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از  که  است  ماهنامه ای  اندیشه«،  »دیده بان  الکترونیکی  نشریه 
سال 1399 آغاز به کار کرده و در تالش است تا برونداد تقابل های 
اندیشه ای در فضای مجازی را به صورت تحلیلی بازتاب دهد. 
»ژورنالیسم اندیشه« در واقع با بسط فضای مجازی تحوالت مهمی 
بنیادی،  مفاهیم  عملیاتی سازی  در  خوبی  ظرفیت  و  کرده  پیدا 
تغییر باورها و افکار ذهن جمعی دارد.  از همین رو ضرورت توجه 
در  موجود  اندیشه ای  محتواهای  به  مضاعف  تحلیلی-انتقادی 

فضای رسانه ای را مبرهن می سازد.
کیدات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(  »دیده بان اندیشه« مبتنی بر تأ
نخبگان  گاه سازی  آ و  تبیین  را  خود  رسالت  تبیین،  جهاد  برای 
جامعه از جریان تحریف در حوزه اندیشه می داند؛ بر همین اساس 
با ارائه خطوط محوری جریان های مختلف فکری در حل و توضیح 
مسائل انضمامی، به نقد منصفانه و عالمانه پروژه های روشنفکرانه 

و خوانش های ناصواب می پردازد.
این نشریه با انجام رصد هوشمندانه و هدفمند از فضای مجازی، 
و  حوزوی  اندیشمندان  مختلف  نظریات  و  ایده ها  از  گزارشی 
دانشگاهی در مورد موضوعات پایه ای و اقتضائی ارائه داده و تحلیل 
خود را مبتنی بر محورهای گزارش، بیان می دارد. ارائه جریان شناسی 
کالن طیف های مختلف اندیشه ای به منظور تبیین تقابل های 
که تولیدکنندگان این  مبنایی و بنایی آنها، هدف دیگری است 

نشریه دنبال می کنند.
تولیدات  از  است  گزارشی  اندیشه،  دیده بان  از  شماره  هر  ع 

َ
َمطل

دل  از  که  کشور  علمی  و  رسانه ای  فضای  در  موجود  اندیشه ای 
می گردد.  استخراج  پژوهش،  نیاز  مورد  محورهای  مهمترین  آن، 
گزارش نفیًا و اثباتًا مورد تایید یا رد  که مطالب این  بدیهی است 
کدام از این محورها، موضوع  تولیدکنندگان نشریه نمی باشد. هر 
مقاله ای ویژه برای تکمیل بخش دوم نشریه یعنی بخش »تحلیل« 
خواهد بود؛ در نهایت نیز اگر راهکارهای نظری و اجرایی نسبت 
به  مقاالت  نویسندگان  توسط  باشد،  داشته  وجود  محورها  آن  به 

مخاطبین عرضه خواهد شد.
این نشریه محفلی برای تبادل اندیشه هاست و بدین منظور از همه 
اساتید، نخبگان و مخاطبین خود دعوت می کند تا با ارائه مباحث 
کنند و با ایراد  کمک  و دیدگاه های خود به غنای مطالب نشریه 
انتقادات و پیشنهادات خود در باب موضوعات مطرح شده در 

شماره های مختلف، بر ارتقای فضای اندیشه ای نشریه بیفزایند.

رسانه  شناخت پژوهان  موسسه 
تحلیل  و  رصد  زمینه  در  فعال 
فضای  اندیشه ای  محتواهای 
مجازی و توسعه علوم شناختی و 

سواد رسانه.
www.shenakht.net
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14 1. حقیقت امید و اقسام آن 
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24 ب( نظریات در باب واقعیت امید 

26 4. عوامل ایجاد ناامیدی در جامعه ایران 

26 الف( عوامل اقتصادی 

28 ب( عوامل سیاسی 

29 ج( منفی بافی و القای حس ناامیدی 

30 د( نابرابری در توزیع رسمایه عاطفی 

30 5. عوامل امیدآفرین در جامعه ایران 
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52 1. امید در فلسفه و دین 

52 الف( ریشه های متافیزیکی امید 

53 ب( تفسیر فیزیکی امید 

53 ج( ارتباط امید و پیرشفت 

54 2. امید در روانشناسی 

55 3. امید در جامعه شناسی 

57 4. پدیده های مربوط به امید 

57 الف( پیش رشط امید  

57 ب( توجیه کننده امید 

57 ج( متعلق امید 

57 د( کارکرد یا غایت امید  

58 ه( عامل امید 

58 5. امید فردی و اجتامعی  

6. تفاوت و رابطه امید فردی و اجتامعی                                             59
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62 1. اهمیت امید اجتامعی 

63 2. ساحات امید اجتامعی 

63 الف( امید دموکراتیک 

63 ب( امید رفاهی 

63  ج( امید دانایی 

63  د( امید ارتباطی 

64  ه( امید شهری 

64  و( امید زیبایی شناختی 

64  ز( امید مدنی 

64 3. آسیب های عدم وجود امید اجتامعی  

64 الف( افزایش افرسدگی و کرختی اجتامعی 

65 ب( مهاجرت و كمبود منابع انسانی 

65 ج( كاهش باروری و پیری جمعیت 

65 د( افزایش بیام ری های روانی فردی 

66 ه( عدم تعادل و پویایی اجتامعی 

66 و( عدم معنایابی دموکراسی 

66 ز( بی اعتامدی مردم نسبت به دولت  

67 ح( افزایش تورم و فساد اقتصادی 

67 ط( عدم امنیت و سلطه دشمنان 

68 4. نظرات در باب امید اجتامعی در ایران 

68 الف( رویکرد تفریطی 

69 ب( رویکرد افراطی 

70 ج( رویکرد میانه 

84 1. عدم باور به تحقق پذیری 

84 الف(  تفسیر انتزاعی اهداف 

87 ب( ناامیدی در بطن مدرنیته 

89 2.عدم ادراک توانایی 

89 الف( ضعف عاملیت ها 

90 ب( ضعف ساختارها 

93 ج( ضعف در نرم افزارها 

94 د(  تلقین و تحریف رسانه ها و روشنفکران 

بخش دوم؛ تحلیل

فصل دوم

نظریات و ساحات امید اجتامعی

بخش دوم؛ تحلیل

فصل چهارم

اخالل در امید انگیزشی ایرانیان

له
قا
م

له
قا
م

72 1. بینش 

72 الف( ظهور منجی موعود 

79 ب( انقالب اسالمی 

81 2. کنش 

81 الف( ورود اسالم به ایران 

82 ب( نهضت مرشوطه 

82 ج( انقالب اسالمی 

82 د( دفاع مقدس 

82 ه( راهپیامیی و انتخابات 

بخش دوم؛ تحلیل

فصل سوم

ایرانیان و بینش و کنش امیدمحور

له
قا
م



همایشملیحکمرانیاسالمی

همایش ملی حکمرانی اسالمی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با مشارکت 
انجمن مطالعات سیاسی حوزه و خبرگزاری رسا با حضور نخبگان و صاحبنظران این حوزه 

در بهمن ماه امسال برگزار شد. 
بودند.  همایش  این  اصلی  سخنرانان  خسروپناه  عبدالحسین  و  کعبی  عباس  آیت اهلل 
همچنین ماهیت و مولفه های حکمرانی اسالمی، حکمرانی و نظام های معرفتی اسالم، 
حکمرانی و تجربه نظام جمهوری اسالمی و حکمرانی مجازی، از مهمترین محورهای این 
همایش بود. بنابر نقل دبیر همایش، حدود 30 نشست علمی و کرسی ترویجی درباره موضوع 

همایش برگزار شده و بیش از 76 مقاله دریافت شده است. 
آیت اهلل کعبی عضو مجلس خبرگان در این همایش سازماندهی و شبکه سازی برای تحقق 
اهداف، وظایف و ماموریت های حکومت دینی را بر همگان فریضه دانست؛ حجت السالم 
عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نیز به بیان دیدگاه های خود در 

تبیین حکمرانی اسالمی پرداخت. 
در ادامه نیز میزگردی با حضور استاد محمود حکمت نیا، حجت االسالم نجف لک زایی و 

محمدجواد ارسطا برگزار شد که اساتید در موضاعات مختلف به بحث پرداختند.
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همایشکتابسالحوزه

مهمترینرویدادهایجهاناندیشه/بهمن1401

6

کتاب سال  بیست و چهارمین همایش 
جشنواره  ششمین  و  علمیه  حوزه های 
مقاالت علمی حوزه 27 بهمن ماه امسال 
علمیه  مدرسه  اجتماعات  سالن  در 
معصومه با تجلیل از آثار برگزیده به کار خود 
پایان داد. در این میان دو اثر امتیاز برگزیده 
را کسب کرده و همچنین 28 اثر شایسته 

تقدیر و 18 اثر شایسته تحسین شدند. 
از گروه کتب مرجع کتاب »مستدرک الفقیه 
علی امل اآلِمل و ملحقاته« نوشته محمد 
حقوق  گروه  از  و  العاملی  الفقیه  تقی 
خاستگاه،  فکر  مالکیت  »نظام  کتاب 
زیرساخت ها و ساختار ها« نوشته محمود 

حکمت نیا، برگزیده شد. 
از آثار شایسته تقدیر نیز می توان به مواردی 
همچون » دانشنامه علوم قرآن« نوشته علی 
مراحل  به  اسالمی  رویکرد   « رشاد،  اکبر 
نوذری،   محمود  نوشته  دین داری«  تحول 
علی  نوشته  اسالمی«  متعالی  »رهبانیت 
امینی نژاد و خودپسندگی تبیینی طبیعت 
در حکمت متعالیه و نسبت آن با طبیعت 
گرایی روش شناختی« نوشته سیدمصطفی 

میرباباپور اشاره کرد. 
همچنین از حامد حجتی مدیر انتشارات 
مؤسسه امام خمینی و رضا مختاری مدیر 
عنوان  به  شیعه  کتاب شناسی  مؤسسه 

ناشران برگزیده نیز تجلیل به عمل آمد.
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فوتقرآنپژوهایرانیمناظرهدربابمسائلحوزهزنان

نوادگان  از  فشارکی  لسانی  محمدعلی 
آیت اهلل محمدباقر فشارکی، در سال 1332 
خارج  مدرک  دارای  ایشان  شد.  متولد 
و  اصفهان  علمیه  حوزه  از  اصول  و  فقه 
اسالمی،  معارف  الهیات،  دکترای  و  قم 
علوم قرآنی و حدیث از دانشکده الهیات 

دانشگاه تهران بود. 
وی بیش از 20 سال سابقه در تدریس علوم 
این  بر  عالوه  دارد؛  عرب  ادبیات  و  قرآنی 
عضویت در هیأت علمی دانشگاه تربیت 
)واحد  آزاد  استاد دانشگاه  تهران،  مدرس 
علوم تحقیقات( و دانشکده علوم قرآنی 
شهر ری و عضویت در مرکز دائرهالمعارف 

بزرگ اسالمی در کارنامه خود دارد. 
توجه   ، معاصر دوران  در  می شود  گفته 
کادمیک به علم سوره شناسی، اولین بار  آ
توجه  وی  گرفت.  صورت  سوی ایشان  از 
این  به  را  قرآنی  محققین حوزه مطالعات 
علم طی دو سخنرانی درسی در دانشگاه 

ع( جلب نمود.  امام صادق)
چهارشنبه  روز  در  برجسته  قرآن پژوه  این 
با 25 رجب  برابر  27 بهمن سال 1401ش 
نام آوران  قطعه  در  و  درگذشت  1444ق 

بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. 
وی آثار بسیاری در قالب ترجمه و تألیف 
ارائه کرده که از جمله آنها می توان به سیمای 
صابران در قرآن، روش تحقیق موضوعی در 
اهل  از دیدگاه  کابلی  تفسیر  و  کریم  قرآن 

سنت اشاره کرد. 

مناظره تلویزیونی خانم ها معصومه ابتکار و انسیه خزعلی در برنامه تلویزیونی »شیوه« با 
 ، گذاری حوزه زنان«، به دلیل جنبه های سیاسی فعالیت هر دو نفر موضوع »سیاست 

جنجال رسانه ای زیادی را به همراه داشت. 
خانم ابتکار با بیان اینکه مسائل فرهنگی مانند 
حجاب را نمی توان با سخت گیری پیش برد،  
بر لزوم مقابله با افرادی که بر طبل سخت گیری 
در موضوع حجاب می کوبند، تاکید کرد. ایشان 
با  با  مطابق  کامال  را  آزادی«  زندگی  »زن  شعار 
ارزش های دینی، فرهنگی و انقالبی ما دانسته و 
از دستگاه های قضایی خواست تا با اندیشه های 

مخالف، همچون فرزندان خود عمل کند. 
وی همچنین شنیده نشدن صدای جوانان را 
مهمترین مشکل فرهنگی امروز جامعه دانست 
کشور  در  رسانه ای  آزادی  عدم  به  نسبت  و 

انتقاد کرد. خانم ابتکار در ادامه به بررسی برخی از قوانین مخصوص زنان مثل قانون تشدید 
مجازات پدر پرداخت و  سند 2030 را عاملی برای آموزش نسل جدید معرفی کرد. 

بیان  با  خزعلی  انسیه  خانم  مقابل  نقطه  در 
از  بعد  و  قبل  زنان  وضعیت  از  تاریخچه ای 
انقالب اسالمی، نسبت به مغالطه تفکر مدرن 
در مورد دو مقوله آزادی و عدالت هشدار داد. 
افراطی  ناامیدی  القای  و  سیاه نمایی  ایشان 
توسط افرادی همچون خانم ابتکار را مهمترین 
دلیل عقب ماندگی دولت های پیشین دانسته 
و تالش کرد تا تفاوت وضعیت کنونی جوانان را 

نسبت به سالهای قبل تشریح نماید. 
و  وظایف  تفاوت های  به  ادامه  در  وی 
کرده و ندیدن این  ویژگی های زن و مرد اشاره 

تفاوت ها را ظلم به زنان دانست. 
خانم خزعلی در نهایت نیز به نظر خانم ابتکار مبنی بر لزوم به کارگیری سند 2030 در نظام 

آموزشی ایران انتقاد کرده و آن را مخالف مبانی و آرمان های اسالم و انقالب معرفی کرد.
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نقدروایتروشنفکریازانقالباسالمی

علی میرسپاسی جامعه شناس دانشگاه نیویورک در نشستی با حضور افرادی همچون 
، حسین کاجی، اردشیر منصوری و محی الدین قنبری،  سروش دباغ، حمیدرضا جالیی پور

کتاب حسین بشیریه با موضوع »انقالب ایران« را شرح داد. 
ایشان همچون آثار خود، در این نشست نیز سعی کرد تا با الهام از رویکرد مدرنیته ستیز 
هایدگری به تفسیر انقالب اسالمی پرداخته و به قول خودش، فراملی گرایی را در اندیشه 
سیاسی ایران معاصر نوید دهد. وی مداخله ای جدی با متفکران پست مدرن مثل میشل 
فوکو بر سر اسالم سیاسی به عنوان یک پروژه فرهنگی فراتر از فهم اندیشه روشنگری دارد و 

فردید را از باب واردسازی اندیشه این متفکران به ایران، مورد مذمت قرار می دهد. 
میرسپاسی اسالم گرایی یا فراملی گرایی را در مقابل یکدیگر قرار داده و سعی دارد تا انقالب 
اسالمی را تالشی برای عبور از اسالم گرایی رادیکال عنوان کند. او در این مسیر حتی وقوع 

انقالب و وضعیت ایران معاصر را با رنسانس غربی و عرفان مسیحی یکی می داند. 
در این نشست، سخنرانان با ارائه نقدهایی، تالش میرسپاسی برای تحلیل انقالب اسالمی 
را مورد ارزیابی قرار دادند. از نظر آنان،  توجه صرف میرسپاسی به جنبه های فکری و فرهنگی 
مدرنیته ایرانی و عدم توجه به جنبه های ساختاری و نهادی مؤثر در تکوین آن، توان روایت 

دقیق و کامل را از او می ستاند. 
کید شدید او بر نقش روشنفکران درترویج اسالم سیاسی و عدم توجه به نقش  همچنین تأ
نیروها و نهادهای سنتی در انقالب اسالمی، از دیگر نقدهای وارده بر نظر میرسپاسی است. 
از سوی دیگر اینکه ایشان قصد دارد با  الگوهای مبتنی بر تجربه های فرهنگی و تاریخی 

اروپایی، به تحلیل انقالب ایران بپردازد، از سوی حضار مورد انتقاد قرار گرفت.  
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سالگردمهدیبازرگان

تهران  در  ش   1286 در  بازرگان  مهدی 
متولد شد و جزو نخستین گروه محصالن 
پس  رفت.  فرانسه  به  اروپا،  به  اعزامی 
در  1313ش  در  ایران  به  بازگشت  از 
مشغول  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده 
یس شد و کتب و مقاالت متعددی با  تدر
نگرش تجربی به مسائل دینی نگاشت. 
مردم  مبارزات  اوج گیری  با  همزمان 
ایران، به عرصه سیاست قدم نهاد و در 
با دکتر محمود  اردیبهشت 1340 همراه 
»نهضت  طالقانی  آیت اهلل  و  سحابی 
آزادی ایران« را تأسیس کرد تا راه مصدق 

را با اعتقاد به اسالم ادامه دهد. 
بعد از انقالب، امام خمینی )ره( بازرگان 
به  بود،  انقالب  شورای  عضو  خود  که  را 
اما  گمارد  موقت  دولت  وزیری  نخست 
شورای  با  او  دولت  میان  ابتدا،  همان  از 
انقالب،  رهبری  مرام  و  مشی  و  انقالب 
بازرگان  آمد.  وجود  به  ناهماهنگی هایی 
سفارت  تسخیر  از  بعد   1358 آبان  در 
آمریکا توسط دانشجویان  استعفا داد و به 

دانشگاه برگشت.
بازرگان در بهمن ماه 1373، در هشتاد و 
شش سالگی، در فرودگاه زوریخ به علت 
سکته قلبی درگذشت. پیکر او را به ایران 
بازگرداندند و بنا به وصیت خود او در قم 

ک سپردند.  به خا
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رونماییازکتاب»مکتبدرامتدادهدایت«

آیین رونمایی از کتاب »مکتب در امتداد هدایت« در بنیاد فرهنگی امامت برگزار شد. این 
کتاب به قلم غالمحسین محرمی و با مقدمه آیت اهلل سیدعلی میالنی نگارش یافته و به نقد 

کتاب »مکتب در فرآیند تکامل« اثر سیدحسین مدرسی طباطبایی اختصاص دارد. 
کتاب  مقدمه  در  میالنی  سیدعلی  آیت اهلل 
در  »مکتب  کتاب  پیرامون  را  خود  دیدگاه 
فرایند تکامل« چنین توضیح می دهد: »کتاب 
مکتب در فرآیند تکامل به عنوان نظری بر تطور 
مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین نگارش 
و  امامت  مسئله  به  اختصاص  ولیکن  شده 
والیت یافته و در این کتاب هیچ گونه استداللی 
برای اثبات مدعا به کتاب و سنت و عقل دیده 
نمی شود بلکه هدف نویسنده جدا کردن تشیع 

از کتاب و سنت و عقل است.« 
ایشان در بخشی از مقدمه به تطور اندیشه مدرسی اشاره می کند و می نویسد: »باید بگویم 
ایشان از زمانی که به خارج از کشور رفته عوض شده!  شاید در خوش بینانه ترین توصیف 
گفته شود او از محیط علمی غرب متاثرشده و به خیال خود خواسته تشیع را به طوری که آنها 
می پسندند و دیگر مورد تهاجم وهابیت نباشد، عرضه کند اما تا چه اندازه می شود خوش بین 
بود؟ حدیث ثقلین نص است بر امامت اهل بیت و داللت روشن بر عصمت آنان دارد و به 

همین جهت مرجعیت علمی در معارف اسالمی را دارا هستند. 
نامه ای درباره  نیز در  سید حسین مدرسی 
علت جایگزین کردن مفهوم طهارت به جای 
 ، ابرار به علمای  اندیشه موسوم  و  عصمت 
کلیسای  پاسخ می دهد: »چون در  اینگونه 
عصمت  مقام  واجد  را  پاپ  کاتولیک، 
مفهوم  می دانند،  الهی  احکام  تبلیغ  در 
مسیحیان  و  متکلمان  تداول  در  عصمت 
طنز  آماج  مسیحیان،  غیر  و  کاتولیک  غیر 
و نقد بوده و هست و برای تبیین آن مفهوم 
برای فرهنگ های غیر اسالمی و غیر شیعی 
معاصر در غرب، استفاده از مفهوم »طهارت« که متخذ از کریمه مبارکه »انما یرید اهلل لیذهب 

عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا« است بسیار شایسته تر است.«

انتشارکتابنقدمکتبتفکیک
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تفکیک«  مکتب  »نقد  کتاب  اول  جلد 
قدردان  محمدحسن  حجت االسالم  اثر 
قراملکی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه به چاپ رسید. 
مدعیات  می کوشد  تفکیک  مکتب 
خود را متخذ از آیات و روایات انگاشته 
کند  معرفی  مکاتبی  را  خود  مخالفان  و 
گرفته اند.  فاصله  ع(  بیت) اهل  از  که 
بار  اولین  برای  کتاب  این  در  نویسنده 
به تحلیل و نقد مدعیات تفکیکیان با 
استناد به خود آیات و روایات پرداخته و 
که آنان یا همه آیات و  نشان داده است 
روایات را مورد مطالعه قرار ندادند  و یا با 
تحفظ به ظواهر برخی از نصوص دینی 
و عدم اهتمام به عقل انسانی، به تفسیر 
از  یان(  )نواخبار ظاهرگرایی  و  سطحی 

ع( مبتال شدند.  حقایق اهل بیت)
اگر بتوان برای هر دو نگره در صدر اسالم 
امثال  ایمان  به  توان  کرد، می  مثالی ذکر 
سلمان و ابوذر مثال زد. ابوذر دارای ایمان 
خالص بود، اما از حیث معرفت و عقل 
ایمان  با  و  داشت  خاصی  محدودیت 
داشت  فاصله  سلمان  امثال  معرفت  و 
زوایای  بر  اگر  به همین خاطر  و چه بسا 
مثل  اندیشور  و  عالم  مومنان  اعتقادات 
گاه می شد، حکم تکفیر و قتلش  سلمان آ

را صادر می کرد.
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سرمقاله

ُامید یکی از مفاهیم مهم در زندگی بشر و 
یکی از ویژگی های زندگی مطلوب است که 
افراد را به جستجوی فردای بهتر وا می دارد. 
امید یعنی انتظار موفقیت و آینده بهتر که 
دلیلی برای زیستن است؛ وقتی امید در دل 
و ذهن وجود داشته باشد، اشتیاق زندگی 

نیز وجود خواهد داشت. 
با اینکه ایده امید از زمان آغاز خلقت آدمی 
وجود داشته است، اما بررسی علمی آن در 
فراتر  فلسفه  ظهور  دوران  از  انسان،  زندگی 
نمی رود. برخی همچون افالطون و ارسطو، 
متافیزیکی  مبانی  در  را  امید  ریشه های 
جستجو می کردند؛ برخی دیگر همچون 
ک، امید را به احساسات فیزیولوژیکی  جان ال
تقلیل می دادند و برخی دیگر همچون اریک 
فروم، از رابطه در تعریف امید از رابطه آن با 

پیشرفت و توسعه بهره می گرفتند. 
، ابعاد اجتماعی  رورتی برای نخستین بار
و غیرفردی امید را نیز برجسته ساخته و از 
امید اجتماعی به عنوان یکی از اقسام امید 
سخن گفت. امید اجتماعی، برنامه ریزی و 
همکاری افراد جامعه برای رسیدن به هدف 
است، امید اجتماعی، امید عملی است 
که فردای بهتر را دست یافتنی و به دست 

همین انسان معمولی ممکن می داند.  
بروز  و  جوامع  صنعتی شدن  با  امروزه 
دوام،  ثبات،  مدرن،  زندگی  مشکالت 
توسعه و پیشرفت هر جامعه ای منوط به 
داشتن افرادی است که ضمن داشتن امید 
فردی و میل به تالش و کوشش، دارای امید 
اجتماعی نیز باشند. این امید به معنای 
در  مطلوب  وضعیت  یک  تحقق  انتظاِر 
نشاط،  حرکت،  موجب  که  است  آینده 
، جلوگیری از مهاجرت و رشد  کار روحیه 

خالقیت و کارایی خواهد شد. 
در باب مساله امید اجتماعی در جامعه 
که  دارد  وجود  مختلفی  نظریات  ایرانی، 
کلی می توان آنها را در سه رویکرد  به طور 
اصلی تفریطی، افراطی و میانه دسته بندی 
در  را  ایرانی  جامعه  تفریطی،  رویکرد  کرد؛ 
وجود  دلیل  به  و  کرده  تصویر  بن بست 

بحران های عدیده، وجود هرگونه امید اجتماعی را غیرممکن می دانند. در نقطه مقابل 
این رویکرد، عده ای مشکلی اصلی امید در جامعه امروز ایرانی را وجود امیدهای کاذب و 
امیدواری بیش از اندازه و بی پایه نسبت به آینده تصویر می کنند. اما رویکرد میانه نه وضعیت 
را در بن بست دیده و نه امید به آینده را امری واهی تلقی می کند. طرفداران این رویکرد معتقدند 

که امید اجتماعی را باید در حوزه های مختلف به لحاظ خودشان سنجید. 
قضاوت بین این سه رویکرد، جز از طریق تحلیل موشکافانه مولفه های امید اجتماعی 
و سنجش وضعیت جامعه ایرانی نسبت به هرکدام از این مولفه ها امکان پذیر نخواهد 
بود؛ نشریه دیده بان اندیشه به اقتضای رسالت تبیین گرایانه خود در این شماره، بعد از بیان 
تعاریف و نظریات موجود در باب امید اجتماعی، هر یک از مولفه های سه گانه آن را در 
جامعه ایرانی مورد سنجش قرار می دهد. از این رو در ادامه بعد از ارائه گزارش رصد، با چهار 

فصل روبرو خواهیم بود:
فصل اول: تعریف امید و اقسام آن

به منظور تعریف امید باید چند مساله را درباره آن روشن ساخت. مساله اول پیش شرط امید 
است که برخی آن را ایمان دانسته و برخی دیگر به مسائل دیگری همچون باور به عدالت الهی 
و یا محبت نسبت به مخلوقات الهی اشاره کرده اند. مساله دوم توجیه کننده امید است که 
برخی عقل را برای سندیت آن کافی می دانند و برخی دیگر به وحی نیز اشاره می کنند. مساله 
سوم متعلق امید است که برخی آن را رسیدن به لذت تفسیر کرده و برخی دیگر آن را مساوات 
می دانند. مساله چهارم کارکرد یا غایت امید است که برخی آن را انجام کارهای نیکو و برخی 
دیگر معنادهی به زندگی انسانی تعبیر می کنند. امید فردی در واقع رویکرد روان شناختی دارد 
که بیشتر از جنبه احساس درونی است ولی در نقطه مقابل امید اجتماعی به ُبعد احساس 
محدود نشده و کنشی هدفمند از طریق برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، تالشگری در جهت 

ایجاد تغییر برای دستیابی به آرزوی پیشرفت است.
فصل دوم: نظریات و ساحات امید اجتماعی

به طور کلی تحلیل گران چند ساحت را برای امید اجتماعی برمی شمرند که امید دموکراتیک، 
درباره  آنها  همچنین  هستند.  آنها  از  بخشی  زیبایی شناختی  و  ارتباط  مدنی،  رفاهی، 
آسیب های نبود امید اجتماعی در جامعه هشدار داده و به پیامدهایی همچون افزایش 
افسردگی و کرختی اجتماعی، مهاجرت و کمبود منابع انسانی، عدم معنایابی دموکراسی، 
بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و عدم امنیت و سلطه دشمنان اشاره کرده اند. درباره 
وضعیت امید اجتماعی در جامعه ایرانی سه رویکرد کلی وجود دارد که به منظور قضاوت 

بین آنها باید مولفه های امید اجتماعی را در ایران جستجو کرد. 
فصل سوم: ایرانیان و بینش و کنش امیدمحور

کنشی و انگیزشی مورد بحث قرار می گیرد؛ در  امید اجتماعی در سه ساحت بینشی، 
ساحت بینشی به طور کلی می توان از دو عامل اصلی امیدافزا در جامعه ایرانی معاصر 
یعنی ظهور منجی و انقالب اسالمی نام برد. در مقام کنشگری نیز در طول تاریخ مردم 
ایران همواره این مساله را ثابت کرده اند که اگر اهداف و آرمان های عالیه و واقعی مطلوبی 

برایشان پدیدار شود، به سمت آن حرکت کرده و لحظه ای درنگ نمی کنند.
فصل چهارم: اخالل در امید انگیزشی ایرانیان

تنها عرصه قابل بحث در مورد آسیب شناسی امید در ایران، قوه انگیزشی است که در واقع 
واسطه بین آرمان ها و کنشگری مردم است. در مساله امید اجتماعی در ساحت انگیزشی 
که تحت تاثیر  دو نقطه ضعف عمده وجود دارد؛ اول عدم باور به تحقق پذیری است 
انتزاعی بودن اهداف و همچنین پوچ گرایی نهفته در بطن مدرنیته قرار دارد. دوم نیز عدم 
ادراک توانایی است که یا در اثر ضعف عاملیت مسئولین است یا در اثر ضعف ساختارها 

و نرم افزارها و یا القا و تحریف رسانه ها و روشنفکران. 
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از  هیجان  و  ولع  با  که  را  شخصی  آنچه 
باید  که  کارهایی  و  آینده خود  برنامه های 
با  را  آن ها  و  می گوید  سخن  دهد  انجام 
جدیت پی می گیرد، از شخصی دیگر که 
دچار رخوت و عدم فعالیت است، جدا 
یا  و  بی هدفی  و  هدف داری  نه  می کند، 
استعداد و بی استعدادی، بلکه امیدواری و 

ناامیدی است. 
مؤثر  استفاده  و  برنامه ها  تحقق  به  امید 
که  از استعدادها و نیل به اهداف است 
شخص امیدوار را به حرکت واداشته و او 

را به پیشرفت نزدیک می سازد.
امید موتور محرک هر متحرکی است حتی 
جامعه؛ پویایی و تحرک جامعه، از جریان 
و  می دهد؛  خبر  درونش  در  امید  نیروی 
خمودگی و رکود جامعه، نشان از مرگ امید 

در آن جامعه دارد. 
که  نخبگان  و  رهبران  که  اینجاست  از 
خود  جوامع  ترقی  و  پویایی  مسئول 
در  امید  احوال  از  همواره  باید  هستند، 
را  آن  فزونی  و  حیات  و  بپرسند  اجتماع 

مراقبت نمایند.
هرچند  اجتماعی،  امید  و  امید  مسئله 
آن گونه که شایسته است موضوع پژوهش 
در  و  نگرفته  قرار  اندیشمندان  تأمل  و 
نیافته  را  گفتگوهای علمی، جایگاه خود 
سال های  در  حالش  وخامت  اما  است، 
به سوی  را  متفکران  اذهان  دنیا،  در  اخیر 
آن  پیرامون  تحقیقات  کرده،  جلب  خود 

گسترش یافته است. 
چکیده  و  مختصر  گزارشی  ادامه،  در 
پیرامون  متفکران  و  تحلیلگران  آنچه  از 
فضای  در  اجتماعی  امید  و  امید  مقوله 
در  کرده اند،  طرح  مجازی  و  اندیشه ای 

چند بخش ارائه می شود.

1.حقیقتامیدواقسامآن

تحلیل  به  متنوعی  جنبه های  از  متفکران 
پرداخته اند؛  امید  حقیقت  و  مفهوم 
فردی  مفهومی،  تبیین  بر  افزون  آن ها 
و  امید  مؤلفه های  اجتماعی بودن،  یا 
تمایزات آن با مفاهیم مشابه را موردبحث 

قرار داده اند.

الف(تعریفومؤلفههایامید

یک: جریان شناسی تعاریف

محسن طاهری دمنه، در مقاله خود پیرامون امید، این چنین به تعریف امید و تبیین مؤلفه های 
آن می پردازد: 

»ارسطو امید را رؤیای بیداری می نامد و معتقد است سه علت برای احساس امید در طول 
زندگی مردم وجود دارد: اول، افراد زمانی امیدوار هستند که مهارت هایی را در اختیار دارند 
که با آن ها احساس اعتمادبه نفس می کنند. دوم، افراد بر اساس اتفاق های خوبی که در 
گذشته رخ داده است، امیدوار هستند که در آینده نیز چنین اتفاقات خوبی رخ دهد و سوم، 
زمانی که مردم جوان هستند، تمایل دارند به نیمه پر لیوان نگاه کنند تا نیمه خالی آن؛ زیرا 

هنوز بسیاری از شرارت ها و رذالت ها را ندیده اند. 
و  انتظار  احساس  یعنی  مطلوب،  اتفاق  یک  »انتظار  را  امید  کسفورد،  آ لغت نامه 
که ترکیب شده است« تعریف می کند. در حقیقت، این تعریف، خالصه ای  تمایلی 
را  امید  کویناس  آ است.  ک  ال و  هابز  کوئیناس،  آ همانند  بزرگی،  فالسفه  یف  تعار از 
و  دشوار  خوشایند،  دستاوردی  به  دستیابی  با  که  می کند  تعریف  اشتیاقی  جنبش 

ممکن در آینده حاصل می شود.
که اشتیاق بدون  هابز امید را در اشتیاق همراه با باور به موفقیت و در تضاد با یأس 
ک، امید، آن شعف ذهنی است  چنین باوری است، تعریف می کند. بر اساس نظر ال
که هر کس بر اساس برداشتی از یک لذت احتمالی آتی از آنچه می تواند او را خوشحال 

کند، در خود می یابد. 
امید، منبعی حیاتی توصیف می شود که رفتار هدفمند را هدایت می کند. امید، زمانی که 
با عاملیت مرتبط با مسیرهای دستیابی به هدف مطلوب ترکیب می شود، به اقداماتی برای 
دستیابی به هدف تبدیل می شود؛ بنابراین، سه مؤلفه برای تفکر امیدبخش وجود دارد: 1- 

تفکر عاملی، 2- تفکر در مسیرها و 3- تفکر درباره اهداف. 
این سه مؤلفه با یکدیگر مرتبط است؛ برای مثال، اگر شخصی، راهبردهای دستیابی به 
اهداف را در اختیار داشته باشد، اما تفکر عاملی نداشته باشد، احتماًال در مواجهه با موانع 
دوام نخواهد آورد. به همین ترتیب، کسانی که به تحقق یک هدف، باور و اعتقاد دارند، 
اما برای تحقق آن هدف، استراتژی ندارند، احتماًال دچار رکود می شوند؛ زیرا درباره اتخاذ 

اقدامات خاص، شفافیت ندارند. 

محسن طاهری دمنه  		
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ازنظر رونالد آرنسون، امید، صرف یک نگرش یا یک حالت یا یک احساس نیست؛ تمامی 
کید می کند. در مقابل، امید، ترکیب منحصربه فردی از امور  این موارد بر بعد ذهنی امید تأ

ذهنی و عینی است، در نیازها و آرزوها ریشه دارد و می کوشد جهان را تغییر دهد. 
زمانی که امیدوار هستیم، به آینده ای عینی اشاره داریم که خواستار رخ دادن آن هستیم و 
پیش بینی می کنیم شرایط خاصی ممکن است رخ دهد. ما با این احتمال، اقدامی می کنیم 
که وقایع به ما لبخند بزنند؛ یعنی شرایطی که اهداف ما واقعًا ممکن است محقق شود. امید 
نه جنبه ای به تمامی ذهنی از زندگی و نه جریانی از وقایع است که با قوانین آهنین، هدایت 

و مدیریت شود. امید، قدرت و احتمال است. 
کید دارد. نخست اینکه، امید به آینده،  به طور خالصه، مبانی نظری امید بر چند موضوع تأ
واقعی است؛ زیرا کارکرد دارد و با ایجاد انتظار درباره آینده های مطلوب به تصمیم گیری 

منجر می شود. 
کاستی و رنج جست وجو می کند. در حقیقت، بدون  دوم آنکه امید، معنای خود را در 
کمبود و رنج، امید به کاهش کاستی ها و ماللت ها معنا نمی دهد و سومین مسئله، ماهیت 
دوقطبی عینی - ذهنی امید است؛ یعنی امید، آینده های بهتر را در ذهن می سازد، احساس 
انتظار برای رسیدن به آن آینده را در ما ایجاد می کند و سپس ما را برای تحقق آن آینده و 

پاسخ بدان انتظارها به عمل وامی دارد«.1

دو: توانایی ادراک شده

محمدفاضلی در تعریف امید اینگونه می گوید:
»امید توانایی ادراک شده برای درپیش گرفتن راه هایی برای اهداف مطلوب است که تحقق 
آن ها ممکن تلقی می شود هرچند دشوار و با احتمال نه چندان زیاد باشد. این تعریف سه 
جزء دارد یعنی توانایی ادراک شده که فرد به میزانی آن را در خود می یابد؛ دوم اهداف مطلوب 

است که هم ذهنی است و هم عینی و سوم ممکن تلقی کردن تحقق آن هاست. 
امید با یک اراده ذهنی و عینی همراه است؛ یعنی هم نوعی جهت گیری ذهنی است و هم 
در کنش و رفتار افراد جامعه به سمت اهداف واقع بینانه نمود پیدا می کند. امید تصور و 

اراده برای حصول امر ممکن است. 
که برای امر ممکن است. امید  امید حتمًا با درجه ای از تخیل ارتباط دارد ولی تخیلی 

1.  محسن طاهری دمنه و معصومه کاظمی، خوانشی آینده پژوهانه از پروبلماتیک امید اجتماعی در ایران.

است؛  هدف محور  زندگی  از  شیوه ای 
یا  امیدوار  به طورکلی  نمی توانیم  ما  یعنی 
به طورکلی ناامید باشیم؛ هدفی وجود دارد 

که امید در رابطه با آن به وجود می آید. 
امید حتمًا با راهکار همراه است؛ یعنی 
راهکار  که  می آید  وجود  به  وقتی  امید 
و این راهکار  را بدانیم  رسیدن به چیزی 
شدنی  جمعی،  ِخرد  اجماع  به اضافه 
صرفًا  نباشد،  راهکار  اگر  شود.  تلقی 
نامیده  خوش بینی  یا  خوش خیالی 
است؛  عاملیت  با  همراه  امید  می شود. 
یعنی کسی که امیدوار است عاملیت را 
چه به عنوان نیروی فردی و چه به عنوان 

نیروی جمعی، امکان پذیر می کند. 
کاربست معطوف به تغییر  درواقع نوعی 
همچنین  امید  است.  نهفته  آن  در 
که  کسی  و  است  خطرپذیری  محصول 
خطرپذیری  از  سطحی  است،  امیدوار 
کار  محصول  امید  می کند.  تجربه  را 
خلق  گروه  در  امید  یعنی  است؛  گروهی 
می شود. حتی در حیطه فردی نیز امید، 
که آن هدف را ارزش نهد،  به جامعه ای 
انتظار  افراد  اینکه  دوم  و  می شود  وصل 
که جامعه آن ها را در مسیر  و امید دارند 

اهداف خود همراهی کند. 
امید محصول به رسمیت شناخته شدن 
نیز است. هرچقدر گروه هایی به رسمیت 
اراده معطوف به یک  شناخته می شوند، 
این  که  می یابد  افزایش  آن ها  در  هدف 
کردن  پیدا  برای  تالش  باعث  مسئله 
راهکار می شود که درنهایت عاملیت آن ها 

را افزایش می دهد«.2 

سه: خوش بینی آموخته شده

امید  مورد  در  نیز  فراستخواه  مقصود 
اینگونه می گوید:

امید،  روان شناختی می گویند  »به لحاظ 
که  است  آموخته شده  خوش بینی  یک 
درست در مقابل درماندگی آموخته شده 
می توانند  مردمی  یعنی  می گیرد؛  قرار 
یاد  و  باشند  داشته  آموخته  درماندگی 

ایران،  جامعه  در  اجتماعی  امید  فاضلی،  محمد    .2
روزنامه همشهری، 20 مرداد 1399.

محمد فاضلی  		
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تاریخ  که در طول  که درمانده اند  بگیرند 
یا تجربه هایشان، به یک رفتار برای آن ها 
که  گرفته اند  یاد  است.  شده  تبدیل 

نمی توانند هیچ کاری بکنند. 
و  شناختی  وضعیت  آن  مقابلش  در 
کسی در عمل تجربه  که  قضاوتی است 
کرده، یک فرایند شناختی و قضاوتی اتفاق 
افتاده که می گوید من می توانم هدف هایی 
کنم.  دنبال  را  هدف ها  آن  و  کنم  تعیین 
و  ناامیدی  جامعه شناختی،  لحاظ  به 
امید، هر دو به شکل اجتماعی ساخته 
انگیزشی  حالت  یک  امید،  می شوند؛ 
در  تعامالت  طریق  از  که  است  مثبت 
حیات  و  مدنی  و  اجتماعی  نهادهای 

اقتصادی و سیاسی به دست می آید. 
حالت  تعامالت،  این  طریق  از  شما 
درونی  خودتان  در  را  مثبتی  انگیزشی 
می کنید که به شما می گوید می توانید آدم 
حس  یک  شوید.  موفقی  ملت  یا  موفق 

موفقیت آمیزی از عاملیت، کنشگری. 
شما می توانید یک روزنامه نگار برجسته و 
در مقیاس اجتماعی، یک ملت توانمند، 
پیشرفته، توسعه یافته و آزاد شوید که پیش 
بروید و بر موانع فائق آیید و از آن ها عبور 

کنید. این امید است«.1

چهار: انتظار وضعیت مطلوب

اکثر تحلیل گران در تعریف امید، به مفهوم 
آن ها  دیدگاه  در  می کنند؛  تمسک  انتظار 
شخص آنگاه که انتظار تحقق مطلوبی را 

دارد، امیدوار خوانده می شود: 
»امید به معنای انتظار تحقق یک وضعیت 
تعریف،  این  است.  آینده  در  مطلوب 
بین امید روان شناختی و امید اجتماعی 
جامعه شناختی مشترک است. در حوزه 
روان شناسی، پدیده ها به طور عمده با نظر 
از  که  می شوند  دنبال  فرد  درونی  ابعاد  به 
بینشی،  مؤلفه های  به  می توان  جمله  آن 

گرایشی و کنشی اشاره نمود.
، وجود بینش، گرایش و کنش  به بیان دیگر
خاص در فرد، باعث تحقق امید می شود. 

1.  مقصود فراستخواه، ایرانی ها ملتی امیدوار ولی بدون 
امید اجتماعی، موسسه رحمان، 14 آذر 1400.

مؤلفه های مذکور عالوه بر امید به معنای روان شناختی، در معنای جامعه شناختی آن نیز 
وجود دارند؛ هرچند تفاوت هایی را نیز دارا می باشند.«2 

مجتبی تمدنی نیز با توسل به توضیح ناامیدی، معنای مشابهی برای امید ذکر می کند: 
»وقتی در مورد ناامیدی حرف می زنیم اساسًا در مورد آینده است. ناامیدی زمانی به فرد 
دست می دهد که آن چیزی که بعدًا در قالب انتظار برایش پیش بیاید را غیرقابل وصول و 

دسترس بداند.
که دارند به دست نمی آید و یک  که نسبت به آینده توقعات و انتظاراتی  در جوامعی 
شروع  ناامیدی  می آید،  وجود  به  آینده  اهداف  به  دستیابی  عدم  از  اطمینان  حالت 
انتظار  شکست.  یا  موفقیت  انتظار  است.  انتظار  جور  یک  ناامیدی  درواقع  می شود. 
اینکه من به چه هدفی می رسم و چه هدفی را از سر گذرانده ام. این انتظار ناظر بر یک 
که به یک سری  آینده اطمینان بخش است. وقتی یک نفر امیدوار است انتظار دارد 

خواسته ها و نیازها دست پیدا کند«.3 
نصراهلل آقاجانی نیز اینگونه می گوید:

»ریشه لغوی مفهوم »امید« به زبان یونانی بازمی گردد و از لفظ Keu یونانی به معنای انحنا 
گرفته شده است، یعنی وقتی انسان ها انتظار یک نقطه عطف یا تغییر در وضعیت موجود 
را داشته باشند، امید وجود دارد. اصطالح عربی آن نیز بیشتر به معنای منفذ است، یعنی از 

یک وضعیت بسته راه خروجی را پیدا کردن.«4

ب(تفکیکامیدفردیواجتماعی

یک: عدم تالزم همیشگی

»در سطح فردی آدم می تواند امیدوار باشد، اما در سطح اجتماعی می تواند ناامید باشد. 
آدم هایی می بینید که سطح و جایگاه اجتماعی خوبی دارند، اما در سطح جامعه حس 
ناامیدی می کنند. یا در سطح فردی خوب اند و به اهدافشان می رسند، دستاورد دارند، اما در 
سطح جامعه ناامیدند. یک جورهایی حالت متقابل دارد؛ یعنی امید فردی می تواند باال باشد، اما 

امید جمعی نه؛ و این ناامیدی جمعی می تواند امید فردی را کاهش دهد و برعکس. 
اگر امید فردی پایین باشد، اما امید در جامعه وضعیت خوبی داشته باشد، حال فردی آدم 

2.نصراهلل آقاجانی، بررسی شاخصه های امید اجتماعی، وب سایت موسسه مبنا، 2 مرداد 1401.

3.  مجتبی تمدنی، امید جامعه به دستاوردها گره خورده است، فرهنگ سدید،  1 شهریور 1401.
4. احمد میدری، امید و نشاط اجتماعی، وب سایت دائره المعارف اسالمی، 11 خرداد 1304.

احمد میدری  		مجتبی تمدنی  		
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را می تواند بهبود ببخشد و امیدآفرین باشد. مثًال تیم فوتبال برنده می شود و آدم ناامید هم از 
این قضیه خوشحال و امیدوار می شود. این ها دو متغیر مستقل از هم هستند، اما می توانند 

همدیگر را تعدیل کنند. 
امید فردی و اجتماعی دو تا سازه مستقل، اما مؤثر بر یکدیگرند. امیدهای اجتماعی در 
سطح ارزش های فرهنگی و ملی به دستاوردهای کلی گره خورده است. چون امید اساسًا با 

دستاوردها تعریف می شود«.1 

دو: تفاوت در بُعد کنشگری

در توضیحات زهرا امیری اسفرجانی درباره تفاوت این دو سطح از امید نیز می خوانیم: 
از جنس احساس است؛ درواقع امید  و بیشتر  »امید فردی امید روان شناختی است 
فردی، داشتن احساس مثبت نسبت به آینده است؛ به طوری که فرد انتظار دارد وقایع 
امید  است.  مثبت  احتمال  نوعی  درواقع  و  دهد  روی  آینده  در  او  برای  خوشایندی 
که فقط انتظار رخداد مثبت بدون  کنش است و امیدی نیست  اجتماعی از جنس 

تالش از آن داشته باشیم.
همچنین امید اجتماعی، امید عملی است که پیشرفت و توسعه را به دست همین انسان 
ایجاب می کند؛ البته با به کارگیری امکانات موجود و برنامه ریزی در راستای هدف؛ و نهایتًا 

به ایجاد تغییرات مثبت برای رسیدن به آرزوی پیشرفت منجر می شود. 
که خواهان جامعه ای پیشرفته تر هستند، برای ایجاد تغییرات مثبت  به نوعی افرادی 
سر  بر  آن  از  قبل  البته  می کنند؛  برنامه ریزی  پیشرفت  آرزوی  به  دستیابی  جهت  در 
گفتگو به توافق رسیده اند؛ بنابراین  از طریق  کشور  اصلی ترین سؤال یا مسئله موجود 
که شهروندان انجام می دهند تا به آرزوهایشان برسند؛ نه  امید اجتماعی عملی است 
اینکه تنها به امید رخ دادن اتفاق مثبت بنشینند و کاری نکنند؛ پس ازاین جهت کامًال 

با امید فردی متفاوت است. 
امید اجتماعی در دو سطح قابل شناسایی است که این دو سطح شامل دستاوردهای 
فردی و اجتماعی است؛ بنابراین افراد در سطح فردی نیز می توانند دارای امید اجتماعی 
باشند. در این سطح افراد برای پیشرفت فردی خود آرزوهایی دارند و برای دستیابی به 
پیشرفت فردی درمی یابند باید تغییراتی در وضعیت موجود زندگی ایجاد کنند، برای آن 

اهدافی طراحی کرده و مسئولیت تالش خود را به عهده می گیرند. 
هرچقدر افراد در فرآیند ایجاد تغییر در جهت پیشرفت موفق تر باشند درواقع بتوانند موانع 
ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارند، 
ترغیب می شوند که در راستای پیشرفت اجتماعی کشور خود گام بردارند؛ بنابراین افرادی 
که آرزوی پیشرفت اجتماعی کشورشان را داشته باشند، برخالف سطح فردی در این سطح 

اهداف بلندمدت و جامعه محور تعریف می کنند. 
تفاوت دیگر این سطوح این است که در سطح اجتماعی، افراد درزمینه مهم ترین مسئله 
اجتماعی کشورشان با یکدیگر به یک توافق می رسند و مهم تر آنکه در این حوزه قادر به 

گفتگو با یکدیگر هستند. 
کشورشان را  در این سطح افراد جامعه باید بتوانند داستان مشترک پیشرفت اجتماعی 
روایت کنند و بر سر آن به تفاهم برسند و درنهایت با استفاده از امکانات موجود، دست به 
، امید اجتماعی  ایجاد تغییراتی در جهت دستیابی به آرزوی پیشرفت بزنند؛ به عبارت دیگر
نقش موتور متحرک پیشرفت را در زندگی فردی و اجتماعی افراد ایفا می کند که با به کارگیری 

آن، آرزوی پیشرفت دست یافتنی می شود«.2

1.  مجتبی تمدنی، امید جامعه به دستاوردها گره خورده است، فرهنگ سدید،  1 شهریور 1401.
2.  زهرا امیری اسفرجانی، امید اجتماعی ضرورت جامعه دموکراتیک است، خبرگزاری ایمنا، 5 بهمن 1398.

ج(تعریفومؤلفههایامیداجتماعی

نظر به اهمیت مسئله، امید اجتماعی سهم 
توسط  ارائه شده  تحلیل های  از  بیشتری 

متفکران را داراست؛

یک: انتظار امر مطلوب

را  اجتماعی  امید  اندیشمندان  از  برخی 
انتظار  مفهوم  به  امید،  مطلق  به مانند  نیز 

بازگشت داده اند: 
»امید اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم 
اجتماعی دیگر یک مفهوم خنثی نیست؛ 
وضعیت  اجتماعی،  امید  تعریف  در 
بستن  دل  یعنی  است؛  نهفته  مطلوب 
کشیدن یا متوقع بودن از بهبود  یا انتظار 
مفهوم  این  در  معنا،  این  که  وضعیت 
وجود داشته و یک مفهوم ارزشی است؛ 
امید اجتماعی طبیعتًا پیچیده تر از امید 
است و منظور از آن این است که چه کار 
می توان کرد که یک انتظار مثبت به حال و 
آینده در نگرش های اجتماعی و ارزش ها 
که  آید  به وجود  اجتماعی  و هنجارهای 
را در  ، بهبود و تداوم جامعه  امکان تغییر

مقابله با بحران ها به وجود بیاورد. 
یک  صرفًا  اجتماعی،  امید  بحث  پس 
مسئله عرفانی و فلسفه ای نیست؛ بلکه 
اجتماعی  امید  است.  جامعه  بحث 
اساسًا یک مفهوم ذهنی و دور از واقعیت 
نیست؛ بلکه این امید، هنر ما، فرهنگ ما 
و کنشگری سیاسی و اجتماعی ما است. 
یکی از مهم ترین وجوه امید اجتماعی، امید 
مدنی است؛ امید به رویش ها که در سطوح 

مختلفی از جامعه باید دیده شود.«3

دو: کنشگری برای رسیدن به مطلوب

امید  مطرح شده،  تعاریف  عمده  اما 
اجتماعی را از جنس عمل و کنش می دانند 
و  خود  شناخت  و  گاهی  آ از  برخاسته  که 

جایگاه نقش آفرین خود در جامعه است: 
آنکه  از  پیش  و  بیش  اجتماعی  »امید 
وضع  از  عاطفی  درک  یا  احساس  نوعی 
گاهی و  موجود باشد، نوعی شناخت و آ

3.  مصطفی معین، امید اجتماعی، خبرگزاری ایکنا، 7 
اسفند 1396.
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معرفت نسبت به جایگاه فرد در جامعه و 
تصویر از خود و تصویر از جامعه و تصویر 
از رابطه میان انسان یا کنشگر یا عامل با 
از  امید اجتماعی شکلی  جامعه است. 
ما  که  است  گاهی  آ یا  معرفت  یا  دانش 
در  مداخله  برای  می توانیم  آن  کمک  به 

جامعه ایفای نقش کنیم. 
در  فرد  مداخله  امکان  گاهی  آ این 
استراتژی ها  ابداع  امکان  و  جامعه 
را  موجود  وضع  بهبود  یا  تغییر  برای 
در  گاهی  آ منظر  این  از  می کند.  فراهم 
نیست؛  ذهنی  امر  یک  صرفًا  اینجا 
عادت،  قابلیت،  نوعی  گاهی  آ بلکه 
دارد  فرد  که  است  توانمندی  و  مهارت 
یا در حالت اجتماعی، آن جامعه برای 
گاهی را به امر جمعی  فرد ایجاد و آن آ

تبدیل می کند.«1 
اسفرجانی نیز می گوید: 

»امید اجتماعی کنشی هدفمند از طریق 
برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، تالشگری 
در جهت ایجاد تغییر برای دستیابی به 

آرزوی پیشرفت است.
درواقع امید اجتماعی اعتقاد به این امر 
نقش  خود  سرنوشت  در  افراد  که  است 
که دست روی  دارند؛ برخالف این نظر 
صرفًا  و  نکنند  کاری  و  بگذارند  دست 
امید داشته باشند تا به طریقی خواسته 

آن ها محقق شود.
کنشگرانی  به  را  افراد  اجتماعی  امید 
خالقیت  ویژگی  از  که  می کند  تبدیل 
عامالنه برخوردارند. تفکر امید اجتماعی، 

ایجاد امکان در برابر احتمال است. 
به  دستیابی  برای  شهروندان  درواقع 
خواسته هایی که آرزویش را دارند، طرحی 
گاهانه پی ریزی می کنند؛ به این صورت  آ
که می پذیرند برای رسیدن به خواسته های 
موجود  شرایط  در  تغییراتی  باید  خود 
این تغییرات،  ایجاد  برای  و  کنند  ایجاد 

هدف گذاری و برنامه ریزی می کنند. 
تالش  برنامه ها  پیگیری  برای  همچنین 

1.نعمت اهلل فاضلی، امید و نشاط اجتماعی، وب سایت 
دائره المعارف اسالمی، 11 خرداد 1394.

می کنند و مسئولیت تالش هایشان را به عهده می گیرند تا به پیشرفتی که خواهان آن هستند 
دست یابند.«2 

او در جای دیگر با تأکید بر ماهیت اجتماعی امید می گوید: 
»امید، ماهیتی اجتماعی دارد؛ زیرا از نهادهای اجتماعی برمی آید و از فلسفه وام گرفته می شود. 
امید در این معنا امری اجتماعی است و از این لحاظ با جامعه شناسی فصل مشترک دارد. در 
حوزه امید اجتماعی نیز همچون جامعه شناسی، ما انسان را این جهانی می بینیم که عامل تغییر 

است و این تغییر را در حوزه روابط اجتماعی ایجاد می کند.
امید اجتماعی دربردارنده کنش است و به انساِن متکی به خود و عامل تغییر بودن او اشاره 
دارد و تفاوت این مفهوم با امید در روان شناسی و الهیات نیز همین اعتقاد به تغییر است. 
به همین دلیل امید اجتماعی، به این مفهوم، خاصیت رهایی بخشی دارد، از هر نوع 
فرافکنی به دور و به شدت با دموکراسی نزدیک است و هدف اصلی آن حصول زندگی بهتر 

و شرافتمندانه برای انسان است. 
، دو ویژگی مفهوم امید اجتماعی است. مفهوم امید اجتماعی  عملی بودن و استراتژی تغییر
به انسان معمولی برای ایجاد تغییر در حد توان و ایجاد جامعه خوب کمک می کند و به 

دنبال ایجاد انسان متعالی و آرمانی نیست. 
لذا تغییر ذیل امید اجتماعی، پروژه ای خالق و با پروژه های اتوپیایی و غیرعملی مخالف 
است، به شدت اصالح گرایانه و مصلحانه است، اصالح و بهبود را ممکن می داند و در پی 

ایجاد جامعه معمولی با رعایت شرافت انسان است. 
، در جهت دستیابی به آرزوی  گاهانه و هدفمند برای ایجاد تغییر امید اجتماعی، کنشی آ

پیشرفت، با استفاده از هدف گذاری، برنامه ریزی، تالشگری و مسئولیت پذیری است. 
مسئولیت ساخت جامعه را بر عهده انسان می گذارد و از این جهت به شدت اخالقی 
؛ امید اجتماعی  است؛ زیرا انسان را در جامعه، مسئول می داند و نه بی اختیار و بی تأثیر
یک فضیلت اخالقی است که افراد جامعه وظیفه دارند در آن مشارکت کنند، حتی اگر این 

مشارکت به نتیجه نرسد. 
درهرصورت حضور انسان در این فرایند، او را به عاملیت خود نزدیک می کند. درواقع امید 
اجتماعی ابتدا در سطح خرد شکل می گیرد؛ یعنی افراد، با توجه به اینکه جامعه و خانواده 
چه منابع، فرصت ها و امکاناتی را در اختیار آن ها قرار می دهد، اهداف و فعالیت هایی را 

2. زهرا امیری اسفرجانی، امید اجتماعی ضرورت جامعه دموکراتیک است، خبرگزاری ایمنا، 5 بهمن 1398.

زهرا امیری اسفرجانی  		
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در نظر گرفته و برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنند، در این بخش به خاطر روشن بودن 
، پروسه راحت تر طی می شود.«1  اهداف و نزدیک بودن افراد مورد گفت وگو

محمد فاضلی نیز در نقل تعریفی از ترنر اینگونه می آورد: 
« از امید اجتماعی گفت: امید اجتماعی به معنای معرفت  »می توان با استناد به تعریف »ترنر
که از این ارتباط به عنوان  گاهی افراد نسبت به وضعیت خود در جامعه و تصویری  و آ

عاملیت انسانی و رابطه این عاملیت با کلیت نظام اجتماعی ارائه می دهند، می باشد. 
گاهی اجتماعی از خود و  پس امید هم یک درک احساسی فرد از خود است و هم یک آ
گاهی و معرفتی است  جایگاه خود در جامعه. بر این اساس می توان گفت مبتنی بر چنین آ
برای  الزم  زمینه های  که  و تالش گری می زنند  آرزومندی  به هدف گذاری،  افراد دست  که 
مسئولیت پذیری نسبت به خود و دیگران را ایجاد می کنند و درنهایت میل به پیشرفت و 

تغییر در آن ها ایجاد می شود؛
گاهی و معرفت افراد نسبت به جایگاه خود  بنابراین بحران امید اجتماعی، هر نوع بحران در آ
در جامعه و از طرفی نگرانی از جایگاه خود است. در چنین وضعیتی افراد یا هدف گذاری 

نمی کنند و یا اگر هدف گذاری کنند، هدف گذاری مطلوبی نمی کنند.
درنتیجه افراد دست به تالش نمی زنند که به موجب آن دچار تزلزل خواهند شد که این امر 
به نوبه خود، باعث کاهش حس مسئولیت پذیری و کاهش میل به پیشرفت و یا به طورکلی 
باعث از بین رفتن آن خواهد شد. در این وضعیت، گسست و شکاف جدی بین کنشگران 
اجتماعی ازیک طرف و کلیت نظام اجتماعی ازطرف دیگر روی می دهد. در چنین شرایطی 

ناهنجاری ها و آسیب ها، فضای بروز و ظهور بیشتری می یابند.«2

د(تمایزمیانامیداجتماعیومفاهیممشابه

توضیح حقیقت متمایز امید از برخی مفاهیم مشابه آن، امر الزمی است که در میان تأمالت و 
تحلیل های ارائه شده به چشم می خورد.

یک: شادی و نشاط اجتماعی

شریفی یزدی امید را همان نشاط و شادی نمی داند: 
»این که تصور کنیم امید اجتماعی همان نشاط اجتماعی ست، اشتباه است. از دید من امید 

1.  زهرا امیری اسفرجانی، ی موهبتی به نام امید اجتماعی، خبرگزاری ایسنا، 8 بهمن 1401.
2.  محمد فاضلی، امید اجتماعی در جامعه ایران، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 30 تیر 1399.

اجتماعی سبب و عامل نشاط اجتماعی 
در جامعه است؛ درواقع این دو الزم و ملزوم 
امید  هم هستند. هنگامی که در جامعه 
داشته باشیم، سبب به وجود آمدن نشاط 

اجتماعی در جامعه می شود. 
شادی  نام  با  دیگری  مفهوم  ازسوی دیگر 
نشاط  با  آن هم  که  داریم  اجتماعی 

اجتماعی تفاوت دارد. 
در  است.  پایدار  امری  اجتماعی  نشاط 
که میزان امید در آن باالست  جامعه ای 
و مردم احساس آرامش و شادی داشته 
اجتماعی،  فرهنگی،  آینده  به  نسبت  و 
خود  بهداشت  و  آموزشی  سیاسی، 
احساس  موضوع  این  از  امیدوارند، 
و  پایدار  امر  یک  که  می کنند  نشاطی 

ماندگار است؛ 
شادی های  اجتماعی،  شادی های  اما 
تیم  بردن  مانند  هستند؛  کوتاه مدت 
به  مردم  که  انتخابات  یا  خاصی  فوتبال 
خیابان می آیند و چند ساعت یا چند روز 
شادند و پس از آن هم همه چیز به حالت 
زمینی  اجتماعی  امید  برمی گردد.  اول 
درخت  اجتماعی  نشاط  و  قابل کشت 
باروری است که درون این زمین قرار دارد، 

رشد می کند و میوه می دهد. 
هنگامی که نشاط و شادی اجتماعی در 
باالبودن  زیاد است، نشان دهنده  جامعه 

امید اجتماعی در جامعه است.«3 

دو: خوش بینی

امید به معنای خوش بین بودن نیز نیست: 
خوشبینی  از  متفاوت  اجتماعی  »امید 
و  بیمارگونه  نگاهی  خوش بینی  است. 
از انکار روان شناختی واقعیت ها  شکلی 
است.  مسئولیت  از  اخالقی  فرار  یک  و 
امید  اما  است؛  امید  دشمن  خوش بینی 
نوعی  می شود  باعث  که  است  مقوله ای 
و  استعدادها  کشف  و  خود  به  توجه 

ظرفیت ها باشد.«4 

3.  علیرضا شریفی یزدی، نبود ثبات در جامعه امید 
اجتماعی را نابود می کند، وب سایت جهاد دانشگاهی، 

28 آذر 1400.
اجتماعی،  امید  چشم اندازهای  خانیکی،  هادی   .4

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 24 آبان 1399.

علیرضا شریفی یزدی  		
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مهرداد محمدی نیز دراین باره می نویسد:
»تری ایگلتون در کتاب خود، »امید بدون 
می زند  حرف  امیدی  از  خوش بینی«، 
با  را  آن  اساسی  فرق  و  است  واقعی  که 
خوش بینی  می کند.  ایضاح  خوش بینی 
از آن نیز  اساسًا دروغ است و امید ناشی 
واهی ست.خوش بینی تقلیل گراست .امید 
دشواری ها  که  است  افیونی  خوش بینانه 
تخدیر  در  را  انسان  و  می گیرد  نادیده  را 
به  تن  یعنی  می کند؛  »واقع گرا«  خودش 
مناسبات موجود می دهد و با ترفنِد »گلیم 
خود را از آب بیرون بکش«، قهرمان توخالی 
زندگی خودش می شود. آنگاه می تواند در 
لجن زار موجود و فارغ از درد و رنج دیگران، 

حال خوشی داشته باشد.«1 

سه: آرزومندی و تخیل

امیری اسفرجانی، توهم و آرزومندی را نیز از 
امید تفکیک می کند: 

آرزومندی  یا  توهم  با  اجتماعی  »امید 
متفاوت است؛ امید اجتماعی از جنس 
کنش و عمل است اما توهم و آرزو از جنس 
تخیل هستند البته افراد می توانند در مورد 
آرزومندی  کشورشان  و  خود  پیشرفت 
اما  آرزوست  تنها  این  اما  باشند؛  داشته 
که  امید اجتماعی شکل می گیرد  زمانی 
به  موجود  امکانات  به کارگیری  با  بتوانند 

این آرزو دست یابند.«2

چهار: سعادت الهیاتی

حقیقت  تشریح  در  صادق نیا  مهراب 
الهیاتی  سعادت  مفهوم  از  را  آن  امید، 

تفکیک می کند: 
سخن  الهی  ملکوت  از  آسمانی  »ادیان 
خدا  حکم  ملکوت،  آن  در  که  می گویند 
آن  از  گوستین  آ است.  ساری  و  جاری 
از  یاد می کند.  نام شهر خدا  با  وضعیت 
فاصله شهر خدا و شهر انسان، به عنوان 
گسل یا شکاف سعادت تعبیر می شود. 
انسان  برای  خدا  که  غایتی  بین  فاصله 

1. مهرداد محمدی، بازماندگان امید؛ در ستایش زندگی، 
،  16 دی 1399. کانال تلگرامی فردای بهتر

2. زهرا امیری اسفرجانی، امید اجتماعی ضرورت جامعه 
دموکراتیک است، خبرگزاری ایمنا، 5 بهمن 1398.

تصور می کند و وضعیتی که انسان با آن درگیر است. فاصله میان بایدها و هست ها، فاصله 
میان آرمان ها و واقعیت ها. 

وقتی از امید اجتماعی صحبت می کنیم در حقیقت آن را در مقابل امید الهیاتی قرار 
می دهیم. جامعه ای که امید اجتماعی نداشته باشد یا گرفتار انزواطلبی خواهد شد یا گرفتار 
شورش ها و انقالب ها و درگیری های مختلف. پس امید اجتماعی برای یک جامعه یک 

امتیاز به حساب می آید. 
نقطه مقابل امید اجتماعی امید الهیاتی است که می گوید برقراری حکومت یا شهر خدا، 
یک کار انسانی نیست و انسان های متعارف امکان برقرار کردن آن را ندارند و صرفًا توسط 
یک موعود الهی میسر است که باید بیاید تا این ملکوت الهی را برقرار کند. ما اآلن از شهر 
خدا محرومیم. ما نباید غمگین باشیم که در گسل سعادت زندگی می کنیم. ما باید امیدوار 

باشیم در روزی موعودی که خدا وعده داده می آید و ملکوت الهی را محقق می کند.
امید الهیاتی، غیرطبیعی است چون بر کنش طبیعی ما انسان ها استوار نیست و آنچه 
اتفاق می افتد قابل تبیین نیست. اساسًا امید الهیاتی تبیین پذیر نیست درحالی که امید 
کید  اجتماعی تبیین پذیر است. امید اجتماعی برخالف امید الهیاتی بر عاملیت انسان تأ

دارد و می گوید شما باید کاری انجام دهید تا به وضعیت مطلوب برسید.«3 

پنج: عقالنیت آینده پژوهانه

گاه کرده، او را از  مصطفی ملکیان تالش می کند مخاطب را از تغایر امید عاقالنه و نامعقول آ
برخورداری از این نوع امید، بر حذر دارد: 

»واژه امید عمومًا معنای احساس و گاهی نیز به معنای عقیده بیان می شود. در حالت اول 
امید، احساس این که در آینده، اتفاق مطلوبی رخ بدهد یا احتمال رخ دادنش برود مراد هست. 
طبیعتًا درباره احساس نمی شود به صورت عقالنی سخن گفت. چون قابل اندازه گیری نیست 

و در گروهی پدید می آید و در گروهی دیگر بدون دلیلی روشن پدید نمی آید. 
کار برده شود، شرایط متفاوت است و از منظر عقالنی  اما اگر امید در معنای عقیده به 
می شود این امید را موردبررسی قرار داد؛ امید از این جنبه نیز دو وجه دارد. امید گاهی »امید 
«. گاهی ما امید داریم  «؛ اما برخی امیدها »امید به…« هستند همراه با »از به…« است بدون »از
به جامعه آزاد برسیم اما کاری نداریم که توسط چه فرد یا گروهی انجام می شود؛ اما گاهی نیز 

امید به عدالت اجتماعی از سیاستمداران یا شهروندان داریم. 
«، بحث این که امید عقالنی هست یا نیست بحث دیگری می شود. برای  تا گفته می شود »از
مثال عرض کنم در ادیان ابراهیمی اگر گفته شود که اگر امید به رویداد مطلوب را از خدا 
داشته باشی، موجه است؛ اما اگر از دیگری داشته باشی ناموجه است. درواقع فرد یا افرادی 

که تحقق امید را از او توقع داری، در میزان عقالنیت آن تأثیر دارد. 
بر همین اساس می شود پرسید آیا از هرکسی می شود هر امیدی را داشت؟ موضوع دیگر در باب 
نسبت عقالنیت با امید این است که امید همیشه یک امیدوار دارد. حال سؤال این است که 
امیدوار چه کسی باید باشد؟ آیا هر فردی به لحاظ عقالنی حق امیدواری را دارد؟ به لحاظ افراد 

هم عقالنیت امید متفاوت است. 
افراد امیدوار باید ویژگی های خاصی داشته باشند. فرضًا من اهل مطالعه نباشم، اما امید 
به پذیرش در کنکور پزشکی داشته باشم، عقالنی نیست؛ اما ممکن است برای برادر یا 
خواهرم دقیقًا همین امید عقالنی باشد. اگر از امیدواربودن، مراد معنای عقیده آن است، در 
این صورت برخی از ما امیدواران، امیدمان ناعقالنی هست و برخی عقالنی. بنابراین روی 

احمقانه و ابلهانه بودن امید هم باید بحث کرد.

ع( نمونه بارز پیدایش امید اجتماعی بود، خبرگزاری ایکنا، 13 مرداد 1401. 3.  مهراب صادق نیا، جنبش امام حسین )
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 این که افراد را به داشتن چنین امیدهایی ترغیب کنیم، خود نوعی فریب است. مفهوم امید 
فی نفسه مسئله مطلوبی نیست؛ بلکه ویژگی هایی که در خصوص فرد امیدوار و موضوع 
مورد امیدواری و همچنین وسیله ای که برای برآورده شدن امید موردنظر است، می تواند در 

عقالنی بودن یا نبودنش مؤثر باشد.«1

2.جایگاهمسئلهامیددردانشوادیان

الف(جایگاهمسئلهامیددردانش

بحث و گفتگوهای علمی پیرامون مسئله امید و به خصوص امید اجتماعی، قدمت و وسعت 
که نکاتی درباره آن  کنار ضرورت مقوله امید برای جامعه  چندانی ندارد. این حقیقت، در 
خواهد آمد، لزوم بررسی و پژوهش جدی تر پیرامون آن را تذکر می دهد؛ اعتراف به این نقیصه، 

در کلمات اندیشمندان بازتاب داشته است.

یک: لزوم پی ریزی مبانی فلسفی

ما موقعیت  گرفته است، نشان می دهد  ایران شکل  در  امید  درباره  اخیر  »در سال های 
اجتماعی خاصی داریم که در آن، امید به مسئله جامعه تبدیل شده است و پرسش امید، 
دانشگاهیان و روشنفکران را ناگزیر می کند که به آن بیندیشند. مسئله مند شدن مفهوم امید 
اجتماعی در جامعه ایرانی، بیشتر از آنکه از سازه های نظری پیشین متأثر باشد، از واقعیت ها 
و شرایط اخیر جامعه برآمده است.  در حقیقت، برخالف بسیاری از مفاهیم و اصطالحات 
که سعی شده  جامعه شناختی از پیش موجود، مانند سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی 
است وضعیت بغرنج بر اساس آن ها فهم و تفسیر شود، برآمدن مفهوم امید اجتماعی، فرایند 

معکوسی داشته است. 
به مفهوم امید نه به عنوان مفهومی دانشگاهی و نظری، بلکه در شرایط عینی خاص، به عنوان یک 

1. مصطفی ملکیان، نسبت میان عقالنیت و امید، موسسه رحمان، 7 تیر 1400.

هدف یا نیاز توجه شده است. همچنین، 
در  دانشگاهیان  کوشش های  مجموعه 
امید  به  مربوط  مفاهیم  نظریه مندکردن 
اجتماعی،  مانند تخیل اجتماعی، ظرفیت 
احساسات،  آرزومندی،جامعه شناسی 
بی اعتنایی اجتماعی، تصاویر آینده و غیره 
که  کنار دغدغه دولتمردان و حاکمان  در 
گاه وبیگاه در سخنرانی ها و مصاحبه هایشان 
بر وجود مسئله یأس اجتماعی اذعان و بر 
کید می کنند،  لزوم ایجاد امید اجتماعی تأ
عالئم واضحی از پروبلماتیک شدن امید 

اجتماعی در ایران است؛ 
ما با مفهومی سروکار داریم که شاید هنوز 
به درستی تعریف نشده است و ابزار آزمون 
شده و معتبری برای سنجش آن در اختیار 
نداریم؛ اما توافقی جمعی وجود دارد که با 
که  هستیم  مواجه  مسئله  و  چالش  یک 
جنبه های اجتماعی دارد، متأثر از شرایط 
بر  و  ماست  فرهنگی  و  تاریخی  زیست 

آینده جمعی ما تأثیر می گذارد.«2 

کاظمی، خوانشی  2. محسن طاهری دمنه و معصومه 
ایران،  در  اجتماعی  امید  پروبلماتیک  از  آینده پژوهانه 
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، شماره 30، 

پاییز 1399، ص 71.

مهراب صادق نیا  		

هادی خانیکی  		 مصطفی ملکیان  		
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دو: لزوم توجه در جامعه شناسی

بیان  چنین  را  مهم  این  فاضلی  نعمت اهلل 
کرده است: 

علم  حوزه  در  عمدتًا  امید  »مسئله 
روان شناختی  موضوعی  تاریخی  به طور 
از حوزه  بیرون  محسوب شده است، در 
علم تقریبًا همه ادیان، یکی از مهم ترین 
مأموریت هایشان را خلق امید برای زندگی 
مختلفی  اشکال  به  و  می دانند  انسان 
مسئله زیست امیدوارانه و اینکه خداوند 
درهرحال به انسان ها کمک می کند را ارائه 
می کنند؛ یعنی قبل از اینکه روان شناسی 
الهی  ادیان  کند،  مطرح  را  امید  بحث 
آموزه های  امید  درباره  اسالم  دین  به ویژه 

مهمی دارند.
اما در حوزه علوم اجتماعی درزمینه مفهوم 
صورت  زیادی  کارهای  اجتماعی  امید 
نگرفته است و تنها در یکی-دو دهه اخیر 
این  صاحب نظران  به تدریج  که  است 
سال  از  یعنی  کرده اند؛  توجه  آن  به  حوزه 
و  شناسان  جامعه  به تدریج  بعد  به   1970
سایر نظریه پردازان علوم اجتماعی به حوزه 

احساسات انسانی توجه کرده اند. 
فناورانه  فرهنگ  کتاب  در  وبستر  فرانک 
به طور مفصل نشان می دهد که تصور علوم 
اجتماعی این بود که دنیای جدید، دنیای 
افسون زدایی  و  عقالنیت  محاسبه گرانه، 
است، یعنی به تعبیری که وبر به کار می برد، 
گویی ما به تدریج از وجوه رمانتیک فاصله 
می گیریم و وارد دنیای جدیدی می شویم 
انسان  کنترل  تحت  همه چیز  آن  در  که 
درمی آید. به همین دلیل آن وجوه عاطفی و 

احساسی انسان پنهان مانده بود. 
که اساسًا نظریه های  دلیل دیگر این بود 
اجتماعی نقش عاملیت را چندان جدی 
نمی گرفتند، به ویژه نقش سوژه یا فردیتی 
که می خواهد با احساسات و انرژی های 
عاطفی، بازیگر یا کارگزار زندگی اجتماعی 
باشد. البته الزم به ذکر است که مفاهیمی 
چون حافظه یا شادی در علوم اجتماعی 
مثل تاریخ یا اقتصاد بیشتر موردتوجه قرار 
می گیرند؛ اما به طورکلی مباحث مربوط به 

احساسات و هیجانات بیشتر از منظر فردی مدنظر قرار می گیرد و به همین خاطر مسئله 
امید هنوز وارد علوم اجتماعی نشده و نتوانسته ایم نظریه ای دقیق در این زمینه ارائه کنیم.«1

ب(جایگاهامیددرادیان

هنگام بررسی و تحقیق در مسائل مهم و مورد ابتالی انسان، بررسی نظرگاه دین در آن مسئله، از 
اهمیت زیادی برخوردار است؛ مسئله امید نیز از این قاعده مستثنا نیست.

یک: مذموم بودن امید در برخی ادیان

 ملکیان در توصیف دیدگاه ادیان دراین باره چنین می گوید: 
کید دارد امید ورزی به هیچ وجه  »در بعد معنوی برخی از ادیان شرق آسیا خصوصًا بودیسم تأ
اخالقی نیست. بودا شخصًا امیدورزی را به شدت تقبیح می کرد. در میان شعرای قدیم 
از سوی دیگر در یونان و رم باستان نیز امید در میان اکثر  هندو امید تخطئه می شد. 

متفکران تحقیر می شد. 
بر این اساس چنین نبوده است که همه فرهنگ ها امید را یک امر مثبت اخالقی به حساب 
بیاورند. فقط در ادیان ابراهیمی، اسالم، یهودیت و مسیحت است که امید یک فضیلت 
اخالقی به شمار می رود؛ و این که در روزگار ما امید معموًال فضیلت به حساب می آید و 
عمومًا یک پدیده روانی و اجتماعی مثبت تلقی می شود، از جنبه اخالقی و معنوی از سوی 

بسیاری از ادیان مورد نکوهش است.«2

دو:  امید در قرآن و روایات

علی شعبانی نیز در ضمن یک یادداشت، به جنبه های مختلف مسئله امید، با تمسک به 
آیات و روایات مرتبط اشاره کرده است:3 

1. یاس مرتبه ای از کفر )87 سوره یوسف(؛
( ؛ 2. یاس، از مصادیق گمراهی است )56 سوره زمر

3. عامل ناامیدی رفتار خود انسان هاست )36 سوره روم(؛ 
4. ایمان و تالش شرط امیدواری )218 سوره بقره(؛

(؛ 5. در بدترین شرایط نیز ناامید نباید بود )53 سوره زمر
6. شرط »فقیه کامل« ناامیدنکردن مردم )نهج البالغه حکمت 90(؛

7. ناامیدی؛ بالی بزرگ )غررالحکم، ح 2860(؛
، ج 77، ص 211(؛ 8. ناامیدی عامل کم تحرکی و سستی )بحاراالنوار

9. ناامیدی ویروس کشنده )غررالحکم، ح 6731(؛ 
10. ناامیدی عامل ناکامی )غررالحکم، ح 6842(؛

11. القای یاس توسط منافقین )نهج البالغه، خطبه 194(.

سه: تجلی امید در مساله ظهور

سید احمد نوابی، مفهوم امید را به مقوله انتظار پیوند زده، دیدگاه دین اسالم درباره امید را از 
قاب این مفهوم بازخوانی کرده است: 

»انتظار و چشم به راه آینده بودن شعله ای است در وجود انسان که هر چه فروزان تر و پرفروغ تر 
باشد تحرک و پویایی او نیز بیشتر خواهد بود و برعکس هر چه این شعله به سردی و 
به  تبدیل  او  که  آنجا  تا  کاستی می پذیرد  نیز  انسان  فعالیت  و  بگراید؛ تالش  خاموشی 
موجودی سرد، بی روح، بی نشاط، گوشه گیر و بی تحرک می شود و این همان حالتی است 

1.  نعمت اهلل فاضلی، بیم ها و امید در جهانی پرمخاطره، وب سایت دائره المعارف اسالمی، 15 آبان 1398.
2.  مصطفی ملکیان، نسبت میان عقالنیت و امید، موسسه رحمان، 7 تیر 1400.

3.  علی شعبانی، امید؛ منشأ همه حرکت ها و پیشرفت ها در جامعه، روزنامه کیهان، 25 فروردین 1401.
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که در روانشناسی به افسردگی تعبیر می کنند.  با توجه به اهمیت و نقش اساسی امید به 
آینده و انتظار فرج در زندگی انسان ها، مکتب اسالم تالش نموده است با تقویت این روحیه، 
تالش و سرزندگی جوامع اسالمی و مسلمانان را به نهایت درجه خود رسانده و آن ها را در هر 

زمان پویا و پایدار نگه دارد. 
کار  به نظر می رسد امید به آینده و انتظار فرج به دو معنا در آموزه های دین اسالم به 

رفته است:
1. انتظار به معنای عام: در این معنا مکتب اسالم تالش کرده است که از یک سو با فضیلت 
بخشیدن به »انتظار گشایش« و امید به آینده و از سوی دیگر با نکوهش یأس، ناامیدی، 
دلسردی و دل مردگی، روحیه تالش و تکاپوی سازنده را در افراد جامعه اسالمی زنده نگه دارد 

و از ایجاد حالت یأس و ناامیدی در زندگی شخصی مسلمانان جلوگیری کند.
2. انتظار به معنای خاص: در این معنا، انتظار گشایش و امید به آینده از حالت امری محدود، 
سطحی و فردی خارج شده و تبدیل به امری گسترده، عمیق و اجتماعی می گردد. دین مبین 
اسالم با توجه به اینکه امید به آینده و انتظار یک گرایش فطری و جوهره زندگی انسان هاست 

تالش نموده که این گرایش را از یک سو توسعه و از دیگر سو تعمیق بخشد.«1 

3.توصیفوضعیتامیدواریجامعهایران

ایران به عنوان موضوع پژوهش و تحقیق  محور مهم دیگر در مسئله امید، قراردادن جامعه 
دراین باره است؛ این بحث را در دو بخش پی می گیریم:

الف(نحوهگزارشوضعیتامید

و  تاریک بینی  به  مشحون  غالبا  ایران،  جامعه  در  امید  مساله  از  روشنفکران  گزارش  نحوه 
سیاه نمایی است؛ احمد میدری این نکته را چنین توضیح می دهد: 

»روشنفکران ایرانی از شریعتی و جالل آل احمد تا فردید و سایر روشنفکران بعد از انقالب 
بیشتر روشنفکران مأیوس کننده بودند و جامعه را به سمت یأس فلسفی سوق دادند. علت 
این است که عمومًا پروژه اصالحات و نوسازی در ایران، پیام شان به مردم این است که تا 

زمانی که چارچوب های ذهنی شما چنین است، نمی توانید به زندگی بهتر دست یابید.
که تشیع صفوی  برای مثال روشنفکر دینی در قامت دکتر شریعتی می گوید تا زمانی 
یم وضع به همین منوال است و باید به تشیع علوی بپیوندیم تا ایدئولوژی تغییر داشته  دار

باشیم و مردم بتوانند حضور فعال در جامعه داشته باشند و تغییراتی ایجاد کنند. 
در حوزه روشنفکران الئیک نیز پیام روشن است. ایشان می گویند باید ابتدا در حوزه اندیشه، 
تغییرات بزرگ صورت بگیرد تا جامعه بتواند به یک زندگی بهتر برسد. در آن زمان حکومت 
کلوپ های مختلف وجود داشت، تورم زیر 10  دینی نبود، انواع مراسم جشن ها آزاد بود، 

درصد بود، نرخ رشد دورقمی بود، رشد صنعت 20 درصدی بود. 
بیکاری نیز پایین بود؛ اما می بینیم تصویری که روشنفکر ایرانی از جامعه خودش ایجاد 

1.  سید احمد نوابی، انتظار فرج و امید به آینده در آموزه های اسالمی، نشریه موعود، شماره 38، خرداد 1401.

کره زمین است.  می کند، سیاه ترین نقطه 
ثالث  اخوان  از  که  است  تصویری  این 
آل  جالل  و  شریعتی  تا  گرفته  شاملو  و 
یعنی  می کنند؛  ترسیم  جامعه  از  احمد 
به مثابه  بهرنگی  صمد  از  نمی کند  فرقی 
داستان نویس کودکان تا ایدئولوگ سیاسی 
همه در یک نکته متفق اند و آن اینکه این 
جامعه از سیاه ترین جوامع روی کره زمین 
و  سیاسیون  عمده  طیف  یعنی  است؛ 
روشنفکران در نگاه به حوزه عمل به دنبال 
و  آمارها  به  و  است  بزرگ  شاخص های 

مسائل ریز توجهی ندارد.«2
همچنین نعمت اهلل فاضلی معتقد است: 

»فارغ از اینکه موقعیت ما در 100 سال اخیر 
چگونه بوده است، یعنی فارغ از اینکه در 
در  یا  بوده ایم  اقتصادی  رفاه  و  رونق  زمان 
وضعیت افول اقتصادی، خواه در وضعیت 
انقالب یا وضعیت تثبیت نظام سیاسی، 
فارغ از اینکه موقعیت طبقات و گروه های 
اجتماعی ما چگونه بوده است، کم وبیش 
یک تصویر عمومی از امر معاصر و جامعه 
یک  هم  آن  کرده ایم،  ایجاد  ایران  معاصر 
تصویر منفی، مخرب، ناتوان، ناپویا و یک 

تصویر به طورکلی سیاه بوده است.
که روشنفکران و  البته بحث این نیست 
، علیه  مولدان فرهنگ در ترسیم این تصویر
جامعه توطئه کرده اند. حتی نمی گویم که 
کرده اند؛ بلکه  گاهانه یا عامدانه اشتباه  آ
سخن این است که گفتمان روشنفکری و 
فکری جامعه معاصر ما یعنی شیوه دیدن، 
نشان دادن، فهمیدن و سخن گفتن درباره 
نگاه  نوعی  بر  مبتنی  ما،  معاصر  جامعه 

منفی است.«3 
عباس کاظمی در یادداشتی، به این مسئله 

چنین می پردازد: 
»وقتی ماجرا را عمیق تر تحلیل می کنیم 
که چطور شد این وضعیت ناامیدکننده 
در جامعه ایجاد شد و نوک پیکان انتقاد 
روشنفکران  به سمت ساختار دولت،  را 

2.  احمد میدری، امید و نشاط اجتماعی، وب سایت 
دائره المعارف اسالمی، 11 خرداد 1394.

اجتماعی،  نشاط  و  امید  فاضلی،  3.نعمت اهلل 
وب سایت دائره المعارف اسالمی، 11 خرداد 1394.

فارغ از اینکه موقعیت ما در ۱۰۰ سال اخیر چگونه بوده است، یعنی فارغ از اینکه 
در  اقتصادی، خواه  افول  در وضعیت  یا  بوده ایم  اقتصادی  رفاه  و  رونق  زمان  در 
وضعیت انقالب یا وضعیت تثبیت نظام سیاسی، فارغ از اینکه موقعیت طبقات 
کم وبیش یک تصویر عمومی از امر  گروه های اجتماعی ما چگونه بوده است،  و 
کرده ایم، آن هم یک تصویر منفی، مخرب،  معاصر و جامعه معاصر ایران ایجاد 

ناتوان، ناپویا و یک تصویر به طورکلی سیاه بوده است.
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و رسانه ها ببریم، می بینیم که همه این ها 
مقصرند. یأس آلود  فضای  بازنمایی  در 
خوب  اقتصادی  شرایط  که  می دانیم 
اجتماعی  اوضاع  که  می دانیم  نیست، 
اما به نظر من تصویری  نامساعد است، 
ارائه  جامعه  در  موجود  وضعیت  از  که 
چیزی  از  بدبینانه تر  به مراتب  می شود، 

است که در عالم واقع وجود دارد. 
نزاعی که بین گروه های سیاسی در جامعه 
وجود دارد و همدیگر را تخریب و متهم به 
می کنند،  بی اخالقی  و  اختالس  دزدی، 
از  کل  به طور  را  مردم  نخست  درجه  در 
درجه  در  پس  می کند.  ناامید  حاکمان 
اول خود حاکمان مقصرند، برای اینکه به 
جو ناامیدی دامن زده اند. دوم رسانه ها و 
گروه  دو  این  درواقع  هستند.  روشنفکران 

فضای یأس آلود را بازتولید کرده اند.
روشنفکران  و  رسانه ها  من  نظر  به 
از بقیه هستند و آن ها هستند  ناامیدتر 
می کنند.  تزریق  مردم  به  را  ناامیدی  که 
و  مرجع  گروه های  به  مردم  درواقع 
رسانه هایشان نگاه می کنند. شب و روز 
به  روشنفکران  چبه واسطه  منفی  اخبار 

گوش مردم می رسد.«1

ب(نظریاتدربابواقعیتامید

امیدواری  وضعیت  درباره  اظهارنظرها 
دسته  سه  در  می شود  را  ایران  جامعه 

جای داد:

یک: عدم امکان سنجش واقعیت امید

از دیدگاه ها پژوهش های موجود در  برخی 
این حوزه را کافی نمی دانند و امکان و اعتبار 
می کنند؛  نفی  را  مطلق  و  کلی  اظهارنظر 
ارزیابی  مثبت  را  وضعیت  درعین حال،  و 

نمی کنند: 
داده  تبادل  دنیا  با  ما  که  دلیل  این  »به 
است.  بدبینانه  خیلی  برآوردها  نداریم، 
درحالی که به نظر من وضعیت ما تا این 
اندازه که نهادهای بین المللی می گویند بد 
نیست؛ البته خوب هم نیست؛ اما به این 

1.  عباس کاظمی، سیاسیون، رسانه ها یا روشنفکران، عامل 
ناامیدی جامعه کیست، کانال سخنرانی، 12 مهر 1398.

دلیل که ما اطالعات را به صورت شفاف بیان نمی کنیم، برآوردهای ارائه شده نیز چندان 
دقیق نیست و تصویری منفی ارائه می دهد.«2 

مجتبی تمدنی دیدگاهی مشابه دارد: 
»بحث ناامیدی و امیدواری بحثی روزانه است. هفته قبل تیم والیبالمان پیروز شد و 
در دل مردم موجی از امید به وجود آمد. امید حالت پایدار ندارد، حالت موجی دارد. 
جمع این ها نشان می دهد یک جامعه امیدوار است یا ناامید. وگرنه این جمله معنی 
نمی دهد بگوییم ایران جامعه ای امیدوار است یا ناامید. اینکه برخی رسانه ها این ادعا 
را مطرح می کنند که جامعه ایران جامعه ای امیدوار یا ناامید است غلط است. نمی شود 

حکم کلی داد.«3 
محمد فاضلی نیز باوجود تصوری منفی از وضعیت امیدواری جامعه، اظهارنظر دقیق را 

مشکل می داند: 
»وضعیت اجتماعی- سیاسی ایران طی صدسال اخیر یعنی از دوران مشروطه تاکنون، 
دچار فرازوفرود بوده، امید اجتماعی را خلق کرده اما در دوره هایی نیز در یأس و ناامیدی فرو 

رفته است. ما همواره این دوره سینوسی را طی می کنیم. 
دیر  و خیلی  نداشتیم  را  الزم  آمادگی  آن  ما  ایران شد،  وارد  وقتی مدرنیته  از طرف دیگر 
فهمیدیم قضیه از چه قرار است. گویی ما به یک باره به عرصه مدرن پرتاب شدیم و چون به 
لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آمادگی نداشتیم، این گروه مدرنیته ناقص، همان طور 

که منبع امید بوده، به نوعی منبع ناامیدی ها شد. 
جنبش ها، فعالیت ها و کنشگری های سیاسی- اجتماعی ایران به نتیجه نرسیده است 
و همین ما را با بحران امید مواجه کرده است. اآلن که در این وضعیت هستیم، اظهارنظر 
قطعی راجع به امید اجتماعی در ایران خیلی سخت است؛ چون ما هیچ پژوهش کلی و 
کالنی در این عرصه نداریم و اکثر پژوهش های ما در سطح ُخرد هستند که وضعیت امید را 

فقط در میان گروه های کوچک بررسی می کند.«4

دو: ناامیدبودن جامعه ایرانی

برخی از دیدگاه ها جامعه ایران را جامعه ای ناامید توصیف می کنند؛ مقصود فراستخواه در 

2.  احمد میدری، امید و نشاط اجتماعی، وب سایت دائره المعارف اسالمی، 11 خرداد 1394.
3.  مجتبی تمدنی، امید جامعه به دستاوردها گره خورده است، فرهنگ سدید،  1 شهریور 1401.

4.  محمد فاضلی، امید اجتماعی در جامعه ایران، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 30 تیر 1399.

مقصود فراستخواه  		
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دیدگاهی که مبتال به ابهام است، معتقد است هرچند ملت ایران امیدوارند، اما نمی توان گفت 
در جامعه ایران، امید اجتماعی وجود دارد: 

»ازجمله عناصری که امید را می سازد، رضایت از زندگی است. این یعنی شما از زندگی 
در این سرزمین، خرسندی دارید و از این که ایرانی هستید، خرسندید. این هم یک فرایند 
شناختی و قضاوتی است که از تعامل با محیط به دست می آید؛ یعنی از طریق خود، درباره 

خودتان و تعامالتتان با محیط، قضاوت مثبتی دارید. 
، شاخص هایی برای رضایت از زندگی و امید درست  کسانی مثل وایت و مخصوصًا داینر
که با این ها متوجه می شویم که مثًال حدود 60 درصد از جوان های ما در ایران، در  کردند 
رضایت از زندگی، مشکل جدی دارند. ایران، کشوری است با انتظارات موفقیت باال و امید 

به موفقیت پایین که وضعیت بسیار پرمخاطره و پروبلماتیکی است. 
البته باید بیفزایم که اینترنت و دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات، جهانی شدن و تحرک 
اجتماعی، بر اساس تحقیقاتی که خودم انجام دادم، روند بسیار رو به رشدی دارد. مجموعه 
این ها سبب می شود که آن انتظارات موفقیت باال، بازهم باالتر و آن امید به موفقیت، پایین تر 
برود. ملت ایران درمجموع، ملت امیدواری است ولی این نمی تواند کافی باشد که بگوییم 

امید اجتماعی وجود دارد. 
آن وضعیت امیدواری مبهم و زیستن در رنج ها و همچنان امیدوار بودن، به معنای امید 
کشید و نمی توان امید اجتماعی  کل نمی توان از امید دست  اجتماعی نیست. به طور 

توسعه یافته و نهادینه شده و سیستماتیک هم داشت.«1 
عباس کاظمی نیز حرکت مردم را به سوی ناامیدی ماندگار توصیف می کند: 

برهه های  در  می شوند.  امیدوار  کوتاه مدت  در  و  می شوند  ناامید  کوتاه مدت  در  »مردم 
مختلف؛ برای مثال زمان انتخابات، زمانی مشارکت مردم کم و حداقلی و دورانی مشارکت 
باالست. این نشان می دهد که یک مسیر خطی برای امیدواری یا ناامیدی نمی توان تفسیر 

کرد و این روند دارای فراز و نشیب است. 
ولی در کل، وقتی مردم یک دوره 40،50 و یا 100 ساله را داوری و نگاه می کنند که آیا اوضاعشان 
بهتر شده یا بدتر و تغییرات مثبت بوده یا نه با همین نگاه، آینده خود را ترسیم می کنند که 

چشم اندازش مثبت است یا نه. 
پس هر دو ُبعد را می توان دید؛ اما آنچه در جامعه کنونی ما اتفاق افتاده، به نظر می رسد 

1.  مقصود فراستخواه، ایرانی ها ملتی امیدوار ولی بدون امید اجتماعی، موسسه رحمان، 14 آذر 1400.

نزدیک  آن  بلندمدت  جنبه  به  داریم  ما 
می شویم؛ یعنی اگر در دوره های پیشین 
سپس  و  امیدوار  کوتاه مدت،  در  مردم 
را به  ناامید می شدند و دوباره امید خود 
آینده به دست می آوردند، امروز دیگر مردم 
دارند به این نتیجه می رسد که به طورکلی 
و  به بهبود شرایط نداشته باشند  امیدی 

این خیلی خطرناک است.«2

سه: امیدواربودن جامعه ایرانی

ایران  جامعه  دیدگاه ها  از  دیگر  گروهی 
می کنند؛  توصیف  امیدوار  جامعه ای  را 
سیاسی،  اوضاع  هرچند  دیدگاه ها،  این 
را  ایران  جامعه  فرهنگی  و  اقتصادی 
نابسامان می دانند، اما معتقدند همچنان 
جامعه ایران، جامعه ای امیدوار است؛ سید 

حسن موسوی چلک اینگونه می گوید:
»جامعه ای که ناامید باشد مردم احساس 
امنیت ندارند و نارضایتی وجود دارد. در 
و پویایی  ناامید هیچ گونه تحرک  جامعه 
وجود ندارد. جامعه ما به این شکل نیست؛ 
اما این به منزله نادیده گرفتن مشکالت هم 
نیست. حتی اگر می بینیم که اعتراضاتی 
از سمت مردم به صورت مدنی یا از طریق 
نمایندگان اصنافشان صورت می گیرد این 
یک جور امیدواری در جامعه است که به 

دنبال پیگیری مشکالتشان هستند.
دارم  حوزه  این  در  که  فردی  به عنوان  من 
که مردم  کار می کنم، چنین حسی ندارم 
دارد  وجود  هستند.کاستی هایی  ناامید 
ناامیدی  نیست.  آن  منکر  هیچ کس  که 
یعنی دست از زندگی و از تالش برداشتن؛ 
درصورتی که ما همین االن ان.جی.اوهای 
زیادی داریم که مردم در حال کارکردن در 

آن هستند. 
افراد خیر زیادی در حال فعالیت داریم. 
ناکارآمدی ها وجود  نارضایتی در بعضی 
دارد که مختص این دوره هم نیست. همه 
دوره ها هم بوده. همین انگلیس را ببینید 
کرد؛ استعفا داد.  کار  جانسون نهایتًا چه 

کاظمی، سیاسیون، رسانه ها یا روشنفکران،  2. عباس 
عامل ناامیدی جامعه کیست، کانال سخنرانی، 12 مهر 

.1398

سید حسن موسوی چلک  		
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نارضایتی از او وجود داشت. در سطحی 
از نارضایتی ها شما ساز و کارهای متفاوتی 
می تواند  بازنگری ها  بعضی  می بینید. 
امیدآفرینی  مانع  آنچه  باشد.  امیدآفرین 

می شود روزمرگی است.«1
نعمت اهلل فاضلی معتقد است: 

»از  ویژگِی  معاصر  دوره  در  ایران  »جامعه 
یک جامعه گذشته گرا به طرف جامعه ای 
کرده  پیدا  می بیند«  را  آینده  و  اکنون  که 
مرجعش  گذشته  که  جامعه ای  است. 
انقالب  ایران  در  امیدواراست.  نباشد، 
مشروطه صورت گرفت، امکان آرزومندی 
برای آینده بهتر شکل گیری شد. اینجا یک 

ظرفیت آرزومندی شکل گرفته است. 
از آن زمان تابه حال این ظرفیت در حال 
گسترش است. ناامیدی های مدرن، امید 
انقالب  که  جامعه ای  است.  اجتماعی 
دارد،  دانشگاه  که  جامعه ای  می کند، 
جامعه ای که در حال جهانی شدن است، 
اگرچه جامعه دارای آسیب های مختلف 

است، اما جامعه امیدوار است.
وجود  به  امیدوار  جوامع  در  افسردگی 
می آید. جامعه ای می تواند امیدوار باشد 
که دچار مسئله امید باشد؛ در جامعه ای 
امید  نیست،  تغییر  نیست،  پویایی  که 
نیست. جامعه ایران دارای امید اجتماعی 
می شود،  کالن شهر  که  جامعه ای  است. 
امیدوار است. امید اجتماعی از ظرفیتی 
اما  دادیم  شکل  ما  که  می آید  وجود  به 
ناراضی  جامعه  است.  نرسیده  به غایت 
به  میل  جامعه  است.  امیدوار  اما  است 
موفقیت پیدا کرده است. امید اجتماعی 
دموکراتیک یعنی جامعه ارزش های هرکس 
برایشان  زندگی  حق  تفاوت هایشان،  با 
وجود دارد. در جامعه پیشامدرن، جامعه 
نمی توانستند  زنان  چون  نبود؛  امیدوار 

خواسته های خود را بیان کنند. 
جامعه ای که می داند باید آداب غذا خوردن 
حق  از  دارد  که  جامعه ای  کند،  رعایت  را 
مدنیتی  چنین  به  و  می زند  حرف  کودک 

1.  سیدحسن موسوی چلک، جامعه ناراضی است اما 
ناامید نه!، فرهنگ سدید،  31 مرداد 1401.

رسیده که می داند خشونت چیز خوبی نیست حتی اگر اعمال کند، امیدوار است. جامعه ای 
که به زنانش اجازه دانشگاه رفتن می دهد به یک امید اجتماعی مدنی رسیده است برخالف 
دوران ساسانیان و دوران دیگری که این اجازه داده نشد. یکی از ارزش های فرا مادی رشد بحث 
کردن است؛ در جامعه ای که مردم بحث می کنند، امید اجتماعی شکل گرفته است. مهم ترین 
ویژگی مردم ایران قابلیت گپ زدن ایرانی هاست و میل به بحث کردن ایرانی ها و میل با هم بودن 

این ها نشان از امید اجتماعی ماست. 
گ های ایرانی را از دیگران متمایز می کند فقط برای اشکال گوناگون  مهم ترین چیزی که وبال

با هم بودن مانند تولد و ... است این ها امید اجتماعی ارتباطی است.«2 
نصراهلل آقاجانی، با تحلیلی امیدوارانه، آینده امید جامعه ایران را امیدوارکننده می شمارد: 

»در بحث امید اجتماعی، ملت ما ظرفیت هایی دارد که مهم ترین ظرفیت و توانمندی 
این ملت، مدل رابطه امام و امت و ایمان امت به امام و رهبر خود است. این نگاه تمام 
مشکالت را حل خواهد کرد؛ بنابراین هیچ گاه در این کشور امید اجتماعی به حدی پایین 
نخواهد آمد که کشور را به ورطه خطرناک سوق دهد؛ اما اگر ملت از این ظرفیت هایی که 

دارد دست بردارد، آینده ملت خطرناک می شود. 
البته با تجاربی که وجود دارد، این طور نبوده است؛ یعنی درست است که به تدریج پیش 
کیدی  گاهی نیز برمی گردد و اصالح می کند. تأ گاهی به خطا می رود اما  می رود و حتی 
که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب به جوانان دارند، به نظر می رسد که هدف 
اصلی، احیای امید اجتماعی برای آینده بسیار نزدیک است که جوانان انقالبی باانگیزه ها 

و با تعهد و تخصص الزم وارد عرصه شوند.«3

4.عواملایجادناامیدیدرجامعهایران

محور مهم دیگر پیرامون امید اجتماعی، بررسی عواملی است که منجر به نابودی امید در دل 
افراد و متن جامعه می شود؛ عوامل شمرده شده توسط پژوهشگران را چنین می توان لیست کرد:

الف(عواملاقتصادی

حسین راغفر مهمترین دلیل وجود ناامیدی در ایران را، مشکالت اقتصادی تلقی می کند:
»ناتوانی های اقتصادی و وجود تبعیض ها در جامعه که منجر به عدم تحقق اهداف دنیایی 
افراد جامعه می شود، از عوامل مهم ناامیدی اجتماعی است. اقتصاد ایران در بحران است 
و چشم انداز آینده نیز متأسفانه هولناک است. چهار ابرچالش راهبردِی اقتصادی در ایران 

قابل ترسیم است؛ نخستین آن ها نظام تدبیر و تمشیت امور است. 
سه چالش بعدی بر اساس آن نظام شکل گرفته است: اولی بحث جمعیت و اشتغال 
است که خودش چالش های فراوانی ایجاد می کند. بحث بعدی چالش انرژی و آب است 
و چالش آخر نوآوری و فناوری است. این چالش ها با هم ارتباط دارند و از این حیث 
چالش های راهبردی خوانده می شوند. اما چرا این چالش های راهبردی ریشه ناامیدی در 

جامعه ایران هستند؟ 
به طور کلی می توان اقتصاد کشور را در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ارزیابی کرد. 
بخش کشاورزی ما تا به امروز تنها در حد معیشتی باقی مانده است. بخش صنعت هم که 
می تواند ارزش افزوده و شغل ایجاد کند، ضعیف و ذلیل است؛ تولید در ایران همواره مسئله 
پرهزینه بوده و در کنار آن فعالیت های تجاری و واردات و خریدوفروش زمین و مستقالت و 

ارز و سکه بسیار پرسود بوده است. 
ازاین رو ساختاری اقتصادی شکل گرفته که به بحران انجامیده است. یکی از دالیل اصلی 

2.  نعمت اهلل فاضلی، مسئله امید در ایران، کانال تلگرامی نعمت اهلل فاضلی، 13 مرداد 1399.
3.  نصراهلل آقاجانی، بررسی شاخصه های امید اجتماعی، وب سایت موسسه مبنا، 2 مرداد 1401.
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نیز نظام تصمیم گیری است که الگوی نولیبرال را به مثابه یک پروژه جهانی اجرا می کند. این 
الگو از زمان جنگ آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته است. 

نولیبرالیسم، فرهنگی را در سراسر دنیا غالب کرده است که الگوی جهانی مصرف است. 
نتیجه گسترش این الگو اختالل روانی جامعه است؛ از یک سو رژه اشرافیت در خیابان ها 
کت گروه های  با ماشین های بسیار گران قیمت را موجب می شود و از سوی دیگر فقر و فال

کثیری از جوانان را نتیجه می دهد. 
سیاست های اقتصادی بعد از جنگ در ایران هزینه های سنگینی را بر جامعه تحمیل 
کرده است؛ ازجمله نابرابری های اقتصادی، فساد و روان گسیختگی فرهنگی. از سوی دیگر 
متأسفانه مدام این فرهنگ مصرف گرایی از رسانه های عمومی تبلیغ می شود، درحالی که 

نابرابری ها منشأ اصلی ناامنی هستند و رشد جرم و جرائم محصول آن است.«1 
محمد فاضلی اثرگذاری عامل اقتصادی را چنین توصیف می کند: 

»امید معطوف به اهداف واقع بینانه است و درصدی از تخیل در آن وجود دارد. امروز تخیل 
در مورد امکان های پیش  روی افراد دشوار شده است. تصور داشتن یک خانه تبدیل به 
یک امر ناممکن می شود. البته می توانند آرزوی آن را داشته باشند ولی حتی تخیل آن هم 
برای افراد ناممکن و دشوار می شود. وقتی این امکان ها دشوار می شوند، تعیین اهداف نیز 

دشوار و از میزان عاملیت افراد کاسته می شود. 
موضوع دیگر بحث خطرپذیری در امید است؛ جوامع توسعه یافته ثباتی ایجاد کرده اند که 
افراد در آن ها میل به خطرپذیری دارند؛ اما جامعه ما سطحی از بی ثباتی فزاینده را تحمیل 
کرده و افراد دائمًا در معرض بی ثباتی و طوفان های آن قرار می گیرند. چنین جامعه ای سطح 

زیادی از محافظه کاری را ایجاد می کند که با روح امید ناسازگار است.«2 
علی اصغر سعیدی نیز به این مهم پرداخته است: 

 » »بعد از انقالب ما به گروه های مختلف مردم و تمام جمعیت »چشم انداز قشربندی باز
ارائه کردیم. معنی چشم انداز قشربندی باز هم این است که به آن ها بگوییم شما می توانید 
زندگی خود را تغییر دهید و به همه جا برسید. ولی می توان گفت دادن چنین چشم اندازی 
بدون داشتن بستر و امکانات مناسب برای رسیدن به چنین جایگاهی در آن ها توهم 

ایجاد می کند.
 داشتن ذهنیت تغییر جایگاه و شرایط در جامعه، بدون برخوردار بودن از امکاناتی برای دستیابی 
به آن، باعث ایجاد نوعی ناامیدی در مردم کشور می شود. یکی از عواقب چنین ناامیدی هایی 

، بیم ها و امید در جهانی پرمخاطره، وب سایت دائره المعارف اسالمی، 15 آبان 1398. 1.  حسین راغفر
2.  محمد فاضلی، امید اجتماعی در جامعه ایران، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 30 تیر 1399.

در جامعه اقدام به مهاجرت هایی است که 
گاهی جان افراد را به خطر می اندازد.

که  هستند  افرادی  اغلب  مهاجران  این 
زیادی  تحت فشار  خودشان  کشور  در 
و  می پذیرند  را  ریسکی  چنین  و  هستند 
گاه از طریق قایق هایی جابه جا می شوند 
که هیچ تضمینی برای سالم ماندن شان 

وجود ندارد. 
زندگی این افراد اغلب در ایران به گونه ای 
نبوده که مشکل تأمین نان داشته باشند، 
بلکه درواقع چشم انداز پیشرفت آن ها از 
کشور خودشان  بین رفته بوده و دیگر در 
به  نمی دیده اند؛  پیشرفت  برای  امکانی 
بهتر  امید داشتن شرایط  به  همین خاطر 
و به تحقق پیوستن آمال و آرزوهایشان به 

کشور دیگری می گریزند.«3
اقتصادی  ریشه  علوی تبار  علیرضا 
و  بی عدالتی  قالب  در  را  ناامیدی 

بی انصافی در توزیع تبیین می کند: 
»در جهت تبیین وضعیت امید اجتماعی 
یکی از کارهایی که می تواند مورد استفاده 
قرار بگیرد، نظریه اکتشافی انصاف توسط 
آلن لید است که به خوبی امید اجتماعی 
را توصیف می کند. در نظریه وی ارجاعات 
عدالت  از  ما  تصور  و  عدالت  به  زیادی 
عدالت  از  وقتی  نظریه  این  در  می شود. 
صحبت می شود در حقیقت نوعی ارجاع 

به انصاف و درک ما از انصاف است. 
حرف اصلی لید این است که وقتی یک 
فرد می خواهد تصمیم مهمی بگیرد و فقط 
و  گروهش  خودش،  منافع  میان  می تواند 
خانواده اش در مقابل منافع دیگران یکی را 
انتخاب کند اغلب منافع خود و خانواده 
و گروهش را انتخاب خواهد کرد. هرچند 
اغلب این انتخاب را توجیه می کند. لید 
سؤالی را مطرح می کند که آدم ها علی رغم 
حالت  مواقعی  در  اما  فردگرایانه،  انگیزه 
می دهند!   ترجیح  فردی  بر  را  جمعی 
که این حالت در چه  مسئله اینجاست 
لید  که  پاسخی  می شود؟  ایجاد  مواقعی 

امید،  دست رفتن  از  خطر  سعیدی،  اصغر  علی   .3
روزنامه همشهری، 20 مرداد 1399.

علی اصغر سعیدی  		حسین راغفر  		
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احساس  مردم  که  است  حالتی  می دهد 
کنند انصاف در اجتماع وجود دارد. هرچه 
این انصاف کمتر شود، حالت فردگرایانه 

نیز افزایش پیدا می کند. 
اگر امید را نوعی نگرش بدانیم و بپذیریم 
از  که امید اجتماعی حاصل قضاوت ما 
میزان وجود انصاف در زندگی اجتماعی 
است و بپذیریم که قضاوت ما از انصاف 
به میزان زیادی به عدالت توزیعی، رویه ای 
و مراوده ای مرتبط می شود، تبیینی که این 

نظریه از امید اجتماعی دارد را دریافته ایم.
حال اگر بپذیریم امید اجتماعی امروز در 
جامعه ما به کمترین میزان خود در پس از 
انقالب رسیده است، پس باید بپذیریم مردم 
جامعه ما امروز از توزیع و از رویه و از مراودات 
موجود تصور عادالنه وجود ندارند؛ درنتیجه 
این تصور آن ها از انصاف، افراد را به سمت 

ناامیدی اجتماعی برده است.«1

ب(عواملسیاسی

ریشه  اندیشمندان،  برخی  دیدگاه  در 
مسائل  جامعه،  در  ناامیدی ها  از  کثیری 
سیاسی است؛ نصراهلل آقاجانی، فاصله و 
شکاف میان دولت و ملت را عامل عمده 

ناامیدی می داند: 
معنای  به  دولت  فاصله  »هرچه 

، انصاف اکتشافی و امید اجتماعی،  1.علیرضا علوی تبار
صدانت، 9 اسفند 1396.

که  درجایی  سخن  دیگر  به  می یابد.  کاهش  ملی  اعتماد  شود،  بیشتر  ملت  با  عام 
داشته  وجود  جامعه  در  هم  سختی ها  و  فشارها  و  نداند  خودش  از  را  دولت  ملت، 
مقابل  نقطه  در  البته  می شود.  اجتماعی  امید  کاهش  سبب  یاد  به احتمال ز باشد، 
امید  افزایش  و باعث  افزایش اعتماد ملی  و ملت باعث  کم شدن فاصله دولت  هم 

اجتماعی می شود.
شایان ذکر است بیشترین آسیب، در حوزه صاحب آن  قدرت سیاسی، رسانه ای، حزبی 
و اقتصادی در جامعه است؛ لذا این ها عواملی هستند که باعث کاهش امید اجتماعی 
در جامعه شده اند و در صورت جهت گیری اسالمی و انقالبی، این عوامل می توانند باعث 

افزایش امید اجتماعی شوند.«2 
امیری اسفرجانی، منشأ اصلی ناامیدی را عدم توافق در تشخیص اولویت ها ی کشور می داند: 

افراد درزمینه  که  کاهش امید اجتماعی در جامعه این است  از مهم ترین عوامل  »یک 
، برخی مهم ترین مسئله را  کشور به توافق نرسیده اند؛ به عبارت دیگر اصلی ترین مسئله 
مشکالت فرهنگی می دانند و برخی دیگر تحریم ها که در حوزه اقتصاد و سیاست است؛ 
، مسائل اجتماعی چون طالق و بیکاری را مهم می دانند؛ اما امید اجتماعی  و برخی دیگر
زمانی شکل می گیرد که افراد یک جامعه به توافقی در ارتباط با مهم ترین مسئله کشورشان 

دست یافته باشند تا بتوانند با استفاده از امکانات موجود، برای حل آن اقدام کنند.«3
به رسمیت شناخته نشدن و نیافتن فرصت برای خودشکوفایی مردم، از دیگر علل سیاسی 

ناامیدی شمرده شده است؛ محمد فاضلی چنین می گوید: 
»از طرف دیگراز مؤلفه های امید اجتماعی، کار گروهی و مسئله به رسمیت شناخته شدن 
است؛ در جامعه ما قدرت سیاسی به طرق مختلف هریک از صورت بندی های گروهی 
را مانع می شود؛ مثل فعالیت احزاب و ... . هم چنین با انبوهی از اقشار و گروه ها در جامعه 
ایران مواجهیم که در واقعیت، شریک و یا بخشی از جامعه به حساب نمی آیند هرچند در 

کاغذ چنین نوشته شده باشد. زنان، جریان های فکری و ... از این دسته اند. 
نتیجه چنین وضعیتی آن است که امید، کم رنگ یا بازه آن کم و یا ظرفیت امید در جامعه 
کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی مردم فقط آرزوبازی خواهند کرد که درصورتی که این 

آرزوها هم به نتیجه ای نرسد، سرخوردگی اجتماعی از راه می رسد.«4 
مجتبی تمدنی مشکل خودشکوفایی را چنین بیان می کند: 

»در یک جامعه ممکن است نیازها و توقعات منوط به خودشکوفایی باشد. مثًال افراد 
تحصیل کرده نیازشان مبتنی بر رشد و تعالی است. وقتی آن به دست نمی آید ناامیدی 
تجربه می شود. یک مسئله هم خواسته ها و توقعات ماست. یک خواسته هایی داریم که 
جنبه ذهنی دارد. مثًال در جامعه ایران مردم خواسته و نیازشان این است که نسبت به کشور 
همسایه بهتر زندگی کنند. وقتی توقع و خواسته برطرف نشود ناامیدی بر ذهن فرد غلبه 

می کند و او خود را ناامید حس می کند«.5
مرتضی پدریان می گوید: 

»هنگامی که افراد در راه رسیدن به اهداف خود برابر عوامل بیرونی با شکست روبرو شوند، 
دچار یأس می شوند. همچنین هنگامی که اعضای جامعه احساس کنند تحت سیطره 
ساختارهای اجتماعی قرار گرفته و در شکل گیری آینده خود نقشی ندارند، آن هنگام است 

که ناامیدی در فرد شکل خواهد گرفت.«6

2.  نصراهلل آقاجانی، بررسی شاخصه های امید اجتماعی، وب سایت موسسه مبنا، 2 مرداد 1401.
3.  زهرا امیری اسفرجانی، امید اجتماعی ضرورت جامعه دموکراتیک است، خبرگزاری ایمنا، 5 بهمن 1398.

4.  محمد فاضلی، امید اجتماعی در جامعه ایران، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 30 تیر 1399.
5.  مجتبی تمدنی، امید جامعه به دستاوردها گره خورده است، فرهنگ سدید،  1 شهریور 1401.

6.  مرتضی پدریان، امید؛ از واقعیت تا ذهنیت، خبرگزاری ایکنا، 17 آذر 1397.

علیرضا علوی تبار  		
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ج(منفیبافیوالقایحسناامیدی

عامل دیگری که بدان پرداخته شده است، مسئله چگونگی روایت وضعیت کشور توسط 
ناامیدی  به  منجر  که  است  مردم  برای  رسانه ها  و  روشنفکران  فرهنگی،  علمی  نخبگان 
اجتماعی می شود؛ به این مسئله در بخش پیش پرداخته شد؛ بااین وجود، ذکر چند نمونه 

، مناسب است. دیگر
فراستخواه می گوید: 

»من یک مثلثی فرض می کنم که یک طرفش نخبگان فکری و فرهنگی و علمی هستند، 
طرف دیگر نهادهای مدنی هستند. طرف آخر مثلث هم نخبگان دولتی هستند. هر سه 
سمت مثلث دارند مسئله را پیچیده تر می کنند و هر سه هم مسئول ناامیدی اجتماعی 
در ایران هستند و از عهده ناامیدی مردم برنمی آیند و نمی توانند به ساخته شدن امید 

اجتماعی کمک کنند. 
کردیم؟ به طورکلی یک خود  کتاب نوشته ام، چه  که بیست  ما نویسندگان، از جمله من 
انگاری عقب ماندگی را رقم زدیم؛ یعنی ما ملت عقب مانده ای هستیم و همه این ها مرثیه ای 
برای پایان ایران می شود که به طور ناخواسته نوعی حس نفرین شدگی در این سرزمین ایجاد 
می شود. خالصه بسیاری از تحقیقات ما این می شود که ایران، جامعه ای کلنگی است که 

با صدای ساختن، صدای فروپاشی آغاز می شود. 
جامعه ای کاروانسرایی و کوتاه مدتی. این توصیف می گوید که شما بر سر راه حوادث بودید، 
جغرافیا و ژئوپولتیک تان نامناسب و بد بوده است. آب ساالر بودید و اآلن هم که نفت ساالر 
هستید و نفرین نفت شدید. جامعه ای کوتاه مدت هستید. استبداد، فابریک ایران است. ما 

امتناع از عقالنیت داریم. همه این ها نظریات عقب ماندگی محسوب می شود. 
عده ای هم خلقیات ایرانی را می گویند که ایرانی ها دروغ می گویند و کار جمعی نمی کنند. 
خب تمام داستان های ما مرثیه هایی برای ایران شده اند. این طرف مثلث خیلی نمی تواند 

به امید اجتماعی کمک کند.«1 
غلبه تفکر ساختارگرایانه در ُعرف جامعه توسط دانشگاهیان، مهمترین دلیل القای حس 

ناامیدی به مردم در لسان نعمت اهلل فاضلی است: 
»مسئله حاکمیت و هژمونی رویکرد سیستمی یا ساختارگرا بر اندیشه دانشگاهی ما، مشکل 
دیگر مسئله امید اجتماعی است؛ این هژمونی در تمام رشته هاست. یک نگاهی که به طور 
کالسیک نه فقط در علوم اجتماعی بلکه در روانشناسی، زبان شناسی، تاریخ، اقتصاد، 
علوم سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمام رشته هایی که به جامعه و انسان دارند، در جامعه 
ما شکل گرفت، حاکمیت آشکار یا پنهان تفکر یک سویه نگر ساخت گرایانه بر نوشته ها، 

تئوری ها و عملکردهای ما است. 
منظور من از ساخت گرایی به طور روشن این است که ما همواره درباره ایران و انسان ایرانی 
یا شاید به طورکلی درباره مفهوم انسان و جامعه، این گونه اندیشیده ایم که آن چیزی که باید 

 . تغییر بکند، ساخت است و نه هیچ چیز دیگر
« عامل انسانی است. ما نقش انسان ها را در دوره معاصر  از »هیچ چیز دیگر منظورم 
کادمیک مان و در جریان روشنفکری عمومی مان به طورکلی حذف کرده ایم.  در اندیشه آ
کادمیا دیگر فقط به دانشگاه منحصر نمی شود. در رسانه ها  تفکر ساخت گرایی حاکم بر آ
که  و حتی افکار عمومی وقتی با عامه مردم نیز صحبت می کنیم، نخستین جمله ای 
می شنویم این است که »البته تا زمانی که وضع مملکت این است و ساختارهای سیاسی و 
اقتصادی و حتی ساختارهای فرهنگی چنین است، ما کاری نمی توانیم بکنیم، ما مسئول 

نیستیم، ما قربانی هستیم«.

1.  مقصود فراستخواه، ایرانی ها ملتی امیدوار ولی بدون امید اجتماعی، موسسه رحمان، 14 آذر 1400.

کادمیا  آ بر  حاکم  ساخت گرایی  تفکر 
تفکری است که قربانی بودن ما را هژمونیک 
اجحاف،  احساس  این  است.   کرده 
معصومیت،  و  بی گناهی  مظلومیت، 
تفکر  که  است  جمعی  احساس  یک 
است؛  کرده  حاکم  ما  بر  ساخت گرایانه 
گاهانه برای  به طوری که برای هر کاری که آ
تخریب جامعه انجام می دهیم نیز فوری 
که »من مقصر نیستم،  توضیح می دهیم 

جامعه است«. 
و  گفتمان  از  برخاسته  نومیدی  مسئله 
که  است  ساخت گرایی  تفکر  هژمونی 
عاملیت انسان را ندیده و رابطه انسان ها 
را  تاریخی  دگرگونی های  و  ساختارها  با 
ندیده است و توانایی این را هم نداشته 

که ببیند.«2 
چنین  دیگر  جای  در  همچنین  ایشان 

می گوید: 
»موضوع مسئله زای بعدی بازنمایی امید 
که   ... و هنرمندان  و  روشنفکران  است. 
فرودست  گروه های  تریبون  می خواستند 
گاهی خود نیز فرودست بودند،  باشند و 
را  جامعه  در  امید  اجتماعی  تصویر 
خودشان  زیرا  کردند؛  ارائه  مأیوس کننده 
فرودست هستند و درنتیجه به راهبرد یأس 
پناه بردند. به همین دلیل باید بازنمایی 

اجتماعی،  نشاط  و  امید  فاضلی،  نعمت اهلل   .2
وب سایت دائره المعارف اسالمی، 11 خرداد 1304.

یان  		 مرتضی پدر
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امید در جامعه که در آثار فرهنگی ما ارائه 
می شود را در نظر بگیریم.«1 

مجید ابهری به مسئله رسانه ها چنین اشاره 
می کند: 

را  ناامید  جامعه  عنوان  نمی توانیم  »هنوز 
کنیم؛ اما ضعف  به جامعه ایران اطالق 
سیاست های  سوءنیت،  مدیریت، 
ابزارهای  غیرمنطقی،  و  نادرست 
تشدیدکننده دلسردی و ناامیدی فرزندان 
ما شده اند که باید دولت سیزدهم به نظرم 

با آن ها مقابله کند. 
موجود  شکل  به  امیدواری  ساختار  اگر 
با  دیگر  سال   20 از  کمتر  کند،  حرکت 
روبرو  جوان  و  نخبگان  از  تهی  جامعه 
خواهیم بود. 400 شبکه ماهواره ای به زبان 
فارسی و بیش از 6 هزار پلتفرم و سایت در 
شبکه های اجتماعی مشغول شایعه سازی 
و  امکانات  مورد  در  دروغ پردازی  و 

پیشرفت های علمی کشور هستند. 
صنعتی  و  علمی  دستاورد  این همه 
تحریم های  باوجود  سال   40 عرض  در 
ناجوانمردانه و غیرمنطقی، به وسیله همین 
متأسفانه  است.  آمده  دست  به  جوانان 
دستگاه های تبلیغاتی ما با ضعف کامل 
و  امکانات  به  کمتر  و  می کنند  حرکت 

توانایی های واقعی اشاره می کنند.
به عنوان یک رفتارشناس و آسیب شناس 
اجتماعی که 40 سال از عمر خود را در این 
مسیر طی نموده ام قصور دوستان غافل 
دشمنان  از  بیشتر  را  ناکارآمد  مدیران  و 

می دانم.«2

د(نابرابریدرتوزیعسرمایهعاطفی

فاضلی درباره این عامل اینگونه می گوید: 
»جامعه ما مثل تمام جوامعی که در مسیر 
دوگانه ای  حرکت  گرفته اند،  قرار  تجدد 
در  جامعه ای  وقتی  است.  کرده  طی  را 
مسیر تجدد قرار می گیرد، از یکسو شاهد 
صنعتی شدن، ازخودبیگانگی، تنش ها و 

1.  نعمت اهلل فاضلی، بیم ها و امید در جهانی پرمخاطره، 
وب سایت دائره المعارف اسالمی، 15 آبان 1398.

محاصره  ماحصل  مهاجرت  شوق  ابهری،  مجید   .2
است نه ناامیدی!، فرهنگ سدید،  27 مرداد 1401.

نابرابری ها، بحران محیط زیست، تخریب سنت و آسیب های اجتماعی ناشی از آن ها است 
، گسترش بهداشت  و از سوی دیگر اشکال تازه ای از آزادی، رهایی، آسایش، افزایش طول عمر
عمومی، رفاه اجتماعی و امکان ها و فرصت های زندگی را فراهم می کند و رهایی انسان از 

نیروهایی که طبیعت و تاریخ بر انسان تحمیل می کنند را فراهم می سازد. 
؟  اما در برابر این تناقض پرسش این است که آیا ما می توانیم به آینده امیدوار باشیم یا خیر
به تعبیر جاناتان کرنر در کتاب جامعه شناسی هیجانات، توزیع هیجانات مثبت و منفی 
در جوامع نابرابر است، همچنان که توزیع امکانات نابرابر است؛ یعنی گروه های برخوردار 

... دارند و بالعکس. و فرادست سهم بیشتری از هیجانات مثبت ازجمله امید، مهربانی و
گروه هایی که در حاشیه قدرت هستند و طردشدگان محسوب  طبقات فرودست یعنی 
می شوند و صدا و مطالباتشان شنیده نمی شود. به همین دلیل طبیعی است که سیاستمداران 
همیشه از امید حرف بزنند زیرا قدرت دست ایشان است و همیشه احساس امید می کنند، 
درنتیجه دعوت به امید از سوی سیاستمداران تنها یک راهبرد استراتژیک نیست، بلکه به 

هستی شناسی زندگی آن ها نیز ارتباط دارد. در جامعه ما مسئله امید چیست؟
نخست اینکه در جامعه ما شاهد نابرابری در توزیع سرمایه های عاطفی هستیم یعنی 
عده ای در اوج امیدواری و خوش بینی هستند و عده ای نیز دچار افسردگی و بحران های 

ناشی از یأس و نومیدی هستند.«3
گروه دیگری از اندیشمندان نیز همین بیان را در باب سرمایه های عاطفی بیان کرده اند.4

5.عواملامیدآفریندرجامعهایران

هرچند در تحلیل های ارائه شده، برشماری عوامل ناامیدی جامعه، غلبه مطلق دارد؛ اما برخی 
به ذکر عواملی پرداخته اند که امید را در جامعه ایران زنده کرده است.

الف(دیپلماسیوتوسعهتکنولوژی

جهان  با  ارتباط  و  تعامل  رشد  را  ایرانیان  امیدواری  دلیل  مهمترین  فاضلی  نعمت اهلل 
توسعه یافته مدرن و تکنولوژی های آن می داند: 

»به نظر من در جامعه ما از مشروطه تا اآلن اشکال گوناگونی از امید اجتماعی یعنی شرایط 

3. نعمت اهلل فاضلی، بیم ها و امید در جهانی پرمخاطره، وب سایت دائره المعارف اسالمی، 15 آبان 1398.
، وب سایت مبنا، 10  ، میزاِن امید اجتماعی در جامعه، نشان دهنده نگرش افراد از آینده پیش رو .ک: محمدرضا پویافر 4. ر

شهریور 1399؛ همچنین مصطفی معین، امید اجتماعی، خبرگزاری ایکنا، 7 اسفند 1396.

نعمت اهلل فاضلی  		
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شناسایی پیدا شده است، به خصوص در سال های اخیر این شرایط شناسایی رشد 
بیشتری پیدا کرده است. البته چنین نبوده که ساختارهای سیاسی تمایل داشته باشند 
که شرایط شناسایی را برای گروه های اجتماعی فراهم کنند؛ بلکه آنچه رخ داده یا در نتیجه 
ظهور تکنولوژی ها یا درنتیجه توسعه برنامه های اجتماعی مثل نظام آموزشی و آموزش عالی 
یا درنتیجه توسعه ارتباطات جهانی یا درنتیجه تحوالت اقتصادی رخ داده است، یعنی 
پیامد ناخواسته مجموعه ای از این هاست که شرایط شناسایی را برای گروه های فرودست 

فراهم آورده است. 
گسترش نظام آموزشی اعم از آموزش عالی و آموزش ابتدایی و متوسطه نیز در فراهم کردن این 
شرایط شناسایی نقش داشته اند. نظام آموزشی باعث شده سوژه ایرانی توانمند شود؛ یعنی 
ممکن است دانشمند یا محقق نشود اما به عنوان یک شهروند فرهنگی، به حقوق خودش 
گاه شده و از ظرفیت آرزو بهره مند شده است؛ یعنی سواد رسانه ای حداقلی دارد و می تواند  آ
با رسانه های جدید کار کند. ما پنج میلیون دانشجو و 11 میلیون دانش آموخته داریم که در 

... هستند.  این میان 200 هزار نفر آن ها استاد دانشگاه و محقق و
به طور  معاصر  ایران  در  شهری  گاهی  آ است.  شهرنشینی  و  شهر  توسعه  بعدی  عامل 
گسترده ای تولید شده و ظرفیت آرزو ایجاد کرده است. شهر در ایران امید مشترک ایجاد کرده 
است. اینکه ایران با وجود همه مشکالت دچار بحران نمی شود، به خاطر امید اجتماعی 

است و شرایط اجتماعی برای بروز اجتماعی برای طبقات فرودست موجود است. 
از دید رورتی آنچه امید را نگه می دارد، ارتباط است؛ اینکه گروه های مختلف اجتماعی 
بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند. به نظر من ایرانیان به نحو ایده آلی از امکاناتی که 
بیان شد، به خصوص فناوری های ارتباطی، استفاده می کنند و گروه ها و افراد، فرهنگ ها، 
قومیت ها، زبان ها، مذهب ها و ایدئولوژی ها با هم ارتباطی را ایجاد کرده اند و همین ارتباط 

مانع از فروپاشی جامعه ما در منطقه بحران خیز خاورمیانه شده است.«1

ب(ایمانبهخداواستقالل

در مقابل، نصراهلل آقاجانی، مهمترین ظرفیت امیدواری مردم ایران را، امور معنوی همچون ایمان 
به خدا و استقالل از بیگانگان می داند:

»در جنگ احد بعدازاینکه مسلمانان پیروز شدند، عده ای از باالی کوه رمات به طمع غنائم 

1. نعمت اهلل فاضلی، بیم ها و امید در جهانی پرمخاطره، وب سایت دائره المعارف اسالمی، 15 آبان 1398.

پایین آمدند و دشمن از پشت حمله کرد و 
نتیجه معکوس شد و مسلمانانی که پیروز 
از  بسیاری  حرکت،  بعدازآن  بودند،  شده 
زخمی  یا  و  رسیدند  شهادت  به  ایشان 
شدند و به حسب ظاهر شکست خوردند. 
تعبیر قرآن کریم در سوره نساء این است، 
َقْوِم«]1[، در 

ْ
 َتِهُنوا ِفی اْبِتَغاِء ال

َ
می فرماید: »َوال

تعقیب دشمن وهن و سستی به خود راه 
ندهید، از تعقیب دشمن دست برندارید. 
توجه کنید که این سخن برای مسلمانانی 
است که مجروح شده اند. قرآن می فرماید 
این،  و  ندهید  راه  خود  به  ضعف  که 

خودش یک رویکرد است. 
دارد،  استداللی  یک  کریم  قرآن  ادامه  در 
شما  اگر  ُموَن«، 

َ
ل
ْ
َتأ َتکوُنوا  »ِإْن  می فرماید: 

برداشتید،  جراحت  و  دیدید  الم  و  زخم 
ُهْم 

َ
»َفِإّن شده اند  همین طور  هم  آن ها 

ُموَن«، آن ها هم به َالم و رنج و گرفتاری 
َ
ل
ْ
یأ

ازاین جهت  شما  پس  شده اند،  مبتال 
شرایط یکسانی دارید. 

در مشکالت دنیایی و فشار اقتصادی، 
هر دو در فشار هستید، حتی اگر دشمن 
در فشار نباشد و شما در فشار باشید، اما 
که دشمن ندارد،  شما یک مزّیتی دارید 
که »َوَتْرُجوَن ِمَن  آن مزّیت هم این است 
و  تکیه گاه  یک  شما  یْرُجوَن«،   

َ
ال َما   ِ

الّلَ
که دشمن ندارد  یک نقطه امیدی دارید 
و این، همان ظرفیت ها است. پس این 
که در تأیید استفاده  رویکرد قرآنی است 
به خصوص  موجود  ظرفیت های  از 

ظرفیت های معنوی آورده شد. 
است.  مهم  بسیار  معنوی  ظرفیت های 
برای  بر خدا فقط  اعتماد  و  بر خدا  توکل 
بحث فردی نیست. توکل بر خدا در شرایط 
اجتماعی، خودش را با اعتماد و ایمان به 
خدا، بااراده و با عزم مردم نشان می دهد. 
در  اجتماعی  امید  امروزه  دیگر  سوی  از 
حوزه امنیت ملی کشور نیز بسیار قدرتمند 

ظاهرشده است. 
امروز تک تک شهروندان نسبت به امنیت 
کامًال  کشور در مقابل تهدیدات نظامی، 
در  حاکمیت  چون  هستند.  مطمئن 
کرده؛  حوزه امنیت بسیار قدرتمند عمل 

نصراهلل آقاجانی  		
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بنابراین امید اجتماعی در جامعه ایران 
پایین نیست.  

مهم ترین ظرفیت و توانمندی این ملت، 
به  امت  ایمان  و  امت  و  امام  رابطه  مدل 
تمام  نگاه  این  است.  خود  رهبر  و  امام 
بنابراین  کرد؛  خواهد  حل  را  مشکالت 
کشور امید اجتماعی به  هیچ گاه در این 
به  را  کشور  که  آمد  نخواهد  پایین  حدی 
ورطه خطرناک سوق دهد؛ اما اگر ملت از 
بردارد،  دست  دارد  که  ظرفیت هایی  این 

آینده ملت خطرناک می شود.«1

6.راهکارهایایجادامید

آنچه به یک متفکر تیزبین ارزش می دهد و 
سبب غنا و ترقی جوامع عالم پرور می گردد، 
و  راهنمایی  در  متفکران  و  عالمان  نقش 
مشکالت  از  برون رفت  برای  راهگشایی 
خود  تحلیل های  در  اندیشمندان  است؛ 
پیرامون مسئله امید اجتماعی، راهکارهای 
گزیده ای از  متعدد و متنوعی ارائه داده اند؛ 

آن ها را در اینجا لیست می کنیم.

الف(راهکارهایحاکمیتی

ارائه شده توسط  راهکارهای  از  یک دسته 
متفکران، ناظر به حکومت و دولت است و 

وظایف آن ها را گوشزد می کند: 

یک: ارتقای سطح اقتصادی جامعه

تالش  را  امیدافزایی  راهکار  یزدی  شریفی 
اقتصادی  سطح  ارتقای  برای  حاکمیت 

مردم می داند:
به  را  آیا سیستم می تواند امید  اینکه  »اما 
دشواری  کار  بگویم  باید  برگرداند  جامعه 
از  عملی  شکل  به  باید  حکومت  است. 
برنامه های خود پرده بردارد. دولت می تواند 
انجام  و  بلندمدت  و  برنامه های میان  با 
ادامه دار  و  مستمر  اما  کوچک،  کارهای 

امید را به مردم برگرداند.
تثبیت قیمت  با  را هم می تواند  کار  این 
، کاهش تورم، افزایش اشتغال و کاهش  ارز
مردم  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت 

1. نصراهلل آقاجانی، بررسی شاخصه های امید اجتماعی، 
وب سایت موسسه مبنا، 2 مرداد 1401.

انجام داده و زمینه را برای بهبود اوضاع امید اجتماعی در جامعه فراهم کند. اگر مردم شاهد 
باشند مشکالت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و آموزشی آن ها کاهش پیدا می کند، امید 

در جامعه به وجود می آید. 
مورد  در  دولت  این  کرد.  بیان  را  کشور  در  واکسیناسیون  موضوع  می توان  زمینه  این  در 
واکسیناسیون جهش بسیار خوبی به وجود آورد به گونه ای که مردم در حوزه بهداشتی امید 
پیدا کردند. فرض کنید همین رویداد در مورد اقتصاد رخ دهد و معیشت مردم بهتر شود. 
دولت با این گونه کارها می تواند بذر امید را برای بار دیگر در جامعه بکارد و آن ها را نسبت به 

آینده خوش بین کند.«2 

دو: به کارگیری متخصصین

شاهسمندی نقش حاکمیت و سیستم را چنین تذکر می دهد: 
»اگر می خواهیم فردای جامعه را بهتر و روشن تر بسازیم باید »امید اجتماعی« در جامعه 
جریان پیدا کند. نباید بگذاریم امنیت شغلی جوانان از بین برود، نباید بگذاریم غم نان 
و معیشت به افراد جامعه فشار بیاورد. کار سختی نیست؛ تزریق شادی و امید به جامعه 
کار را نشدنی بکند، اگر از متخصصان هر حوزه در  نمی تواند آن قدرها سخت باشد که 
مورد مشکالت آن حوزه کمک بگیریم؛ اگر یاد بگیریم افراد متخصص را در جای درست 
بنشانیم و از تخصص آن ها استفاده کنیم دیگر نه کسی دچار ناامیدی می شود و نه یاس 

جای شادی را می گیرد.«3 
مجید ابهری نیز مسئولیت دولت را تشکیل کارگروه های تخصصی می داند: 

کارگروه های  قالب  در  تا  نماید  دعوت  دلسوزان  و  نخبگان  از  راسخ  عزم  با  باید  »دولت 
که مأمور به  کسانی  کرده و ضمن مقابله با  تخصصی به ارائه راهکارهای مختلف اقدام 
دلسردکردن و ناامیدی افراد جامعه هستند، اجازه ندهند دشمنان در این مسیر حرکت کنند.  
از طرف دیگر با فراهم کردن امکانات الزم کشور را برای ماندن و زندگی آن ها روان تر کرده و با 
حمایت های مالی و فرهنگی هم وطنان را به اقامت در ایران و تالش برای داشتن زندگی 

بهتر تشویق کنند.«4 

سه: افزایش نقش آفرینی مردم در حکومت

تأکید دسته ای دیگر از تحلیلگران، افزایش نقش آفرینی مردم در جامعه است: 
»راهکار مقابله با این ناامیدی، باور مجدد به جایگاه جمهور در بنیانگزاری است؛ یعنی اگر 
در ملتی این تصور ایجاد شود که جایگاه جمهور موردتوجه است و جایگاه بنیادی خود را 
در امور دارد، چنین مسئله ای منجر به اعتمادبه نفسی در میان اعضای جامعه می شود که 

در سال های گذشته از آن ها سلب شده است.
 این امید محقق نمی شود مگر با دگرگونی های اساسی در کشورمان. ایران بیش از هر زمان 
دیگری نیاز به اصالحات بنیادین و تغییرات اساسی دارد. بدون احیای مجدد جایگاه 

، این امر محقق نخواهد شد.  جمهور
این مسئله در سال های گذشته به صورت سیستماتیک نقض شده است و درنتیجه، توأم 
با اصالحات اساسی مجدد احیا خواهد شد. این خواسته جامعه ما و تاریخ ما از نسل ما 
است. یا باید جایگاه جمهور در بنیانگزاری را برگردانیم یا باید منتظر سقوط جامعه طی 

این بحران باشیم.«5 

2. علیرضا شریفی یزدی، نبود ثبات در جامعه امید اجتماعی را نابود می کند، وب سایت جهاد دانشگاهی، 28 آذر 1400.
3. مریم شاهسمندی، جامعه نیازمند »امید اجتماعی« است، روزنامه تعادل، 18 دی 1400.

4. مجید ابهری، شوق مهاجرت ماحصل محاصره است نه ناامیدی!، فرهنگ سدید،  27 مرداد 1401.
، انصاف اکتشافی و امید اجتماعی، صدانت، 9 اسفند 1396. 5.علیرضا علوی تبار
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غالمرضا کاشی این ضرورت را چنین بیان می کند: 
»راهکار پیش روی ما اما گشودن هر چه بیشتر امکان کنش های سیاسی مسالمت آمیز 
پیش روی جامعه است. اگر امروز همچنان صندوق های انتخاباتی گشوده است، چراکه 

جامعه پر از سرمایه سیاسی است. 
درواقع همان طور که در شرایط فردی با خودکشی های متعدد مواجه نیستیم و همه به نوعی 
در حال زندگی هستیم، در سطح اجتماعی هم جامعه زنده است و همچنان می خواهد 
زندگی کند. حاال اگر خواسته های جامعه امکان بروز از طریق صندوق های رأی را بیابد 
از همین امکان استفاده می کند؛ اما اگر دیگر همین امکان را هم نیابد، راهکار دیگری را 

جستجو خواهد کرد. 
گفتمانی جدیدی است و این با ما و متولیان  جامعه ایران در حال تولید منظومه های 

سیاسی این جامعه است که چقدر این صدا را بشنوند.«1

چهار: احیای حقوق شهروندی

شهیندخت موالوردی، احیای حقوق شهروندی را راه حل احیای امید می داند: 
»در اینجا ما چارچوب بحث امید اجتماعی را ظرفیت هایی که در منشور حقوق شهروندی 
که حقوق شهروندی بدون امید اجتماعی  وجود دارد قرار می دهیم. حقیقت آن هست 
محقق نخواهد شد و زمانی که در جامعه ای شهروندانش از حقوق خود برخوردار نباشند، 

امیدوار نیز نخواهند بود. 
اما اگر بخواهیم از ظرفیت موجود برای ارتقای امید اجتماعی بهره ببریم باید چند قدم را 
که از  برداشت. سوسوهای امید اجتماعی در جامعه ما وجود دارد؛ مانند فرهنگ ایرانی 
طریق آن می توانیم امیدواری را در جامعه زنده کنیم، در آموزه های دینی و ادبیات نیز مواردی 

درباره امیدواری داریم؛ 
بنابراین روح امیدواری در ایران در جریان است و در شهروندان امیدواری به آینده موج 
می زند. به طور مثال ما در انتخابات نشاط اجتماعی را می بینیم و برای رسیدن به امید 

اجتماعی، باید این راهکارها را در نظر داشته باشیم.«2

پنج: شفافیت و واقع نگری حاکمیت

ایجاد شفافیت در نهادهای حاکمیتی، راهکار سیاسی یاسر رستگار برای امیدآفرینی است: 
که می تواند امید را در جامعه تحت تأثیر قرار دهد، متعدد است. امید  »شاخص هایی 

1.  محمدجواد غالمرضا کاشی، بسترهای سیاسی افت امید اجتماعی، صدانت، 9 اسفند 1396.
2.  شهیندخت موالوردی، امید اجتماعی نتیجه احقاق حقوق شهروندی، صدانت، 9 اسفند 1396.

جنسیت،  سن،  تأثیر  تحت  می تواند 
میزان سرمایه اجتماعی و حتی موقعیت 
اقتصادی فرد باشد. برای افزایش امید به 
گام اول، نهادهای  آینده به طورخاص در 
و  شفافیت  باید  دولتی  و  حاکمیتی 
صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند تا 
فاصله دولت و مردم کاهش پیدا کند و با 

مردم گفت وگو داشته باشند. 
اعتماد  شفافیت،  عدم  و  دوپهلوبودن 
به  امید  و  می کند  تخریب  را  عمومی 
برای  دوم  گام  می برد.  بین  از  را  آیند 
در  واقع نگری  جامعه،  در  امید  ایجاد 
است  اجتماعی  سیاست گذاری های 
کامًال مدنی و واقعی  که باید یک مفهوم 
عمومی  سیاست گذاری  باشد.  داشته 
عقالنیت  و  شفافیت  بر  مبتنی  باید 
در  امید  ایجاد  برای  بنابراین  باشد؛ 
جامعه باید سیاست واقعی و حقیقی را 

پایه گذاری کنیم.«3

شش: افزایش سالمت روانی جامعه

برای  متفکران  توسط  که  وظایفی  دیگر  از 
دولت تعیین شده است، افزایش سالمت 
اجتماعی و ایجاد بستر اجتماعی مناسب 

برای امیدواری جامعه است.
»برای افزایش روحیه امید و امیدواری در 
یکی  شود؛  انجام  باید  اقدام  دو  جامعه 
بسترسازی محیط اجتماعی که در حوزه 
وظایف مدیریت عمومی جامعه قرار دارد 
اجتماعی  سرمایه های  افزایش  دیگری  و 
را  بسترها  باید  سیاسی  سیستم  است. 
کند؛  فراهم  اجتماعی  امید  افزایش  برای 
نهادهای  طریق  از  باید  اینکه  ازجمله 
آموزشی رسمی و غیررسمی، به شهروندان 
مهارت زیستن در زندگی جمعی را با توجه 
به تنوع عقاید، سالیق و روش های زندگی 
آموزش داده و فرآیند جامعه پذیری را برای 
که انسان ها  کند؛ به گونه ای  آن ها تسهیل 
روش های  و  آرا  داشتن  عین  در  بتوانند 
زیست متفاوت، در کنار یکدیگر زندگی 
تعارضات  و  داشته  مسالمت آمیزی 

، امید؛ از واقعیت تا ذهنیت، خبرگزاری  3. یاسر رستگار
ایکنا، 17 آذر 1397.

غالمرضا کاشی  		علیرضا شریفی یزدی  		
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صلح جویانه  شیوه های  با  را  خود  میان 
کمتر به فکر انتقام جویی و  کنند و  حل 
باشند.  یکدیگر  به  نسبت  سخت گیری 
نظام سیاسی می تواند با افزایش برنامه های 
و  غم  میزان  اجتماعی،  انبساط  و  شاد 
اندوه اجتماعی را در جامعه کاهش دهد 
و جامعه ای بانشاط تر و پرانرژی تر را برای 

فردا آماده کند؛ 
آموزش  به  جامعه  منظور  همین  به 
 ، گفت وگو نظیر  اجتماعی  مهارت های 
ارتباطات  برقراری  شنیدن، حل مسائل، 
و به طورکلی،  اجتماعی، حل اختالفات 
آن هم  دارد؛  نیاز  جمعی  زیست  مهارت 
به گونه ای که شهروندان کامًال از خطرات 
سر  پشت  را  تهدیدات  مانده،  مصون 
زندگی  یک  برای  را  خود  و  گذاشته 

اجتماعی سالم آماده کنند. 
یکی از سیاست هایی که مدیریت سیاسی 
و کالن جامعه می تواند در این زمینه اتخاذ 
است،  اجتماعی  سالمت  افزایش  کند، 
روند  اجتماعی  آسیب های  که  به گونه ای 
نزولی داشته و مهم تر از آن، از بعد فرهنگی، 
داشته  بهتر  فردایی  به  امید  جامعه  افراد 
باشند. اگر این فرآیند اتفاق بیفتد، از نظر 
فرهنگی و ذهنی شاهد بسترسازی برای 

امید اجتماعی هستیم.«1

1. رضا اسماعیلی، امید؛ از واقعیت تا ذهنیت، خبرگزاری 
ایکنا، 17 آذر 1397.

ب(راهکارهایفلسفی

یک:  احیای امر نامتعین

بیژن عبدالکریمی در تحلیلی فلسفی، احیای امر نامتعین در جامعه را کلید حل مشکل امید 
اجتماعی می داند؛ او در تحلیلی غامض چنین می گوید: 

»در یک نگاه بسیار کلی جهانی، معتقدم انسان پسامدرن دو تجربه بزرگ تاریخی را پشت 
که در آن سنت،  کرده است  سر گذاشته؛ از یک سو عالم سنت و ماقبل مدرن را تجربه 
روشنایی های بزرگی وجود داشت. روشنایی هایی که به جهان، معنای عظمت و زیبایی 
 ، می بخشید؛ اما این روشنایی به ظهور نظام پاپی منجر شد. نظامی به حقیقت تعین ناپذیر

شکل دادند و انسان را به پای نظام تئولوژیک نابود کرد.
 تکرار آن دوران، بیم انسان های روزگار ماست. هراسی که انسان را به تجربه رنسانس رساند و 
بشر غربی پس از آن دوران به اومانیسم و آزادی عقل از کلیسا و روشنایی های بسیار زیادی 

دست یافت؛ اما در این میان، روشنایی اصیلی نادیده گرفته شد. 
لذا تمام دستاوردها دنیای مدرن به تاریکی گرایید. نهیلیسم و بی معنایی که حاصل انکار 
اصلی تعین ناپذیر بود، دومین تجربه تلخ تاریخی انسان پسامدرن است. در چشم انداز 

بومی و محلی، روزگار ما روزگار به پایان رسیدن یک آغاز است. 
یخی ما با انقالب سال 57، تقریبًا امکانات بسیار خودش را به  در روزگار ما سنت تار
یخی ما عبارت از  یخی ما به اتمام رسید. سنت تار ظهور رساند و این چنین سنت تار
یخ ما، امر تعین ناپذیر در قالب نظام های  مأوا کردن در امر تعین ناپذیر بود. در طول تار
نهیلیسم  از  مخفی  صورت  همواره  نظام ها  این  اما  است؛  شده  پذیر  تعین  یک  تئولوژ
لوای  پشت  در  که  هستند  نهیلیسم  عین  البغدادی،  ابوبکر  امثال  کرده اند.  آشکار  را 

گرایی مخفی شده اند. معنا
 امروز جوانان ما به دلیل واکنش شرایط سیاسی و اجتماعی به سنت تاریخی خود خشم 
و کینه دارند. خشمی که قابل درک است، اما قابل دفاع نیست. امروز در روزگاری زندگی 
می کنیم که همه بت های قبیله من هم در کنار بسیار از بتان دیگر جوامع شکسته شده 
است. توتم را از قبیله من گرفته اند و زندگی یک قبیله بدون توتم به خصوص برای توده های 

تربیت ناشده بیمناک است. 
من همه را دعوت می کنم که در کنار فروپاشی همه بت ها و توتمهای قبیلگی، به رقص و 
شادی بپردازند؛ چون می تواند نویدبخش ظهور مجدد امر تعین ناپذیر باشد. در فراسوی 
همه بیم ها و امیدهای علمی و اجتماعی و سیاسی در ذات جهان و در ذات زندگی و در 

، نامتعین خود را نشان می دهد.  ذات تفکر
این حقیقت به اعتقاد من یگانه امید راستین را می تواند نمایان کند. من امیدوارم صاعقه ای 
از امر تعین ناپذیر نسل جوان را در دیار ما مورد اصابت قرار دهد. من به این صاعقه جنون 
امید بسته ام. جنون در امر تعین ناپذیر یعنی عشق راستین به خود هستی و جریان راستین 

و همیشگی زندگی.«2

دو:ملموس سازی اهداف

مجتبی تمدنی، مسیر تحقق امیدواری را تعریف هدف برای جامعه می داند: 
»زمانی امید به وجود می آید که هدف وجود داشته باشد و برای آن کوشش شود. حقیقت 
این است ما عقب ماندیم. مشکل ما از زمان قاجار همین است. درجا زده ایم. دنیا جلو 
رفت و ما ماندیم. امید یک تعریف کلی و جامع است. باید ببینیم موفقیت های فردی چه 

هستند و به آن ها چنگ بزنیم؛ نباید آن ها پاره شوند.باید بارقه های امید را پیدا کنیم. 

2. بیژن عبدالکریمی، بیم ها و امیدهای انسان معاصر از چشم انداز فلسفی، صدانت، 9 اسفند 1396.

بیژن عبدالکریمی  		
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در سطح جامعه باید یک تحرک اقتصادی به وجود بیاوریم تا افراد معیشتشان بهبود پیدا 
کند. هدف های خیلی بزرگ و شعارهایی که می دهند تبدیل به امید نمی شود. چون اصوًال 

به دست نمی آیند و فقط امید واهی می شوند که از امید و ناامیدی بدتر است.«1

سه:  عبرت از تجربه های تاریخی

هادی خانیکی در پیشنهادی جالب توجه، راه افزایش امید جامعه را کشف عامل بقای آن 
جامعه در بحران ها و کوران مشکالت گذشته می داند: 

»توصیه ای که می توان کرد این است که جامعه به سمت پیدا کردن راز بقای خود برود. 
کنشگران سیاسی و  که هم متفکران و هم  کاری است  کردن نبوغ بقای ایرانیان،  پیدا 
هم هنرمندان باید به آن بپردازند.در جامعه ایران و در فرهنگ ایران، هم در وجه ایرانی اش 
و هم در وجه اسالمی اش، ما شواهد بسیاری در طول تاریخ داریم که این جامعه توانسته 
در برابر شدائد و دشواری های مختلف اعم از جنگ، قحطی، بیماری های واگیر با قدرت 
کشندگی باال و ... بایستد و این اتفاقات نتوانسته جلوی تفکری را که منجر به پیدایش 

فرصت های جدید مثل تعلیم و تربیت می شود، بگیرد«.2

چهار: نادیده نگرفتن مسائل

مریم شاهسمندی، ازجمله بایسته های گسترش امید در جامعه را دیدن و توجه به مسائل و عدم 
غفلت از آن ها برمی شمارد:

»باید مسائل اجتماعی را در اولویت قرار دهیم. یکی از آخرین رویکردها در تحلیل مسائل 
اجتماعی در قرن بیستم رویکرد برساخت گرایی است، بحث این است که مسائل اجتماعی 
باید وجود ذهنی پیدا کنند؛ اگر فقط در جامعه وجود عینی داشته باشند و جامعه درباره آن 
احساس درد نکند در حد مسئله عینی و بیرونی باقی می ماند و چون وجود ذهنی در میان 
اعضای جامعه پیدا نکرده؛ مسئله اجتماعی تلقی نمی شود؛ پس تداوم می یابد و درمان 

نمی شود؛ مانند یک فرد بیمار که بیماری اش را متوجه نیست. 
اگر افراد از کنار کودک کار عادی عبور کنند و این وضعیت به عنوان یک مسئله در ذهن شان 
تلقی نشود، کودک کار همیشه وجود خواهد داشت. وقتی درصدد درمان برمی آیند که کودک 
کار در ذهن شان تبدیل به یک مسئله آسیب زا شود؛ نه یک امر عادی از وضعیت جامعه. 
آن موقع است که می توانند آن مسئله را حل کنند. نباید بگذاریم هیچ یک از آسیب های 
اجتماعی عادی انگاری شوند. در این صورت است می توانیم راهکارهای مناسب برای 
حل مشکالت و نه پاک کردن صورت مسئله ها پیدا کنیم و تا جایی که می توانیم امید و 

شادی را در جامعه گسترش دهیم.«3

پنج: فهم معنای زندگی

احمد زیدآبادی، کلید حل مشکل امید را نه در نگاه به بیرون، بلکه در بازگشت به درون می داند؛ 
او معتقد است امید از درون می جوشد، آنگاه که معنای زندگی به درستی فهم شده باشد: 

»محیط اجتماعی با همه مختصات و در همه ابعادش بعضًا می تواند روبه پیشرفت در 
جهت ایجاد فضایی آزاد و عادالنه و مرفه و مفرح باشد. جامعه اما همیشه رو به سمت بهبود 
ندارد. گاه جوامع رو به انحطاط می گذارند و تباهی و خشونت در کمین آن ها می نشیند. 
امید را همیشه نمی توان در محیط اجتماع پیدا کرد. آن را ابتدا باید در عرصه کیهان و در 
درون خویش یافت. این البته مشروط به نگاهی متفاوت به جهان و انسان است؛ همان 
نگاهی که این روزها آن را کهنه و مستعمل فرض گرفته اند، اما این نگاه ایمانی است که 

1. مجتبی تمدنی، امید جامعه به دستاوردها گره خورده است، فرهنگ سدید،  1 شهریور 1401.
2. هادی خانیکی، چشم اندازهای امید اجتماعی، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 24 آبان 1399.

3.  مریم شاهسمندی، جامعه نیازمند »امید اجتماعی« است، روزنامه تعادل، 18 دی 1400.

را  هستی  می شود.  تازه تر  و  نوتر  روزبه روز 
معنا و مفهومی است. 

زندگی ما برای کشف این معناست. پس 
لذت های  و  خواب  و  خور  برای  صرفًا 
نکرده ایم  هبوط  ورطه  این  به  جسمانی 
شویم.  نومید  زحمتی  و  رنج  هر  با  که 
فزاینده  امید  همان  معنا  جستجوی 
است که از بیرون و درون ما می جوشد و 

سرریز می شود. 
تنهایی  گوشه  و  انزوا  در  هستی  معنای 
از  ترس  و  سیاست  و  جامعه  از  پرهیز  و 
مشکالت به صورت کامل هویدا نمی شود. 
سیاسی  بغرنج  حوادث  کوران  در  ازقضا 
و اجتماعی رخ می نماید. پس مشکل و 
رنج و تباهی، سببی برای نومیدی نیست؛ 
تا  است  دائمی  کارزاری  برای  زمینه ای 

آدمی کارآزموده و جان سخت شود. 
در  هرگز  کارآزموده  و  جان سخت  آدم 
نومیدی  رنگ  مشکالت،  با  مواجهه 
پنجه  در  پنجه  نمی نشیند.  رخش  بر 
شدن  گالویز  از  و  می افکند  مشکالت 
بخواهد  اینکه  نه  نمی هراسد.  آن ها  با 
بر  یا با پس زدن عقل  کند و  ماجراجویی 
خنگ عواطف سوار شود و یا با آسیاب 
بادی به ستیز برخیزد! دقیقًا به عکس، حازم 

و هشیار و محتاط و حسابگر است.«4

4.  احمد زیدآبادی، امید جایی در درون ماست!، کانال 
احمد زیدآبادی، 11 خرداد 1399.

یدآبادی  		 احمد ز
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شش: ایمان و معنویت

درنهایت، عامل مهم دیگری که برای ایجاد 
امید اجتماعی مورد تأکید است، توجه به 
مسئله اساسی معنویت و خداست؛ حمید 

الهی دوست معتقد است: 
»کافر به بن بست می رسد، ولی مؤمنی که 
به غیب، خداوند و انبیاء و اولیاء ایمان 
به  کسی  اگر  امیدوار است.  دارد، همواره 
لحاظ ظاهری به بن بست برسد، از لحاظ 
باز  برایش  هنوز  توکل  و  دعا  راه  معنوی 
است. برای جلوگیری از ناامیدی باید به 
دنبال دعا و ارتباط با خداوند رفته و جهاد 

و تالش خود را متوقف نکنیم. 
فیض  این  و  باز  همواره  الهی  فیض  راه 
اینکه  به  توجه  با  است.  نامحدود 
امدادهای غیبی در زندگی بشر مؤثر است 
غیبی  امدادهای  این  به  مؤمن  انسان  و 
ایمان دارد، یأس از رحمت الهی از گناهان 

کبیره است. 
خواندن دعاهای امیدبخش، مجالست 
مطالعه  و  امید  اهل  انسان های  با 
امیدوار  زندگی  به  که  کسانی  زندگی نامه 
تا  می کند  کمک  انسان  به  نیز  بودند 

همواره به آینده امیدوار باشد. 
سوره   113 که  دارد  سوره   114 کریم  قرآن 
آغاز  الهی  خاص  و  عام  رحمت  با  آن 
شده و تنها یک سوره »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم« ندارد، یعنی در قرآن نیز رحمت 
است.  گرفته  پیشی  او  غضب  بر  خدا 
خداوند همیشه راه جبران و بازگشت را 
اگر  که  بداند  باید  انسان  و  گذاشته  باز 
گناهکار باشد، راه توبه و امید نیز همواره 

باز است.«1 
رسول ملکیان نیز در این باره اینگونه می گوید:
»حتی آیاتی که در بحث قیامت وارد شده 
نیز با امید همراه است که می گوید ای بشر 
مطمئن  رفتید،  دنیا  از  شما  هنگامی که 
باشید آن دنیا، آخرتی است که در آنجا در 

ناز و نعمت و بهشت به سر می برید. 
همچنین اگر کسی در دنیا مریض و دچار 

تا  واقعیت  از  امید؛  حمید،  الهی دوست،  حمید   .1
ذهنیت، خبرگزاری ایکنا، 17 آذر 1397.

انواع نواقص در زندگی شد، آیاتی در قرآن وجود دارد که می گوید همه این ها امتحان الهی و 
برای کمال شماست. هنگامی که نگاه ما، توحیدی، معنوی و به تعبیری نگاهمان به آسمان 

باشد، هیچ وقت تحت هیچ شرایطی ناامید نخواهیم شد.«2

ج(راهکارهایاجتماعی

یک: برجسته سازی رسانه ای زیبایی ها

در مقابل منفی بازی و سیاه نمایی که تاکنون توسط روشنفکران انجام شده است، اسماعیل 
امینی برجسته سازی و روایت زیبایی ها را راه حل می داند: 

که در شرایط سختی، هم چنان زیبایی ها را ببینند. باید  »رسالت هنرمندان این است 
هرچقدر هم این زیبایی ها کوچک باشند، به آن ها دامن بزنند، آن را نشان دهند تا ترویجش 
کنند و الزمه این کار این است که هنرمند برجسته، منبری برجسته، معلم برجسته و ... در 
جامعه همراه مردم باشد نه اینکه بخواهد با دیدن نامطلوبی های جامعه، به گوشه ای برود 

، فضا برای افراد مجعول باز خواهد شد.«3 چراکه با این کار

دو: احیای انجمن های مردم نهاد

از جمله راهکارهایی که تأکیدات متعددی از سوی دسته از تحلیلگران بر آن می شود، گسترش 
فعالیت انجمن های مردم نهاد است؛ امیری اسفرجانی دراین باره گفته است: 

»در طول صدسال گذشته جامعه ایران تالش های بسیاری برای ایجاد و استقرار دموکراسی 
انجام داده که این تالش ها معموًال به شیوه هایی چون انقالب یا به شیوه های مسالمت جویانه 
چون اصالحات صورت گرفته؛ اما آنچه محرز است اینکه همه این تالش ها برای ایجاد تغییر 
در شیوه حکومت داری یا به عبارتی دستیابی به دموکراسی بوده؛ درحالی که در قالب رویکرد 
امید اجتماعی برای دستیابی به دموکراسی، باید به دنبال دموکراسی به مثابه شیوه زندگانی بود؛ 
به این شکل که افراد جامعه باید به این نتیجه برسند که دستیابی به دموکراسی، اساسی ترین 
مسئله کشورشان در طول صدسال گذشته است و برای ایجاد تغییرات در جهت دستیابی 

به آن، از طریق ایجاد تغییرات در شرایط حاضر دست به عمل بزنند؛ 
در اینجا باید گفت که امید اجتماعی با تغییرات خشن، تند و ساختارشکنانه مخالف است 

2. رسول ملکیان، امید؛ از واقعیت تا ذهنیت، خبرگزاری ایکنا، 17 آذر 1397.
3. اسماعیل امینی، چشم اندازهای امید اجتماعی، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 24 آبان 1399.

اسماعیل امینی   		
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و طرحی بسیار مصلحانه و مسالمت جویانه برای ایجاد تغییر در شرایط، به منظور دستیابی به 
دموکراسی پیشکش می کند؛ به این شکل که مسئولیت تغییر را به عهده شهروندان می گذارد 
، افرادی که به ارزش های دموکراتیک کمتر پایبند هستند، به افرادی تبدیل شوند  و با این کار

که نه تنها به ارزش های دموکراتیک باور دارند، بلکه در مقام عمل به آن پایبند هستند.«1 
فراستخواه نیز با توجه به این که فقدان سازوکار نقش آفرینی مردم در اداره امور را ازجمله عوامل 
ناامیدی اجتماعی می دانست، سازمان های مردم نهاد را به عنوان ظرفیتی برای تحقق این مهم و 

درنتیجه راهی برای احیای امید اجتماعی می داند: 
»کار مهمی که برای این ملت باارزش می شود انجام داد این است که امکان هایی فراهم 
آورد که تجربه کنند که می توانند. شرایطی که NGO ها احساس کنند که در ساختن این 
جامعه می توانند مؤثر باشند و مثًال مشکل محیط زیست را تا حدی حل کنند و احساس 

موفقیت کنند. 
از طریق حمایت از طرح های NGO ای و طرح های محله ای کمک کنیم. این مردم توانایی 
ادراک شده را تجربه کنند و یاد بگیرند که می توانند وضعیت را بهبود ببخشند. ما از همان 

طریق اجتماعی که ناامید شدیم باید امیدوار شویم.«2

سه: رشد مسئولیت پذیری مردم 

سارا شریعتی معتقد است امید باید کارایی خود را نشان دهد و مسئولیت پذیر باشد تا مورد 
استقبال قرار گیرد: 

»در قرن 21 امید در صورت اتوپیک و ایدئولوژیک و انقالبی خودش متهم شده است به 
بی مسئولیتی. برخی می گویند قرن 21 قرن امید نیست و قرن مسئولیت است؛ بنابراین امید 

متهم است که در خدمت خودش بود و نه جامعه. 
امید متهم است در واقعیت دست کاری کرد تا جامعه ای بهتر بسازد؛ اما آن را تبدیل کرد به 
جهنم! به همین دلیل امروز نسل جدید، امیدواران دیروز را به پرسش می گیرند که با چه عقالنیتی 

امیدوار بودید؟ 
که با برنامه ریزی مشخص  ، امید عقالنی و واقعی است. امیدهایی مشخص  امید امروز
می توان به آن رسید. درنتیجه اگر امروز با علم به تاریخچه امید در قرن 20 که شکست و بدبینی 
است، بخواهیم از همین امید فراخوانی دهیم، باید متوجه باشیم که این مفهوم نیاز به صورت 

1. زهرا امیری اسفرجانی، امید اجتماعی ضرورت جامعه دموکراتیک است، خبرگزاری ایمنا، 5 بهمن 1398.
2. مقصود فراستخواه، ایرانی ها ملتی امیدوار ولی بدون امید اجتماعی، موسسه رحمان، 14 آذر 1400.

که امروز به  بندی مجدد دارد. اگر نقدی 
امید وارد شده است از منظر مسئولیت 
امید  به  باید  امید  به  ما  فراخوان  است، 

مسئوالنه و پاسخگو باشد.«3

چهار: مهارت افزایی عمومی

مهارت  ضرورت  نصرآبادی  علی  حسن 
افزایی را چنین تبیین می کند: 

با  ما  آرزوهای  و  امیدها  اوقات  »گاهی 
قابل  و  نمی کند  پیدا  تطبیق  واقعیت 
عینیت بخشیدن به آن نیست، به همین 
دلیل باید بین امیدها و آرزوهای ما توازن 
برقرار باشد. در مسیر اهداف باید امکانات 
و میدانی را که می توانیم به آن برسیم در نظر 
بگیریم، اینکه آیا پتانسیل های وجودی من 
و موقعیت بیرونی مثل محیط و شرایط، 
این اجازه را می دهد به آن نقطه ای که آرزو 

و آمال من است برسم؟ 
تطبیق بین استعدادها و توانمندی های 
درونی و فرصت ها و داشته های محیطی، 
وقتی  می شود.  نامیده  واقع بینانه  امید 
امیدهای انسان تنها در محفظه آرزوهایی 
باشد که با توانمندی های وی تطابق ندارد، 
معموًال انسان دچار ناکامی های پی درپی و 
افسردگی خواهد شد و حاالتی مانند خود 
درماندگی و امثال این ها را تجربه می کند و 
درنتیجه امیدش به آینده، یعنی جایی که 
به عنوان نقطه آرزوی خودش در نظر دارد، 

قطع می شود. 
اگر در جامعه ای می بینیم که افراد به کرات 
دچار مسائلی همچون ناکامی و ناامیدی 
می شوند، نشان می دهد که در سطح کالن 
کار اصولی انجام  در خصوص این ابعاد 
نشده است؛ برای مثال به جوان فرصت 
نداده ایم که خودش را بیازماید و شکست 
جبران  و  زندگی  مجدد  درس  به عنوان  را 
این  روی  بر  چون  لذا  کند؛  معنا  خطاها 
اصول در ابعاد شناختی، معنایی و تربیتی 
کار نشده است، درزمینه تربیتی با مشکل 

مواجه شده ایم. 
برای  جدید  میدان آوری های  به  نیاز  ما 

3. سارا شریعتی، سرانجام روزی فراخواهد رسید، کانال 
تلگرامی سارا شریعتی، 21 بهمن 1396.

سارا شریعتی   		
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به  داریم،  جوانان  و  نوجوانان  کودکان، 
حتی  و  کار  محیط  مدرسه،  که  شکلی 
محل زندگی برای آن ها میدانی باشد که در 
آن مهارت ها، شناخت ها و توانمندی های 

خود را افزایش دهند.«1

پنج: ایجاد فرهنگ کار

زندگی  در  امید  افزایش  راه های  از  »یکی 
انسان ها، کاردرمانی است؛ باید فرهنگ و 
کار و تالش در زندگی نهادینه شود  تفکر 
و افراد از کارهای کوچک شروع کنند تا به 

کارهای بزرگ برسند. 
، ورزش و سالمتی جسمی  از طرف دیگر
و روحی نیز از شروط امیدواری در زندگی 
عوامل  مهم ترین  از  یکی  بیماری  و  بوده 

ایجاد ناامیدی است.«2

7.پیامدهایامیدوناامیدی

در پاسخ به چرایی نیاز به امید و احساس 
بیانگر  که  اجتماع  و  فرد  در  امیدواری 
متفکران  است،  امید  از  بحث  ضرورت 
پاسخ هایی را ارائه کرده اند و از این طریق، 
ویژگی های جامعه امیدوار و جامعه ناامید 
را برشمرده، فرصت ها و خطرات در کمین 

این گونه جوامع را گوشزد کرده اند.

الف(پیامدهایامیدواریاجتماعی

مصطفی اقلیما پیامد امیدواری فرد و جامعه 
را چنین توضیح می دهد: 

انگیزه در زندگی  »امید داشتن مهم ترین 
قرآن  در  خداوند  لذا  است.  فردی  هر 
بشر  زندگی  در  را عاملی مهم  امید  کریم، 
برمی شمرد و بیان می کند که امید انسان 
هرچه  می دهد.  سوق  کاری  به سوی  را 
و  فردی  زندگی  از  باشند،  امیدوارتر  مردم 

اجتماعی شان لذت بیشتری می برند.
امیدواری  احساس  فرد  که  شرایطی  در 
نیز  باالیی  تعلق خاطر  احساس  کند، 
اعتماد  که  زمانی  جامعه  اعضای  دارد. 
اجتماعی باالیی داشته باشند، احساس 

1.  حسن علی نصرآبادی، امید؛ از واقعیت تا ذهنیت، 
خبرگزاری ایکنا، 17 آذر 1397.

تا ذهنیت،  واقعیت  از  امید؛  کجباف،  2.  محمدباقر 
خبرگزاری ایکنا، 17 آذر 1397.

تعلق خاطرشان به جامعه افزایش می یابد. زمانی که اعضای جامعه به ارزش ها و هنجارها 
توجه کنند، جامعه فعال و قانونمند است. هرکدام از این اتفاقات به تنهایی برای افزایش 
کافی است. رضایتمندی اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل  ضریب امنیت اجتماعی 
آرامش جامعه خواهد بود. امید اجتماعی می تواند زمینه را برای افزایش مشارکت اجتماعی 
فراهم کند، اعتماد را در جامعه باال ببرد، مانع فروپاشی اجتماعی و شورش های اجتماعی و 
ازهم گسیختگی اجتماعی شود، حس تعلق را در جامعه افزایش دهد و مسئولیت پذیری را 
جایگزین بی تفاوتی اجتماعی کند. این موارد نسبت مستقیمی با هم دارند؛ در جامعه ای که 

سرمایه اجتماعی باال باشد، طبیعتًا امید به آینده بیشتر خواهد بود.«3 
طاهری دمنه، ثمرات امید را این گونه برمی شمارد: 

»آینده پیش بینی پذیر نیست؛ اما همه آدمیان برای تصمیم گیری، تصاویری از آینده در 
ذهنشان می سازند و بر مبنای آن ها عمل می کنند. تصاویر آینده، خوش بینانه و یا بدبینانه 
است و در سطح فردی یا جمعی عمل می کند. توانایی به تصورکشیدن آینده های متفاوت، 
یکی از ویژگی های گونه انسان خردمند است؛ اما بسیار مهم است که از تصاویر جمعی از 

آینده صحبت شود. 
از  کند، راهی برای برون رفت  با اهداف مشترک مهار  آینده را همسو  وقتی یک جامعه، 
یا  تقویت  آمد.  خواهد  فراهم  هویت  بحران  ازجمله  اجتماعی،  بحران های  از  بسیاری 
تضعیف برخی تصاویر آینده می تواند راهی برای غلبه بر چالش های فرهنگی باشد؛ اما 
تصاویر جمعی مثبت و خوش بینانه، شرایط الزم و نه کافی برای رسیدن به وضعیت بهتر 

در آینده است.
ما به چیزی فراتر از تصاویر صرفًا مثبت از آینده نیاز داریم تا جنبش، حرکت و تعهد برای 
، امید اجتماعی  تغییر وضعیت کنونی به وضعیت بهتر را تضمین کند و آن مفهوم واالتر
است. امید اجتماعی یکی از مهم ترین عواطف آینده محوری است که باید بررسی شود؛ 
جامعه  آن  اعضای  از  زیادی  بخش  امیدواری  سطح  به  جامعه  پویایی  و  سالمت  زیرا 

بستگی دارد. 
ازنظر فیلسوفان عمل گرا نیز موضوع فلسفه باید درباره امید و آینده نگری مثبت باشد. در 
سطح اجتماعی، هرچه میزان امید افراد به تحول جامعه بیشتر شود، میزان مشارکت آن ها در 
ساخت آینده آن جامعه نیز بیشتر خواهد شد؛ زیرا به واسطه این امید، تمامی ظرفیت های 

3. مصطفی اقلیما، سه اصل مهم در اسالم برای پیشرفت جامعه، خبرگزاری ایکنا،  2 خرداد 1401.

مصطفی اقلیما  		
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فردی و جمعی برای تغییر آینده رشد می کند و در کنار یکدیگر برای ساخت جامعه ای بهتر 
به کار گرفته می شوند. 

آرمان شهری  ایده  یک  پیشرفت،  دریابند  تا  می کند  کمک  افراد  به  اجتماعی  امید 
دست نیافتنی نیست؛ بلکه با کوشش همراه با امید می توان به آن دست یافت.«1 

احمد می دری معتقد است: 
»میزان عمل جمعی برای زندگی بهتر جمعی بستگی به این دارد که انسان ها تا چه اندازه 
تصور کنند که می توانند از طریق اقدام های مختلف جمعی، به یک زندگی بهتر دست 
پیدا کنند؛ به میزانی که مردم امید به وضعیت بهتری دارند، آسیب های اجتماعی کاهش 

می یابد، فساد کم می شود، امکان هر تحولی فراهم می شود. 
نمونه اش سال های جنگ تحمیلی است. مردمی که جوان هایشان را از دست می دهند، 
امید به آینده دارند. وضعیت اقتصادی خوب نیست، اما مردم حاضرند به یک اقدام 
جمعی دست بزنند. برعکس، در جاهایی شاهدیم که رشد اقتصادی خوب است، مثل 
دهه های 1340 و 1350، اما مردم حاضرند نظم اجتماعی را بر هم بزنند و مأیوس هستند. 

پرداختن به این موضوع در حوزه اجرا بسیار مهم است.«2 
این مهم در بیان موسوی چلک چنین آمده است: 

»معموًال در چنین شرایطی که مردم انگیزه برای کارکردن دارند، احساس می کنند پویایی در 
آن جامعه بیشتر خواهد شد، نقش های اجتماعی شان را بهتر انجام می دهند، احساس 
تعلق بیشتری به این جامعه دارند و حتی اگر مشکالتی هم به وجود بیاید با تحمل و 
تاب آوری تالش می کنند تا مسئولیت خودشان را نسبت به جامعه و در قبال آن نشان دهند 

، فروپاشی کمتر و اعتراضات عمومی کمتری شاهد باشند.  تا انسجام بیشتر
هر  در  اجتماعی  اعتراضات  اوقات  گاهی  نیست.  ناامیدی  به منزله  اعتراضی  هر  البته 
جامعه ای می تواند به بهانه رساندن صدا به مسئولین مرتبط باشد. معموًال در جوامعی که 
امید بیشتری هست رضایت مندی بیشتری در آن جامعه هم وجود دارد، زیرا ظرفیت هایشان 

را برای توسعه جامعه شان به کار می گیرند.«3

ب(پیامدهایناامیدیاجتماعی

دسته دیگری از تذکرات و گوشزدهای متفکران، بیان پیامدهای ناپسند و خطرناک ناامیدی، 
چه فردی و چه اجتماعی است؛ ازجمله این پیامدها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

یک: تخریب مشارکت اجتماعی

ازجمله خطرات ناامیدی، عدم مشارکت مردم در امور اجتماع است؛ خانیکی می گوید: 
»پایین بودن امید اجتماعی به کاهش و تخریب سرمایه اجتماعی، تنزل مشارکت اجتماعی 
و رضایت از زندگی منجر می شود. کاهش امید اجتماعی به صورت ملموسی جامعه را از 
تعهدات اخالقی و قانونی و ارزش های معنوی دور می کند و راه را بر رشد فرهنگ مادی، 

رفتارهای فرصت طلبانه فردی و بی اعتنایی به حقوق شهروندی می گشاید.«4 
شریفی یزدی می گوید: 

گم می کند و در راه رشد و  »هنگامی که ناامیدی بر جامعه چیره می شود اهداف خود را 
گام برنمی دارد. افراد منزوی می شوند و رفتارهای اجتماعی آن ها کم می شود و  بالندگی 
هرکسی به شکلی در تالش است تا تنها به مشکالت شخصی خود بپردازد و آن ها را حل 

1. محسن طاهری دمنه و معصومه کاظمی، خوانشی آینده پژوهانه از پروبلماتیک امید اجتماعی در ایران، پژوهش های 
راهبردی مسائل اجتماعی ایران، شماره 30، پاییز 1399، ص 71.

2.  احمد میدری، امید و نشاط اجتماعی، وب سایت دائره المعارف اسالمی، 11 خرداد 1394.
3.  سیدحسن موسوی چلک، جامعه ناراضی است اما ناامید نه!، فرهنگ سدید،  31 مرداد 1401.

4.  هادی خانیکی، امید اجتماعی، خبرگزاری ایکنا، 7 اسفند 1396.

کسی مهاجرت و دیگری اختالس  کند. 
و یا از روش های نامتعارف مانند قاچاق 
درنهایت  موارد  این  می کند.  استفاده 
سبب به  وجود آمدن رکود و نابودی یک 

جامعه می شود.«5 
یاسر رستگار درباره تأثیر منفی ناامیدی بر 

مشارکت اجتماعی اظهار می کند: 
»اولین پیامد جدی فقدان امید به آینده 
در جامعه، انفعال است. انفعال به معنای 
تمام  در  مردم  مشارکت  عدم  و  کاهش 
و  فرهنگی  مدنی،  سیاسی،  حوزه های 
تبعات  موضوع  این  همچنین  است.   ...
و  رفتارهای خشونت طلبانه  دیگری مثل 

پرخاشگرانه به همراه دارد. 
وقتی افراد نمی توانند موقعیت زندگی خود 
از  را  خود  زندگی  به  امید  دهند،  تغیر  را 
دست داده و این موضوع باعث خشونت 
در  ناامیدی  می شود.  مدنی  و  سیاسی 
حوزه آموزش نیز دیده می شود که می تواند 
همین طور  کند،  متوقف  را  علم  رشد 
و  می دهد  کاهش  را  خالقیت  ناامیدی 

درصد ریسک را از بین می برد.«6

دو: خمودگی و سستی

یکی از مخرب ترین آثار ناامیدی، سستی و 
آن است؛ تمدنی در  از  خمودگی حاصل 

گوشزد این خطر می گوید: 
»ما در علم روانشناسی سه و چهار نشانه 
در سطح ناامیدی اجتماعی داریم. یک 
زیاد  آسیب  نشانه های  جامعه  در  اینکه 
می شود؛ یعنی آمارها نشان خواهند داد که 
آسیب ها زیاد شده اند. در بیمارستان ها و 

مطب ها بیماران زیاد می شود. 
دوم اهمال کاری است؛ یعنی مردم دچار 
نمی توانند  کاری  می شوند؛  درماندگی 
پیدا  سرنوشتی  حالت  سوم  بکنند. 
که ببینیم چه  می کنند؛ یعنی این تفکر 
پیش می آید. تا خدا چه بخواهد. آدم های 

ناامید این نشانه ها را دارند. 

امید  در جامعه  ثبات  نبود  یزدی،  5. علیرضا شریفی 
اجتماعی را نابود می کند، وب سایت جهاد دانشگاهی، 

28 آذر 1400.
، امید؛ از واقعیت تا ذهنیت، خبرگزاری  6.  یاسر رستگار

ایکنا، 17 آذر 1397.
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چهارم وابستگی است؛ یعنی یکی بیاید 
من را نجات دهد. فردی بیاید کمک کند. 
چرا مردم اعتراض نمی کنند، چرا مردم بلند 
نمی شوند، چرا حرکت نمی کنند، دیگران 
کاری بکنند که من هم نجات پیدا کنم. 
قربانی سازی در همین فرایند رخ می دهد. 
ما ملت قربانی شده ای هستیم. ما نسل 
این ها  نیاوردیم.  شانس  ما  سوخته ایم. 

کلیدواژه آدم های ناامید است.«1 
احمد مهرشاد نیز به این مساله مهم توجه 

داده است: 
انرژی  به  روبه جلو  حرکت  برای  »جامعه 
امید  از  آن  از  زیادی  بخش  که  دارد  نیاز 
تعالیم  در  حتی  می گیرد.  سرچشمه 
گناهان  که یکی از بزرگ ترین  دینی آمده 
چون  است؛  یأس  و  ناامیدی  کبیره، 
ناامیدی  دچار  جامعه ای  که  زمانی 
محرک  می تواند  که  فضاهایی  می شود، 
خوب  باشد،  اصالح  و  تغییر  برای  آن 
افراد  در  خمودگی  نوعی  نمی کند؛  عمل 
آن جامعه به وجود می آید و حتی ممکن 
و  زده  خودتخریبی  به  دست  است 

همه چیز را پایان یافته بدانند. 
برابر  در  به شدت  جامعه ای  چنین 
آسیب ها و مشکالت واداده می شود و به 
تعبیر عامیانه، چیزی برای از دست دادن 
جامعه ای  هر  برای  وضعیت  این  ندارد؛ 

دردناک خواهد بود.«2

سه: حزن و اندوه

ناامیدی مالزم اندوه است؛ علیرضا ناجی 
این آسیب را چنین گوشزد کرده است: 

»از باب اینکه گفته می شود »تعرف االشیاء 
باضدادها«، می توان دریافت نقطه مقابل 

امید، یأس است. 
در قرآن آیات قابل توجهی در نهی از یأس 
وجود  مختلفی  تعبیرهای  و  است  آمده 
دارد، از قبیل اینکه »از رحمت خدا ناامید 
« و »هیچ وقت  کافر نمی شوند به جز قوم 

1.  مجتبی تمدنی، امید جامعه به دستاوردها گره خورده 
است، فرهنگ سدید،  1 شهریور 1401.

2.  احمد مهرشاد، امید؛ از واقعیت تا ذهنیت، خبرگزاری 
ایکنا، 17 آذر 1397.

امیدتان را به خدا از دست ندهید«. آیه 135 سوره بقره امیدوارکننده ترین آیه قرآن است که 
می گوید وقتی یأس از رحمت خدا برابر با کفر قرار داده شود، پس عقیده به رحمت خدا 
مساوی با ایمان است.  هر چه به طرف یأس می رود، پدیده ضعف ایمان و دور شدن از 
صراط مستقیم رخ می دهد و هرچه به سمت امید برود، نتیجه ایمان او است. کسی که امید 
دارد، حزن به دلش راهی ندارد. رسول خدا )ص( حزن را به عنوان یکی از بیماری های روح 

می شناسد. 
کسی ایجاد شد،  یقینًا اولین اثر یأس، حزن است، وقتی حزن و افسردگی بر اثر یأس در 
شخص نسبت به مسائل زندگی، کار و عبادت سست اراده شده و به آدمی پژمرده و خمود 

تبدیل می شود.«3

چهار: فروپاشی جامعه

نقطه نهایی ناامیدی جامعه، فروپاشی آن است؛ هادی خانیکی می گوید:
»در شرایط ناامیدی امکان خلق فرصت های جدید و سازمان یافتن شناخت خود، دچار 
وقفه می شود و به همین دلیل است که باید هم به خطر ناامیدی اجتماعی و هم خلق 
فرصت امید جمعی توجه داشت. وقتی جامعه به تکرار قصه ناامیدی می رسد و مرتب 

افق ها را در مقابل خود بسته می بیند، کم کم دچار فروپاشی می شود.«4 
رضا اسماعیلی نیز معتقد است: 

خود  درون  را  جامعه  که  است  خوره ای  مانند  اجتماعی  اعتماد  کاهش  و  »ناامیدی 
که یک جامعه سالم  می بلعد و موجبات فروپاشی از درون را فراهم می کند، به گونه ای 
می تواند تحت تأثیر کاهش امید اجتماعی از درون متالشی شده و سرشار از مشکالت 
یا  را در شورش های اجتماعی  این موضوع خود  و آسیب های اجتماعی شود؛ تجلی 
و  اجتماعی  فرورفتگی   ، مخدر مواد  الکلی،  مشروبات  مصرف  به  جامعه  افراد  گرایش 

عرفان های کاذب نشان می دهد. 
درون متالشی  از  را  اجتماعی  کل سیستم  به طور  نشود،  اگر چنین وضعیتی مدیریت 
می کند. در چنین شرایطی، سیاست های بهبودخواهانه در اولویت است و اگر اتخاذ 
نشود، در آینده آسیب های ناشی از آن به صورت عمیق و مزمن تجلی خواهد یافت که 

به راحتی قابل جبران نیست.«5

پنج: از دست رفتن امنیت 

»الزم به ذکر است کاهش امید اجتماعی بسترساز افزایش بی نشاطی مردم به عنوان نقطه 
مقابل امید و افزایش یأس، کاهش اعتمادبه نفس و از دست دادن مفهوم کلیدی انقالب 
اسالمی با عنوان »ما می توانیم« می شود که این فاجعه است؛ به عبارت دیگر کاهش امید 
فعالیت های  شدن  کم  باعث  آن  به تبع  و  اجتماعی  نشاط  شدن  کم  باعث  اجتماعی 
اجتماعی و درنتیجه از دست دادن تحّرک اجتماعی می شود و ازآنجایی که تحّرک اجتماعی 

الزمه حیات اجتماعی است، امید دشمن و تحّرک دشمن نیز بیشتر می شود.
باید خاطرنشان کرد ملتی که امیدش را از دست دهد، ملتی است که می توان آن ملت را 
به تسلیم واداشت و آسیب ها و پیامدهای آن می تواند بسیار وخیم و خطرناک باشد. هر 
چه امید اجتماعی بیشتر شود، ضریب امنیتی نظام افزایش پیدا می کند؛ بنابراین نسبت 

مستقیمی بین امید اجتماعی و امنیت اجتماعی در جامعه وجود دارد.«6

3.  علیرضا ناجی، امید؛ از واقعیت تا ذهنیت، خبرگزاری ایکنا، 17 آذر 1397.
4.  هادی خانیکی، چشم اندازهای امید اجتماعی، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 24 آبان 1399.

5.  رضا اسماعیلی، امید؛ از واقعیت تا ذهنیت، خبرگزاری ایکنا، 17 آذر 1397.
6.  نصراهلل آقاجانی، بررسی شاخصه های امید اجتماعی، وب سایت موسسه مبنا، 2 مرداد 1401.
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8.آسیبشناسیامیداجتماعی

، می تواند  باوجود ضرورت مسلم امید اجتماعی، این مقوله نیز به مانند هر عامل اجتماعی دیگر
خطرات و آسیب هایی به دنبال داشته باشد که باید بدان ها توجه کرد.

الف(سوءاستفادهسیاستمداران

نعمت اهلل فاضلی سوءاستفاده سیاست مداران از این مسئله را آسیبی در کمین دغدغه امید 
اجتماعی می شمارد: 

»از همان زمان مشروطه تا به امروز بدون استثنا و بدون تفاوت جدی همه سیاستمداران 
مفهوم امید را به عنوان ابزاری یا برای فریب افکار عمومی یا برای اقناع افکار عمومی یا برای 

نوعی توجیه خود به کار برده اند. 
از  سومی  است،  گفته  سخن  بزرگ  تمدن  دروازه های  از  دیگری  می توانیم،  ما  گفته  یکی 
معنویت سخن رانده و خالصه با اسم های مختلف مفهوم امید اجتماعی را از یک مفهوم 
که بتواند جامعه و مردم یا گروه ها را برای اینکه بتوانند از توانمندی ها و قابلیت های واقعی 
خودشان استفاده کنند، بسیج بکند، به یک مفهوم پروپاگاندا یا تبلیغاتی تبدیل کرده که در 

انحصار سیاستمداران است. 
درنتیجه افراد عادی یا دانشگاهیان اصوًال از کاربرد این کلمه پرهیز می کنند؛ زیرا ممکن 
است به سرعت متهم به این شوند که آدم های تبلیغاتچی شده اند و می خواهند مزدوری 
بکنند. این یک بحران است، زیرا گویی مفهوم را لوث کرده ایم و امکان تأمل و تعمق جدی 

درباره آن را گرفته ایم.«1 

ب(عدمتوجهبهتفاوتها

 سازنده 
ً
رضا ایران منش معتقد است ایجاد امید به متعلقی واحد، برای تمام افراد جامعه لزوما

نیست و می تواند دسته از افراد را از پیمودن راهی دیگر که دارای تناسب بیشتری با آن هاست، 
باز بدارد؛ ازاین رو توجه به تفاوت ها، ضروری است:

»عقالنیت امیدواری به عوامل زیادی بستگی دارد. به عقیده من، شرط عقالنیِت امید، آن 
نیست که فرد تنها و تنها، به خود یا توانایی های خود امید داشته باشد؛ و همچنین ِصرِف 

اینکه امید به کسی جز خودمان بسته ایم، نشانه واهی بودن امیدمان نیست. 

1.  نعمت اهلل فاضلی، امید و نشاط اجتماعی، وب سایت دائره المعارف اسالمی، 11 خرداد 1304.

شناخت  وجود  امید،  عقالنیت  شرط 
که در ابتدا به آن  نسبی از عواملی است 
تحقِق  ُعقالیی  امکاِن  یعنی  شد؛  اشاره 

آنچه به آن امید بسته ایم. 
به نظر می رسد اوصاف شخصی و شرایط 
و اهداف هر فرد تا حّد زیادی، در معقولیِت 
امید، مدخلیت دارند و نمی توان نسخه ای 
واحد برای همگان تجویز کرد و همه را به 

امیدی واحد برانگیخت. 
ق 

َّ
انسان امیدواری را در نظر بگیرید که متعل

، پدری مهربان، توانایی جسمانی،  امید او
اندیشه فعلی، نهادهای اجتماعی یا حتی 

لطف خداوند باشد. 
که  چقدر تضمین و اطمینان وجود دارد 
انسانی،  هر  برای  ازاین دست،  مواردی 
هر  به  و  شرایط  هر  تحت  و  هدفی  هر  با 
میزانی، ارزش امید بستن داشته باشند؟ 
چقدر اطمینان وجود دارد که پدر مهربانم 
همیشه حامی من باشد؟ دستانم همواره 
همچنان  کنونی ام  اندیشه  باشند؟  توانا 
گرمابخش و راه افروز بماند؟ نهاد اجتماعی 
به وظایفش عمل کند و لطف خداوند با 

خواسته ام همسو باشد؟ 
بر اساس این تأمالت و مالحظات، به نظرم 
می رسد تزریق امیدی واحد به انسان هایی 
از  کافی  شناخت  بدون  متفاوت، 
شرایطشان  اهدافشان،  تفاوت هایشان، 
و از همه مهم تر احتمال ثمربخش بودن 
و  اخالقی  عملی  نمی تواند  امیدشان، 
سنجیده باشد. بنابراین بهتر است حتی 
گاهانه  از امید عقالنی نیز بجا، به اندازه و آ

بهره بگیریم.«2

2.  رضا ایران منش، تزریق امید به مثابه امری غیراخالقی، 
کانال سخنرانی ها، 10 مرداد 1397.

علیرضا ناجی  		
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شده؛ یعنی عقل متافیزیکی و عقل عملی دور انداخته شده است و ارزش معرفتی ندارند و 
تنها عقلی که مورد توجه قرار گرفته است، عقل عقل ابزاری است.

: عقلی که محاسبه و برنامه ریزی می کند برای اینکه  مقصود از عقل ابزاری عبارت است از
فرد به خواسته های دنیایی خود برسد. 

در دوران مدرنیته وقتی ارزش معرفتی عقل قدسی )عقلی که با منبع شهود و وحی گره 
خورده است(، عقل متافیزیکی )که عقل کلی است(، عقل نظری )عقلی که گزاره های 
کلی در اختیار ما قرار می دهد( و عقل عملی که باید و نبایدها را مشخص می کند، کنار 
رفت، عقل ابزاری نیاز خود را از منابع معرفتی دیگر تأمین می کند؛ یعنی عرف تأمین 

کند)عقل عرفی(. 
گاهی  ی در دوران مدرنیته نازل ترین و پایین ترین الیه ی آ بنیان های معرفتی عقل ابزار
را  عقل  این  جهت گیری های  هم  و  بنیان  هم  که  است  عرف  یعنی  است؛  بشری 
مرجعیت  می شود،  پست مدرن  دوران  وارد  یکردی  رو چنین  وقتی  می کند.  مشخص 

قدرت و اقتدار می شود. 
در واقع روزنه و امید کشف حقیقت بسته می شود؛ یعنی از آن عقل خودبنیادی که در دوران 
مدرنیته ادعا می شود که می تواند همه چیز را از این عقل فهمید و تمام نیازهای بشر را می توان 
با همین عقل خودبنیاد )عقل ابزاری( تأمین کرد، در دوران پسامدرن متوجه شدند که نمی توان 

که  هستند  باور  این  بر  مدرنیته  طرفداران 
است  کافی  زندگی   تمام  برای  عقل  امروز 
قادر  معنوی  و  مادی  زمینه های  تمام  در  و 
 این رویکرد 

ً
به پاسخگویی است. آیا واقعا

درست است؟
که  گرو این است  پاسخ به این سؤال در 
نوعی معناشناسی از عقل داشته باشیم. 
عقل به چه معنا است و در مدرنیته عقل 
چگونه معنا می شود؟ به عالوه مدرن به چه 
که  است  علمی  بحثی  این  است.  معنا 
باید در جای خود مورد تبیین واقع شود. 
بنده در مقاالت و کتب خود سعی کردم 

به این مباحث بپردازم. 
که در  عقل معانی مختلفی دارد. چیزی 
این  است،  افتاده  اتفاق  مدرنتیه  دوران 
است که مراتب عالی عقل نادیده انگاشته 

عقالنیت عرفی و امید به ظهور منجی
قاسمترخان
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انتظار چنین کارکردی از عقل داشت و به نسبت رسیدند. این بحث را در سطح عرف مطرح 
کردند و صاحبان این اندیشه به این نتیجه رسیدند که این عقل نمی تواند واقعیت و حقیقت 
را کشف کند و آن چیزی که می تواند برای این عقل عرفی مفید باشد همان بحث اقتدار 
گاهی به فرد ببخشد که در پرتو وسایل  اجتماعی است که در واقع آن است که می تواند نوعی آ
ارتباط جمعی و ابزارهای تبلیغاتی که در دست قدرت های بزرگ است، حاصل می شود. در 

غرب هم عقل تطورات مختلفی داشته است.
عقل قدسی انکار شد؛ یعنی معرفت بخش تلقی نشد. عقل متافیزیکی و عقل عملی کنار 
گذاشته شد و گفتند تنها عقل که می تواند ما را نجات دهد، عقل ابزاری است. منظور از 
عقل ابزاری عقلی است که نیازهای مادی ما را تأمین می کند؛ البته تاحدودی موفقیت هایی 

هم به دست آوردند.
در دوران مدرنیته به مرور این عقل)ابزاری( را مورد نقادی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 
که این عقل باید بنیان های خود را از عرف اتخاذ کند. این مسأله باعث شد که وارد نسبیت 

شوند؛ یعنی چنین عقلی نمی تواند مرجعی برای کشف حقیقت باشد. 
این تطورات را وقتی مورد توجه قرار می دهیم، متوجه می شویم که خود غرب به اینجا رسیده 

است که این عقل برای برآورده کردن همه  نیازهای بشری کافی نیست. 
که عقل  : مشکل غرب در دوران مدرنیته و پس از مدرنیته این است  به عبارت دیگر
قدسی را کنار گذاشتند و معتقد شدند که صرفًا عقل ابزاری و عرفی است که پاسخگوی 

نیازهای مادی خواهد بود. 
این عقل پاسخگوی تمام نیازهای بشر نخواهد بود. بشر چاره ای جز بازگشت به دامن 

عقل قدسی ندارد. عقل قدسی عقلی است که با وحی پیوند خورده است.
در ادامه توضیح خواهم داد که فلسفه  رسالت انبیا این بود که این عقل را شکوفا کنند. 
امیرالمؤمنین در نهج البالغه می فرمایند: و یثیروا لهم دفائن العقول؛ یعنی پیامبران برای این 

آمدند که عقل بشر شکوفا شود و دفینه ها و خزائن عقل برای بشر شکوفا شود.
ی کافی نیست و نمی تواند پاسخگو  برای این ادعای ما که می گوییم عقل عرفی و ابزار
گر چنین عقلی می توانست مشکالت بشر را حل  باشد، شواهد فراوانی وجود دارد. ا
کند چرا آمار خودکشی در جوامع پیشرفته که آسایش دارند و مشکالت مادی ندارند، 

اینقدر باال است؟
چرا آمار دزدی، جرم، جنگ، جنایت و خونریزی در این کشورها باال است؟ این بیانگر این 
است که این عقل نتوانسته انسان ها را در کنار آسایش به آرامش برساند و حیات طیبه را 

برای آنها تأمین کند. 
ی 

َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ّ
اَس ِمَن الُظ ْیَك ِلُتْخرَِج الَنّ

َ
َناُه ِإل

ْ
ْنَزل

َ
آیه  اول سوره  ابراهیم می فرماید: الر ِکَتاٌب أ

که از ظلمات به سمت نور  ؛ بشریت نمی تواند با عقل خود به این مرحله برسد  وِر
ّ

الُن
خارج شود. 

اساسًا هدف دین و پیامبران این است که به انسان ها کمک کنند اگرچه عقل به آن معنایی 
که مدنظر اسالم است، حجت درونی است؛ اما برای به سعادت رسیدن انسان به تنهایی 

کافی نیست. دین برای این آمد که انسان ها از ظلمت به سمت نور خارج شوند.

 یکی از مفاهیم بنیادی اسالم امر هدایت 
چه  کنون  تا  ابتدا  از  بشر  هدایت  است، 

نسبتی با عقالنیت داشته است؟
از  یکی  است.  هدایت  دین  اسالم 
هدایت  امر  اسالم  بنیادین  مفاهیم 
چیزی،  چه  به  هدایت  اینکه  اما  است؛ 
به  را  انسان  پرسش مهمی است. اسالم 
 ،25 آیه ی  می کند؟  هدایت  مقصدی 

سوره یونس می فرماید: 
َمْن  َوَیْهِدی  ِم 

َ
ال الَسّ داِر  ی 

َ
ِإل َیْدُعو   ُ َوالَلّ

خداوند  ُمْسَتِقیٍم؛  ِصَراٍط  ی 
َ
ِإل َیَشاُء 

به دارالسالم برسند؛  انسان ها  می خواهد 
یعنی داروخانه ی سالمتی؛ جایگاهی که 
سالمتی در آن است؛ یعنی انسان ها راه 

مستقیم را پیدا کنند و به خدا برسند. 
کلیدی  نکته ای  »سالم«  واژه   اینجا  در 
روحی  امراض  از  نجات  منظور  است. 
 89 تا   87 آیات  است.  اخالقی  رذایل  و 
َیْوَم  ُتْخزِِنی   

َ
َوال می فرمایند:  شعرا  سوره ی 

 
َّ

ِإال و  َبُنوَن   
َ

َوال  
ٌ

َمال َیْنَفُع   
َ

ال َیْوَم  و  ُیْبَعُثوَنو 
ٍب َسِلیٍم؛ یعنی اگر انسان 

ْ
َ ِبَقل َتی الَلّ

َ
َمْن أ

می خواهد وارد بهشت شود، بهشت باطن 
همین دنیا است. 

اگر انسان در اینجا جهنمی زندگی کند، 
در  بود.  خواهد  جهنمی  هم  دنیا  ان  در 
واقع باطن این دنیا بهشت و جهنم آخرت 
است. در حقیقت هدف خداوند رساندن 
و قلب سلیم است؛  دار سالم  به  انسان 
آسایش  کنار  در  که  آرامشی  همان  یعنی 

است؛ یعنی حیات طیبه.
ِمْن  َصاِلًحا  َعِمَل  »َمْن  حیات  همان 
َحَیاًه  ُه  ُنْحِیَیّنَ

َ
َفل ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ْنَثی 

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَکرٍ 

َکاُنوا  ْحَسِن َما 
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َنْجزَِیّنَ

َ
َبًه َول َطّیِ

وَن.« هدف اسالم ورود ما به حیات 
ُ
َیْعَمل

طیبه در همین دنیا است.
این  که  می شود  مطرح  سؤال  این  اکنون 
دارد؟  عقالنیت  با  نسبتی  چه  خواسته 
بخواهیم  اگر  ما  که  است  این  اول  نکته  
بر  متوقف  هدایت  این  شویم،  هدایت 
این است که عقل انسان برای رسیدن به 
سعادت کافی نیست. باید در کنار عقل از 

دین کمک گرفت. 
نکته  دوم این است که برای پذیرش همین 

با مبانی مدرن در واقع روزنه و امید کشف حقیقت بسته می شود؛ یعنی از آن عقل 
خودبنیادی که در دوران مدرنیته ادعا می شود که می تواند همه چیز را از این عقل 
فهمید و تمام نیازهای بشر را می توان با همین عقل خودبنیاد )عقل ابزاری( تأمین 
کرد، در دوران پسامدرن متوجه شدند که نمی توان انتظار چنین کارکردی از عقل 

داشت و به نسبت رسیدند. 
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از  بهره مندی  از  میزانی  از هدایت،  میزان 
عقل و عقالنیت الزم است؛ یعنی اینکه 
من باید بدانم که نیاز دارم و فهم این نیاز 

خود نوعی عقالنیت است. 
دین  و  دارم  نیاز  که  می فهمم  من  اینکه 
من  به  نیاز  این  برآورده کردن  در  می تواند 

کمک کند، فهم و عقالنیت است. 
نرسیم  عقالنیت  از  درجه  این  به  ما  تا 
رفت.  نخواهیم  دین  سمت  به  اساسًا 
قبول  را  دین  انسان  باشد  جهالت  اگر 
دین  حضور  قدر  انسان  اگر  نمی کند. 
جهالت؛  یعنی  این  نداند؛  را  معصوم  و 

یعنی نداشتن عقالنیت. 
است؛  نکته  همین  غیبت  سر  اساسًا 
غیبت  نبوده،  عقالنیت  و  عقل  چون 
پدید آمده است. اهل بیت، معصومین و 

یکی هستند.  پیامبران چراغ در تار
هدف آنها خروج انسان از تاریکی است. 
به  و  ترجیح می دهد  را  تاریکی  که  کسی 
سمت چراغ نمی رود؛ یعنی از عقالنیت 
بی بهره است. پس برای هدایت درجه ای 
با  نیز  عقالنیت  است.  الزم  عقالنیت  از 
پیوند  نیز  غیبت  سر  و  مهدویت  بحث 
که می گویند  به همین خاطر است  دارد. 
هدف دین شکوفایی عقول است؛ اما این 

شکوفایی مرتبه ای باال است. 
سوی  به  انسان ها  هدایت  اسالم  هدف 
دارالسالم است و دارالسالم جایی است 
که عقالنیت در آنجا حاکم است. جایی 
که عقالنیت حاکم است امراض روحی 
و اخالقی وجود ندارند و در واقع حیات 

طیبه تأمین می شود. 
که بیان شد و نکته ی  این یک نکته بود 
ناقص  عقل  با  هدایت  این  اینکه  دیگر 
بشری تأمین نمی شود.  نکته ی سوم این 
که برای رسیدن به همین هدایت  است 

مرتبه ای از عقالنیت ضروری است.
اگر ما با عقل ماتریالیستی به دنیا نگاه کنیم، 
نوعی  به  حجت  حضرت  غیبت  عصر 
غیرقابل درک خواهد شد. مواجهه  مهدویت 
که در مفهوم مدرنیته و  با بحث عقالنیتی 

عامه ی مردم است، چگونه خواهد بود؟
کافی  اصول  از  روایتی  با  را  شما  پاسخ 

ُهْم 
َ
ِعَباِد، َفَجَمَع ِبَها ُعُقول

ْ
خواهم داد. فرمودند: »ِإَذا َقاَم َقاِئُمَنا، َوَضَع اهللُ  َیَدُه َعلی ُرُؤوِس ال

از  مردم  عقول  می کند  قیام  مهدی)عج(  حضرت  که  زمانی  ْحالُمُهْم«؛ 
َ
أ ِبِه  ْت 

َ
َوَکَمل

پراکندگی نجات پیدا می کند و عقل آنها توسط دستی که حضرت حجت بر سر آنها 
می کشد، کامل می شود. 

منظور از تعبیر دست کشیدن، تعبیری کنایی است؛ یعنی حضور معصوم چنین کارکرد و 
فایده ای دارد. منظور این روایت این است که عقالنیت کامل در پرتو ظهور و حضور حضرت 
مهدی)عج( اتفاق می افتد؛ اما شرط دستیابی به این مرتبه، تحصیل مراتب پایین تر است. 
، حضرت مهدی به اعجاز  در اینجا دو نگاه وجود دارد. عده ای می گویند در زمان حضور

چنین کاری )شکوفایی عقول( را انجام می دهد.
که اگر قرار بود عقول به اعجاز شکوفا شود چرا االن این اتفاق  عده ای دیگر معتقدند 
که در آن  نمی افتد؟ و چرا قبًال اتفاق نیفتاد؟ چرا برای آن زمانی مشخص شده است 
که برخالف سیر طبیعی جوامع چنین  که قرار نیست  زمان اتفاق بیفتد. معلوم است 

اتفاقی بیفتد. 
جامعه باید چنین آمادگی را پیدا کند. باید عقالنیت مردم رشد کند تا بتوانند به اینجا برسند 
که غیر از معصوم شخص دیگری نمی تواند آنها را نجات دهد و به سمت معصوم بروند. بشر 
باید به مرتبه ای از عقالنیت برسد که معصوم را بپذیرد و زمینه های حضور معصوم را فراهم 

کند. بنابر این نظریه ی دوم معقول تر است. 
برای روشن تر شدن این پیوند بحث دیگری را مطرح می کنیم. آن بحث سنت های الهی 
است. آماده شدن شرایط برای ظهور حضرت براساس قانون و قاعده ای الهی است؛ یعنی 
خداوند براساس سنت های خود عقالنیت بشر را رشد می دهد و بشر به این مرحله می رسد 

که معصوم را بپذیرد.
برای فهم این مطلب از آیات ناظر به جنگ احد استفاده می کنیم. آیه  140 و 141 سوره ی آل 
اِس  َها َبْیَن الَنّ

ُ
اُم ُنَداوِل َیّ

َ ْ
َك ال

ْ
ُه َوِتل

ُ
َقْوَم َقْرٌح ِمْثل

ْ
عمران می فرماید: ِإْن َیْمَسْسُکْم َقْرٌح َفَقْد َمَسّ ال

ِذیَن آَمُنوا 
َّ
ُ ال َص الَلّ اِلِمیَن َوِلُیَمِحّ

ّ
 ُیِحُبّ الَظ

َ
ُ ال  ِمْنُکْم ُشَهَداَء َوالَلّ

َ
ِخذ َیَتّ ِذیَن آَمُنوا َو

َّ
ُ ال َم الَلّ

َ
َوِلَیْعل

َکاِفرِیَن. در این آیه سنت مداوله مطرح شده است. 
ْ
َیْمَحَق ال َو

سنت مداوله این است که خداوند می فرماید: هرچند خودتان مقصر بودید؛ اما چون در 
که این شکست ها و پیروزی ها  جنگ احد شکست خوردید، سنت و قانون این است 
سنت است. گاهی اوقات شما باید پیروز شوید و گاهی اوقات آنها باید پیروز شوند تا اینکه 

خداوند ذیل سنت مداوله سه تا امر را برای بشریت رقم بزند:
ی کند که افراد طیب از افراد خبیث جدا شوند. مربوط  سنت تمهیل: یعنی خدا کار
کسانی  کسانی خبیث هستند و چه  که چه  به عقالنیت است؛ یعنی مردم بفهمند 

طیب هستند.
بحث  جهت  دو  از  و  دارد  معرفت شناختی  جنبه ی  نیز  سنت  این  تمحیص:  سنت 
عقالنیت در آن مطرح است. منظور این است که ناخالصی مؤمن از خالصی او جدا شوند. 
اول اینکه با خالص شدن مؤمن جامعه به شناخت بیشتری از مؤمن می رسد و می فهمند که 

باید به انسان های مؤمن اعتماد کنند. 
دوم اینکه در این سنت قلب انسان خالص می شود. قلب یکی از منابع شناخت است. 
در دوران حضور عقل تکمیل می شود؛ اما در دوران غیبت خداوند با سنت های الهی خود 

زمینه را با رشد عقالنی مردم، برای ظهور فراهم می کند؛ 
« و »تمحیص« می شود، این  یعنی سنت های الهی؛ مانند سنت مداوله که باعث »تمییز
سنت ها موجب رشد عقالنیت می شوند و وقتی بشر به این درجه از رشد عقالنیت برسد و 

فهمید که باید امام را طلب کند، امام خواهد آمد. 
رشدی  به  افکاری  و  عملی  نظری،  عقل  حیث  از  بشریت  افتاد،  اتفاق  ظهور  وقتی 
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رسیده اند؛ یعنی آن ظرفیت الزم را پیدا کرده اند که امام معصوم را بپذیرند. طبیعتًا بعد 
از این مرحله است که امام ظهور می کنند و عقل را تکمیل می کنند. 

تکمیل عقل با رشد عقالنی است نه با معجزه؛ یعنی زمینه ها به صورت طبیعی باید 
. فراهم شود. و همچنین سنت امهال کفار

در عصر حاضر که در عصر غیبت حضرت حجت قرار داریم، نسبت دکترین مهدویت را با 
عقل و عقالنیت تبیین بفرمایید.

دکترین مهدویت چون مبتنی بر عقالنیت است هم نگاه مدرنیته را نمی پذیرد و هم نگاهی 
که مبتنی بر ظاهرنگری و خرافه پرستی است. خرافه مساوی است با جهالت و جهالت 
گاه است می گوییم جاهل  زمانی است که عقالنیت مطرح نیست. گاهی انسان چون ناآ

است و گاهی چون عاقالنه رفتار نمی کند می گوییم جهل است. 
گاهی قبل از عمل است و باعث  یکی جهل قبل از عمل و دیگری بعد از عمل است. ناآ
می شود انسان چیزی را خوب بپندارد و آن را انجام دهد؛ اما وقتی کاری را انجام می دهد 
و مرتکب خالفی خواهد شد، خود این خالف باعث می شود که راه های فهم بسته شود؛ 
گاهی بوده، رفتارهایی از او سر می زند که خالف عقل و  یعنی وقتی رفتارهای فرد براساس ناآ

عقالنیت است که عقل عملی آن را تأیید نمی کند.
اینجا است که بحث جهاد تبیین، جنگ نرم و شناختی و مبارزه با خرافات مطرح می شود. 
دکترین مهدویت مبتنی بر جهاد تبیین است. دکترینی است که با شایعه مبارزه می کند. با 
خرافه مبارزه می کند. در واقع هم با جهلی که مقابل علم است مبارزه می کند و هم با جهلی 
که در مقابل عقالنیت است. اساسًا مشکل دنیای غرب از لحاظ سیاسی با انقالب و 

حکومت ایران، مشکل عقالنیت است. 
ع(  اگر جامعهی ما از حیث عقالنیت سقوط کند و )مانند جامعه  دوران امیرالمؤمنین)
که معاویه نوشت که فرق بین شتر نر و ماده را درک نمی کنند.( آنها بتوانند این عقالنیت و 

بصیرت را از ما بگیرند، موفق خواهند شد. 

جهالت  با  مقابله  برای  حسین  امام 
دنیا  شیفته ی  که  کسانی  و  کرد  اقدام 
شدند  دنیا  شیفته   کسانی  شدند. 
مردم  بی بهره اند.  عقالنیت  از  که 
علم  مقابل  در  جهل  جهت  از  کوفه 
را  ع(  حسین) امام  زیرا  نبودند؛  جاهل 
با  حق  که  می دانستند  و  می شناختند 
او است؛ اما چون در این دنیا غرق شده 

بودند مقابل او ایستادند.
رهبر  که  رسید  اینجا  به  ما  جامعه   اگر 
اعتراضات آن سلبریتی ای شود که هیچ 
حرف هایش  پشت  عقالنیتی  و  اندیشه 
نیست؛ دشمن موفق شده است. دکترین 
که در چنین  مهدویت بر این باور است 
ظهور  برای  الزم  آمادگی  باید  شرایطی 

حضرت فراهم شود. 
از  سطحی  به  و  دریابند  باید  مردم 
عقالنیت برسند. در اینجا بحث جهاد 
عقالنیت  به  که  می شود  مطرح  تبیین 

جامعه منتج می شود. 
اگر مردم به این درجه از عقالنیت برسند 
تمام دسیسه های دشمن را خنثی خواهند 
کرد. هر کجا که دشمن نفوذ کرده به خاطر 

عدم وجود عقالنیت بوده است.
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یاس در آن وجود نداشته باشد. در چنین جامعه ای افراد امیدوارتر برای داشتن یک زندگی 
با شاخص رفاه و امنیت هستند.

معموال در چنین شرایطی که مردم انگیزه برای کارکردن دارند احساس می کنند پویایی در آن 
جامعه بیشتر خواهدشد، نقش های اجتماعی شان را بهتر انجام می دهند، احساس تعلق 
بیشتری به این جامعه دارند و حتی اگر مشکالتی هم به وجود بیاید با تحمل و تاب آوری 
تالش می کنند تا مسئولیت خودشان را نسبت به جامعه و در قبال آن نشان دهند تا انسجام 

، فروپاشی کمتر و اعتراضات عمومی کمتری شاهد باشند. بیشتر
گاهی اوقات اعتراضات اجتماعی در هر  البته هر اعتراضی به منزله ناامیدی نیست. 
جامعه ای می تواند به بهانه رساندن صدا به مسئولین مرتبط باشد. معموال در جوامعی 
که امید بیشتری هست رضایت مندی بیشتری در آن جامعه هم وجود دارد، زیرا ظرفیت 

هایشان را برای توسعه جامعه شان به کار می گیرند. 
که در آن سالمت بیشتر و شفافیت بیشتری را شاهد باشیم یا  جامعه ای امیدوار است 
حداقل احساس تغییر مسیر به سمت شفافیت و سالمت در جامعه بیشتر احساس 
بشود، احساس امنیت، امنیت عینی و ذهنی افزایش پیدا کند. طبیعتا در چنین جوامعی 

می توانیم بگوییم امید بیشتر در جریان است.
طبیعتا در همین زمینه شما موضوع رسانه، عدم تبعیض، شایسته ساالری و دسترسی برابر 

امید اجتماعی از منظر شما به چه چیزی 
اطالق می شود؟

که مردم  جامعه امیدوار جامعه ای است 
کشور  جاری  قوانین  در  کنند  احساس 
جامعه  دارد.  وجود  آن ها  برای  جایی 
امیدوار جامعه ای است که مردم احساس 
هویت  هویتشان،  به  آن  در  می کنند 
فرهنگی، باور ها و ارزش هایشان اهمیت 

داده شده است. 
جامعه ای که در آن مردم احساس می کنند 
دسترسی شان به خدمات مورد نیاز بدون 

تبعیض میسر می شود.
و  نشاط  احساس  مردم  که  جامعه ای 
می کنند  حس  و  دارند  بیشتری  شادابی 
می توانند در حوزه های مختلف مشارکت 
که  جامعه ای  باشند.  داشته  اجتماعی 

عدم تالزم رضایت و امید اجتماعی
سیدحسنموسویچلک
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به فرصت ها را دارید. همه این ها کمک می کند که امید اجتماعی در جامعه بیشتر خودش 
را نشان دهد.

پس آیا می توان گفت که ما دارای جامعه ای ناامید هستیم؟
من اصال چنین تعبیری ندارم. جامعه ای که ناامید باشد مردم احساس امنیت ندارند و 
نارضایتی وجود دارد. در جامعه ناامید هیچ گونه تحرک و پویایی وجود ندارد. جامعه ما به 

این شکل نیست. اما این به منزله نادیده گرفتن مشکالت هم نیست. 
حتی اگر می بینیم که اعتراضاتی از سمت مردم به صورت مدنی یا از طریق نمایندگان 
اصنافشان صورت می گیرد این یک جور امیدواری در جامعه است که به دنبال پیگیری 
مشکالتشان هستند. من به عنوان فردی که در این حوزه دارم کار می کنم چنین حسی ندارم 

که مردم ناامید هستند.
باالخره اخباری که در رسانه ها پخش می شود تاثیرات خودش را می گذارد. کاستی هایی 
وجود دارد که هیچ کس منکر آن نیست. ناامیدی یعنی دست از زندگی و از تالش برداشتن؛ 
در صورتی که ما همین االن ان.جی.اوهای زیادی داریم که مردم در حال کار کردن در آن 

هستند. افراد خیر زیادی در حال فعالیت داریم. 
نارضایتی در بعضی ناکارآمدی  ها وجود دارد که مختص این دوره هم نیست. همه دوره ها 
هم بوده. همین انگلیس را ببینید جانسون نهایتا چه کار کرد؛ استعفا داد. نارضایتی از او 
وجود داشت. در سطحی از نارضایتی ها شما ساز و کار های متفاوتی می بینید. بعضی 

بازنگری ها می تواند امید آفرین باشد. آنچه مانع امیدآفرینی می شود روزمرگی است.
اداره کشور بسیار پیچیده است. نمی توان گفت اگر اعتراضی می شود پس مردم ناامیدند. 
ما نگاهمان به بحث امید را باید تغییر دهیم. یک مثالی می زنم. یک بیماری که ناامید 
است با تالش، با تغییر سبک زندگیش و نوع حمایت هایی که می گیرد می تواند امید را 

بهش برگرداند. 
جامعه ما هم در جهاتی نیازمند به این تغییرات است. این ها شاخص امید را افزایش 
می دهد. گرچه در ایران پژوهشی درباره امید نشده است. ولی کنفرانسی دوسال پیش درمورد 

امید اجتماعی برگزار شده بود، اما پژوهشی در این باره انجام نشده است.
فاصله نارضایتی یک جامعه تا رسیدن به ناامیدی چگونه است؟ چقدر می توان آن را هشدار 

قلمداد کرد؟
فاصله خیلی زیادی دارد. نارضایتی خیلی وقت ها هشداری است برای اصالح و بازنگری. 
، اعتماد اجتماعی را  چه بسا خیلی مواقع نتیجه بازنگری ها، نارضایتی ها و اصالح امور
بیشتر بکند. هر نارضایتی منجربه ناامیدی نمی شود. گاهی مواقع تغییر ریلی که گذاشته 

شده می تواند شرایط را کامال تغییر دهد.
گاهی مواقع یک سیاست گذاری در پاسخ به آن نارضایتی می تواند امیدآفرین باشد. زمانی 
نارضایتی امید را کاهش می دهد که همه ارکان جامعه در پاسخگویی به مطالبات برحق 

مردم تقلیل پیدا کند. منظورم لزوما ایران نیست. 
در تمام جوامع وقتی نارضایتی زیاد شود و توان پاسخگویی به مطالبات کمتر شود و یا اقدام 
برای اصالح و بازنگری صورت نگبرد می تواند امید را کاهش دهد. فرقی نمی کند کجای 

دنیا باشد.
هیچ کس نمی تواند منکر تحریم شود. تحریم که فقط یک کاغذ پاره نیست. اثرات خودش را 
دارد و بر معیشت مردم تأثیر گذاشته و نارضایتی را به دنبال داشته. مثًال تحصن معلم ها و 

بازنشسته ها، تحصنی مدنی بود بدون اینکه تخریبی صورت گیرد. 
در  مسئولین  می کند  کمک  اعتراضات  این  مواقع  خیلی  دادند.  انجام  را  اعتراضاتشان 
مسئولیت و پیگیری مطالبه مردم هوشیارتر شوند و تصمیماتی بگیرند که بتواند به افزایش 

اعتماد سرمایه اجتماعی عمومی کمک کند.

و  فردی  یست  ز در  ناامیدی  تفاوت 
نوع  چه  هرکدام  است؟  چگونه  جمعی 

آثاری دارد؟
آثاریست  در  تفاوتش  جمعی  ناامیدی 
قرار  فضا  آن  تاثیر  تحت  مردم  اکثر  که 
ناامیدی فردی، زندگی  می گیرند. اما در 
قرار  تاثیر  تحت  تنها  خودش  شخصی 
می گیرد. اما وقتی کل جامعه تحت تاثیر 
این فضا قرار می گیرند و فضای عمومی 
جامعه فضای ناامیدی باشد همه مردم 

تحت تاثیر قرار می گیرند. 
خواندنم  درس  در  اگر  من  مثال  طور  به 
ناامید شوم تاثیرش در کل جامعه نیست. 
من امروز اگر در کارم موفق نمی شوم جامعه 
اگر  اما  نمی گیرد.  تاثیری  ناامیدی  این  از 
موضوعیتی عمومیت پیدا می کند مردم 

ناامید می شوند.
کار  یک  داشتن  از  کثریت  ا اینکه 
به  زمان  مرور  به  شوند  ناامید  خوب 
تبدیل  است  ممکن  جمعی  رفتار  یک 
نهایتا  یا  و  فرد  شود. بعد فردی در خود 
اما  می گذارد.  تاثیر  نزدیکش  افراد 
به  منجر  فردی  ناامیدی  اوقات  خیلی 

مطالبات اجتماعی نمی شود.
منشا ناامیدی در یک جامعه چیست؟

ناکارآمدی  مسئولین،  به  اعتمادی  بی 
ناکارآمدی  در جوامع،  ساختار مدیریتی 
و  و  مردم  به  پاسخگویی  برای  سازمان ها 
که دارند، عدم مسئولیت پذیری  ظایفی 
عدم  طبیعتا  همدیگرو  قبال  در  مردم 
پایبندی به قوانین، بخشی از نشانه های 
در  را  اجتماعی  امید  که  اند  ناامیدی 

جامعه کمتر خواهند کرد.
آیا راه حل های فردی مانند تغییر در سبک 
زندگی می تواند تاثیری در کاهش ناامیدی 

اجتماعی هم داشته باشد؟
بله تغیر سبک زندگی و تغییر نوع نگاه فرد 
که در اطرافش می گذرد می تواند  آنچه  با 
کمک کند که یاس و ناامیدی اززندگیش 
زندگی  سبک  تغییر  البته  شود.  کمتر 
نیازمند نگاه واقع بینانه نسبت به زندگی و 

محیط اجتماعی فرد است. 
کار های  مانند  جمعی  فعالیت های 

صد
ا ر

زار
گ گ
ل 
 او
ر
خ
ب

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ن  
هم

/ ب
 4

7 
اره

شم

47



در  مشارکت  و  خیریه  امور  در  داوطلبانه 
آن ها بر روی سالمتی فرد تاثیر می گذارد. 
بودن در جمع بهتر از بودن در انزواست. 
برخی با فعالیت ها مذهبی برخی ورزشی 
این  می کنند  سعی  خیرخوهانه  برخی 

فضارا ایجاد کنند.
ناکارآمدی  مسئولین،  به  اعتمادی  بی 
ناکارآمدی  در جوامع،  ساختار مدیریتی 
و  و  مردم  به  پاسخگویی  برای  سازمان ها 
که دارند، عدم مسئولیت پذیری  ظایفی 
عدم  طبیعتا  و  همدیگر  قبال  در  مردم 
پایبندی به قوانین، بخشی از نشانه های 
در  را  اجتماعی  امید  که  اند  ناامیدی 

جامعه کمتر خواهند کرد
به نظرتان چقدر نبود اسباب الزم برای ایجاد 
فراغت باکیفیت و شادی در میان مردم به 

این ناامیدی اجتماعی دامن می زند؟
سرگرمی سالم در اوقات فراغت می تواند 
جامعه  در  افراد  نقش  بهتر  ایفای  به 
بهره وری  بر  تدریج  به  و  کند  کمک 
تفریح های  بگذارد.  اثر  کار  کیفیت  و 
گذشته این ویژگی ها را دارا بودند که از آن 
استفاده  گروهی بودن،  به  می توان  جمله 
مشارکت  آموزش   ، ابزار ساده ترین  از 
مسوولیت پذیری،  و  مدیریت  جمعی، 
سالم  زندگی  یادگیری  ک نبودن،  خطرنا
از  بهره برداری   ، یکدیگر با  ارتباط  گرو  در 
افزایش  و  گروه  افراد  تمامی  ظرفیت های 
و  خانواده  اعضای  میان  فرد  صمیمیت 

افراد محله اشاره کرد.
تمامی  این بازی ها کمک می کرد تا انرژی 
تخلیه شود و ارتباطات میان مردم افزایش 
یابد و اینگونه سالمت روان و جامعه نیز به 
وجود می آمد، اما اکنون تفریح های جدید 
بسیار متفاوت شده و ویژگی های پیشین 

را دارا نیستند.
و  پربارتر  فراغت  اوقات  قدر  هر 
شاخصه های  باشد،  بانشاط تر 
باالتر  اجتماعی  و  روانی  سالمت های 
گر جامعه ای از این ویژگی ها  می رود و ا
برخوردار نباشد، شاخصه های سالمت 
اجتماعی آن پایین تر و آسیب ها در آن 

بیشتر می شود. 

شکوفایی  و  مشارکت  پذیرش،  در  افزایش  می توان  را  اجتماعی  سالمت  شاخص های 
اجتماعی، بهره وری بیشتر و سرمایه اجتماعی دانست.

در جوامع مدرن که شهرنشینی گسترش پیدا کرده است، یکی از مهمترین دغدغه ها، برنامه 
ریزی مناسب، افزایش پویایی اجتماعی و روانی به عنوان مولفه ای مهم در سبک زندگی 
مردم است. زیرا یکی از گمشده های مردم در چنین جامعه ای، نشاط و شادابی اجتماعی 

بوده و بدون تردید این نشاط در عملکرد افراد در جامعه تاثیر گذار است. 
شادی و غم الزمه یک زندگی سالم بوده و برخی اوقات سبقت یکی بر دیگری، در وضعیت 

تعادلی سیستم روحی روانی اختالل ایجاد می کند.
شادی نوعی هیجان است که دراثر محرک های درونی و بیرونی، ارگانیزم را درجهت انبساط 
عضالنی، انبساط و بهجت روحی سوق داده، به گونه ای که از تمایل تداومی برای ادامه 

چنین احساسی برخوردار است. 
، یک بعد فراگیر فیزیولوژیک روانشناختی  شادی و نشاط مانند هر واقعیت اجتماعی دیگر
و یک بعد اجتماعی دارند. برخی از صاحب نظران معتقدند که شادی و نشاط یک مهارت 
کردن به یادگیری و متغیر های  گرفتنی هستند و نوع شادی  اجتماعی بوده و بیشتر یاد 

محیطی و فرهنگی بستگی دارد.
کسب موفقیت  از مهمترین خواستگاه ها و علل ایجاد شادی، رسیدن به مطلوب ها و 
است. هر انسانی یک یا چند مطلوب دارد که رسیدن به آن ها برای وی مهم و لذت بخش 

خواهد بود. 
گاهی انتظار و امید برای رسیدن به مطلوب ها نیز برای انسان لذت بخش است. رسیدن به 
مطلوب و یا نزدیک شدن به آن در انسان احساس شادی می آفریند و نرسیدن و عدم امید 

به آن اندوه وحزن ایجاد می کند.
گذاشت؟  نشاط و شادی اجتماعی چگونه بر رضایت مندی فرد از جامعه تاثیر خواهد 
چقدر ما نیازمند شادی و نشاط فردی برای رسیدن به جامعه ای هستیم که احساس تعلق 

به آن داشته باشیم؟
نشاط اجتماعی دارای اثرات و آثاری چند بر زندگی شهروندان و جامعه بوده که از جمله 
آن ها عبارتند: تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، وفاق 
اجتماعی، ارتقاء شاخص های سالمت روانی و اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی یا 
…، پویایی اجتماعی، کاهش هزینه های مردم، افزایش امید در جامعه،  رضایت شغلی و
کاهش  نوآوری،  و  خالقیت  افزایش  زندگی،  کیفیت  ارتقاء  ثبات،  با  و  متعادل  زندگی 

... آسیب های اجتماعی و
، اشتغال بیشتر و اقتصاد، سالم تر خواهد بود.  در جامعه خوشحال و خرسند، تولید بهتر
بدون شک در چنین محیطی امنیت اجتماعی و فردی راحت تر به دست می آید. در 

محیط شاد، ذهن انسان پویا، زبانش گویا و استعدادش شکوفا می شود. 
شاد بودن جامعه یکی از عوامل بسیار موثر در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
و رغبت  افزایش میزان میل  نابسامانی های خانوادگی، طالق،  کاهش  و  سیاسی است 

تحصیلی و دل به کار دادن و افزایش تولید می شود.
 شادی جامعه در گرو حل مسائل مهم و اساسی زندگی است. تشدید مشکالت اجتماعی 
می توان شادی اجتماعی را نابود سازد. بعنوان مثال، مسائل اجتماعی مربوط به ازدواج، 
گیرنده شادی از آن ها بوده و یا تشدید کننده انحرافات  مسکن و شغل جوانان می تواند 

اجتماعی یا در خود فرو روی ها باشد.
توجه و دقت در شادسازی فضای شهری و عرصه های عمومی، مشتمل بر ساختمان ها، 

خیابان ها و میادین، نماد های شهری و غیره، روی نشاط اجتماعی تاثیر معنادار دارد.
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نقدوبررسیمهمترینمحورهایموجوددرباب

موضوعامیداجتماعیدرایران
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مقدمه

که  از رصدهای پیشین اینگونه برمی آید 
در مساله امید، اختالف نظرهای زیادی 
در زمینه معنای امید اجتماعی و تفاوت 
و  امید  ایجاد  عوامل  فردی،  امید  با  آن 
ناامیدی در جامعه،  پیامدهای ناامیدی 
اجتماعی و همچنین راهکارهای مقابله 

با آن وجود دارد.
ولی به جرات می توان مهمترین محل نزاع 
در این بحث را نظرات تحلیلگران در مورد 
کنونی جامعه ایرانی نسبت به  وضعیت 
رویکرد  دانست.  اجتماعی  امید  مقوله 
بن بست  در  را  ایرانی  جامعه  تفریطی، 
کرده و به دلیل وجود بحران های  تصویر 
را  اجتماعی  امید  هرگونه  وجود  عدیده، 

غیرممکن می دانند. 
عده ای  رویکرد،  این  مقابل  نقطه  در 
مشکلی اصلی امید در جامعه امروز ایرانی 
را وجود امیدهای کاذب و امیدواری بیش 

از اندازه و بی پایه نسبت به آینده تصویر می کنند. اما رویکرد میانه نه وضعیت را در بن بست 
دیده و نه امید به آینده را امری واهی تلقی می کند. 

طرفداران این رویکرد معتقدند که امید اجتماعی را باید در حوزه های مختلف به لحاظ 
در  بلکه  نیست،  پایین  ایران  جامعه  در  اجتماعی  امید  بنابراین  سنجید؛  خودشان 
بعضی از حوزه ها بسیار خوب، در برخی دیگر خوب، در بعضی متوسط و در بعضی 
از حوزه ها متأسفانه آسیب دیده و کاهش پیداکرده که البته با آن ظرفیت های موجود، 

قابل جبران است. 
قضاوت بین این سه رویکرد، جز از طریق تحلیل موشکافانه مولفه های امید اجتماعی و 

سنجش وضعیت جامعه ایرانی نسبت به هرکدام از این مولفه ها امکان پذیر نخواهد بود.
 از این رو در ادامه 4 فصل را پشت سر خواهیم نهاد:

فصل اول: تعریف امید و اقسام آن
فصل دوم: نظریات و ساحات امید اجتماعی
فصل سوم: ایرانیان و بینش و کنش امیدمحور

فصل چهارم: اخالل در امید انگیزشی ایرانیان
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فصلاول

تعریف امید و اقسام آن

نویسندگان
آسیهاستادیوسیدمحمدمهدیشرفالدین



1.امیددرفلسفهودین

امید یکی از مفاهیم مهم در زندگی بشر 
مطلوب  زندگی  ویژگی های  از  یکی  و 
فردای  جستجوی  به  را  افراد  که  است 
انتظار  یعنی  امید  می دارد.  وا  بهتر 
برای  دلیلی  که  بهتر  آینده  و  موفقیت 
یستن است؛ وقتی امید در دل و ذهن  ز
نیز  زندگی  اشتیاق  باشد،  داشته  وجود 

وجود خواهد داشت. 
ُامید، به اختیار خود انسان بوده و از آنجا 
ناشی می شود که تصمیم بگیرد هیچگاه 
کمتر از موجودی ارزشمند و مهم  خود را 
آغاز  زمان  از  امید  ایده  اینکه  با  نپندارد. 
اما  است،  داشته  وجود  آدمی  خلقت 
بررسی علمی آن در زندگی انسان، از دوران 
کلی  طور  به  نمی رود.  فراتر  فلسفه  ظهور 
می توان سه مدل تفکر را در تاریخ فلسفه 

درباره امید دنبال کرد:1

الف(ریشههایمتافیزیکیامید

دارد:  امید  از  ساده ای  تعریف  افالطون 
او معتقد است حس  آتی؛  انتظار لذت 
خود  با  لذت  نوعی  واقع  به  امیدواری، 
بود  این  افالطون  تلقی  دارد.  همراه  به 
که  دارند  امید  چیزی  به  عمومًا  افراد  که 
یکی  او  دیدگاه  از  افتاد؛  نخواهد  اتفاق 
از دالیل به خطارفتن انسان ها نیز همین 
امیدهای واهی است؛ البته او در برخی 
به  امیدداشتن  تأیید  به  نوشته هایش، 

زندگی پس از مرگ می پردازد. 
در نقطه مقابل مراد ارسطو از امید، انتظار 
یا پیش بینِی وقوع آینده ای مطلوب است؛ 
که قابلیت انسان برای  او نشان می دهد 
امیدداشتن، قرین توانایی او در به یادآوری 
، انسان ها از نظر  است. بنابر تلقی ارسطو
روانی دوست دارند باور کنند که آنچه بدان 
امید دارند، قریب الوقوع است؛ درحالی که 
آنچه از آن می ترسند، بسیار نامحتمل و یا 

اصًال وجود ندارد. 
بنابراین ارسطو نیز معتقد است که امید 

دیدگاه های  تاریخچه  کرمانشاهی،  محمدحسین    .1
وبسایت  آن،  نظری  مسائل  و  امید  باب  در  مختلف 

دائره المعارف اسالمی، 8 اسفند 1395.

می تواند فرد را به مسیر اشتباهی بکشاند. از نظر فلوطین، استعداد پیداکردن امید، یکی 
که انسان را از دیگر موجودات متمایز می کند. وی امید را  از مهم ترین چیزهایی است 
»نزدیک ترین و عزیزترین دارایی روح انسان« و اولین چیزی می دانست که »خداوند در زمین 
حاصلخیز روح انسان کاشته است«. او امید را اشتیاقی به خوبی ها و آن چیزی وصف 

می کند که انسان را به انجام اعمال مهم و ارزشمند وا می دارد.2 
امید در عهدین،  اساسًا به معنای توکل و اعتماد به خدا در راستای عملی کردن برنامه اش 
برای بشر است. مؤلفان عهد قدیم، مفاهیمی از این دست را به معنی پناه جستن نزد خدا،  
ایمان قلبی به اینکه خدا به وعده خیرش عمل خواهد کرد و صبورانه منتظر آن بودن، به 

کار برده اند. 
پولوس قدیس امید را به معنی انتظار صبورانه و شادمانه برای رستاخیز مؤمنین و برپایی 
کامل حکومت خداوند دانسته است؛ او بر عامل اصلی امید مذهبی، یعنی رستاخیز 
کید می کند. امید در الهیات مسیحی به عنوان یکی از سه فضیلت الهیاتی دارای  مسیح تأ
نقشی محوری است. در این الهیات دو نوع امید ارادی و خلقی از هم متمایز می شوند؛ 
امید ارادی امیدی خاص به یک چیز است، در حالی که امید خلقی، ناظر به حال، منش 

و شخصیت انسان است. 
در قرآن کریم نیز امید شرط ضروری حیات انسان معرفی شده است؛ برای نمونه، در سوره 
یونس اشاره می کند که »امید به آینده برتر در این دنیا و آخرت است که موجب می شود تا 
انسان ها باورها و عکس العمل های خود را تصحیح کنند و به اصالح و بهسازی اعمال و 
رفتار خود بپردازند« )آیات 8-7(؛ یا در سوره بقره اشاره شده »امید است که انسان را به سوی 
کار یا عملی سوق می دهد؛ امید به پاسخگویی از سوی خداوند علت و انگیزه دعا و طلب 
از اوست« )آیه 186(؛ یا آنجا که بحث از موفقیت در سوره یوسف )آیه 87( می فرماید: »اگر 
انسان امیدی به دستیابی نداشته باشد، هرگز تالشی نخواهد کرد و کوششی برای رفع و 

برداشتن مشکالت از خود نشان نمی دهد«. 
که روحیه شخص با »امید رسیدن به هدف« تقویت  کرد  از این آیات می توان استنباط 

می شود و در برابر سختی ها واکنش مثبت از خود نشان می دهد.3 
گوستین امیدی را ارج می نهد که معطوف به خداوند باشد؛ او امید را شرط انسان بودن  آ

، 21 مهر 1400. گ روانشناسی هاشملو ، نظریه های روانشناسی امید، وبال 2.  جعفر هاشملو
، خبرگزاری ایکنا، 9 اردیبهشت 1398. 3.  سید مهدی واعظ موسوی، روانشناسی امید و انتظار

نلل  
م آ
سا
 اق
د و
می
و ا
عری
گ ت
ول
ل ا
ص
ت

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ن  
هم

/ ب
 4

7 
اره

شم

52



که امید یکی از سه ُبعد ضروری زندگی خوب است. او  نمی دانست، اما بر این باور بود 
که ناشی از حضور در  که سعادت در حیات بعدی نصیب انسان می گردد  معتقد بود 
ق این امید، سعادت در جهانی دیگر است، زندگی 

َ
پیشگاه خداوند است. از آنجا که متعل

این جهانی هر قدر هم خوب یا بد باشد، تأثیری بر آن نخواهد گذاشت. 
کید او بر نقش  لوتر نیز معتقد بود که امید معنوی ناشی از واالترین فضیلت است؛ لیکن تأ
مهمی است که امید در راستای تحمل صبورانه دردها و رنج های زندگی ایفا می کند. از نظر 
او امید نباید صرفًا معطوف به لذات بدنی در جهان دیگر باشد، بلکه ناظر به تجربه کامل 

عدالت و بخشایش ابدی است. 

ب(تفسیرفیزیکیامید

، متفکرین غربی از هابز به بعد، امید را نه در قالب متافیزیکی و  برخالف فالسفه مذکور
ک امید را  الهیاتی بلکه در قالبی کامال طبیعت گرایانه و روان شناختی تفسیر کردند. جان ال

قرین با نوع خاصی از لذت می داند که شخص آن را در ذهن خود تصور کرده است. 
هیوم نیز امید را حاصل غریزه ذاتی بشر برای تجسم و تصویرسازی از آینده نامشخص 
مطلوب می داند. کانت اگرچه به مانند اگوستین امید و عشق را پایه ایمان می داند ولی 
با تفکیک ایمان کلیسایی و اخالقی، امید را از ساحت متافیزیکی خارج کرده و آن را به 
قوانین اخالقی که برای همگان قابل دسترس است، فرو می کاهد. به عقیده کانت امید 
غایی، امید به وصال خداوند نیست، بلکه امید به تحصیل خیراعلی است که مستلزم 

قانون اخالقی می باشد.1 
به نظر اسپینوزا از آنجا که »هر اتفاقی بالضروره نیازمند عللی است که تا آن علل محقق 
نشوند، آن اتفاق هم رخ نمی دهد«، امیدداشتن حاصل جهل انسان و باوری اشتباه است؛ 
فردی که با دلیل و منطق زندگی می کند، از امید بستن اجتناب می کند چرا که او به دنبال 

زندگی بر اساس علم است و از شک و گمان دوری می کند. 
کرده و در  ادامه پیدا  غیرعقالنی پنداشتن امید مخصوصا امید مذهبی در بیان هگل 
نظریات مارکس، به نهایت خود رسید. مارکس شدیدًا منتقد امید مؤمنانه بود؛ امیدی که 
اضطراب های حقیقی مردم را آشکار کرده و تالش می کند آنها را فروبنشاند، اما برای این 

1.  مسعود فریامنش، گذری بر مفهوم امید در اندیشه کانت،  بلوخ ومارسل، ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، شماره 
18، شهریور 1386.

دیگر  جهانی  مورد  در  تخیالتی  تنها  کار 
ارائه می دهد. 

را  در مقابل این نگاه، امثال پیرس امید 
پیش نیازی ضروری برای پیشرفت دانش 
کاوش های  اینان  نظر  از  کردند؛  معرفی 
استوارند  پیش فرض  این  بر  عقالنی، 
اهداف  مسیر  در  انسانی  جامعه  که 
پیش  موفقیت  سمت  به  عقالنی اش، 
انگیزه ای  صورت،  این  غیر  در  می رود؛ 
برای پیشرفت علم و توسعه بخشی جوامع 

باقی نمی ماند. 
صرفا  را  امید  واقع  در  نیز  افراد  این  البته 
نه  می پنداشتند  انتظار  یا  تمایل  یک 
عقالنی  دالیل  که  گاهی  آ یا  عقیده  یک 
بر  پیرس  همانند  نیز  میل  باشد.  داشته 
سودمند  می تواند  امید  که  بود  باور  این 
کید او بیشتر بر اهمیت آن در  باشد، اما تأ
خودسازی فردی بود. او امید را با قوه خیال 
ک  قرین می دانست و معتقد بود تنها مال
ارزش گذاری افکاری که یک فرد در خیال 

خود می پروراند فایده عملی آنهاست. 
امید  آنچه درمورد  کید می کند  تأ هایدگر 
بلکه  نیست،  آن  ق 

َ
متعل دارد،  اهمیت 

هنگام  به  فرد  بر  که  است  حالتی  آن 
امیدداشتن واقع می شود.2

ج(ارتباطامیدوپیشرفت

را  امید  غربی،  فالسفه  از  جدیدی  گروه 
می کنند  معنا  پیشرفت  با  ارتباطش  در 
را  متافیزیکی  و  فیزیکی  تفسیر  هردو  و 
در باب آن، ناظر به معیارهای متفاوت 
ممکن  مختلف،  جوامع  در  پیشرفت 
امید  فروم  یک  ار مثال  برای  می دانند. 
حد  که  دانسته  مهم  عناصر  از  یکی  را 
غیرواقع گرایانه  عمل گرایی  میان  فاصل 
و انفعال را به منظور رسیدن به پیشرفت 

مشخص می کند.
در این دیدگاه ایمد نه خودمحورانه است و 
نه لذت گرایانه، بلکه تعهدی است نسبت 
به آرمان تمام انسان هایی که در طول تاریخ 
امید  که  است  جهت  این  از  زیسته اند. 

گ  ، نظریه های روانشناسی امید، وبال 2.  جعفر هاشملو
، 21 مهر 1400. روانشناسی هاشملو
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ارتباط وثیقی با اخالق و قوانین اجتماعی 
پیدا می کند. 

امید  این  بلوخ  ارنست  منظر  از 
بر  غلبه  برای  تالش  به  را  فرد  که  است 
ازخودبیگانگی و جامعه سازی واداشته 
و به خلق یک آینده بهتر سوق می دهد. 
چیز  امید  که  می کند  استدالل  او 
حال  در  همه چیز  و  نیست  بیهوده ای 
شدن است و امکان های مختلفی پیش 

روی دارد. 
استعداد  می تواند  امید  طریق  از  انسان 
خود را کشف کرده و جهانی بهتر به وجود 
از  امید یکی  رابینسون معتقداست  آورد. 
پایه های اصولی توازن قدرت در خانواده 
زندگی  دستاوردهای  که  است  جامعه  و 
را ممکن می سازد؛ امید سیستم فعالیتی 
را  نو  بتواند تجارب  تا  را تحریک می کند 
ارگانیزم  را در  تازه  نیروهای  و  کرده  کسب 

ایجاد نماید.
را  آینده  به  تمایل  و  ی  ُامیدوار زتومکا 
یکی از خلقیات اجتماعی افراد دانسته 
که در ایجاد فرهنگ اعتماد در جامعه 

دخیل هستند.1

2.امیددرروانشناسی

اگرچه در بیان بزرگان اولیه علم روانشناسی 
بحث   ، اسکینر و  یونگ  فروید،  یعنی 
اما  نشده  مطرح  امید  باب  در  چندانی 
از امید  »ِازرا استاتلند« بحث  با فعالیت 
از  یکی  به  بشری  فعل  انگیزه  عنوان  به 

بحث های مهم روانشناسی تبدیل شد.
از سوی دیگر تحت تاثیر صنعتی شدن 
زندگی مدرن و بروز اختالالت روانی بسیار 
زیاد متاثر از نهیلیسم غربی، روانشناسان 
معاصر توجه بیشتری را معطوف به بحث 

از امید کردند. 
در  امید  نظریه  فکری  زیربنای 
سوی  از  ارائه شده  آثار  به  روانشناسی، 
بر  استوتلند )1969(  و  کاتلین)1990( 
که در آن، امید به عنوان انتظار  می گردد 

دیدگاه های  تاریخچه  کرمانشاهی،  محمدحسین   .1
وبسایت  آن،  نظری  مسائل  و  امید  باب  در  مختلف 

دائره المعارف اسالمی، 8 اسفند 1395.

فرد برای موفقیت در دستیابی به هدف، تعریف شده است. امید درمانی امروزه بخش 
یادی روی  کید ز مهمی از روند بهبودبخشی به بیماران محسوب شده و روانشناسان تا
آن دارند. از نظر آنان هر اندازه فردی با مهارت و استعداد باشد، بازهم برای فتح قله های 

موفقیت به امید نیاز دارد؛ 
تفکرات مثبت باید در زمان کودکی و درست وقتی که شخصیت هر انسانی در حال 
انسان  بزرگسالی،  در  بتواند  تا  شود  نهادینه  روحش  و  ذهن  در  می باشد،  شکل گیری 
امیدواری باشد.2 کارل منینجر )1959( برای اولین بار در جمع روان پزشکان از امید به 
عنوان نقطه قوت در بیماران اشاره کرد و همکاران خود را تشویق کرد تا قدرت امید را در 

بیماران باز شناسند. 
سلیگمن امید را به عنوان سازه ای در نظر می گرفت که بسیار نزدیک به مفهوم خوش بینی 
است؛ اما برخی دیگر این دو را متفاوت از یکدیگر می دانند؛ از منظر اینان خوش بینی به 

معنای انتظار وقوع رویدادهای مثبت در آینده فارغ از توجه به موضوع مشخص است؛ 
به عبارت دیگر انسان خوش بین، در هر شرایطی و برای هر موضوعی، وقتی یک سناریوی 
، احتمال وقوع سناریوی  مطلوب را پیش رویش قرار می دهید، در مقایسه با دو نفر دیگر

مطلوب را باالتر ارزیابی می کند؛ اما امید، برخالف خوش بینی، موضوع محور است. 
الف  فرد  نمی گوییم  هم چنین  ناامیدم.«  »کًال  یا  امیدوارم«  »کًال  نمی گوییم  ما  یعنی 
باید  می زنیم،  حرف  امید  از  وقت  هر  است.  امیدوارتر  ب  فرد  با  مقایسه  در  همیشه 
مشخصًا بگوییم: امید به چه؟ امید درباره چه چیزی؟ اذعان به همین تفاوت، گروهی 

را به فکر تاسیس رشته ای تحت عنوان روانشناسی مثبت گرا انداخت.
( یکی از نظریه های برخاسته از روان شناسی مثبت گرا  )یا اشنایدر نظریه امید اسنایدر
ی، امید براساس افکار هدفدار ساخته می شود؛ به عبارت دیگر امید  است. از نظر و
راهبردی  تفکر  شخص  آن  در  که  کرد  تعریف  ی  هدفدار افکار  عنوان  به  می توان  را 
تفکر  و  دلخواه(  اهداف  به  رسیدن  برای  راهی  کردن  پیدا برای  درک شده  )توانایی 

عاملی )انگیزه الزم برای استفاده از آن راه ها( را به کار می برد.
 اسنایدر امید را مجموعه ای شناختی می داند که مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع 
( و مسیرها )شیوه های انتخاب شده برای نیل به اهداف(  گوناگون )تصمیم های هدف مدار
است. مسیرهای تفکر انعکاس دهنده ظرفیت فرد برای تولید کانال های شناختی برای 
رسیدن به اهدافش است و منابع تفکر هم عبارت اند از افکاری که افراد درباره توانایی ها و 

قابلیت هایشان برای عبور از مسیرهای برگزیده تعریف کرده اند تا به اهدافشان برسند. 
ازآنجاکه عناصر دوگانه سازنده امید، یعنی منابع و مسیرها، بیانگر فرآیند افکار هدف مدار 
می باشند و فکرت هدف مدار هم ازلحاظ نظری نقطه مرکزی و ثقل معنا در زندگی هستند، 

پس می توان فرض نمود که تفکر امیدوارانه پیامد اصلی معناداری در زندگی می باشد.
از  اجتماعی شدن  جریان  طریق  از  که  است  آموختنی  مهارتی  امید  اسنایدر  اعتقاد  به 
کودکی آموخته می شود. او به ماهیتی فعال از مفهوم امید اعتقاد دارد که در برگیرنده هدف، 
 ، برنامه ریزی و داشتن اراده برای دست یابی به هدف و مقابله با موانع است. فرد ُامیدوار
کرده و در نتیجه هیجان های  معناهای مورد نظر خود را به شکل موفقیت آمیزی دنبال 

مثبت بیشتری را تجربه می کند. 
افراد دارای سطح ُامید پایین در رویارویی با مشکالت برای رسیدن به معناهای مورد نظر 
خود مشکل دارند و در نتیجه هیجان های منفی بیشتری را تجربه می کنند. نظریه امید 

اسنایدر بر سه مؤلفه مرکزی بنیان گذاشته شده است:3 

، خبرگزاری ایکنا، 9 اردیبهشت 1398. 2.  سید مهدی واعظ موسوی، روانشناسی امید و انتظار
، 21 مهر 1400. گ روانشناسی هاشملو ، نظریه های روانشناسی امید، وبال 3.  جعفر هاشملو
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الف(تصور هدف 
اساس نظریه امید، بر مبنای اهمیت و ضرورت اهداف بنا شده است. در واقع اهداف، 
یکی از ابعاد کلیدی نظریه امید است که می توانند کوتاه مدت یا بلندمدت باشند و از نظر 

اهمیت طبقه بندی شوند. 
اهداف، نیروی محرک هر رفتاری هستند و می توانند در دامنه یک حرکت ساده برای بیدار 
شدن به هنگام شنیدن زنگ ساعت تا تعمیر بخشی از یک هواپیما و گاهی به پیچیدگی 

کسب یک مدرک دانشگاهی داشته باشند. 
در نظریه امید، اهداف، منبع اصلی هیجان هستند؛ هیجان مثبت، ناشی از دستیابی به 
هدف یا تصور نزدیکشدن به آن است، در حالی که هیجان منفی، ناشی از شکست در 

دستیابی به هدف یا تصور دور شدن از آن است. 
اهداف، باید ارزش کافی داشته باشند تا تفکر هوشیار فرد را اشغال کنند؛ اهداف امیدوارانه، 
دارای مقداری از عدم قطیعت هستند و اهدافی که احتمال دستیابی به آنها صددر صد 
، صفر باشد  باشد، مستلزم امید نیستند. همچنین اهدافی که احتمال دستیابی به آنها نیز

مستلزم امید نیستند.
ب(تصور گذرگاه )مسیرهای رسیدن به هدف(  

تصوذر گذرگاه، توانایی های ادراک شده فرد برای شاسایی و ایجاد مسیرهایی به سمت 
هدف است. تصور گذرگاه اغلب قابل مشاهده در گفتار درونی از قبیل »من راهی برای 

انجام این کار پیدا خواهم کرد« می باشد. 
اگرچه تصور گذرگاه خواستار تنها یک گذرگاه قابل استفاده به هدف خواسته شده است، 
اما افراد دارای سطوح امید باالتر اغلب قادر به تصور چندین گذرگاه هستند و از تصور واگرا 

استفاده می کنند. 
از آنجا که برخی از طرح ها و نقشه ها ممکن است با شکست مواجه شوند، افراد دارای امید 

باال، به منظور مقابله با موانع احتمالی، چندین گذرگاه را در نظرمی گیرند.
ج( تفکر عامل

تفکر عامل، بعدی انگیزشی جهت به حرکت درآوردن فرد، در مسیر راه های در نظر گرفته شده 
برای رسیدن به هدف می باشد. اسنایدر تفکر عامل را نه تنها به عنوان انرژی روانی متمرکز بر 

هدف، بلکه به عنوان احساس مصمم بودن در دستیابی به هدف، تعریف کرده اند. 
از نظر آنها، این نوع انگیزه متمرکز بر هدف، در جمالتی همچون »من می توانم این کار را 
انجام دهم«، »من به آن خواهم رسید« و غیره نمایان می شود. این مفهوم بسیار شبیه به 

انگیزه است به اضافه باور به اینکه هدف، با تالش و توانایی فرد، قابل دستیابی است. 

3.امیددرجامعهشناسی

 ١٩٧٠ سال  از  اجتماعی  علوم  حوزه  در 
به  جامعه شناسان  تدریج  به  بعد  به 
و  کرده   توجه  انسانی  احساسات  حوزه 
به  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  هیجانات 
روشنگری  عصر  اندیشه های  رواج  دلیل 
در علوم اجتماعی که انسان را به ماشینی 
وجوه  بود،  کرده  تبدیل  محاسبه گر 
رمانتیك و عاطفی بشر به هیچ وجه مورد 

توجه قرار نمی گرفت.
از سوی دیگر اساسا نظریه های اجتماعی 
را  عاملیت  نقش  بیستم  قرن  از  قبل  تا 
چندان جدی نمی گرفتند، به ویژه نقش 
سوژه یا فردیتی که می خواهد با احساسات 
کارگزار  یا  بازیگر  عاطفی  انرژی های  و 

زندگی اجتماعی باشد. 
چون  اموری  به  حدودی  تا   ١٩٢٠ دهه  تا 
فرهنگ در علوم اجتماعی توجه می شد؛ 
اما با غلبه نظریه های ساختارگرایانه از دهه 
عاملیت ها   ١٩٨٠-١٩٧٠ دهه های  تا   ١٩٢٠
تا  داشت،  ارتباط  فردیت  به  که  اموری  و 

حدود زیادی به حاشیه رانده شد. 
به  تدریج  به  بعد  به   ١٩٨٠ سال های  از 
می خواهند  که  برمی خوریم  نظریاتی 
نظر  در  هم  با  را  عاملیت  و  ساخت 
مرتبط  مفاهیم  دلیل  همین  به  بگیرند؛ 
اهمیت   ... و امید  حافظه،  چون  فرد  به 
می یابند. با این همه هنوز هم مفهوم امید 
تلقی  جدی  چندان  جامعه شناسی  در 
نمی شود، اگرچه به تدریج میزان توجه به 

آن افزایش می یابد.
 البته الزم به ذکر است که مفاهیمی چون 
حافظه  یا شادی در علوم اجتماعی مثل 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  اقتصاد  یا  تاریخ 
کلی مباحث مربوط  می گیرند؛ اما به طور 
به احساسات و هیجانات بیشتر از منظر 
فردی مد نظر قرار گرفته و به همین خاطر 
اجتماعی  علوم  وارد  هنوز  امید  مساله 
نشده و نتوانسته ایم نظریه ای دقیق در این 

زمینه ارایه کنیم.
قرار  تجدد  مسیر  در  جامعه ای  وقتی 
می گیرد، از یکسو شاهد صنعتی شدن، 
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نابرابری ها،  و  تنش ها  خودبیگانگی،  از 
سنت  تخریب  یست،  ز محیط  بحران 
آنها  از  ناشی  اجتماعی  آسیب های  و 
تازه ای  اشکال  دیگر  سوی  از  و  است 
طول  افزایش  آسایش،  رهایی،  آزادی،  از 
رفاه  عمومی،  بهداشت  گسترش   ، عمر
فرصت های  و  امکان ها  و  اجتماعی 
زندگی را فراهم می کند و رهایی انسان از 
یخ بر انسان  که طبیعت و تار نیروهایی 

تحمیل می کنند را فراهم می سازد.
بنابراین مدرنیته به طور همزمان وضعیتی 
پارادوکسیکال را فراهم می کند که ویژگی 
آن  گون  گونا تجربه های  در  آن  مشترك 
ویران  سویی  از  مدرنیته  یعنی  است؛ 
در  می سازد.  دیگر  سوی  از  و  می کند 
برابر این تناقض پرسش این است که آیا 

؟  می توان به آینده امیدوار بود یا خیر
کتاب  در  کرنر  جاناتان  تعبیر  به 
یع  توز هیجانات،  جامعه شناسی 
جوامع  در  منفی  و  مثبت  هیجانات 
یع امکانات  نابرابر است، همچنان که توز
و  گروه های برخوردار  نابرابر است؛ یعنی 
هیجانات  از  بیشتری  سهم  فرادست 
... دارند  مثبت از جمله امید، مهربانی و
و بالعکس.به همین دلیل طبیعی است 
که سیاستمداران همیشه از امید حرف 
است  ایشان  دست  قدرت  زیرا  بزنند 
در  می کنند،  امید  احساس  همیشه  و 

نتیجه دعوت به امید از سوی سیاستمداران تنها یك راهبرد استراتژیك نیست، بلکه به 
هستی شناسی زندگی آنها نیز ارتباط دارد.

آرجون آپادورای انسان شناس برجسته هندی تبار و استاد بلندآوازه هاروارد، شاید اولین کسی 
است که مفهوم ظرفیت آرزومندی را مطرح می کند. به نظر وی امید و آرزو یك خیال پردازی 
گروه های فرودست جامعه در  که  نیست، بلکه یك ظرفیت فرهنگی است به این معنا 

شرایطی قرار بگیرند که بتوانند با هم صحبت کنند و شرایط شناسایی بیابند. 
تیلور  چارلز  شناسایی  سیاست  تعبیر  از  را  شناسایی  شرایط  تعبیر  این  آپادورای 
کرده است. از نظر تیلور سیاست شناسایی یکه اصل اخالقی است،  معاصر اخذ 
یعنی  خود؛  ابراز  امکان  و  پذیرفتن  و  شناسایی کردن  و  به رسمیت شناختن  یعنی 

کنیم. یخی و جمعی را نمایش دهیم و ابراز وجود  بتوانیم خویشتن تار
اگر چنین باشد، از دید تیلور تحول اخالقی در جامعه رخ داده است، زیرا بی اخالقی و 
بی عدالتی در نتیجه ممانعت از دیده شدن و به رسمیت  شناخته شدن رخ می دهد. به تعبیر 
آپادورایی امید زمانی شکل می گیرد که شرایط شناسایی امکان پذیر شود، یعنی وضعیتی که 
ما بتوانیم به گروه های مختلف فرصت دهیم و آنها فرصت بیابند درباره خواسته ها و هویت و 

تاریخ و موقعیت اجتماعی شان امکان دیده شدن پیدا کنند. 
و  سیاسی  اجتماعی،  موقعیت  یك  آپادورای  دید  از  آرزومندی  ظرفیت  مفهوم  بنابراین 
که  گروه های فرودست فرصت شناسایی دهد. مهم ترین جایی  که به  اقتصادی است 
ناامیدی در یك جامعه پدید می آید، جلوگیری از رسمیت یافتن سرمایه های فرهنگی و 
اجتماعی گروه ها و ممانعت از این است که ایشان بتوانند ابراز وجود کنند. این وضعیت 

یأس اجتماعی پدید می آورد.1
به  امید اجتماعی  از مساله   به ردپاهایی  نیز میتوان  کالم جامعه شناسان معاصر  در 
معنای انتظار تحقق وضعیت مطلوب رسید. به نظر اینان آینده  پیش بینی پذیر نیست 
اما همه آدمیان برای تصمیم گیری، تصاویری از آینده در ذهنشان می سازند و بر مبنای 

آنها عمل می کنند. 
تصاویر آینده، خوش بینانه و یا بدبینانه است و در سطح فردی یا جمعی عمل می کند. 
تداعی گر  که  هویتی  باشند؛  مقصد  هویت  به عنوان  ما  هویت  از  قسمتی  می توانند  آنها 

، ظرفیت های امید در ایران، وبسایت دائره المعارف اسالمی،  15 آبان 1395. 1. نعمت اهلل فاضلی و حسین راغفر
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چشم اندازهای مشترک مردم یک جامعه است.1 توانایی به تصورکشیدن آینده های متفاوت، 
یکی از ویژگی های گونه انسان خردمند است؛ اما بسیار مهم است که از تصاویر جمعی از 

آینده صحبت شود. 
کند، راهی برای برون رفت از  وقتی یک جامعه، آینده را همسو با اهداف مشترک مهار 
یا  تقویت  آمد؛  فراهم خواهد  ازجمله بحران هویت  از بحران های اجتماعی،  بسیاری 

تضعیف برخی تصاویر آینده می تواند راهی برای غلبه بر چالش های فرهنگی باشد.2 
امید به آینده را از خصلت های اجتماعی افراد است که در خلق فرهنگ اعتماد در جامعه 
، امیدها، اهداف، برنامه ها و مقاصد، همیشه مبنای توسعه هر  سهیم هستند.3 از این مهم تر

جامعه ای است.

4.پدیدههایمربوطبهامید

از تاریخچه ای که در باب فلسفه و روانشناسی بیان شد می توان از چند مولفه و پدیده در 
ارتباط با امید بحث کرد:4

الف(پیششرط امید

ایمان  را  امید  الزمه  گوستین،  آ و  لوتر  همچون  برخی  مختلف،  دیدگاه های  میان  در 
کشش داشته باشد  کافی است شخص نسبت به چیزی  می دانند. از نظر هابز صرفًا 
کید می کند که الزمه امید، باور به عدالت الهی است.  تا امید به وجود آید. الیب نیتس تأ
یک تفکیک مهم که به مبحث پیش شرط های امید مربوط می شود، تمایز میان امکان 
امیدداشتن و حق امیدداشتن است. چه بسا در صورت عدم تحقق بعضی پیش شرط ها، 

فرد اصوًال قادر به امید ورزیدن نگردد. 
مثًال ممکن است بدون تجربه قبلی ایمان، فرد قادر به داشتن امید مؤمنانه نباشد؛ اما برخی 
پیش فرض ها ممکن است شرط الزم جهت استحقاق امید باشند؛ بدینسان ممکن است 
گفته شود که فرد برای آنکه استحقاق امید به سعادت ازلی را داشته باشد، باید به دیگران 

محبت نشان دهد. 

ب(توجیهکنندهامید

انتظارات  اگر  یا  و  باشد  با خطا همراه  امید  نموده،  اسپینوزا مطرح  اگر همانطورکه مثًال 
غیرواقع بینانه ای را در فرد ایجاد  کند، شاید بهتر باشد در برابر آن مصون بماند. اگر امید 
دست کم تا حدی عقالنی است، می توان کفایت دالیل و شواهد مختلف در توجیه عقالنی 

آن در موارد خاص را بررسی کرد. 
در اینجا پرسش های بعدی مطرح می شوند: دالیل و شواهد کافی برای آنکه فرد را قانع کند 
که امیدش دارای حداقِل حمایت عقالنی است و بنابراین حداقل امکاِن به نتیجه رسیدن 

را دارد، کدام اند؟ 
استفاده از وحی برای توجیه برخی از انواع امید، مشکالت خاصی را به همراه دارد زیرا این 
پرسش مطرح می شود که آیا وحی هم نوعی از شواهد است که باید آن را مانند باقی شواهد 
مورد قضاوت و ارزیابی قرارداد یا اینکه وحی به نحوی واالتر از آن است که زیر سؤال برود و 

شاید حتی ماورای عقل است ولذا فرد را ملزم به اطاعت بی چون و چرا می کند؟

1. محسن طاهری دمنه و معصومه کاظمی، خوانشی آینده پژوهانه از پروبلماتیک امید اجتماعی در ایران، پژوهش های 
راهبردی مسائل اجتماعی ایران، شماره 30، پاییز 1399، ص 71.

2. همان.
3.جهانگیر جهانگیری و نسرین محمدی، تبیین جامعه شناختی رابطه امید سیاسی و بی تفاوتی اجتماعی، مطالعات و 

تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 25، 1397.
4. محمدحسین کرمانشاهی، تاریخچه دیدگاه های مختلف در باب امید و مسائل نظری آن، وبسایت دائره المعارف 

اسالمی، 8 اسفند 1395.

ج(متعلقامید

متعلق  امید،  درباره  دیگر  مهم  مسئله 
و  افالطون  نظر  از  است.  آن  مضمون  یا 
هیوم، هدف امید همواره رسیدن به لذت 
به  رسیدن  کوئیناس،  آ نظر  از  و  است 
خاص،  صورت  به  لوتر  اما  خوشبختی؛ 
هدف امید را رسیدن به تقوا و برخی دیگر 

آن را مساوات دانسته اند. 
میل بر امید به زندگی فردی پس از مرگ 
کید می کند. کوهن، بوبر و بلوخ جزء آن  تأ
امید  مقصود  که  متفکرینی اند  از  دسته 
تمام  برای  جهان  این  در  بهتر  زندگی  را 
هیچ  مارسل  کرده اند.  قلمداد  انسان ها 
و  نمی گیرد  نظر  در  امید  برای  قی 

َ
متعل

گشودگی رو به آینده می داند.  آن را صرفًا 
چیستی مضمون یا متعلق امید، یکی از 
مسائل مهمی است که باید در نظریه امید 

به آن پرداخته شود.

د(کارکردیاغایتامید

از  گروه  آن  جزو  اسپینوزا  و  ک  ال  ، هابز
امید  نمی کنند  تصور  که  متفکران اند 
گوستین  اهمیت ویژه ای داشته باشد؛ اما آ
در  انسان  به  که  رو  این  از  را  امید  لوتر  و 
قدر  می کند،  کمک  سختی ها  تحمل 
آن  جزء  بلوخ  و  فروم  فلوطین،  می نهند. 
دسته هستند که معتقدند امید فرد را به 

انجام کارهای نیکو برمی انگیزد. 
می داند  قرین  یادآوری  با  را  امید  ارسطو 
که آینده را به روی انسان  و معتقد است 
می گشاید. هایدگر بر این باور بود که امید 
با انتقال انسان به آینده، جنبه فانی وجود 
نیز  متفکران  برخی  می سازد.  آشکار  را  او 
کردند امید را به واسطه  مانند میل تالش 
غایتی که می تواند برای انسان محقق کند، 

توجیه کنند. 
یک  با  امید،  کارکرد  و  غایت  از  پرسش 
سری مسائل بنیادین ناظر به ذات انسان 
ربط پیدا می کند. اگر انسان چیزی فراتر 
از یک ارگانیزم پیچیده است، اگر انسان 
هدف  مثال  برای  که  است  مخلوقی 
و  است  خداوند  با  یگانگی  نهائی اش 
است  گشوده  رویش  به  او  آینده  گر  ا یا 
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و  بسازد  را  آن  می خواهد  که  طور  آن  تا 
شکل دهد، پس شاید امید، کلید کمال 

انسانی است.
که  است  موجودی  انسان  اگر  مقابل  در 
اندوه  و  شکست  امیالش،  و  تصورات 
برایش به ارمغان می آورند، بنابر این امید، 

کارکرد یا غایتی نخواهد داشت.

ه(عاملامید

عنوان  به  را  آدمی  فرد  متفکران،  از  برخی 
آنها  نظر  از  می شناسند.  امید  فاعل 
تجارب  خویش،  ابدی  سعادت  به  فرد 
امید  چیزها  اینگونه  و  خود  لذت بخش 
می بندد؛ اما برخی دیگر با تاکید بر مساله 
پیشرفت، عامل امید را نسل بشر و جامعه 
گروهی دیگر نیز  انسانی معرفی می کنند. 
عامل امید را رهبران و مردان الهی می دانند 
که وظیفه راهبری جامعه را به سمت کمال 

بر عهده دارند. 

5.امیدفردیواجتماعی

که درباره دوره های سه گانه توجه  از آنچه 
گذشت  غرب  فلسفه  در  امید  مولفه  به 
مشخص شد که امروزه می توان از دوگانه 

امید فردی و اجتماعی سخن گفت. 
امید در لغت به معنای داشتن انگیزه برای 
گاهی نیز به آرزو  زندگی در آینده است و 
تعبیر می شود؛ اینکه فرد در آینده احتمال 
انتظار  و  دهد  خوب  و  مثبت  اتفاقات 

آینده ای روشن و بهتر را داشته باشد.
از این جهت، امید می تواند جنبه فردی 
یا اجتماعی داشته باشد. امید فردی در 
که بیشتر  روانشناختی دارد  واقع رویکرد 

از جنبه احساس درونی است. 
نوعی  را  امیدفردی  یف،  تعار از  عده ای 
هیجان دانسته اند که تخیل را به سمت 
انتظار  و  می کند  هدایت  مثبت  موارد 
نگه  زنده  انسان  وجود  در  را  آنها  وقوع 
می دارد. به بیان دیگر امید فردی همان 
نگرش های مثبت کلی به آینده خویش 
است که با تالش فعاالنه تر برای دستیابی 

به نتایج آتی مثبت، همراه می گردد.1

1. زهرا امیری اسفرجانی، سیدعلی هاشمیان فر و وحید 

در نقطه مقابل امید اجتماعی به ُبعد احساس محدود نشده و کنشی هدفمند از طریق 
برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، تالشگری در جهت ایجاد تغییر برای دستیابی به آرزوی 
پیشرفت است؛ در واقع امید اجتماعی اعتقاد به این امر است که افراد در سرنوشت خود 
نقش دارند برخالف این نظر که دست روی دست بگذارند و کاری نکنند و تنها انتظار 

داشته باشند تا به طریقی خواسته آنها محقق شود. 
امید اجتماعی یکی از مفاهیم نوظهور در مطالعات اجتماعی است. امید اساس زندگی 
از  کار می رود.  به  برای جامعه  به مثابه صنعتی  امید اجتماعی  و مفهوم  اجتماع است 
دیدگاه کارشناسان، نبود امید اجتماعی پویایی را از جامعه می گیرد و یأس و افسردگی را 
اشاعه می دهد و برعکس، افزایش امید اجتماعی باعث شادی و نشاط اجتماعی و پویایی 

اجتماع می شود.2
و  برنامه ریزی  اجتماعی،  امید  رورتی،  منظر  از  برد؛  کار  به  را  مفهوم  این  رورتی  نخست، 
همکاری افراد جامعه برای رسیدن به هدف است، خواه موفقیت کسب شود یا نشود. رورتی 
با طرح مفهوم امید اجتماعی معتقد است که بشر به جایی رسیده که به جای دلبستگی 
به پروژه های عظیم تغییر اجتماعی باید به اصالح همین انسان خاکی و جامعه موجود 
بپردازد، البته نه بر اساس الگویی آرمانی، بلکه به اندازه ای که بتواند زندگی شرافتمندانه را 

برای افراد فراهم آورد. 
امید اجتماعی، امید کور که مظهر یأس است و در هنگامهای که انسان مستأصل است و 
در وضعیتی قرار دارد که فقط می تواند شرایط را بپذیرد، نیست؛ امید اجتماعی، امید عملی 
که فردای بهتر را دست یافتنی و به دست همین انسان معمولی ممکن می داند.  است 

بنابراین یکی از مهمترین کیفیت های امید اجتماعی، عاملیت انسان است. 
امید، توانایی باور به این است که آینده به طور مطلوب از گذشته متفاوتتر و مطلوبتر است. 
وی اعتقاد دارد که امید اجتماعی، عبارت است از رستگاری از طریق اکتساب مجموعه ای 

از باورها که اشیا را به همان صورتی که در واقعیت وجود دارند، نشان می دهد. 
امید اجتماعی از فرافکنی خوشبختی و آسایش به جهان دیگر اجتناب می کند و بار 
ساختن آینده را بر دوش خود انسان می گذارد. امید اجتماعی یک پروژه واقع گرایانه است 
که به به سازی و بهبودی شرایط اجتماعی تنها با آنچه انسان در اختیار دارد، کمک می کند. 
کنونی، به  که نشان می دهد چگونه می توان از وضع  امید اجتماعی ابزار مفهومی است 

شیوه ای مسالمت جویانه، به آینده بهتری رسید. 3
یأس  ایجاد  از  و  میر ساند  یاری  اجتماع  بهبود  و  پیشرفت  راستای  در  اجتماعی،  امید 
اجتماعی  تغییرات  ایجاد  برای  و غیرعقالنی  رفتارهای هیجانی  که حاصل  اجتماعی 
شتابزده است، جلوگیری می کند. به کارگیری مفهوم امید اجتماعی از این رو اهمیت دارد که 
مسؤلیت واقعی ساخت جامعه بهتر را بر دوش افراد جامعه می گذارد؛ افرادی که درمی یابند 
پیشرفت و توسعه، یک ایده اتوپیایی غیرقابل دسترس نیست، بلکه تنها با داشتن امید به 

بهبود شرایط و تالش در این جهت می توان به آن دست یافت. 
امید اجتماعی بر آن است که از طریق خود شهروندان برای شهروندان تحول ایجاد کند. از 
این منظر رهیافتی مصلحانه است که راه خروج از مشکالت جامعه را در به دوش گرفتن 

مسؤلیت تغییر مسالمت آمیز از سوی شهروندان می داند.4

قاسمی، »کاوش در امید اجتماعی، نظریه ای داده بنیاد«، مسائل اجتماعی ایران سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 
1، ص 51-28.

2. ریحانه صبورنژاد، از امید فردی تا امید اجتماعی، نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران »مشاوره: ارتقا امید، آرامش و 
سالمت اجتماعی«، تهران، 1398.

3. زهرا امیری اسفرجانی، سیدعلی هاشمیان فر و وحید قاسمی، »کاوش در امید اجتماعی، نظریه ای داده بنیاد«، مسائل 
اجتماعی ایران سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 1، ص 51-28.

4. همان.
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6.تفاوتورابطهامیدفردیواجتماعی

همانطور که بیان شد، مهمترین تفاوت امید فردی و اجتماعی ناظر به ماهیت و میدان 
کنش؛ امید  آنهاست؛ امید فردی از جنس احساس است و امید اجتماعی از جنس 
اجتماعی امیدی نیست که فقط انتظار رخداد مثبت بدون تالش از آن داشته باشد؛ 
بلکه امید عملی است که پیشرفت و توسعه را به دست همین انسان البته با به کارگیری 
امکانات موجود، برنامه ریزی در راستای هدف است و در نهایت، به ایجاد تغییرات 

مثبت برای رسیدن به آرزوی پیشرفت منجر می شود.
بنابراین امید اجتماعی عملی است که شهروندان انجام می دهند تا به آرزوهایشان برسند، 
نه اینکه تنها به انتظار رخ دادن اتفاق مثبت بنشینند و کاری نکنند؛ پس از این جهت 

کامال با امید فردی متفاوت است.1
امید اجتماعی در دو سطح قابل شناسایی است که این دو سطح شامل دستاوردهای 
فردی و اجتماعی است. بنابراین افراد در سطح فردی نیز می توانند دارای امید اجتماعی 
باشند؛ در این سطح افراد برای پیشرفت فردی خود آرزوهایی دارند که برای دستیابی به 
پیشرفت فردی درمی یابند باید تغییراتی در وضعیت موجود زندگی ایجاد کنند؛ برای آن 

اهدافی طراحی کرده و مسئولیت تالش خود را به عهده می گیرند.
موانع  بتوانند  و  بوده  موفق تر  پیشرفت  جهت  در  تغییر  ایجاد  فرآیند  در  افراد  چقدر  هر 
ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارند، 
ترغیب می شوند که در راستای پیشرفت اجتماعی کشور خود گام بردارند؛ بنابراین افرادی 
که آرزوی پیشرفت اجتماعی کشورشان را داشته باشند، برخالف سطح فردی در این سطح 

اهداف بلندمدت و جامعه محور تعریف می کنند.
تفاوت دیگر این سطوح این است که در سطح اجتماعی افراد در زمینه مهمترین مسئله 
اجتماعی کشورشان با یکدیگر به یک توافق می رسند و مهمتر آنکه در این حوزه قادر به 
گفتگو با یکدیگر هستند؛ در این سطح افراد جامعه باید بتوانند داستان مشترک پیشرفت 
اجتماعی کشورشان را روایت کنند و بر سر آن به تفاهم برسند و در نهایت با استفاده از 

امکانات موجود دست به ایجاد تغییراتی در جهت دستیابی به آرزوی پیشرفت بزنند. 
به عبارت دیگر امید اجتماعی نقش موتور متحرک پیشرفت را در زندگی فردی و اجتماعی 

افراد ایفا می کند که با به کارگیری آن آرزوی پیشرفت دست یافتنی می شود.2
سرمایه روان شناختی یک حالت روان شناختی است که در نتیجه آن یک رویکرد مثبت و 
واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به جهان وجود دارد. سرمایه روان شناختی چهار مولفه دارد و 

اولین مولفه آن امید است. در کنار آن خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی قرار دارد.
بر همین مبنا از نظر اسنایدر که به روان شناس امید معروف است، کسی که امید دارد یک 
هدف معین دارد. به معنی اینکه از وضعیت موجود خود نسبت به وضعیت آینده یک 

1. زهرا امیری اسفرجانی، امید اجتماعی ضرورت جامعه دموکراتیک است، خبرگزاری ایمنا، 5 شهریور 1398.
2. همان.

تصور مثبت و نسبتا مطمئن دارد. جز دوم 
بهتر  نقطه  آن  به  رسیدن  راه  فردی،  امید 
است. جز سوم آن هم داشتن انگیزه برای 

رفتن این مسیر است. 
جمع شدن  محصول  اجتماعی  امید 
امیدهای جمعی درون یک جامعه است. 
گروه هایی در جامعه شکل می گیرد، این 
را  خواسته های شان  و  امیدها  جمع ها 
اشتراک  به  بهتر  وضعیت  داشتن  برای 
امید  یک  به  جامعه  یک  و  می گذارند 
اجتماعی می رسد.  بخشی از جامعه در 
در  که  حالی  در  است  امیدوار  زمانی  هر 
همان زمان بخش دیگری از جامعه ناامید 
است. بنابراین می توان گفت امید در یک 
جامعه  که  می گیرد  شکل  زمانی  جامعه 
انگیزه داشته باشد و برای رسیدن به نقطه 
مطلوب خود تالش و مسیرش را مشخص 

کند. 
امید اجتماعی افراد را به کنشگرانی تبدیل 
عامالنه  خالقیت  ویژگی  از  که  می کند 
ایجاد  اجتماعی  امید  تفکر  برخوردارند؛ 
واقع  در  است؛  احتمال  برابر  در  امکان 
شهروندان برای دستیابی به خواسته هایی 
گاهانه  آ طرحی  دارند،  را  آرزویش  که 
که  صورت  این  به  می کنند  پی ریزی 
خواسته های  به  رسیدن  برای  می پذیرند 
موجود  شرایط  در  تغییراتی  باید  خود 
تغییرات  این  ایجاد  برای  و  کنند  ایجاد 

هدف گذاری و برنامه ریزی می کنند؛ 
تالش  برنامه ها  پیگیری  برای  همچنین 
تالش هایشان  مسئولیت  و  می کنند 
پیشرفتی  به  تا  می گیرند  عهده  به  را 
یابند.  دست  هستند،  آن  خواهان  که 
در  را  امید  نوع  این  می توانند  جوامعی 
که در این زمینه  کنند  افراد خود ایجاد 

گاهی داده باشند.  آ
مفهوم امید اجتماعی در سطح عمومی 
مقوله هاست؛  ناشناخته ترین  از  یکی 
بنابراین شکل گیری امید اجتماعی، یک 
فرآیند نیازمند آموزش است. مهمترین کار 
گاهی و سپس آموزش  برای ایجاد امید، آ

این مفهوم است. 
فردی  مسایل  به  نسبت  باید  شهروندان 

مهمترین تفاوت امید فردی و اجتماعی ناظر به ماهیت و میدان آنهاست؛ امید 
کنش؛ امید اجتماعی  فردی از جنس احساس است و امید اجتماعی از جنس 
امیدی نیست که فقط انتظار رخداد مثبت بدون تالش از آن داشته باشد؛ بلکه 
امید عملی است که پیشرفت و توسعه را به دست همین انسان البته با به کارگیری 
ایجاد  به  نهایت،  در  و  است  هدف  راستای  در  برنامه ریزی  موجود،  امکانات 

تغییرات مثبت برای رسیدن به آرزوی پیشرفت منجر می شود. 
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گاهی داشته باشند و برای  و اجتماعی آ
کاهش  ایجاد تغییرات مثبت در جهت 
آن هدف گذاری کنند، این موارد در سطح 
خواسته ها  ملموس بودن  دلیل  به  فردی 
اجتماعی  سطح  در  اّما  است،  سهل تر 

گاهی و آموزش است.1 نیازمند آ
ترس  است.  همراه  ترس  با  همواره  امید 
نیفتد  اتفاق  این  است  ممکن  اینکه  از 
و برعکس. بیم و امید همزمان هستند و 
از حیث مفهومی به هم وابسته اند. شرط 
امید، امکان است؛ وقتی می شود از امید 
حرف زد و وقتی وجود دارد و می توان آن 

را تحلیل کرد که امکان مطرح باشد.
بنابراین، در جایی که در آن جبر مطلق 
و  می رود  بین  از  امید  این  باشد،  کم  حا
به  اگر  است.  توهم  همواره  فردی  امید 
همواره  شود،  توجه  فرد  امید  به  تنهایی 
شکل  تنها  یعنی  می شود؛  ایجاد  توهم 
که  است  اجتماعی  امید  امید،  امکان 
درسایه آن امید فردی نیز شکل می گیرد؛ 
در  حیات  ادامه  برای  فردی  امید  اما 

اجتماع کافی نیست.
امید اجتماعی چه در سطح فردی و چه 
در سطح اجتماعی، با هفت مقوله مرتبط 
، امید به تنهایی و  است. به عبارت دیگر
فارغ از سطوح اجتماعی ا ش، زمانی معنا 
می یابد و در ذهن کنشگر شکل می گیرد 
مرتبط  هفتگانه  مؤلفه های  این  با  که 
 ، کوتاه مدت تر شود. هر چه این مقوله ها، 
امید  باشد،  واقعی تر  و  خودمحورتر 
باقی می ماند  اجتماعی در سطح فردی 
آرزوها  و  آمال  و  اجتماعی  سطوح  وارد  و 
جهانی  جامعه  و  بزرگتر  جامعه  برای 
هفت  این  هرچه  وبرعکس  نمی شود 
و  جامعه محورتر   ، بلندمدت تر مقوله، 
ایده آلیستی تر باشد، امید بیشتر به سطح 
بزرگتر و حتی  آرزوها برای جامعه  و  آمال 

جامعه جهانی وارد می شود: 2

1. همان.
2. زهرا امیری اسفرجانی، سیدعلی هاشمیان فر و وحید 
داده  نظریه ای  اجتماعی،  امید  در  »کاوش  قاسمی، 
بنیاد«، مسائل اجتماعی ایران سال دهم بهار و تابستان 

1398 شماره 1، ص 51-28.

1. هدفگذاری به معنای تعیین نقطه ای در آینده تقریبًا دور و با محوریت اجتماعی است. به 
این معنا که هدفگذاری هم در بازه زمانی طوالنی تری تعیین می شود و هم از حوزه شخصی و 
خانوادگی فراتر می رود و دیگران دورتر و اجتماع بزرگتر را در بر می گیرد، حتی دیگرانی که فرد 

هیچ شناخت مستقیمی از آنها ندارد.
2. آرزومندی به معنای تمایل برای دستیابی به امری خاص در هاله ای از ابهام و ناشناختگی 
است. این نقطه خاص و ناشناخته از حوزه فردی فراتر رفته و کل اجتماع شخص یا حتی 
جامعه جهانی را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر فرد در آرزومندی، دوست دارد جامعه اش به 
دستاورد خاصی برسد، ولی نمی داند دقیقًا چگونه با چه مسیری، یا حتی در چه زمانی؛ فقط 

اشتیاق چنین چیزی در وی وجود دارد.
3. مسئولیت پذیری به معنای وجود حس تعهد نسبت به امری خارج از حوزه شخصی 
است که به نظر می رسد با کمی نگرانی نیز همراه است. زیرا فرد احساس می کند امر مهمی 
که باید به خوبی از عهده آن برآید. برخالف مقوله فردی امید، در امید  بر دوش او است 
اجتماعی، فرد این نگرانی را برای کل اجتماعش و در مواردی برای کل جامعه بشری حس 
کرده است و تالش می کند تا اندازه ای که قدرت و منابع در دسترسش اجازه می دهد، آن 

مسئولیت را انجام دهد.
4. میل به تغییر به معنای تمایل به اصالح و عوض کردن وضعیت اجتماعی موجود به 
سمت امری مطلوب است. فرد در این مقوله در امید اجتماعی، فقط تغییرات شخصی 
و محسوس را مد نظر ندارد، بلکه نقطه ایده آلی را در نظر دارد و می خواهد جامعه اش به آن 

حد مطلوب برسد.
5. میل به پیشرفت به معنای تمایل به بهبود و ارتقای وضعیت موجود به سمت امری 

مطلوب در حوزه اجتماعی و دیگرانی است که اصال شناخت شخصی از آنها ندارد.
راه برای دستیابی به اهداف اجتماعی  برنامه و نقشه  برنامه ریزی به معنای داشتن   .6
تعیین شده توسط فرد است. برخالف مقوله فردی امید، در اینجا فرد فقط برنامه ریزی برای 
رسیدن به اهداف شخصی را مد نظر ندارد، بلکه برنامه ای عملی برای اهداف اجتماعی 
به ویژه در راستای تغییر اجتماعی را پیگیری می کند. برنامه ریزی های افراد نشان از امید 

آنها به آینده دارد.
برای دستیابی به اهداف اجتماعی است. برخالف  افراد  کوشش عملی  7. تالشگری، 
مقوله فردی امید، فرد فقط تالش برای رسیدن به اهداف شخصی را در نظر نمی گیرد، بلکه 
که در حوزه جامعه و برای دستیابی به اهداف  تالش های عملی بر مبنای برنامه هایی 

اجتماعی دارد را پیگیری می کند. 
نلل  
م آ
سا
 اق
د و
می
و ا
عری
گ ت
ول
ل ا
ص
ت

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ن  
هم

/ ب
 4

7 
اره

شم

60



له
قا
م

فصلدوم

نظریات و ساحات امید اجتماعی

 
نویسندگان

نجمهرضویورسوللطفی



1.اهمیتامیداجتماعی

هر  پیشرفت  و  توسعه  دوام،  ثبات، 
جامعهای منوط به داشتن افرادی است 
به  میل  و  فردی  امید  داشتن  ضمن  که 
تالش و کوشش، دارای امید اجتماعی نیز 
باشند. این امید به معنای انتظاِر تحقق 
است  آینده  در  مطلوب  وضعیت  یک 
 ، کار روحیه  نشاط،  حرکت،  موجب  که 
جلوگیری از مهاجرت و رشد خالقیت و 

کارایی خواهد شد.
 البته باید توجه داشت که امید اجتماعی 
و  افراطی  بینی  خوش  و  خوش خیالی  با 
عدم کار و تالش متفاوت است؛ به نوعی 
این امید برخاسته از استدالل های عقلی 
و انتظار شرایط مطلوب با رصد شهودی 

امکانات و تواناییهای پیش رو است. 
مظهر  که  کور  امید  اجتماعی،  امید 
انسان  که  هنگامه ای  در  و  بوده  یأس 
قرار  وضعیتی  در  و  است  مستأصل 
که فقط می تواند شرایط را بپذیرد،  دارد 
عملی  امید  اجتماعی،  امید  نیست؛ 
و  دست یافتنی  را  بهتر  فردای  که  است 
انسان معمولی ممکن  به دست همین 
مهمترین  از  یکی  بنابراین  می داند. 
عاملیت  اجتماعی،  امید  ساحت های 

انسان است. 
مانند  اجتماعی  امید  این که  دوم  نکته 
از مفاهیم اجتماعی دیگر یک  بسیاری 
مفهوم خنثایی نیست؛ در تعریف امید 

اجتماعی وضعیت مطلوب نهفته است؛ یعنی دل بستن یا انتظارکشیدن یا متوقع بودن از 
بهبود وضعیت که این معنا، در این مفهوم وجود داشته و یک مفهوم ارزشی است. 

به طورکلی معموًال در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مفهوم خنثی وجود ندارد و 
غالب این مفاهیم معموًال ارزشی هستند؛ لذا بسیاری از جامعه شناسان نیز در بحث امید 

اجتماعی، آن را به صورت خنثی بررسی نکرده اند. 
شایان ذکر است محقق باید به امید اجتماعی در آن حوزه ای که می خواهد فعال شود، 
تعلق خاطر داشته باشد و در غیر این صورت نظریه ای از یک محقق صادر نمی شود. 
در  آن،  نظریه پرداز  که  می شود  محقق  زمانی  اجتماعی  امید  نظریه  به عبارت دیگر 
خصوص یک مدل الگویی از امید اجتماعی دغدغه مند باشد و این به معنای یک 

طرح ارزشی است. 
قرار  بررسی  رویکردهای مختلف مورد  با  امید اجتماعی  افراد مختلف،  نظر  البته طبق 
می گیرد؛ گروهی بر اساس رویکرد همسو با مبانی فرهنگی و انسان شناختی اسالمی امید 
اجتماعی را دنبال کرده و گروهی بر اساس نگاه جامعه شناختی مدرن و مملو از مفاهیم 

ارزشی موجود در دنیای مدرن به این مسئله نگاه می کنند.
مطلب مهم بعدی این که هر جامعه ای در مواجهه باوجود یا عدم امید، با طیفی از نظرات 
مختلف روبرو است. البته همان گونه که محققین طیفی هستند، در جامعه این مفهوم نیز 
به صورت طیفی وجود دارد؛ چراکه امید اجتماعی مفهومی نیست که میدان حضور یا عدم 

آن در یکجا باشد، بلکه منبسط و گسترده است؛ 
یا تضعیف  بوده و شرایط تقویت  گسترده ای  امید اجتماعی مفهوم  و نفی  اثبات  لذا 
گسترده و مختلف  امید در جامعه و مفاهیم موردنیاز جهت سنجش آن از مباحث 

اندیشه ای می باشد.1 
است،  شده  بیان  متفاوتی  شاخصه های  و  رویکردها  با  اجتماعی  امید  مفهوم  چون 
و  جهانبینی ها  و  فرهنگ ها  حسب  بر  نیز  نبودش  آسیب های  و  آن  ضرورت های 
که این نوع امید فی نفسه و  ایدئولوژی های مختلف، متفاوت است؛ اما مهم آن است 
ضرورتًا امری الزم است و جامعه ای که بخواهد حرکت رو به پیشرفت داشته باشد، باید 
عناصر و زمینه های امید اجتماعی را به صورت حداقلی هم که شده برای افراد جامعه 

خود  ایجاد کند. 

1. نصراهلل آقاجانی، نظریات امید اجتماعی در ایران،  مرکز پژوهشی مبنا، 2 مرداد 1401.
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2.ساحاتامیداجتماعی

به زعم برخی نویسندگان مطلوبیت متصور و امید اجتماعی در چند ساحت معنا می شود:

الف(امیددموکراتیک

دموکراتیک  ارزش های  شکل گیری  و  سیاسی  حوزه  برای  ما  منابع  از  یکی  امید  نوع  این 
است. در دوره معاصر ، نوعی امید اجتماعی دموکراتیک به وجود آمده است. تحوالت 
دوره مشروطه که به تغییر نظام سیاسی از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه انجامید و 
تحوالت بعدی مثل انقالب اسالمی، نشان از آن دارد که جامعه ایران ظرفیت های زیادی 
برای مطالبه دموکراسی دارد و از زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگِی ضروری 

برای حکومت های دموکراتیک برخوردار است. 
معاصر  اجتماعی  امید  محور  نخستین  می تواند  دموکراتیک  اجتماعی  امید    ، این رو از 
ایران باشد. این امید مبتنی است بر مطالبه نظام سیاسی دموکراتیک و صورت بندی نظم 

دموکراتیک در نظام سیاسی و مدیریت جامعه.

ب(امیدرفاهی

از دوره مشروطه بحران های شدیدی در جامعه رخ داد - به ویژه، خشک سالی و قحطی 
ـ که باعث شد، تقاضای اجتماعی ملی برای  و بیماری های همه گیر مانند وبا و طاعون 

سیاست اجتماعی مبتنی بر رفاه در جامعه شکل بگیرد. 
پژوهش های اخیر نشان می دهد که از دوره قاجار و مشروطه تا شکل گیری دولت پهلوی، 
مسئله رفاه و سالمت و تالش برای افزایش امید به زندگی جزو مهم ترین خواست های جمعی 
، موضوع سالمت جزو بنیادی ترین  ایرانیان بوده است. در واقع، از زمان امیرکبیر تا امروز

مسائل جامعه بوده است. 
این موضوع باعث شد تا سرمایه گذاری های ملی بزرگی در زمینه بهداشت، درمان و پزشکی 
مدرن در ایران انجام شود. موفقیت های چشمگیری که در این زمینه حاصل شد، به جامعه 
ایران امید داد و مردم ما دریافتند که از راه علم و فناوری می توان جامعه مرفهی تشکیل داد. 

از این رو رسیدن به جامعه مرفه به صورت یک آرمان مشترک یا امید اجتماعی درآمد.

ج(امیددانایی

برای تشکیل جامعه  از تالش جمعی  آرزومندی ما عبارت است  از ظرفیت های  یکی 
آموزش وپرورش  پیدایش  بنویسند.  و  بخوانند  بتوانند  مردمش  که  جامعه ای  دانایی؛ 

گسترش  مدرن و توسعه نهاد دانشگاه و 
گوناگون در تاریخ معاصر  آموزشگاه های 
بیانگر آن است که جامعه ایران امید دارد 
گسترش  و  آموزش  نظام  توسعه  طریق  از 
فرصت های یادگیری و یاددهی، سرمایه 
انسانی اش را بیفزاید و تحولی فرهنگی در 

جامعه ایجاد کند.

د(امیدارتباطی

گسترش  با   ، امروز تا  قاجار  دوره  از 
فناوری های ارتباطی و دسترسی ایرانیان 
به مطبوعات، صنعت چاپ، عکاسی، 
رسانه های  اخیرًا  و  تلویزیون،  و  رادیو 
مجازی و اینترنت، این فرصت برای مردم 
فراهم شده که با یکدیگر و با فرهنگ ها و 
ارتباط  گوناگون در سراسر جهان  جوامع 
گسترش این تعامالت افکار  کنند.  برقرار 
دگرگون  را  ما  مردم  اجتماعی  تصورات  و 

کرده است.
فناوری های ارتباطی نیز الگوهای ارتباط 
فرصت های  و  کرده   دگرگون  را  ایران  در 
و  معنا  تولید  و  گفت وگو  برای  متفاوتی 
تفسیر جامعه و خودنگری فراهم آورده اند. 
فرصت های   ، معاصر دوره  در  رو  این  از 
صورت بندی های  ارائه  برای  تازه ای 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
ارتباطی  فناوری های  داشته ایم.  خود  از 
تمام  در  چشمگیری  تغییرات  می توانند 
الیه های فردی، میانی و کالن جامعه ایران 

ایجاد کنند.
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ه(امیدشهری

نوین  صنعتی  شهرهای  ناصری،  دوره  از 
دوره  این  در  گرفتند.  شکل   ایران  در 
و  بوده  رشد  به  رو  شهرنشینی  تاریخی، 
یعنی  ایران،  در  زندگی  سنتی  شیوه های 
زندگی عشایری و روستایی،  را تحت تأثیر 
قرار داده است. اکنون بیش از 75 درصد 
ساکن اند.  شهرها  در  ایران  جمعیت 
زندگی  تحت تأثیر  نیز  جمعیت ها  دیگر 

شهرنشینی قرار دارند. 
به عالوه، برخی شهرها نیز در دو دهه اخیر 
گفته  به  شده اند.  تبدیل  کالن شهر  به 
شهری  زندگی  اجتماعی،  نظریه پردازان 
ممکن است حیات ذهنی و احساسات 
جمعی افراد را کامًال تحت تأثیر قرار دهد. 
در  اجتماعی  امید  مهم  ابعاد  از  یکی 
عاطفی  روانی،  سازوکارهای  شامل  ایران 
و شناختی است که شهرنشینی در افراد 

ایجاد می کند. 
شکل های  شهری  زندگی  شیوه 
به  میل  و  آزادی  نوآوری،  از  پیچیده ای 
کنان شهر ایجاد می کند  را در سا تغییر 
مفهوم  به  توجه  ضرورت  بیانگر  و 
شهروندی  مفهوم  است.  »شهروندی« 
کمیت  حا و  شهروندان  عقالنی  رابطه 
مشارکت  امکان  و  می کند  تقویت  را 
سیاسی و پاسخ گوکردن نظام سیاسی را 

برای شهروندان فراهم می آورد.

و(امیدزیباییشناختی

تحوالت  ایران،  تاریخ  معاصر  دردوره 
خودبیانگری،  شیوه های  در  گسترده ای 
هنری  فعالیت های  و  زبان،  و  ادبیات 
فارسی،  زبان  تحول  آمد.  به وجود 
گزارش نویسی،  ادبی،  ژانرهای  پیدایش 
جدید  نثر  طنزنویسی،  روزنامه نگاری، 
به عالوه  دانشگاهی  و  درسی  کتاب های 
پیدایش عکاسی، نقاشی، مجمسه سازی 
گسترش  و هنرهای زیبا در دوره قاجار و 
آن ها در دوره پهلوی به ویژه پس از انقالب 
نوآوری های  و   ، اسالمی و دهه های اخیر
شعر  تحول  زمینه  در  ایران  جامعه  دیگر 
کالسیک و پیدایش قالب های بیانی مانند 

رمان و داستان کوتاه، و همچنین شکل گیری فیلم و سینما، نوعی امید زیبایی شناختی را 
برای جامعه ما به ارمغان آورد. 

امید زیبایی شناختی نوعی امکان ارائه خود و بازنمایی هنری است که انسان از طریق آن 
می تواند تصویر تازه ای از خود بیافریند. این نه تنها امکان گفت وگو و خلق دانش و ایجاد 
ارتباط مؤثر را به وجود می آورد، بلکه از طریق بازنمایی هنرها و فناوری های زیبایی شناختی، 

مدنیت و زندگی مبتنی بر ارزش های زیبایی شناختی را در جامعه  شکل می دهد.

ز(امیدمدنی

این امید تحولی است در زمینه اخالق و زیست جمعی در جامعه معاصر ایران؛ یکی از 
بارزترین ویژگی های امید مدنی متحول شدن شیوه های تنبیه و مجازات مجرمان است. 
همچنین، تقاضای اجتماعی برای کاهش خشونت هایی مانند خشونت های خانگی و 

خیابانی و نزاع های جمعی گسترش یافته است.
امروزه گرچه هنوز شکل های گوناگون خشونت ها وجود دارند، امید مدنی در جامعه بیانگر 
آن است که نگرش منفی نسبت به انواع خشونت ها در زندگی جمعی ما شکل گرفته است. 
گسترش دانشگاه ها و تعامالت بین المللی، جهانی شدن، گسترش ارزش های حقوق بشری، 
گسترش شهرنشینی و تحوالت دیگر به مردم ما امکان می دهد تا برای برخورداری از حقوق 

، آزادی،  امنیت و رفتار انسانی از سوی نظام سیاسی بکوشند.  بشر
، به عنوان گفتمانی  ساحات امیدی که در اینجا فهرست شد، نشان می دهد که امید به تغییر
اساسی، کمابیش در جامعه معاصر ایران شکل گرفته است. زیرا که امید به معنای آن نیست 

که همه چیزهایی که آرزو داریم و برای رسیدن به آن ها تالش می کنیم، تحقق یافته اند. 
امید یعنی راه هایی ناتمام با ظرفیت هایی که ما برای شکل گیری آن ها ایجاد کرده ایم پیش 
روی ما هستند؛ راه هایی که هنوز به طور کامل محقق نشده اند. امید اجتماعی، ظرفیت 
اقتصادی،  توانمندی های  طریق  از  می خواهد  جامعه  اینکه  است؛  جامعه  آرزومندی 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود به شرایط بهتری دست یابد. 
گوناگون سیاسی،  در واقع امید اجتماعی یعنی ظرفیت آرزومندی جامعه. ظرفیت های 
فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران شکل گرفته اند و همه این ها را می توان امید اجتماعی 

معاصر ایران نامید.1 

3.آسیبهایعدموجودامیداجتماعی

الف(افزایشافسردگیوکرختیاجتماعی

امید  پایین آمدن  با  است؛  اجتماعی  سالمت  مؤلفه های  از  یکی  اجتماعی  امید 
اجتماعی، شاخص هایی مانند اهمال کاری اجتماعی، افسردگی، کرختی اجتماعی و 

فقدان نوع دوستی افزایش می یابند. 
چنین فضایی باعث می شود مردم نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت شوند و به تبع آن 
مصرف دخانیات، الکل و موادمخدر زیاد  شود. در نهایت دعواهای خانوادگی و طالق و 

پرونده های قضایی هم افزایش پیدا می کند. 
که  است  این  می شود  اجتماعی  امید  تضعیف  سبب  که  عواملی  مهم ترین  از  یکی 
مردم نمی توانند تغییرات اجتماعی را پیش بینی کنند؛ هر انسانی دوست دارد بتواند با 
پیش بینی های منطقی برای آینده خود برنامه ریزی کند؛ اگر افراد نتوانند آینده را پیش بینی 

کنند، امید را از دست خواهند داد. 
دولت موظف است سطح استانداردهای سالمت اجتماعی را باال ببرد؛ تزریق عدالت در 

، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، مهر1397. 1. نعمت اهلل فاضلی، امید اجتماعی معاصر
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جامعه، جلوگیری از رانت خواری، اجرای آموزش های مهارتی و ارتقای کرامت متخصصان 
از جمله وظایفی است که دولت در این حوزه به عهده دارد. 

در نهایت هرچه که سهم تولید ناخالص ملی بیشتر باشد و تهدید و کشمکش های سیاسی 
کمتر باشد، مردم امیدوارتر می شوند. باال رفتن حقوق شهروندی، ادراک عدالت اداری و رفع 

تبعیض های جنسیتی نیز در این امر مؤثر هستند.

ب(مهاجرتوكمبودمنابعانسانی

در نظرنگرفتن عنصر امید اجتماعی در برنامه ریزی های سیاسی و فرهنگی و عدم ترسیم و 
ایجاد فضای مطلوب و متحقق در آینده به گونه ای منطقی و حداقلی )از لحاظ اقتصادی 
و فرهنگی و امنیتی( برای جوانان از یك سو و سیاه نمایی های دشمنان داخلی و خارجی 
در ناامیدکردن جوانان و ایجاد مدینه فاضله در ذهن جوان امروز از اروپا، دو عنصری است 
که از لحاظ ذهنی، امید اجتماعی را از جوانان ایرانی گرفته و زمینه های مهاجرت را در قلب 

و ذهن آنها ایجاد می کند. 
از آن گذشته انبوه رشته های تحصیلی دانشگاهی غیرکاربردی و غیرمفید، بیکاری، عدم 
امنیت شغلی، کژاندیشی های مدیریتی و عدم توجه به شایسته گزینی و شایسته ساالری، 
رانت خواری، فساد اداری و تحریم های اقتصادی و فتنه های متعدد داخلی و خارجی، 

جوانان را بی رغبت و ناامید خواهد کرد. 
بر اساس اطالعات منتشره  از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، ساالنه 145 هزار نفر از 
کشور مهاجرت می کنند که از این تعداد 105 هزار نفر از آنها دارای تحصیالت دانشگاهی 
هستند.1 مهاجرت منابع انسانی مجرب و تحصیل کرده نه تنها تالش سالیان دراز معلمین، 
اساتید، نظام آموزشی را از بین برده بلکه ضررهای هنگفت مالی و اقتصادی بر بدنه جامعه 

ایرانی وارد خواهد کرد. 

ج(كاهشباروریوپیریجمعیت

جامعه ای که آینده مطلوبی را با وجود تالش و رصد امکانات پیش رو برای خود متصور 
نیست، هرآینه راضی نمی شود تا عزیزان و فرزندان خود را در آینده نامبهم شریك کند. البته 
پدیده باروری و فرزندآوری مساله ای چند وجهی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد، 
اما ناامیدی اجتماعی ناشی از مشکالت اقتصادی، امنیتی، شغلی و حتی فرهنگی و 
آزادی های اجتماعی، یکی از مهمترین عواملی است که باروی را کاهش داده و جامعه را 

، مصرف کننده و ناوالد خواهد کرد.  پیر
نتایج تحقیقات اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی، حکایت از آن دارد که جامعه ایرانی 
کشور روبه رو  کاهش جمعیت جوان  کاهش نرخ موالید و بحران  از سال 1394 تاکنون با 
شده است. یکی از عواملی که می تواند راهکاری در جهت برون رفت از معضالت کاهش 

جمعیت باشد، نقش امید و امیدواری اجتماعی در خانواده هاست.

1. رضاعلی محسنی، پدیده مهاجرت و فرار مغزها، مجله اطالعات سیاسی اقتصادی، شماره3، فروردین و اردیبهشت 
1381، ص123.

د(افزایشبیماریهایروانیفردی

 فی الجمله با گسترش یَاس و کم رنگ شدن 
معیارها و مقایس امید اجتماعی، کم کم 
ناامیدی فردی نیز بر ذهن و اندیشه افراد 
سایه خواهد افکند؛ زیرا که امید اجتماعی 
و امید فردی در ارتباط با یکدیگر و موثر بر 

هم خواهند بود. 
امیدی های  نا  افزایش  با  که  بدین گونه 
نیز  فردی  امیدی های  نا  اجتماعی، 
بحران های  و  کرد  خواهد  پیدا  افزایش 
ناشی از ناامیدی فردی و یاس مثل عدم 
بدبینی،   تنبلی،  افسردگی،  شادزیستی، 
بزه های اجتماعی  و  تمایل به خودکشی 

بیشتر خواهد شد.2 
برخی محققین جامعه شناسی در این باره 
رابطه ای  »می توان  می نویسند:  چنین 
متقابل بین امید فردی و جمعی قائل بود. 
به اشتراک گذاشتن  طریق  از  فردی  امید 
هدف یا هدف های فردی، دیگران را برای 
مشارکت  به  بهتر  وضعیت  به  دستیابی 
شکل گیری  موجب  و  می کند  دعوت 
امید جمعی می شود. متقابًال هم این امید 
به  را  بهتر  زندگی  نوید  که  است  جمعی 
برای تالش  انگیزه ای  تا  همگان می دهد 

آن ها فراهم کند. 
از  گذر  متقابل  رابطه  این  اتصال  نقطه 
فردگرایی و تقویت گرایش های جمع گرایانه 
مفهوم سازی   ، معیار دو  برحسب  است. 
اینکه  اول  می شود:  آغاز  اجتماعی  امید 
تحقق  سوی  به  جامعه  پیشرفت  اگر 
دیدگاه اجتماعی مشترک باشد، می توان 
آن را به عنوان جامعه خوب یا جامعه ای 
که به سمت زیست بهتر حرکت می کند، 

ارزیابی کرد. 
آن  در  جامعه  که  است  راهی  دوم  معیار 
دیدگاه  تحقق  سوی  به  حرکت  حال  در 
اجتماعی مشترک است. برای توضیح آثار 
امید اجتماعی باید پیوند عمیق و نزدیک 
قرار  نظر  مورد  اجتماعی  هویت  با  را  آن 
دهیم. امید بذر هویت است، به این معنا 

اجتماعی،  امید  تا  فردی  امید  از  صبورنژاد،  ریحانه   .2
نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران، دوره19، سال 

1399، ص661.

در  مدنی  امید  دارند،  وجود  خشونت ها  گون  گونا شکل های  هنوز  گرچه  امروزه 
زندگی  در  انواع خشونت ها  به  که نگرش منفی نسبت  آن است  بیانگر  جامعه 
بین المللی،  تعامالت  و  دانشگاه ها  گسترش  است.  گرفته  شکل  ما  جمعی 
گسترش شهرنشینی و تحوالت  گسترش ارزش های حقوق بشری،  جهانی شدن، 
، آزادی،  امنیت و  دیگر به مردم ما امکان می دهد تا برای برخورداری از حقوق بشر

رفتار انسانی از سوی نظام سیاسی بکوشند. 
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که جامعه امیدوار همواره در انتظار تحقق 
جامعه ای بهتر است.1 

به عنوان مثال  در مورد مساله خودکشی 
امیدی  نا  ناشی  بحران های  غایِت  که 
به  تحلیلگران  همه  است،  فردی 
و  خانوادگی  مشکالت  همچون  عواملی 

اقتصادی جامعه اشاره می کنند.2 

ه(عدمتعادلوپویاییاجتماعی

حرکت  سبب  امید  معتقدند  بسیاری 
و  می شود  جامعه  در  تعادل  و  زندگی 
عدم  اجتماعی،  ناامیدی  آن  برخالف 
تعادل را در پی دارد. با کاهش امید بحث 
حرکت رو به جلو و پویایی در جوامعی 
اجتماعی  تحوالت  در  مخصوصًا  که 
کم  به شدت  دارند،  شتاب  فرهنگی  و 
خصوص  این  در  دولت ها  می شود. 
زیرا  دارند  دوش  به  سنگینی  مسئولیت 
به هدف  برای دستیابی  را  الزم  ابزار  باید 

فراهم کنند. 
تأمین منابع انسانی، تأمین شغل و توجه به 
تحصیل همگی از جمله ابزاری هستند 
می برند.  باال  را  اجتماعی  امید  میزان  که 
اگر جامعه ای این ابزارها را نداشته باشد، 
همچون پرکاهی در فضا معلق شده و در 
تیررس بسیاری از آسیب ها قرار می گیرد. 

1. سعید مدنی قهفرخی، از امید فردی تا امید اجتماعی، 
مجله دانش علوم اجتماعی، شماره1، پاییز 1397.

2. خبرگزاری ایسنا، نشست خودکشی در ایران، دالیل و 
راهکارهای مقابله، دانشگاه مازندران، 14 شهریور1401.

دولت باید به صورت تئوری و عملی در جست وجوی راهکاری باشد که افراد حس پویایی 
و امید بیشتری داشته باشند. در این زمینه دولتمردان باید در گروه های سنی مختلف با 

نیازسنجی دقیق، انتظارات مردم را برآورده سازند. 

و(عدممعنایابیدموکراسی

 مهمترین نقش امید اجتماعی در کمک به ایجاد و ساخت جامعه دموکراتیک است؛ در 
طول صد سال گذشته جامعه ایران تالش های بسیاری برای ایجاد و استقرار دموکراسی 
انجام داده که این تالش ها معموال به شیوه هایی چون انقالب یا به شیوه های مسالمت جویانه 

چون اصالحات صورت گرفته است. 
که دستیابی به دموکراسی اساسی ترین مسئله  افراد جامعه باید به این نتیجه برسند 
ایجاد  طریق  از  آن  به  دستیابی  جهت  در  تغییرات  ایجاد  برای  و  است  کشورشان 
تغییرات در شرایط حاضر دست به عمل بزنند. در اینجا باید گفت که امید اجتماعی 
و  و طرحی بسیار مصلحانه  و ساختارشکنانه مخالف است  تند  تغییرات خشن،  با 
مسالمت جویانه برای ایجاد تغییر در شرایط به منظور دستیابی به دموکراسی پیشکش 
کار  گذاشته و با این  که مسئولیت تغییر را به عهده شهروندان  می کند؛ به این شکل 
افرادی که به ارزش های دموکراتیک کمتر پایبند هستند، به افرادی تبدیل شوند که نه 

تنها به ارزش های دموکراتیک باور دارند، بلکه در مقام عمل به آن پایبند هستند. 
عملی  پایبندی  دموکراتیک  ارزش های  به  جامعه  یک  شهروندان  اکثریت  که  هنگامی 
داشته باشند دست به کنش های دموکراتیک می زنند و این کنش های دموکراتیک نهایتا 
ساختارهای دموکراتیک را رقم می زند؛ به عبارت دیگر دموکراسی به مثابه شیوه زندگانی 
هنگامی که در بین افراد یک جامعه شکل گیرد، به نوعی باعث ایجاد دموکراسی روشی که 

دموکراتیک شدن نهادها و ساختارها را به همراه دارد، می شود. 
بنابراین آنچه برای داشتن جامعه دموکراتیک الزم است، ایجاد و ساخت امید اجتماعی 

است تا با بکارگیری آن طی فرآیند فوق به ایجاد و استقرار دموکراسی منجر شود.3

ز(بیاعتمادیمردمنسبتبهدولت

در علم جامعه شناسی یکسری حلقه ها تعریف شده اند که زندگی انسان ها را زنجیروار به 
هم متصل می کنند. فرهنگ، تعامالت مشترک بین افراد و امید اجتماعی از جمله این 

.1398، 3.  خبرگزاری ایمنا، 5 شهریور
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که  حلقه ها هستند. امید اجتماعی امری فردی نیست و مفهومی عام دارد بدین معنا 
برخورداری از منافع حضور در جمع و منافعی که دولت ها در جمع می بینند، مورد بحث 

قرار می گیرد.
وقتی امید اجتماعی در فردی تضعیف می شود، باید در انتظار تضعیف آن در همه جامعه 
باشیم، زیرا با کاهش امید، اعتماد اجتماعی هم تحت تأثیر قرار گرفته و این امر در زندگی 
همه افراد لمس می شود. وقتی روحیه امید در جامعه ای ضعیف شود، افراد کم کم افسرده 

شده و در نتیجه بهره وری در همه سطوح با کاهش چشمگیری مواجه می شود.
که بهره وری در سطح باالیی باشد، بهره وری در  گرو این است  کشوری در  توسعه در هر 
سطح خرد یعنی در خانواده ها یا کالن مانند اجتماع هر دو در رشد و شکوفایی هر کشوری 
کاهش بهره دهی، شاهد چشم و  بر  امیداجتماعی عالوه  کاهش  با  تأثیر بسزایی دارند. 

هم چشمی های مخرب وانواع بی بندوباری ها و آسیب های اجتماعی خواهیم بود. 
از سوی دیگر هرچه فاصله دولت به معنای عام با ملت بیشتر شود، اعتماد ملی کاهش 
می یابد. به دیگر سخن درجایی که ملت، دولت را از خودش نداند و فشارها و سختی ها 
هم در جامعه وجود داشته باشد، به احتمال زیاد سبب کاهش امید اجتماعی می شود. البته 
در نقطه مقابل هم کم شدن فاصله دولت و ملت باعث افزایش اعتماد ملی و باعث افزایش 

امید اجتماعی می شود.

ح(افزایشتورموفساداقتصادی

در  مطلوب  وضعیت  انتظار  و  اجتماعی  امید  به  منوط  ی  سرمایه گذار و  کار  افزایش 
ی و کارآفرینی  آینده است. یك سرمایه گذار و کارآفرین درصورتی حاضر به سرمایه گذار
کار خود در آینده اطمینان نسبی یا به تعبیری  ی  که از شرایط سرمایه و نیرو می شود 
امید اجتماعی داشته باشد.حال اگر این امید اجتماعی مخدوش شود، در پی آن تولید 
که محصول سرمایه گذاری و کارآفرینی است، نیز متوقف می شود، پس نقدینگی افزایش 
می یابد، بیکاری رشد پیدا می کند، فقر بیشتر می شود و در این زنجیره به هم متصل، حلقه 
دیگر یعنی توسعه هم اتفاق نخواهد افتاد و کشور دچار تورم اقتصادی و مشکالت ناشی از 

، ... خواهد شد، زیرا که فقر فساد آفرین است.  ، کودکان کار ، رشوه ، فقر آن از جمله احتکار

ط(عدمامنیتوسلطهدشمنان

ناامیدی از بهبود اوضاع در آینده، زمینه ساز رشد بزه های اجتماعی در حوزه درونی کشور 
بوده و از سوی دیگر دست طمع کار دشمنان خارجی را هم به سوی منابع داخلی و تمامیت 

ارضی کشور درازتر خواهد کرد. در جنگ 
احد بعد از اینکه مسلمانان پیروز شدند، 
عده ای از باالی کوه رمات به طمع غنائم 
پایین آمدند و دشمن از پشت حمله کرد و 
نتیجه معکوس شد و مسلمانانی که پیروز 
بسیاری  حرکت،  آن  از  بعد  بودند،  شده 
زخمی  یا  رسیدند  شهادت  به  ایشان  از 
شدند و به حسب ظاهر شکست خوردند. 
تعبیر قرآن کریم در سوره نساء این است، 
«در  َقْوم 

ْ
ال اْبِتَغاِء  ِفی  َتِهُنوا   

َ
»َوال می فرماید: 

تعقیب دشمن وهن و سستی به خود راه 
ندهید، از تعقیب دشمن دست برندارید. 
که  است  مسلمانانی  برای  سخن  این 

مجروح شده اند. 
راه  خود  به  ضعف  که  می فرماید  قرآن 
ندهید و این، خودش یک رویکرد است. 
دارد،  استداللی  یک  کریم  قرآن  ادامه  در 
شما  اگر  ُموَن«، 

َ
ل

ْ
َتأ َتکوُنوا  »ِإْن  می فرماید: 

برداشتید،  جراحت  و  دیدید  الم  و  زخم 
ُهْم 

َ
»َفِإّن شده اند  همین طور  هم  آن ها 

ُموَن«، آن ها هم به َالم و رنج و گرفتاری 
َ
ل

ْ
یأ

این جهت  از  شما  پس  شده اند،  مبتال 
شرایط یکسانی دارید. 

در  شما  دشمنان  که  نیست  این طور 
راحتی باشند، آن ها هم از انقالب اسالمی 
هستند.  مشکالت  دچار  و  زخم دیده 
نکته اصلی قرآن این است »َوَتْرُجوَن ِمَن 
بر  مزیتی  یک  شما  اما  یْرُجوَن«،   

َ
ال َما   ِ

الّلَ
این دشمن دارید. شما مساوی نیستید، 
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در مشکالت دنیایی و فشار اقتصادی، 
هر دو در فشار هستید، حتی اگر دشمن 
در فشار نباشد و شما در فشار باشید، اما 
که دشمن ندارد،  شما یک مزّیتی دارید 
که »َوَتْرُجوَن ِمَن  آن مزّیت هم این است 
 یْرُجوَن«، شما یک تکیه گاه و یک 

َ
ِ َما ال

الّلَ
نقطه امیدی دارید که دشمن ندارد و این، 

همان ظرفیت ها است. 
در  که  است  قرآنی  یکرد  رو این  پس 
موجود  ظرفیت های  از  استفاده  تأیید 
آورده  معنوی  ظرفیت های  به خصوص 
مهم  بسیار  معنوی  ظرفیت های  شد. 
خدا  بر  اعتماد  و  خدا  بر  توکل  است. 
بر  توکل  نیست.  فردی  برای بحث  فقط 
را با  خدا در شرایط اجتماعی، خودش 
اعتماد و ایمان به خدا، با اراده و با عزم 

مردم نشان می دهد.
داستان  در  کریم  قرآن  در  دیگر  درجایی 
اشاره  جالوت،  با  طالوت  لشکر  مواجهه 
دارد، در شرایط سختی که امید اجتماعی 
رهبر  کار  ندارد،  وجود  پیروزی  به  امید  و 
دینی و رهبر یک جامعه امیدبخشی به 

جامعه است. 
امروزه این امیدبخشی در رهبران الهی به 
امام  صحبت های  در  و  می خورد  چشم 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری نیز بسیار 
وجود دارد؛ بنابراین برجسته کردن بحران ها 

در شرایط بحرانی، راهکار نیست. 
واقعی  ظرفیت های  از  استفاده  راهکار 
موجود در راستای امیدبخشی است؛ لذا 
که  می دهد  بشارت  انقالب  معظم  رهبر 
اسرائیل تا 20 سال آینده حیات نخواهد 
یا  و  است  روبه زوال  آمریکا  یا  و  داشت 
کشور  که به دست جوانان این  می فرماید 
مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت و 

جوانان آن روز را خواهند دید. 

امید باب در نظرات .4
اجتماعیدرایران

در باب مساله امید اجتماعی در جامعه 
که  دارد  وجود  مختلفی  نظریات  ایرانی، 
کلی می توان آنها را در سه رویکرد  به طور 

اصلی دسته بندی کرد:

الف(رویکردتفریطی

طیف اول از نظریات، آنهایی هستند که با رویکردی تفریطی، جامعه ایرانی را در بن بست 
تصویر کرده و به دلیل وجود بحران های عدیده، وجود هرگونه امید اجتماعی را غیرممکن 
می دانند. طرفداران این طیف از نظریات، در معرفی عامل وقوع وضعیت موجود)ناامیدی 

کامل(، با هم اختالف نظر دارند:

یک: دین و حکومت دینی

برخی از روشنفکران و جامعه شناسان ایرانی، دین و مدل حکمرانی دینی را به دلیل عدم 
همخوانی با هویت ایرانی، عامل ازبین رفتن روحیه شاد و در نهایت نابودی امید ایرانیان 

می دانند. محمد فاضلی چهره مطرح این دسته است. او معتقد است: 
»جوامع توسعه یافته ثباتی ایجاد کرده اند که افراد در آن ها میل به خطرپذیری دارند اما جامعه 
ما سطحی از بی ثباتی فزاینده را تحمیل کرده و افراد دائمًا در معرض بی ثباتی و طوفان های 
آن قرار می گیرند. چنین جامعه ای سطح زیادی از محافظه کاری را ایجاد می کند که با روح 

امید ناسازگار است. 
از طرف دیگر به کار گروهی و مسأله به رسمیت  شناخته شدن اشاره کردم که در این راستا 
باید بگویم در جامعه ما قدرت سیاسی به طرق مختلف هریک از این صورت بندی های 
گروهی را مانع می شود مثل فعالیت احزاب و .... هم چنین با انبوهی از اقشار و گروه ها در 
که در واقعیت شریک و یا بخشی از جامعه به حساب نمی آیند  جامعه ایران مواجهیم 

هرچند در کاغذ چنین نوشته شده باشد. زنان، جریان های فکری و ... از این دسته اند.
نتیجه چنین وضعیتی آن است که امید، کم رنگ یا بازه آن کم و یا ظرفیت امید در جامعه 
کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی مردم فقط آرزوبازی خواهند کرد که درصورتی که این 

آرزوها هم به نتیجه ای نرسد، سرخوردگی اجتماعی از راه می رسد.«

دو: مدرن شدن جامعه

گروه دیگر از روشنفکران نیز سعی دارند با القاء اینکه بشر مدرن به ناامیدی رسیده است، 
جامعه ایرانی را در این فضا تحلیل کرده و به مسأله ناامیدی در ایران بپردازند. به عنوان نمونه 
می توان به سخنرانی دکتر آذرخش مکری با عنوان )آیا بشر پیروز خواهد شد؟( اشاره کرد که 

در آنجا بیان داشت: 
»فارغ از این پیشرفت ها باید دانست که اتفاقا بشر روز به روز در مسیر افول بیشتر پیش 
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رفته و هیچگاه روی پیروزی را نخواهد دید. انسان ها مخصوصا جوامع عقب مانده ای 
مثل ایران سعی می کنند برای خود امیدهایی نسبت به آینده درست کنند در حالی که 
طبق شواهد موجود این زندگی در نهایت به پوچی و بی ارزشی رسیده و هیچ موفقیتی 
برای انسان ها حاصل نخواهد شد. از این رو بهترین راه این است که نه به آن پیشرفت ها 
مغرور شویم و نه به آینده امید بی دلیل داشته باشیم بلکه صرفا از زندگی امروز خود نهایت 

لذت را ببریم.« 
بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه دانشگاه آزاد تهران نیز در نشستی بیان داشت: »بحث از 
امید به هیچ وجه یک امر بومی نیست. در دوران جدید و با ظهور مدرنیته، خصوصا در 
چهار دهه اخیر که از اواخر قرن بیستم آغاز و تا به امروز ادامه داشته است شاهد شکل گیری 
جریان واجد جهانی با سرعت خیره کننده ای هستیم. امروز به معنایی دیگر یک امر محلی 
و بومی مستقل از امر جهانی وجود خارجی ندارد. لذا نمی توانیم موقعیت انسان ایرانی را از 

فضای جهانی منفک کنیم.«

سه: ساختار قدرت پایه

برخی نیز ناامیدی را به عوامل دیگر از جمله مسأله قدرت، و ضعف تفکر فلسفی در جامعه 
نسبت می دهند. مصطفی ملکیان معتقد است که امید به کنشگر سیاسی مصداق امید 

ابلهانه است: 
»به عنوان مصداق یک امید ابلهانه، امید به فعاالن سیاسی و کنشگران سیاسی و قدرتمداران 
نداشته باشید. این توصیه فقط برای فقط در جامعه ما و این برهه تاریخی نیست. همواره 
در طول تاریخ و در همه جا وقتی فردی قدرت را به دست گرفت، دیگر نمی توان به او امید 
داشت. کسی که قدرت سیاسی در مشتش باشد چون قدرت مستی آور است و مستی نیز 
بی خبری می آورد و بی خبری موجب بروز کنش های خاصی می شود که به هیچ عنوان 

نمی توان به آن ها امید بست.« 
اکبر جباری نیز در سخنرانی با موضوع )چرا باید فلسفه بخوانیم؟( بیان داشت: »در زمانه ما 
امیدی دیگر وجود ندارد و امروزه زندگی بشر تاریک است لذا بعضی از فالسفه حتی مرگ 
فلسفه و تمام علوم را نیز اعالم کردند. ظهور ادیان باعث شد که راه تربیت انسان ها به وعظ 
و خطابه تبدیل شده و فلسفه کم کم رو به اضمحالل برود. وقتی تفکر فلسفی در بین مردم 

از بین رفت، رشد ناامیدی امری طبیعی است.

امروزه مردم ما با هزاران سوال در ذهنشان 
زندگی را سپری می کنند و این باعث نوعی 
بتوان  شاید  می شود.  آنها  در  سرخوردگی 
امروز  رخوت  و  ناامیدی  دلیل  مهمترین 
کشورمان را در عقب ماندگی آنها از  مردم 

تفکر فلسفی دانست!«

ب(رویکردافراطی

برخی دیگر از روشنفکران در نقطه مقابل 
گروه اول، مشکلی اصلی امید در جامعه 
و  کاذب  امیدهای  وجود  را  ایرانی  امروز 
امیدواری بیش از اندازه و بی پایه نسبت 
به آینده تصویر می کنند. چهره شاخص 
این دسته مقصود فراستخواه است. او در 
سخنرانی خود با موضوع )امید اجتماعی 

در ایران( می گوید: 
که  ایران یک بحران اصلی آن است  »در 
امیدوار  مردم  اگر  امیدوارند.  هنوز  مردم 
نبودند، این بحران و این وضع موجود ایجاد 
جامعه ای  است  ممکن  چطور  نمی شد. 
و  تحصیل کرده  نفر  میلیون  چهارده 
نفر  میلیون  ده  تا  هشت  طرف،  آن  از 
جامعه  باشد؟  داشته  مطلق  بی سواد 
ایران، جامعه ای قطبی شده که تغییراتش 
متجانس نیست؛ تغییراتی که همدیگر را 
نقض می کنند.«  او این عامل امید بیش  
از اندازه را به فرهنگ دینی و مذهبی که 
و  مهدویت  بحث  آن  جلوه  مهمترین 

ظهور منجی است، پیوند می زند. 
ایرامنش  رضا  مثل  نیز  دیگر  برخی 
و  عقالنی  امیدواری  بین  تفکیک  با 
غیرعقالنی، معتقد است امیدهای واهی 
و غیرعقالنی می تواند بن بست نظری ایجاد 

کند و بر همین اساس می نویسد: 
خیال  آسودگی  موجب  سویی  از  »امید 
تفکر  برای  را  جا  دیگر  سوی  از  و  می شود 
تنگ  مسئله  حل  دیگرِ  راه های  پیرامون 
کنونی  وضعیت  به  نگاهی  می کند. 
زیرزمینی  ذخایر  و  خاورمیانه  کشورهای 
فراوان آنها می تواند ما را به این نتیجه برساند 
حل  برای  امیدی  یا  آنی  ی 

ّ
حل راه  اگر  که 

مشکالتمان داشته باشیم، احتماال دیگر به 
فکر حل مسائل با سایر روشها نمی افتیم«. 
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ج(رویکردمیانه

سومین رویکرد در بحث از امید اجتماعی 
در ایران، رویکردی است که نه وضعیت را 
در بن بست دیده و نه امید به آینده را امری 

واهی تلقی می کند.1 
طرفداران این رویکرد معتقدند که در بحث 
از امید اجتماعی باید رویکردی واقع گرایانه 
با  نمی توان  و  داشت  آرمان خواهانه  و 
سویه سیاست زده و نقاب بر چهره، صرفا 
به  اقدام  جناحی  منافع  تامین  منظور  به 

تحلیل وضعیت جامعه ایرانی کرد. 
بخش  در  ایران  کشور  اینان  منظر  از 
و  دارد  پرافتخار  گذشته  یک  واقعیت ها، 
هیچ کسی نمی تواند این موضوع را   انکار کند؛ 
این فضای ارزشی، زمینه ساز اعتماد مردم به 
، بسیار عمل گرا در  مسئوالن شده و آنها نیز
جهت رفع مشکالت حرکت  می کردند؛ در 
وضعیت امروز نیز باید واقع بینانه ضعف ها 
و لغزش ها بازشناسی شوند تا هم مردم و هم 
مسئوالن باور به غلط بودن مسیر حرکت خود 

پیدا نکنند. 
از سوی دیگر ظرفیت های فراوان موجود در 
جامعه ایرانی نباید مورد غفلت واقع شود. 
برای حل معضالت جامعه، حتی در بدترین 
شرایط، باید از ظرفیت ها و توانمندی های 
این  بهره جست.  بالفعل موجود  و  نهفته 
فضای  از  نجات  خاستگاه  ظرفیت ها 

ضعف امید اجتماعی هستند. 
توجه  آن  به  گروه  این  که  دیگری  نکته 
می کنند آن است که بین دو مفهوم امید 
ذاتی  پیوند  ملی  اعتماد  و  اجتماعی 
باشد،  اعتماد  که  هرجایی  دارد؛  وجود 
به  مردم  اعتماد  اگر  هست.  هم  امید 
مجریان  به  دولت مردان،  به  متصدیان، 
کاهش  کشور آسیب ببیند و  و به قوای 
کاهش پیدا می کند  کند، امید هم  پیدا 
و این مسئله یکی از برنامه های دشمن 

برای مردم ایران است. 
ایرانی  جامعه  در  واقعیات،  کنار  در 
به  باید  که  دارد  وجود  نیز  آرمان هایی 

1. نصراهلل آقاجانی، بررسی شاخصه های امید اجتماعی، 
وب سایت موسسه مبنا، 2 مرداد 1401.

آنها نیز توجه جدی شود؛  آن نگاه جامعه شناختی که واقعیت را می بیند ولی آرمان را 
کرد تا امید  نمی بیند، خود، نگاه آسیبی است؛ چراکه باید آرمان های مردم را برجسته 

مردم هم بیشتر شود. 
حتی می توان در فضای ناامیدی، با یادآوری ایثار در جامعه که جزء ظرفیت ها و آرمان این 
کید بر آرمان ها خودش یکی از عوامل  ملت است، سطح امید اجتماعی را باال برد؛ بنابراین تأ

بسیار مهمی است که می تواند امید اجتماعی را تقویت کرده و آن را گسترش دهد.
قائلین رویکرد میانه بیشترین آسیب در بحث امید را در حوزه صاحبان قدرت سیاسی، 
جهت گیری  با  اینان  گر  ا که  می کنند  کید  تا و  دانسته  اقتصادی  و  حزبی  رسانه ای، 
کنند، می توانند بر مشکالت فائق آمده و باعث افزایش امید  اسالمی و انقالبی عمل 

اجتماعی شوند.
مهمترین شاهد این مساله توجه همزمان عالی ترین مسئول یعنی رهبری نظام به عوامل 
امیدبخش در جامعه و همچنین تذکر به مسئولین در باب حل مشکالت واقعی است. 
این افراد معتقدند که یکی از راه های مهم تقویت امید در جامعه، تقویت کنش های جمعی 

امیدبخش است. یکی از مؤلفه های هر پدیده اجتماعی ُبعد کنشی و رفتاری آن است. 
امید  افزایش  باعث  بشود،  زده  دامن  جامعه  در  اجتماعی  کنش های  از  بعضی  به  اگر 
اجتماعی به خصوص در شرایط فشار اقتصادی و امثال آن، می شود. به طور مثال وجود 

مفهوم تعاون اجتماعی در اسالم از عوامل امیدبخش است. 
در نهایت نیز طرفداران رویکرد میانه بر این مساله تاکید می کنند که امید اجتماعی را باید در 
حوزه های مختلف به لحاظ خودشان سنجید؛ برای مثال در حوزه امنیت ملی امروزه کشور 
ایران بسیار قدرتمند ظاهرشده و  شهروندان نسبت به امنیت کشور در مقابل تهدیدات 

نظامی، کامًال مطمئن هستند. 
بنابراین امید اجتماعی در جامعه ایران پایین نیست، بلکه در بعضی از حوزه ها بسیار 
خوب، در برخی دیگر خوب، در بعضی متوسط و در بعضی از حوزه ها متأسفانه آسیب دیده 

و کاهش پیداکرده که البته با آن ظرفیت های موجود، قابل جبران است.
بعد از بیان نظریات فوق باید دانست که قضاوت بین اینها، جز از طریق تحلیل موشکافانه 
از این  ایرانی نسبت به هرکدام  مولفه های امید اجتماعی و سنجش وضعیت جامعه 
مولفه ها امکان پذیر نخواهد بود؛ از این رو در فصل آینده، مولفه های سه گانه امید اجتماعی 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
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ایرانیان و بینش و کنش امیدمحور 


نویسندگان
آفرینقائمیوسمیهچیتی



امید اجتماعی در تحلیل  جامعه شناسان ، 
در سه ساحت بینشی، کنشی و انگیزشی 
مورد بحث قرار می گیرد؛ به منظور بررسی 
عدم  یا  وجود  باب  در  مختلف  نظریات 
ایرانیان  بین  در  اجتماعی  امید  وجود 
معاصر و همچنین به منظور کشف نقاط 
است  الزم  امید،  مساله  در  آسیب پذیر 
با  نسبت  در  معاصر  ایرانیان  جایگاه  تا 

هرکدام از این سه ساحت تبیین گردد. 
در این فصل به دو ساحت بینش و کنش، 

اشاره خواهیم کرد.

1.بینش

که بیان شد، یکی از مهمترین  همانطور 
لوازم وجود امید اجتماعی، تصور هدف 
یا همان نقطه مطلوب حرکت است. به 
به  تصدیق  و  تصور  و  بینش  دیگر  بیان 
فایده نسبت به هدفی روشن، اولین قدم 

در ایجاد امید اجتماعی است. 
این نقطه مطلوب لزوما باید واقعی باشد و 
نمی توان بر اساس اهداف موهوم یا متزلزل، 
توقع ایجاد امید داشت؛ از این رو ادیان و 
تاریخ  طول  در  نیز  اجتماعی  حاکمان 
همواره به دنبال ساخت آینده ای واقعی و 

مطلوب در اذهان مردم بودند. 
کلی می توان از  در حوزه بینشی، به طور 
دو عامل اصلی در جامعه ایرانی معاصر 
حقیقی  مطلوب  اهداف  که  برد  نام 
بشری  زندگی  آینده  برای  را  متعالی  و 

متصور می شوند. 

الف(ظهورمنجیموعود

موعود)عج(  مهدی  جهانی  قیام  انتظاِر 
آرمان های  اهم  از  شیعیان  برای 
و  امید  سرمایه  که  است  واقع گرایانه ای 
کوران  در  را  جامعه  استقامت  و  پویایی 

تاریخ تامین می کند. 
گرفته  تعلق  این  بر  خداوند  حکمت 
و  عدالتخواهی  خدادادی  فطرت  که 
وعده   نماند.1  پاسخ  بدون  ظلمستیزی، 
جهانی،  الهی  عدل  با  منجی  ظهور 
وعده ای است که در سراسر تاریخ، توسط 

1.  مفاتیج الجنان، زیارت آل یس. 

پیامبران و حضرات ائمه)علیهم السالم( اعالم شده و به همه امت ها نوید داده شده و 
خدای سبحان ضمانت آن را به عهده گرفته است. 

اقبال قلبی به ظهور منجی، از شناخت و احساس محبت به منجی، مایه میگیرد. کسب 
معرفت امام و حّجت زمان خویش، بهترین وسیله تربیت ایمانی نسل منتظر است. جایگاه 
، جایگاه یک مؤمن متدین و آشنا به وظایف خویش، متناسب با زمان و مکان است،  منتظر
که هرکدام از آنان از پنجاه نفر صحابه رسول گرامی خدا)صلی اهلل علیه و آله( برتر شناخته 

شده اند.2   
مقام معظم رهبری در باب ارتباط امید و ظهور منجی اینگونه می گویند: »گاهی افرادی 
که با این بعد از تفکر اسالمی آشنا نیستند، در مقابل معادالت عظیم مادی جهان دچار 
حیرت و یاس می شوند، احساس می کنند با این قدرت های عظیم، مگر چقدر می تواند 
مقاومت کند؟ اما اعتقاد به روزگار دولت اسالمی و الهی به وسیله زاده پیغمبر و امام زمان، 
این امید را در انسان به وجود می آورد که نه، ما مبارزه می کنیم برای اینکه عاقبت متعلق به 
ماست؛ برای اینکه نهایت کار ما یک وضع آنچنانی است که دنیا باید در مقابل او خاضع 
و تسلیم بشود و خواهد شد. این امید اگر در دل ملت های اسالمی به وجود بیاید، یک 
حالت خستگی ناپذیری به آنها خواهد داد که هیچ عاملی نمی تواند آنها را از میدان مبارزه 

روی گردان کند و آنها را به شکست درونی و انهدام درونی دچار سازد.«3 
در دنیای امروزی ترك عواطف، افزایش فاصله طبقاتی، اختالفات دولت ها و ملت ها، 
ناهنجاری ها و نابسامانی های اخالقی و اجتماعی، ازدیاد ظلم و ستم، شیوع تبعیض و 
نابرابری و مانند آن شواهدی برای خستگی و نومیدی بشر از وضع موجود و تقویت انتظار 
وی برای تحول و ایجاد عدالت جهانی با ظهور منجی موعود ادیان است. شیعه آینده 
جهان را روشن ارزیابی کرده و با استناد به براهین عقلی و نقلی، به انسان های خسته و ملول 

از فرهنگ ها و مکاتب پوچ گرا، نشاط و حیات دوباره را نوید می دهد. 

یک: اعتقاد به منجی در تاریخ

دکترین انتظار باور سترگی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد و تا قیامت مستدام می ماند. 
گاهی ها و آرمان ها را به  این جریان در بستر ادیان و مذاهب و فرهنگ بشری، انبوهی از آ

: مکیال المکارم، ج2، ص290. : کافی، ج8، ص37؛ نیز ، 1421، ج52، ص130؛ نیز 2. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار
3. سید علی خامنه ای، انسان250 ساله، موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی، 1398، ص224.
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 ، نو از  دیگر  قرن  نه  یا  هشت  در  که  کرده 
باز در زمین ظاهر خواهد شد و مغوالن را 
از زیر یوغ چینیان نجات خواهد داد. در 
میان اقوام شرقی و غربی، حتی در میان 
»سرخپوستان« آمریکا، پندارهای مشابهی 
درباره بازگشت یا ظهور منجی موعود پدید 

آمده است. 
همانگونه که توجه به مبدأ در هنگام انقطاع 
فعال  فطری  به طور  طبیعی،  اسباب  از 
شده و بروز و ظهور می یابد)لقمان32/31؛ 
به  توجه  یونس22/10(؛  عنکبوت65/29؛ 
تأثر  هنگام  نیز  نهایی  موعود  و  منجی 
زمین  پرشدن  و  ظلم  کثرت  از  تأسف  و 
فعال  فطرت  جانب  از  فساد،  و  فتنه  از 
و  بروز  روشن  آینده ای  به  امید  با  گردیده، 

نمود می یابد.
آرمان مهدویت در اسالم ریشه قرآنی دارد و 
قرآن کریم با قاطعیت تمام، پیروزی نهائی 
نوید  انسان ها  تمامی  به  را  باطل  بر  حق 
کریم در این زمینه  داده است. لکن قرآن 
به صورت کلی بحث کرده و این دسته از 
آیات به تبع روایات تفسیری مرتبط با آنها 
بر واقعه ظهور انطباق داده می شوند. از اهم 

: این آیات عبارتند از
َبْعِد  ِمْن  ُبوِر  الّزَ ِفی   َکَتْبنا  َقْد 

َ
ل »َو 

ِعباِدَی  َیرُِثها  ْرَض 
َ ْ
ال  

َ
ّن

َ
أ ْکرِ  ِ

ّ
الذ

اِلُحوَن«)انبیاء105/21( الّصَ
اْسُتْضِعُفوا  ذیَن 

َّ
ال ی 

َ
َعل َنُمّنَ  ْن 

َ
أ ُنریُد  »َو 

ُهُم 
َ
َنْجَعل َو  ه  ِئّمَ

َ
أ ُهْم 

َ
َنْجَعل َو  ْرِض 

َ ْ
ال ِفی 

وارِثیَن«)قصص5/28(
ْ
ال

وا 
ُ
َعِمل َو  ِمْنُکْم  آَمُنوا  ذیَن 

َّ
ال  ُ الّلَ »َوَعَد 

ْرِض َکَما 
َ ْ
ُهمْ  ِفی ال َیْسَتْخِلَفّنَ

َ
اِلحاِت ل الّصَ

َنّنَ  ُیَمّکِ
َ
ل َو  َقْبِلِهْم  ِمْن  ذیَن 

َّ
ال َف 

َ
اْسَتْخل

ُهْم  ّنَ
َ
ل ُیَبّدِ

َ
ُهْم َو ل

َ
ِذی اْرَتضی  ل

َّ
ُهْم دیَنُهُم ال

َ
ل

الُیْشرُِکوَن  َیْعُبُدوَنِنی   ْمنًا 
َ
أ َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن 

ولِئَك ُهُم 
ُ
َکَفَر َبْعَد ذِلَك َفأ ِبی  َشْیئًا َو َمْن 

فاِسُقوَن «)نور55/24(     
ْ
ال

 َ  الّلَ
َ

ُ  َجمیعًا ِإّن ِت  ِبُکمُ  الّلَ
ْ
ْیَن ما َتُکوُنوا َیأ

َ
»أ

«)بقره148/2( َعلی  ُکّلِ َشْی ٍء َقدیٌر
ُکْنُتْم  ِإْن  ُکمْ  

َ
ل َخْیٌر    ِ الّلَ ُت  »َبِقّیَ

ُمْؤِمنین «)هود86/11(
دیِن  َو  ُهدی  

ْ
ِبال ُه 

َ
َرُسول ْرَسَل 

َ
أ ذی 

َّ
ال »ُهَو 

َکرَِه  ْو 
َ
ل َو  ِه  ِ

ّ
ُکل یِن   الّدِ ی  

َ
َعل ِلُیْظِهَرهُ   َحّقِ 

ْ
ال

ثمر نشانده، لکن هنوز در این میدان وسیع تشخیص حق از باطل و سره از ناسره ضرورتی 
اجتناب ناپذیر می باشد. 

این آرزو تنها در میان پیروان مذهب های بزرگ، مانند زرتشتی، یهودی، مسیحی و مسلمان 
سابقه ندارد؛ بلکه آثار آن را در مکتوبات قدیم یونان، میترا در ایران، کتاب های قدیم چینیان 
و عقائد هندیان و بین اهالی اسکاندیناوی و حتی در میان مصریان قدیم و بومیان وحشی 
مکزیک و نظائر آنها نیز یافت می شود؛ پس این عقیده یکی از آرزوهای مهم و دیرین بشر 

، انسان امیدوار به آینده بهتری بوده است.  است و در همه اعصار و امصار
که پایه این انتظار امیدبخش را تشکیل می دهد، هر فرد  صرف نظر از عقیده و ایمان 
عالقمند به سرنوشت بشریت و طالب تکامل معنوی آن، وقتی از همه سو ناامید می شود 
متأسفانه  باز   ، شگفت انگیز علمی  و  فکری  ترقیات  همه  این  وجود  با  که  می بیند  و 
، روز به روز خود را بیشتر به سوی فساد و تباهی می کشاند، بنا به  بشریت غافل و بی خبر
فطرت ذاتی خود متوجه درگاه خداوند بزرگ می شود و از او برای رفع ظلم و فساد یاری 
می جوید. از این رو در همه قرون و امصار آرزوی یک مصلح بزرگ جهانی در دل های 

خداپرستان وجود داشته است.
 پس امید به آمدن مصلح بزرگ آسمانی در آینده ای روشن و استقرار عدالت و صلح فراگیر 
و همگانی امری فطری است، زیرا این اعتقاد با وجود آدمی آمیخته شده، محصور در قوم یا 

ملت یا دین یا زمان و مکان خاصی نباشد. 
در بیشتر ادیان و مذاهب جهان از مصلحی سخن به میان آمده که در آخرالزمان ظهور کرده 
و به جنایت ها و خیانت ها و آلودگی ها پایان می بخشد و شالوده حکومت جهانی واحد 
بر پایه عدالت، سخاوت، آخرت گرایی و توحیدمحوری را بنیان خواهد نهاد. وعده منجی 
، ابواب29-37 و کتاب اشعیاء،  و عالئم ظهور در انجیل متی در ابواب24-42 و در مزمور
باب 65 و 11و 41 و 2 قابل مالحظه و بررسی می باشد. چنان که روایات مهدویت در نزد اهل 

سنت نیز به حد تواتر می رسد. 
اعتقاد به بازگشت و ظهور منجی موعود، اختصاص به اسالم ندارد؛ بنابر اعتقاد هندویسم، 
ویشنو در حالی که بر اسبی سفید سوار است و شمشیری از شعله آتش به دست دارد، 
در پایان دوره کنونی جهان، به عنوان »کالکی« ظاهر خواهد شد و سرزمین آریا را از دست 

ستمگران غاصب، رهایی خواهد بخشید. 
که چنگیزخان پیش از مرگ خود، وعده  در میان اقوام »مغول« این عقیده شایع است 
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درآمدها و نظارت دقیق به دستگاه های اجرایی و اقتصادی حکومت، زمینه الزم، برای رفاه 
و آسایش همگانی را فراهم خواهند کرد؛ به گونه ای که ساکنان آسمان ها و زمین، از شرایط 
به وجود آمده، راضی و خشنود خواهند شوند.1 البته برپایی عدالت در دوران ظهور منجی 
محدود به ُبعد اقتصادی نبوده و ابعاد مختلف دیگری را نیز شامل می شود که در اینجا به 

برخی از آنها اشاره می کنیم:2
۱. حاکم عادل

بدون شک آنگاه می توان از جامعه و حکومتی انتظار حرکت به سوی عدالت داشت که 
امام و حاکم آن جامعه خود در مسیر عدالت باشد و در زندگی فردی و اجتماعی عدالت 

را پیشه خود سازد. 
از این روست که می بینیم در نظام حکومتی که شیعه ترسیم می کند، وجود امام عادل از 

مهمترین شرایط است و بدون وجود این امام، حکومت از مشروعیت برخوردار نیست. 
کامل  از نظر شیعه برقراری نظام حکومتی که همه روابط حاکم بر آن مبتنی بر عدالت 
باشد، جز به دست آخرین امام معصوم و خاتم حجت های الهی، حضرت مهدی)عج( 
امکان پذیر نیست و از همین روست که در روایات از دولت آن حضرت به عنوان آخرین 
دولت یاد شده؛ یعنی دولتی که پس از پشت سرگذاشتن همه تجربه های بشری و نومیدی 

از همه الگوهای حکومتی خود ساخته، مستقر می شود.
البته این سخن به این معنا نیست که هرگونه تالش برای برقراری عدالت در دوران غیبت 
بی فایده است و یا اساسا نباید در این دوران حرکتی را برای استقرار نظام عادالنه حتی 
در سطحی محدود انجام داد، بلکه معنای این سخن این است که تا پیش از ظهور امام 

زمان)عج( هیچ حکومتی نمی تواند ادعا کند که توان برقراری نظام عادالنه کامل را دارد .
2. کارگزاران عادل

یکی از موانع اساسی که در برقراری عدالت در جامعه همواره فراروی مصلحان اجتماعی 
حرکت های  از  بسیاری  مانع  این  است.وجود  عادل  کارگزاران  و  مجریان  نبود  داشته،  قرار 
عدالت خواهانه را با شکست مواجه و بسیاری از حکومت هایی را که در پی گسترش عدالت 

در جامعه بوده اند، ناکام ساخته است.
یکی از تفاوت های اساسی حکومت امام زمان)عج( با دیگر حکومت هایی که در طول 
تاریخ داعیه برقراری عدالت داشته اند این است که پیش از اقدام برای تشکیل حکومت 
به تعداد مورد نیاز افراد زبده و برگزیده ای که در نهایت تقوا و پرهیزکاری هستند، تربیت 

نموده و با برقراری حکومت جهانی خود، آنها را به سراسر جهان گسیل می دارد.3
3. قوانین عادالنه

وجود قوانین عادالنه یکی از شرایط اساسی تحقق عدالت اجتماعی است و بدون وجود 
را در  و شاید عدالت  باید  توانست چنانکه  تنهایی نخواهند  به  آن، حکمرانان عادل 
جامعه حکمفرما سازند. بدون تردید کتاب الهی و سنت رسول خدا)ص( بیان کننده 
کاست آنها جامعه طعم  کم شدن بی کم و  عادالنه ترین قوانین هستند و در صورت حا
ع( در برخی از بیانات خود قرآن را آینه تمام  عدالت را خواهد چشید. چنانکه امام علی)
عدالت معرفی کرده است.4 از این رو یکی اقدامات مهمی که امام زمان)عج( برای تحقق 
عدالت انجام می دهند، احیای احکام کتاب و سنت رسول خداست، که در طول زمان به 

فراموشی سپرده شده و جز پوسته ای از آنها باقی نمانده است .

، ج51,  ص 92. 1.  محمدباقر مجلسی، بحار النوار
2.  ابراهیم شفیعی سروستانی، ارکان عدالت موعود، نشریه موعود، شماره 34، 1381.

، ج 52، ص 386. 3. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار
4.  نهج البالغه، ترجمه محمدمهدی فوالدوند، خطبه 198، ص 252 .

ُمْشرُِکون «)توبه33/9؛ صف9/61(
ْ
ال

امروزه همه ِفَرق و مذاهب اسالمی بر اصل 
مهدویت و قیام ایشان و اینکه از سالله 
پاک رسول اهلل)ص( می باشند، اتفاق نظر 
دارند؛ لکن شیعه برخالف همه منتظران 
منجی، این شخص بزرگ و این یداهلل را 
می شناسد؛ با اجداد و والدین و محل و 
تاریخ والدتش آشنا است و در طول بیش 
خود  همراه  و  کنار  در  را  او  1180سال  از 

احساس نموده است. 
که ریشه امید به آینده  این معیت است 
و  عشق  و  انتظار  همین  است.  روشن 
پیکره  بر  لرزه  که  است  امید  احساس 
معاندان و دشمنان اسالم و تشیع افکنده، 
، محیی و محرک  زیرا همین امید و انتظار
شیعه در طول این قرون متمادی کمرشکن 
بار  به  و  اسالمی  انقالب  مثمر  باالخره  و 
در  اسالمی  جمهوری  حکومت  نشستن 

جهان معاصر گردید. 
امروزه مخالفان بیش از همیشه دست به 
تالشهای همهجانبه برای فشار بر منتظران 
و اعتقادی، اقتصادی و  از حیث فکری 
سیاسی زده و بیش از همیشه شیعه را در 

کوران امتحانات و ابتالئات قرار داده اند.

دو: آرمان های مبتنی بر ظهور منجی

 * عدالت و انصاف

دوران  فرد  به  منحصر  ویژگی های  از 
حکومت مهدوی که در احادیث و روایات 
معصومین )علیهم السالم( فراوان ذکر شده 
است،  گرفته  قرار  توجه  و  کید  تأ مورد  و 
استقرار عدالت و انصاف در تمام زوایای 
زندگی جامعه بشری از جمله عدالت در 
تقسیم بیت المال و توزیع ثروت های ملی 

و مردمی می باشد. 
فراهم آوردن رفاه و آسایش و ایجاد شرایطی 
کتاب  جهانی،  جامعه  آحاد  آن،  در  که 
از  نگرانی  و  اضطراب  و  داشته  زندگی 
سرلوحه  در  نکنند،  احساس  ناحیه  این 
حضرت  حکومت  کاری  برنامه های 

مهدی)علیه السالم( قراردارد. 
و  بیت المال  عادالنه  توزیع  با  حضرت 
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4. نظام عادالنه
تحقق عدالت اجتماعی گذشته از همه شرایط باال به امر دیگری نیز نیازمند است و آن 
وجود یک نظام حکومتی مبتنی بر عدالت است؛ نظامی که جایگاه هرکس به درستی در 
آن تعیین شده باشد، همه مسئوالن وظایف خود را به درستی بشناسند و بدان عمل کنند 
و باالخره همه احساس کنند که بر کار آنها نظارت وجود دارد و در صورت خطا و لغزش از 

آنها بازخواست می شود .
در نظام های بشری بسیار دیده ایم که حتی با وجود حاکمان عادل و قوانین عادالنه چنانکه 
باید و شاید عدالت بر جامعه حاکم نشده و ظلم و ستم در اشکال گوناگون بر مردم جاری 
شده است و این یا بخاطر قرارنگرفتن درست اجزای مختلف حکومت در جای خود 
است؛ یا بخاطر ناآشنایی کارگزاران با وظایف و مسئولیت هایشان و یا بخاطر ضعف نظام 

بازرسی و نظارت.
و  ظلم  امکان  که  گرفته  شکل  شیوه ای  به  حکومتی  نظام  زمان)عج(  امام  حکومت  در 
بی عدالتی به صفر می رسد. در این حکومت، اوال پارساترین و توانمندترین انسان ها به 
کم و  کارگزاران برگزیده می شوند؛ ثانیا وظایف تک تک آنها بی هیچ  عنوان حکمرانان و 
کاست تعیین می گردد و حتی به آنها گفته می شود که در هنگام حیرت و سرگردانی چه 

کنند و ثالثا نظارت و بازرسی دقیق و سختگیرانه بر همه کارگزاران اعمال می شود.1 

* پیشرفت مادی و معنوی

و  بشریت  زندگی  مادی  پیشرفت  مهدوی،  جامعه  در  عدالت  وجود  نتیجه  مهمترین 
همچنین رشد و کمال معنوی آن به سمت هدایت و سعادت ابدی است. پیشرفت مادی 

در ساحات مختلف قابل ردیابی است:
۱. پیشرفت اجتماعی

عدالت اجتماعی به معنای رعایت تناسب، استحقاق ها و شایستگی ها در ساحت 
اجتماعی است؛ عدالتی که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند. در این تعریف، هر گروه 
و صنف و طبقه ای باید در جایگاه شایسته خویش جای گیرد. از مهم ترین وجوه تحقق 
عدالت اجتماعی، برقراری امنیت اجتماعی است که خود از شرایط رشد و تکامل فرد و 

جامعه می باشد. 
امنیت از نیازهای اولیه زندگی و یکی از مقوله هایی است که حاکمان و سیاستمداران 
پیوسته به آن توجه داشته اند؛ اما در همه نظام های سیاسی، غیبت دین در عرصه های 
فردی و اجتماعی سبب بی بهرگی مردم از مبنای اصلی امنیت )ایمان، طمأنینه و آرامش 
روانی( گردیده و همین امر نابسامانی ها و ناهنجاری های فراوان رفتار سیاسی و اجتماعی را 

برای آنها ارمغان آورده است. 
در  ایمان  مبنای  بر  همه جانبه  امنیت  برقراری  مهدوی،  فاضله  مدینه  استوار  ستون 
جامعه است؛ به گونه ای که جان و مال و حیثیت افراد از تجاوز در امان باشد. رسالت 
این حکومت جهانی، تحقق امنیت برای همه شهروندان به ویژه مظلومان و مستضعفان 

، ج 52، ص 365، ح 144 . 1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار

جایگاه  مهدوی،  جامعه  در  است.2 
و  شده  دیده  والدین  برای  ارزشمندی 
هستند؛  خانواده  اساسی  ارکان  والدین 
تقسیم مسئولیت بین زن و مرد به شیوه 

معقول و مناسب صورت می پذیرد.
از دیگر برکات دولت مهدوی بازگشت هر 
حق به صاحب آن است. بازگرداندن حق 
از حقوق اجتماعی است  به صاحبش، 
عدالت  مصادیق  از  آن  عملی کردن  که 
اجتماعی محسوب می شود. در آن دوران، 
استیفای حقوق به صورت قطعی صورت 
خطا  بدون  قضاوت ها  و  گرفت  خواهد 
محو  به  مسئله  همین  و  است  اشتباه  و 
و  آرامش  تثبیت  و  کینه ها  و  منازعات 
امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی منجر 

خواهد شد.
2. پیشرفت اقتصادی

شاخص  مهم ترین  اقتصادی،  پیشرفت 
است.  کرامت محور  دولت  یک  در 
توزیع  معنای  به  اقتصادی  پیشرفت 
عادالنه امکانات مادی، رفاهی، معیشتی 
از  برای  تالش  و  جامعه  خدماتی  و 
اصل  است.  مالی  فساد  و  فقر  بین بردن 
اولّیه در حکومت جهانی مهدوی، توسعه 
عدالت و از بین بردن زمینه ظلم و تعّدی 

چپاولگران اقتصادی است. 
اندیشه دینی، ثروت و داشته های طبیعی 
را برآورنده نیاز افراد انسانی و جوامع بشری 
به  ملت ها  و  انسان ها  تقسیم  و  می داند 
فقیر و ثروتمند را برآیند تولید و توزیع نابرابر 
و غیرعادالنه ثروت های مادی و طبیعی 
قلمداد می کند. این کاستی در حکومت 
نتیجه،  در  می رود؛  میان  از  ظهور  عصر 
مطلوب  آسایش  و  رفاه  به  انسان ها  همه 

دست می یابند. 
شکوفایی  شاهد  مهدوی  آرمانشهر  در 
شکاف  که  به طوری  هستیم  اقتصادی 
عمیق فقیر و غنی از میان برداشته می شود 
و مردم در پناه حکومت مهدوی آن قدر 
خأل  دیگر  که  می گردند  غنی  و  بی نیاز 
مالی وجود ندارد تا با زکات و صدقات و 

، ج 27: 309 2. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار

است.  کرامت محور  دولت  یک  در  شاخص  مهم ترین  اقتصادی،  پیشرفت 
معیشتی  رفاهی،  مادی،  امکانات  عادالنه  توزیع  معنای  به  اقتصادی  پیشرفت 
و خدماتی جامعه و تالش برای از بین بردن فقر و فساد مالی است. اصل اولّیه 
و تعّدی  زمینه ظلم  بین بردن  از  و  در حکومت جهانی مهدوی، توسعه عدالت 

چپاولگران اقتصادی است. 

ورل 
ح
دم
می
ر ا

 کن
ر و

ین
و ب
ن 
نیا
یرا
گ  ا
وم
 س
ل
ص
ت

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ن  
هم

/ ب
 4

7 
اره

شم

75



مانند آن پر شود.1  در واقع در مدینه فاضله 
مهدوی بشر عالوه بر بی نیازی ظاهری که 
بر اثر توزیع عادالنه ثروت به دست می آید، 
از نظر روحی و باطنی به بی نیازی می رسد. 
اقتصاد  اینکه  از  قبل  سخن،  دیگر  به 
ارزش های  یابد،  توسعه  و  کند  رشد  او 
و  می گردد  ریشه دار  و  می شود  عوض  او 
برخورداری از نعمتهای دنیا نیز رنگ الهی 

و ارزشی به خود می گیرد.
3. پیشرفت سیاسی

نوع  حاکم،  مهدوی،  فاضله  مدینه  در 
در  جاری  نظامات  و  قوانین  حکومت، 
آن، شباهتی با حکومت های موجود عالم 
حضرت  جهانی  مبانی حکومت  ندارد. 
حکومت  مبانی  همان  مهدی)عج( 
کوفه و پیامبر در مدینه  امیرالمؤمنین در 
آنها  همه  است؛  الهی  پیامبران  دیگر  و 
هدایت  آن  و  داشتند  مشترکی  خواسته 

بشر از تاریکی به نورانیت است. 
بر مبنای  نوع حکومت مهدوی، الهی و 
ایمان به خدای یگانه و توحید خالص، و 
هدفش متحدکردن جماعت ها و ملت ها 
و برداشتن دیوارهای امتیازات و اعتبارات 
بیهوده و در نهایت برقرارکردن توحید کلمه 
است؛ حاکم آن نیز احیاکننده شریعت 
نبوی و مجری قوانین اسالمی و الهی به 

شمار می آید. 
جهانی  واحد  حکومت  همان  این 
یک  کم،  حا یک  با  زمین  کره  که  است 
روش  و  شیوه  یک  با  و  حکومت  نوع 
آرزوی  بی گمان  و  می شود  اداره  عادالنه 
مدیریت  ایجاد  با  است.  بشری  دیرینه 
جوامع،  همه  برای  یگانه  کمیت  حا و 
تضاد،  اصلی  عامل  منطقه ها،  و  نژادها 
انسان ها  و  می شود  نابود  ستم  و  جنگ 
بی بیم از فشار سیاست ها به آغوش هم 
کنار  در  برادروار  و  مهربان  و  بازمی گردند 

یکدیگر زندگی می کنند. 
در نیک شهر مهدوی با ایجاد حاکمیت 
کنش های  مردم،  عقول  تکامل  و  یگانه 
و  جهل  اساس  بر  که  نیز   سیاسی 

، ج 52: 390 1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار

رقابت های ناسالم به تعارض تبدیل شده، جای خود را به همکاری و تبادل عقالنیت 
می دهد و ریشه منازعات بی حاصل سیاسی و کنش های نادرست و نامعقول از جامعه 

برطرف می گردد.
امور  در حکومت حضرت مهدی)عج(، زمینه های مشارکت واقعی شهروندان در تمام 
« در  سیاسی، پدیدار می شود. در گام اول، هر فردی بر مبنای مکانیسم »معرفت امام عصر
هر لحظه از زندگی خویش، رهبری سیاسی الهی جامعه را شناسایی نموده، ضمن بیعت با 

ایشان، در تشکیل نظام سیاسی مورد نظر سهیم می گردد.
« که در آرمانشهر مهدوی  در مرحله بعد نیز مکانیسم نظارتی »امر به معروف و نهی از منکر
به واسطه تربیت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسالمی، تثبیت گردیده است، عامل بسیار 
نیرومندی در جهت نظارت بر عملکرد نظام سیاسی بوده، مشارکت تک تک افراد جامعه را 

به صورت مؤّثر و قدم به قدم، تداوم می بخشد.2
4. پیشرفت فرهنگی

توجه به امور فرهنگی، علمی و اخالقی، شاخصه دیگر جامعه برتر منجی موعود و در شمار 
مهم ترین اصول و استراتژی دولت ایشان است. از ابعاد عدالت مهدوی، فراهم شدن امکان 
رشد و اعتالی فرهنگی و آموزشی برای آحاد جامعه است. چون هدف از آفرینش انسان، 
رشد موزون و همه جانبه عقالنیت و معرفت اوست، باید روزی این هدف تحقق یابد و 

دوران دانش های راستین و دستیابی همه انسان ها به نادانسته ها فرا برسد. 
، شناخت انسان به کمال نهایی می رسد و بشر در ابعاد گوناگون  ازاین رو در دوران ظهور
… عروج الزم را می یابد. امام زمان)عج( در روزگار  دانایی از جهان، انسان و خداشناسی و
ظهور خود از حقایق گسترده هستی پرده برمی دارد و مردم را به دانش های ژرف و یقینی و 

شناخت های ناب و همه ُبعدی هدایت می کند. 
از دیگر کارکردهای اساسی فرهنگی در دکترین مهدویت، زدودن ناخالصی ها و خرافات 
از دین اسالم و معرفی چهره حقیقی اسالم به مردم است. خرافه زدایی و پیراستن دین از 
گمان می کنند  که مردم  مسائل غیرحقیقی، به حّدی چهره دین اسالم را تغییر می دهد 

حضرت دین جدیدی آورده است.3

* مهربانی و عدم خشونت

ثمره برقراری عدالت در جهان و همچنین رشد و تعالی اندیشه ای بشر چیزی جز حذف 

2. غالمرضا بهروزلک، سیاست و مهدویت، قم، آینده روشن، 1384، صص 109 و 110.
3. معجم االحادیث االمام المهدی، ج 4: 52
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خشونت از دایره کنشگری او نیست؛ از این رو می توان رواج برادری و مهربانی بین مردم 
جهان را ارمغان ظهور امام زمان)عج( دانست. 

، آن چنان در دنیا صلح و انسان دوستی  با حذف سختی ها و دشواری ها در عصر ظهور
حکمفرما می شود که یک زن می تواند به تنهایی از عراق تا شام را بپیماید بدون این که خطر 
کید شده که امام زمان)عج(،  و آسیبی او را تهدید کند. در روایات متعددی بر این موضوع تأ
شبیه ترین مردم به رسول خدا)ص( و حکومت ایشان شبیه ترین حکومت به حکمرانی 

پیامبر است. 
رسول خدا)ص( چنان مهربان بود که حتی حاضر نشد دشمنان خود را نفرین کند؛ این 
ویژگی رسول خدا)ص( در قرآن کریم نیز ستایش شده است؛ بنابراین، توقع همان مهربانی و 

عطوفت از شبیه ترین افراد به ایشان، دور از ذهن نیست. 
البته چنان که می دانیم، امام زمان)عج( با هدف گسترش ایمان، عدالت و معنویت و از 
، ستم و فساد، قیام جهانی خود را آغاز می کند. طبیعی است  بین بردن همه مظاهر کفر
نهضتی که با این اهداف آغاز شود، با مقاومت و مانع تراشی سران کفر و ستم و مروجان 

فرهنگ فساد و تباهی روبرو می شود. 
بنابراین، امام زمان)عج( برای پیشبرد اهداف خود چاره ای جز جنگیدن و درگیرشدن 
با سران جبهه کفر و استکبار و برخورد قاطع با کسانی که مانع قیام عدالت گستر ایشان 
هستند، ندارد. با این حال، آن حضرت در نبردهای خود هرگز خون بی گناهی را بر زمین 
نمی ریزد و در آغاز حرکت خود نیز از یارانش بیعت می گیرد که مسلمانی را دشنام ندهند؛ 
خون کسی را به ناحق نریزند؛ به آبروی کسی آسیب نزنند؛ به خانه کسی آسیب نزنند؛ به خانه 

...؛1  کسی هجوم نبرند؛ کسی را به ناحق نزنند و
، همه  به دلیل همین رفتار مناسب با عموم مردم است که در روایات می خوانیم پس از ظهور

ساکنان زمین از ایشان خشنودند و به او عشق می ورزند.

* حق محوری و ظلم ستیزی

یکی از شرایط ایجاد حکومت جهانی، آمادگی مردم و احساس نیاز شدید آنان می باشد. 
که مردم ستم های حاکمان را تجربه و ظلم و فساد آنان را  آمادگی آنگاه حاصل می شود 
خسته کرده باشد. در غیر این صورت مردم نه آمادگی پذیرش حکومت جهانی را دارند و نه 
قدر و ارزش آن را می دانند. گسترش ستم ها و ناهنجاری ها موجب می شود که مردم آرزوی 

، ص 469. 1. لطف اهلل صافی گلپایگانی، منتخب الثر

حکومت عادالنه را نموده و از دل و جان 
آن را بپذیرند. 

ظلم ها  و  جنگ  از  روایات  از  برخی  در 
سخن به میان آمده است که پیش از ظهور 
که به وسیله امام  کاری  به وجود می آیند. 
زمان)عج( صورت می گیرد، به وسیله هیچ 
یک از پیامبران و امامان پیش از او انجام 
نشده و آن گسترانیدن عدالت پس از ظلم 

و ستم بسیار است.
کار اهمیت نهضت امام زمان را دو  این 
چندان می کند، یعنی وضع جامعه را به 
نقطه مقابل آنچه وجود دارد، می کشاند، 
به همین خاطر تمام ادیان و مذاهب در 
انتظار آن هستند. بر این اساس در زمان 
کرده و  ظهور امام، مردم رشد فکری پیدا 
در جامعه، فرهنگ ستم ستیزی گسترش 
ظالم  از  حق طلب  انسان های  می یابد؛ 
شوند  می  داده  تشخیص  باطل گرا  و 
تبدیل  همگانی  شعاری  به  عدالت  و 

خواهد شد.

سه: شاخصه های انتظار سازنده 

انتظار سازنده که منبع اصلی امید به آینده 
است، شش عنصر و رکن مهم دارد:

 ۱. اعتراض به وضع موجود؛ 
2. تصور وضع مطلوب و آرمانی؛

3. تصدیق امکان تحقق آن وضع مطلوب 
آرمانی؛

4. تمنا و شوق به تحقق وضع مطلوب؛
5. تالش و مجاهده و برنامهریزی و مجاهده 

برای دستیابی به آن وضع مطلوب؛
6. استقامت و پایداری تا تحقق کامل آن. 

انتظار سازنده در واقع پیوند و همبستگی 
در  او  حضور  احساس  و  امام  با  روحی 
همه عرصه های فردی و جمعی مسلمین 
و  امید  مثمر  آرمان گرایی  این  است. 
توانمندی مضاعف و آفرینندگی و ابتکار 
روزافزون باشد که در پی صبر و استقامت 

به منصه ظهور و بروز می رسند.
یا  منتظر  شیعیان  از  برخی  متاسفانه 
در  خمود؛  و  رکود  یا  استبعادند  درگیر 
حالیکه خود را راغب در تشکیل دولت 
صورتی  در  می کنند؛  محسوب  مهدوی 
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فرماندهان،  نیازمند  کریمه  دولت  که 
کارگزاران  و  استانداران  سیاستمداران، 
که باید از قبل  کارآزموده است  متعهد و 
تجارب و آمادگی داشته و امتحان الزم را 

پس داده باشند. 
و  تجارب  بدون  است  متصور  چگونه 
و علمی  و روحی  آمادگی های جسمانی 
، عده ای بسان  قبلی، در دوران پس از ظهور
 ، سلمان فارسی یا عمارگونه و مالک اشتر
کشتی  سکاندار  و  فرمانده   ، سیاستمدار
این  بشوند.  جهان  انسان های  نجات 
خود  از  تحول  شروع  نیازمند  آماده سازی 
به  آن  سرایت  سپس  و  واقعی  منتظران 

دیگران است.
 ، تبیین صحیح آرمان های مبتنی بر ظهور
عالقه عامیانه مردم به ظهور منجی را به 
انتظاری عالمانه و سپس عارفانه تبدیل 
فعالیت  زمینه ساز  خود  این  که  می کند 
طیف  سوق دادن  برای  فرهنگی  متولیان 
وسیع مشتاقان به سوی معرفت و انتظار 

سازنده است. 
فرآیند انتظار سازنده، تقویت عزم و اراده 
کسب لیاقت حضور و خدمت در  برای 
آن دولت کریمه است. پس قدم اول کسب 
بصیرت و سپس ترویج آن در بین همگان 
تکاپوی  به  را  جهانی  جامعه  تا  است 

عدالت وادارد. 
شیعه منتظر رشدیافته با مبانی و اصولی 
که زمینه ساز ظهور موعود می باشند، اگر 
از حریم والیت  و دفاع  ترویج دین  راه  در 
نماید، سرلوحه  انفاقی  یا  زحمتی بکشد 
فرهنگی  جهاد  و  مردم  معرفتی  اطعام 
تمام  در  را  امید  که  شد  خواهد  عظیمی 
مردم  زندگی  اجتماعی  و  فردی  الیه های 

تزریق می نماید. 
شناساندن امام زمان)عج( به مردم، ترویج 
فرهنگ  ترویج  جامعه،  در  خداگرایی 
حقباوری و خدامحوری و عدالتخواهی، 
تقویت دینداری و گسترش مراسم عبادی، 
کید بر تعقل و نهادینه کردن انتظار فرج  تأ
کارگزاران حکومت و  از مسائلی است که 
خواص جامعه در توسعه و تعمیق اینها 

مسئول هستند. 

چهار: تأثیر انتظار بر اصالح فرد و جامعه

مرده  جاهلیت  مرگ  به  نشناسد،  را  زمانش  امام  و  بمیرد  کس  »هر  فرمود:  اسالم  پیامبر 
است.«1 مهمترین نشانه این گمراهی، حیرت و تردید در معارف دین و اهمال در عبادات 
و ناامیدی از تحقق آینده روشن است. افرادی که می خواهند در جامعه منتظران، مثمر 
ثمر و امام المتقین باشند و دیگران را در راستای اهداف جامعه منتظر بسازند، ابتدا باید 

خودساخته و مزین به شاخصه های نیکو باشند. 
برای مثال در میان منتظران میل به  ازدواج به هنگام و شور و نشاط فرزندآوری، برای تربیت 
سربازان امام زمان و تکثیر شیعه بیشتر است. در نتیجه نسل اینان، بسیار به معیارها و 
، نزدیکتر است. از سوی دیگر جامعه فاسد، افراد را به فساد  شاخصه های نسل منتظر

می کشاند، لذا اگر جامعه اصالح نشود، تالش مربیان به نتیجه مطلوب نمی رسد. 
که انجام وظایف محوله امکان پذیر می شود. والدین و نهادهای  در فضای سالم است 
تربیتی جامعه چون آموزش و پرورش، دانشگاه، صدا و سیما و رسانه های تبلیغاتی هم باید 

در گسترش امید به عدالت جهانی و انتظار صحیح بکوشند. 
که قلب، تسلیم بشود و اراده و خواسته اش دنبال رأی و  هدف اصیل انتظار این است 
خواست امام باشد، که مستلزم تبعیت محِض مرید از مراد  و نصرت حضرت می باشد. 
منتظر باید به جایی برسد که هیچ رأیی در برابر امر معصوم نداشته باشد و اال باز سقیفه ها، 

جمل و صفین و نهروان ها وکربالها برپا خواهد شد.2 
، یک حالت و احساس  ، »أفضُل االعمال انتظاُر الَفرج«، انتظار بر اساس حدیث مشهور
صرف نیست، بلکه منتظران واقعی باید اهل عمل باشند. وظیفه منتظران در زمان غیبت، 
گاه سازی دیگران  ، دعوت به حق و آ خودسازی، تربیت با امر به معروف و نهی از منکر

است، تا از برکاتش بهره مند بشوند.3 
منتظر می داند که به ناگاه ظهور تحقق خواهد یافت؛ لذا همیشه و هر لحظه امیدوارانه 
آماده جانفشانی بوده و از هرچه در راستای رضای امامش باشد، دریغ ننموده و برای کسب 

رضایت موال به کسب فضائل، روی خواهد آورد. 
این سبب تزکیه نفس و تجدید قوای خود و دیگران برای شرکت در نهضت عظیم جهانی 
و یافتن صفا و نورانّیتی الهی است. در نتیجه این امید و انتظار و برنامه های عملی، جامعه 

منتظران رشد و صالح خواهد نمود و جامعه کفر را به زمین خواهد زد.4 
تقوا، جامع همه وظائف منتظران این کریمه است؛ مقام معظم رهبری تقوای همه جانبه را 

چنین ترسیم می نمایند: 
»پایه  همه  خیرات در جامعه، تقوا است. تقوای فردی؛ یعنی هر کس بین خود و خدا سعی 
کند از جاده  صالح و حق تخطی نکند و پا را کج نگذارد؛ تقوای سیاسی یعنی هر کس 
کار سیاست است، سعی کند با مسائل سیاسی صادقانه و دردمندانه و از روی  که در 
دلسوزی برخورد کند؛ تقوای اقتصادی یعنی اگر هرکس تالش اقتصادی داشته،  راه درست 

را انتخاب کند. 
غصب کردن، حرام خوری، دست اندازی به مال دیگران – به خصوص به اموال عمومی- از 
دستاورد عمومی مردم به نفع جیب خود استفاده کردن و ... اینها خالف تقوای اقتصادی 
است. تقوای اجتماعی یعنی برخورد با مردم در محیط های مختلف همراه با انصاف و 

خداترسی و امانت و صداقت باشد. 

، ج8، ص368 و ج5، ص312 و ج32، ص321. 1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار
2. محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج10، ص394 و ص563 .

3. روح اهلل الموسوی الخمینی، چهل حدیث، ذیل ح 11.
، 1394، صص15-13. ، انتشارات یاسر 4. علی قائمی، نگاهی به مسأله انتظار
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اگر این نمونه ها در جامعه تحقق پیدا کند و عملی شود، اکثر مشکالت مادی و معنوی 
مردم برطرف خواهد شد.«1   

، طالب جهت گیری قلب خود به سوی قبله   عالم هستی  منتظر با بندگی و توبه و استغفار
گردد تا از غبار  کماالت و فضائل اخالقی بهره مند  است تا با قرب به حضرتش از انواع 
گیرد و بازتاب دعای خود را از سوی امام  غیبت رها و تحت تابش نور والیت امام قرار 
گردد و امام رئوف  گناه و آلودگِی منیت جدا  کند و از رجس و ظلمِت جهل و  دریافت 
مانند ابر پر باران تطهیر عیوب او را عهده دار شود، زیرا برای به کمال رسیدن، به لطف 

خاص امام محتاج است. 
سپس از توقف و راکد بودن رها و با گرمی و نورانیت در حرکت و سبقت در کماالت به پیش 
 برود. آنکه آینده را ناامیدانه، سیاه تحلیل می کند، دشمنی در خط امپریالیسم، در مقابل 

پرچم عدالتخواهی جهانی است. 2

ب(انقالباسالمی

انقالب مردم ایران در سال 57 شمسی، دومین منبع پرقدرتی است که بینش های آرمانی را 
 ، در ذهن ایرانیان پرورانده و آنان را نسبت به آینده ای مطلوب امیدوار ساخت.  به بیان دیگر
انقالب اسالمی هم بار دیگر آرمان های مهدویت را بازآفرینی کرد و هم بخشی از آنها را در 

قالبی کوچک برای مردم تحقق بخشید.
اصوًال همه انقالب ها از دل خاک امید جوانه می زنند؛ اگر امید نباشد، هیچ شوقی به 
مرحله اراده  و عمل نخواهد رسید؛ انقالب امید به رسیدن از وضع موجود نامطلوب به 
وضع ناموجود مطلوب است. از طرف دیگر بعد از شکل گیری انقالب نه تنها امیدها برای 
اصالحات و تالش برای نیل به وضع مطلوب وجود دارد، بلکه امیدها به نحو فزاینده ای 

افزایش خواهد یافت. 
انقالب اسالمی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ اما عالوه بر رویکرد عمومی و فرهنگ 
جامعه در تقویت امید برای شکل گیری انقالب، به خاطر ماهیت دینی، از زیربنای محکم تر 
دیگری نیز الهام گرفته است. در واقع انقالب اسالمی ایران نسیمی امیدی بود که در دل 

مستضعفان و مظلومان جهان به ویژه کشورهای مسلمان دمیده شد. 

.1381/5/5  .1
، ج51، ص219. 2. محمدباقر مجلسی، بحار النوار

با  اول  دهه   دو  در  به ویژه  انقالب  این 
افزایش  باعث  اجتماعی  امید  افزایش 
و  یأس  کاهش  اجتماعی،  نشاط 
ناامیدی، افزایش روحیه اعتماد به نفس 
و شاه کلید »ما می توانیم« در جامعه شد 

که این مهمترین کارکرد آن بود.3
اسالمی  انقالب  می توان  جرات  به 
برای  اجتماعی  حرکت  مهمترین  را 
به  زمینه سازی ظهور منجی و دستیابی 
آرمان های واالی آن دانست. ملت ایران در 
سایه انقالب با ارزیابی گذشته و وضعیت 
و  موجود  توانمندی های  و  قوا  و  فعلی 
تحوالت  برنامه  جوان،  نیروی  بخصوص 
مورد نیاز قبل از ظهور را طراحی نمودند؛ 
سپس با تقویت بنیه علمی و پژوهشی، 
استخراج  عرفانی،  و  معنوی  و  اخالقی 
اقتصاد و روانشناسی و سایر علوم انسانی 
در  گامی  اینها،  مانند  و  اسالمی  متون  از 

تحقق برنامه ها برداشتند. 
راستای  در  همه جانبه  جهاد  بعد  قدم 
تحقق این برنامه ها و استدامه و استقامت 
بر این روند بود. انقالب ملت ایران، جهان 
دوقطبی را به جهان سه قطبی تبدیل کرد 
و با پدیدآوردن قطب های جدید قدرت، 
« را  تقابل دوگانه  جدید »اسالم و استکبار

3. نصراهلل آقاجان، بررسی شاخصه های امیداجتماعی، 
وبسایت موسسه مبنا، 2 مرداد 1401.
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در جهان معاصر برجسته کرد.1 اصل اقدام 
به انقالب اسالمی توسط امام خمینی)ره( 
و سایر مجاهدان و نیز تمامی رهآورد 44 
ساله حکومت اسالمی در داخل و عرصه 
به  امید  و  انتظار  رهین  همه  بین الملل، 
که  قرب فرج منجی موعود بوده و هست 
مقام  بیانات  در  می توان  را  آن  از  بخشی 

معظم رهبری مشاهده کرد:
۱. رشد علم و فناوری

»دانش،  آشکارترین وسیله  عزت و قدرت 
دانایی،  دیگر  روی  است.  کشور  یک 
توانایی است.«2 تا شناخت صحیحی از 
توانمندی ها و اهداف انسانیت و مقصد 
نهایی انسان نباشد، نتوان به خودسازی و 
دگرسازی پرداخت و برنامه ای کارآمد برای 

آینده ترسیم نمود.
سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور 
گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از 
است.  داده  نیز  هسته ای  شهدای  قبیل 
را  کینه توز  بپا خیزید و دشمن بدخواه و 
که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک 

است، ناکام سازید.«3
2. رشد معنویت و اخالق

معنویت به معنی برجسته کردن ارزش های 
توکل،   ، ایثار اخالص،  قبیل:  از  معنوی 
و  است  جامعه  در  و  خود  در  ایمان 
فضیلت هایی  رعایت  معنی  به  اخالق 
به  کمک  گذشت،  خیرخواهی،  چون 
تواضع،  شجاعت،  راستگویی،  نیازمند، 
نیکو  خلقّیات  دیگر  و  اعتمادبه نفس 
و اخالق، جهت دهنده   است. معنویت 
و  فردی  فعالیت های  و  حرکت ها  همه  

اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است.4 
کرده،  ارائه  تربیتی  تشیع یك نظام جامع 
تربیت  ضرورت  و  اهمیت  از  هم  یعنی 
و اصول، مراحل، اهداف  از مبانی  و هم 
در  مؤثر  شیوه های  از  هم  و  شده  بحث 
رفع نابهنجار یها. شعور معنوی و وجدان 

1. رهبری، بیانیه گام دوم، 97/11/22. 
2.  همان.
3.  همان.
4.  همان.

کند برکات بیشتری به بار می آورد؛ این، بی گمان  اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد 
محتاج جهاد و تالش است؛ حکومت ها نمی توانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند، اما اوال 
خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند و ثانیا زمینه  را برای رواج آن در جامعه 

فراهم کنند؛ با کانونهای ضدمعنویت و اخالق، به شیوه  معقول بستیزند.«5
3. رشد اقتصادی

اقتصاد قوی، نقطه  قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد 
ضعیف، نقطه  ضعف و زمینه  ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در 
، اثر میگذارد. اقتصاد البته هدف جامعه  اسالمی نیست، اما  مادیات و معنویات بشر
کید بر تقویت اقتصاد مستقل  وسیله ای است که بدون آن نمی توان به هدف ها رسید. تأ
، و مصرف به اندازه و بی اسراف،  کشور مبتنی  بر تولید انبوه و باکیفیت، و توزیع عدالت محور

و مناسبات مدیریتی خردمندانه است.6 
»چالش، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده  اندک از ظرفیت نیروی 
سیاست های  ثبات  عدم  سرانجام  و  نامتوازن  و  معیوب  بودجه بندی   ، کشور انسانی 
اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی مسرفانه است.« 
»راه حل این مشکالت، سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های اجرائی 
برای همه  بخش های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، پیگیری 

و اقدام شود«7 
4. عدالت و مبارزه با فساد

وی ترین 
َ
فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، وسوسه  مال و مقام و ریاست، حتی در َعل

را  کسانی  امیر  المؤمنین)علیه السالم(  حضرت  خود  حکومت  یعنی  تاریخ  حکومت 
لغزاند. این ایجاب می کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای 
سه گانه حضور دائم داشته باشد و به  معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون 

دستگاه های حکومتی.«8  
که مورد تشویق نیز هست، اما  کسب ثروت، نه  تنها جرم نیست  »در جمهوری اسالمی 
تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که 
همه به بی عدالتی می انجامد، بهشدت ممنوع است. همچنین غفلت از قشرهای نیازمند 
حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست. برای اجرای شایسته  آن، چشم امید به شما جوانها 
است؛ و اگر زمام اداره  بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان -که 

بحمداهلل کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد.«9
5. استقالل و آزادی

استقالل ملی به معنی آزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه گر 

5.  همان.

6.  همان.
7.  همان.
8.  همان.
9. همان.

تحرک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه  
و  آسیا  غرب  منطقه   در  آمریکا  سیاست های  شکست  صهیونیسم؛  و  آمریکا 
زمین گیرشدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه  سیاسی 
از  در سراسر جهان سلطه،  آن  بازتاب وسیع  و  آسیا  در غرب  جمهوری اسالمی 

مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی هستند
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جهان و آزادی اجتماعی به  معنای حق تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه  
کنونی ایران  افراد جامعه است که هر دو عطیه  الهی به انسانها یند.«1 »استقالل و آزادی 
اسالمی، دستآورد، بلکه خون آورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالبا 
جوان، ولی همه در رتبه های رفیع انسانیت. این ثمر شجره  طیبه  انقالب را با تأویل و 

توجیه های ساده لوحانه و بعضا مغرضانه، نمی توان در خطر قرار داد.«2 
از انقالب اسالمی و همچنین جوامع امروز غربی را  که ایران پیش و پس  کس  هر آن 
که ایران به شهروندان خویش میدهد، از همه  که آزادی  تجربه نموده باشد، اقرار دارد 

جای دنیا بیشتر است و اساسا قابل مقایسه نیست.
6. عزت ملی و مرزبندی با دشمن

تحرک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه  آمریکا و 
صهیونیسم؛ شکست سیاست های آمریکا در منطقه  غرب آسیا و زمین گیرشدن همکاران 
گسترش حضور قدرتمندانه  سیاسی جمهوری اسالمی در غرب  آنها در منطقه؛  خائن 
آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه، از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی 
هستند.3 ملت مسلمان ایران باید مرزبندی خود را با آنها، با دقت حفظ کند؛ از ارزش های 

انقالبی و ملی خود، یک گام هم عقب نشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد.4
7. سبک زندگی

اخالقی  بی جبران  یان های  ز ایران،  در  غربی  زندگی  سبک  ترویج  در  غرب  »تالش 
جهادی  آن،  با  مقابله  است؛  زده  ما  ملت  و  کشور  به  سیاسی  و  دینی  و  اقتصادی  و 

همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.«5
عمده تفاوت شیعه با سایر منتظران و منجی گرایان در این است که شیعه موعود را حّی و 
ناظر بر خود می یابد و معتقد است که لحظه به لحظه به حکومت عدل جهانی نزدیکتر 
می شود. اگر واقعا منتظر آرمانگرا، خود را سرباز و جان نثار حضرت صاحب الزمان)عج( 
و  خود  برای  را  صحیحی  زندگی  سبک  والیت،  مقام  رهنمودهای  پرتو  در  باید  میداند، 

دیگران انتخاب نماید. 
که انقالب اسالمی برای آنکه بتواند خود را به قیام  کرد  بعد از بیان این موارد باید اشاره 
مهدوی متصل نماید، نیازمند تالش و فراهم نمودن ِعّده و ُعّده بیشتری با توانمندی های 
مختلفی است که بتوانند هم نیروی نظامی را تأمین نمایند و هم چرخ اقتصاد عادالنه را به 
نحو احسن بچرخانند و هم مسئولین سیاسی متعهد، توانمند، الئق و سرسپرده حکومت 

مرکزی را تربیت کنند. 
تا این همه مقدمات فراهم نیاید، متوقع بودن ظهور و تحقق دولت کریمه عاقالنه و حکیمانه 
معنا نخواهد داشت. بنابراین در عرصه های علم، پژوهش، اخالق و عرفان و معنویت، 
استخراج علوم انسانی از منابع دینی، تسلط بر زبان های دنیا، بهره وری روزافزون از وسائل 
ارتباط جمعی و رسانه ها، دفع شبهات و امثال اینها، منتظران باید هم خود گامهای بلند و 

مؤثری باید بردارند و هم اینها را در جامعه، بخصوص برای جوانان تعمیق بخشند.

2:کنش

بیان شد که مهمترین مولفه امید اجتماعی که مرز آن را با امید فردی مشخص می نماید، 
افراد در جهت  کنشگری و حرکت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب است.کنشگری 

1.  همان.
2.  همان.
3.  همان.
4.  همان.
5.  همان.

وضعیت مطلوب و آرمان های آن،  آخرین 
نقطه  تصور  از  بعد  که  است  مرحله ای 
برای  انگیزه  وجود  همچنین  و  مطلوب 
حرکت به سمت آن، تحقق عینی امید 

اجتماعی را رقم می زند.
در طول تاریخ مردم ایران همواره این مساله 
را ثابت کرده اند که اگر اهداف و آرمان های 
پدیدار  برایشان  مطلوبی  واقعی  و  عالیه 
شود، به سمت آن حرکت کرده و لحظه ای 
درنگ نمی کنند. برای نمونه صرفا به چند 

مورد از این مصادیق اشاره می کنیم:

الف(وروداسالمبهایران

میالدی  هفتم  قرن  در  ایرانی  تمدن 
بی کفایتی  از  که  زخم هایی  دلیل  به 
بود،  خورده  دشمنان  توطئه  و  کمان  حا
نیاز به طبیبی حاذق داشت که از حیث 
تمدن  این  با  یادی  ز قرابت  فرهنگی 
داشته و توانایی پرکردن خالها و احیای 

دوباره آن را داشته باشد. 
واالی  از فرهنگ  این طبیب چیزی غیر 
ایران  اسالمی نمی توانست باشد و مردم 
این را خوب درک می کردند؛ از این رو در 
جز  به  ایران،  به  مسلمانان  حمله  جریان 
که آن نیز از ناحیه  چند مرحله مقاومت 
بدون  و  پراکنده  صورت  به  و  نظامیان 
گرفت،  صورت  بی ثمر  تقریبًا  و  انسجام 
استقبال  به  اشتیاق  با  طبقات  دیگر 
فرهنگ اسالمی رفته و درصدد برآمدند تا 
با موضع گیری منطقی، بار دیگر ریشه های 

تمدنی خود را آبیاری نمایند. 
در همین راستا، بسیاری از افراد طبقات 
و   متوسط  طبقه  خصوص  به  مختلف، 
مدد  به  موارد  از  بسیاری  در  دیوانساالران 

مسلمانان شتافتند؛ 
این امر زمانی بین ایرانیان تقویت شد که 
و  به دین  دریافتند مسلمانان خدشه ای 
به  و  کرد  وارد نخواهند  آنها  و رسوم  آیین 
بسنده  گوناگون  عوارض  و  جزیه  گرفتن 

خواهند کرد.6 

6.    محمدحسین دانش کیا و یداهلل حاجی زاده، تاریخ 
ایران و اسالم )مجموعه مقاالت تاریخ و تمدن اسالمی(، 

1397، ج 10، صص 57-356.
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ب(نهضتمشروطه

مردم  شمسی،  سیزدهم  قرن  اواخر  در 
و  خطر  در  را  خود  دینی  تعالیم  که  ایران 
آرمان عدالت و ظلم ستیزی را در معرض 
تجاوز حاکمیت سیاسی دیدند، هم صدا 
با بزرگان خود و در اعتراض به دستگیری 
گسترده علمای دینی، به انجام اقدامات 
قالب  در  و  پرداخته  اعتراضی  گسترده 
تحصن های دسته جمعی، جان خود را به 

خطر انداختند. 
در این بین حتی زنان نیز که در ُعرف آن 
اگر  و  اما  با  مالعام  در  حضورشان  زمان، 
روبرو بود، پرچم عدالت طلبی برداشته و پا 

به پای مردان، قیام کردند. 
در نهایت مردم با حضور در اجتماعات 
مشروطه خواه سبب شدند نهاد سلطنت 
جامعه  برگزیدگان  گروه  مقابل  در 
کرده و فرمان مشروطیت را  عقب نشینی 

امضا نماید. 

ج(انقالباسالمی

انقالب اسالمی جلوه دیگری از حق طلبی 
شنیدن  با  هم  باز  که  بود  ایران  مردم 

آرمان هایی همچون استقالل و آزادی از لب علمای دینی، سر باز کرده و خیل عظیمی از 
آنان را به خیابان ها کشاند. 

در کوران انقالب، مردم ایران که اذهانشان را با اهداف واالی انسانی پر کرده بودند، سینه 
خود را در مقابل تمام شکنجه ها و آزار طاغوتیان ستبر کرده و تا زمانی که زمینه را برای تحقق 

آرمان هایشان فراهم ندیدند، از پا ننشستند. 

د(دفاعمقدس

جنگ تحمیلی مصداق دیگری از کنشگری امیدوارانه مردم ایران است که نتیجه آن 
افراد خانواده و  از جان عزیزترین  با افتخار  آنها  از هشت سال به چشم دیدند.  را بعد 
ک میهن شان به تاراج نرفته و لکه ای بر آرمان  جامعه شان گذشتند تا یک وجب از خا

آزادی و والیت مداری شان نیفتد. 
مردم ایران در این هشت سال با فرض نقطه مطلوب زندگی انسانی یعنی شهادت و سعادت 
اخروی، از یکدیگر سبقت گرفته و هرکدام به نوبه خود، قدمی را برای مقابله با جریان کفر و 

الحاد جهانی برداشتند. 

ه(راهپیماییوانتخابات

در این چهاردهه نیز مردم ایران همواره به منظور دستیابی به آرمان های بلند خود یعنی 
استقالل، آزادی و سعادت ابدی، در تمام صحنه های سیاسی و اجتماعی وارد شده و با 

کنشگری خود، اتفاقات بزرگی را رقم زدند. 
آنها با حضور میلیونی خود در راهپیمایی ها و انتخابات های سیاسی، بارها و بارها برای 
رسیدن به نقاط مطلوب سیاسی خود قدم برداشتند؛ همچنین این مردم در بزنگاه های 
مختلف برای یاری رساندن به اقشار دیگر جامعه پای کار آمده و آرمان سازندگی میهن را به 

حیطه عمل کشاندند.
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فصلسوم

   اخالل در امید انگیزشی ایرانیان

نویسندگان
محسنابراهیمی،سیدروحاهللحسینی،

آسیهافاضاتیولیالنیکویینژاد



بر اساس آنچه بیان شد،  جامعه ایرانی در 
هیچ وجه  به  کنشی،  و  بینشی  مولفه  دو 
نداشته  اجتماعی  امید  نظر  از  مشکلی 
و  خود  واالی  اهداف  بارها  و  بارها  و 
خون هایی که برای دستیابی به آنها ریخته 
را به رخ جهانیان کشیده است. از این رو 
تنها عرصه قابل بحث در این میان،  قوه 
بین  واسطه  واقع  در  که  است  انگیزشی 

آرمان ها و کنشگری مردم است. 
بر اساس شرایط موجود و شواهد تاریخی 
که  کرد  اذعان  باید  گذشته  در چهاردهه 
ساحت  در  اجتماعی،  امید  مساله  در 
وجود  عمده  ضعف  نقطه  دو  انگیزشی 
دارد که در ادامه به عوامل و جزئیات آنها 

خواهیم پرداخت.

1.عدمباوربهتحققپذیری

اولین آسیب در ساحت انگیزشی امید 
به  باور  عدم  ایرانیان،  امروز  اجتماعی 
مردم  سوی  از  آرمان ها  تحقق پذیری 
است که می توان دو دلیل اصلی برای آن 

ذکر کرد:

الف(تفسیرانتزاعیاهداف

همانطور که بیان شد، مهمترین مولفه در 
تعریف امید اجتماعی، کنشگری و حرکت 
همین  بر  است؛  مطلوب  آینده  سوی  به 
یک  نمی تواند  امید،  این  متعلق  اساس 
آینده انتزاعی، کلی و دست نایافتنی باشد. 
ممکن   ، ظهور به  اعتقاد  مثال  عنوان  به 
است عاملی امیدزا در جامعه معرفی بشود، 
اما صرفا اعتقاد به ظهور به عنوان یک امر 
اجتماعی  امید  به  منجر  آرمانی،  و  کلی 
نمی شود؛ مگر آنکه غایت و اهدافی جزئی 
در ذیل آن تعریف بشود و جامعه بر اساس 

آن به کنشگری بپردازند. 
آنچه که به شکل اساسی امید اجتماعی 
برنامه ریزی  وجود  می کند،  ایجاد 
برای  مناسب  سیاست گذاری  و 
آرمان هاست.  و  اهداف  به  دست یافتن 
معنای  به  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
جزئی سازی آن اهداف در راستای تحقق 
آنهاست؛ بنابراین این سیاست گذاری ها، 

نقش اساسی و کلیدی در ایجاد، افزایش و یا به شکل متقابل، در تضعیف و کاهش امید 
اجتماعی دارند.

آرمان ها و اهدافی که انقالب اسالمی در ابتدا برای خود مطرح  کرده و مردم برای تحقق 
زیرا  کمتر شده است  آنها  به  گذشت چهل سال، توجه  با  و  اکنون  کرده اند،  آنها قیام 
کلی و یا  کرده، دیگر آنها را اهداف  کسب  که جامعه ایرانی در این مدت  با تجربه ای 
انتزاعی می داند که در جامعه حاضر قابلیت تحقق ندارد و به تعبیری صرفا شعاری و 

یا ادعای تو خالی هستند.
شاید بتوان گفت که تعبیر به انتزاعی بودن، عبارت دیگری از غیرواقعی بودن اهداف انقالب 
باشد، به این صورت که بیان می شود با در نظرگرفتن شرایط و امکانات جامعه، اهداف 

انقالب اسالمی غیرواقعی و یا غیرعقالنی است. 

یک: معنای واقعی بودن اهداف

پرسشی که در اینجا شکل می گیرد این است که معنای واقعی و یا عقالنی بودن چیست؟ 
آنچه در ابتدا به ذهن می رسد این است که واقعی بودن به معنای این است که با قطع نظر از 
فاعل شناسا، این هدف واقعیت داشته باشد و هر هدفی که به این معنا غیرواقعی دانسته 
بشود، منجر به ایجاد امید اجتماعی در جامعه نمی شود؛ ولی با تاملی مشخص می شود 
که این معنای از واقعیت، در بحث امید اجتماعی معنای ضیقی است که نمی تواند تمام 
ابعاد مسأله امید اجتماعی را پوشش بدهد؛ زیرا خصوصیات و شرایط فاعل شناسا و سوژه 
نیز در واقعی دانستن آینده مطلوب تاثیر مستقیم دارد و ذهنیت افراد یک اجتماع و شرایط 
ادراکی آنها، تاثیر مهمی در واقعی و یا غیر واقعی دانستن یک هدف دارد و این امر نشان از 

جایگاه قوای شناختی در مسأله دارد. 
که حتی شامل خود سوژه و فاعل  بنابراین واقعیت در اینجا معنای عامی پیدا می کند 
شناسا نیز می شود؛ به این معنا که ویژگی ها و حاالت ادراکی آنها بخشی از واقعیت است 

که موجب واقعی شدن یک هدف و یا غیرواقعی شدنش می شود. 
که بر پایه وهم و یا خیال آینده مطلوبی را برای یک  کرد  بنابراین می توان هدفی را فرض 
جامعه ترسیم می کند و بر این اساس آنها را به کنشگری وامی دارد، به این صورت که یک 
جامعه با ابزار رسانه، با تحریک و در اختیارگرفتن قوه تخیل و وهم در سطح عمومی امید 
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اجتماعی را به افرادش تزریق می کند و آنها را به کنشگری وامی دارد و یا به شکل متقابل، 
آنها را ناامید کرد. 

 مرتبه دیگر از واقعیت، واقعیت مادی و محسوس است که در عالم مادی رخ می دهد. 
که با شرایط  عموما از شنیدن لفظ واقعی بودن یک هدف، همین امر به ذهن می رسد 
کرد. در این مرتبه امید و  و امکانات مادی، بتوان یک هدف را در جهان مادی محقق 
که یک اجتماع از آن  یا ناامیدی اجتماعی بر پایه سنجش امکانات و شرایطی است 
که می توان آن را عقالنیت  بهره مند است. در این مرتبه نوعی عقالنیت شکل می گیرد 
ابزاری دانست؛ به این معنا که عقل محاسبه گر با سنجش سود و زیان، هزینه و نتیجه به 

کنشگری می پردازد. 
که عموم مردم با  مولفه اصلی این مرتبه از امید اجتماعی، واقعیت های میدانی است 
آن درگیر هستند که نمونه آن در بحث فرزندآوری مشاهده می شود؛ هرچند که تولیدات 
، منجر به  اما این امر را به فرزندآوری و تولید نسل تشویق می کند  رسانه ها، عموم مردم 
کنشگری مطلوب جامعه ایرانی نمی شود؛ زیرا مشکالت اقتصادی و معیشتی که عموم 

مردم با آن درگیر هستند؛ مانع از کنشگری آنها می شود.  
اما واقعیت معنای وسیع تری نیز دارد و آن واقعیت بر اساس ایمان به غیب است. در این 
مرتبه، واقعی بودن یک هدف، بر پایه اعتقاداتی همچون باور به خداوند معاد، امدادها 
غیب، سنت ها و نظام های جاری الهی در عالم شکل می گیرد. امید اجتماعی که بر پایه 
این واقعیت شکل می گیرد، برخاسته از مولفه های غیرمادی است که موجب امید و یا 

ناامیدی در یک اجتماع می شود. 
از جمله ویژگی بارز این مرتبه از واقعیت، این است که مبتنی بر نوعی معنویت و اعتقاد 
به امر قدسی و غیرمادی است و در همین جهت امید اجتماعی در این مرتبه برخاسته از 

گاهی صرف.   نوعی ایمان به امر قدسی است و نه آ
بنابراین بر اساس آنچه که گذشت می توان گفت که امید اجتماعی، مقوله تشکیکی و 
که نمی توان همه مولفه های آن را در یک سطح  گسترده ای است  دارای مراتب وسیع و 
که  از لحاظ شرایط و امکانات  کرد  دانست. به عنوان مثال می توان جامعه ای را فرض 
مادی در وضعیت بد و غیر مطلوبی قرار دارد؛ اما با القاء رسانه ها و ایجاد فضای امید، 

فرد از لحاظ خیالی و وهمی واجد امید 
از  جامعه  متقابل،  شکل  به  یا  و  می شود 
لحاظ شرایط و امکانات مادی در سطح 
و  رسانه ها  القاء  با  اما  دارد؛  قرار  مطلوبی 
کنشگری  ایجاد فضای یاس و ناامیدی 
خود را از دست می دهد و یا نمونه دیگر 
آن است که یک جامعه بر اساس اعتقاد 
به خداوند و ایمان به غیب، دارای امید 
است؛ اما از لحاظ واقعیت های مادی و 

یا خیالی فاقد امید باشد.
، تاکید بر عقالنیت در مسأله  مسأله دیگر
صورت  این  به  است.  اجتماعی  امید 
که بیان بشود، امید اجتماعی یک امید 
خیالی.1  امید  یک  نه  و  است  عقالنی 
بر  تاکید  وهمی  یا  و  خیالی  اهداف  در 
جامعه  یک  و  ندارد  وجهی  عقالنیت 
به  را  وهمی  یا  و  خیالی  هدفی  می تواند 
عنوان آینده مطلوب خود در نظر بگیرد و 

بر اساس آن به کنشگری بپردازد. 
به عنوان مثال پیروزی و یا قهرمانی یک تیم 
ملی موجب برانگیختن حس همبستگی 
و اتحاد و بالتبع نوعی کنشگری مطلوب 
عقالنیت  هیچ  ولی  می شود؛  جامعه  در 
کلمه  خاصی به معنای دقیق و فلسفی 
در نسبت با آن مطرح نیست. با این حال، 
بر  تاکید  اجتماعی،  امید  از  بحث  در 
عقالنی بودن، اینگونه قابل توجیه است که 
واقعی بودن یک هدف را می تواند به وسیله 

درک عقالنی افراد تشخیص داد. 
مفهومی  عقالنیت  کلمه  حال،  این  با 
تفسیرهای  آن  از  می توان  که  است 
از  تفسیر  یک  داد،  ارائه  متفاوتی 
عقالنیت که بر پایه واقعیت مادی شکل 
دستگاه  که  صورت  این  به  می گیرد، 
محاسباتی فرد و یا جامعه در برنامه ریزی 
اساس  بر  تنها  سیاست گذاری  یا  و 

مولفه های مادی شکل می گیرد. 
که در این بستر  واضح است افق دیدی 
شکل  موجب  می گیرد،  شکل  مادی 
آن  در  که  می شود  عقالنیت  از  خاصی 

امید،  و  عقالنیت  میان  نسبت  ملکیان،  مصطفی   .1
موسسه رحمان، 7 تیر 1400.
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واقعیت  اساس  بر  تعریف شده  اهداف 
غیرمادی و به تعبیر دیگر واقعیت غیبی، 
گاه عقالنیت بر اساس  ناکارآمد است و 
ایمان به حقیقتی فراتر از واقعیت مادی 

معنا می شود.
با  اسالمی  انقالب  اهداف  سنجش  در 
که  می شود  مشخص  واقعیت  مراتب 
انقالب اسالمی  از اهداف در  هر دوگونه 
وجود دارند و برخی از آنها مانند پیشرفت، 
آبادانی، رفاه مبتنی بر واقعیت های مادی 
به  اعتقاد  مانند  دیگر  برخی  و  هستند 
احکام  اجرای  استکبارستیزی،   ، ظهور
اسالم مبتنی بر واقعیت های الهی و غیر 

مادی هستند.

دو: انسان مدرن و اهداف انقالب اسالمی 

 شاید بتوان در پاسخ به پرسش از کلی و یا 
انتزاعی بودن اهداف انقالب در نسبت با 
انسان در زندگی مدرن، به دیدگاه معروف 
ویتگنشتاین متاخر در بحث از صورت 
به  کرد؛1  اشاره  زیست  شیوه  یا  و  زندگی 
فعالیت  و  زیست  شیوه  که  صورت  این 
زبانی یک فرد است که معناداری الفاظ را 

مشخص می کند. 
نوعی  متضمن  دیدگاه،  این  که  هرچند 
که پذیرفته نیست؛ با این  نسبیت است 
حال، توجه به این دیدگاه از آن جهت در 
مشخص  که  است  مفید  حاضر  بحث 
اندیشه ای  فضای  و  دید  افق  که  می کند 
زندگی مدرن  انسان محصور در  برای  که 
شکل می گیرد، متفاوت از اهداف انقالب 
یک  نه  تفاوت،  این  اما  است؛  اسالمی 
تفاوت ساده بلکه به این صورت است که 
اهداف انقالب اسالمی برای او بی معنا و یا 
حتی پوچ است به گونه ای که سخن گفتن 
و پدیدار  از واقعیت مادی  فراتر  از هدفی 

حسی برای او بی معنا است. 
ِسر این امر در آن است که انسان مدرن، 
انسانی است که هر چند بر طبق اومانیسم 
خود را حاکم مطلق و فرمانروایی مستقل 
برای  اما  می داند،  طبیعت  و  جهان  بر 

1. لودویک ویتگنشتاین، پژوهش های فلسفی، ترجمه 
، ص 310 و 397. فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز

دست یافتن به این حکومت، بسیاری از امور ضروری و پایه های اندیشیدن خود را منکر 
شده است.  شاید بارزترین آنها، انکار واقعیت فی نفسه هم در بحث از حکمت نظری و امور 

مربوط به است ها و هم در حوزه حکمت عملی و حوزه مربوط به بایدها است.2 
تا پیش از دوران مدرن، آنچه که برای انسان اهمیت داشته، وجود واقعیت فی نفسه تحت 
عناوینی مانند عالم ایده ها، صورت، خداوند، و جهان خارج بوده است، اما با پیدایش دوران 
مدرن این امور یک به یک دچار شک و سپس انکار شد؛ تا آن که قلمرویی برای حکومت 
عقل خودبنیاد مدرن فراهم آید؛ حاکمی که خود را از قید و بند حقیقت مطلق رهانیده و 
اکنون تنها برای او صرفا عالمی از نمودها مانده است که دیگر در آن نشانی از امر مطلق 

نیست و چنین عقلی در این عرصه می تواند حکم فرمایی کند. 
حاصل این انسان گرایی و عقل خودبنیاد، نوعی نسبیت، شکاکیت و در نتیجه پوچ گرایی 
و فقدان معنایی است که به تدریج در دیگاه فیلسوفان غربی مدرن آشکار می شود و در 

، انسان مدرن از آن رنج می برد.  دوره حاضر
، آنچه که برای انسان مدرن اهمیت می یابد، حس گرایی و بالتبع علومی  بر پایه این امر
که مبتنی بر آن، در این دوران رشد و توسعه می یابد و در سایه آن نوع  تجربی است 
انسانی بر طبق نظریه تکامل داروین، نوعی می شود که تفاوت خود را با جانواران دیگر 
تنها در پیچیدگی رفتار خود می داند3 و بنابراین خود را منقطع از مبدئی می داند که از 

آن آفریده شده و بریده از معادی که به سوی آن باز می گردد. 
واضح است که در قلمرو این عقل خودبنیاد، غایتی به عنوان آینده مطلوب وجود ندارد و 

تنها نمودهای هستند که هیچ معنای خاص و مطلوبی را برای انسان در برندارند.    
بنابراین در پاسخ به این پرسش که چرا اهداف انقالب اسالمی برای انسان مدرن کلی و یا 
، بازگشت به  انتزاعی و یا حتی به تعبیری صریح تر بی معنا است؟ باید گفت که منشا این امر

شیوه زیستی می کند که انسان مدرن در آن محصور شده است. 
این صورت زندگی ظاهربین، محافظه کار و عقالنیتی ابزاری و سود محور دارد که هر هدف 
و یا انگیزه ای را فراتر از آن انکار می کند و نمی تواند وجهی عقالنی برای آن پیدا کند. واضح 
انقالب اسالمی  اهداف  با  انسان مدرن  ناسازگاری  نوعی  از  این مسأله نشان  که  است 
می دهد و تالش برای جمع کردن میان اهداف انقالب اسالمی با زندگی مدرن، نوعی تالش 

ناموفق است که ثمره چندانی در برندارد. 
شاید یکی از بارزترین مواردی که می توان در این بحث به آن اشاره کرد، این مسأله است که 
، خود  انسان در زندگی مدرن ارتباط خود را با امر قدسی منقطع و بریده می بیند و از همین رو
را سرگردان دیده و هرچند از امکانات متعدد رفاهی و تکنولوژی متنعم است؛ اما این مسأله 
فقر ذاتیش را بیشتر بر او نمایانگر می کند و سایه یأس و ناامیدی را برای او به ارمغان آورده 
است؛ در حالی که جامعه ایران با انقالب اسالمی، ارتباط خود را امر قدسی برقرار می بیند و 
همچنان جریان والیت الهی را در قالب والیتی که از طریق فقیه به اجتماع می رسد؛ دریافت 

، همچنان به آینده مطلوب امیدوار است.       و ادراک می کند و از همین رو
بنابراین اهداف انقالب اسالمی مبتنی بر بصیرتی است که افق های دید انسان را توسعه 
داستان  می دهد.  مدرن  انسان  پیش روی  را  مادی  واقعیت  از  فراتر  واقعیتی  و  می دهد 
حضرت موسی و عبوردادن قوم بنی اسرائیل از دریایی نیل نمونه واضح و مشخص از ایمان 
به غیبی است که می توان بر پایه آن، عقالنی و یا غیرعقالنی بودن یک هدف را در دو مرتبه 

به خوبی نشان داد. 
از نگاه واقعیت مادی، عمل حضرت موسی هیچ هدف عقالنی ندارد؛ زیرا که به تعبیر 

2. ریچارد رورتی، فلسفه و امید اجتماعی،  عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، تهران، نشر نی، 1384، ص 25-20.
3. همان، ص 124.
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معروف در پس، فرعون و لشکریانش هستند و در پیش، دریای خروشان نیل، در این عرصه 
که حاکم بر آنها  اگر نگاه یک اجتماع تنها مبتنی بر اسباب و علل مادی باشد، آنچه 
می شود؛ یاس و ناامیدی است اما آنچه که در این صحنه امید آفرین است، اعتقاد و ایمان 
به خداوند و والیت و رهبری الهی است که از طریق حضرت موسی نسبت به آنها جریان 

، محاسبات ظاهری را برهم می زند.  دارد و این امر
، ناامیدی اجتماعی در جامعه ایران می تواند  بنابراین مشخص می شود که از یک منظر
بخشی از سیر تکامل و رشدی باشد که برای جامعه در مسیر تعالی اتفاق می افتد که 
نمونه آن معاهده برجام است، واضح است که امید اجتماعی که این معاهده در ابتدا 
برای عموم ایجاد کرده بود، اکنون تبدیل به نوعی یاس و ناامیدی تبدیل شده است؛ اما 
این ناامیدی، جنبه های مثبت و سازنده ای نیز دارد که حاصل آن، قطع چشم داشت از 

یاری دشمن است. 
بنابراین نکته مورد توجه این است که نمی توان به مسأله امید اجتماعی نگاهی ایستا و ثابت 
داشت، بلکه جامعه همانند یک موجود زنده ارگانیک دارای تطورات مختلف از امید و 
ناامیدی است و این امید و ناامیدی می تواند در مراحل تکامل و رشد یک جامعه مورد 

بررسی قرار بگیرد.  
بر همین اساس مشخص می شود که در درون جامعه ایرانی نوعی تضاد و ناسازگاری میان 
انسان مدرن و اهداف انقالب اسالمی وجود دارد؛ اما این تضاد، مسیری برای رشد و تعالی 

گاهی باید آن را طی کند. است که جامعه انقالب اسالمی در جهت رسیدن به خودآ
گاهی، آن است که چارچوب زندگی مدرن و انسان محصور در این فضا  حاصل این خودآ
قادر به تحقق اهداف انقالب اسالمی نیست و تحقق آنها نیاز به بصیرت و بینشی دارد که 
از واقعیت مادی فراتر رود و این امر همراه با تحقق امیدها و ناامیدی ها، ریزش و رویش هایی 

است که در جامعه اتفاق می افتد.    

ب(ناامیدیدربطنمدرنیته

دومین عامل عدم باور به تحقق پذیری آرمان ها نزد ایرانیان، وجود درصدی از ناامیدی در 
بطن سبک زندگی مدرن است. گیدنز درباره مدرنیته می گوید: مدرنیته به شیوه های زندگی 
اجتماعی و تشکیالت و سازمان های اجتماعی اشاره داردکه از حوالی قرن هفدهم به بعد 
در اروپا ظاهر شدند و به تدریج دامنه نفوذ آنها کم و بیش در سایر نقاط جهان نیز بسط و 

گسترش یافت. 
برای  خوبی  ظرفیت  که  می کند  القا  گونه ای  به  خود،  زیبای  ویترینی  واسطه  به  مدرنیته 

برای  ممکن  سطح  عالی ترین  ایجاد 
در  مثال  عنوان  به  دارد؛  اجتماعی  امید 
نگاه مدرنیته برخالف نگاه دینی، قوانین 
به  الیتغیر  و  خشک  ظاهر  به  اجتماعی 

میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. 
حداکثری  طور  به  که  هستند  مردم  این 
کم بر زندگیشان  بر قوانین اجتماعی حا
مثال  عنوان  به  هستند.  تاثیرگذار 
 ، دور چندان  نه  زمان های  در  اگرچه 
همجنس گرایی به عنوان نوعی اختالل 
امروزه  اما  می شد،  شناسایی  یستی  ز
برخی  در  مردم،  خواست  واسطه  به 
مورد  قانونی  حق  یک  عنوان  به  کشورها 
پذیرش واقع شده است. به دلیل همین 
درخواست سایر کشورهایی که هنوز این 
موضوع را به رسیمت نشناخته اند، مورد 

هجمه قرار می گیرند.
همچنین توجه جدی مدرنیته به مادیات 
مباح دانستن  و  آن  قراردادن  اصیل  و 
شود  آن  توسعه  به  منتهی  که  رفتاری  هر 
 ، استعمار انواع  مباح دانستن  جمله  )از 
همچون استخراج منابع اولیه، ایجاد بازار 
و ایجاد احساس نیاز کاذب در کشورهای 
 )... و تولیدی  کاالهای  به  نسبت  هدف 
در  توجهی  قابل  مادی  رفاه  ایجاد  باعث 

کشورهای غربی شده است. 
به  سامان دادن  به  عالوه  انسان  چه  اگر 
امور  سامان دادن  به  نیازمند  مادی،  امور 
معنوی )نه فقط به معنای سامان دادن به 
ارتباط انسان با خداوند، بلکه به معنای 
سامان دادن امور غیر مادی که در زندگی 
همچون  علومی  و  دارد  احتیاج  آن  به 
نیاز  مثل  می پردازند،  آنها  به  روانشناسی 
دوست داشته شدن  و  دوست داشتن  به 
حال  عین  در  اما  است،  نیز  خود   ).... و
و  ملموس تر  بسیار  او  برای  مادی  امور 

دلفریب تر است. 
به نظر می رسد این دو موضوع مهمترین 
را  مدرنیته  افراد،  که  باشد  دلیل هایی 
و  همگانی  تالشی  برای  خود  گمشده 
منافع  سایر  به  رسیدن  برای  اجتماعی 
جمعی می پندارند؛ اما مدرنیته به عنوان 
مبانی  بر  مبتنی  اجتماعی  مکتب  یک 
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اجتماعی  امید  با  تقابل  در  که  است 
است. به عبارت دیگر مبانی مدرنیته نه 
اجتماعی)همان  متحد  کنش های  تنها 
امید اجتماعی( را افزایش نمی دهد، بلکه 
کاهش می دهد.  امکان شکل گیری آن را 
اشاره  مبانی  این  از  برخی  به  ادامه  در 

می کنیم:1
۱. ناواقع گرایی معرفت شناختی

یکی از مبانی شناختی مدرنیته ناواقع گرایی 
آن  اساس  بر  است؛  معرفت شناختی 
واقعیت به آنچه که انسان آن را می فهمد، 
تقلیل می یابد. به عبارت دیگر تنها چیزی 
گاهی  واقعیت دارد که انسان نسبت به آن آ
گاهی انسان است که به امور  دارد، و این آ
امید  الزمه  می پوشاند.  واقعیت  لباس 
اجتماعی که خود را در غالب شکل گیری 
رفتار های اجتماعی نشان می دهد، وجود 

یک فهم مشترک اجتماعی است. 
یک  چه  اگر  )ناواقع گرایی(  نگاه  این  در 
فهم اجتماعی شکل می گیرد، اما این فهم 
مشترک به شدت تقلیلی خواهد بود؛ چرا 
که واقعیت به نوعی درگیر نسبیت خواهد 
خواهیم  متعدد  واقعیت های  یعنی  بود. 
داشت و در عین حال راهی برای رد کردن 
دیگر  واقعیت  با  مواجه  در  واقعیت  این 
وجود ندارد؛ همچنین بخشی از واقعیت 
که برای فهم آن باید از راه علومی همچون 
دسترس  قابل   ، نیز رسید  آن  به  فلسفه 

خواهد بود. 
واقعیت هایی که هر یک از آن ها می توانند 
حرکت های  شکل گیری  برای  مقدمه ای 
مهم اجتماعی و یا به عبارت دیگر امید 
به  باور  مثال  عنوان  به  باشند.  اجتماعی 
خداوند و باور به روز جزاء می تواند مقدمه ای 
و  اجتماعی  اصالحات  شکل گیری  بر 

تحمل هزینه های سنگین آن مسیر باشد. 
2. عقل گرایی 

یکی دیگر از مبانی مدرنیته، ابتنای آن بر 
عقل خودبنیاد و مستقل از ماوراء است. 
و  مصلحت اندیشی  دنبال  به  عقل  این 

1. مهدی مشکی، درآمدی بر مبانی و فرآیند شکل گیری 
مدرنیته، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

1393، صص 34 تا 37.

محاسبه گری مادی است. به عبارت دیگر این عقل به انسان کمک می کند تا قبل از انجام 
یک رفتار منافع و مضررات آن را بسنجد. این عقل سود و زیان انسان را مبنی بر داده هایی 
که تنها بر اساس به دست آمده است، می سنجد، لذا منافع و ضررهایی مورد محاسبه کامال 

مادی خواهد بود. 
بر اساس این نگاه ایجاد امید اجتماعی حداکثری قابلیت تحقق ندارد، چرا که مبتنی بر عقل 
ابزاری اموری همچون ایثار نسبت به همنوعان، خدمت به مردم و ... بدون چشم داشت، 
امکان تحقق ندارد. باید توجه داشت آنچه که تحت عنوان کمک های انسان دوستانه در 
پهنه جهان مدرنیته رخ می دهد، به جهت دست یابی به منافع مادی است. منافعی همچون 

کسب جایگاه و اعتبار اجتماعی در کشور و یا در بین کشورهای جهان. 
که یکی از لوازم این دیدگاه، فردگرایی  همچنین باید به این موضوع نیز دقت داشت 
خواهد بود؛ به نحوی که در تعارض میان منافع فرد و اجتماع اصالت با فرد خواهد بود. 
در سایه سار  که  این دلیل است  به  توجه می شود،  اجتماع  به  در مکتب مدرنیته  اگر 
توجه  اجتماعی  امید  الزمه  آنکه  حال  کرد؛  تامین  را  فرد  منافع  می توان  بهتر  اجتماع 

همبستگی اجتماعی است.
3. اصالت دادن به ماده

در نگاه مدرنیته بر اساس آنچه که از معرفت شناسی مخصوص خود آموخته است، تنها 
آن چیزی واقعیت و حقیقت دارد که بتوان آن را به تجربه اثبات کرد. لذا دیگر جایی برای 
پرداختن به امور غیرمادی باقی نمی ماند. لذا رفتارهایی که افراد مبتنی بر مکتب مدرنیته 
انجام می دهند، محدود به اهداف و منافع مادی می شود. در حالی که بخشی از تالش های 
انسانی، جهت ایجاد یک کنش مشترک جمعی می تواند برای انجام یک خدمت مادی یا 

معنوی برای جامعه باشد، البته بدون هیچ گونه چشم داشت! 
4. انسان مداری

یکی از مبانی که مدرنیته مبتنی بر آن شکل می گیرد، انسان مداری یا اومانیسم است. در این 
نگاه انسان جایگاهی خدایی پیدا می کند؛ به این معنا که انسان خود برای خود قانون نوشته 
و از کسی جز خود دستور نمی گیرد. او با متکی بر پیشرفت های علمی خود، از هدایت های 
ماورائی احساس بی نیازی می کند. بر این اساس آن قانونی درست است که اکثریت مردم 
جامعه آن را بخواهند نه آنکه قانون مبتنی بر واقعیت، متصف به صحیح و غلط  شود؛ لذا 
همان طور که مطرح شد یک روز همجنس گرایی بنا به خواست مردم ممنوع و یک روز بنا 
به خواست مردم مجاز شمرده می شود. بر این اساس بخشی از امید اجتماعی که می تواند 

انل
رانی
 ای
شی
یز
نگ
د ا
می
ر ا
ل د

خال
گ  ا
رم
ها
 چ
ل
ص
ت

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ن  
هم

/ ب
 4

7 
اره

شم

88



برای تغییر یک قانون اجتماعی محقق شود از بین می رود، چرا که واقعیت عینی برای جعل 
قانون وجود ندارد، تا بتوان برای تغییر آن دست به تشکیل یک رفتار مشترک زد.

5. اخالق تجربی 
گزاره های اخالقی بایدها و نبایدهای اخالق را مشخص کرده و خوب و یا بدبودن یک رفتار 
را معین می کنند. مکتب مدرنیته معتقد است خوب  و یا بدبودن افعال از خود فرد سرچشمه 
می گیرد. اگر چه این موضوع مبتنی بر همان انسان مداربودن این مکتب است، اما گاهی نیاز 
به تشریع در حوزه قوانین اجتماعی هستیم که به عقل جمعی و خواست جمعی انسان ها 

توجه می شود و یک وقت در حوزه شخصی افراد است.
در این مورد اخیر تنها احساسات یک فرد است که خوب و یا بدبودن یک رفتار را مشخص 
می کند. به عنوان مثال این که یک فرد با والدین یا فرزند خود چگونه تعامل داشته باشد، 
کامال بسته به احساس اوست. در این باره عالوه بر آن چه که در بخش انسان مداری مطرح 
شد، باید به این موضوع توجه داشت که اساسا برای ایجاد امید اجتماعی نیازمند به یک 
احساس جمعی مشترک، روح جمعی و همبستگی اجتماعی هستیم؛ به گونه ای که چو 
؛ این مهم بدون پشتوانه های اخالقی  ، دگر عضوها را نماند قرار عضوی به درد آورد روزگار

ثابت و مشخص کمتر امکان تحقق پیدا خواهد کرد.  

2.عدمادراکتوانایی

دومین آسیب موجود در ساحت انگیزشی امید اجتماعی ایرانیان، عدم ادراک توانایی 
رسیدن به اهداف و آرمان هاست؛ به بیان دیگر برخی از مردم با اینکه اهداف متعالی اسالم 
و انقالب را دست یافتنی می دانند، ولی شرایط فعلی جامعه را برای رسیدن به آنها، کارآمد 

، چهار دلیل عمده دارد:1 نمی بینند. این نقطه نظر

الف(ضعفعاملیتها

اولین دلیل، ضعف هایی است که در بدنه اجرایی و در افراد مسئول مشاهده می شود که در 
اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

یک:  اشرافی گری

به جرات می توان مهمترین آسیب موجود در الیه افراد حاضر در قوای دولتی را اشرافی گری 

1.  بخش قابل توجهی از این بخش، از شماره 43 نشریه دیده بان اندیشه با موضوع گسست مردم و حاکمیت اقتباس 
شده است.

و تجمل گرایی دانست؛ انقالب اسالمی با 
حضور فعال مستضعفین و با شعار مبارزه 
با مظاهر سرمایه داری به وقوع پیوست و در 
دوران جنگ تحمیلی، مردم و مسئولین، 
با ایثار تمام، زندگی خود را وقف اسالم و 

ایران کردند. 
در دهه اولیه انقالب، فاصله بین طبقات 
گسست  به  که  نبود  حدی  به  مختلف 
منجر شود؛ اما با اتمام جنگ تحمیلی و 
، برخی از مسئولین  آرام شدن اوضاع کشور
روحیه اشرافی گری در پیش گرفته و روز به 

روز بر طبل فاصله طبقاتی دمیدند. 
غنی  مسئولین  بین  فاصله  زیادشدن  با 
اهداف  از  واقع  در  ما  ضعیف،  مردم  و 
انقالب دور شده و همین مساله، موجبات 
نارضایتی مردم انقالبی را به همراه داشت. 
بارها  انقالب  معظم  رهبر  رو  همین  از 
اعتمادسازی  اصول  از  را  ساده زیستی 
مسئوالن  و  مردم  میان  فاصله  کاهش  و 

دانسته و اینگونه بیان کردند: 
به  رفتیم،  »اگر ما دنبال مسایل خودمان 
افتادیم،  خودمان  شخصی  زندگی  فکر 
دنبال تجمالت و تشریفاتمان رفتیم، در 
برای  حدی  هیچ  بیت المال  خرج کردن 
توانستیم  هرچه  و  نشدیم  قایل  خودمان 
باقی  مردم  اعتماد  مگر  کردیم،  خرج 

می ماند؟«2

دو: عدم شایسته ساالری

اگر بگوییم یکی از مهمترین فاکتورهایی 
که ناامیدی شهروندان نسبت به مدیریت 
عدم  دارد،  دنبال  به  را  مدیران  برخی 
بیراهه  است،  شایسته ساالری  به  توجه 
نگفته ایم، چراکه فقدان آن در عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، 
مناصب  صاحبان  ناکامی   ... و قضایی 
را در درازمدت در پیشبرد فعالیت ها به 
واردشدن ضرر  نتیجه اش  که  دارد  دنبال 

به زندگی مردم است. 
نظام  عامل  اساسی ترین  انسانی  نیروی 
صورت  در  و  می شود  محسوب  اداری 

2.  23 مرداد 1370.
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مهارت  و  تخصص  کنار  در  که  این 
به  نشود،  داده  بها  شایستگی اش  به  وی 
خودباوری نمی رسد و سازمان های دولتی 
بر  مبتنی  و  بی عدالت  را  خصوصی  و 

رابطه ساالری قلمداد می کند.
این مساله ثمره ای جز بدبینی و افزایش 
ناامیدی در بین ظرفیت انسانی موجود 
و  داشت  نخواهد  پی  در  جامعه  در 
بازدهی  کاهش  باعث  نیز  عمل  در 
افراد  ویژه  به  کارکنان  انگیزگی  بی  و 
ظهور  و  بلوغ  برای  را  فرصتی  که  توانمند 
توانمندی های خود در این سیستم بسته 

پیدا نمی کنند، خواهد شد.1

سه: غلبه شعار بر عمل

سیاسی  نظام  یک  در  اگر  مردم  اعتماد 
وعده ها  تحقق  به  منوط  تنها   ، سکوالر
ایدئولوژیک  نظام  در  شعارهاست،  و 
از  فراتر  جایگاهی  اسالمی  جمهوری 
در  دارد.  متداول  و  عادی  موضوع های 
ارزش های  گذشته  چهل سال  طول 
تریبون های  از  همواره  اسالمی  و  انقالبی 
در  حکومتی  کارگزاران  توسط  و  دولتی 
گوش  به  برق  و  زرق  پر  قالب وعده های 
حتی  موارد  برخی  در  و  رسیده  مردم 
فراهم  را  مخاطبین  خستگی  موجبات 

آورده است؛ 
، غلبه  کثرت شعار اما موضوع مهمتر از 
که  است  مسئولین  عمل گرایی  بر  آن 
به  مردم  بی اعتمادی  جز  تالی فاسدی 
هرچه  ندارد.  مسئولین  آن  و  شعارها  آن 
، حرف و سخنرانی بر عمل و اقدام  شعار
و تالش واقعی غلبه یابد، به همان میزان 
و  شد  خواهد  کاسته  مردم  اعتماد  از 
در  گسست  و  ناامیدی  بروز  زمینه های 

جامعه افزایش می یابد.2

چهار: غرب زدگی و عدم خودباوری

پهلوی،  و  قاجار  حکومت های  در 

از  شایسته ساالری  به  توجه  عدم  اقلیما،  مصطفی    .1
مشکالت نظام مدیریتی کشور است، خبرگزاری رضوی، 

18 شهریور 1399.
کی؟ مرد عمل باش، وبگاه  2.  فاطمه زندی، حرف تا 

جوان آنالین، 7 آبان 1396.

مسئولین حکومتی تحت تاثیر فرهنگ پرزرق و برق غربی و تولیدات صنعتی پیشرفته آن، 
توانایی پیشرفت با تکیه بر فرهنگ بومی و دینی را نادیده گرفته و خودباختگی را به حد تمام 
آن رساندند. انقالب اسالمی یکی از مهمترین اهداف خود را مبارزه با غرب زدگی و شکستن 
هیمنه تمدن غرب در ذهن روشنفکران و نخبگان توصیف می کند؛ از این رو طبیعی است 
که در چهاردهه گذشته بحث از مقوله خودباوری و اعتماد به ظرفیت های درونی و جهان 

اسالمی، رواج پیدا کند.3 
متاسفانه با گذشت بیش از چهل و سه سال از وقوع انقالب اسالمی، هنوز هم مسئولینی در 
بدنه اجرایی، قانون گذاری و قضاوت این کشور حضور دارند که پیشرفت و توسعه را صرفا 

منحصر در مسیر تقلید از غرب دانسته و بر طبق خودتحقیری می کوبند. 
این غرب زدگی که مهمترین جلوه های آن در مسائل مختلف صنعتی، فرهنگی و اقتصادی 
نمایان است، برای ناامیدسازی مردم از عملکرد مسئولین کافی است؛ مردمی که متولیان 
حکومت خود را ُمشتی ُمقلد بپندارند، به منظور اثبات استعدادهای خود و همچنین به 
، از آنان فاصله خواهند گرفت و جامعه به  دلیل جلوگیری از بازگشت به دوران استعمار

وضعیت گسست میان مردم و حاکمیت دچار خواهد شد.4

پنج:  ناتوانی مدیریتی و انکار مسائل

مسئولین  ناتوانی   ، کشور در  شایسته ساالری  وجود  عدم  ثمرات  مهمترین  از  یکی 
گماشته شده در سمت های مختلف است که نتیجه ای جز نارضایتی مردم و اختالل 
در سیستم های مختلف اجرایی به همراه ندارد. یکی از مظاهر مهم ناتوانی مسئولین 
که عالوه  ، انکار مسائل و مشکالت موجود در جامعه است  دولتی در سال های اخیر
بر آزار روحی مردم، به انباشت شدن این مسائل و در نتیجه منتهی شدن به بحران های 
اجتماعی منجر می گردد.جامعه شناسان بر این باورند که با درک و شناخت مشکالت 
جامعه در ابعاد مختلف و تصمیم گیری، کنترل و هدایت به موقع این دست مسائل می توان 

از تلنبار و حاد شدن مسائل اجتماعی و بحرانی شدن وضعیت جلوگیری کرد. 

شش:  فساد اخالقی و استبداد رای

بر اساس تعالیم دینی می توان گفت که یکی از مهمترین ویژگی های مسئولین حکومتی، 
رعایت تقوای الهی و پرهیز از هرنوع فساد اخالقی است. گرفتارشدن مسئولین در باتالق 
فساد، عالوه بر قبح شکنی مفاسد اخالقی، موجبات سلب اعتماد مردم از آنها به عنوان 
خادمین کشور را فراهم می آورد. تقوای سیاسی ایجاب می کند که مسئوالن استبداد رأی 
نداشته و عالوه بر پذیرش خطاهای خود، مسیر حل مشکالت را با مشورت دیگران و توجه 
به خواست مردم در پیش بگیرد.  همچنین مسئول باتقوا هیچگاه محل مسئولیت خود را به 
چشم منبع سرمایه برای خود و خانواده خود نگاه نکرده و دامنش را به فساد ملی و زراندوزی 

و احتکار آلوده نمی کند.5

ب(ضعفساختارها

دومین دلیل ضعف انگیزشی مردم در مساله امید اجتماعی، ضعف ساختارهای موجود 
در ایران معاصر است که در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

یک: صلب بودن ساختار بروکراسی غربی

بوروکراسی وظایف عملیاتی بسیار منظم و تکراری را از طریق فرآیند تسلط قوانین ُصلب 

3.  سیدحکمت اهلل سجادی، خودباوری ملی و ارتباط آن با ایمان، پایگاه تخصصی مجد، 19 اسفند 1391.
4.  کریم مجتهدی، غرب زدگی، پایگاه بصیرت، 2 خرداد 1389.

5.  رضا استادی، بی تقوایی و اسبتداد رای مسئوالن، خطبه های نماز جمعه قم، 14 مهر 1391.
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، برای انسان ها در نظر گرفته و از آنها ماشین هایی غیرقابل خطا می سازد.   و تقسیم کار
کشورهای صنعتی  در حال حاضر مدل مدیریتی بوروکراسی یا دیوان ساالر نه تنها در 
پیشرفته بلکه در اکثر نقاط جان به اجرا درآمده و تاثیرات خود را روی فرهنگ عمومی 

جوامع می گذارد.1 
، کارگزاران عبوس، عدم انعطاف در شرایط  ، کاغذبازی های وقت گیر محدودیت  کسالت آور
خاص و همچنین بسترهای فسادزای موجود در مدل بوروکراسی غربی باعث شده تا امروزه 
مردم زیادی در اقصی نقاط جهان نسبت به این مدل حکومت داری نقد داشته و به دنبال 

راهی برای خروج از این وضعیت باشند. 

دو:  استقرار اقتدارگرایی به جای قانون گرایی

به جرات می توان یکی از مهمترین آسیب های ساختاری در قوای سه گانه دولتی در ایران 
که خود  که اصحاب دولت  را، فردمحوری یا اقتدارگرایی دانست؛ مردم وقتی می بینند 
مامور به قانونگذاری یا اجرا و نظارت بر قانون هستند، قوانین را در مواجهه با دو مدل از 
ارباب رجوع، به دو صورت تفسیر می کنند، به طور طبیعی هم به قانون و هم به مجریان آن 

بی اعتماد می شوند.
 تا قبل از انقالب اسالمی به دلیل اینکه دولت ها و حکومت های غیرشرعی حاکم بودند، 
مقبولیت الزم را نزد مردم نداشتند لذا قانون گریزی نوعی مبارزه و دهن کجی به دولت ها 
شمرده می شد؛ اما در حکومت جمهوری اسالمی، قانون گریزی در واقع پشت کردن به احکام 

الهی و همچنین مدل سیاسی است که خود مردم آن را با اختیار انتخاب کردند.2

سه: نماینده نداشتن اقشار جامعه در ساختارها

از آسیب های جدی در بدنه دولتی موجود در ایران امروز می توان به نماینده نداشتن اقشار 
مختلف جامعه در ساختار حکومتی اشاره کرد؛ این مساله مهمترین ادعای افرادی است 

که در سال های اخیر به اعتراض علیه اقدامات دولتی حاکمیت پرداختند. 
این افراد که اغلب از قشرهای مختلفی همچون کارگران، فرهنگیان، مهندسان، تاکسی داران 
و یا حتی اقلیت های مذهبی هستند، نسبت به عدم حضور نماینده ای از خود در سیستم 
گله مند بوده و این مساله را مهمترین دلیل بر عدم وصول  کشور  اجرایی و قانون گذاری 
که تا نماینده صالحی در میان نباشد،  مطالباتشان می دانند. آنها به درستی معتقدند 

، نشریه مدیریت اداری مالزی، 15 آذر 1395. 1.  مرجان بکایی و دیگران، بوروکراسی در عصر حاضر
2.  جواد مقیمی، نقش ساختارهای اقتصادی در گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی در دوره رضاشاه، فصلنامه 

مطالعات فقه اقتصادی، شماره 10، تابستان 1400.

مسئولین  گوش  به  آنان  خواسته های 
نیز  راه حلی  که  است  طبیعی  و  نرسیده 

برای آن پیش بینی نخواهد شد.

چهار:  عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف

هماهنگ نشدن و عدم تطبیق خواست و 
فعل دستگاه های مختلف دولتی عالوه 
بر خسته کردن مردم، آسیب های زیادی را 
در امر اداره کشور وارد کرده و مسائل مهم 
نهادهای  می اندازد.  تعویق  به  را  جامعه 
اعضای  مثابه  به  سیستم  یک  مختلف 
یک خانواده هستند که اگر قول و فعلشان 
زیر  سیستم  آن  کارآمدی  نباشد،  همدل 

سوال خواهد رفت. 

پنج:  ضعف در اجرا و القای عدالت 

کمیت  مهم ترین عامل قدرتمندی که حا
مردم  رضایت  آن  از  استفاده  با  می تواند 
عدالت  برپایی  کند،  تامین  را  خود 
قانون گذاری،  ساختارهای  تمام  در 
مردم  اگر  است.  قضائی  و  اجرایی 
بر  را  خود  جامعه  حکمرانی  سیستم 
و تبعیضی در  کرده  مدار عدالت تصور 
آن مشاهده نکنند، همواره فاصله خود 
در  و  کرده  کم  را  دولتی  دستگاه های  با 

جهت ارتقای آن تالش می کنند. 
سیستم  در  رانت محور  مولفه های  وجود 
 ، کشور شغلی  و  تحصیلی  قانون گذاری 
اقتصادی  سیاست های  منتهی شدن 
اختالف  تشدید  به  دولت ها  بانکی  و 
طبقاتی و مصلحت سنجی های مختلف 
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مهمترین  آقازاده ها،  قضائی  مجازات  در 
در  واقعی  عدالت  نقض  مصادیق 
که  کشور ما هستند  سیستم های دولتی 
بیش از هرچیزی مردم را آزار داده و آنها را 

نسبت به حاکمیت بدبین می نماید.1 
مهمترین  از  یکی  امروزه  دیگر  سوی  از 
عدم  ما  دولتی  سیستم های  مشکالت 
اجرای  به  نسبت  مردم  اقناع   توانایی 
عدالت در امور حکمرانی است. زمانی 
که دولت، قدرت اقناع خود را از دست 
نظری  اختالف  هیچ  پرونده   می دهد، 
در باب عدالت مختومه نخواهد شد و 
یج، اختالف بر اختالف انباشت  به تدر
شده و روابط ملت و حکومت به تیرگی 

می گراید.2 

شش: ناکارآمدی سیستم اقتصادی

کنار  در  معیشت،  و  اقتصاد  بحث  در 
مباحث تحریمی و کمبودهای تحمیلی، 
شاخص کارآمدی نظام نقش بسیار مهمی 
در امیدآفرینی و کاهش شکاف بین مردم 
و مسئوالن دارد؛ مشکل مدیریت و کارآیی 
فراتر از یک قوه و دستگاه خاص است و 
دامنه آن به همه بخش ها و رویه های خرد 

و کالن جامعه برمی گردد. 
کارآمدی اکنون نه تنها باعث رشد اعتماد 

انقالب  و  اجتماعی  عدالت  اسماعیلی،  محسن    .1
اسالمی، وبسایت خبرآنالین، 21 بهمن 1400.

الزمه  عمومی؛  افکار  اقناع  میری،  2.سیدجواد 
آبان   26  ، مهر خبرگزاری  کالن،  سیاست گذاری های 

.1398

مردم به نظام می شود بلکه در مباحث سیاسی نوین، شاخص مهمی در مشروعیت و 
مقبولیت به حساب می آید. برخی از مهمترین ریشه های ناکارآمدی اقتصادی سیستم های 

3: دولتی در چهاردهه گذشته عبارتند از
1. نفت پایه بودن اقتصاد؛

2. فرار مالیاتی طبقات مرفه؛
3. عدم جذب سرمایه های خارجی؛

4. عدم کنترل تورم.

هفت:  وجود نهادهای موازی 

یکی از مهمترین  آسیب های مدیریتی و ساختاری در کشور ما که مشکالت متعددی را 
به وجود می آورد، موازی کاری و وجود نهادهای پرتکراری است که اقداماتشان عینا شبیه 
کی و کارآمدی خود، نهادهای کم تاثیر و بی بازده را کنار  هم است. حاکمیت باید برای چاال

گذاشته و از انباشت و احتکار سرمایه جلوگیری نماید. 
لذا بجاست که بعضی از این نهادها را ادغام و بعضی را منحل کرد تا سرمایه آنان در چرخه 
تولید بکار افتد و از سرمایه آنان از حالت ساکن به جریانی پرشتاب در دوره تحریم و تورم 

فزاینده اداری به گردش درآید.4

هشت:  تقلیل جمهوریت به انتخابات

واژه جمهوریت در معرفی نظام حاکم بعد از انقالب اسالمی ناظر به نقش مردم در تمام 
مسائل مربوط به جامعه است؛ امام خمینی)ره( مسئولیت مردم را نه صرفا حاضرشدن در 
پای صندوق های رای بلکه بسیار فراتر از این می دانستند و از همین رو آنها را همه کاره نظام 

می خواندند. 
رفته رفته با اتمام جنگ تحمیلی حضور مردم در عرصه های مختلف اجرایی و دولتی 
انتخابات  کم رنگ شده و مفهوم جمهوریت به حضور مردم پای صندوق های رأی در 
مختلف تقلیل یافت؛ غافل از آنکه عدم حضور مردم در بسترهای اجرایی، به طور طبیعی 
حضور آنها در انتخابات را نیز کم رنگ خواهد کرد و به فاصله بین آنها و حاکمیت منجر 

خواهد شد.5

، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاست گذاری در ایران، فصلنامه سیاست گذاری  3.  سعید عطار
عمومی، شماره اول، فروردین 1394.

، 30 دی 1397. 4.  عماد افروغ، ادغام یا انحالل برخی نهادها، وبسایت انصاف نیوز
5.  مناظره محمدرضا خاتمی و غالمرضا مصباحی مقدم، جمهوریت در نظام اسالمی، روزنامه اعتماد، 15 اسفند 1395.
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ج(ضعفدرنرمافزارها

سومین دلیل ضعف انگیزشی ایرانیان در مساله امید اجتماعی، ضعف در نرم افزارها و 
مبانی نظری است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

یک: ابهام در معنا و معیار توسعه

دولت ها و قانون گذاران در دوره های مختلف با دلسوزی نسبت به عقب افتادگی وضعیت 
جامعه بخاطر جنگ و تحریم، سیاست هایی را پیشنهاد می دهند تا به قول خودشان، کشور 
را یک قدم به توسعه نزدیک نمایند. این افراد غالبا تعریف خود از توسعه را از گفتمان اروپایی 
و آمریکایی اخذ کرده و با همان معیارها، شرایط جامعه ایرانی را مورد سنجش و ارزیابی قرار 
می دهند؛ فارغ از اینکه اوال این سیاست ها در بسیاری از موارد با شرایط و فرهنگ کشور ما 

همخوانی نداشته و عوارض غیرقابل جبرانی را به همراه می آورد؛ 
ثانیا در مورد اصل تعریف توسعه یا معیارهای مطرح شده برای آن، اختالف نظری و علمی 
کرد. همین ابهام در معنا و معیارهای  که نمی توان صرفا به یک قرائت اکتفا  وجود دارد 
توسعه در موارد زیادی، سیستم مدیریتی کشور را در نظر مردم ناکارآمد جلوه داده و باعث 

فاصله گیری آنها از حاکمیت می شود.1 

دو:  تحریف ارزش های دینی

نژادی،  ـ اسالمی ، اصالت  ایرانی  کهن  و تمدن  از فرهنگ  برخورداری  به دلیل  ما  کشور 
نفوذ  سیاسی،  اقتدار  نظامی،  امکانات  جمعیت،  کیفیت  و  کمیت  سرزمین،  وسعت 
و  انسجام ملی  یکپارچگی  بین المللی، منابع طبیعی، سرمایه اجتماعی،  و  منطقه ای 
مهم تر از همه تمسک به فرهنگ و مکتب اهل بیت و التزام  به نظریه والیت فقیه، الگویی 
مترقی و متعالی برای کشورهای اسالمی و عامل مهمی در بیداری و خیزش ملت های 
اسالمی منطقه است و از همین رو دشمنان ما کانون حمالت نرم و براندازانه خود را متوجه 

این کشور کرده اند؛ 
آنها برای دورساختن مردم از دین، از انواع راه ها و شیوه های ممکن برای تضعیف باورها و 
اعتقادات دینی مثل آرایش تولیدات فرهنگی غرب، اشاعه فساد و ابتذال و بی بندوباری، 
تخریب و ترور شخصیت های دینی و مذهبی، تاکید بر ناسازگاری میان قول و عمل مدعیان 

دین، تحریف جایگاه خانواده و القای شبهه در مورد احکام دینی استفاده می کنند.2

1.  مختار قادری، توسعه چیست و شاخص های توسعه کدامند؟، وبسایت دنیای اقتصاد، 8 اسفند 1391.
2.  اهداف و ویژگی های جنگ نرم،  پایگاه اطالع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، حجت االسالم و المسلمین 

عیسی زاده مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی، 21 خرداد 1393.

سه: رشد تکنولوژی و به روزنبودن متدهای 
حکمرانی

به  ناامیدی  القای  در  بعدی  آسیب 
و  تکنولوژی  علم،  سریع  پیشروی  مردم، 
متدهای مدیریتی است که به طور روزانه 
به مردم  را  یا هفتگی، نظریات جدیدی 

جوامع ارائه می دهد. 
کثرت  دلیل  به  تحوالت،  این  از  گاهی  آ
از  است؛  دشوار  بسیار  امری  سرعت،  و 
سوی دیگر برخی تکنولوژی ها و نظریات 
گفتمان  با  علمی  جدید  روش های  و 
کم بر فرهنگ کلی جامعه همخوانی  حا
که  است  طبیعی  رو  این  از  و  نداشته 
کامال  نتوان وضعیت مدیریتی موجود را 
جدید  تولیدات  و  کشفیات  بر  منطبق 

بین المللی دانست. 
جدید،   متدهای  و  تکنولوژی ها  ظهور 
طبیعتا انتظارات مردم و مخصوصا نسل 
باال  جامعه  مدیریتی  سیستم  از  را  جوان 
برده و توقعات آنها را نسبت به حاکمیت 

تغییر می دهد. 

چهار: خدشه دارشدن هویت ملی و دینی

به دلیل  ویژگی هایی که از فرهنگ غربی 
ثابت تحت  توقع وجود هویت  ذکر شد، 
انسان  برای  ملی  یا  دینی  هویت  عنوان 
امروزه  است؛  ذهن  از  دور  امری  مدرن، 
جوانان و نوجوانان ایرانی نیز تحت تاثیر 
تبلیغات فرهنگی غرب، در جهت تثبیت 
هویت ملی و دینی خود قدمی برنداشته و 

تعصبی روی آنها ندارند. 
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مقوله  طرح  با  روزی  دشمن  رسانه های 
از  را  دین  هویت سازبودن  پلورالیسم، 
می کنند  حذف  خود  مخاطبین  حافظه 
و  قومیتی  تفکرات  ترویج  با  دیگر  روز  و 
ناسیونالیسمی، هویت ملی و اتحاد وطنی 

آنان را نشانه می روند.1 
جوان  تا  شده  باعث  هویتی  سردرگمی 
رعایت  به  ُملزم  را  خود   ، امروز ایرانی 
و آشکارا در مقابل  هیچ قانونی ندانسته 
دولتی  تصمیمات  یا  دینی  ارزش های 

ایستادگی و گردن کشی کند. 

در  قطبی سازی  دو  گفتمان  رواج  پنج: 
جامعه

موجب  که  جدی  آسیب های  از  یکی 
به  و  یکدیگر  از  مردم  فاصله گرفتن 
می شود،  نظام  از  گرفتن  فاصله  آن  تبع 
مثل  کاذبی  دوقطبی سازی های 
و  ارزشی  یا  اصولگرا  و  اصالح طلب 
غیرارزشی است که اختالفات زیادی را به 

همراه خود می آورد. 
به  منافقین،  سوره  مثل  قرآن  آیات  در 
و  واقعی  دوقطبی سازی های  از  برخی 
از  دیگر  آیات  در  و  شده  اشاره  حقیقی 
اختالف افکنی بی پایه نهی صورت گرفته 
خارج کردن  و  مردم  دسته بندی  است. 
در  حاکمیت،  مطلوب  دایره  از  عده ای 
واقع ضربه سهمگینی به ارتباط آن عده با 
امور دولتی و مربوط به حکومت وارد کرده 
و عالوه بر آن، اختالفات بین مردمی را نیز 

تشدید می نماید.2

و  مردم  رسانه ای  سواد  عدم  شش: 
مسئولین

هیچ  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از 
تمرکز  که  یافت  نمی توان  را  دوره ای 
تبلیغاتی و رسانه ای دشمن بر جمهوری 
اسالمی نبوده و افکار عمومی مردم ایران را 
هدف قرار نگرفته باشد. در چنین شرایطی 
هرگونه غفلت از کارکرد و تاثیر رسانه ها، به 

1.  محمد حسن عالیی، پروبلماتیک هویت ملی، کانال 
تلگرامی تحکیم ملت، 14 تیر 1400.

عامل  مهم ترین  دوقطبی سازی  پناهیان،  علیرضا   .2
مرداد   14 شبستان،  خبرگزاری  است،  کشور  تضعیف 

.1401

راحتی می تواند عامل مهمی برای ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت باشد. 
مسئولین دولتی اگر به سالح سواد رسانه ای مسلح نشوند، در بزنگاه ها و تحوالت اجتماعی 
و سیاسی، اطالع رسانی و واکنش خبری صحیح و به موقعی نداشته و خود را در مظان 
بی کفایتی و ناکارآمدی قرار می دهند. همچنین آنها می توانند با فعالیت رسانه ای صحیح 
و کوبنده، تالش های خصمانه دشمنان را خنثی ساخته و بارقه امید را در دل مردم ایران 

زنده نگه دارند. 

هفت: عدم توجه به تکثرات فرهنگی و برنامه ریزی برای آنها

عدم توجه به تکثرات فرهنگی در تصمیم گیری ها، عالوه بر ایجاد نارضایتی در مردم مناطق 
مختلف نسبت به حاکمیت، رقابت را از بین برده و گفتمان قشری از جامعه را حاکم بر 
گفتمان  اقشار دیگر می کند و این نوعی استبداد فرهنگی را در جهت ُحقنه سازی سبک 

خاصی از زندگی به مردم القا می کند. 
درست به دلیل همین وحدت گرایی فرهنگی و اجتماعی است که امروزه شاهد شکافی 
بین فرهنگ رسمی و غیررسمی در جامعه خود هستیم و فرهنگ رسمی ارتباط دیالکتیکی 

با عرصه تأثیر و تأثرات که مربوط به حیات زیست جهان مردم می شود، ندارد.3  

د(تلقینوتحریفرسانههاوروشنفکران

چهارمین دلیل عمده که توانایی شرایط موجود برای رسیدن به اهداف و آرمان های مطلوب 
انقالب و اسالم را در نظر مردم ایران نفی می کند، تلقین روشنفکران و تحریف  رسانه ها از 

وضعیت موجود است.

یک:  تحریفات رسانه ای

که می تواند واقعیت ها را کذب و اکاذیب را حقیقت  امروزه نقش رسانه در حدی است 
نشان دهد؛ از این رو مهمترین ابزار دولت ها در افزایش امید اجتماعی در اجتماع، رسانه ها 
هستند؛ شاید بتوان گفت که دیپلماسی بازدارندگی امروز حکومت ها به نحو فزاینده ای از 

مجرای رسانه ها اعمال می شود. 
در جامعه ایرانی، باتوجه به شرایط جهانی و ایدئولوژی اتخاذی نظام، رسانه اولین و مهمترین 
قطب کاهش امید اجتماعی و از بین بردن روح امید و خودباوری در جامعه است؛ زیرا از 
حیث روان شناسی اخباری که در جامعه منتشر می شوند، حتی اگر مخاطب به کذب بودن 

3.  عماد افروغ، سیاست تکثر فرهنگی باید به رسمیت شناخته شود، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 22 مرداد 1401.
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، پیام متأثر خواهد شد.امروزه  پیام ایمان داشته باشد، به خاطر تکرر و انتشار مداوم از آن خبر
شبکه ها و رسانه  های خبری زیادی به این منظور و جهت مقابله با روحیه خودباوری و 
پیشرفت جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته است؛ وهابیت، صهیونیسم و مسیحیت، 
مهمترین مبنای فکری و اندیشه ای رسانه های خصمانه با مردم ایران هستند. در همین 

راستا، می توان نقش رسانه در کاهش امید اجتماعی را به دو دسته تقسیم کرد:
الف: رسانه های داخلی

رسانه های داخلی که شاید بتوان گفت بعد از انتشار حقیقت، مهمترین رسالتشان تزریق 
و  به نوبه خود می توانند تصویری غیرواقعی  آینده است،  به  امید مردم  و  امید اجتماعی 

ناامیدکننده را طراحی و ارائه نموده، ناامیدی را در جامعه تزریق کند. 
بنابراین، در کنار شبکه و رویه های سیاست گذاری، رسانه و واقعیت های اجتماعی متأثر 
از رسانه نیز در این مورد تأثیرگذار است. مهمترین علت تحریف های رسانه ای، عدم ارتباط 
رسانه با دانشگاه و دانشگاهیان است؛ زیرا این امر سبب می شود در نشریات و رسانه ها، 

کادمیك انعکاس نیابد و اطالعات غلط و اغراق آمیز منتشر شود.  مطالب علمی و آ
از میان رسانه های داخلی معموًال رسانه های طیف اصالح طلب هستند که سعی می کنند 
با انتشار اخبار ناگوار و صرفًا انعکاس اخبار ضعف و شکست و عدم انتشار اخبار مثبت، 

نگرانی و استرس را به مردم منتقل کنند. 
در اغتشاشات اخیر بیشترین خبرنگاران غیرمتعهد به حرفه خبرنگاری، از همین طیف 
فکری بوده اند. وقتی جامعه ای نگران آینده و مضطرب باشد، به نحو فزاینده ای انرژی و 

تالش خود را از دست خواهد داد.
ب: رسانه های خارجی

رسانه های خارجی به نحو آشکار در راستای دشمنی با مردم ایران، به انتشار اخبار دروغ و 
سیاه نمایی وضعیت کشور اقدام می کنند تا امید اجتماعی را در درون کشور کاهش دهند 

و از این طریق نظام جمهوری اسالمی را زمین گیر کنند. 
رسانه سلطنتی انگلیس بی بی سی، رسانه سعودی اینترنشنال، رادیو فارسی اسرائیل و 
هزاران شبکه فارسی زبان دیگر از جمله رسانه های خارجی هستند که فقط و فقط به قصد 

نشانه گرفتن امید و باور اجتماعی ملت ایران دست به ماشه برده تا تیر خود را رها کنند. 
روحیه  تا  کنند  کید  تأ مردم  بدبختی  و  مشکالت  بر  صرفًا  می کنند  سعی  رسانه ها  این 
جمعی را به سوی نوعی افسردگی اجتماعی سوق دهند؛ امید به آینده را می توان در چهار 
بعد )اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی( و دو سطح )فردی، اجتماعی( طراحی و 

ابعاد  این  ارزیابی  سطوح  سنجش نمود؛ 
چهارگانه هراندازه مثبت تر باشد، امید به 

آینده بیشتر خواهد بود. 

دو:  تلقینات روشنفکری

جمله  از  روشنفکران  رسانه ها،  از  بعد 
که در امید و یأس  اقشار مهمی هستند 
متخصصین  نظر  از  مؤثرند.  اجتماعی 
به منزله  اجتماعی  امید  در  مؤثرین   ، امر
که یک طرفش نخبگان  مثلثی هستند 
دیگر  طرف  علمی،  و  فرهنگی  فکری، 
هم  آن  آخر  طرف  و  مدنی  نهادهای  آن 

نخبگان دولتی هستند. 
را می توان مسئول  هر سه سمت مثلث 
دانست؛  ایران  در  اجتماعی  ناامیدی 
خودانگاری  یک  اینان  کلی  طور  به 
ما  یعنی  زدند؛  رقم  را  عقب ماندگی 
همه   و  هستیم  عقب مانده ای  ملت 
این ها مرثیه ای برای پایان ایران می شود 
حس  نوعی  ناخواسته  به طور  که 
ایجاد  سرزمین  این  در  نفرین شدگی 
در  را  نخستین  گناه  اسطوره  و  می شود 

ایرانی ها فعال می کنند.1 
سایر متفکرین و اندیشمندان این حوزه 
نیز بر نقش روشنفکران ایرانی در افزایش 
دارند:  کید  تأ جامعه  در  ناامیدی  روحیه 
»متاسفانه در دهه های گذشته مدیریت 
نکرده ایم نه تنها دولت ها حتی روشنفکران 

و دانشگاهیان ما خوب عمل نکرده اند.«2
فردمحور  امید  روشنفکران  منظر  از 
روشنفکران  دیگر  عبارت  به  است؛ 
و  دین  عرصه   در  که  یسمی  سکوالر
امید  حوزه   به  را  قائل اند  سیاست 
به عنوان  داده اند.  تعمیم  نیز  اجتماعی 
ملکیان  مصطفی  نظر  بررسی  به  نمونه 
معاصر  روشنفکران  مقبول ترین  از  یکی 

یم.  ایرانی در این باره می پرداز
»در زمانه عسرت فرصت مناسبی است که 
متعلق امید خود را پیدا و از امید اجتماعی 

1. مقصود فراستخواه، انسان ایرانی و امیدهایش، موسسه 
رحمان، 14 آذر 1400.

2. هادی خانیکی، روشنفکران و امید، خبرگزاری ایکنا، 
 7 اسفند 1396.
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به امید فردی گذر کنیم و از نتیجه  تجمیع 
امید  که  ماست  فردی  امیدهای  همین 
جمعی شکل می گیرد. من به امید جمعی 
البته  اجتماعی.  امید  به  نه  هستم،  قائل 
چه بسا  دارم،  امید  از  من  که  تصوری  که 
احساس تنهایی شما را تشدید  کند؛ اما 
این  ولو  ماست.  وجود  واقعیت  تنهایی، 
قبول  از  نمی توان  باشد.  تراژیک  واقعیت 
واقعیت به دلیل تراژیک بودن آن سر باز زد. 
در علوم انسانی هر حقی و هر حقیقتی 

تلخ است.1
امید  ملکیان  نظر  از  می بینیم  چنانچه 
اجتماعی و حتی امید فردی با افسردگی 
روح  که  اجتماعی  امید  و  می شود  جمع 
خودباوری و اعتماد به نفس یک ملت را 
تقویت  و تمدن  جهت ساختن فرهنگ 
می کند، به امید فردی تقلیل داده می شود.

امید  با  ان  رابطه  و  تبیین  جهاد  سه: 
اجتماعی

مهمترین راهکار برای مقابله با تحریفات 
روشنفکری،  تلقینات  و  رسانه ای 
فعال سازی جهاد تبیین در جامعه است. 
بصیرت بخشی  نوعی  تبیین،  جهاد 
که به دنبال سخنرانی  اصطالحی است 
به   1400 آذر  در  انقالب  معظم  رهبر 
تبلیغات رسمی حکومت  کلیدواژه های 

ایران اضافه شده است. 
تبیین  و  تبیین  »بدون  ایشان  نظر  از 
اندیشه   هیچ  و  فکری  هیچ  قطعًا  بلیغ، 
را  عمومی  اعتقاد  و  رواج  توفیق  متقنی، 
بیان  یعنی  تبیین،  کرد«.2  نخواهد  پیدا 
و  جهالت  غبار  بین بردن  از  و  حقیقت 
ممکن  انسان  ذهن  اذهان؛  از  تحریف 
است دچار ابهام شود، مورد تحریف قرار 
از  را  آن  دیگری  فرد  هر  یا  دشمن  و  گیرد 
مسیر حقیقی و عقالنی خودش منحرف 
کند؛ لذا با تبیین مسایل و روشنگری از 
انحرافات ذهنی و گسترش روح ناامیدی 

جلوگیری می شود.

1.  گفت وگوی ویژه نامه نوروزی اندیشه پویا با مصطفی 
ملکیان، 23 فروردین 1399،

1389/4/14  .2

رهبری دریکی از فرمایشاتشان در حمع مداحان در رابطه با نقش جهاد تبیین در امید افرینی 
فرمودند: »اگر امید بود، حماسه خواهد بود. اگر چنانچه دل از امید خالی شد، فکر از منطق 
صحیح تهی شد، حماسه به وجود نمی آید. فضای بدبینی به وجود نیاید؛ فضای سوء ظن 

به وجود نیاید؛ فضای امید، فضای خوشبینی، فضای نگاه به چشم اندازها به وجود آید.«3 
از جهت عقبه  دینی و اعتقادی هم اصل دعوِت صدر اسالم بر پایه  تبیین استوار بود زیرا که 
تبیین و بیان، مهم ترین وظیفه ی پیغمبران است. تبیین حقایق و بصیرت بخشی در سیره  

علوی نیز نمود پررنگی داشته است؛ 
بسیاری از خطبه های نهج البالغه تبیین واقعیاتی است که در جامعه  آن روز وجود داشته 
است و از جمله می توان به خطبه  22 نهج البالغه  که ناظر به آتش افروزان جنگ جمل، 

طلحه و زبیر و بیان توطئه و دسیسه آن هاست.
در قرآن کریم 8 هدف برای جهاد تبیین بیان شده است از جمله:

1. تبیین، برای تقویت تفکر و باالبردن سطح اندیشه و پروازهای بلند فکری است)آیه 242 
بقره(؛

2. تبیین برای راهیابی و راه شناسی)آل عمران آیه 103(؛
3. جهاد تبیین پایداری و مقاومت روشنگرانه است)53 فصلت(؛

4. تبیین برای رفع اختالف)64 نحل(؛
5. تبیین برای خویشتن بانی و خویشتن یابی)187 بقره(؛

6. تبیین برای بهانه زدایی)165 نسا(؛
7. جهاد تبیین، جاده را همواره کردن است تا انسان ها در دام چاله ها نلغزند؛

8. جهاد تبیین برای بازدارندگی.
حضرت علی علیه السالم نیز در خطبه 50 نهج البالغه، به موضوع جهاد تبیین به بهترین 

شکل پرداخته است:
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از دالیل اینکه انسان ها راه را گم می کنند، رفتن به سوی هوای نفس است، دیگران ازآنجاکه 
می خواهند به خواسته های پلید خود برسند فضا را به هم می ریزند و تاریک می کنند، 
ذهن ها را مشوش می کنند، شبهه افکنی و شبهه زایی می کنند، ما هرساله با تعدادی شبهه 
مواجه می شویم که به خصوص متوجه نسل جوان است و این ممکن است زمینه لغزندگی 

و از دست رفتگی را فراهم کند. 
گاهی و به تبع  نتیجه اینکه روشنگری و بصیرت در جامعه و جهاد تبیین نقش مهمی در آ
ان ایجاد امید در جامعه دارد چنانچه در آیات قران و روایات و سخنان مقام معظم رهبری 

به آن اشاره کردیم.

1392/2/11  .3

روشنفکری،  تلقینات  و  رسانه ای  تحریفات  با  مقابله  برای  راهکار  مهمترین 
فعال سازی جهاد تبیین در جامعه است. تبیین، یعنی بیان حقیقت و از بین بردن 
از انحرافات  از اذهان؛ لذا با تبیین مسایل و روشنگری  غبار جهالت و تحریف 

ذهنی و گسترش روح ناامیدی جلوگیری می شود.
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نشریه رصدی_تحلیلی دیده بان اندیشه در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پژوهشی و هیأت 
تحریریه خود، از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی دعوت به همکاری  بنماید.

شرایط همکاری

   دارابودن مدرک تحصیلی ارشد یا دکتری )سطح 3 و 4 حوزوی(
   تسلط بر امر  پژوهش و مقاله نویسی علمی

   آشنایی با ملزومات پژوهشی از قبیل تایپ و ویراستاری
مزایا

    انتشار تولیدات پژوهشی در ماهنامه دیده بان اندیشه
    پرداخت حقوق و حق الزحمه مکفی

       معرفی به کتابخانه های مختلف جهت تکمیل پژوهش

کاربری           عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه، با نشانی 
danial_basir@در ایتا در ارتباط باشند.

شماره پیشین نشریه :

رایحه ریحانه
جریانشناسیتطورمسائلمربوطبهزنان

 تبیین مسائل تاریخی و قدیمی زنان

 بررسی مسائل برساخت شده معاصر زنان

 توصیف تغییر ساحت توجه به مسائل زنان

 جایگاه و تاثیرگذاری زنان در جامعه کنونی
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مسافریآشنا...
امام خمینی)ره( با افشاگری علیه تصویب الیحه کاپیتوالسیون، با تصمیم رژیم طاغوت ابتدا به کشور ترکیه تبعید 
شد. اقامت ایشان در ترکیه یازده ماه طول کشید و ایشان در روز سیزدهم مهرماه سال 1344 به همراه فرزندشان 
حاج آقا مصطفی از ترکیه به تبعیدگاه دوم، کشور عراق اعزام شدند. یکی از مهمترین اهداف رژیم از تبعید امام 
راحل به عراق تداوم جدایی میان رهبری و ملت به پاخاسته و منزوی ساختن ایشان در فضای غیرسیاسی حوزه 
نجف بود. برخالف نقشه های رژیم، امام در نجف موقعیت خود را نثبیت کرده و ارتباط منظم و مستمری را با 
مبارزان و قشرهای مختلف برقرار نمود تا جایی که بعد از رحلت آیت اهلل حکیم، مرجعیت ایشان در داخل و 
خارج ایران فراگیر شد. رژیم ایران و عراق که در سال 1353 طبق قرارداد الجزایر اختالفات خود را کنار گذاشته 
بودند، بر این مبنا فشارها و محدودیت هایی را بر امام شروع کردند و در نهایت ایشان به ناچار راهی پاریس شد. 
« مهمترین مرکز خبری دنیا بود و مصاحبه های  درمدت اقامت 4 ماهه امام خمینی)ره( در پاریس، »نوفل لوشاتو
متعدد و دیدارهای مختلف، دیدگاههای ایشان را در زمینه حکومت اسالمی و هدف های آتی نهضت برای 
جهانیان بازگو می کرد. اوایل بهمن 57 خبر تصمیم امام در بازگشت به کشور منتشر شد. مردم و دوستان امام 
نگران جان ایشان بودند چرا که هنوز دولت دست نشانده شاه سرِ پا و حکومت نظامی برقرار بود؛ اما سرانجام امام 

خمینی)ره( بامداد 12 بهمن 1357 پس از چهارده سال دوری از وطن وارد کشور شد.
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