بــه عنــوان پرکــردن شــکاف میــان فقــرا و 

ثروتمنــد در همــه جوامــع تلقــی می شــد.
بنابرایــن، در پایــان جنــگ جهانــی دوم، معنــای 
بنیادیــن  ارزش  عنــوان  بــه  »برابــری«  درونــی 
دموکراســی تقویــت شــد. »برابــری« ضمــن حفــظ 
بنیادیــن  همســان بودن  از  اولیــه اش  معنــای 
انســان و این ایده که همه انســان ها حق داشــتن 
حکومــت )میــراث ضــد مونارشــیک( را دارند، یک 
ــردن  ــرای ازبیــن ب ــه قدرتمنــدی را ب معنــای ثانوی
فقــر بــه دســت آورد. در حالــی کــه ایــن دو معنــی در 
گفتمان هــای تخصصــی و همچنیــن  بســیاری از 
ــه  گفتمان هــای عمومــی همــواره ب در بســیاری از 
فشــارهای  مانده انــد،  ســازگار  گســترده ای  طــور 
فزاینــده ای بیــن آنهــا وجــود دارد و ایــن فشــارها در 
شــکاف بیــن جهت گیــری شــدید بــازار آزاد توســط 
راســت جمهوری خــواه در ایــاالت متحــده همــراه 
بــا متحدانــش در جــای دیگــر و جهت گیــری رفــاه 
بــه ســوی برابــری پیداســت کــه توســط بســیاری از 
جنبش هــای اجتماعــی محبوب در سراســر جهان 

تاکیــد شــده اســت.
در نتیجــه امــروزه، سیاســت امیــد روابــط مبهمــی 
بــا ارزش هــای اصلــی دمکراســی دارد، زیــرا رابطــه 
گفتمــان اصلــی دمکراتیــک  آزادی بــا برابــری در 
کــه بــازار بــه  خــودش مبهــم شــده اســت. تــا زمانــی 
عنــوان مســیری بــرای آزادی )و در نتیجــه قرائتــی 
ــت  ــر سیاس ــژه ب ــه وی ــود، ب ــده می ش ــری( دی از براب
قبیــل  از  فضیلت هایــی  نمی کنــد،  تکیــه  امیــد 
و  ســرمایه گذاری  نهــاد،  ســاختن  ریســک کردن، 
محاســبه، تمــام فضیلت هــای اصلــی در واژگان 
اولیــه ســرمایه داری صنعتی جایگزینی بــرای امید 
ــامل  ــی )ش ــعه اجتماع ــه توس ک ــا  ــا آنج ــتند. ت هس
گســترده تر  گاهــی عمیــق از حقــوق، دسترســی  آ
کامــل در حــوزه عمومــی(  بــه دانــش و مشــارکت 
ــا از  ــش ی کاه ــوان  ــه عن ــری )ب ــیر براب ــن مس بهتری
بیــن بــردن فقــر( تلقــی می شــود، سیاســت امیــد 

و حکمرانــی( یــک حــق بــدون توجــه بــه ظرفیــت 
فعلــی را باعــث می شــود و در نتیجــه، ایــده هرگونه 
کامــال حــذف می کنــد.  گــروه ممتــاز شــهروندان را 
سیاســت  جدیــد  جریــان  واضح تــر،  طــور  بــه 
دمکراتیــک، تحریــک شــده توســط ظهــور فقــر 
و  اصلــی  اجتماعــی  بیمــاری  یــک  به عنــوان 
ــت  ــی در سیاس ــد جهان ــا رش ــری و ب ــل اندازه گی قاب
مبــارزات جمعــی، باعــث می شــود مســیر مشــارکت 
بــرای ظرفیــت و نــه برعکــس فراهــم شــود. ابتــدا 
بــا مشــارکت مســیر بــرای رای دهنــدگان انبــوه بــاز 
ــه  ــاز اولی ــدون نی ــری را ب ــت  براب ــا سیاس ــود ت می ش
ویژگی هــای  یــا  ویــژه  ظرفیت هــای  کســب  بــه 
ــور ایــن معکــوس  کننــد. موت مشــخص را تعریــف 
کــه ارزش هنجــاری اولیــه را در مشــارکت  اخالقــی 
تــوده تعییــن می کنــد، ایــن ایــده اســت کــه برابــری 
اقتصــادی بــدون سیاســت تــوده قابــل دســتیابی 
نیســت. این معکوس ارزش جدیدی در سیاســت 
مشــارکت  کــه  می دهــد  وعــده  زیــرا  دارد،  امیــد 
جمعــی در سیاســت دمکراتیــک می توانــد مســیر 
ــم  ــادی فراه ــری اقتص ــرای براب ــتقیم تری را ب مس
ــرای شــهروندی  ــا مســیر تدریجــی شــرایط ب آورد ت

بهبــود یابــد.
امــروزه ایــن سیاســت امیــد بــه بهتریــن شــکل در 
کهکشــانی جنبش هــای جامعــه مدنــی  انفجــار 
کــه اغلــب شــامل اتحــاد میــان  دیــده می شــود 
ایــن  اســت.  شــده  محلــی  بســیار  جنبش هــای 
جنبش هــا  و  اتحاد هــا  ســازمان ها،  شــبکه ها، 
از  برخــی  تنهــا  کلمــات  ایــن  از  کــدام  )هــر 
می کشــد(  تصویــر  بــه  را  جدیــد  واقعیت هــای 
برخــی از روش هــای معمــول دمکراســی را مــورد 
اســتفاده قــرار می دهنــد، ماننــد بحــث مشــورت 
بــاز قانون گــذاری، انتخابــات منظــم در ســطوح 
و  عادالنــه  نمایندگــی  حکومــت،  چندگانــه 
کامــل و حــس قــوی پاســخگویی حاکمــان بــه 
طیــف  همچنیــن  آنهــا  امــا  حکومت شــوندگان. 
کرده انــد  وســیعی از شــیوه های جدیــدی را ایجــاد 
مشــارکت  می دهــد  امــکان  فقیــر  مــردم  بــه  کــه 

امروزه این 
سیاست 

امید به 
بهترین شکل 

در انفجار 
کهکشانی 

جنبش های 
جامعه 

مدنی دیده 
می شود که 

اغلب شامل 
اتحاد میان 

جنبش های 
بسیار محلی 

شده است

شــامل  شــیوه ها  ایــن  کننــد.  بیشــتر  را  خــود 
کســب  روش هــای  خودآمــوزی،  تکنیک هــای 
کرامــت اقتصــادی از طریــق دســتگاه هایی ماننــد 
اعتبــار خــرد، شــیوه های تکنولوژیکــی مقــرون بــه 
صرفــه )ماننــد بارگیــری و خرید و فــروش تعاونی(، 
ســازمان مبتنــی بــر جامعــه بهداشــت، امنیــت و 
زیرســاخت و راه هــای فشــار بــه مقامــات دولتــی 
و حزبــی بــرای مقابلــه بــا نیازهــای اساســی بــدون 
درنظرگرفتن قرائت حمایت از ماشــین و سیاســت 
بانــک رأی گیــری. در همــه ایــن مــوارد اشــکال 
سیاســت دمکراتیــک، امیــد همــراه بــا تمرین هــای 
بــرای ایجــاد آنچــه مــن در جــای  مقیاس پذیــر 
 Appadurai( آرزو«  »ظرفیــت  نــام  بــه  دیگــر 
اســتراتژیک  تکنیک هــای  بــا  می نامــم،   )2004
اتحــاد در سراســر مرزهــای ملــی و بــا روش هــای 
محلــی  منابــع  ســاخت  بــرای  مقرون به صرفــه 
کاهــش خودمختــاری دولــت و  فقــر پیونــد  بــرای 
خــورده اســت. مــن همچنیــن در جــای دیگــری، 
ــر  ــت صب ــد سیاس ــیوه هایی مانن ــی از ش نمونه های
 Appadurai( می کنــم  توصیــف  را  شــکیبایی  و 

.)2002
صبــر و شــکیبایی مــورد نیــاز بــرای درگیرشــدن در 
کلیــد  مقیــاس و تاثیــرات ناشــی از فقــر عمومــی، 
ارتبــاط ویــژه بیــن امیــد و سیاســت دمکراتیــک در 
آغــاز قــرن بیســت و یکــم اســت. حــال امیــدوارم 
کــه زمینــه  یــک منبــِع بسیج شــدۀ جمعــی باشــد 
جدیــدی را بیــن وسوســه ای اتوپیایــی و فراموشــی 
تعریــف  تغییــر  بــرای  تکنوکراتیــک  راهکارهــای 
کنــد. بنابرایــن، در بســیاری از جنبش هــای مدنــی 
کــه بــه دنبال برقــراری  بین المللــی، جنبش هایــی 
کیفیــت زندگــی و اســتاندارد  روابــط جدیــد بیــن 
فقیرتریــن  بــرای  مخصوصــا  هســتند،  زندگــی 
مجبــور  دمکراتیــک  نظریــه  جهــان،  جمعیــت 
ــل  ــه در اص ک ــد  کن ــرح  ــکلی را مط ــت مش ــده اس ش
گیری بدبختی  مســتعد دخالت انســانی اســت؛ فرا
انســان. بــه عنــوان یــک نــوع اخــالق و سیاســت، 
نــه  را  خــود  موفقیــت  بایــد  کنــون  ا دموکراســی 
تنهــا در برابــر اســتبداد بلکــه در برابــر بدبختــی نیــز 
کــه اســتراتژی های امیــد را بــه  بســنجد، در حالــی 

روش هــای خــود اضافــه می کنــد.
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جواد حیدرݡی

امید رندانه

دســت  از  را  خــود  مثــل  تولیــد  قــدرت  انســان ها 
کــه همــه ی  کــه پــس از ایــن  می دهنــد، به طــوری 
طبیعــی  علــل  بــه  حیــات  قیــد  در  انســان های 
می میرنــد، دیگــر هیــچ انســانی وجــود نخواهــد 
گزینه هــای  دو  هــر  ســناریوها  ایــن  داشــت. 
وحشــتناکی هســتند، اّما پرســش درخور این اســت 
کــه چطــور ایــن ســناریوها وحشــتناک هســتند، 
کــه مــا دربــاره ی انقــراض و نابــودی بشــر  وقتــی 
تأمــل می کنیــم چــرا ارزش هــای اخالقــی و امیــد 

رنــگ و بــوی خــود را از دســت می دهنــد؟
البتــه بخشــی از پاســخ مــا با سرنوشــت انســان های 
روز  ســناریوی  در  دارد.  ســروکار  حیــات  قیــد  در 
رســتاخیز، کســانی کــه بــه مرگ طبیعــی نمی میرند 
پایــان  جمعــی  مصیبــت  یــک  بــا  زندگی شــان 
کــه در  کســانی  می پذیــرد. در ســناریوی نازایــی، 
حــال حاضــر جوان هســتند رفتــه رفته پیــر خواهند 
شــود و از دنیــا خواهنــد رفــت. ایــن جنبــه از پاســخ 
کــه شــفلر بــه آن اهمّیــت می دهــد. او  مــا نیســت 
ــاره ی ایــن مــوارد بــه  گــر مــا درب کــه ا معتقــد اســت 
نبــود  کــه  دقــت بیندیشــیم، متوجــه می شــویم 
بســیار  پیامــد  آینــده  در  انســان هایی  احتمالــی 
منفــی ای بــر زندگــی مــا خواهــد داشــت. ایــن نشــان 
کــه زندگــی پــس از مــرگ جمعــی، بقــاء  می دهــد 
انســان ها در آینــده ی دور و دراز، تأثیــر عظیمــی 
کــه او  بــر زندگــی حــال حاضــر مــا دارد. همانطــور 

می کنــد: نتیجه گیــری 
کارکــردی  و  انگیزشــی  جنبه هــای  از  پــاره ای  از 
کــه مــا و همــه ی کســانی  مشــخص، ایــن واقعّیــت 
کمتــر  کــه دوست شــان داریــم دیگــر نخواهنــد بــود 
کــه مــا آن هــا را نــه  از نبــودن انســان های آینــده 
ــرای مــا  ــد ب می شناســیم و هوّیتــی مشــخصی دارن
اهمّیــت نــدارد. یــا بــه تعبیــر روشــن تری، بــه دنیــا 
کــه مــا آن هــا را نمی شناســیم  آمــدن انســان هایی 
و دوست شــان نداریــم در مقایســه بــا بقــاء خودمان 
کــه آن هــا را می شناســیم و  و بقــاء انســان هایی 

دوست شــان داریــم اهمّیــت بیشــتری دارد.
کــه  دلیــل شــفلر بــرای ایــن مدعــای خــود آن اســت 
از بیــن رفتــن زندگــی پــس از مــرگ جمعــی معنــای 
کــه در حــال حاضــر انجامــش  کاری را  ارزش آن 
کــه  نحــوی  بــه  می کنــد،  تضعیــف  می دهیــم 
اضمحالل زندگی شــخصی خودمــان چنین کاری 
ــای  ــی و فعالیت ه ــد. ارزش زندگ ــام نمی ده را انج
کــه زمــان آن ســپری شــده اســت بــه  واقعــی مــا 
کــه  جاگیرشــدن آن هــا در تاریــخ زندگــی بشــری 
بســیار فراتــر از مــا در آینــده امتــداد می یابند بســتگی 

دارد.
وابســته بودن ارزش فعلــی و امیــد مــا بــه »وجــود« 
ــح  ــوند واض ــد می ش ــد متول ــه در آین ک ــان هایی  انس
گــر ایــن انســان ها وجــود نداشــته  و روشــن اســت: ا
ــی  ــای طوالن ــه پروژه ه ک ــدارد  ــا ن ــر معن ــند دیگ باش
ماننــد  پروژه هــای  کنیــم؛  پیگیــری  را  مــدت 
جســت وجوی بــرای یــک نظــام سیاســی عادالنــه، 
گــرم شــدن  بــرای درمــان ســرطان، یــا مقابلــه بــا 
کــره زمیــن، یــا تحــول در نظــام حقــوق بین الملــل. 
کــه دورنمــای انقــراض بشــر  اّمــا شــفلر عقیــده دارد 
احتمــااًل انگیــزه ی بســیاری از انســان ها را بــرای 
ــه ایــن  ــاید ب ــرد. ش ــت از بیــن می ب ــوع فعالّی ایــن ن
ــدارم در  ــد ن ــه امی ــم این ک ــه علی رغ ک ــت  ــر اس خاط
کــه  طــول عمــرم اوضــاع بهتــر شــود، همان طــور 
نکــرد،  پیــدا  بهبــود  مــن هــم  اوضــاع پیشــنیان 
شــاید  چــون  نمــی دارم،  بــر  تــالش دســت  از  امــا 
کــه بعــدًا  تالش هــای مــن اوضــاع انســان هایی را 
متولــد خواهنــد شــد بهبــود ببخشــد و شــاید هــم 

بهبــود نبخشــد.

ایــن روز هــا ناامیــدی در ایــران امــروز مــوج می زنــد و 
پرداختــن بــه ایــن موضوع بــرای ما اهمیت حیاتی 
کــه ماشــین شــخصی نــدارم و  دارد. بــه خاطــر ایــن 
بیشــتر بــا تاکســی تــردد می کنــم، ایــن ناامیــدی را 
گرفتــه تــا  در میــان هــر قشــر از مــردم از پیــر و جــوان 
زن و مــرد بــا جــان و دلــم احســاس می کنــم. پــای 
کــه می نشــینی ُلــب حرف شــان  حــرف دل شــان 
کــه اواًل اوضــاع و احــوال اقتصــادی و  ایــن اســت 
روانــی واقعــًا بــد اســت، یعنــی نــه ثبــات اقتصــادی 
وجــود دارد و نــه ثبــات روان شــناختی. ثانیــًا انتظــار 
کوتــاه مــدت اوضــاع بهتــر شــود،  کــه در  هــم ندارنــد 
کرده انــد. بــه  یعنــی از بهبــودی اوضــاع قطــع امیــد 
نظــر مــن هــم می رســد کــه بهبــودی اوضــاع به عمر 
کــه دهــه ی شــصتی هســتیم قــد  مــن و امثــال مــن 
نمی دهــد. ســهل اســت بدتــر نشــود، بهتــر نخواهــد 
شــد. تاریــخ 2500 ســاله ی مــا ایرانیــان هــم شــاهد 
کــه در  محکمــی بــر ایــن ادعاســت. مــا قرن هاســت 
کرده ایــم و می کنیــم  آشــوب و نابســامانی زندگــی 
ــه چــه  ک ــا ســئوال این جاســت  ــرد. ام ک و خواهیــم 
چیزی ما را در این ســالیان ســال ســرپا نگه داشــته 

اســت؟
کتــاب بســیار  بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــه 
مهــم ســاموئل شــفلر ]=Samuel Scheffler[ نقبــی 
ــا در  ــی م ــاختار انگیزش ــم س ــاید بتوان ــا ش ــم ت می زن
کــه امیــد بــه جــان و دل ایرانیــان  ایــن قرن هــا 
کنــم. شــفلر در ســال 2013  می دمیــده اســت پیــدا 
کتابــی نوشــت بــه اســم مــرگ و زندگــی پــس از 
مــرگ ]=Death and the Afterlife[. همــه ی مــا 
کار و بــار خــود  خواهیــم ُمــرد و جهــان بــدون مــا بــه 
ادامــه خواهــد داد. شــفلر در ایــن کتــاب بســیار مهم 
ــه  ــه چگون ک ــد  ــتدالل می کن ــود اس ــه ی خ و خالقان
بــا ایــن واقعیــت می تــوان ســاختار انگیزشــی مــا 
کــه  کــرد. زندگــی پــس از مــرگ  انســان ها را کشــف 
کتــاب بــه آن ارجــاع دارد زندگــی پــس از  عنــوان 
مــرگ شــخصی نیســت. یعنــی آن نــوع زندگــی ای 
کــه وجــود مــن پــس از مــرگ بــه شــکل  نیســت 
کتــاب  دیگــری ادامــه پیــدا می کنــد. شــفلر در ایــن 
بــا زندگــی پــس از مــرگ شــخصی ســروکار نــدارد. 
ــی«  ــرگ جمع ــس از م ــی پ ــی او »زندگ ــوع اصل موض
کــه در آن پــس  اســت، یعنــی آن نــوع زندگــی ای 
مــرگ مــا انســان های زیــادی ]بخوانیــد انســانیت[ 
ــه زندگــی خــود ادامــه خواهنــد داد. بعــد از مــرگ  ب
مــن انســان های دیگــری متولــد خواهنــد شــد و 
زندگــی آن هــا بــدون حضــور مــن ادامــه پیــدا خواهد 
ــد زندگــی پــس از مــرگ جمعــی  ــرد. شــفلر می گوی ک
بــرای مــا اهمیــت بی نهایتــی دارد، هرچنــد متوجــه 
ــرض  ــلم ف ــون آن را مس ــویم چ ــت آن نمی ش اهمی

می گیریــم.
از  پــس  زندگــی  جایــگاه  این کــه  بــرای  شــفلر 
مــرگ جمعــی را در ســاختار عالئــق، انگیزه هــا، و 
کنــد، از روش کالســیک  ارزش هایمــان مشــخص 
کــه  آزمــون خــالف واقــع بهــره می گیــرد: بــرای ایــن 
اهمیــت چیــزی را درک و فهــم کنــی، نبــود آن چیــز 
کــه چــه چیــز دیگــری تغییــر  کــن و ببیــن  را تصــور 
پیــش  را  مهمــی  فکــری  آزمــون  دو  او  می کنــد. 
 doomsday=[ محشــر  روز  ســناریوی  می کشــد: 
 infertility=[ نازایــی  ســناریوی  و   ]scenario

.]scenario
در ســناریوی روز محشــر، شــما بایــد تصــور می کنیــد 
ــپری  ــان را س ــی خودت ــر طبیع ــما عم ــه ش گرچ ــه ا ک
می کنــد و در پایــان هــم بــه علل طبیعــی می میرید، 
کــره ی زمیــن ســی روز پــس از مــرگ شــما در  امــّا 
کامــاًل  بــا یــک ســیاره ی عظیــم الجثــه  برخــورد 
نیســت و نابــود می شــود. در ســناریوی نازایــی، 
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گاز، پــدر و مــادر بــه فرزندشــان و همســران بــه هــم 
از هیچ گونــه عشــقی بــه یکدیگــر دریــغ نمی ورزنــد. 
کــه چگونــه قحطــی،  نویســنده نشــان می دهــد 
قســاوت و تــرس، اخــالق و انســانیت را از جوامــع 
کــه مــادری را مجبــور  گونــه ای  پــاک می کنــد. بــه 
ــاله اش  ــد دو س ــادا فرزن ــه مب ــرس اینک ــد از ت می کن
شــیون کنــد و نازی هــا بــه وجــود او در زیر شــیروانی 
گلویــش را بفشــارد و  پــی ببرنــد، بــا دو دســتش 
خفــه اش  کنــد تــا از چنــگال آلمان هــا رهایــی یابــد. 
درنهایــت گروســمان خواننــده را فقــط بــا انبوهی از 
مصائــب و رنج هــا آشــنا و رهــا نمی کنــد. از قــدرت 
نظام هــای  همــه  کــه  می گویــد  امیــد  و  زندگــی 
و  هیبــت  همــه  بــا  ایدئولــوژی  و  خودکامــه 
اقتدارشــان نتوانســتند شــعله  آن را خاموش کنند. 
کــه چگونــه حتــی در  از نیک خواهــی می نویســد 
زندان هــای مخــوف لوبیانــکا یا آشــویتس، انســان 
کــرد و همیــن شــاید رمــز  و انســانیت را محافظــت 
کــه  مانــدگاری ایــن اثــر ســترگ و بی نظیــر باشــد 
کنــار ضربــات جــدی  گروســمان توانســته اســت در 

فقــط  زمیــن  روی  و  نیســت  چیــزی  آســمان  در 
انســان اســت. پــس آتــش بــدی را بــا چــه می شــود 
یــا  بــا چنــد قطــره شــبنم زنــده  کــرد؟  خامــوش 
ــی آخریــن آتــش جهان ســوز  ــی انســان ها؟ ول خوب
ــا آب همــه دریاهــا و ابرهــا هــم خامــوش شــدنی  ب
قطــره  چنــد  بــا  را  آن  می شــود  چطــور  نیســت. 
کــه از عهــد اناجیــل تــا عصــر فوالدیــن مــا  شــبنمی 
جمــع شــده اســت، فرونشــاند. چــون اعتقــادم را به 
یافتــن خوبــی در طبیعــت از دســت دادم. اعتقادم 
به خوبــی، بــه کل در جانــم خامــوش شــد. امــا هــر 
قــدر قــدرت فاشیســم آشــکارتر و بیشــتر بــر مــن 
انســان  را در  انســانیت  زوال  بقــای  عیــان شــد، 
گــودال خــاک رســی خونیــن و در  ایســتاده بــر لــب 

گاز بــه وضــوح می دیــدم. مدخــل اتاق هــای 
مــن فــوالد ایمانــم را در جهنــم آب دادم. ایمانــم 
کــوره آدم ســوزی بیــرون آمــده و از درون  از آتــش 
آدم  کــه  دیــدم  اســت.  گذشــته  گاز  اتــاق  بتــون 
کــه  در مصــاف بــا بــدی ناتــوان نیســت. دیــدم 
عرصــه   در  اقتــدارش  تمــام  بــا  صفتــی  شــیطان 
نبــرد بــا انســان، ســپر می انــدازد. راز جاودانگــی 
نیکــی مجنون گونــه  شــیداوار، همــان بی توانــی 
آن اســت. ایــن نیکــی مغلوب ناشــدنی اســت. این 
ــر  ــر و بی پناه ت ــر، دیوانه ت نیکــی هــر قــدر احمقانه ت
آن  برابــر  در  بــدی  عظیم تــرو  همان قــدر  باشــد، 

)144 )ص  اســت.  ناتوان تــر 

تولســتوی  صلــح  و  جنــگ  از  بعــد  اثــر  ایــن 
بزرگ تریــن رمــان قــرن بیســتم لقــب گرفته اســت. 
واســیلی گروســمان کــه در مــدت نبرد اســتالینگراد 
جهــان  نویســندگان  میــان  از  بــوده،  جبهــه  در 
نخســتین کســی اســت که اردوگاه های مرگ را به 
گروســمان در ایــن  کــرده اســت.  تفصیــل توصیــف 
کتــاب صرفــا جنــگ را بــه تصویــر نمی کشــد، بلکــه 
تــالش می کنــد بــه طــرز جــدی و عینــی موقعیــت 
ایدئولوژی هــای  محاصــره  در  کــه  را  انســان ها 
انســان کش نظــام هولنــاک فاشیســم، قحطــی و 
گرفته انــد، روایــت  در نهایــت عفریــت جنــگ قــرار 
کــه ایدئولــوژی چگونــه  کنــد. او نشــان می دهــد 
ــمه  ــد و چش ــوک می کن ــی و پ ــان را از درون ته انس
ــا  ــکاند؛ ت ــری را می خش ــف بش ــات و عواط احساس
جایــی کــه روابــط و مناســبات میان انســان ها باید 
ــود.  ــف ش ــم تعری ــری حاک ــام فک ــوب نظ در چارچ
عشــق و دوســت داشــتن باید در ســطح حفظ شــود 
گــر بــه آن عمــق و جدیــت داده شــود، ضربــه ای  و ا
کــم.  اســت بــه اســتالین، حــزب و ایدئولــوژی حا
ایــن اثــر قصــه پــر غصــه فاشیســم اســت کــه بــا چــه 
آدم ســوزی  کوره هــای  در  را  انســان ها  قســاوتی 
از  واســیلی  قلــم  می کنــد.  خاکســتر  بــه  تبدیــل 
انجــام ایــن رذالــت و ســنگ دلی عمیقــا اشــک را بــر 
کــه در  دیــدگان جــاری می کنــد. خاصــه هنگامــی 
راه رفتــن بــه ســوی جوخه هــای مــرگ و اتاق هــای 

کــه آدمــی در نظام هــای تمامیت خــواه  و عمیقــی 
عمیق تریــن  و  زیباتریــن  می شــود،  متحمــل 
کنــار منجالبــی از پلیــدی و  پرده هــای زندگــی را در 

پوچــی و ابتــذال بــه نمایــش بگــذارد.
جــدال  شــرح  درخشــان،  قطعــه ای  در  واســیلی 
این گونــه  را  ظلمــات  عصــر  در  خویــش  درونــی 

می نویســد:
ــا تردیــد در اصــل خوبــی انســان ها، اعتقــادم بــه  ب
نیک خواهــی متزلــزل شــد. غصــه ام از بی توانــی 
گیــرا نیســت...  کــه  آن اســت. چــه ســود از آتشــی 
گفتــم: ناتــوان اســت، زیباســت؛ امــا مثــل  بــا خــود 
بی آنکــه  می تــوان  چگونــه  ناپایاســت.  شــبنم 
باشــد  آن  شــدن  ضایــع  و  خشــکیدن  خطــر 
کــرد(، آن  کلیســا آن را خشــکاند و نابــود  )چنانکــه 
را بــه نیرویــی مبــدل ســاخت؟ خوبــی تــا زمانــی 
کــه ناتــوان اســت. بــه محــض اینکــه  پابرجاســت 
انســان بخواهــد آن را قدرتــی ببخشــد، از میــان 
مــی رود. بی رنــگ و جــال شــده و ناپدیــد می شــود. 
بــرده ام.  بــه قــدرت راســتین بــدی پــی  کنــون  ا

این اثر قصه 
پرغصه 

فاشیسم 
است که با 

چه قساوتی 
انسان ها را 

در کوره های 
آدم سوزی 

تبدیل به 
کستر می کند خا

فوالد ایمان
معرفی ݡکتاب پیݡکار با سرنوشت
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ســعید عدالــت نــژاد دارای دکتــرای تخصصــی مطالعات اســالمی 
مطالعــات  و  تاریــخ  دانشــکده  اســالمی،  مطالعــات  موسســه  از 
گــروه فقــه و  فرهنگــی، دانشــگاه برلیــن؛ عضــو هیئــت علمــی، 
المعــارف اســالمی؛ عضــو هیئــت علمــی،  حقــوق، بنیــاد دائــره 
کالم اســالمی، دانشــگاه آزاد اســالمی تهــران، واحــد  گــروه فلســفه و 
ــز  ــان مرک ــروه ادی گ ــر  ــا 1389(  و مدی ــات )1385 ت ــوم و تحقیق عل

اســت.  )1383-1380( تمدن هــا  گفت وگــوی  بین المللــی 

از   فارســی  ادبیــات  و  زبــان  دکتــری  دارای  دهقانــی   محمــد 
دانشــگاه های  اســتاد ســابق  تهــران در ســال 1377.  دانشــگاه 
ســمنان و تهــران، برنــده جایــزه دیپلــم افتخــار انجمــن ادبــی 

)2006( کیــس  کازانتزا آثــار  ترجمــه  بــرای  یونــان  پارناســوس 
کتــاب در حــوزه تاریــخ و جغرافیــا از  برنــده جایــزه بهتریــن نقــد 
کتــاب  کتــاب ایــران )1392(، دارای بیــش از 30 عنــوان  خانــه 

تالیــف و ترجمــه اســت.

حسین حسینی دانشجوی دکتری فلسفه از دانشگاه تبریز

عبــاس عبــدی پژوهشــگر اجتماعــی، روزنامه نــگار اصالح طلــب؛ 
سیاســی  معاونــت  در  اجتماعــی  پژوهش هــای  دفتــر  مســئول 
دادســتان کل کشــور، معاون فرهنگی مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
ریاســت جمهــوری و عضویــت در انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران 

ایــران از دیگــر ســوابق وی اســت.

دولتــی  دانشــگاه  اقتصــاد،  دکتــری  دارای  ســرزعیم  علــی 
همچنیــن  او  طباطبایــی.  عالمــه  دانشــگاه  اســتادیار  میــالن، 
ــش  ــر بخ ــتراتژیک و مدی ــی های اس ــز بررس ــادی مرک ــاور اقتص مش
اقتصــادی شــبکه مطالعــات سیاســت گذاری عمومــی بــوده اســت.

حســین دبــاغ پژوهشــگر ایرانــی فلســفه اخــالق و فلســفه زبــان، 
اســتادیار موسســه تحصیــالت تکمیلــی دوحــه و اســتاد مهمــان در 
پژوهشــکده علــوم شــناختی اســت. او دوره دکتــری فلســفه اخــالق 
گرایــش روانشناســی اخــالق و اعصــاب در دانشــگاه ردینــگ و  را بــا 

گذرانــده  اســت.  کســفورد  دانشــگاه آ

محمدعلــی دادخــواه وکیــل پایــه یــک دادگســتری، فعــال حقوق 
کانــون مدافعــان حقــوق بشــر و ســخنگوی  بشــر، یکــی از اعضــای 

کانــون و از بنیان گــذاران آن اســت. ایــن 

ســعید مدنــی قهفرخــی او جامعــه شــناس سرشــناس، پژوهشــگر 
ایرانــی  اســتاد دانشــگاه و روزنامه نــگار  ارشــد علــوم اجتماعــی، 
و  اســت  شناســی  جــرم  رشــته  در  دکتــری  دارای  وی  اســت. 
گــروه مســائل  دانش آموختــه ســاوترن پاســیفیک اســت. او عضــو 
و آســیب های اجتماعــی انجمــن جامعه شناســی ایــران و اســتاد 
گــروه پژوهشــی رفــاه اجتماعــی دانشــگاه علــوم بهزیســتی  و عضــو 
حــوزه  در  کتــاب  جلــد   9 دارای  ایشــان  اســت.  توانبخشــی  و 

اســت. اجتماعــی  آســیب های  و  مســائل  و  جامعه شناســی 

ناصــر مهــدوی ایشــان دارای دکتــرای عرفــان اســالمی اســت. وی 
از اســاتید دانشــگاه های تهران، شــهید بهشــتی و آزاد تهران بوده 

است.

محمــد درویــش مدیــرکل ســابق مشــارکت های مردمــی و مدیــر 
کل ســابق دفتر آموزش و مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت و همچنیــن مدیــر بخــش سیاســت محیــط زیســت 
ــت.  ــوده اس ــت جمهوری ب ــتراتژیک ریاس ــی های اس ــز بررس در مرک
کنشــگر محیــط زیســت، عضــو هیئت علمــی موسســه تحقیقــات 
کشــور، نویســنده تارنمــای مهــار بیابان زایــی  جنگل هــا و مراتــع 
کرســی محیــط زیســت  از دیگــر ســوابق ایشــان اســت. وی عضــو 
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــت مل ــی امنی ــورای عال ــی در ش ــت مل و امنی

ایــران نیــز بــوده اســت.

محمدرضــا یوســفی عضــو هیئــت علمــی دانشــکده اقتصــاد و 
مدیــر مرکــز مطالعــات اقتصــادی دانشــگاه مفیــد.

و  نویســنده  بین الملــل،  حــوزه  پژوهشــگر  قهرمانپــور  عســگر 
شــده. منتشــر  کتــاب  جلــد  از 15  بیــش  دارای  و  مترجــم 

جــواد حیــدری اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر فلســفه سیاســی، 
از  سیاســی  اندیشــه  گرایــش  سیاســی  علــوم  رشــته  در  دکتــری 
دانشــگاه تربیــت مــدرس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــاهد.

میالد نوری دکترای فلسفه تطبیقی-استاد دانشگاه.

رحمن قهرمانپور نویسنده، مترجم و استاد روابط بین الملل
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همراه با نوشتار و ݡگفتارهایــــــݡی از سعید مدنـݡی، ناصر مهدوی، حسین دباغ، عباس عبدی، علــــݡی سرزعیم، 
 محمد دهقانــݡی، رحمن قهرمانپور،  جواد حیدری، سعید عدالت نژاد،  محمدعلی دادخواه،
عسݡگر قهرمانپور، علــݡی زمانیان، میالد نوری، محمد درویش، محمدرضا یوسفی

انسانـــــــݡی/دوره جدیــــد/شماره دوم /شـــهریور 98 علـــوم  و  اندیــــشه  ضمیمـــه 
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