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نخستین همایش علمی امید اجتماعی

پیشگفتار

برگزاری »همایش علمی امید اجتماعی« در آستانۀ دهمین سال تأسیس »مؤسسۀ علمی، فرهنگی و اجتماعی 

رحمان«، نشان از تداوم بالندگی این نهاد مدنی در امر آسیب شناسی، تبیین، تحلیل شرایط و ارائۀ راهبردهای 

پیشگیری، مدیریت مسایل و مشکالت اجتماعی دارد. انجام مطالعه، پژوهش، تدوین و انتشار گزارش وضعیت 

اجتماعی ایران )۱۳۸۸-1380(، که جلد دوم آن )۱۳۹۵-1388( نیز در دست چاپ و انتشار است، گزارش وضعیت 

اجتماعی زنان )۱۳۸۰-۱۳۹۰(، طرح ایجاد نهاد مّلی حمایت از حقوق کودکان،... برگزاری نشستهای منظم علمی و 

ارتباط و همکاری با شبکه های اجتماعی و نهادهای علمی و مدنی دیگر، نمونه هایی از این تالش پیگیر و جمعی 

است. اکنون امیدواریم که با پیدایش زمینه  ها و فرصت های جدیدی چون: گسترش فناوری های ارتباطی، شبکه های 

اجتماعی و دیده شدن همۀ اقشار جامعه، گسترش آموزش و پرورش عمومی، آموزش عالی و آگاهی بیشتر 

خانواده ها، شهروندان و ادامۀ تقویت ساختار و پیشرفت فرهنگ دموکراسی در سطح ملی و جهانی، شتاب بیشتری 

در فرآیند دستیابی انسان ها به حقوق برابرشان ایجاد شود و چشم انداز روشنی از تداوم این مسیر نیک فرجام برای 

نیل به جامعۀ سالم و شکوفا به وجود آید.

متأسفانه نتایج چند پیمایش ملی انجام شده در یکی دو دهۀ گذشته نشان میدهد که اعتماد، همبستگی و سرمایۀ 

اجتماعی، احساس رضایتمندی و امید به آینده در جامعۀ ایرانی کاهش یافته است. این واقعیت، مؤسسه رحمان را 

بر آن داشت که راهکارهای ارتقای امید اجتماعی را در یک همایش علمی فراگیر مورد بحث و تبادل نظر استادان 

و پژوهشگران مسایل اجتماعی قرار دهد. در این همایش محورهای چیستی مفهوم و دست آوردهای نظری در 

حوزۀ امید اجتماعی، بررسی وضعیت امید اجتماعی در ایران، سبب شناسی امید اجتماعی، آثار، پیامدها و راهکارهای 

بهبود آن مطرح میشود. پذیرش مسئولیت دبیری علمی همایش توسط شخصیت فرهیخته و دانشمندی، چون 

در شورای سیاستگذاری  تنگاتنگ دیگر متخصصان صاحب نظر  دکتر هادی خانیکی« و همکاری  آقای  »جناب 

همایش و نوشتن و داوری مقاالت، تضمینی برای موفقیت این برنامۀ ارزشمند و پراهمیت علمی خواهد بود. در 

اینجا باید از مدیر عامل سختکوش رحمان، جناب مهندس مغازه و همکاران جوان و پرتالش ایشان به سهم خود 

تشکر و قدردانی کنم و فضل و عنایت بیش از پیش الهی را برای همگان درخواست نمایم.

دکتر مصطفی معین

رئیس همایش و رئیس هیأت مدیره مؤسسه رحمان
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گامی فرا پیش نهادن

ابوسعید ابوالخیر، به مجلسی دعوت شده بود که وعظ کند. جمعیت بیش از گنجایش مسجد بود و مستمعان 

چنان نشسته بودند که جا برای تازه واردان نبود. کسی برای گشودن جا فریاد کشید: خدا بیامرزد کسی را که برخیزد 

و گامی فرا پیش نهد! ابوسعید که تازه بر منبر نشسته بود تا سخن آغاز کند گفت: سخن همین بود که این مرد 

گفت، والسالم.

سخن اصلی در همایش امید اجتماعی در ایران نیز همین است؛ گامی به جلو نهادن و برخاستنی امیدوارانه برای 

بهتر زیستن. تالشی که مؤسسۀ رحمان طی یک دهۀ گذشته آغاز کرده و با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و 

فراهم سازی مقتضیات رشد و تعالی و توانمندسازی جامعه از طریق انجام پژوهش ها و مطالعات کاربردی، پیوسته 

و امیدوارانه تجربه کرده است.

امید، انتظاری مثبت دربارۀ آینده و رویدادهای علت و معلولی در پیش است، که میتواند مانند یک سد، بین آثار 

رویدادهای استرسزای زندگی و سالمت جسمی، روانی و رفتاری قرار گیرد و مؤلفۀ اصلی پیشگیری از افسردگی و 

خمودگی محسوب میشود. امید اجتماعی بررسی و تحلیل وضعیت امید در سطح جامعه است که در پویایی و 

تحرکات اجتماعی نقشی مؤثر ایفا میکند، و به خصوص، در جوامع محروم که درگیر اختالف طبقاتی شدید هستند، 

مسئله ای قابل تأمل است، اما چرا در جامعۀ ما امید، مسئلۀ اجتماعی است؟ براساس مطالعات و پژوهشهای 

اخیر و به استناد عمده ترین تحقیقات ملی که در کشور انجام گرفته است، از جمله طرح های ملی »بررسی سرمایه 

اجتماعی« و سه موج »سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان«، به نظر میرسد، یکی از بنیادی ترین مسائل اجتماعی 

پیش رو، پایین بودن »امید اجتماعی« است که خود به کاهش یا تخریب سرمایه اجتماعی، تنزل مشارکت اجتماعی 

و رضایت از زندگی منجر میشود. کاهش »امید اجتماعی«، به صورت ملموسی جامعه را از تعهدات اخالقی و قانونی 

و ارزشهای معنوی دور می کند و راه را بر رشد فرهنگ مادی، رفتارهای فرصت طلبانه فردی و بی اعتنایی به حقوق 

شهروندی می گشاید. به این سبب، با توجه به رسالت اجتماعی مؤسسۀ رحمان، در فرایند بررسی علمی، علل و 

عوامل آسیب های اجتماعی و چاره جویی برای آنها، تالش را برای تبیین وضعیت »امید اجتماعی« و ارائۀ صورتبندی 

روشن تری از آن در ایران ضروری می سازد. 

هادی خانیکی

دبیر علمی همایش
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هادی خانیکی

هدف اصلی در برگزاری »همایش امید اجتماعی در ایران«، طرح موضوع، به مثابه مسئله ای اساسی و ملی است تا 

در خالل بحث ها و گفتوگوهای علمی، بتوان راهکارهایی برای ارتقای امید اجتماعی در جامعۀ ایرانی به دست آورد. 

توصیف و تحلیل پیوندهای میان »امید اجتماعی« با مسائل و آسیب های دیگراجتماعی در جامعه ایران، چگونگی 

سیاستگذاری و طرح خطمشی ها، شیوه ها و راهکارهای مناسب برای حفظ و تقویت امید اجتماعی در جامعۀ ایران، 

تالش برای کاهش شکاف ها و گسست ها میان سازمان های مردم نهاد و جامعه و فراهم ساختن زمینه های همفکری 

و همکاری بین نهادهای مدنی و مراکز دانشگاهی و دستگاه های اجرایی نیز از جمله اهداف مورد نظر این همایش 

است. برای این مهم، از انجمن های علمی و حرفه ای و صاحب نظران در حوزه های گوناگون نظری برای اندیشیدن و 

تحقیق پیرامون چهار محور اصلی همایش: »تبیین چیستی«، »وضعیت«، »سبب شناسی« و »راهکارها و سیاستهای 

امید اجتماعی« دعوت به عمل آمد که خوشبختانه اجماع ارجمندی از اندیشمندان بر مدار امید شکل گرفت. 

جای خشنودی است که استقبال محققان از این مهم، بررسی ابعاد مختلف مسئله امید اجتماعی را در قالب 

سخنرانی ها، گفت وگوها و مقاله های علمی در پی داشت؛ به گونه ای که می توان گفت، مطالعات و ادبیات نظری 

پیرامون این موضوع، به سطح جدیدتری رسیده است و مطبوعات و رسانه های دیگر جمعی و شبکه های اجتماعی 

در این چشم انداز گام های بلندتری برداشته اند. 

امید است این همایش آغاز درخوری باشد برای تالش های نو و گفت وگوهای سودمند پیرامون »امید اجتماعی«. 

حضور و مشارکت ارزنده استادان، محققان، نویسندگان و کنشگران مدنی و همۀ آنان که دیده به فردایی بهتر 

دوخته اند، نشانۀ حیات و تپندگی نبض جامعۀ علمی و مدنی است. 
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برافروختن مشعلی برای آینده

امید چون جوانه ای در قلب هر ایرانی است که طی هزاران سال، نسل به نسل حفظ شده است و نشان آن در بقای 

هویت ملی و برخاستن از پس هر شکست و ناکامی هویدا میشود. در خاورمیانۀ پر تب وتاب و خونین، ایرانیان 

همواره از پرچمداران نهضت های انقالبی و جنبش های آزادی خواه بوده اند و هر زمان که همت کرده اند، توفیقاتی 

به دست آورده اند و آن زمان که خموده در خود فرو رفته و سکون گزیده اند، متضرر شده اند. تاریخ این مرز و بوم از 

این افت و خیزها پر است؛ افت و خیزهای امید اجتماعی ایرانیان. 

امید اجتماعی، به معنای افق دید مشترک یک ملت است. اینکه انسان ایرانی چگونه آینده ای برای ملت و وطنش 

متصور بوده، در هر دوره ای بر میزان تالش و تکاپوی او برای بهبود بخشیدن زندگی اجتماعی تأثیر گذارده است. 

به طور اساسی، ما به امید ایجاد تغییر یا پاسخگویی به نیازی برمی خیزیم و اگر از تأثیرگذاری خود بر شرایط ناامید 

شویم، توان تکاپو نیز از ما سلب خواهد شد. امید اجتماعی جان بخش و تقویت کنندۀ سالمت اجتماعی، مشارکت 

اجتماعی، اعتماد و در نتیجه توسعۀ اجتماعی است. هر زمان که جامعه به تحقق آیندهای روشن ایمان داشته 

باشد، پویایی بیشتری می یابد و به طور خالصه، میتوان امید را شرط الزم جامعه ای زنده و رو به پیشرفت دانست. 

مؤسسه رشد، حمایت، اندیشه )رحمان( براساس امید اجتماعی بنا شده است. در میانۀ دهه هشتاد خورشیدی، 

گروهی از فرهیختگان گردهم می آیند تا در فعالیتی مشترک برای کاهش آسیب های اجتماعی و رشد و تعالی 

جامعه شان تالش کنند. مبنای چنین حرکتی، امید به ایجاد تغییر برای بهتر زیستن و ایمان به مؤثر بودن در تغییرات 

اجتماعی است. از این رو، دهمین سالگرد تأسیس مؤسسه رحمان با نام »امید اجتماعی« برگزار می شود تا در این 

بزنگاه، براساس تجربه و راهی که رحمان پیموده است، گفتوگویی علمی پیرامون چیستی، وضعیت و سبب شناسی 

امید اجتماعی و همچنین سیاستهای ارتقای آن در جامعه درگیرد. 

پی رنگ برنامۀ همایش »امید اجتماعی در ایران« در اسفندماه سال ۱۳۹۵ نگاشته شد. پژوهش های اولیه، توسط 

تیم اساتید همکار و کارشناسان مؤسسه رحمان انجام شد و با مشخص شدن چارچوب اولیه، حداقل هر هفته 

یک جلسه مشورتی، در ارتباط با موضوع و چند و چون بیان آن برگزار گردید. شورای برنامه ریزی و کمیتۀ علمی 

همایش طی چندین جلسه تشکیل شد و حاصل گفتوگوها، صورت بندی برگزاری همایش به لحاظ کمی و کیفی 

هدی امامی

دبیر اجرایی همایش
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به شکل حاضر بوده است. 

از آنجا که امید موضوعی میان رشته ای است، مؤسسه تمام تالش خود را کرد تا متخصصان رشته های درگیر با این 

مسئله، آرا و دیدگاه های خود را ارائه دهند. الهیات، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، اقتصاد، ادبیات، روانشناسی 

و هنر از جمله رویکردهایی هستند که پیرامون موضوع امید اجتماعی در این همایش به یکدیگر پیوند خورده اند. 

ساخت دو فیلم مستند، سفارش یک ویژه نامۀ کامل از دوماهنامۀ مروارید با موضوع امید، بررسی آثار هنری مرتبط 

و برگزاری نمایشگاه، برنامه ریزی و اجرای چندین کارگاه تخصصی و ایجاد فضای نمایشگاهی، به منظور معرفی سمنها 

و نهادهای همکار و حامی همایش، برخی از فعالیت های تیم اجرایی برگزارکنندۀ برنامه حاضر است. امید که با این 

تالش، گامی برای فروغ شعلۀ امیدواری در ایران برداشته باشیم. 

زمان بیکرانه را

تو با شمار گام عمر ما مسنج.

به پای او دمیست این درنگ درد و رنج،

به سان رود،

که در نشیب دره سر به سنگ میزند،

رونده باش.

امید هیچ معجزه ای ز مرده نیست،

زنده باش*...

»هوشنگ ابتهاج«

هدی امامی
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صندوق بازنشستگی کشوری

شهرداری تهران

نهاد ریاست جمهوری ایران

 علیرضا خوشبخت

سید شهاب الدین شهسوارزاده

سیده فردوس شیخ االسالم

اسما صارمی

 میرشاهین فاطمی

ضحی معتمدی

احسان میرزاده

میترا عظیمی

 حسین سخنور

 نجمه معصومی

اشرف سادات موسوی

 پژمان موسوی

وحید موسوی داور

سیده هدی ناجی

بهمن یوسفی سادات

شرکت مدیا تولز

مؤسسه دایره

مؤسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین

مصطفی اکبری                بابک افشار               مرتضی قهرمانیان
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دوشنبه۷اسفند

ــی برنامــهتفصیل

ساعت

۱۰ تا ۱۲

ساعت

۱۴ تا ۱۶:۳۰

۱۲ تا ۱۴

۲۰ دقیقه

۵ دقیقه

۱۵ دقیقه

۱۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۱۵ دقیقه

۱۵ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۱۰ دقیقه

۲۵ دقیقه

۲۰ دقیقه

افتتاحیه - قرائت قرآن، سرود جمهوری اسالمی، اعالم برنامه

مقدمه و معرفی پنل توسط مدیر: سعید مدنی

پرسش و پاسخ

کلیپ همایش

ارائه 1: سعید مدنی - از امید فردی تا امید اجتماعی
)مفهوم شناسی امید اجتماعی(

ارائه 2: پرویز آزاد فالح - عالقه اجتماعی: سازه ای بنیادی
در امید اجتماعی و سالمت

ارائه 3: فهیمه بهرامی - نمود اجتماعی امید
در موعودگرایی و اتوپیا

ارائه ۴: میالد پشتیوان - الهیات تطبیقی امید: تاریخ،
امید و آینده

ارائه ۵: محمد مهدی اردبیلی - ضرورت فلسفی
و امکان احیای امید 

گزارش دبیر همایش: هادی خانیکی

سخنرانی رئیس دانشکده: علی اکبر تاج مزینانی

سخنرانی رئیس همایش: مصطفی معین

سخنران 1: مصطفی ملکیان

سخنران 2: سارا شریعتی )روزی فرا خوهد رسید(

نــاهــار و نمـــــاز

سالن شهید مطهری

چیستی امید اجتماعی



نخستین همایش علمی امید اجتماعی

دوشنبه۷اسفند

ساعت

۱۷ تا ۱۹

۱۶:۳۰ تا ۱۷

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

سخنران 3: رحیم نوبهار - مردم ساالری و امید اجتماعی

سخنران 4: مقصود فراستخواه - انسان ایرانی و امیدهایش

سخنران ۵: حمیدرضا جالئی پور - سیاسِت امید در ایران

غالمرضا غفاری - سرمایه اجتماعی در ایران

حسین سراج زاده - کارآمدی و امیی: چشم انداز حل مسائل شهری و امید به آینده

محمدرضا جوادی یگانه - ارزشها و نگرشهای ایرانیان

استــراحــت و پذیـــرایــی

امید اجتماعی و گزارشهای ملی :

۵ دقیقه

۱۵ دقیقه

۱۵ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

مقدمه و معرفی پنل توسط مدیر: میترا عظیمی

ارائه ۶: میترا عظیمی - امید اجتماعی، مفاهیم و شاخصها

پرسش و پاسخ

ارائه 1: محمدسعید ذکایی - گفتمان های امید
در شبکه های اجتماعی

ارائه 2: نسیبه زنجری - امید اجتماعی و عوامل آن
در میان سالمندان شهر تهران

ارائه 3: مهدی مالمیر - وضعیت سنجی امید اجتماعی
در بین استانهای كشور

ارائه ۴: علی احمد رفیعی راد - بررسی وضعیت امید
به آینده نوجوانان استان لرستان

ارائه ۵: مهدی حسین زاده فرمی - پایش فعالیت
گروه های دانشجوئی و افزایش امید اجتماعی در جامعه

ساعت

۱۴ تا ۱۶:۳۰

سالن شهید ارشاد

وضعیت امید اجتماعی
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سهشنبه۸اسفند

برنامــهتفصیلــی

ساعت

۱۰ تا ۱۲

ساعت

۱۴ تا ۱۶:۳۰

۱۲ تا ۱۴

۱۰ دقیقه

۵ دقیقه

۲۰ دقیقه

۱۵ دقیقه

۱۵ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۳۵ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

قرائت قرآن، اعالم برنامه

مقدمه و معرفی پنل توسط مدیر: محمد مهدی مجاهدی

ارائه ۶: آذر منصوری - راهکارهای سیاسی ارتقاء امید اجتماعی

پرسش و پاسخ

سخنرانی 1: شهیندخت موالوردی

ارائه 1: سعید مدنی - جنبش های اجتماعی
و دیالکتیک امید و ناامیدی

ارائه 2: محمدرضا جالیی پور - امید اجتماعی و
کنشگرِی منفی

ارائه 3: محمد مهدی مجاهدی - فرهنگ گرایی در ستیز با 
سیاست و امید اجتماعی

ارائه ۴: حسام سالمت - امیِد یک »مردم«: درآمدی بر 
مختصات قسمی سیاسِت امید

ارائه ۵: حمیدرضا حیدرپور - تضمین حقوق شهروندی در نظام 
سیاسی شهروندمدار و تثبیت مولفه های رفاه و امید اجتماعی

سخنران 2: علیرضا علوی تبار -  انصاف اکتشافی و امید اجتماعی

پخش مستند

سخنران 3: محمدامین قانعی راد - امید اجتماعی به مثابه ویژگی وجدان جمعی

سخنران۴: محمدجواد غالم رضاکاشی - بسترهای سیاسی افت امید اجتماعی

نــاهــار و نمـــــاز

سالن شهید مطهری

سیاست و امید اجتماعی



نخستین همایش علمی امید اجتماعی

سهشنبه۸اسفند

ساعت

۱۷ تا ۱۹

۱۶:۳۰ تا ۱۷

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۱۵ دقیقه

۲۵ دقیقه

۱۰ دقیقه

۵ دقیقه

سخنران۵: حسین پاینده - یاس در سینما و رمان معاصر فارسی

سخنران ۶: بیژن عبدالکریمی - بیم ها و امیدهای انسان معاصر از چشم انداز فلسفی

سخنران ۷: نعمت اله فاضلی - مساله امید در ایران

اختتامیه -  ارائه گزارش مدیران پنل ها

مدیر: هادی خانیکی

قرائت بیانیه

استــراحــت و پذیـــرایــی

۵ دقیقه

۱۵ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

مقدمه و معرفی پنل توسط مدیر: علی جنادله

پرسش و پاسخ

ارائه 1: علی جنادله - مسئولیت جامعه شناسی
تاریخی ایران و امید اجتماعی

ارائه 2: احمد میدری - یاس در روشنفکران
و مسئولین

ارائه 3: محمد فاضلی - محیط زیست
و امید اجتماعی

ارائه ۴: آرش نصر اصفهانی - تحلیلی بر امید اجتماعی بازنشستگان
و سالمندان ایران با استفاده از نتایج پیمایش های ملی

ارائه ۵: مهدی اصل زعیم - امید اجتماعی و دگرگونی فهم 
تغییرات در نزد ایرانیان

ساعت

۱۴ تا ۱۶:۳۰

سالن شهید ارشاد

سبب شناسی

امید اجتماعی

پخش تیزر
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معرفــیکارگاههــا

چرا بحث دربارۀ »امید اجتماعی« مهم است؟

هر جامعه ای، حال می خواهد شرقی باشد یا غربی، مسلمان باشد یا مسیحی، دینی باشد یا غیردینی، جایی 

برای بهتر شدن دارد. در ایراِن امروز نیز، عدۀ زیادی از افراد جامعه، به -دست کم- بخشی از وضعیت موجود 

ح میکنند؛ از تحرکات اعتراضی گرفته تا نگارش  انتقادهای جدی وارد میدانند و آنها را به اشکال گوناگونی مطر

به  برخی  اصالح.  به  برخی  می اندیشند،  تغییر  به  برخی  اجتماعی.  شبکه های  و  رسانه ها  اقسام  و  انواع  در 

تکنیک های تند اعتراضی باور دارند، برخی به روشهای مسالمت آمیز. بعضی وضعیت موجود را دچار انسداد 

غ از همۀ این مباحث، سالهاست خودشان وارد کنشهای مؤثر شده و به فعالیتهای  میدانند و بعضی هم فار

مدنی مشغول هستند. 

انتظار  را  فردا  نیستیم، چگونه  به جامعۀ خود بی تفاوت  از دغدغه و درد که نسبت  پر  این »ما«ی  ما،  ولی 

احساس؟  و  واقعیت  آرمان،  اندیشه ورزی،  کدام  اتکای  به  می دهیم؟  توضیح  را  آن  چه طور  و  می کشیم 

اندیشمندان، فالسفه و ادیان از امید چه گفته اند؟ در صورتی، ما بهتر می توانیم از پِس مسئولیت اجتماعی 

خ می دهد، تبیین کنیم و به کنش جمعی خود برای روشنتر  خویش برآییم، که بتوانیم آنچه مقابل دیدگان ما ر

کردن فردایی که جامعه در پیش دارد، شکل دهیم.

در همین راستا، مؤسسه رحمان، بر آن شد که بحث پیرامون »امید اجتماعی« را در سخنرانی های آکادمیک 

برنامۀ  برگزار کند که  روز همایش، محدود نکند و مجموعه نشست هایی گفتوگو محور، دانش افزا و مهارتی 

آن را در ادامه مالحظه می کنید.



نخستین همایش علمی امید اجتماعی

کارگاه ها عناوین 

ــینه پیش

فلسفه و امید

اجتماعی کارآفرینی 

دکتر محمدمهدی اردبیلی

پدرام الوندی

مرضیه محبی

زهرا بهروزآذر

حسام سالمت

راه حل گرا روزنامه نگاری 

تبعیض جنسیتی، قانون، امیدها و چشماندازهای زنان امروز

دکترای فلسفۀ غرب، پژوهشگر، نویسنده، مترجم و مدرس حوزۀ فلسفه

دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، پژوهشگر و مدرس حوزۀ علوم اجتماعی

دانش آموخته و مدرس علوم ارتباطات، روزنامه نگار، پژوهشگر و نویسنده

در حوزۀ روزنامه نگاری و تاریخ شفاهی

قاضی سابق دادگستری مشهد، وکیل دادگستری

مدیرعامل سازمان مردم نهاد کانون زنان حقوقدان سورا، فعال حقوق زنان

دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران، پژوهشگر و نویسنده در حوزۀ کارآفرینی اجتماعی

طراح و برگزارکننده کارگاه در زمینۀ کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی NGO ها

 فکرکردن به امید به وقت ناامیدی: تأمالتی مقدماتی بر

دشواری های نازدودنِی مفهوم امید

محمدمهدی اردبیلی

زهرا بهروز آذر

حسام سالمت

پدرام الوندی

مرضیه محبی

یکشنبه ۱۳ اسفند

سه شنبه ۱۵ اسفند

سه شنبه ۱۵ اسفند

دوشنبه ۱۴ اسفند

دوشنبه ۱۴ اسفند

۱۵ تا ۱۹

۱۰ تا ۱۴

۱۵ تا ۱۹

۹ تا ۱۲

۱۵ تا ۱۹

مدرس

مدرس

ساعتروز
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فلسفه و امید

کارگاه نیم روزۀ »فلسفه و امید«، طرحی تحلیلی از »فلسفۀ امید« و شرایط هستی شناختی تحقق آن را ارائه 
ح ایده های فیلسوفان )از یونان باستان و قرون  البته هم به طر خواهد کرد. بررسی فلسفی معنای »امید«، 
و  نیچه  هگل،  اسپینوزا،  شاخص:  چهرۀ  چهار  بر  تمرکز  با  پست مدرن  و  مدرن  فیلسوفان  تا  گرفته  وسطی 
دریدا( در خصوص »امید«، و هم به تحلیل موضوعِی مفاهیم فلسفی دیگری همچون: »امکان«، »ضرورت« 
و »جوهر« تعمیم خواهد یافت. پس از واکاوِی فلسفِی مفهوم امید، با بررسی شرایط موجود، ممکن است 
بتوان دقیق تر و عمیق تر از وجود یا فقداِن امید، ضرورت یا امکاِن امید، و از همه مهمتر، از امید به آینده و 

آیندۀ امید سخن گفت.

روزنامه نگاری راهحلگرا، چشماندازی نو به روزنامهنگاری اجتماعی

در این کارگاه، دربارۀ روزنامه نگاری راه حل گرا صحبت میکنیم. راجع به نوعی گزارشگری دقیق و متقاعدکننده و 
پاسخ هایی که دربارۀ یک مسئلۀ اجتماعی وجود دارد. راه حل گرایی چهار ویژگی کلیدی دارد: برای هر سوژه 
راه حلی ارائه می دهد، مخاطب را از وجود پاسخ مطمئن می سازد، درس هایی برای آموختن دارد و بینشی نو 
با دنیای پیرامون در قهر آرمان گرایانه نیست. دربارۀ چنین  اینکه واقع گراست و  را منتقل میکند و درنهایت 

نگاهی به گزارشگری اجتماعی در این کارگاه گفتوگو میکنیم.

تبعیض جنسیتی، قانون، امیدها و چشماندازهای زنان امروز

بخش اول: بررسی مفهوم جنسیت از دیدگاه جامعه شناسی و برساخت گرایی؛
             بررسی دالیل تبعیض جنسیتی از نگاه جامعه شناسان مکاتب مختلف؛

             نگاهی به جنبش فمینیستی و مراحل تاریخی و نظریه های مربوط به آن.
بخش دوم: قوانین مربوط به زنان و خانواده در ایران و بررسی اجمالی سیر تاریخی آنها.

            آسیب شناسی قوانین و تأثیر آن بر فرهنگ؛
بخش سوم: راهکارهای برساختن شهروندی خانوادگی با استفاده از ظرفیت های فقهی و قانونی؛

بخش چهارم: بررسی مهمترین مسائل زنان: خشونت در خانواده، فضای عمومی و محیط کار.
                 عدم امکان مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برابر برای زنان، تبعیض جنسیتی در جامعه.

چه می توان کرد؟ بررسی راه های توانمندسازی زنان با تکیه بر امیدبخشی، خودباوری و آگاهی رسانی.

ســرفصلهاوتوضیحــاتکارگاههــا



نخستین همایش علمی امید اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی

مسئول حل مسایل اجتماعی جامعه کیست؟ من، شما، مؤسسات خیریه یا دولت؟ چگونه میتوان این مسایل را 
حل کرد؟ آیا راه اندازی مؤسسۀ خیریه و جلب کمک های مردمی و توزیع آنها در بین اقشار آسیب پذیر تنها مسیر 
حل مسایل اجتماعی است؟ یا میتوان مدلی اجرا کرد که در حین ایجاد درآمد پایدار، به حل مسایل اجتماعی 
آیا می توان در عرصۀ اجتماعی هم  برد؟  را در حل مسایل اجتماعی به کار  منجر شود؟ چطور می توان نوآوری 

کارآفرین بود؟ کارآفرین اجتماعی کیست و چگونه فعالیت میکند؟ 
اگر به دنبال یافتن پاسخ این سؤاالت هستید، فرصت کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی را از دست ندهید.

فکرکردن به امید به وقت ناامیدی: تأمالتی مقدماتی

بر دشواری های نازدودنِی مفهوم امید

الف. خواِب آینده را دیدن در اکنوِن رو به احتضار: امید بر بستر مسیانیسم و اتوپیاباوری؛
ب. امید و مسئلۀ تاریخ مندی: از نقِد سنت تا گشایش آینده در پرتو زمان آگاهِی مدرن؛

ج. امیدهای بزرگ، امیدهای کوچک، و مسئلۀ فواید بدبینی: مارکسیسم، لیبرالیسم و محافظه کاری؛
د. »به چه می توانم امید بندم؟«: هستی شناسی امید، مسئلۀ ابژکتیویته و پرسش از قدرتهای سوژه؛

ه. انسدادهای آینده و واقعیت ناامیدی یا، مقدم های بر قبض و بسط های تاریخی امید؛
و. امید جمعی در متِن گشایش های سیاسی یا، چرا آیندۀ امید در گروی آیندۀ سیاست است؟
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امیــداجتماعــیدرقــابمســتند

تصویر امید اجتماعی در آینۀ خالقان آثار هنری

امید  گفتمان  ترویج  برای  که  رسید  برآیند  این  به  اجتماعی  امید  برگزاری همایش  روند  در  مؤسسه رحمان، 

اجتماعی و رواج مفاهیم آن، باید از تمام ظرفیت گونه های مختلف رسانه استفاده کند. بر همین اساس بود 

که ساخت فیلم مستندی دربارۀ مفهوم امید اجتماعی، از نگاه هنرمندان و خالقان آثار هنری و نحوۀ بازتاب 

این امید یا ناامیدی در آثار آنان مورد توجه قرار گرفت. ساخت این فیلم طی قراردادی به محمد شکیبانیا، 

از مستندسازان نام آشنای ایران و سردبیر مجلۀ سینمایی همشهری ۲۴ واگذار شد.

سؤال اصلی این بود؛ اگر بخواهیم به تصویر کمابیش کاملی از آنچه در سال های گذشته بر سر امید اجتماعی 

آمده است، اتفاقات و عواملی که مردم را به سمت ناامیدی هدایت کرده یا امید به آیندهای مطلوب تر را به 

آنها بخشیده است و آدم هایی که زندگی شان دست خوش این رفت وآمد مداوم، میان امید و ناامیدی بوده 

برسیم، باید به سراغ کدام راوی و چه روایت هایی برویم؟

اینجا بود که پای هنرمندها به مستند ما باز شد. آدم هایی که در این چند سال دربارۀ زندگی آدم های معمولی 

نوشته بودند، ساخته بودند و اجرا کرده بودند. آدم های روایت شده در آثار هنری آنها، تمام مشاهدات آن 

هنرمند را از امیدواری یا ناامیدی آدم ها در زمانۀ خودشان دربرمی گرفتند. مشاهداتی که از زندگی زیستۀ آن 

هنرمند بیرون آمده و با احساسات و درونیات خود او ترکیب شده است.

از امیدواریشان کاسته، یا گاهی به آن  آنها برای ما گفتند که چگونه نوسانات سیاسی و اجتماعی، ذره ذره 

چه  و  ساخته اند  چیزی  تأثیر چه  تحت  را  آثارشان  ناامید  یا  امیدوار  که شخصیت های  گفتند  است.  افزوده 

چشماندازی پیش روی آنها متصور بوده اند.

انتزاعی نیست. این گزاره، نتیجۀ حاصله از  اندازه که برخی فکر می کنند شخصی و  جهان هنرمندها، به آن 

مواجهۀ این مستند با هنرمندهای گوناگونی از رشته های متعدد است. گاهی از مطالعه و مشاهدۀ آثار آنها، 

بهتر از هر مقاله یا گزارشی می توان بستر اجتماعی مورد اشاره و بحران هایش را شناخت. این مستند گزارش 

ما از گزارش های پراکنده ای است که چند هنرمند در طول سالیان از امید یا ناامیدی اجتماعی داده اند.

در این فیلم که با کارگردانی رضا فخاری و تهیه کنندگی محمد شکیبانیا تدارک دیده شده است، مجموعه ای 

از کارگردانان، نویسندگان و آهنگسازان صاحب نام ایرانی حضور دارند.
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امید اجتماعی در روایت آدم های معمولی، روزهای ساده 

فاقد  و  بدیع  مفهومی  اجتماعی،  علوم  به  عالقه مندان  و  دانشجویان  از  بسیاری  برای  اجتماعی،  امید  مفهوم 

امید  همایش  برگزاری  به  رحمان،  مؤسسه  هدف،  همین  اساس  بر  است.  دانشگاهی  غنی  نظری  پشتوانۀ 

اجتماعی اقدام کرد و در همین راستا برای گسترده شدن این مفهوم به زبانی غیر از زبان معمول، در ارائۀ 

اجتماعی  امید  دربارۀ مفهوم  فیلم مستندی  از طریق ساخت  این مفاهیم  ترویج  رویکرد  مقاالت دانشگاهی، 

را انتخاب کرد.

بر همین اساس، ساخت فیلمی مستند با موضوع امید اجتماعی و با هدف بیان مفاهیم این حوزه در دستور 

کار مؤسسه قرار گرفت. ساخت این فیلم طی قراردادی به مهدی جلیلی، دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه 

عالمه و پژوهشگر حوزۀ مسائل اجتماعی واگذار شد. 

در واقع، ما در مؤسسه رحمان و در همکاری با تیم فیلم مستند امید اجتماعی و برای ساختن فیلمی دربارۀ 

با  ارتباط  برقراری  از  عاجز  هنرِی  رویکردهای  به سمت  نه  که  بودیم  روشی  به دنبال  اجتماعی،  امید  مفهوم 

مخاطب عام برود و نه به سمت بیانگری صرف و توضیح واضحات؛ بنابراین به مسیری کشیده شدیم که از 

سمتی بدیهی می نمود و از سمت دیگر پیچیدگی های فراوانی در اجرا داشت.

دوربین بی طرف و مشاهده گر فیلم ما، زندگی روزمره و عادی چند شهروند معمولی را در بازه ای نسبتاً طوالنی 

ثبت میکرد تا فیلم نهایی، ترکیبی از چند زندگی متفاوت و متنوع باشد؛ با تکیه بر اشتراکات و اعمال تکرار 

شوندۀ روزانه و لحظاتی که بازتابی از روِح "امید / ناامیدی" جاری در آن زندگی ها بود. در ترکیب این آدم ها، 

"امید اجتماعی"  از  برآیندی  به  انگیزه ها و مسیرهای متفاوتی که داشتند، همچنین می شد  با خاستگاه ها و 

رسید و از گونه های دیگر امید جدا شد.

به عنوان  که  بود  عظیمی  میترا  پژوهش  و  قهفرخی  مدنی  سعید  از  گفتارهایی  مسیر،  این  در  ما  هدایتگر 

مقدمه ای بر شناخت هر یک از شخصیت ها و موقعیتی که در آن هستند، در فیلم قرار گرفته است. به این 

ترتیب، این صدا تماشاگر را در ورود به بنیان های نظری مفهوم امید اجتماعی یاری خواهد کرد. 

در این فیلم که به کارگردانی نگار یعقوبی، دانش آموخته رشته کارگردانی دانشکده سینما، تئاتر و تهیه کنندگی 

امید  داستان  پازل  از  بخشی  هرکدام،  که  معمولی  شهروندان  از  تعدادی  است،  شده  ساخته  جلیلی  مهدی 

اجتماعی را شکل می دهند، در برابر دوربین مستند ما زندگی میکنند.
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و�ــژهنامه

امید، در هفتمین مروارید

نشریۀ مستقلی مانند مروارید، قطعاً مخاطبانی حساس به مسائل اجتماعی دارد. به همین منظور، مؤسسه 

رحمان بر آن شد تا از دستاندرکاران این مجله بخواهد، شمارۀ هفتم خود را به موضوع امید اختصاص دهند 

تا هم پیش زمینه ای برای همایش امید اجتماعی باشد و هم صرف نظر از این برنامه، اهمیت بحث و اندیشه، 

نگاه های  با  ناامیدی می خوانیم،  و  امید  از  یادآور شود. در شمارۀ هفتم مروارید،  را  اجتماعی  امید  پیرامون 

گوناگون: هنر، محیط زیست، فلسفه، علوم اجتماعی، سیاست و... .

در آغاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه، آقایان دکتر معین، در مقام رئیس همایش و دکتر خانیکی، در جایگاه 

دبیر علمی همایش، یادداشت هایی دربارۀ امید اجتماعی نوشته اند.

بخشی از شمارۀ هفتم مروارید، به گفتوگو با افرادی چون: مقصود فراستخواه، محمد درویش، نسیبه زنجری، 

بیژن عبدالکریمی، حسام سالمت، آذر منصوری، سعید مدنی، محمد یعقوبی و... اختصاص یافته است.

بخش دیگر نیز دربرگیرندۀ یادداشت هایی پیرامون اموری است که به نحوی با شادی، غم، امید و ناامیدی 

پیوند خورده اند؛ مثل: مهمانی دادن، به اشتراک گذاشتن خبرهای بد، زنانی که با وجود همۀ محدودیت ها 

به فعالیت های مورد عالقه شان می پردازند، موسیقی پاپ، نقاشی، سینما و... .

نشریات  مجازی،  فضای  گسترش  به خصوص  فرهنگی،  و  اقتصادی  سیاسی،  عوامل  برخی  تأثیر  تحت  گرچه 

تأثیرگذاریشان  و  دارند  را  خود  خاص  خوانندگان  همچنان  ولی  شده اند،  روبه رو  مخاطب  کاهش  با  کاغذی 

انکارناپذیر است. امیدواریم نشریات و روزنامه های پرمخاطب، از ظرفیت باالی خود در شکل دادن به بحث 

و گفتوگو پیرامون مفهوم مهم "امید اجتماعی" بهره بگیرند. 
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۱. پرویز آزادفالح 

۲. محمدمهدی اردبیلی 

۳. مهدی اصل زعیم 

۴. سید امیرعباس افشارامین 
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۷. حسین پاینده 

۸. میالد پشتیوان 
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عالقه اجتماعی: سازه ای بنیادی برای امید اجتماعی و سالمت

پرویز آزادفالح

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

عالقه اجتماعی یکی از مهمترین ارکان زندگی جمعی است. عالقه اجتماعی نگرشی است که ارتباط فرد را با انسان های 

دیگر فراهم می کند و رشد و تحول و سعادت فرد را همسو با منافع اجتماعی پیش می برد. صورت بندی های حوزه 

سالمت در چند دهه اخیر بر اهمیت مؤلفه های اجتماعی، در کنار مؤلفه های زیستی و روانی و معنوی، تأکید داشته اند. 

بدیهی است که نیل به بهزیستی روانی و اجتماعی وابستگی تنگاتنگی به شکلگیری این مفهوم در جامعه دارد.

پیدایش عالقه اجتماعی در فرایند تربیت و شکلگیری هویت اجتماعی از سال های نخست زندگی آغاز می شود. فردی 

که از عالقه اجتماعی برخوردار است، ازیک طرف، درجهت مشارکت اجتماعی و پیشرفت جامعه گام برمیدارد و ازطرفی، 

همواره خود را متصل به شبکه اجتماعی می داند و در برابر چالش ها و تنیدگی ها، احساس درماندگی و تنهایی نمی کند.

به نظر می رسد که جامعه ایران، باوجود برخورداری از فرهنگی جمعگرا، در مسیری حرکت میکند که عالقه اجتماعی 

در  کودکان  آموزش  که  گرفت  نتیجه  می توان  واقع بینانه  نگاهی  با  می شود.  متزلزل  و  کمرنگ  به تدریج  آن  اعضای 

خانواده ها، مدارس، رسانه ها، نهادهای تربیتی و به خصوص آموزش وپرورش، برپایه رقابت و پیشی گرفتن از دیگران 

درجهت رسیدن به رفاه و خوشبختی فردی است. کودک از ابتدا خود را در میدان مبارزه ای می بیند که برای پیروزی 

در آن باید دیگران را پشت سر بگذارد. به این ترتیب، در جامعه ای که اهداف فردی بر اهداف جمعی اولویت می یابد و 

نقش مهمتری پیدا میکند، ناامنی و اضطراب به خصوصیات بارز افراد تبدیل می شود.

در جامعه ناایمن، همه تالشهای فرد درجهت مصونیت از عواملی است که »من خودشیفته« را به خطر می اندازند. در 

چنین شرایطی، حفظ منافع فردی، حتی به قیمت نادیده گرفتن دیگران و تضییع حقوق آنها، نه تنها گزینه بعیدی نیست، 

بلکه به جزئی از نظام ارزشی فرد تبدیل می شود.

در مقاله حاضر، نویسنده بر نقش مهم شکلگیری عالقه اجتماعی در بهزیستی، امید، امنیت و آیین شهروندی تأکید 

ایران می پردازد که روند شکلگیری عالقه  از زمینه های اجتماعی و تربیتی و فرهنگی جامعه  می کند و به آن دسته 

اجتماعی را مختل می سازند.

واژه های کلیدی: عالقه اجتماعی، امید اجتماعی، امنیت، شهروندی، آموزش وپرورش
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ضرورت فلسفی و امکان احیای امید

محمدمهدی اردبیلی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ناشی  است  ناپایداری  لذت  ”امید  می نویسد،  اخالق  رسالۀ  در  اسپینوزا  چیست؟  فلسفی  منظر  از  »امید« 

احساسی  به معنای  امید  اینجا،  در  می کنیم.“  تاحدی شک  آن  وقوع  در  که  گذشته ای  یا  آینده  امر  تصور  از 

لذت بخش است همراه با تردید دربارۀ آینده. اگر این احساس نه لذت بخش، بلکه آزارنده باشد، به »ترس« 

بدل می شود، و اگر همراه با تردید نباشد، به »یقین«. پس، مفهوم امید ذاتاً با نوعی »امکان« ارتباط دارد. 

ح شده است که همگان  ازطرفی، »اصل عّلیت« از ابتدای تاریخ فلسفه و اندیشۀ بشری، به عنوان اصلی مطر

درواقع  چیز  هر  شناخت  زیرا  است؛  شناخت  نوع  هر  شرط  دارد“،  علتی  چیزی  ”هر  اینکه  می پذیرند.  را  آن 

به معنای شناخت علت آن است. اما مشکل اساسی آنجا است که اصل عّلیت را به سطح همۀ اشیا تعمیم 

دهیم و نتیجه بگیریم که همۀ امور و رخدادها براساس نظامی عّلی و پیوسته از ازل تا ابد جریان دارد. این 

نتیجه بالفاصله ما را در نوعی جبرگرایی گرفتار می کند. این جبرگرایی همواره در تاریخ فلسفه، از یونان باستان 

تا دوران مدرن، رواج داشته است و البته، اوج آن در فلسفۀ اسپینوزا یافت می شود.

اسپینوزا در رسالۀ اخالق صراحتاً ادعا میکند که ”ممکنی در عالم موجود نیست، بلکه وجود همۀ اشیا و نیز 

افعالشان... به وجه معنی موجب شده اند.“ حال، پرسش این است که اگر مفهوم »امید« بر نوعی »امکان« 

ندارد،  وجود  »امکان«  از  شکلی  هیچ  عّلیت،  اصل  از  حاصل  جبرگرایِی  براساس  اگر  ازطرفی،  و  است  مبتنی 

پس، آیا اصاًل جایی برای »امید« باقی می ماند؟ آیا »مفهوم« امید را صرفاً باید به »جهِل« ناشی از نشناختن 

ضرورت تقلیل داد؟ در اینجا، با بن بستی مواجه می شویم که راه رهایی از آن را یکی از جبرگراترین فیلسوفان 

تاریخ، یعنی هگل، به ما نشان می دهد. مقالۀ حاضر، پس از تبیین معنا و تاریخ مفهوم امید و نسبتش با 

ضرورت، و با کمک آثار هگل و پیوند دیالکتیکی ضرورت و آزادی نزد او، بن بست مفهوم »امید« را به لحاظ 

ح می کند و امکان احیای »امید« را می سنجد. فلسفی می گشاید و معنای تازه ای از »امید« را مطر

واژه های کلیدی: امید، امکان، ضرورت، هگل، اسپینوزا
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امید اجتماعی و دگرگونی درک ایرانیان از تغییرات

مهدی اصل زعیم

دکترای جامعه شناسی - کارشناس پژوهشی استانداری البرز

امیدواری شامل احساس و حالتی است که با انتظار بهبود وضعیت و حس توانمندی و تأثیر در تغییرات مطلوب ارتباط دارد. 

مطالعه تاریخ به ما نشان می دهد که نزد ایرانیان، به دالیل مختلف فرهنگی و اجتماعی، دستیابی به وضعیت های مطلوب با 

دگرگونی های اساسی گره خورده است و شکاف بین انتظارات و واقعیت های تحمیل شده به جامعه موجب شده که مشارکت 

اجتماعی- که با امید اجتماعی پیوند دارد- جای خود را به ازخودبیگانگی اجتماعی- که محصول ناامیدی اجتماعی است- بدهد.

تجربه زیسته ایرانیان و به ویژه نخبگان ایرانی در چند دهه اخیر، آموزه هایی را درزمینه مشارکت و راهبری تغییرات اجتماعی 

برای ایشان فراهم کرده است که برمبنای آن، رویکرد اصالحی و تدریجی برمبنای منطق فازی را بر رویکردهای رادیکاِل منطبق بر 

منطق دودویی ترجیح می دهند. اما نباید فراموش کرد که فرهنگ اجتماعی ایرانیان برمبنای مشارکت های سازمان یافته استوار 

نشده است و ازطرفی، مقاومت های ساختاری زیادی در مقابل دگرگونی های مطلوب جامعه ایران وجود دارد. درنتیجه، پاسداری 

از روشنایی امید و نهادینه کردن رویکرد اصالحی در جامعه ایران، همچنان کاری طاقت فرسا است و به صبوری نیاز دارد.

مقاله حاضر پژوهشی اسنادی است، هرچند تجربه زیسته نگارنده نیز، برپایه مدلی نظری و مفهومی، به تحلیل این موضوع 

کمک میکند. مدل نظری این مقاله برای تحلیل وضعیت امیدواری ایرانیان و دگرگونی فهم ایشان از تغییرات، براساس الگوهای 

ساختی کارکردی پارسونز و دیالکتیک مستمر »من فاعلی« و »من اجتماعی« مید و بلومر ارائه می شود.

تعامل طبیعی ساختارهای اجتماعی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می تواند نیازها را پاسخ دهد و در فرایند 

شکل دهی »من اجتماعی« به اندازهای سّیال و منعطف باشد که »من فاعلی« فراموش نشود و به مثابه اراده آزاد انسانی بتواند 

ازطریق تعامل با »من اجتماعی« به شکلگیری »خود« منجر شود. دراینصورت، »بودن« و »عاملیت« حس خواهد شد و امیدواری 

جان میگیرد و به تدریج افزون می شود. اما اگر ساختارها ناکارآمد و انعطاف ناپذیر باشد، »من اجتماعی« آنچنان رشد میکند که 

جایی برای اراده آزاد »من فاعلی« باقی نخواهد ماند و تعامل این دو »من« با یکدیگر مخدوش خواهد شد. به این ترتیب، حاصل 

این فرایند- که در اصل باید شکلگیری »خود« باشد- به انزوا و ازخودبیگانگی و ستیز تبدیل خواهد شد و هر سه حالت مذکور 

نیز با احساس محرومیت و شکست و ناامیدی و به خصوص پرخاشگری اجتماعی ارتباط دارند.

جامعه امروز ما به ناکارآمدی نظام مدیریت کالن، نبود توازن در منابع هویت بخش، فقدان احساس امنیت، فساد سیستمی و 

ایدئولوژی اقتدارگرا دچار است و ساختارهای امروزی ما در حوزه های مختلف نمی تواند امیدبخش باشد؛ هرچند جامعه ایرانی 

باتوجه به تجربه های گذشته هنوز به صبوری و اصالح تدریجی باور دارد. تغییر رویکرد حاکمان، تالش نخبگان و گروه های مرجع، 

ایجاد فضای مشارکت همگانی، تأکید بر مشارکت مردمی، و گسترش و پاسداری از حوزه عمومی می تواند وضع موجود را 

به گونه ای تغییر دهد که ساختارهای مختلف جامعه از انعطاف و کارآمدی برخوردار شوند. براین اساس می توان انتظار داشت که 

امید اجتماعی در ایران ازبین نرود و خستگی و ازخودبیگانگی اجتماعی به جامعه تحمیل نشود.

واژه های کلیدی: امید، من فاعلی، من اجتماعی، خود، ساختار اجتماعی، ازخودبیگانگی
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تباین سیاست گذاری توسعه اقتصادی و بازاریابی سیاسی و نقش آنها در امید اجتماعی

سیدامیرعباس افشار امین

کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسالم

در کشورهای درحال توسعه، انتخاباتی نیست که کاندیداهای آن به دنبال ایجاد امید و نشاط اجتماعی برمبنای 

برنامه های مدّون خود نباشند. آنها شدیدًا تالش میکنند نشاط و امید اجتماعی آینده را به اجرای برنامه های 

خود گره بزنند و این موضوع را به مخاطبان خود القا کنند. مسئوالن دولت ها نیز عادت دارند در سخنرانی های 

خود، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، از اختصاص بودجه به پروژه ها و رشد اقتصادی صحبت کنند 

تا مخاطبان خود را راضی نگه دارند و به آیندهای بهتر امیدوار کنند. درواقع، بررسی برنامه ها و سخنرانی های 

کاندیداها و مسئوالن دولت ها نشان می دهد که گفتمان توسعه، به خصوص توسعه اقتصادی، در آنها غلبه دارد، 

به طوری که با ارائه برنامه های توسعه اقتصادی- مانند پروژه های عمرانی و کاهش بیکاری و افزایش بهره وری و 

غیره- تصویر آینده ای روشن و امیدبخش را برای حل مشکالت اقتصادی به مخاطبان خود القا میکنند.

اما آیا توسعه اقتصادی فقط شامل ایجاد تصویری امیدبخش از آینده است و صرفاً تابع اجرای چند پروژه؟ آیا 

توسعه اقتصادی مؤلفه ها و مفاهیم دیگری ندارد؟ درواقع، این موضوع که توسعه اقتصادی چگونه میتواند به 

امید اجتماعی کمک کند، نیازمند تعریف دقیق و علمی مبحث توسعه و سیاست های اقتصادی است. مفهوم 

سیاست گذاری توسعه اقتصادی قطعاً با پیشنهاد چند پروژه عمرانی یا افتتاح آنها توسط کاندیداهای انتخاباتی 

یا دولت ها متفاوت است. توسعه واقعی و سیاست گذاری آن رویکردی علمی و منسجم است که الگوهای موفق 

زیادی در کشورهای مختلف دارد؛ ولی دومی که تابع ذهنیت مطلق و افتتاح چند پروژه به نام توسعه اقتصادی 

انجام میشود،  کاندیداها  به نفع  آرای مخاطبان  یا جلب  از دولت  مردم  برای رضایت مقطعی  است و همواره 

»بازاریابی سیاسی« نام دارد و قطعاً با توسعه اقتصادی متفاوت است.

بازاریابی سیاسی، در حالتی انتزاعی و ذهنی، باهدف جلب رضایت مخاطب ازطریق نقد وضع موجود هدایت 

بازاریابی  است.  آتی  درباره دستاوردهای  رؤیاپردازی  باشد، صرفاً  آینده  واقعی  نمود  اینکه  از  بیشتر  و  می شود 

سیاسی، برخالف سیاست گذاری توسعه اقتصادی، ذاتاً هیجانی و همراه با امیدی مقطعی است که به تدریج با 

روشن شدن حقیقت و فاصله آن با توسعه پایدار اقتصادی، منجر به سرخوردگی و بیگانگی اجتماعی می شود.

در این مقاله قصد دارم با تعریف مفاهیم و انواع سیاست گذاری توسعه، به خصوص توسعه اقتصادی، و بیان 

تفاوت های اساسی آن با بازاریابی سیاسی، به این پرسش پاسخ دهم که سیاست گذاری توسعه اقتصادی چه 

مؤلفه هایی دارد و چگونه به ایجاد و افزایش امید اجتماعی منجر می شود.

بدیهی است که اینگونه مفاهیم تک عّلتی نیستند و باتوجه به ارتباط سیاستگذار با مردم، از ایفای نقش مردم 

در  که  را مطالبه ای همگانی می داند  اجتماعی  امید  ایجاد  و  کاندیدا مغفول نمی ماند  یا  در مقابل سیاستگذار 

حوزه توسعه اقتصادی، تابع تالش مردم برای حذف بازی بازاریابی سیاسی و حرکت به سوی توسعه پایدار است. 

به عالوه، نحوه افزایش همبستگی و امید اجتماعی و حل وفصل عوامل اقتصادی مرتبط با ازخودبیگانگی اجتماعی 

را توضیح می دهد و به تبیین نقش سیاست گذاری توسعه در امید و انسجام اجتماعی میپردازد.

واژه های کلیدی: امید اجتماعی، بازاریابی سیاسی، سیاست گذاری، توسعه اقتصادی، آگاهی اجتماعی
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بررسی جامعه شناختی مفهوم امید اجتماعی و شناسایی عوامل موثر بر آن با تأکید بر جوانان

                   امیر اکبری قمصری                                                 پریسا کیانی قلعه سردی

دکترای جامعه شناسی - استادیار دانشگاه شهید بهشتی                     کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی

مسائل و مشکالت، بحران ها و تنگ ناهایی که در جامعه وجود دارد، فشار مضاعفی را به اقشار و گروه های مختلفی از 

اعضای جامعه وارد می سازد. در این بین، جوانان جزء گروه های آسیب پذیری هستند که ممکن است نتوانند در مقابل موج 

فشار مصائب و بحران ها مقاومت کنند و امیدشان را از دست داده و پیامدهای ناگواری را برای افراد، خانواده ها و جامعه 

در پی داشته باشند. به همین دلیل رصد وضعیت امید اجتماعی در جامعه، وظیفه ای است که برای متخصصین علوم 

انسانی، به ویژه جامعه شناسان تعریف شده است.

با اینکه مفاهیمی همچون امید یا ناامیدی کاربرد نسبتاً وسیعی در ادبیات جامعه شناسی دارند، با این حال نمی توان به 

راحتی تعریف واحدی از این مفاهیم را پیدا نمود. عالوه بر این، مقیاس هایی که در سطح جهانی برای سنجش امید مطرح 

هستند، نه توسط جامعه شناسان، بلکه از سوی متخصصین رشته های دیگر ساخته و ارائه شده است. اینکه »مفهوم امید 

چیست و امید اجتماعی چگونه اندازه گیری و مورد سنجش واقع میشود« نخستین پرسشی است که این مقاله درصدد 

پاسخگویی به آن است.

بررسی تعاریف ارائه شده از مفهوم امید و امید اجتماعی نشان می دهد که این مفاهیم خصلتی پیچیده، چندبعدی و میان رشته ای 

دارند که محققین برای سنجش و اندازه گیری آن با چالش هایی روبه رو خواهند شد. با اینکه مقیاس هایی برای سنجش امید در 

جهان توسط متخصصین مختلف ساخته شده، از جمله مقیاس اسنایدر )روانشناس بالینی(، مقیاس میلر )پرستاری( و مقیاس 

بک )روانپزشکی( و برای برخی از این مقیاس ها استانداردسازی هایی نیز در ایران صورت گرفته، ضرورت تعریف واژه امید و 

تولید ابزاری جامعه شناختی برای سنجش ابعاد و اجزای آن که بومی سازی شده نیز باشد، هدفی است که این مقاله تالش دارد 

به آن بپردازد. این واکاوای، از لغت امید شروع شده و براساس ریشه یابی این واژه، کلمات هم خانواده یا نزدیک به آن جستجو 

و شناسایی شده است. در این مسیر عالوه بر بررسی تعاریف ارائه شده در فرهنگ ها و دایره المعارف ها، به تعاریف متخصصین 

از این مفهوم نیز مراجعه شده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل معنی سعی شده تا مهمترین صفاتی که میتوان برای 

پوشش دادن به فضای مفهومی این واژه بهکار رود، مورد شناسایی قرار گیرد. نتیجه این بررسی ها به تولید مدلی منجر شده که 

در آن ابعاد و اجزای امید به همراه عناصر سازنده آن تشریح و ارائه شده است.

اهمیت بررسی امید اجتماعی در میان جوانان با توجه به شرایط موجود جامعه و با هدف تولید مدلی نظری برای تببین 

این موضوع، ما را واداشت تا بخش دیگری از مقاله را برای پاسخگویی به این پرسش اختصاص دهیم که مهمترین عوامل 

و شرایط موثر بر امید یا ناامیدی جوانان در جامعه چه چیزهایی هستند؟ 

برای دستیابی به این مقصود با استفاده از رویکرد پژوهش های کیفی و با هدف فرضیه سازی، ضمن اجرای چندین 

گروه کانونی با دانشجویان و جوانان غیردانشگاهی، مهمترین عوامل و زمینه های ایجاد امید و ناامیدی در بین جوانان 

)دانشگاهی و غیردانشگاهی( شناسایی شده اند. حاصل این تالش نیز منجر به مدلی عّلی شده که در ترکیب با نظریات 

تبیین کننده موجود از امید اجتماعی، مهمترین متغیرهای مستقل و موثر بر امید و ناامیدی جوانان، در آن دسته بندی و 

چیدمان شده اند.

واژه های کلیدی: چیستی مفهوم امید، مفاهیم مرتبط با امید، مقیاس امید اجتماعی، مدل نظری تبیین امید اجتماعی، جوانان
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نمود اجتماعی امید در موعودگرایی و آرمان شهر

فهیمه بهرامی

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

امید، به مثابه مفهومی اجتماعی، صورت های متفاوتی دارد و نمودهای متنوعی از اندیشه اجتماعی را عرضه می کند. 

این مفهوم، عالوه بر آنکه در باورهای دینی افراد متجلی است، در کنش های جمعی و تحوالت اجتماعی نیز ظهور 

می یابد. »موعودگرایی« یکی از صورت های امید است که در طول تاریخ، در جوامع مختلف وجود داشته و در برخی 

مقاطع، منجر به تحوالتی مانند جنبش های هزارهگرا شده است. انتظار ظهور منجی موعود در آینده دور یا نزدیک 

ممکن است به شکل های مختلفی از آرمان شهر منجر شود و در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، بر 

مسیر حرکت جامعه به سوی اهدافش تأثیر بگذارد.

گنجانده  انتظار  و  هزاره گرایی  و  موعودگرایی  مانند  اجتماعی خاصی  نمودهای  چهارچوب  در  »امید«  مقاله،  این  در 

می شود و درخصوص مفهوم آرمان شهر، نسبت آن با کمونیسم و اندیشه مهدویت در تشیع بررسی می گردد. در این 

مقاله، مهمترین آرای فیلسوفان اجتماعی مانند توماس مور و فریدریش انگلس و جامعه شناسانی مانند آنری دروش، 

اندیشه آرمان شهری  آیا  ماکس هورکهایمر و کارل مانهایم بررسی و مرور می شود و این مسئله مطرح می گردد که 

اندیشه ای مرده است یا اینکه امروزه نیز میتوان همچنان با اندیشه آرمان شهری زندگی کرد؟ در پایان، نسبت اندیشه 

و  و شباهت ها  مقایسه می شود  تشّیع  در  مهدویت  آموزه ی  با  موعود  منجی  برای ظهور  امید  به مثابه  آرمان شهری 

تفاوت های آنها بیان می گردد.

واژههای کلیدی: امید، موعودگرایی، هزارهگرایی، آرمان شهر، کمونیسم، ایدئولوژی، اندیشه مهدویت
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امید در سینما و ادبیات معاصر ایران

حسین پاینده

استاد نظریه و نقد ادبی در دانشگاه عالمه طباطبایی

و  درحال تغییر  اجتماعی  یا  فردی  زندگی  اوضاع  اینکه  به  باور  یا  وقایع  روند  درباره  خوشبینانه  است  نگرشی  امید 

روبه بهبود است. امیدواری به آینده مشروط است به اینکه فرد، با تفکری مثبت، به چیرگی بر مشکالت اطمینان داشته 

باشد و درعین حال دچار خوشبینی غیرواقع بینانه نشود. ازآنجاکه امید از بنیانی ترین عناصر ساختار روانی انسان است، 

داستانها، شعرها و کاًل تولیدات هنری با مضمون امید به وفور در ادبیات جهان وجود دارد، چنانکه میتوان گفت امید 

درزمره برجسته ترین درونمایه های ادبیات ملل است.

در مقاله ی حاضر استدالل میشود که ناامیدی به آینده و ناباوری به امکان بهبود اوضاع یا نیل به رستگاری و نجاْت 

درونمایه تعداد زیادی از فیلمهای سینمایی و آثار ادبی معاصر ایران را تشکیل میدهد. حال وهوایی مشحون از دلهره 

وجودی، هراس از پیشامدی فاجعه بار و یأسی فلج کننده بر افکار شخصیتهای این آثار حاکم است و رفتار آنها حالتی 

از درماندگی رهایی یافت و به رنجهای اجتماعی پایان داد. تصویر  منفعل و شکستپذیر دارد، گویی هرگز نمیتوان 

عمومی انسان در این آثار، بازنمایی زندگی ناامیدانه شکست خوردگانی است که استیصال و تیره روزی خود را مرثیه وار 

روایت میکنند.

برای بررسی مضمون ناامیدی در سینما و ادبیات معاصر ایران، سه اثر هنری جدید-فیلم سینمایی ابد و یک روز ساخته 

سعید روستایی )۱۳۹۴(، رمان سایه های سکوت نوشته علی قانع )۱۳۹۵( و شعر تکه تکه سروده حسین سناپور )۱۳۹۴(- 

از منظر گفتمان یأس تحلیل می شوند. این آثار تصویری تیره وتار از زندگی اجتماعی به دست می دهند؛ زندگیای که 

سختی ها و حوادث ناخوشایندش عرصه را بر انسانها تنگ میکند و آنها را به ناامیدی مطلق سوق میدهد. تحلیل این 

سه اثر نشان میدهد که َسبک آنها ناتورالیستی است و درونمایه یأس آمیزی را القا میکنند که در آن، رویدادهای تلخ و 

محنت بار جبرًا رخ میدهند و گریزی از مصائب زندگی نیست. در این تحلیل، با بررسی تکنیک هایی که برای بازنمایی 

ناامیدی در آثار معاصر بهکار رفته، این نتیجه حاصل میشود که وفور تولیدات هنری و ادبِی ناتورالیستی مبّین غلبه 

جهان بینِی ُملَهم از یأس در سینما و ادبیات معاصر ایران است.

واژه های کلیدی: امید اجتماعی، نگرش تراژیک، یأس در سینما و ادبیات معاصر، جبرگرایی، ناتورالیسم



نخستین همایش علمی امید اجتماعی

الهیات تطبیقی امید: تاریخ، امید و آینده

میالد پشتیوان

کارشناس ارشد فلسفه

مفهوم »امید« یکی از بنیانهای الهیات مسیحی است. در مسیحیت، ایمان و امید و محبت سه فضیلت الهی اند 

که زیربنای تجربه دینی مسیحیان را می سازند. از سوی دیگر، مفهوم »امید« با رخداد مسیحایی در تاریخ نجات، 

ارتباط معنایی خاصی دارد. مطابق نامه های پولس رسول، ایمان مسیحی براساس رخدادی بی همتا، یعنی صلیب و 

رستاخیز مسیح، بنا شده است؛ رخدادی که تمام تاریخ بر محور آن معنا مییابد. این رخداد بیانگر عهد نوینی است 

که خدا با انسان در اّیام آخر بسته است. پولس، با برجسته سازی زمان مسیحایی، درک نوینی از مفهوم »زمان« و 

»تاریخ« را- به معنای امر گشوده به آینده- بنیانگذاری میکند. در الهیات مسیحی و در ادامه این سنت پولسی- از 

آگوستین تا سنت توماس در سنت کاتولیکی، و از لوتر تا مولتمان در سنت پروتستانی- ما با دو برداشت از امید 

مواجه میشویم: اول، درکی مبتنی بر فضیلت در حوزه تجربه شخصی؛ دوم، مفهومی آخرت شناسانه از امید مبتنی 

بر ایده تاریخ.

ما ِسیر مفهوم امید را در مهمترین دوره های الهیات مسیحی با دو رویکرد فضیلت محور و تاریخ محور بررسی خواهیم 

کرد و ارتباط این دو فهم از امید را با مسئله »آینده« نشان خواهیم داد. سپس، با روشی تطبیقی بررسی خواهیم 

کرد که آیا میتوان موضوع »خوف« و »رجا« را در سنت اسالمی با سنت فضیلت محور مسیحیت همسو دانست؟ ما 

با رجوع به احیاء علوم الدین اثر محمد غزالی، بهعنوان متنی بنیادین در تاریخ علم و کالم اسالمی، و ازطریق تفسیر 

غزالی، با سنت قرآنی، مفهوم امید را واکاوی خواهیم کرد. از طرف دیگر، برای یافتن نشانه های تاریخ محور امید، 

جدلیات معتزله و اشاعره درباره مفاهیم قضا و قدر و اراده انسانی را نقد میکنیم و مجادالت آنها را با سنت اشراقی 

تاریخ قدسی مقایسه خواهیم کرد. ما می خواهیم از امکان فهم آینده در کالم اسالمی سخن بگوییم و بپرسیم که آیا 

میتوان در این مجادالت کالمی، نشانه ای از ایده امید و ارتباط آن با مفهوم تاریخ و آینده بیابیم. درواقع، معتزله و 

اشاعره دو سر طیفی اند که به بررسی رابطه انسان با خدا و جهان اختصاص دارد؛ چنانکه رد مباحث آنها را میتوان 

در فرقه های اسالمی دیگر نیز یافت.

هدف این مقاله آن است که با روشی هرمنوتیکی و باتوجه به تاریخچه ایده »امید« در مسیحیت، این ایده را در 

متون و مفاهیم کالم و عرفان اسالمی جستوجو کند و باتوجه به وضعیت تاریخی کنونی، قابلیت ما را برای فهم 

امید و ارتباط آن با آینده بسنجد.

واژه های کلیدی: الهیات امید، مسیحیت، کالم و عرفان اسالمی، معتزله و اشاعره، محمد غزالی
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سیاست امید در جامعه ایران

حمیدرضا جالئی پور

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

پاسخ  این پرسش  به  گوناگون می توان  از منظرهای  به سر می برد. چرا؟  ناامیدی  و  ایران در یأس  می گویند جامعه 

داد. مثاًل، آقای محسن گودرزی، براساس پیمایش هایی که انجام داده است و براساس شواهد تجربی دیگر از منظر 

جامعه شناسی نهادی، جامعه ایران را درمعرض گسیختگی اجتماعی میداند. یکی از خصایص جامعه گسیخته رواج 

یأس و ناامیدی در میان مردم است. از منظر جامعه شناسی سیاسی نیز می توان ناامیدی در جامعه ایران را تحلیل 

کرد. مثاًل، می گویند در انتخابات، نامزدها و نیروهای سیاسی سطح انتظارات شهروندان را باال می برند و وعده های 

زیادی درمورد مطالبات مردم می دهند؛ ولی کاندیدای پیروز عماًل نمی تواند به این سطح از انتظارات و مطالبات مردم 

پاسخ دهد و درنتیجه، مردم سرخورده و ناامید می شوند. برای مثال، آقای روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ وعده داد 

که مشکل بیکاری را حل میکند؛ ولی حل مشکل بیکاری به ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری انبوه نیاز دارد. پیش شرط 

سرمایه گذاری نیز رابطه متقابل با جهان است؛ ولی هسته قدرت در ایران به این تغییرات تن نمی دهد. همچنین، برخی 

برای توضیح علل ناامیدی در جامعه ایران می گویند که مردم از سالها پیش با امید به بهبود آینده در انتخابات شرکت 

می کنند، ولی پاسخ مناسبی نمی گیرند. وقتی مشکالت مهم جامعه مثل بیکاری و خشکسالی و فقر و شکاف طبقاتی 

و... به نحو مؤثری مهار نمی شود، ناامیدی مردم به آینده نیز افزایش پیدا میکند.

آیا این ناامیدی در جامعۀ ایران واقعاً فراگیر است یا صرفاً تصویری غیرواقعی از جامعۀ ایران؟ آیا احساس ناامیدی 

مخصوص جامعه ایران است یا جوامع دیگر نیز با این احساس روبه رو بوده اند؟ متأسفانه، درخصوص روند و میزان 

ایران  از جامعه  لحظه ای  که تصویری  کنیم  تکیه  پیمایش هایی  به  تنها  نمی توانیم  ایران  در جامعه  ناامیدی  واقعی 

می دهند؛ زیرا ما در سطح کالن جامعه، شاهد حرکت ها و جنبش های جمعی گوناگونی بوده ایم که محرک آن »امید« 

است )نگارنده، براساس همین خصیصه، در کتاب جامعه شناسی ایران، از جامعه ایران به عنوان جامعه جنبشی یاد 

کرده است. جدیدترین جنبش های جمعی جامعه ایران  را در زلزله کرمانشاه در آبان ۱۳۹۶ و حرکت اعتراضی مردم در 

هشتاد شهر ایران در دی ۱۳۹۶ شاهد بودیم(.

پیمایش ها نشان می دهد که هفتاددرصد مردم ایران از وضع موجود ناراضی اند و بیش از نیمی از مردم به آینده امید 

ندارند؛ ولی این نباید باعث شود که »پتانسیل امید« در جامعه ایران را انکار کنیم. مثاًل اگر انتخابات مجلس آینده 

با نظارت استصوابی کمتری برگزار شود، دوباره ایران شاهد جنبش انتخاباتی امیدوارانه ای در سطح ملی و بین المللی 

خواهد بود. درضمن، تصویر ناامیدانه ای که پیمایش ها گزارش می دهند، تنها محدود به جامعه ایران نیست. درواقع، 

پدیدۀ ناامیدی از آینده در بسیاری کشورها- به جز چند منطقه مثل اروپای غربی و شمالی و آمریکای جنوبی- دیده 

می شود )به این ناامیدی در کتاب ورای چپ و راست گیدنز اشاره شده است(. در دوره اول مدرنیته )۱۸۵۰ تا ۱۹۶۰(، 

امید به آینده در اکثر جوامع، ازجمله ایران، روبه افزایش بود و ابراز می شد؛ ولی امروز، در دوره دوم مدرنیته )یا به قول 
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از جمعیت،  امید در بخش کوچکی  افزایش  از روند  اولریش بک، دورۀ »مدرنیته در آغوش مخاطرات«(، صرف نظر 

باتوجه به شرایط و احساس  ببینیم.  از جامعه  بزرگی  را در بخش  آینده  از  ناامیدی و ترس  افزایش  روند  می توانیم 

ناامیدی گسترده، »سیاست امید« ضرورت مضاعفی پیدا میکند. حامالن »سیاست امید« به پیمایش ها- که نگرش 

بخش وسیعی از مردم را نشان می دهد- توجه می کنند؛ ولی ماهیت و پتانسیل و قدرت جوامع را به پیمایش ها 

تقلیل نمی دهند و از منظر تاریخی و جنبشی نیز به جامعه توجه دارند. حامالن سیاست امید، به جای تأکید یک جانبه 

بر مطالعه ساختارهای نابرابر و تبعیض آمیز، اوالً وجود این ساختارها را انکار نمی کنند و ثانیاً، بر کنشگری واقع نگر و 

امیدوارانه برای اصالح این ساختارها تأکید می نمایند. در سیاست امید، کنشگری آگاهانه و واقع نگر در برابر رویکردهای 

ساختارگرا قرار دارد. در سیاست امید، حامالن و کنشگران به مردم وعده های بزرگ و تحقق نیافتنی نمی دهند؛ بلکه 

ضمن قبول واقعیات معتقدند با رونق گفتوگوی جمعِی اقشار مختلف درباره مشکالت و راههای حلوفصل آنها، آیندهای 

بهتر پیِش روی شهروندان خواهد بود.

حامالن سیاست امید معتقدند با امکانات جامعه مدرن، مثل علم و فناوری، و سازمان یابی و خصوصاً با رونق عرصه 

عمومی میتوان معضالت جامعه را مهار کرد و به آینده امیدوار بود. حامالن سیاست امید در مقابل »قفل شدگی هسته 

قدرت« عزا نمی گیرند و منفعل نمی شوند، بلکه در دوره دوم مدرنیته )مدرنیته ارتباطی و اطالعاتی( به دنبال آگاهی 

و مشارکت شبکه ای شهروندان و تقویت جامعه مدنی اند. درواقع، در مقابِل مقاومت هسته قدرت در برابر تغییرات، 

حامالن سیاست امید فعالیت کنشگری خود را فقط به گشودن هسته قدرت منوط نمی کنند و با تداوم فعالیت خود در 

بخش های غیرحکومتِی جامعه سیاسی و بخش های گوناگون جامعه مدنی، زمینه را برای تغییر آرام و تدریجی، حتی 

در هسته قدرت، فراهم می کنند. حامالن سیاست امید، با گسترش فعالیت خود در جامعه سیاسی و جامعه مدنی، 

اجازه نمی دهند که انسداد هسته قدرت باعث تداوم احساس ناامیدی در شهروندان شود. حامالن سیاست امید تمام 

راههای رادیکال )مانند انقالب ناآرام یا انقالب آرام یا دخالت نیروی خارجی( را سنجیده اند و باوجود موانع جدی در 

برابر اصالحات، همچنان به آینده نتیجه بخِش اصالح طلبی امیدوارند.*

* نویسنده اذعان میکند که در یادداشت فوق، برخی سؤاالت به توضیح بیشتری نیاز دارد. به قول آقای مجاهدی، 

اینکه ”باوجود انسداد ساختاری هسته قدرت، چگونه میتوان به تأثیر کوشش های مدنی برای بهبود  سؤاالتی مثل 

وضع سیاسی ایران امیدوار بود؟“ و ”اگر بر فعالیت های نرم مدنی تأکید داریم، پس فعالیت حزبی، به خصوص باهدف 

پیروزی در انتخابات، چه اهمیتی خواهد داشت؟“ و ”باوجود تجربه های تلخ جامعه مدنی زیر فشارهای توان فرسا 

)که جدیدترین نمونه اش برخورد شدید و خونین با سمن های محیط زیستی است(، چگونه می توانیم به تأثیر فعالیت 

مدنی در حوزه سیاسی امیدوار باشیم؟“ اینها پرسش هایی بسیار مهم است که فراهم کردن پاسخی قانع کننده برای آن 

بسیار دشوار به نظر میرسد. جواب روشن به این پرسش ها نیازمند تبادل افکار جمعی و امیدوارانه است. از عالقه مندان 

به این بحث دعوت می کنم تا به سخنان آقای مجاهدی درباره تفکیک »سیاست امید« از »سیاست آرزواندیش« که 

ارائه شد و در کانال تلگرامی mmojahedi@ موجود  در نشست انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

است، رجوع کنند.
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امید اجتماعی و کنشگری منفی

محمدرضا جالئی پور

پژوهشگر جامعه شناسی

در این گفتار، به چهار عامل مهم کاهش امید اجتماعی در ایران می پردازیم. یکی از این عوامل »کنشگری منفی« و »کمپین های 
منفی« است که در عرصه سیاسی و فعالیت های مدنی و رسانه ای و بحث های روشنفکرانه در ایران مصادیق پرشماری دارد. در اینجا، 
ضمن تعریف »کنشگری منفی« و »کنشگری مثبت«، تعدادی از مصادیق آن را در ایران ذکر می کنم و به ضرورت افزایش کنشگری 

مثبت و نقد کمپین های منفی می پردازم.
در »کنشگری منفی«، منتقد و فعال اجتماعی و سیاسی پروای حفظ »امید اجتماعِی« ضروری برای اصالح امور را ندارد. در 
مقابل، در »کنشگری مثبت«، ناظران و روشنفکران و فعاالن، ضمن طرح مطالباتشان و نقد وضع موجود و شناسایی آسیب های 
اصالح پذیر، همواره دغدغه حفظ و افزایش »امید اجتماعی« دارند و می کوشند به جای گسترش یأس و نارضایتی، انگیزه و توان و 
امید شهروندان را برای بسط خیر همگانی و بهبود شرایط زندگی بیفزایند و با افزایش ظرفیت حل مسئله در نظام سیاسی و بنیه 
مدنی و نهادی جامعه به کاهش این معضالت کمک کنند. در کنشگری مثبت، منتقد و مصلح می کوشد تا بین شناسایی معضالت 
و تقویت امید و انگیزه و توان شهروندان برای اصالح امور توازن برقرار کند. در این نوع کنشگری، هم به معضالت جامعه توجه 
می شود و هم به توانمندی ها و دستاوردهای آن. کنشگری منفی به یأس و ناامیدی و نارضایتی می انجامد و کنشگری مثبت به 
تغییرات مطلوب. روشنفکران و مصلحان و سیاستگذارانی که کنشگری مثبت دارند، هم به بهبود شرایط عینی زندگی شهروندان 

توجه دارند و هم به بهبود شرایط روانی و فکری آنها.
باوجود همه بحرانها و مسائل نگران کنندهای که جامعه و دولت ایران با آن روبه رو است، از سال ۱۳۹۲ تاکنون، تغییرات مثبت و 
اقدامات مؤثری در بخش های مختلف دولت و مجلس و جامعه مدنی ایران وجود داشته است که ناظران و فعاالن سیاسی و 
رسانه ای و روشنفکران به قدر کافی به آن توجه نداشته اند. در مقابل، نقدهای رادیکال سیاسی و اجتماعی بسیاری در حلقه های 
سیاسی و روشنفکری و رسانه ها وجود دارد که ناامیدی و نارضایتی را میافزاید. این نقدها عمدتاً مبتنی بر اغراق و اطالعات کاذب اند 
و با شواهد تجربی تأیید نمی شوند. به عالوه، در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، بخشی از جامعه نگاه مثبت تری 

به عملکرد دولت پیدا کرد و آرایی که حسن روحانی کسب کرد، حداقل شش میلیون رأی بیشتر از انتخابات سال ۱۳۹۲ بود.
به نظر میرسد که در ارزیابی وضعیت جامعه ایران، اغلب روشنفکران و مصلحان و شهروندان، آگاهانه یا ناخودآگاه، ایران را نه با 
گذشته خود و نه با جوامع هم تراز و مشابه در منطقه، بلکه با پیشروترین دموکراسی های توسعه یافته جهان مقایسه می کنند. 
این قیاس ها نیز به عامل کاهش امید اجتماعی در ایران تبدیل شده است. غیر از کنشگری منفی و چهارچوب های قیاسی 
معالفارق، دو عامل دیگر نیز در کاهش امید اجتماعی و سیاسی در ایران مؤثر بوده اند: خط مشی یأس آمیز سه جبهه رسانه ای 
بزرگ )صداوسیما، شبکه های ماهواره ای، فعالیت سازمان یافته ویرانی طلبان در شبکه های اجتماعی مجازی( و ضعف اصالحطلبان 
در تقویت بازوهای نهادی احزاب و مجلس و دولت باهدف افزایش توان اصالحات جامعه محور و دولت محور. در زمان تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، بخشی از جامعه نگاه مثبت تری به عملکرد دولت پیدا کرد و آرایی که حسن روحانی کسب 
کرد، حداقل شش میلیون رأی بیشتر از انتخابات سال ۱۳۹۲ بود. ریشه این تحوالت را میتوان در »کنشگری مثبت« و تالشها و 
اطالع رسانی های خودانگیخته فعاالن مدنی درباره عملکرد و دستاوردهای دولت در دوره اول در شبکه های اجتماعی مجازی و 
رسانه های مستقل دانست. بعد از انتخابات ۱۳۹۶، »کنشگری منفی« شیوع بیشتری پیدا کرده و ضعف دولت و اصالحطلبان در 

ارتباط مستمر و مؤثر با افکار عمومی بارزتر شده است.
واژه های کلیدی: امید اجتماعی، کنشگری منفی، کنشگری مثبت، انتخابات ریاست جمهوری، روشنفکری، اصالح طلبان
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امید اجتماعی و مسئولیت جامعه شناسی تاریخی

علی جنادله

استادیار جامعه شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی 

این مقاله، با الهام از دیدگاه های رورتی، لویتاس و آنگر، امید اجتماعی را به عنوان مقوله ای نه تنها معطوف به آینده، 

بلکه همبسته با دوره های زمانی گذشته و حال معرفی می کند و براین اساس، نسبت گفتمان غالب بر جامعه شناسی 

برای  مناسب  مبنای  اجتماعی،  امید  از  دیدگاه  این  در  بررسی می نماید.  اجتماعی  امید  با مقوله  را  ایران  تاریخی 

اندیشه های سیاسی و آرمانهای اجتماعی بیشتر شامل روایتهای تاریخی است تا تفکرات فلسفی و نیمه فلسفی؛ 

درواقع، فلسفه اجتماعی و سیاسی طفیلی این روایت های تاریخی اند. به این ترتیب، تأمل درباره آینده باید از منظری 

باشد که محصول اندیشیدن درباره چگونگی رسیدن به موقعیت حال است. از این منظر، روایت های تاریخی به مثابه 

شرایط امکان امید در آینده تلقی می شوند. درعین حال، نباید بینش های آینده را که از تحلیل های تاریخی استنباط 

کرده ایم، به صورت جبرگرایانه- آنگونه که نوعی »ضرورت کاذب« آینده از آن استنباط شود- تفسیر کنیم. به این ترتیب، 

ازآنجاکه بازنمایی های ارائه شده از زندگی اجتماعی توسط روایت های تاریخی را نمی توان به راحتی از تأثیرشان بر 

دنیایی که آن را بازمی نمایانند، جدا کرد، پس باید گفت که جامعه شناسان، به عنوان تولیدکنندگان این بازنمایی ها، 

در برابر پیامدهای عملی فعالیتشان برای امید اجتماعی مسئوالند.

واژه های کلیدی: امید اجتماعی، روایت تاریخی، رورتی، لویتاس، آنگر
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پایش فعالیت های گروه های دانشجویی در دانشگاه ها: توانمندی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان 

باهدف افزایش امید اجتماعی

مهدی حسین زاده ِفرِمی

استادیار جامعه شناسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 

در دهه های اخیر، جمعیت دانشگاهی ایران رشد بسیار زیادی داشته است. اکنون، بیش از چهارمیلیون دانشجو در 

دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، ستادی و دانشگاه های وابسته به نهادها تحصیل می کنند. ازطرفی، 

اینجانب،  ایران اضافه می شود. تجربه زیسته  غ التحصیالن دانشگاهی  از ۸۵۰هزار نفر به جمعیت فار سالیانه بیش 

به عنوان دانشجو و استاد، نشان می دهد که هیچ یک از دانشگاه  های ما از امکانات کافی برای توانمندسازی فرهنگی 

و اجتماعی دانشجویان برخوردار نیستند. البته، رشته های دانشگاهی ازاین نظر تفاوت هایی دارند و بحران مذکور در 

بعضی رشته ها جدی تر است. براساس پژوهش ها، آسیب های فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشجویی ما روبه افزایش 

باشد.  مؤثر  آسیب ها  این  رفع  در  می تواند  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه های  در  دانشجویان  توانمندسازی  و  است 

به عبارت دیگر، هرچه دانشجویان در امور فرهنگی و اجتماعی فعال تر و توانمندتر شوند، کمتر دچار آسیب های فرهنگی 

و اجتماعی خواهند شد و جامعه ای پویا و امیدوار خواهیم داشت. امید اجتماعی دانشجویان، به عنوان قشر پیشرو، 

اثر مستقیمی در امیدواری جامعه خواهد داشت.

اسالمی  دانشجویی، تشکل های  و مذهبی  اجتماعی  و  و هنری  فرهنگی  کانون های  دانشجویان،  علمی  انجمن های 

دانشجویی با گرایش های سیاسی مختلف، نشریات دانشجویی و ارائه خدمات در مناطق مختلف کشور و کمک رسانی 

براین اساس،  باشد.  دانشجویان  اجتماعی  و  فرهنگی  توانمندسازی  برای  مناسبی  زمینه  دولتی می تواند  نهادهای  به 

دانشجویان در عرصه های مختلف تمرین می کنند و مهارت های زندگی را می آموزند و ازنظر فرهنگی و اجتماعی توانمند 

می شوند. زندگی امیدبخش دانشجویان میتواند در کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی مؤثر باشد.

واژه های کلیدی: دانشجو، گروه های دانشجویی، توانمندی های فرهنگی و اجتماعی، امید اجتماعی
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تضمین حقوق شهروندی در نظام سیاسی شهروندمدار و تثبیت مؤلفه های رفاه و امید اجتماعی

          حمیدرضا حیدرپور                                                                      ژیال بزی تنها

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی                                         کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

امروزه، تأمین و تضمین حقوق شهروندی یکی از مهمترین دغدغه های دولت هایی است که در متون سیاسی، »دولت های 

رفاه« نامیده می شوند. ویژگی این دولت ها، شهروندمداری و کارکرد اصلی آنها ارتقای مؤلفه های مطلوبیت و کیفیت 

زندگی مادی و معنوی شهروندان است. رفاه محوری این دولت ها برجستگی خاصی به آنها می بخشد و میتوان این نوع 

دولت ها را دولت های مدرِن روزگار ما دانست. در سطح سیاست داخلی و در ارتباط با شهروندان، مجموعه »حق«هایی 

که نظام های سیاسی شهروندمدار برای شهروندان خود قائل می شوند، گویای تأمین و تضمین امتیازاتی است که، برمبنای 

رابطه تابعیت سیاسی دولت و شهروندان، به طبقه شهروند اختصاص می یابد.

نظام های سیاسی شهروندمدار عمدتاً درجهت ضمانت اجرای حقوق شهروندی در مقابل جلوه های نقض آن فعالیت 

می کنند. این فعالیت ها نمودهای مختلفی در نظام سیاسی و حقوقی دارد، مثاًل ایجاد دادگاه های تخصصی شهروندی 

برای رسیدگی به شکایات شهروندان از موارد نقض حقوقشان، استقرار مراکز خدمات حقوق شهروندی باهدف ارائه 

خدمات حقوقی و غیرحقوقی به شهروندان، و ارتباط مستمر با سازمان های مردم نهاد باهدف آگاهی از مطالبات عمومی 

درزمینه حقوق شهروندی. براین اساس، مهمترین هدف آن است که باالترین سطح مطلوبیت و رضایتمندی از دولتها و 

نظامهای سیاسی برای شهروندان فراهم شود. به نظر میرسد که این موضوع ارتباط محکمی با مؤلفه های رفاه و امید 

اجتماعی دارد. درواقع، میتوان گفت که نظام های سیاسی شهروندمدار هرچه توجه بیشتری به حقوق شهروندی داشته 

باشند و برای تحقق آن بیشتر تالش کنند، میزان مطلوبیت و رضایتمندی شهروندان از دولت و نظام سیاسی مستقر نیز 

بیشتر میشود و مؤلفه های رفاه و امید اجتماعی ثبات می یابند. بنابراین، تأمین و تضمین حقوق شهروندی را در نظام 

سیاسی شهروندمدار میتوان جلوه بارز تثبیت مؤلفه های رفاه و امید اجتماعی در شهروندان تلقی کرد. البته، این فرض 

باید ثابت شود و این کار نیز به بحث مفّصل و ُمقنعی دراین زمینه نیاز دارد.

ما در این مقاله، ضمن بحث از مفهوم حقوق شهروندی، به بررسی مسائل دیگری مانند کارکردهای نظام سیاسی 

شهروندمدار درجهت تضمین حقوق شهروندی، مفهوم و مؤلفه های »حِق رفاه« به عنوان یک حق شهروندی، و جایگاه 

رفاه و امید اجتماعی در نظام های سیاسی شهروندمدار خواهیم پرداخت.

واژههای کلیدی: حقوق شهروندی، نظام سیاسی شهروندمدار، رفاه و امید اجتماعی، حق رفاه، تأمین و تضمین حقوق شهروندی
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بررسی امید اجتماعی در ایران و بازنمایی آن در دو کتاب تصویری کودکان

عادله خلیفی

کارشناس ارشد ادبیات کودک دانشگاه شیراز

در نظریه استعاره مفهومی، کانون استعاره از مفهوم- َنه کلمه- ساخته میشود. در این نظریه، استعاره فرایندی فعال در 

نظام شناختی انسان است. با این نظریه، استعاره دیگر ابزاری زینتی در زبان نیست و بنیان اندیشه را تشکیل میدهد. 

استعاره نقش بسیار مهمی در شناخت و درک پدیده ها دارد و مدلی فرهنگی برای اندیشیدن در ذهن ایجاد میکند که 

رفتارهای ما براساس آن برنامه ریزی میشود. استعاره دیگر تنها مربوط به زبان نیست. نظام مفهومی انسان با استعاره 

سازمان مییابد و تعریف میشود. استعاره در زندگی روزمره ما جاری است و اندیشه های ما را روشن میسازد.

کودکان در هر سنی واکنشهای متفاوتی به کتاب دارند. هرچه سن کودک باالتر میرود، درک او از کتاب افزایش مییابد. 

کتابهای تصویری ترکیبی از متن نوشتاری و عناصر بصری است. مخاطبان اینگونه کتابها بی تجربه اند. آن ها باید یاد 

بگیرند که چطور درباره خود و دنیای اطرافشان بیندیشند. کتابهای تصویری وسیله بسیار مهمی برای انتقال فرهنگ 

و ایدئولوژی است. متن و تصویر کتاْب کودک را در بافت اجتماعی قرار میدهد. در کتاب های تصویری کودکان، گاهی 

استعاره های متنی و تصویری به کار می رود.

براین اساس، هدف این پژوهش کیفی بررسی کارکردهای استعاره در متن و تصاویر، بررسی وجوه جامعه ایران، امید 

اجتماعی و مفهوم »دیگری« در دو کتاب تصویری ایرانِی »دایره« و »کاله حصیری« است. روش داده کاوی در این 

مقاله، تحلیل محتوا از نوع قیاسی با رویکرد توصیفی تفسیری است و تلفیقی از تحلیل قیاسی و استقرایی را به کار 

میبرد. در اینجا، کل کتاب، شامل متن و تصویر، تحلیل میشود. پژوهش حاضر به این سؤال ها پاسخ میدهد: ۱. دلیل 

استفاده از استعاره در متن و تصاویر این کتاب ها چیست؟ ۲. »دیگری« در این کتاب ها چطور نمایانده میشود؟ ۳. در 

این کتاب ها، واکنش کودک به آسیب هایی نظیر جدایی والدین، آزار جنسی و جنگ چگونه است؟ ۴. آیا صدا و زاویه 

دید و مخاطب ظاهری یا نهفته در این کتاب ها یکی اند؟ ۵. تصاویر چگونه استعاره های متنی را بازنمایی می کنند؟ ۶. 

دیدگاه این کتاب-ها درباره امید، دیگری، تجربه و به خصوص امنیت چیست؟
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یافته های کلی این پژوهش نشان می دهد که نقش »دیگری« در شناخت کودک از خود بسیار مهم است. کودک 

باید تفکیک خود از دیگران را بیاموزد. یکی از رایجترین مفاهیم در کتاب های کودکان، »سفر« است. سفر ممکن 

است گردش در خیابان باشد، گشتن در خانه، و حتی سفر کودک با نقاشی هایش که لذت کشف و دیدن چیزهای 

تازه را برای او به همراه دارد. سفری که با تجربه های جدید همراه باشد، کودک را به شناخت خود و دیگران و محیط 

و جامعه سوق میدهد. اگر در این سفر، کسی در کنار کودک باشد، همراهی و حضور یک »دیگری« لذت سفر را 

برای او بیشتر میکند. نگاه هرکدام از این مسافران به اتفاقات ممکن است متفاوت باشد. تجربه کودک در این سفر 

نباید با ترس همراه شود. ترس از تجربه های جدیْد کودک را درون خودش نگه می دارد- همانند کتاب »دایره«- و 

او را از تعامل سازنده با محیط بازمی دارد. قطع امید از کسی که آزار دیده است یا مردمی که آسیبهای فراوانی از 

جنگ دیده اند، ناشی از فرهنگی است که طرد می کند، نه جامعه ای که می بخشد و امید را ازبین نمی برد؛ جامعه ای 

که استعاره های کتاب »دایره« در آن بازنمایی شده اند. امید به بهبود جامعه ضروری است؛ همانند استعاره های 

کتاب »کاله حصیری«. کتابهای کودکان باید با تجربه های جدید و توجه به امنیت و امید به بهبود- نه لزوماً پایان 

خوش- همراه باشند.

واژه های کلیدی: امید اجتماعی، استعاره، کتابهای کودکان، دیگری، امنیت
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گفتمان های امید در شبکه های اجتماعی

محمدسعید ذکایی

استاد مطالعات فرهنگی در دانشگاه عالمه طباطبايي

شبکه های اجتماعی تحولی بنیادین در اقتصاد عواطف ایجاد کردهاند. درک و فّعال سازی و گفتوگو از عواطف در جامعه 
امروز، به دلیل وجود رسانه، ماهیت متفاوتی پیدا کرده است. شبکه های اجتماعی سیاست عاطفه ورزی را تغییر داده اند و 
ابعاد و جهات متنوعی را برای آن ترسیم کرده اند. امید، به مثابه عاطفه کانونی در جامعه امروزی، نقطه تالقی فهم کاربران 
از اقتصاد و فرهنگ و سیاست در سطوح محلی و جهانی آن است. امروزه، ظرفیت شبکه های اجتماعی برای خودابرازی و 
مشارکت جویی ازطریق اظهاِرنظر باعث شده است که درک کاربران از معنا و مصادیق امید و راهکارها و ابزارهای دستیابی 
به آن متحول شود. مواجهه گروه بندی های مختلف اجتماعی با شبکه های اجتماعی برحسب شرایط ساختاری و زمینهای 

میتواند بیانگر اولویتها، ارزشها و جهت گیری های آنها نسبت به مقوله امید باشد.
ما در این مقاله، با اتکا به تحلیل سیستمی متون تولیدشده توسط کاربران شبکه های اجتماعی رایج در ایران و با تحلیل 
محتوایی و نشانه شناسانه داده های متنی و بصری، میخواهیم ظرفیتها و قابلیتهای فضای مجازی را برای تولید و فهم 

عواطف و سنخ های گفتوگو از آن در کاربران شبکه های اجتماعی نشان دهیم.

واژه های کلیدی: گفتمانهای امید، شبکه های اجتماعی، تولید عواطف، خودابرازی و مشارکت جویی، سنخ های گفتوگو
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بررسی وضعیت امید به آینده در نوجوانان استان لرستان

          علی احمد رفیعی راد                                                 مرضیه محمدی

دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی                        دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی

       دانشگاه عالمه طباطبایی                                        دانشگاه عالمه طباطبایی

امید به آینده یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی است که به صورت حالت انگیزشی مثبت، عاملی برای 
تعیین هدف، ترسیم راهبرد دستیابی به هدف، و ایجاد انگیزه برای پیمودن مسیر نمود مییابد. صرف نظر از جنبه 
فردی، و از دیدگاهی جامع، امید به آینده دالیل و پیامدهای اجتماعی زیادی دارد و نشانگر وضعیت اکنون و آینده 
جامعه است. ازاین رو، آگاهی از وضعیت امید به آینده در نیروی انسانی جامعه، به ویژه جوانان و نوجوانان آینده ساز، 
ضرورت دارد. مقاله حاضر باهدف بررسی وضعیت امید به آینده در نوجوانان استان لرستان نوشته شده و آن را 
در ابعاد پنجگانه روانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی بررسی نموده است. روش تحقیق این مطالعه 
به صورت پیمایش و با ابزار پرسشنامه بوده است. نمونه این مطالعه شامل چهارصد نفر از نوجوانان استان لرستان 
بوده است که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه ای استاندارد )با اعتبار و پایایی کافی( 
را تکمیل کردند. نمرات امید به آینده در چهار سطح ترتیبی »ناامید«، »تاحدی ناامید«، »نسبتاً امیدوار« و »امیدوار« 

بود و ازنظر فاصله ای، دامنه نمرات از صفر تا بیست را شامل میشد.
طبق یافته های این تحقیق، آزمودنی ها ازنظر امید به آینده اقتصادی و اجتماعی در سطح »تاحدی ناامید« و در 
سه ُبعد دیگر )تحصیلی و سیاسی و روانی( در سطح »نسبتاً امیدوار« بودند. در این نوجوانان، میانگین نمره امید 
به آینده ۱۱/۶ و در ابعاد روانی، تحصیلی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به ترتیب، ۱۴/۲۴، ۱۳/۴۱، ۱۲/۶۴، ۹/۴۳ و 
۵/۹۱ بود. براین اساس، میانگین نمرات افراد ازنظر جنس، محل سکونت، نوع مدرسه، رشته تحصیلی و شهرستان 
محل سکونت تفاوت معناداری نداشت، ولی ازنظر پایه تحصیلی تفاوت معناداری داشت. باتوجه به اهمیت امید 
به آینده، به ویژه برای نوجوانان آینده ساز، کاهش میزان امید به آینده در این نوجوانان، به ویژه در ابعاد اجتماعی 
و اقتصادی آن، نگران کننده است. لذا، این مقاله بیانگر لزوم سیاستگذاری مناسب توسط نهادهای مرتبط و ایجاد 

راه های امیدبخش است.

واژه های کلیدی: امید به آینده، ابعاد امید به آینده، ناامیدی، نوجوانان، استان لرستان
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نقش رسانه ها در ایجاد امید اجتماعی - مقایسه روزنامه های »شرق« و »کیهان« ازنظر پوشش 

اخبار سخنان ضدایرانی ترامپ

ع کهن نفیسه زار

روزنامه نگار و دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

در این پژوهش که باهدف تبیین نقش رسانه ها در تقویت یا تضعیف امید اجتماعی انجام شد، بخشهای مختلف رسانه ها- 

شامل یادداشت، خبر، گزارش، مصاحبه و غیره- برای یافتن مقوله امید اجتماعی جستوجو و با روش تحلیل گفتمان انتقادی 

تجزیه وتحلیل میشد.

داده های این پژوهش از دو روزنامه کیهان و شرق- به عنوان نمایندگان دو گفتمان سیاسی رایج جامعه- برگزیده و مطالب 

مرتبط با سخنان ضدایرانی ترامپ در فاصله زمانی ۲۱ مهر تا ۲۸ مهر ۱۳۹۶ بررسی شده اند. این نمونه با روش تحلیل گفتمان 

انتقادی و استخراج مفاهیم و مقوالت مرتبط و در سه سطح توصیف و تفسیر و تبیین ارزیابی شد تا معلوم شود که این 

دو روزنامه نسبت به مقوله امید اجتماعی چه رویکردی دارند و نماینده کدام گفتمان اند.

تحلیل گفتمان مطالب این دو روزنامه نشان داد که رویکرد روزنامه کیهان، به عنوان نماینده حاکمیت، درجهت تضعیف 

امید اجتماعی و رویکرد روزنامه شرق، به عنوان روزنامه ای اصالح طلب و حامی دولت، درجهت تقویت امید اجتماعی است.

واژه های کلیدی: تحلیل گفتمان، امید اجتماعی، رسانه، مطبوعات، روزنامه کیهان، روزنامه شرق
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امید اجتماعی سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران

نسیبه زنجری

استادیار مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

امید اجتماعی بخشی از سرمایه عاطفی گروه های مختلف اجتماعی است که در بافت فرهنگی و تاریخی جامعه ریشه 
دارد. امید اجتماعی مفهومی مستمر و متصل به گذشته و حال و آینده است و برای امکان ظهور تعالی در آینده به 
ظرفیت هایی از گذشته و حال نیاز دارد. سالمندان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه اند که برای داشتن سالمندی موفق 
به امیدواری نیاز دارند. براین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی امید اجتماعی سالمندان و عوامل مرتبط با آن است. 
داده های این مقاله از طرح مطالعه وضعیت سالمندی موفق در شهر تهران )۱۳۹۴( و همچنین گزارش کشوری سنجش 

سرمایه اجتماعی )۱۳۹۳( استخراج و تحلیل شد.
در این مطالعه، شاخص امید اجتماعی در دو سطح کالن و خرد سنجیده شد. در سطح کالن، ارزیابی سالمندان از 
وضعیت کشور در پنج سال آینده ارائه شده است. نتایج این بخش بیانگر آن است که تنها یک سوم سالمندان به بهبود 
شرایط اقتصادی، رفاهی، اجتماعی و اخالقی جامعه در آینده امید دارند. در سطح خرد، شاخص امید اجتماعی در دو 
ُبعد امیدواری به آینده و ادراک مثبت از دوران سالمندی سنجیده میشد. نتایج این بخش بیانگر میزان متوسط شاخص 
امید اجتماعی در سالمندان تهرانی است. تحلیل های چندمتغیری نشان داد که مهم  ترین عوامل مرتبط با افزایش امید 
اجتماعی سالمندان، در کنار متغیرهای جمعیتی و زمینه ای، شامل موارد زیر است: حمایت اجتماعی، امنیت مالی، 
معنویت، سالمت جسمی و روانی، رضایت از زندگی، بافت اجتماعی دوستدار سالمند. هرچند وقایع گذشته نقش مهمی 
در احساس امیدواری سالمندان دارد، ایجاد شرایط اجتماعی و فرهنگی دوستدار سالمند همراه با ارائه خدمات مناسب 

می تواند مثبت اندیشی و امید اجتماعی سالمندان را افزایش دهد.

واژه های کلیدی: امید اجتماعی، سالمندان، رضایت از زندگی، ادراک مثبت از دوران سالمندی

بافت اجتماعی دوستدار سالمند



42

) به ترتیب الفبا(چکیــدهمقــاالت

امید یک »مردم«: درآمدی بر مختصات نوعِی سیاست امید

سید حسام سالمت

دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه در دانشگاه تهران

امید، به مثابه نوعی روی آورندگِی معطوف به آینده، دستکم شامل چهار صورت است:
۱. امید ایدئالیستی: در اینجا، امید از یک »ایده« که گویی بر کل پهنه تاریخ حاکم است و آن را پیش میراند، نیرو میگیرد. امیدی 
که ادیان ابراهیمی )به ویژه، یهودیت و مسیحیت به دلیل ایده مسیحگرایی آنها( و ایدئولوژیهای سکوالر پیشرفت محور )به ویژه، 

مارکسیسم(، به طور صریح یا ضمنی، بر آن بنا شده اند، به این معنا و فقط به این معنا ایدئالیستی است.
۲. امید تاریخی: در اینجا، یک »رخداد« پیش بینی نشده و نامنتظره در میان است که تاریخ جمعی یا فردی یا هر دو را 

میشکافد و امکانهایی نو مطرح میکند: انقالب، انتخابات، نوآوری، عشق.
۳. امید عینی: در اینجا، فرصتهایی مطرح است که خود نظام اجتماعی برای شهروندانش فراهم میکند تا کیفیت زندگی خود 
را به طور دلخواه ارتقا دهند. اینکه چنین امیدی در کار باشد یا نباشد، مشروط به آن است که آیا نظام اجتماعی از ظرفیت 

ساختاری برای تحرک اجتماعی افراد برخوردار است یا نه و اینکه آیا فرصتها به طور برابر توزیع شده اند یا نه.
۴. امید سلبی: جستار حاضر بر این صورت چهارم از امید تأکید دارد. امید سلبی نفی فرارونده حدومرزهای وضعیتی تاریخی 

است باهدف پیشانداختن آینده برمبنای بدن جمعی »مردم«. برایناساس، امید سلبی:
الف. به جای عمل در چهارچوبهای موجود، برمبنای تأیید آنچه هست، به میانجی قدرِت نفی عمل میکند که میتواند در 
حّدفاصِل »دیگر نه« و »نه هنوز« از پیوستار وضعیت قاطعانه بگسلد؛ ب. از خطوط برسازنده اکنونیت به مثابه حدومرزهای 
مشروع و ازپیش تعریف شده وضعیتی تاریخی میگذرد؛ ج. تا آیندگی آینده به مثابه »افق امر ممکن« را از راه احضار آن در 
افق اکنونیتی که میتواند از گذشته فراتر رود، پیش بیندازد )ازاینحیث، امید در ُحکم همآمیزِی افقهای اکنون و آینده است(؛ 
د. فقط میتواند ازطریق گره خوردن به دیگری در مقام یک »دوست« پیش برده شود، چنانکه دوستان خود را در کسوت 

اجتماع یک »مردم« بازشناسد.
به این ترتیب، امید سلبی، ۱. چیزی بیش از دلبستن به امکانهای عینی، ظرفیت های ساختاری و فرصتهای نظام منِد موجود 
در وضعیتی تاریخی است؛ ۲. پیوسته از تقلیل یافتن به چشمداشت منفعالنه آنچه قرار است روزی از راه برسد، تن میزند؛ 
۳. از قدرت تخیل جمعی در طرح اندازی پیش دستانه آنچه هم اینک و هنوز نیست، نیرو میگیرد؛ ۴. ازاین ر و، در تقابل با 
طبیعیسازی ایدئولوژیک بنبستها و انسدادهای »دیکتاتوری واقعیت« بهمثابه دادهشدگیهای خدشهناپذیرِ مبنیبر »همین 
است که هست«، همه شورمندیاش را وقف این میکند که نشان دهد »جایگزین هایی وجود دارند« یا، به تعبیر بهتر، 
جایگزین ها ممکن اند؛ ۵. چنین امیدی را تنها به مثابه یک افق مشترک و یک همبستگی انسانی میتوان تجربه کرد. روشن 
است که چنین تعبیری از امید به سادگی در چهارچوب تبلیغات سیاسی دولتها جای نمیگیرد. باوجوداین، چنین امیدی اساساً 

امیدی سیاسی است؛ امیدی که میتواند فضای آینده را در دل همین اکنون به روی همگان باز کند.

واژه های کلیدی: سیاست امید، امید ایدئالیستی، امید تاریخی، امید عینی، امید سلبی
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سرانجام روزی فرا خواهد رسید

سارا شریعتی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

شناخت.  خواهند  را  آفرینشگری  جوش وخروش  لحظات  دوباره  ما  جوامع  که  رسید  خواهد  فرا  روزی  ”سرانجام، 

آرمانهای جدید سربر خواهند کشید و  قواعد تازهای شکل خواهند گرفت که تا مدتی راهنمای بشریت خواهند 

شد... همه چیز حکایت از آن دارد که چنین چیزی دوباره دیر یا زود ازسر گرفته خواهد شد.“

امیل دورکیم

گفت.   سخن  دورکیم«  به  »بازگشت  از  دورکیم،  گمنام  آثار  از  یکی  معرفی  برای  همس،  کنستان   ،۱۹۶۹ سال  در 

برای جامعه شناسی ترسیم کرد و  پایانی زندگی اش، چشمانداز جدیدی  بود که در سالهای  دورکیم جامعه شناسی 

میخواست آن را براساس قوانین آرمانگرایی جمعی ازنو بنا کند. جامعه شناسی مورِدنظر او صرفاً به آناتومی یک 

جامعه ساخته شده محدود نمی ماند و تاحد فیزیولوژی یک جامعه درحال ساخت ارتقا می یافت. این چشمانداز با 

فراخواِن امیدهای جامعه شناسان ممکن میشد. امید سن سیمون به »مسیحیت جدید«، امید اگوست کنت به »دین 

بشریت«، امید مارکس به »جامعه آرمانی کمونیسم« و امید دورکیم به پایه ریزی »اخالق مدنی«. در این چشم انداز، 

جامعه شناسْی علمی امیدوار بود و ازاینرو، دانشی رهایی بخش؛ درحالیکه جامعه شناسی امروزی، به عنوان علم تحلیل 

امر اجتماعی، دانشی ناامید است؛ دانشی که درنتیجه گسستن ارتباط علم با امیدهای اجتماعی، صرفاً به تشریح 

واقعیت موجود فروکاسته شده و چشماندازهای رهایی بخش خود را ازدست داده است.
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تبیین امید اجتماعی در جامعه ایران )مسائل، تحوالت مفهومی و دیدگاههای نظری(

             رضا صفری شالی                             پویا طوافی                        سعید نریمانی

استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی       کارشناس ارشد جامعه شناسی       کارشناس ارشد جامعه شناسی

امید  امید مشترک یک ملت.  امید اجتماعی یعنی  آینده چه چیزهایی ممکن است و  اینکه در  به  باور  امید یعنی 

اجتماعی یعنی مشارکت انسانها در پیشرفت و ساخت زندگی روزمره شان. لذا، امید اجتماعی با امید به آینده گره 

میخورد و امید به آینده یكی از شاخص های مهم بهداشت روانی است. نگرش مثبت و امیدوارانه به آینده در افراد 

سرمنشأ تالش و پویایی و شادابی است. ازطرفی، نگرش منفی و ناامیدی به آینده ممکن است موجب بی اعتنایی، 

دلسردی و بی انگیزگی و لطمه به بهداشت روانی افراد شود و مشكالت روانی و اجتماعی بسیاری درپی داشته باشد. 

لذا، امیدواری و خوشبینی از نشانه های پویایی و نشاط افراد جامعه و شاخصی برای پیشرفت اجتماعی است.

به این ترتیب، امید در سطح فردی به عنوان نوعی احساس یا امر روانشناختی تلقی میشود؛ اما درواقع، بیش و پیش 

از آنکه نوعی احساس یا درک عاطفی از وضع موجود باشد، نوعی شناخت و آگاهی از جایگاه فرد در جامعه، تصور از 

خود، تصور از جامعه، و تصور از رابطه انسان با جامعه است. وقتی جامعه ای در مسیر مدرنیته قرار میگیرد، ازیک طرف، 

آسیبهای اجتماعی و روانی و از طرف دیگر، َاشکالی از رهایی و آزادی و آسایش ب هوجود می آید. مدرنیته ازیک طرف 

می سازد و از طرف دیگر ویران میکند. در ایران نیز همینطور است. این دوگانگی از دوره مشروطه به وجود آمد. آنهایی 

که با مدرنیته ستیز دارند، نیمه خالی لیوان و آنهایی که با مدرنیته موافقاند، نیمه پر آن را میبینند. امید اجتماعی 

نوعی آگاهی است که مداخله فرد در جامعه و ابداع راهکارهایی برای تغییر یا بهبود وضع موجود را امکانپذیر میکند. 

امید اجتماعی مسیری است برای بهبود زندگی جمعی ما.

هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی مفهوم امید، امید اجتماعی و تاریخچه و تحوالت مفهومی و نظری 

آن از دیدگاههای مختلف و با روش اسنادی. در پایان، راهکارهایی برای ارتقای امید اجتماعی در ایران ارائه میشود.

واژه های کلیدی: پیشرفت اجتماعی، امید، مشارکت، مدرنیته، امید اجتماعی، جامعه ایران
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بیم ها و امیدها

بیژن عبدالکریمی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه ازاد اسالمی

بر  آن   از سلطه  به ویژه، بشر غربی پس  که بشر-  کلی می توان گفت  نگاهی بسیار  با  و  از چشم اندازی جهانی 

سراسر جهان- دو موضوع بنیادین را تجربه کرده است:

در  عظیمی  روشنایی های  آن،  در  که  پیشامدرن  نیز  و  غیرمتافیزیکی  تاریخی  سنت های  همه  و  سنت  عالم   .۱

تاریخ چندهزارساله آن ظهور کرد؛ روشنایی هایی که به این جهان معنا، عظمت و زیبایی بخشید و بشر در پرتو 

الهیات گرایی مسیحی،  به ظهور  غربی  تفکر  تاریخ  در  روشنایی  این  اما  بیافریند.  توانست تمدن هایی عظیم  آن 

کاتولیک گرایی و نظام پاپی قرون وسطا منتهی شد. مراد از الهیات گرایی، همه نظام های نظری است که حقیقتی 

محلی،  نهادینه شده  اعتقادات  و  باورها  از  مجموعه ای  و  می دهند  تقلیل  تعّین پذیر  امری  به  را  تعّین ناپذیر 

جغرافیایی، بومی، قبیله ای و به طورکلی، تاریخی را به منزله حقایقی ازلی، ابدی، جهانی و به طورکلی، فراتاریخی 

جلوه می دهند و به این ترتیب، انسان را به پای این نظام های اعتقادی قربانی می کنند.

۲. این تجربه منجر به طغیان در برابر آن و ظهور رنسانس، و به دنبال آن، ظهور عصر روشنگری و مدرنیته شد. 

ظهور رنسانس و روشنگری و مدرنیته باعث شد تا بشر غربی به انسان محوری، تکیه بر ارزش های انسانی، آزادی 

عقل از انقیاد کلیسا و نظام های الهیاتی، آزادی های سیاسی و روشنایی های بسیاری دست یابد. اما درعین حال، 

نادیده گرفته شد و درنتیجه، همه روشنایی های عصر روشنگری و دوران مدرن به  روشنایی اصیل و راستینی 

تاریکی گرایید. پوچگرایی و بی عنایی، که حاصل انکار وجود حقیقتی تعّین ناپذیر بود، نتیجه  دومین تجربه بزرگ 

و بنیادین بشر غربی بود.

عالم  تاریخی  بزرگ  تجربه  دو  برمبنای  بشر  تعبیر می گردد،  نیز  به عنوان جهان پست مدرن  که  کنونی،  روزگار  در 

دیرین  تکیه گاه های  است.  داده  ازدست  را  متافیزیکی  و  الهیاتی  نظام های  به همه  ایمان  عالم مدرن،  و  سنت 

فّناورانه   به طور عام، و اصول و قواعد عقالنیت علمی و  رفته اند و معیارها و موازین متافیزیکی،  ازمیان  سنت 

و  فروریخته  الهیات  و  متافیزیک  استوار  پایگاه های  روبه رو شده اند. همه  تردید  با  به طور خاص،  دوران مدرن، 

تکیه گاه قابل اعتمادی برای بشر غربی و، به تبع او، برای جهانیان باقی نمانده است.
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در چشم انداز محلی نیز باید توجه داشت که روح سنت تاریخی ما در چند دهه اخیر به پایان رسیده است. روح 

سنت تاریخی ما عبارت است از مأواکردن در امر تعّین ناپذیر. در طول تاریخ ما، امر تعّین ناپذیر در قالب نظام های 

از  دیگری  صورت  مقدس مآب،  صورتی  با  تاریخی،  الهیاتی  نظام های  و  شده  تبدیل  تعّین پذیر  امری  به  الهیاتی 

پوچگرایی است که بر جهان چیره شده است.

واکنش نسل های جدید به این وضعیت آن است که با شوروشوق، خود را آغازگران راهی جدید می انگارند. آنان 

در مسیری گام گذاشته اند که در خاستگاه اصلی خود، یعنی غرب، با تردیدهای جدی مواجه شده و از ارزشها و 

نگرشی به جهان دفاع می کنند که در خاستگاه اصلی خود به پایان رسیده است.

ما در وضعیتی زندگی می کنیم که همه بت های قبیله مان، در کنار بسیاری بتان دیگر، شکسته است. امروز، قبیله 

برای توده های وسیع و  ازدست داده است. زندگی قبیله بدون هیچ توتمی، به خصوص  را  من همه توتم هایش 

تربیت ناشده، می تواند بسیار خطرناک  و نگران کننده باشد. اما دقیقاً همان چیزی که برای بسیاری نگران کننده و 

هراسناک است، می تواند نقطه شروع راستینی برای امید باشد.

به  قبیله ای  توتم های  و  بت ها  فروپاشی همه  کنار  در  تا  می کنم  دعوت  را  دیارم  جوانان  و  دانشجویان  من همه 

جشن و سرور و رقصی مستانه بپردازند. فروپاشی همه بت ها و توتم های قبیله ای می تواند نویدبخش ظهور امر 

نامتعّین باشد. این امر نامتعّین یگانه امید راستینی است فراتر از همه نظام های ایدئولوژیک و الهیاتی که می تواند 

مأوایی برای انسان باشد.

از خود جهان سرچشمه  اما توجه داشته باشیم که معنای جهان نمی تواند  ما در جهانی بی معنا زندگی می کنیم. 

بگیرد و معنای زندگی نمی تواند از حوادث زندگی سرچشمه بگیرد و معنای تاریخ نیز نمی تواند از انبوه رویدادهای 

تاریخی سرچشمه بگیرد. فراسوی همه بیم ها و امیدهای روانشناختی و جامعه شناختی ما، در ذات جهان، در ذات 

امید  یگانه  می تواند  نامتعّین  حقیقت  این  من،  به نظر  می شود.  آشکار  نامتعّین  حقیقتی  تفکر،  ذات  در  و  زندگی 

راستین بشر باشد. من امیدوارم بارقه ای از امر نامتعّین به نسل جوان ما ساطع شود و جنونی را در جان های ما 

و آنها برانگیزد. من به این بارقه امیدوارم. بارقه امر نامتعّین امری است که نه اندیشه های الهیاتی و ایدئولوژیک 

می توانند آن را درک کنند و نه روش شناسی ها و علوم دقیق دوران جدید. جنون امر نامتعّین یگانه امری است که 

می تواند پشتوانه ظهور عقالنیت باشد و ما را به رهایی از بیم ها و ناامیدی های اجتماعی و تاریخی امیدوار کند.

واژه های کلیدی: امید، روشنگری، مدرنیته، تابو و توتم، امر نامتعین
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انصاف اکتشافی و امید اجتماعی

علیرضا علوی تبار

روزنامه نگار

هدف مقاله حاضر این است که با استفاده از »نظریه اکتشافی انصاف«، درک و توضیح قابل قبولی از وضعیت 

گرفته  به کار  سازمانی  روابط  تبیین  برای  ابتدا  انصاف  اکتشافی  نظریه  کند.  ارائه  امروز  ایران  در  اجتماعی  امید 

می شد. اساس نظریه مذکور بر این ادعا است که داوری افراد درمورد میزان عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و 

میزان  به نوبه خود،  کلی،  داوری  این  انصاف شکل دهد.  را درمورد  آنها  کلی  داوری  مراوده ای می تواند  عدالت 

تعیین می کند.  را  قواعد  و  پذیرش مسئوالن  و  عزت نفس  احساس  اجتماعی،  فعال  اجتماعی، مشارکت  اعتماد 

از پیمایش سنجش آگاهی ها، نگرش ها  از تحلیل ثانوی داده های حاصل  ایران،  برای به کارگیری این نظریه در 

و رفتارها در ایران استفاده شده است. نتیجه گیری این مقاله آن است که نظریه مزبور چهارچوب معتبری برای 

تبیین بخشی از واقعیت های امروز ما است.

واژه های کلیدی: امید اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انصاف، عدالت، مشارکت اجتماعی



48

) به ترتیب الفبا(چکیــدهمقــاالت

نقش سیاست در ایجاد یأس و امید

محمدجواد غالمرضاکاشی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

جامعه ایران به تدریج با واقعیت نگران کننده رشد فزاینده یأس و ترس از فروپاشی اجتماعی و سیاسی مواجه می شود. 

تحلیلگران معموالً واقعیت را اینطور تفسیر می کنند: گروه هایی که ازنظر اقتصادی و فرهنگی در وضعیتی طاقت فرسا قرار 

گرفته اند، اعتراض و خشونت را تنها راه ممکن برای خود می یابند. بنابراین، مسئله اساسی جامعه ایران آن است که یأس فراگیر 

در عرصه های گوناگون به سرعت به نیرویی سیاسی تبدیل می شود. اگرچه این تفسیر واقعیت جامعه ایران را به خوبی ترسیم 

می کند، واقعیت روی دیگری هم دارد: عرصه سیاسی ایران، طی چهار دهه گذشته، نقش مهمی در تولید ذهنیت جمعِی 

همراه با یأس و سرخوردگی در جامعه داشته است. ازطرفی، احساس ناامیدی و آینده شوم نیز نقش مهمی در بحران های 

اقتصادی و فرهنگی داشته است. براین اساس، یأس و  امید که از عاملیت عرصه سیاسی سرچشمه گرفته، در ظهور بحران 

اخیر نقش اساسی داشته است.

در این مقاله، نقش عرصه سیاسی در ایجاد یأس اجتماعی را ازطریق پنج مؤلفه زیر بررسی میکنیم:

•    کمرنگ شدن ارزش های دینی در جامعه و کاهش ظرفیت دین برای ایجاد امید به آخرت؛

•     افزایش احساس انزوا به دلیل تضعیف انجمن ها و اجتماعات تاریخی که باهدف اولویت وفاداری به دولت اتفاق افتادند؛

•    ناکامی های فزاینده به دلیل گسترش آموزش و اقتصاد بازار ازیک طرف و کمبود فرصت های شغلی از طرف دیگر؛

•    بن بست یا بی معناشدن روایت های کالنی که در عرصه سیاسی ساخته شدند؛

•    به خطرافتادن چشم انداز آینده به دلیل تکیه بر الگوی حفظ انسجام داخلی در مقابل خطر خارجی.

جامعه امروز ایران از ذهنیت جمعِی همراه با ترس از آینده و یأس از بهبود اوضاع رنج میبرد. عرصه سیاسی در تولید این 

ذهنیت جمعی نقش مهمی داشته است. چنانکه می بینیم، نارضایی از اوضاع فردی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

به سرعت به پدیدهای سیاسی تبدیل می شود و اساس نظام سیاسی را هدف می گیرد. همان طور که یأس و بی ثباتی سیاسی 

به مسئله اصلی جامعه ایران تبدیل شده است، امید و ثبات نظام نیز به هم گره خورده اند.

به نظر نویسنده، حرکت به سوی الگویی از نظم سوسیال دمکرات می تواند تصمیمی راه گشا برای بازگرداندن امید و ثبات به 

جامعه ایران باشد. حرکت به سوی نظم دمکراتیک باعث تقویت مؤلفه های امیدبخش زیر خواهد شد:

•    از فرایند مخرب استحصال بیرویه ذخایر ارزشهای دینی جلوگیری میکند؛

•    با پذیرش کثرت اجتماعی و فرهنگی، از انزوای اجتماعی و فرهنگی خواهد کاست؛

•    توزیع منصفانه فرصت های اقتصادی و اجتماعی را ممکن می کند و از احساس تبعیض و محرومیت می کاهد؛

•    عرصه سیاسی را به عرصه رقابت روایت های کالن متکثر تبدیل خواهد کرد. هریک از این روایت ها، در رقابتی

     منصفانه، تاحدی موفق خواهند شد و چشم انداز جدیدی را برای نیروهای اجتماعی خواهند گشود؛

•     با تکیه بر الگویی از انسجام که از درون جامعه سرچشمه می گیرد، نیاز به تکیه بر منابع پرخطر خارجی را رفع می کند.

واژه های کلیدی: سیاست، امید، یأس اجتماعی، نظم سوسیال دمکرات، ذهنیت جمعی
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اقتصاد سیاسی امیِد محیِط زیستی

محمد فاضلی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ایران غایب بودند. سیاست مداران،  از عرصه سیاست  محیط زیست و سیاست های محیط زیستی به مدت چند دهه 

فعاالن مدنی و سیاسی، متخصصان دانشگاهی و مردم عادی توجه خاصی به مسائل محیط زیست و سیاست های 

آشکارشدن  به دلیل  محیط زیست،   ،۱۳۸۰ دهه  میانه  از  و  کرد  تغییر  به تدریج  وضعیت  این  نداشتند.  آن  با  مرتبط 

پیامدهای ناشی از سیاست های نادرست، وارد صحنه سیاست ایران شد. این ورود به نحوی بود که حسن روحانی، 

رئیس دولت یازدهم، دولت خود را »دولت محیط زیست« خواند و آب و محیط زیست به عنوان دو اولویت اصلی 

برنامه ششم توسعه انتخاب شدند. فعاالن مدنی نیز به عرصه دفاع از محیط زیست پا نهادند و موجی از مصائب 

محیط زیستی، نظیر خشکشدن دریاچه ارومیه و سایر تاالب ها، ریزگردها، بیابانزایی و فرونشست زمین، باعث خیزش 

افکار عمومی درباره محیط زیست شدند. از آغاز دولت یازدهم، جامعه ایران به سیاست های محیط زیستی و حل مسائل 

امیدوار شد. بازگشت معصومه ابتکار به سازمان حفاظت محیط زیست- که چهره ای دارای سرمایه اجتماعی در این 

عرصه محسوب می شد- این امید را تقویت کرد. شبکه های اجتماعی و فعالیت های مدنی نیز بر قوت این امید افزودند.

اگرچه مجموع این عوامل ما را امیدوار می کند که مسائل محیط زیستی در اولویت مسائل کشور قرار گرفته و شمار 

را  بهبود محیط زیست  به  ما  امید  که  دارد  وجود  دیگری  عوامل  است،  بیشتر شده  بسیار  نیز  فعاالن محیط زیست 

زایل میکند. این مقاله، با استفاده از مفاهیم شادی، امید محیط زیستی، موفقیت های کوچک، اقتصاد سیاسی امید 

و سیاست گذاری عمومی، وضعیت فعلی جامعه ایران را ازنظر امید تشریح می کند و اهمیت آن را برای آینده ثبات 

سیاسی و توسعه همه جانبه تبیین می نماید.

واژه های کلیدی: محیط زیست، امید اجتماعی، موفقیت های کوچک، اقتصاد سیاسی امید، سیاست گذاری عمومی
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امید اجتماعی معاصر

نعمت اهلل فاضلی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

امروزه، هر شهروند ایرانی با این پرسش مواجه است که ما شهروندان ایران چه امکان ها و فرصت هایی برای بهبود 

وضع جامعه دراختیار داریم؟ به عبارت دیگر، پرسش این است که باتوجه به بحران های گوناگونی که جامعه با آن درگیر 

است- مانند بحران محیط زیست، بحران فرسایش سرمایه های اجتماعی، بحران سیاسی درنتیجه درگیری های منطقه ای 

و بین المللی، بحران آسیب های اجتماعی، بحران اعتیاد، بحران فقر و بحران تبعیض اجتماعی- چه امکان یا امیدی برای 

بهبود شرایط جامعه وجود دارد؟ من تالش میکنم در این گفتار، دیدگاهی را برای پاسخ به پرسش فوق ارائه دهم. من 

ابتدا تعریف یا تلقی خود را از مفهوم امید اجتماعی ارائه می کنم و براساس تحوالت تاریخی نشان میدهم که در دوره 

معاصر تاریخ ایران )از مشروطه تا امروز( چه امکانات و فرصت هایی برای ایجاد امید اجتماعی وجود داشته است.

امید بیش از آنکه حسی فردی باشد، نوعی ساختار عاطفی و احساسی و شناختی است که افراد و گروه های گوناگون را 

به شیوه های مختلف بسیج می کند تا از مجموعه سرمایه ها و نیروهای خود برای ایجاد پویایی در زندگی جمعی و اصالح 

ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بهره مند شوند. امید اجتماعی از این دیدگاه عبارت است از مجموعه ظرفیت ها 

و قابلیت های جمعی که در فرایند تاریخی زندگی گروه یا ملت ایجاد می شود. امید اجتماعی مفهومی است برای تشریح 

فضای بین االذهانِی حاکم بر گروه یا ملت. امید اجتماعی نوعاً به ساختار احساسات حاکم بر اجتماع بین االذهانی جامعه 

مربوط میشود. اگر از این منظر به جامعه معاصر ایران بنگریم، می بینیم که در دوره معاصر- از زمان مشروطه و قاجار 

تاکنون- چه ظرفیت ها و قابلیت هایی برای پویایی و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی ما وجود داشته است. به نظر من، 

دوره معاصر تاریخ ایران یکی از پویاترین دوره های تاریخ آن بوده است. در این دوره، انقالب ها و دگرگونی های ساختاری 

زیادی در ایران رخ داده است و این پویایی ها همچنان ادامه دارد. من گمان می کنم امید و به ویژه امید اجتماعی را 

باید در این پویایی ها جستوجو کرد. من در اینجا، پویایی های دوره معاصر تاریخ ایران را فهرست می کنم و در قالب 

هفتگانه ای تشریحشان می نمایم.

۱. امید دموکراتیک

این نوع امید یکی از منابع ما برای حوزه سیاسی و شکل گیری ارزش های دموکراتیک است. گمان می کنم در دوره معاصر 

ما، 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 می دهد که جامعه ایران ظرفیت های 

برای حکومت های  فرهنگِی ضروری  و  اقتصادی  و  اجتماعی  زیرساخت های  از  و  دارد  برای مطالبه دموکراسی  زیادی 

امید  محور  نخستین  می تواند  دموکراتیک  اجتماعی  امید  که  می کنم  گمان  من  ازاین رو،  است.  برخوردار  دموکراتیک 

اجتماعی معاصر ایران باشد. این امید مبتنی است بر مطالبه نظام سیاسی دموکراتیک و صورت بندی نظم دموکراتیک 

در نظام سیاسی و مدیریت جامعه.
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۲. امید رفاهی

از دوره مشروطه، بحران های شدیدی در جامعه رخ داد- به ویژه، خشکسالی و قحطی و بیماری های همه گیر مانند وبا و 

طاعون- که باعث شد تقاضای اجتماعی مّلی برای 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 مهمترین خواست های جمعی ایرانیان بوده است. درواقع، از زمان امیرکبیر تا امروز، موضوع سالمت 

جزو بنیادیترین مسائل جامعه بوده است. این موضوع باعث شد تا سرمایه گذاری های ملی بزرگی درزمینه بهداشت و 

درمان و پزشکی مدرن در ایران انجام شود. موفقیت های چشمگیری که دراین زمینه حاصل شد، به جامعه ایران امید داد 

و مردم ما دریافتند که از راه علم و فّناوری می توان جامعه مرفهی تشکیل داد. ازاین رو، رسیدن به جامعه مرفه به صورت 

یک آرمان مشترک یا امید اجتماعی درآمد.

۳. امید دانایی

یکی از ظرفیت های آرزومندی ما عبارت است از تالش جمعی برای تشکیل جامعه دانایی؛ جامعه ای که مردمش بتوانند 

بخوانند و بنویسند. پیدایش آموزش وپرورش مدرن و توسعه نهاد دانشگاه و گسترش آموزشگاه های گوناگون در تاریخ 

معاصر بیانگر آن است که جامعه ایران امید دارد ازطریق توسعه نظام آموزشی و گسترش فرصت های یادگیری و یاددهی، 

سرمایه انسانیاش را بیفزاید و تحولی فرهنگی در جامعه ایجاد کند.

۴. امید ارتباطی

از دوره قاجار تا امروز، با گسترش فّناوری های ارتباطی و دسترسی ایرانیان به مطبوعات، صنعت چاپ، عکاسی، رادیو و 

تلویزیون و اخیراً رسانه های مجازی و اینترنت، ما این فرصت را برای مردم فراهم کرده ایم که با یکدیگر و با فرهنگ ها و 

جوامع گوناگون در سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنند. گسترش این تعامالْت افکار و تصورات اجتماعی مردم ما را دگرگون 

کرده است. فّناوری های ارتباطی نیز الگوهای ارتباط در ایران را دگرگون کرده اند و فرصتهای مختلفی برای گفتوگو و تولید 

معنا و تفسیر جامعه و خودنگری فراهم آورده اند. ازاین رو، در دوره معاصر، فرصت های تازه ای برای ارائه صورت بندی های 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از خود داشته ایم. فّناوری های ارتباطی میتواند تغییرات چشمگیری در تمام 

الیه های فردی و میانی و کالن جامعه ایران ایجاد کند.

۵. امید شهری

از دوره ناصری، شهرهای صنعتی نوین در ایران شکل گرفت. در این دوره تاریخی، شهرنشینی روبه رشد بوده و شیوه های 

سنتی زندگی در ایران، یعنی زندگی عشایری و روستایی، را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون بیش از ۷۵درصد جمعیت 

ایران در شهرها ساکن اند. دیگر جمعیت ها نیز تحت تأثیر زندگی شهرنشینی قرار دارند. به عالوه، برخی شهرها نیز در دو 

دهه اخیر به کالنشهر تبدیل شده اند. حدود نیمی از جمعیت ایران در کالن شهرها ساکناند. به گفته نظریه پردازان اجتماعی، 

زندگی شهری ممکن است حیات ذهنی و احساسات جمعی افراد را کاماًل تحت تأثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم امید 

اجتماعی در ایران شامل سازوکارهای روانی و عاطفی و شناختی است که شهرنشینی در افراد ایجاد می کند. شیوه زندگی 
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شهری اشکال پیچیده ای از نوآوری و آزادی و میل به تغییر را در ساکنان شهر ایجاد می کند و بیانگر ضرورت توجه به 

مفهوم شهروندی است. مفهوم شهروندی رابطه عقالنی شهروندان و حاکمیت را تقویت میکند و امکان مشارکت سیاسی 

و پاسخگوکردن نظام سیاسی را برای شهروندان فراهم می نماید.

۶. امید زیبایی شناختی

در دوره معاصر تاریخ ایران، تحوالت گسترده ای در شیوه های خودبیانگری و ادبیات و زبان و فعالیت های هنری به وجود 

آمد. تحول زبان فارسی، پیدایش ژانرهای ادبی، گزارش نویسی، روزنامه نگاری، طنزنویسی، نثر جدیِد کتابهای درسی و 

دانشگاهی، به عالوه پیدایش عکاسی و نقاشی و مجسمه سازی و هنرهای زیبا در دوره قاجار و گسترش آن در دوره 

پهلوی و دهه های اخیر و نوآوری های دیگر جامعه ایران درزمینه تحول شعر 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 فراهم کرده است. 

امید زیبایی شناختی نوعی امکان ارائه خود و بازنمایی هنری است و انسان ازطریق آن می تواند تصویر تازهای از خود 

بیافریند. این نه تنها امکان گفتوگو و خلق دانش و ایجاد ارتباط مؤثر را به وجود می آورد، بلکه ازطریق بازنمایی هنرها و 

فّناوری های زیبایی شناختی، مدنیت و زندگی مبتنی بر ارزش های زیبایی شناختی را در جامعه شکل می دهد.

۷. امید مدنی

این امیْد تحولی است درزمینه اخالق و زیسِت جمعی در جامعه معاصر ایران. یکی از بارزترین ویژگی های امید مدنی 

متحول شدن شیوه های تنبیه و مجازات مجرمان بوده است. امروزه، شیوه های قدیمی تنبیه و مجازات بدنی مجرمان 

در انظار عمومی به شدت کاهش یافته است و حتی با قضاوت منفی ازسوی جامعه روبرو می شود. همچنین، تقاضای 

اجتماعی برای کاهش خشونت هایی مانند خشونت خانگی و خیابانی و نزاع های جمعی گسترش یافته است. به گفته 

بسیاری مورخان، غارتگری و نزاع های جمعی و قبیله ای از پدیده های همیشگی تاریخ ایران بوده است. امروزه، گرچه هنوز 

اشکال گوناگون خشونت ها وجود دارد، امید مدنی در جامعه بیانگر آن است که نگرش منفی نسبت به انواع خشونت ها 

در زندگی جمعی ما شکل گرفته است. گسترش دانشگاهها، تعامالت بین المللی، جهانی شدن، گسترش ارزشهای حقوق 

بشری، گسترش شهرنشینی و تحوالت دیگر به مردم ما امکان می دهد تا برای برخورداری از حقوق بشر، آزادی، امنیت 

و رفتار انسانِی ازسوی نظام سیاسی بکوشند.

من مجموعه این بخش از تحوالت را نوعی امید مدنی می نامم. انواع امید که در اینجا فهرست کردم، نشان می دهد که امید 

به تغییر، به عنوان گفتمانی اساسی، در جامعه معاصر ایران شکل گرفته و در ذهن و زبان جامعه نهادینه شده است. به نظر من، 

امید به معنای آن نیست که همه چیزهایی که آرزو داریم و برای رسیدن به آن تالش می کنیم، تحقق یافته است. امید یعنی 

راه هایی ناتمام با ظرفیت هایی که ما برای شکلگیری آن ایجاد کرده ایم، اما هنوز به طور کامل محقق نشده است.

ازطریق  اینکه جامعه می خواهد  آرزومندی جامعه است؛  اینجا توضیح دادم، ظرفیت  آنگونه که من در  امید اجتماعی، 

توانمندی های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خود به شرایط بهتری دست یابد. درواقع، امید اجتماعی یعنی 

ظرفیت آرزومندی جامعه. من می خواهم نشان دهم که ظرفیت های گوناگون سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران 

شکل گرفته است و همه این ها را میتوان امید اجتماعی معاصر ایران نامید.
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انسان و امیدهایش: چیستی امید

مقصود فراستخواه

دانشیار گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

امید به معنای چشم دوختن و دلبستن به یک »رویداد« است: در خود و در بیرون از خود. مهمترین عنصر سازنده 

امید عبارت است از درکی آرمانی از »خود«، »عاَلم« و »آدم«. من پیوسته ناتمامم. سطوح هستی و امکان هایم 

فراوان است؛ »دیگری« نیز همینطور؛ جامعۀ بشری نیز همینطور. کل وجوْد بیکرانه است و در او، اوجی و امیدی 

هست. در اینجا، الهیات امید معنا می یابد. اگر او هم نباشد، به هرحال مجموعه ای از امید و معرفت شناسی امید و 

انسان شناسی امید به فریاد ما میرسد که ریشه اش در همان درک آرمانی از خویشتن ما است.

امید هرچه هست، از جنس خوش باوری نیست. در درجۀ نخست، یک »التفات« در عمیق ترین سطوح هشیاری 

بشر وجود دارد که امید را می سازد؛ یک تجربه و حس و حال است. ما برای امیدواری خویش دالیلی داریم و به رغم 

همه شواهد خالف، همچنان ردپاهایی در عالم واقع می بینیم. تجربه ای نیرومند از عمیق ترین الیه های ذهن و جان 

و هستی ما می تراود و جاری می شود و به ما می گوید که امیدوار شو و بایست و روان شو و برو. ما منطقی نافذ 

داریم؛ اما بدون اطمینان و یقینی استوار. امید یعنی تحمل ابهام.

تمام شکوه و عمق امید به همین تناقض و ابهام آن بستگی دارد. امید امری عادی یا بدیهی نیست. در این ابهام، 

به  می توانید  یا  است  اوضاع چگونه  می دانید  قطعاً  وقتی  نیست.  عالم  سادۀ  در صراحت های  که  اوجی هست 

آینده پژوهی و پیشبینی علمی دست بزنید، کارهای زیادی می توانید بکنید؛ اما از تجربۀ ژرف و درخشانی که »امید« 

نام دارد، خبری نخواهد بود. پس، امید یعنی ”در خالف آمد عادت بطلب کام که من / کسب جمعیت از آن زلف 

پریشان کردم.“ مهمترین امیدهایی که ما تجربه کرده ایم، پنج نوع است: امید معرفتی، امید زبانی، امید اخالقی، 

امید اجتماعی، امید وجودی.

۱. امید معرفتی

بیکار  نیز  متنها  اما  میکند؛  تفسیری  متنها  از  نیست. هرکس  و مطلق  است  درمعرض خطا  پیوسته  ما  معرفت 

اینجا، پرسشی هولناک سربرمیآورد:  نمیمانند و حرفهای خودشان را البهالی تفسیرهای مختلف ما میزنند. در 

آیا »حقیقتی« هست؟ »صدقی« هست؟ یا هیچ اندر هیچ است و صدق و کذبی در میان نیست؟ وقتی در 

جای خدایان مینشینیم، حقیقتهای ناب پیش چشمان ما و در زیرِ دستان ما است. وقتی از این مقام موهوم 

پایین میآییم، همه سربهسر محدودیت و خطا میبینیم. اما اگر فاصله معرفتی خود را تنظیم کنیم و از فاصله 

مناسبی به جهان و انسان و معرفتهای انسانی نگاه کنیم، ردپایی که خواهیم دید، به ما امید میدهد و از ما 

میخواهد خطاپذیری ذهنمان را اینقدر اساسی نبینیم.
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امور عالم، به رغم پنهان کاری و پوشیدگی اش، میل به پدیدارشدن و ظهور دارد. با سوسوی ِخَرد و آگاهی بود که بشر 

این همه راه آمد. ما در هیئت جمعی و تاریخی بشر می توانیم بدون معرفت های ُصلب و جزمی، جریان آگاهی 

انسانی را پیگیری کنیم. حقیقت نه تماماً در انحصار کسی است )انحصارگرایی( و نه هرکس برای خود حقیقت 

جداگانه ای است )تساوی گرایی(؛ بلکه حقیقت اینجاوآنجا یک تقریر ناتمام است. معرفت ها کم وبیش همدیگر را 

اصالح و تکمیل می کنند )تکمیل گرایی(.

کوچک مان  شناخت های  افقی  شبکۀ  همین  در  زیست.  درستی  با  میتوان  اساسی،  شناخت  هیچ  به  نیاز  بدون 

هست.  دالیلی  و  شواهد  اما  نیست؛  یقینی  زد.  محک  و  داد  ترجیح  دیگر  بعضی  بر  را  گزاره ها  بعضی  می توان 

هیچ یک از ما بر فراز تاریخ نایستاده ایم تا تماشاگر حقیقت ناب باشیم. در فضای عینِی میان اذهان مردم بایستیم، 

چون در آن، امکان درنگ بیشتر و قضاوت بهتر درباره گزاره ها و گفتمان ها و پارادایم ها وجود دارد.

این حقیقت فراسوی آن خودمحوری است که در آموزه های کانت و هگل ریشه داشت و ازطریق حوزه مشاع بسط 

ازطریق  اگر هست، تنها  می یابد. حقیقت در حوزه مشاع است. در هر فرهنگی، بیگانه نیز حضور دارد. حقیقتی 

فهم  به دیگری گوش می سپارم؛ شاید  بزنیم.  باهم محک  را  آن  انتقادی می توانیم  و  گفتوگو و خردورزی جمعی 

تازه و متفاوتی از حقیقت به دست دهد. پی جویی حقیقت پیوسته ناتمام است و در انحصار هیچکس نیست؛ 

به روی  تمایزها در حوزه مشاع  تازه در آن ظهور می یابد.  امکاناتی  تعبیری،  به  که،  ِبیناِبینی است  بلکه موضوعی 

که  و منطقه ای است  ابهام  این ها منطقه خاکستری، منطقه  بفرسایند.  را  اینکه همدیگر  بدون  همدیگر می لغزند، 

تکلیف  تعیین  برای  اصراری  دیگر  اینجا  در  می رسد.  نیستی(  )تاحد  ابهام  و  پیچیدگی  منتهای  به  حقیقت مشاع 

نهایی حقیقت نیست و تنها توافق صلح آمیز اهمیت می یابد. وقتی به نیستی می رسیم، تجربه همدیگر و زیستن 

با همدیگر مهم می شود.

۲. امید زبانی

تا زبان هست، روزنه ای نیز هست به سوی امور و اشیا و از آن مهم تر، به سوی آدم ها. با زبان نشانه گذاری می کنیم 

با همدیگر تفاهم  آنها مدد می گیریم. به یاری زبان  بازنمایی  برای نیاز خویش به فهم امور و  از استعاره هایش  و 

نیاکان ما در چند  نبود،  اگر کنش کالمی  نبود، دانش بشری ما چگونه ذخیره می شد؟  زبانی  اگر عالئم  می کنیم. 

هزار سال پیش چگونه بقا می یافتند؟ اگر آن عضو باهوشتر گروه نبود، دیگر اعضا چگونه متوجه خطر می شدند و 

می گریختند؟ تفکر ما خصیصۀ گفتوگویی دارد.

تا اینجا نیز که به هزار زحمت راه پیمودیم و آگاهی یافتیم و مشکالتمان را حل کردیم و حکایتی از عالم و درکی 

از هم داشتیم، همه به یاری زبان بود. این تجربۀ زیستن به ما می گوید، ”سپهر زبان تان را صیانت کنید.“ با زبان، 

عدالت و دوستی و بخشایش را برای همدیگر عالمت گذاری کردیم. شرایط بشری ما را به کلمات مشکل زایی سوق 

داد، از بربر تا مرتد. اما برای رفع این سوءتفاهم ها مگر راهی جز آن بود و هست که از زبان باز و عمومی خویش 
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بلکه  انحصاری نیست؛  زبان امری خصوصی و  را جدی بگیریم و نقد کنیم؟  کمک بخواهیم و حرف های یکدیگر 

ح مشترک زندگی بشری است. همه می خواهند )اگر هم نخواهند، حق دارند(  امری مشاع و عمومی است. زبان طر

که در پروژۀ زبان به طور برابر شرکت کنند. باید سخن بگوییم و اجازه دهیم دیگران نیز سخن بگویند. بیندیشیم 

و اجازه دهیم دیگران نیز بیندیشند. زندگی کنیم و بگذاریم دیگران نیز زندگی کنند.

»خدا«  یکی  است؛  زیبا  چه  بازی هایش  تنوع  است.  بسیار  ما  زبان  امکان های  داریم.  امید  زبان  به  این چنین، 

می نامدش و دیگری »حقیقت«. با »دستور زبان« علم می ورزیم و به زبان متفاوتی شعر می خوانیم. کلماتی برای 

آزادمنشانۀ کافران و  برای زیستن صلح آمیز و  نیز  الحاد. دستور زبان خوبی  ایمان هست و کلماتی برای شک و 

مؤمنان هست. حقیقت در صداهای نشنیدۀ ما پنهان است. هرجا اجتماعی هست، صداهایی نیز هست که باید 

نگران نشنیده شدن آنها باشیم: در خانه، صدای فرزندی که برخی رسوم ما برایش بی معنا است؛ در کالس درس، 

دانشجویی که سؤال می پرسد و برخالف عادت ها سخن می گوید؛ در اجتماعات، آنان که با کف یا صلوات جماعت 

همدل نیستند؛ در جامعه، قشرها و گروه هایی که مثل اکثریت رسمی نمی اندیشند و سبک زندگی متفاوتی دارند. 

هیچ اجماعی دلیل نادرستی آرایی نیست که با آن اجماع همراهی ندارند. هرکس همیشه حق دارد طور دیگری 

باشد و از کلیشه ها پیروی نکند؛ چه رسد به اقلیت ها یا بخشهای بزرگی از مردم که با دیدگاه غالب مخالفاند.

ح زبان شرکت کند؟ به دو دلیل مهم: نخست، غلبۀ یک  چرا حتی یک نفر نیز به اندازۀ همه بشر حق دارد در طر

اقلیت مخالف آن  برای سلب حقوق  بهانه ای  به هر شکلی، کوچکترین  اکثریت  یا حتی شکلگیری یک  ایدئولوژی 

ایدئولوژی یا مخالف آن اکثریت به ما نمی دهد، حتی اگر آن اقلیت از یک نفر تشکیل شده باشد. دوم، متفکران 

جدی و بسیاری کسان که منشأ خالقیت و ابداع و تغییر و پویایی فرهنگ و جامعه اند، معموالً جزء همان یک 

نفرها بوده اند. صدای نقد، صدای مخالفت و نغمۀ ناساِز »دگراندیشی« شاید همان صدایی باشد که در آن، فرصتی 

باشد؛  ما  فردای  به  متعلق  صدایی  شاید  حاشیه ها  صدای  و  نفر  یک  صدای  خطاهایمان.  فهمیدن  برای  هست 

صدایی متعلق به آیندۀ گمشدۀ اجتماع ما.

۳. امید اخالقی

از  یکی  اخالقی  بخت  نظریه  اخالقی.  اراده  اخالقی،  شوق  اخالقی،  التفات  باقی مانده  آن  یعنی  اخالقی  امید 

به  را  ما  اخالقی  داوری  و  است  منطقی  یک جهت  از  کار  این  می کند.  نقد  را  کنترل«  »اصل  یعنی  اخالق  اصول 

احتیاط واقع گرایانه فرامی خواند، از قضاوت های عجوالنه ما کم می کند و به جای آن، حس اصیل و انسان دوستانه 

غمخواری اخالقی و همکاری اخالقی ما را با دیگران می افزاید. وقتی فرد، به سبب عواملی بیرون از خودش، کنترل 

کامل اعمالش را ندارد، الزم است نسبت به داوری اخالقی درباره او احتیاط کنیم و به جایش غمخوار او باشیم و 

برای اخالقی بودنش همکاری کنیم. به گفته ِنیگل،  چگونه می توانیم مردم را به دلیل اعمالی که عمدتاً بر آن کنترل 

ندارند، سرزنش کنیم؟ اما مسئله به این سادگی نیست.
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محدودیت نظریه بخت اخالقی این است که شاید ذهن ما را از یک اصل اخالقی دیگر منحرف کند. اگرچه عوامل 

نمی رود  ازبین  کامل  به طور  اعمالمان  بر  ما  کنترل  اوالً،  می کنند،  را محدود  اعمالمان  بر  ما  کنترل  میزان  مختلفی 

و ثانیاً، اصل دیگر اخالق، یعنی اصل التفات و خواست و کوشش اخالقی، در انسان ها کم وبیش باقی است. در 

انسان، نوعی التفات به ارزشهای اخالقی و نوعی خواست درونی برای اخالقی بودن و کوشش معطوف به اخالق 

هست. این را کانت با »ارادۀ خیر« در دل آدمی توضیح داده است و فیلسوفان اخالق معاصر، مثل زاگزبسکی،  از 

آن به عنوان »شوق به فضیلت« در احساسات بشری نام برده اند.

ازنظر کانت، به رغم محدودیت های اجتماعی و موقعیتی، فرد می تواند همچنان حداقلی از اراده و کوشش معطوف 

به خیر را در خود نگه دارد و سعی اخالقی و استدالل اخالقی داشته باشد. به عبارت دیگر، در این جهان، در هر 

نشان  اخالق  فیلسوفان  دارد.  انسان وجود  برای  اخالقی  کمال  و  امکان سلوک  و  اخالقی  تجربه  امکان  شرایطی، 

داده اند که حتی باوجود کاهش بخت اخالقی، همچنان شوق اخالقی و میل به خیر و وجدان اخالقی در انسان 

باقی است. درواقع، کائنات بیکران، با انواع انرژی های سرشار، همچنان آماده همکاری با انسان برای اخالقی بودن 

است.

اما افسوس که وقتی پی درپی قضاوت می کنیم و مدام برچسب خوب و بد می زنیم، اخالق نیز فروکاسته می شود. 

و  دینی  تعصب  دیواربه دیوار  همسایۀ  است؛  دیگری  از  نفرت  و  خود  با  ستیز  منشأ  است؛  ُمحتسبی  اخالْق  این 

ایدئولوژیک است و مانع دوستداشتن خالیق، صرف نظر از دسته بندی های اخالقی. خوش تر آن است که غمخوارگی 

غ از دسته بندی آنان به خوب و بد باشد. انسان ها فار

از من  ”آنچه  که می گوید،  برای فهم شرایط بشری است؛ شنیدن صدای دیگری  اخالقی کوشیدن صمیمانه  امید 

کاری  مردمان  باعث می شود  که  بیرونی هست  و  درونی  عواملی  نبود.“ همواره  اختیارم  به  است، چندان  سرزده 

که  هستند  ساختارهایی  و  مناسبات  باورها،  فرض ها،  عادات،  هیجان ها،  هورمون ها،  بکنند.  اخالق  حکم  برخالف 

»بخت اخالقی« انسان را کاهش می دهند و موجب می شوند که او نفرت بورزد، خشمگین شود، انتقام بگیرد، به 

دیگران زیان برساند و حقوق و آزادی های دیگران را نادیده بگیرد. اما همیشه التفات و استداللی درون ما هست 

برای اخالقی بودن، هرچند در پشت وجدان خفته مان است.
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کارهای بد معموالً علت هایی دارند، ولی هیچوقت دلیل ندارند. این امید اخالقی است. از قضاوت و شماتت 

می کاهد و بر عوامل و زمینه های تسهیل کنندۀ خوبی و شکوفایی بشر می افزاید. اما امید اخالقی عبارت است از 

چشم دوختن خردورزانه به امکان های نهفتۀ انسان برای خوبی؛ این انتظار از بشر که هیچوقت نگذارد چشمۀ 

التفات و استدالل اخالقی در هستی او بخشکد، به رغم همۀ علت های واقعی که برای اعمال ناخودآگاه او وجود 

این  اگر  برای فضیلت هست.  که  زاللی  گواهی های  از  و  آدمی  به خوبی در دل  گرایش  از  دارد؛ مأیوس نشدن 

امید اخالقی نبود، اجتماع بشری چگونه تاکنون باقی می ماند. حسی مبهم همچنان از ما می خواهد کارهایی 

نتایج  برمبنای احترام به هستی، احترام به دیگری، احترام به خود، و نیت خیر است و  را خوب بشماریم که 

نیکوی بیشتری درپی دارد.

۴. امید وجودی

یکی از هوش ها یا استعدادهای چندگانه که گاردنر  و سایر محققان دربارهاش توضیح داده اند، استعداد وجودی 

یا استعداد معنوی است. با پرورش این ُبعد از ظرفیت های چندگانۀ بشری، انسان ها میتوانند ارتباط وجودی 

رضایت بخشی با هستی، در خود و در جهان، برقرار کنند؛ با اصل وجود همدلی کنند؛ با حقایقی در عمق عالم و 

آدم انس گیرند؛ بیکرانگی را درک نمایند؛ کائنات را حس کنند، و دغدغه ها و امیدهای غایی بیابند.

را  عالم  نیست  رخنه  ”گرچه  است:  و تجربی  امری حسی و وجودی  بلکه  نیست؛  قابل اثبات  امید وجودی  این 

پدید / خیره یوسف وار می باید دوید؛ تا گشاید قفل و در پیدا شود / سوی بی جایی شما را جا شود.“ خاطرهای 

استعالیی در بشر هست که می تواند بیدار شود و از درون اطمینان دهد که ”به تجربۀ معنا و به اصل وجود 

امیدوار شو.“ امید وجودی به انسان شجاعِت بودن می دهد.

۵. امید اجتماعی

چهار امید فوق الذکر می توانند ذخایر جمعی امید انسانی را از سطح ُخرد فردی تا سطح میانی خانواده و سپس 

نهادهای  اجتماعی در محالت و شهرها و سازمان های مردم نهاد و مدنی و سرانجام در سطح کالن  گروه های 

بیشتر  غنای  با  معرفت هایی  که  بود  امیدوار  میتوان  پس  هست،  معرفتی  امید  اگر  آورند.  به وجود  اجتماعی 

بهصورت اجتماعی ساخته شود؛ معرفتی بینذهنی که درجاتی از عینیت دارد )جهان سوم معرفت(. ظرفیت های 

عقالنیت اجتماعی و فرهنگی که می تواند، با احتمال خطای کمتر، دستمایه ای برای فهم راه های بهبود شرایط 

نیز  و  و صلح آمیز  آزادمنشانه  زندگی  برای  عمومی  حوزه  گفتوگوهای  و  زبانی  امید  است  همینطور  باشد.  بشر 

مقیاس  در  که  اجتماعی  مشارکت  و  داوطلبانه  و  مدنی  فعالیت های  در  اخالقی  امید  نهادینه شده  صورت های 

اجتماعی، پشتوانه ای برای کاهش مرارت های انسانی است.
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گسترش کّمی آموزش عالی و تأثیر آن در افزایش ناامیدی اجتماعی

سمیه فریدونی

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آموزش عالی، به مثابه دستاورد جهانی نواندیش، طی دهه گذشته، گسترش چشمگیری در کشور داشته است. گسترش 

باهدف تسهیل دسترسی به فرصتهای آموزشی و تضمین شرایط برابر دراین زمینه بود؛ اما  آموزش عالی ابتدا صرفاً 

سیاستگذاران حوزه آموزش عالی به تدریج دریافتند که گسترش آموزش عالی، به دلیل پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم 

آن، به بررسی بیشتری نیاز دارد؛ پیامدهایی که گاه با ابزارهای کّمی قابل سنجش نیست. مهمتریِن این پیامدها را شاید 

بتوان در عرصه تحوالت و تغییرات اجتماعی جستوجو کرد. آموزش عالی، به صورت یک نهاد اجتماعی، دگرگونی های 

اجتماعی مهمی درپی دارد. مثاًل، دانشگاه های برتر جهان مانند هاروارد و ماساچوست بخشی را برای پیگیری تحوالت 

اجتماعی اختصاص داده اند یا در انگلیس، پروژه ای به نام »آموزش عالی و دگرگونی های منطقه ای« از سالها پیش اجرا 

می شود که هدف آن، رصد دگرگونی های منطقه ای درنتیجه ورود آموزش عالی به حوزه های مختلف است.

به ا ین ترتیب، در مقاله حاضر، باتوجه به معضالت ناشی از سیاستگذاری درجهت گسترش کّمی آموزش عالی، پژوهشی 

از نوع کیفی طراحی شد که برمبنای دیدگاه فلسفی تفسیرگرایی و با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد، به دنبال رهگیری 

این پژوهش، ۵۴ مرد و زن در سه گروه »عضو  ایران بود. در  پیامدهای اجتماعی گسترش کّمی آموزش عالی در 

هیئت علمی«، »فعال اجتماعی« و »دانشجو« از سه استان گیالن، قم و سیستان وبلوچستان شرکت داشتند. جمع آوری 

داده های این پژوهش با حضور مستقیم در بافت های هدف و ازطریق مصاحبه کیفی ساختارنیافته انجام می شد.

خ  طبق یافته های این پژوهش، یکی از مهمترین دگرگونی های اجتماعی که در اثر ورود دانشگاه به بافت های مختلف ر

داده، افزایش نارضایتی و ناامیدی جوانان و سایر مردم آن منطقه بوده است. به نظر می رسد که مشکالت معیشتی 

افزایش سطح تحصیالت- که هم در حوزه اشتغال و هم در حوزه  افراد درنتیجه  انتظارات  افزایش سطح  به عالوه 

کیفیت زندگی برجستگی می یابد- به ناامیدی اجتماعی بدل شده است که حتی می تواند نوعی تهدید اجتماعی باشد. 

غ التحصیالن دانشگاه ها و خانواده های آنان است و عواملی  این ناامیدی اجتماعی ناشی از نارضایتی دانشجویان، فار

مانند تغییر منزلت اجتماعی، پیدانکردن شغل دلخواه، مشکالت معیشتی، تأخیر در ازدواج و... در آن نقش دارد. اگرچه 

گسترش کّمی آموزش عالی سیاستی ضروری و مبتنی بر اصول قانون اساسی است، به ساماندهی جدی و توجه به 

مؤلفه های گوناگون پیدا و پنهان و چهارچوب توسعه ای متوازنی نیاز دارد.

واژههای کلیدی: گسترش کّمی، آموزش عالی، ناامیدی اجتماعی، نظریه پردازی داده بنیاد
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سنجش وضعیت امید اجتماعی در استان های كشور

       محمد امیرپناهی                  محسن شكریان                                 مهدی مالمیر

  دكترای جامعه شناسی توسعه                   كارشناس ارشد                             دكترای جامعه شناسی

استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی               جمعیت شناسی                   مسائل اجتماعی ایران

امید اجتماعی از موضوعات مهمی است که پژوهشگران اجتماعی کمتر به آن توجه داشته اند. این موضوع، در دو 

ُبعد تولید محتوای نظری و تولید داده ها و اطالعات، نیازمند توجه بیشتری است. بی تردید، هرگونه برنامه ریزی 

و سیاستگذاری موفقیت آمیز منوط به شناخت كافی و دقیق از ابعاد متنوع این موضوع است. ازاین رو، برای فهم 

موضوع امید اجتماعی در این مقاله، وضعیت این شاخص برمبنای جدیدترین اطالعات موجود در كشور ترسیم 

می گردد. دراین زمینه، از داده های پیمایشی ملی با عنوان »سنجش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه 

ایران« استفاده شده است. هدف این مقاله توصیف وضع موجود امید اجتماعی در جامعه ایران است، صرف نظر از 

بحث های نظری درباره علت یابی و سبب شناسی مسئله امید یا ناامیدی.

در این مقاله، میزان امید اجتماعی كشور در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و در سطح استانی ترسیم 

می شود. همچنین، برمبنای این شاخص ها، سنجهای تركیبی برای امید اجتماعی طراحی می شود تا وضع كلی جامعه 

ایران توسط آن ارزیابی شود. این مقاله حاوی اطالعات كّمی مهم و مفیدی برای تحلیل و تبیین امید اجتماعی است 

و همچنین با بررسی دورنمای این موضوع در ایران، به مدیران و تصمیم گیرندگان و پژوهشگران حوزه اجتماعی 

امکان می دهد تا با درك عینی و واقعی تری به این موضوع توجه نمایند.

واژه های کلیدی: امید به آینده، امید اجتماعی، سنجش وضعیت، نقشه امید، الگوی مقایسه ای امید اجتماعی
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نقد رویکرد فرهنگ گرایانه به امید اجتماعی: به سوی الگوی جایگزین

محمدمهدی مجاهدی

مدرس نظریه سیاسی مقایسه ای

این مقاله درباره نقد فرهنگ گرایی به مثابه رویکردی برای تبیین سیاسی و جامعه شناختی امید اجتماعی است. امید 

اجتماعی مفهومی شاخص است که از عدالت- یکی از ارزشهای کانونی سیاست و سامان اجتماعی- مایه میگیرد و 

معیارهایی برای تشخیص خیر عمومی، تخصیص منابع، و توزیع منافع به دست میدهد. فرض ما در این مقاله آن است 

که فرهنگ گرایی، به علت فروکاستن سیاست به فرهنگ، امید اجتماعی را به مقوله ای صرفاً روانشناختی تقلیل میدهد 

و آن را بیمایه و بی معنا می سازد. درنتیجه فروکاستن فرهنگ گرایانه، امید اجتماعی به مفهومی عقیم تبدیل میشود و 

نمیتواند معیارهایی برای سیاستگذاری عمومی و دگرگونی اجتماعی معرفی کند.

این مقاله با بررسی زمینه های معرفتی و درهم تنیده ی مفهوم امید اجتماعی و مؤلفه های شاخص آن، معطوف به 

سیاست عواطف و احساسات، و بررسی نسبت امید به مثابه امری روانشناختی با امید به مثابه امری سیاسی شروع 

می شود و با نقد و بررسی گزینه های جایگزین درباره ی نسبت امید اجتماعی و سیاست امید، به خصوص با تمرکز بر 

گونه های مختلف مغالطه ی فرهنگ گرایی، دنبال می شود.

پس از نقد رویکرد فرهنگ گرایانه امید اجتماعی، واپسین بخش مقاله شامل معرفی شاخصه ای الگوی جایگزین برای 

درک و تدارک امید اجتماعی و احیای سیاست امید در ایران، در آستانه سده پانزدهم هجری خورشیدی، خواهد بود.

واژه های کلیدی: امید اجتماعی، رویکرد فرهنگ گرایی، احیای سیاست امید، تبیین سیاسی و جامعه شناختی امید
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جنبش های اجتماعی و دیالکتیک امید و ناامیدی )چکیده ۱ (

سعید مدنی قهفرخی

جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی

کوی  نومیدی  مرو  امیدهاست

سوی تاریکی مرو خورشیدهاست

)مولوی(

به گفته ارنست بلوخ )1٩٧٧-188٩( فیلسوف فقید آلمانی »اندوهناک  ترین خسران فقدان امنیت نیست بلکه از دست 

دادن توان خیال آن است که چیزها میتوانند تغییر کنند«. امید همچون خون جاری در جان انسان ها برای ادامه حیات 

فردی، جمعی و اجتماعی ضروری است. جنبشهای اجتماعی با گشایش سپهری امیدوارانه تالش میکنند تا از ظرفیت 

بالقوه اعتراض در مسیرهای مفید، سودمند و موثری بهره برداری کنند. جنبش های جدید اجتماعی که از اواسط قرن 

بیستم شکل گرفتند، تالش کردند برای مقابله با ناامیدی نسبت به وضعیت موجود، نیروهای اجتماعی ناراضی را در 

قالب روشهای مدنی بسیج کنند و به این ترتیب از ظرفیتهای موجود و ترویج امید به آینده راهی نو به سوی جامعه ای 

عادالنه تر، دموکراتیک تر و توسعه یافته تر بگشایند. جنبشهای قدیم و جدید از نظر منشأ تئوريک، از لحاظ تاريخي، از 

ديدگاه قلمرو جغرافيايي، از بابت نوع مطالبات، از جهت نهادينه شدن، از منظر سازماندهي و از زاويه طرح اجتماعي 

اقتصادي تفاوتهای زیادی دارند.

در عین حال امید به طورکلی منبع دائمی و موثری برای مقابله جنبشها با موانع و مخالفتها است. با این وجود  امید 

در جنبشهای قدیم و جدید جایگاه و کاربردهای متفاوتی به قرار زیر دارد:

-  امید در جنبشهای قدیم وجهی ایدئولوژیک )آرمانی( داشته، درحالیکه در جنبشهای جدید، تحت تأثیر هویت بوده است؛

-  امید در جنبشهای قدیم، قابل تفسیر بود، اما در جنبشهای جدید امید غیر قابل تفسیر و عینی تر است؛

-  امید در جنبشهای قدیم حوالتی است به تاریخ، اما در جنبشهای جدید تاریخی نیست؛

-  امید در جنبشهای قدیم، اغلب حوزه محدود سیاسی را دربرمیگرفت، اما در جنبشهای جدید دایره محدودی ندارد

   و همه حوزه های زندگی را ممکن است تحت پوشش قرار دهد؛

-  در جنبشهای قدیم نقش امید انگیزه سازی بود، اما در جنبشهای جدید امید هدف ساز است.
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از امید فردی تا امید اجتماعی - مفهوم شناسی امید )چکیده ۲ (

سعید مدنی قهفرخی

جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی

به سختی میتوان نتیجه گرفت که خوی و منش ایرانی امیدوارانه یا ناامیدوارانه است. درواقع زندگی و تاریخ بشری و از 
جمله ایرانیان سرشار است از دوره های امید و ناامیدی. تالش برای ارائه تبیینی علمی از امید چندان طوالنی نیست. درواقع 
توصیه به امید یا اظهار ناامیدی در تجربه بشری قدمتی بسیار دارد، اما توجه به مفهوم امید و سازوکارهای فردی و اجتماعی 
آن تنها در دهه های اخیر است که مورد توجه قرار گرفته است. شاید امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز توجه به امید هم 
به عنوان ویژگی ای روانشناختی و هم به مثابه پدیدهای جمعی و جامعه شناختی ضرورت یافته است. در این مقاله تالش 
 ،)social hope( امید اجتماعی ،)collective hope( امید جمعی ،)individual hope(شده مفاهیم مهمی شامل امید فردی
نهادهای امید)institution hope( و برخی دیگر از مفاهیم مرتبط در علوم روانشناختی و جامعه شناختی توضیح داده شود.

سرمایه روانشناختی حالتی روانشناختی است که نتیجه آن رویکردی مثبت و واقعگرا و انعطافپذیر نسبت به زندگی است. 
سرمایه روانشناختی از چهار سازه امید، خوشبینی، تابآوری و خودکارآمدی تشکیل میشود و هرکدام از آنها به عنوان یک 
ظرفیت روانشناختی مثبت در نظر گرفته میشود. در سطح روانشناختی امید فردی، توانایی شخص برای هدفگذاری، تجسم 
مسیرهای الزم برای رسیدن به هدفها و داشتن انگیزه الزم در جهت رسیدن به آن هدف هاست. در روانشناسی مثبت که 

در مقابل روانشناسی مرضی یا آسیبشناسی روانی مطرح میشود، امید مولفه مهم و بسیار اثرگذار است.
مدلهای متفاوتی برای تبیین امید و مولفه های آن از جهت روانشناختی مطرح شده است. اما در میان مدلهای مورد اشاره، 
هیچ یک به اندازه مدل اشنایدر جامع نبوده و مورد توجه قرار نگرفته است. بنا بر مدل امید اشنایدر تفکر امیدوارانه شامل 
سه مولفه است: اهداف، تفکر در مسیر و تفکر عامل . از دیدگاه علوم اجتماعی نقدهای جدی به نظریه امید فردی وارد شده 

که یکی از مهمترین آنها از سوی هانا آرنت مطرح شده است.
در جامعه شناسی گرایشی بهطور خاص تحت عنوان گرایش جامعه شناسی امید وجود ندارد، همانطور که گرایشی تحت 
عنوان جامعه شناسی ترس هم وجود ندارد. اما جامعه شناسان از قدیم و بهطور خاص در دوره جدید بیشتر، درباره امید و 
ترس، امیدواری و ناامیدی و ترس و اضطراب اجتماعی بحث کردهاند؛ زیرا فرض اصلی جامعه شناسان در جامعه جدید به 
رسمیت شناختن رابطه میان امید و سالمت اجتماعی است. از این منظر  امید واژهای پارادوکسیکال و متناقض نما است. 

امید نه انتظاری منفعالنه است و نه نیرویی غیرواقع بینانه از اتفاقاتی که امکان رخداد آنها وجود ندارد. 
نسبت امید فردی و امید جمعی بسیار پیچیده است و همواره در برابر پرسشهای مهمی قرار دارد که مهمتریِن عبارتاند از: 
آیا میتوان نظریه امید فردی و روانشناختی را به امید جمعی تعمیم داد؟ آیا مسائلی که فردگرایی روانشناختی درباره امید 
مطرح کرده، میتواند برای توجیه امید جمعی هم کاربرد داشته باشد؟ آیا میتوان شواهد تجربی برای پشتیبانی از مدل 

امید جمعی ارائه داد؟ 
به نظر میرسد میتوان رابطهای متقابل بین امید فردی و جمعی قائل بود. امید فردی از طریق به اشتراک گذاردن هدف یا 
اهداف فردی، دیگران را برای دستیابی به وضعیت بهتر به مشارکت دعوت میکند و موجب شکلگیری امید جمعی میشود 
و متقابال این امید جمعی نوید زندگی بهتر را به همگان میدهد تا انگیزهای برای تالش آنها فراهم کند. نقطه اتصال این 

رابطه متقابل گذر از فردگرایی و تقویت گرایشهای جمع گرایانه است. 
برحسب دو معیار، مفهوم سازی امید اجتماعی آغاز میشود؛ اول اینکه اگر پیشرفت جامعه به سوی تحقق دیدگاه اجتماعی 
مشترک باشد، میتوان آن را به عنوان جامعه خوب یا جامعه ای که به سمت زیست بهتر حرکت میکند، ارزیابی کرد. معیار 

دوم راهی است که جامعه در آن در حال حرکت به سوی تحقق دیدگاه اجتماعی مشترک است.
برای توضیح آثار امید اجتماعی، باید پیوند عمیق و نزدیک آن را با هویت اجتماعی مورد نظر قرار دهیم. امید بذر هویت 
است، به این معنا که جامعه امیدوار همواره در انتظار تحقق جامعهای بهتر، آنچنانکه رورتی میگوید دموکراتی کتر، عادالنه تر 
و صلح طلب تر است؛ از اینرو پیرامون همین چشمانداز، هویتی دموکراتیک، عدالت طلب و صلح جو شکل میگیرد که در قالب 

جنبش اجتماعی، تحرک و مشارکت اجتماعی برای آیندهای که در دسترس و واقعی است، تالش میکند. 
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راهکارهای سیاسی برای ارتقای امید اجتماعی

آذر منصوری
فعال و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری

همه ادیان الهی ایجاد امید برای انسانها را یکی از مهمترین مأموریتهای خود میدانند و به پیروان خود کمک میکنند 

تا زندگِی همراه با امید داشته باشند. به عبارت دیگر، پیش از اینکه علم روانشناسی به مفهوم امید بپردازد، ادیان الهی 

یکی از رسالتهای خود را امیدواری انسانها برمی شمردند. امید اصل محرک هستی و حیات بشر است و بدون آن، تداوم 

این حیات ناممکن خواهد بود. اما امید اجتماعی یکی از عوامل رشد، پویایی و بقای دولتها و ملتها است. با شکلگیری 

نظم نوین جهانی، امید اجتماعی مفهوم جدیدی یافته است.

با شروع روند نوسازی در ایران و بعد از تشکیل دولت مدرن، مفهوم امید اجتماعی در ایران قالب جدیدی یافت. 

درواقع، از زمانی که فرایند توسعه در کشور شروع شد و مقدمات توسعه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 

فراهم گردید، امید اجتماعی بهعنوان عاملی مهم مطرح شد. امروزه، با گسترش فّناوری، فرصت ابراز وجود برای همه 

گروههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فراهم شده است. تحوالت اخیر در ایران که موجب گشایش سیاسی شده 

و فرصتی برای گفتوگوهای بیشتر ایجاد کرده است- هرچند شاید از زاویه سیاسی تهدید یا بحران تلقی شود- امید 

و فرصتی برای گروههای محروم فراهم کرده تا به ابراز وجود و طرح مطالبات خود بپردازند. بنابراین، هر اقدامی که 

امکان مشارکت سیاسی شهروندان را فراهم کند، به ارتقای امید اجتماعی می انجامد. مشارکت سیاسی شهروندان در 

انتخابات منجر به طرح مطالبات و تحرک بیشتر و تخلیه هیجانات آنها میشود. پس از هر انتخابات، نهادهای منتخب 

باید با پیگیری این مطالبات به تقویت و تداوم این امید کمک کنند. اگرچه این مشارکت برای تقویت و حفظ امید 

بازتولید میکند که  را  امید  این  اجتماعی الزم است، به هیچ وجه کافی نیست. مشارکت سیاسی شهروندان هنگامی 

ازطرفی، دایره انتخاب مردم بسته و محدود نباشد و از سوی دیگر، این مشارکت پس از انتخابات نیز پذیرفته شود و 

به صورتهای مختلفی بروز یابد.

این مقاله، با رویکردی تحلیلی، تأثیر مشارکت سیاسی را بر تقویت امید اجتماعی بررسی میکند و راهکارهایی برای 

تسهیل مشارکت شهروندان در سطوح مختلف ارائه میدهد. این مقاله همچنین به مؤلفه هایی میپردازد که ضامن 

تداوم امید اجتماعی در چهارچوب مشارکت سیاسی شهروندان است.

واژه های کلیدی: مشارکت سیاسی، انتخابات، امید اجتماعی، رقابت سیاسی، مطالبات، توسعه
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تحلیل وضعیت امید و نشاط اجتماعی در ایران: نقدها و نشستها

فریبا موسوی

روانشناس بالینی - دفتر برنامه ریزی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همبستگی،  تعلق،  حس  افزایش  مانند  است؛  همراه  زیادی  مثبت  نتایج  با  جامعه  در  نشاط  و  شادی  افزایش 

مسئولیت پذیری، وفاق و پویایی اجتماعی، ارتقای شاخص های سالمت روانی و اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی، 

ارتقای کیفیت زندگی، کاهش آسیب های اجتماعی و... حرکت درجهت تولید بهتر، اشتغال بیشتر و اقتصاد سالمتر 

مشروط به وجود شادی و نشاط در جامعه است. مقاله حاضر با بررسی نشستهای برگزارشده در نهادهای اجرایی و 

دانشگاهها، مفهوم امید و نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر در آن را تحلیل میکند تا ضمن دسترسی به منابع دستاّول، 

دستورالعملهای سیاستی نیز تهیه گردد.

امید و نشاط مسئله ای اجتماعی است با وجوه مختلف. متأسفانه، باوجود ادعاهای فراوان، آثار مستند و کاربردی 

چندانی درزمینه نشاط اجتماعی وجود ندارد. تصویری که رسانه  ها از این موضوع ارائه میکنند، این است که جامعه 

ما جامعه ناشادی است. تحقیقات جامعه شناسان نیز نشان میدهد که میزان شادمانی در جامعه ایران، کم و در بیش 

از نیمی از جمعیت ایران، کمتر از حد متوسط است. طبق مطالعات بین المللی، ایران، با میانگین نمره ۵/۹، در میانه 

طیف قرار دارد. امید و نشاط اجتماعی طرحی دولتی نیست، بلکه طرحی روشنفکرانه است و تا وقتی روشنفکران ایران 

رویکرد خود به این مسئله را اصالح نکنند، نمی توان جامعه را اصالح کرد.

روش این مطالعه اسنادی است و در آن، گزارشهای نشستهای برگزارشده طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سازمان 

بهزیستی تجزیه وتحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که امید و نشاط اجتماعی محور تمام بحث های اجتماعی در 

سالهای اخیر بوده است. سایر موضوعات مهمی که در این نشست ها مطرح می شده، حاکمیت قانون، حقوق مدنی، 

آزادی و رفاه اقتصادی است. امید و نشاط دو شاخص با ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی اند. امید، به مثابه سیاست، 

مستلزم نگرش گفتمانی توسعه است.

براساس این مطالعه میتوان فرض کرد که امید و نشاط اجتماعی همبستگی مثبتی با کمیت و کیفیت زندگی اجتماعی 

و تضمین حقوق اساسی و نظم و قانونمندی جامعه دارد. در حوزه رفاه اجتماعی، بهنظر میرسد که هرچه مردم امید 

بیشتری به اصالح امور داشته باشند، فسادها و آسیبهای اجتماعی نیز كاهش مییابد و امكان تحوالت مثبت فراهم 

میشود. در سالهای اخیر، امید اجتماعی به عنوان یك راهبرد و سیاست نزد دولتها و ملتها مطرح شده است. درواقع، 

امید اجتماعی نوعی سیاست است كه نهادهای مدنی، سازمانهای عمومی، دولت و تك تك مردم میتوانند در آن شرکت 

کنند و همه عوامل ُخرد و كالن اجتماعی در تشكیل و اجرا و بهره برداری از این سیاست نقش دارند.

مهمترین نتیجه مقاله حاضر آن است که با همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی و دولتی میتوان میزان امید و نشاط 

اجتماعی را در جامعه افزایش داد.

واژه های کلیدی: امید اجتماعی، نشاط اجتماعی، سیاستگذاری، مشارکت اجتماعی، نهادها
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امید و عملگرایی اجتماعی

احمد میدری

اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

این همایش برای پاسخگویی به مسئله ای واقعی برگزار میشود. برگزارکنندگان این همایش از یأس فراگیر در جامعه 

کنونی ایران نگران اند و حتی از یأس فراگیر ترسیدهاند. چگونه میتوان از یأس به امید گذر کرد؟ تاریخ برای مردم 

ایران فشرده شده است. تجربه های بزرگ و متوالِی چهار دهه گذشته در ایران با کدام دوره تاریخی قابل قیاس است؟ 

انقالبی بزرگ، جنگ، سازندگی، اصالحات، دولت اصولگرا و برجام. همه این تحوالت- که هرکدام حامل اندیشه هایی 

نافذ و دنیایی امیدبخش بود- به مجموعه ای از حوادث ناخوشایند انجامیده است. چگونه امیدوار باشیم که راهی 

باقی مانده است تا امید را در وجود فعاالن اجتماعی و سیاستمداران دلسوز و مردم زنده کنیم؟

پاسخی که من به این پرسش میدهم، عملگرایی اجتماعی است. اگرچه اهمیت ساختها و سیاستهای کالن سیاسی 

و اقتصادی را نمیتوان انکار کرد، باید توجه خود را به آنچه قابالصالح است، هرچند کوچک و جزئی، تغییر دهیم. 

ارتقای  اصالح مهدهای کودک، کاهش زمان دادرسی در دادگاه ها، کاهش رشوه خواری، آموزش بهتر در مدارس، 

اخالق حرفهای دانشگاهیان و... مسائل کوچکی است که امکان بهبود آنها وجود دارد. اگر نهادهای مردمی بهدنبال 

تغییردادن این مسائل باشند، میتوان آنها را اصالح نمود. در زندگی سیاسی، همانند زندگی شخصی، باید به آنچه 

میتوانیم انجام دهیم، بسنده کنیم. اما آیا این تغییرات جزئی به امید منجر خواهد شد یا اینکه تقالیی بیهوده 

اما  بازمی گرداند و شبکه های کوچک  فرد و جامعه  به  را  تغییراِت ظاهرًا جزئی احساس قدرت  این  بود؟  خواهد 

مستحکمی از قدرت را ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب، همه ما میفهمیم که چگونه باید وضع موجود را تغییر دهیم 

و از آرمانگرایی به واقعگرایی برسیم. اگر این شبکه ها شکل یابند، به تدریج ساختهای کالن را تغییر خواهند داد. اگرچه 

مشکالت از حوزه کالن آغاز و به حوزههای ُخرد سرریز میشود، لزوماً حوزه های کالن نقطه آغاز نیستند. حوزه های 

خرد می توانند سرچشمه تحول در حوزههای کالن باشند.

عملگرایی اجتماعی مقدماتی دارد که یکی از آنها، تغییر الگوی فکری حاکم بر دانشگاهها و جریانهای روشنفکری 

ایران است. الگوی فکری حاکم بر ایران بیشتر تفکری انتقادی و بنیادگرا است، به طوری که با نقد بنیادهای سیاسی 

و فرهنگی و اقتصادی به دنبال تحوالت بنیادین در کشور است. این الگوی فکری جریان های اجتماعی را به سوی 

تغییرات بنیادین در کشور سوق داده و امکان تحوالت خرد را کاسته است.

واژه های کلیدی: امید، عملگرایی اجتماعی، یأس، روشنفکری، نقادی
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ارزیابی اعتماد اجتماعی سالمندان و بازنشستگان در ایران براساس یافته های پیمایشهای ملی

آرش نصراصفهانی

دکترای جامعه شناسی - معاون اجتماعی اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تغییرات جمعیتی در جهان و ایران به گونه ای است که نسبت سالمندان در ساختار جمعیتی کشور روزبه روز بیشتر 

میشود. عالوه بر این تحول بزرگ جمعیتی، نگرش عمومی به دوره سالمندی نیز درحال تغییر است. در دیدگاه سنتی، 

سالمندی به عنوان دوره زوال و انتظار مرگ تعریف میشد؛ اما در دوره جدید، با افزایش امیدبه زندگی، بر اهمیت دوره 

بازنشستگی و سالمندی به عنوان دورهای پویا و مولد تأکید میشود. برایناساس، امید اجتماعی میتواند مؤلفهای مهم 

در کیفیت زندگی سالمندان و بازنشستگان باشد.

این تحقیق، با استفاده از اطالعات پیمایش ملی »ارزشها و نگرشهای ایرانیان« و تحلیل ثانویه ی داده های آن، تصویری 

کلی از وضعیت امید اجتماعی در این گروه از جمعیت ایران ارائه میکند و مهمترین عوامل مؤثر بر آن را شناسایی 

مینماید. براساس نتایج این مطالعه، گرچه میزان امید اجتماعی در سالمندان، همچون سایر گروههای اجتماعی، نسبتاً 

پایین است، آنها به آینده امیدوارترند. شناسایی زمینه های ارتقای امید اجتماعی در سالمندان میتواند در سیاستگذاری 

اجتماعی برای این بخِش روبه رشد جامعه ایران مؤثر باشد و به بهبود شرایط زندگی آنها کمک کند.

واژه های کلیدی: اعتماد اجتماعی، امید اجتماعی، سالمندان و بازنشستگان، پیمایشهای ملی، سیاستگذاری اجتماعی
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مردم ساالری و امید اجتماعی

رحیم نوبهار

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

این مقاله، با مرور خالصه ای از نسبت دموکراسی و امید، به برخی از عواملی می پردازد که در نظام حقوقی ایران مانع 

نهادینه شدن امید حاصل از مردم ساالری است.

اندیشمندان دراینباره اختالف دارند که آیا دموکراسی و ارزش های محوری آن با امید ارتباط دارد یا نه. از یک دیدگاه، 

شعارهای محوری مردم ساالری، مانند آزادی و برابری و برادری، به تنهایی ارتباط مستقیمی با امید ندارند. به طور مشابه، 

از دیدگاه سودگرایی نیز مفاهیمی مانند حداکثر خوشبختی برای حداکثر مردم- که از محورهای مردمساالری است- 

ظاهراً ارتباطی با مسئله امید ندارد. به نظر میرسد که ایده اخالقی حاکمیت قانون نیز که از مؤلفه های مهم دموکراسی 

است، ارتباطی با امید ندارد.

اما در دیدگاه مردم ساالری، این ارزش ها اموری دست یافتنی اند. آنها صرفاً احتماالت نیستند؛ بلکه امور ممکنی اند که 

باید برای دستیافتن به آنها کوشید. بدین سان، امید با مردم ساالری ارتباط پیدا می کند. به این ترتیب، درک این واقعیت 

که دموکراسی بدون مشارکت عمومی شکلی از الیگارشی است، امید را به سیاست های مردمی پیوند می زند. باتوجه به 

اینکه توسعه اجتماعی- ازجمله، درکی عمیق تر از حق ها، دسترسی وسیع تر به دانش، شرکت هرچه بیشتر در قلمرو 

عمومی- بهترین راه دستیابی به برابری و کاهش یا محو فقر است، سیاست های مربوط به امید برای نظریه و اقدام 

مردم ساالرانه اهمیت می یابد.

بر مشارکت شهروندان  رویکردهای دموکراسی،  از خوانش ها و  یا دست کم در یکی  در گفتمان مسلط دموکراسی، 

در امور عمومی- حتی در شرایطی که آنها به اندازه کافی برخوردار نیستند و چه بسا توان مؤثری برای تصمیم گیری 

ندارند- تأکید می شود. این خوانش به ویژه بر مشارکت بسیار تأکید دارد. این اندیشه که به مشارکت اولویت هنجاری 

می دهد، بر این مبنا قرار دارد که برابری اقتصادی بدون سیاست های مشارکتی به دست نمی آید. این دیدگاه به امید بها 

می دهد؛ زیرا نوید می دهد که مشارکت های مردمی در سیاست های مردم ساالرانه راه مناسب تری برای برابری اقتصادی 

می گشاید تا اصالح تدریجی کیفیت های شهروندی در شهروندان.

بهنظر می رسد که در نظام هنجاری انتخاباتی جمهوری اسالمی ایران، حق مشارکت مستقیم همه مردم در انتخابات در 

همه سطوح، بهطور نظری پذیرفته شده و به مشارکت فعال شهروندان- که طبیعتاً می تواند کانون امید باشد- اهمیت 

داده شده است. طبق قوانین موجود، همه شهروندان، صرفنظر از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود، میتوانند در 

انتخابات شرکت کنند؛ هرچند گاهی محدودیت هایی جدی برای انتخاب شوندگان وجود دارد.
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صرف نظر از محدودیت ها، این مشارکت طبیعتاً باید با درجه باالیی از امید و نشاط اجتماعی همراه باشد. اما عماًل 

موانعی وجود دارد که باعث میشود امید و شور ناشی از مردم ساالری کیفیت الزم را نداشته باشد و چندانکه باید نهادینه 

نشود. حتی اصل مشارکت مردم نیز به واسطه ها و محرک های فراوانی نیاز دارد. برخی از موانع شکل گیری امید و نشاط 

حاصل از مردم ساالری که در این مقاله بررسی می شوند، عبارتاند از فرایندهای سخت گیرانه تأیید صالحیت نامزدها در 

انتخابات، احتمال رد صالحیت نامزدهای تأییدشده در هر مرحله از انتخابات، کوتاه بودن زمان فعالیت های انتخاباتی، 

فقدان مناظرات مدنی و جمعی درمورد راه حلهای معضالت اجتماعی، اختصاصی بودن برخی نهادهای انتخاباتی مانند 

مجلس خبرگان رهبری، ایستایی و تغییرناپذیری برخی نهادهای اساسی قدرت مانند شورای نگهبان، چندشغله بودن 

برخی چهره های سیاسی، گردش قدرت در میان افراد معدود، اداره خانوادگی برخی نهادها، قدرت داشتن و درعین حال 

پاسخگونبودن برخی نهادهای غیرانتخابی، قوانین و مقررات دستوپاگیر درمورد فعالیت در قلمروی عمومی و تشکیل 

از این موانع میتواند شور و امید اجتماعی را که محصول طبیعی مردم ساالری است،  سازمان های مردم نهاد. هریک 

تضعیف کند.
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