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آرامش  ،آزادی و عدالت  ،پیش شرط های تحقق امید اجتماعی هستند
دکتر علی مرشدیزاد
دانشیار علومسیاسی

نگرانیها و مسائلی که جامعه امروز ما با
 1آنهــا مواجــه اســت بخشــی از آن منشــأ
سیاســی و بخشــی هــم آبشــخور اقتصــادی دارد.
اختالفاتــی که بــا امریــکا داریــم و تحریمهایی که
بهدنبال آن جامعه را تحت فشــار قرار داده اســت
باعثنابسامانیهاییشدهکهحلآنهانیازبهزمان
دارد.
در ایــن فضــا ،جامعــه بایــد «قــوام»« ،همدلی»،
«همبســتگی» و بــه تعبیــری «وفــاق ملــیاش»
را حفــظ کنــد که ایــن مهــم را باید از مــردم انتظار
داشــت .امــا بخش دیگــری از حل مشــکالت هم،
ســهم سیاســتگذاران و دولتمــردان مــا اســت کــه
بایــد تدابیری بیندیشــند تــا «امیــد اجتماعی» به
جامعه تزریق شــود؛ چرا که «امید» رگ حیات هر
جامعهایاست.
از پیششرطهای امید اجتماعی در یک
 2جامعه ایجاد حس «آرامش»« ،آزادی»
و «عدالت» است .از این رو ،باید مراقب باشیم در
شــرایط حســاس امــروز در برخــورد بــا قشــرهای
مختلف جامعه از جملــه جوانان ،زنان ،اقلیتها

و ...گامهــای ســنجیدهتری برداریــم چنانکه مبادا
افــراد درها را به روی خود بســته ببینند و دلیلی بر
یشانشود.
ناامید 
مســأله دیگــری کــه هر جامعــهای بــه آن اهمیت
میدهد،مباحثمربوطبه«عدالت»است،یعنی
بایدافراداحساسکنندتحریمامریعمومیاست
و همه از آن متضرر هستند نه اینکه گروهی در رفاه
و آســایش باشــند و از منابع اســتفاده کنند و سهم
گروه دیگر از تحریمها ،فشار و تنگنا باشد.
دســتگاه سیاســی باید امید را به طبقات متوســط
و پاییــن جامعــه تزریــق کنــد و این اطمینــان را به
آنــان بدهــد که همه جامعــه در ایــن وضعیت به
ســر میبرند .برای مثال ،هنــد زمانی که در مقابل
انگلیــس مقاومت میکــرد ،ماهاتمــا گاندی یک
لباس کتان بسیار ساده میپوشید و همیشه یک بز
همراه او بود که از شــیر آن تغذیه میکرد و معتقد
بــود تا زمانی که بــا انگلیس مبــارزه میکنند ،باید
زندگی ســادهترین مردم کشــورش را داشــته باشد
تــا بداند آنــان چه رنجهایی را متحمل هســتند .از
این رو ،خصوصاً در شــرایطی که جامعه با تحریم

و بحرانهــای اقتصادی و سیاســی مواجه اســت،
نمیتوان امتیازها را به طبقات باال داد و از طبقات
پایینتقاضایمقاومتکرد.
ناامیــدی مــرگ یــک جامعــه اســت.
 3ناامیــدی دو بعــد دارد؛ « .1ناامیــدی در
رســیدن به هدف» به این معنا که افراد احســاس
کننــد آنچه کلیت جامعــه در پی آن اســت ،دیگر
دستیافتنینیست«.2.ناامیدیازسیاستگذاران»
بــه ایــن معنــا که مــردم بــه ایــن بــاور برســند که
کارگزارانشان مطالباتشــان را برآورده نمیکنند و
بیتوجه به آنان مسیر خود را پیش میگیرند.
در ایــن وضعیــت ،جامعــه معمــوالً از خــود دو
واکنشنشانمیدهد؛نخست«،اعتراضبهوضع
موجــود» و دوم« ،خــروج»؛ ایــن خــروج میتواند

دو چهــره به خود بگیــرد که یکی «خارج شــدن از
کشــور» اســت و شــکل دیگــری از آن« ،بیتفاوتی
بــه وضعیــت موجــود» اســت؛ بــه ایــن معنــا که
شــهروند یک جامعه به وضعیتی میرسد که در
برابــر معضــات اجتماعــی بیتفاوت میشــود.
به تعبیری ،بهدنبال ســرخوردگی شدید ،جامعه
دچار «بهت» شده و حتی نسبت به حوادث ناگوار
واکنشنشاننمیدهد.
«خونسردی جمعی» به مراتب بیش از
 4دو واکنــش «اعتــراض» و «مهاجــرت»
خطرناک است .مردم در حالت اعتراضی باالخره
حرفی میزننــد و این حرف زدن و اعتراض کردن
نشانهای از داشتن امید برای بهبود وضعیت است
و با اعتراض خود باالخره دســتگاههای سیاســی و
اقتصادی را مجبور به واکنش میکنند .در مرحله
خروج یا مهاجرت هم ،مردم منفعل نبوده و خود
رانجاتمیدهند.اما«سکوتی»کهدرمرحلهسوم
حاکــم میشــود در شــرایطی کــه دســتگاه و بدنه
سیاســی کشــور نیاز به حمایت مردم دارد ،باعث
میشــود مشــارکتی دریافت نکند؛ چرا کــه مردم
دیگر هیچ تعلق خاطری به جامعه ندارند و دچار
بحرانهویتمیشوند.
اگر نخواهیم امید را صرفاً به ساختارها و
 5بدنه سیاسی محدود کنیم میتوان امید
را از متن جامعه نیز دریافت کرد و آن زمانی است
که مــا موجودیتی تحت عنوان «جامعه» داشــته
باشــیم .مــا یــک اجتمــاع( )communityو یــک
جامعــه ( )Societyداریــم؛ «جامعــه» وضعیتی
است که میان اعضای یک جمع پیوند اندامواری
وجود داشــته باشــد؛ حــال این پیونــد میتواند در
قالب تشکلها و انجمنها باشد یا حتی در قالب
گروههای دوســتی و مجازی .اینها میتوانند باهم
تعامــل داشــته باشــند و به امیــد فردایــی بهتر با
توگوبپردازند،راهحلبیندیشندو....
یکدیگربهگف 
در غیــر ایــن صــورت اگــر اعضــای جامعــه بــه
شکل«افرادی اتمیزه شده» باشند ،اصوالً جامعه
چندان وضعیت مطلوبی پیدا نخواهد کرد .در این
وضعیــت جامعــه مســتعد پذیــرش نظامهای
غیرمردمساالرمیشود.
در برهه حساسی که جامعه امروز ما بسر
 6میبرد اگر بخواهــم از نقطه امیدبخش
جامعــه ایرانــی بگویــم ،بــر این بــاورم کــه نقطه
امیدبخــش ما در میان این همــه بحرانها «نهاد
خانــواده» و به تعبیری هنوز اتمیزه نشــدن مردم
است .اگر خانواده هم دچار اضمحالل شود ،تنها
هستههای امیدبخش جامعه ایرانی نیز از دست
خواهدرفت.

گپوگفتی با دکتر مهدی گلشنی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

خلوتنشینی متفکران

فاصله سیاستگذاران از نخبگان چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟
سپیده مرادی

اهالی فکر و نخبگان بواســطه دانــش و آگاهی که دارند،
میتوانند برای کارگزاران در گذر از بحرانها بسیار مثمر
ثمر باشــند هرچند که اغلب بهدلیل رویکرد انتقادی که
نسبت به ساختارها دارند ،کمتر از سوی بدنه سیاسی به
مشارکت فراخوانده میشــوند .در پی چالشهای اخیر
حــوزه اقتصاد و انرژی و مســائل زیســتمحیطی چون
کمبــود آب ،رئیسجمهــوری به اعضــای دولت توصیه
کرده اتــاق فکرهایی بــا حضور نخبگان تشــکیل دهند و
ارتبــاط خــود را با اعضای هیــأت علمی ،دانشــگاهیان و
صاحبنظــران و نخبــگان کشــور بیش از گذشــته کرده
و از آنــان نظرخواهــی کننــد .از ایــن رو ،بر آن شــدیم تا
در گپوگفتــی بــا دکتــر مهدی گلشــنی ،اســتاد فلســفه
علــم دانشــگاه صنعتــی شــریف و از اعضــای شــورای
عالــی انقالب فرهنگی از تأثیر تشــکیل اتــاق فکر در حل
چالشهــای پیــشروی دولــت و جامعه بپرســیم .دکتر
گلشــنی بر این باور اســت که هرچند در ســالهای اخیر
متفکران اصیل ما بیشتر خلوتنشینی را اختیار کردهاند
اما امیدوار اســت با تشــکیل ایــن اتاقهای فکــر ،اهالی
اندیشه و نخبگان نسبت به مســائل جامعه مسئولتر و
فعالتر عمل کنند.
***
ëëجناب دکتر گلشــنی ،تشــکیل اتاق فکر سیاستگذاران
و دولتمردان بــا نخبگان و صاحبنظران دانشــگاهی،
چقــدر میتواند ســاختار سیاســی مــا را در برونرفت از
چالشها یاری کند؟
اگر اتاق فکر متشــکل از نخبــگان و صاحبنظران اصیل
باشــد قطعاً نتیجهبخش خواهد بود و این چیزی است
کــه در کره جنوبی رخ داد .امــا اگر مثل امروز ،اتاقهای
فکر ما متشکل از افراد صاحبنظر واقعی نباشد و فقط
دوســتان و آشــنایان و همحزبیها را دربر داشته باشد،
نتیجه موجب خسران خواهد بود.
 ëëدر  5ســال گذشــته ،ارتباط دولت و سیاســتمداران با
نخبگان و صاحبنظران دانشــگاهی را چگونه ارزیابی
میکنید؟
رابطه دولتهای یازدهم و دوازدهم با نخبگان واقعی
بســیار ضعیف بوده است و کمتر از افراد فکور استفاده
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ناامیدی ،مرگ جامعه است
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شــده اســت .راه اصــاح قضیه این اســت کــه بهدنبال
یافتــن متفکــران اصیــل و صاحبنظــر باشــند و البته به
نظر مــن جوینــده ،یابنده اســت .با توصیــه اخیر آقای
روحانــی بــه اهالی دولــت و وزیــران امید اســت رابطه
دولتمردان با نخبگان واقعی بهبود یابد.
ëëفارغ از ســاختار و بدنه سیاســی که باید زمینــه را برای
برقــراری ایــن تعامــل مهیا کنــد ،شــما چه مســئولیت
اجتماعی را برای جامعه نخبگان قائل هستید؟
بــه نظــر مــن بیشــتر نخبــگان در دهههــای اخیــر خود
را کنــار کشــیدهاند و غالبــاً منفعــل نســبت به مســائل
جامعــه خود برخــورد کردهانــد .معتقدم کــه نخبگان
باید خود را درگیر مسائل جامعه کنند و با اظهارنظرها
در رســانهها ،جامعــه خــود و دولتمــردان را آگاه کننــد
و مشــکالت را تذکــر دهند .مســلماً ایــن کار نخبگان در
بیــداری جامعــه مؤثــر خواهــد بــود و منجر بــه اصالح
عمل دولتمردان نیز خواهد شد.
ëëبه منفعل بــودن اهالی فکــر در جامعه اشــاره کردید،
دلیل این امر را چه میدانید؟
فکــر میکنــم یکــی از عمدهترین دالیل منفعل شــدن
نخبــگان مــا نســبت بــه مســائل جامعــه این باشــد که
دولتمــردان و سیاســتمداران مــا بــرای حــل مســائل
جامعه کمتر ســراغ آنــان رفتهاند و کمتــر به تخصص
و تجربــه آنــان تکیــه کردهانــد .امــا وظیفــه عــده قلیل
نخبگان فعال که متوجه این مســائل هستند این است
کــه فعالیت و روشــنگری خود درباره مســائل کشــور را
تشدید بخشند .از نظر من ،این امر میسر است و تجربه
نشان داده که بســیاری از اقدامات مهم توسط بعضی
گروههــای اقلیــت شــروع شــده و نهایتــاً ،با روشــنگری
آنان ،به ثمر رسیده است.

