
 حاشیه های امیدبخش

 گفت و گو با مصطفی مهرآئین

 هریک از فرازهای تاریخی ما، گویی آید سرنوشت جامعه ما با شکست عجین است.می بنظرگاهی 

 در این جامعه باید امید را کجا پیدا کرد؟ به شکست منتهی می شود.

تاریخ شکست نیست بلکه تاریخ  سوال شما نادرست دارد. تاریخ این مملکتپیش فرض مهرآئین: به نظر من 

رسید نرسید. در تاریخ معاصر ایران، جنبش مشروطه شکست نبود بلکه جامعه می است که به نتایجی بایدهایی پیروزی

. جلوتر که بیایم رضاخان رهبری سیاسی بود که جامعه خواهان او بود و کارهایی احساس کرد به پیروزی رسیده است

شکل دیگری پیش رفت. ملی شدن نفت، انقالب ایران، دولت سازندگی و دوم خرداد که نقاط  اما مسیر به ،هم کرد

طور دیگری رقم خورد. مشکل این است که آن ها  بودند که نتیجه هایی عطف سیاسی جامعه بودند هم همه پیروزی

خواستند جامعه می که مردمهمه معطوف به هدفی بودند که تحقق پیدا نکرد. آن هدف هم این بود ها این پیروزی

 مترقی و پیشرفته و اخالق گرا بشود. 

  نوعی ناکامی بعد از کامیابی.

وده اند. ناکام کوتاه بهای مهرآئین: به تعبیری درست است و مسئله اصلی هم این است که فواصل زمانی در تجربه

ربه کرده اند. یکی از مشکالت جامعه ما همین زمان داریم که چند مورد از این اتفاقات را تجهایی یعنی در جامعه آدم

افتد. چیزهایی که در یک لحظه برای ما خوب هستند بالفاصله تبدیل به یک نقطه می پریشی  است که دائماً اتفاق

 پذیرم که جامعه ما شکست را هم تجربه کرده اند. می شوند. از این منظرمی منفی

روض شما را بپذیریم و چه نپذیریم؛ امید ربطی به شرایط ندارد. بلکه به نفس زندگی چه مفبرگردیم به بحث اصلی. 

از ای جامعه بزرگترین فاشیست است. زندگی اجتماعی مجموعهبه نظر من اجتماعی و انسان بودگی ما برمی گردد. 

 دارند ما را کنترل و مدیریت هااما آن ؛را ساخته ایم ها و ساختارهاست. درست است ما مردم نظامها محدودیت

که در زندگی وجود دارد این است که نفس اجتماعی ای بخشند. بنابراین مهم ترین مسئلهمی کنند و به ما انضباطمی

گذارم. شما در زندگی اجتماعی می کند. درواقع من اسم آن را سرپیچیمی زیستن دائماً شما را گرفتار ایده امید

مزد کنید و در آخر ماه می طول ماه کار مثال کوچکی در این مورد می زنم؛ شما دردوست دارید سرپیچی کنید. 



کند و شما می مقداری از بار فشار زندگی اجتماعی را کمدریافت می کنید. این مزد به شما حس خوبی می دهد و 

 زندگی اجتماعی خودتان ادامه بدهید.  حس خوبی خواهید داشت تا به

 بینی می کرد جامعه موف و الکالئو این پرسش را دارند که چرا جامعه به امیدهای خرد راضی است؟ مارکس پیش

منتظر عبور از سرمایه داری به کمونیسم بود، اما در زندگی ما بیشتر امیدهای خرد امیدهای کالن را تجربه کند، او 

نمایانند. حقوق ماهیانه، جشن و عناصری از این دست. همان وضعیتی که باختین نام آن را کارناوال هستند که خود می 

 می گذاشت. 

مرگ،  یعنی جامعه از طریقگوید انسان باید یک بار دیگر بمیرد تا تبدیل به انسان اجتماعی بشود. می دورکهیم

ه در کشاکش هستیم. ما هرگز ویژگی سرکشی و گذر از اما ما هموار ،کندمی انسانی ما را کنترلهای ویژگی

دهیم. این کشاکشی جدی در جامعه و دغدغه اصلی سیاسیون است که میل به سرپیچی و نمی محدودیت را از دست

ار با فش است. یعنی دائماً« امید» ، هماند. میل به خروج از وضعیت زندگی اجتماعینخروج از جامعه را کنترل کن

نیم. مجموعه کداریم اتفاقاتی بیفتد که گذر هم گذر کنیم و طبعاً انتظار ها دوست داریم از آن روبرو هستیم وساختاری 

اشیم. این وضعیتی داشته بای این اتفاقات هم دو دسته بیشتر نیست. یا دوست داریم موانع برداشته شود یا فرصت دوباره

یا وضعیت امید بگوییم. این جزئی طبیعی از زندگی ماست که داریم  توانیم زندگی  امیدوارانهمی است که به آن

 کنیم و دائم در کشاکش هستیم. می زندگی

گیرند می وقتی تصمیم حتیتوانیم در ادبیات، هنر، سینما، ورزش و اخبار نویدبخش مملکت ببنیم. می تجلی امید را

ن . ایرا نشان می دهدمیل به امید در همه سطوح جامعه  می شود را باال ببرند یا اینکه حجاب کمی آزادترها حقوق

مسئله مختص به جامعه ما هم نیست. نکته دیگر این که خود انسان به لحاظ ماهوی بیش از هرچیزی وجود مضطرب 

مان و کند. دلیل هم این است که ما در چرخه زمی دارد. یعنی انسان با بودنش در این جهان مدام اضطراب را تجربه

کنیم و از طرف دیگر بی نهایتی هم وجود دارد که ما گرفتار این چرخه می ابدیت هستیم. ما معطوف به زمان زندگی

گفت ما در چرخه زمان و مرگ گرفتار هستیم. می مطرح کرد و هستیم.هایدگر  این مسئله را در بحث زمان و مرگ 

گذاریم. این اضطراب هم دائمی می آن را اضطراب وجودیکند که اسم می این چرخه یک ویژگی بر ما عارض

لبته اهستید که از این اضطراب کم شود. هایی است. اگر دائماً اضطراب وجودی را تجربه کنید دائماً هم دنبال فرصت

به همین دلیل ما وضعیتی مانند تعالی روح انسان را شود. می رود بلکه فقط از نرخ آن کمنمی این اضطراب از بین



رسیدن  ،داریم؛ مثل کمک کردن به انسان دیگر، شعر خوب خواندن، مطالعه، فیلم خوب دیدن، رفت وآمد با دوستان

گابریل کنند. به زبان می بخشند و از نرخ آن اضطراب کممی و .... که وجود انسان را تعالی یت های فردیفقبه مو

 به این معناست که در عالم رازی وجود دارد که در اوج این اضطراب وجودی از اضطراب شما کمها مارسل همه این

تجلی عینی باالترین سطح امید در نسبت با یک انسان مضطرب، مفهوم  این وضعیت خود امید می آفریند. کند.می

گوید عشق بازگشت به رحم مادر می ود. کریستواشمی عشق است. عشق جایی است که تمام اضطراب انسان محو

است. رحم مادر جایی است که زندگی با یک بند ناف وجود دارد بدون این که جنین درخواست زندگی بکند. در 

یزی در است. یعنی چای واقع بدون این که جنین بخواهد زندگی کند، زندگی به او وصل است. عشق هم چنین تجربه

کند که همان زندگی است. این باالترین سطح انکار اضطراب است. در زندگی می ق یا معشوق ورودوجود  انسان عاش

شود. این فرصتی برای معدودی از می اجتماعی اگر به این نیروهای متعالی و عشق وصل بشویم این اضطراب محو

ه لهم با کمترین چیز زنده اند؛ باتاضان و امثانسان هاست و همه این تجربه را ندارند. بارها شنیده اید که عارفان و مر

ها گذرد. برای همین با حداقلمی هاکنند بلکه حیات در آننمی کند. زندگیمی گذرها این دلیل که زندگی در این

است دهند. امید در این وضعیت، در مقابل مشکل نیست. تصور ما این می شادند و تصور دیگری از انسان بودگی را

گیرد. می که امید در مقابل مشکل است اما امید یک صفت وجودی در ماست که در برابر صفت وجودی اضطراب قرار

ما برای غلبه بر این اضطراب موقت است. ممکن است کسی مشروب بخورد تا اضطرابش را فراموش های عمده راه حل

ی غلبه بشر هستند براهای راه حلها کردن و پولدار شدن و همه اینکار زیاد بکند، ورزش ها کند، یا کسی مانند ژاپنی

 بیراهه هستند مگر این که مبتال به وضعیت عشق بشوید که اضطراب را از یاد ببرید. ها دانیم اینمی اما ،بر آن اضطراب

م نگنا زیاد دارد و بعد هخالصه این که به دو دلیل انسان موجود امیدواری است؛ خود تجربه زندگی اجتماعی که ت

ده نادان ماست. ما نسبت به آینهای و نادانی ها وجود انسان که مضطرب است. تجربه زندگی تجربه مشکالت و سختی

توانیم آینده را تشخیص بدهیم و اضطراب داریم. بنابراین ما گرفتار ماجرای امید هستیم و هر کدام از این نمی هستیم و

ا رها کند. پاسخ امیدواری یک جامعه، انعطاف ساختار آن است که بتواند دائماً آدممی دش را پیدادو دلیل پاسخ خو

سازد که به شهروندش بگوید امیدوار زندگی کن و ما حامی تو هستیم. بیمه می حمایت کند. سیستم خودش چیزهایی

ج انسان کم کنند. وضعیت وجودی هم همان طور که تامین اجتماعی یا نهادهای مدنی نوعی امید هستند تا از درد و رن

صحبت شد، تالش برای تعالی یافتن انسان است. حاال ممکن است یک جامعه اصالً فرصت عشق را به فرد ندهد؛ مثل 



وضعیت اآلن ما. در جامعه ما دشمنی با عشق وجود دارد. عشق یک تجربه انسانی است که جامعه معموالً مخالف آن 

معه با عشق رمانتیک سر سازگاری ندارد. حتی با نوع دوستی هم سر سازگار ندارد. این است که جامعه بوده چون جا

برخورد با ناامیدی را ندهد و این معضلی است. اگر به سوال شما برگردم، جامعه ما شکست های ممکن است فرصت

 بوده است. ها نخورده بلکه تنگناهای ما بیشتر از فرصت

 هم به امید پایدار نیجامیده. ها والبته فرصت

 روند. می مهرآئین: این مسئله توزیع نابرابر این فرصت هاست که زود هم از بین

 و بنابراین شما دو بستر برای امید در نظر دارید؛ یکی بسترهای اجتماعی یا همان کارناوال باختین

  .دیگری نوعی بسر وجودی

ایان خد ومطابق آن نظریه جهان پدیده بی نظمی بوده  نوعی سرپیچی و آشوب است. بستر اجتماعیمهرآئین: 

همیشه یک میل در جامعه وجود دارد که به وضعیت آشوب نخستین برگردد. از به جهان نظم بخشیدند. ای اسطوره

ان از فشار نظم ساختاری شود که آن بی نظمی و آشوب تجربه شود و انسمی در جامعه پیداهایی نگاه باختینی فرصت

کنیم از می می گردانند و ما سعی خالی بشود. شوخی و خنده هم همین کارکرد را دارند و ما را به آشوب نخستین بر

اعتیاد یک امر کند باید وضعیت سرپیچی را هم ایجاد کند. می این وضعیت لذت ببریم. جامعه همانقدر که نظم ایجاد

 پیچی است. اگر الگوهای سرپیچی جامعه بسته شوند، جامعه راه سرپیچی خودش را پیداطبیعی است چون نوعی سر

خواهد با نظم جامعه همراه شود. تراز یک جامعه نمی خواهد از جامعه خروج کند ومی کند. فردی که اعتیاد داردمی

 طراحی شود که بی نظمی و آشفتگیبه میزانی است که به افراد اجازه سرپیچی بدهد. عدول از قانون باید طوری 

 رود یا به تعبیری به آغوش مادر برمی نابودگر ایجاد نکند. مثل فیلم و سریال طنز که جامعه به سمت سرپیچی کردن

خواهد دائم در سینه مادر می آلوده است. بچه و هممی گردد. چون این آغوش دو ویژگی دارد. هم جای آرامش 

خواهد فاصله بگیرد تا مستقل بشود. جامعه در این چرخه در حال حرکت است که من می همباشد و شیر بخورد و 

 نامم. می اسم آن را چرخه محدودیت و امید

 که در ایران همبستگی اجتماعی بسیار کاهش پیدا کرده و جامعه به سمت اتمیزه شدنبا توجه به این

 خواهد مقاومت کندمی می گذاریم ورا جامعه روح جمعی که اسم آن آیا می توان گفت رود می



ان و مقاومتهای فردی از نوع هم گیردنمی شکل  و شکلهای مختلفی برای آن مقاومت می جوید

 ؟اعتیاد که گفتید بیشتر می شود

 بحث من در باره امید به طور کلی بود. امید در جامعه ما شکل متفاوتی دارد. مهرآئین: 

 برمی آید و چگونه باید ایجاد شود؟ امید در جامعه ما از کجا

من می خواهم پیش از این پرسش در ادامه بحثم توضیح دهم که امید در جامعه چه می کند و از آن موضع پاسخ شما 

 شما را به سمت تغییر موقعیت، نوآوری، خالقیت و سرپیچی این است که دو پاسخ دارد؛ پاسخ اول پرسشاین  را بدهم.

کند بلکه نمی کند. نه تنها هیچ تغییری ایجادمی بعدی این است که امید به تقویت وضع موجود کمکبرد. پاسخ می

توانید این مسئله را ببینید که می شود. در جامعه خودمانمی تبدیل به یک ایده استبدادی در دفاع از وضعیت موجود

شریعتی، مهندس بازرگان، آیت اهلل مطهری و حتی خود دکتر از دین و نگرش مذهبی قبل از انقالب، کسانی مانند 

تغییر می با این امر خالق، پیوند جریان جامعه در برند و می بهرهنوآور تغییر آفرین و آیت اهلل خمینی به عنوان امر 

د. به بوننابسامان . انقالب ایران یک انقالب خاص است. چون انقالب علیه فقر، استبداد و وضعیت اجتماعی خواهد

 فکر ینیروهای انقالب سرپیچی بود و وزمان ها، انقالب ایران میل به نوآوری  میانزمانی لیلی عشقی در کتاب زبان 

بروند. انقالب ایران، انقالب تفسیر است. تفسیر از متن دین  مذهبی پیشهای ایده با نوآوری درد نتوانمی ندکردمی

درآورد که اوج آن در ادبیات شریعتی است. انقالب ایران تبدیل کردن مذهب ای خالقانهتوان از آن مطالب می که

کند. مایکل فیشر اسم انقالب  ایران را میتشویق  شیعه به هنر بود و هنر هم شما را به ایجاد تغییر و تحول در جامعه

 ارفانه از امام حسین که اگر این تفسیر را از شیعه بکنیدانه، عاشقانه و عه جویگذارد. پارادایمی مبارزمی پارادایم عاشورا

دائماً باید انقالب کنید. این اتفاق هم افتاد و تاریخ و فرهنگ ما توانست در درون خودش تعبیری امیدبخش ایجاد کند 

گذشت یکی دو  رخ داد. اما بالفاصله با 75را از مرگ، امید، شجاعت و ... عوض کرد تا این که انقالب ها و فهم آدم

و  همان بحثی که شریعتی در نهضتامیدآفرین، تبدیل به مجرای تثبیت قدرت شدند. های سال از انقالب همان ایده

به جای این که نهضت یک انقالب دائمی را به وجود بیاورد تبدیل به  در چنین وضعیتی گویدمی شریعتینظام دارد. 

توانست تحول آفرین باشد تبدیل به می آئینی کهاینگونه . می گیرد قرارو امید در خدمت سکوت  می شودنظام 

. امید در خدمت تغییر جامعه بود اما در در خدمت تثبیت قدرت درآمد. هرچند می شود وضعیت استبدادی و سکون



کنند وضعیت موجود می امیدبخش است و کسانی که در قدرت هستند فکرآن ایده ها هنوز برای بخشی از جامعه 

 امیدوارانه است چون به الگوی مطلوب حکومتی خودشان دسترسی پیدا کرده اند. 

  شد، منجر به خمودگی شد.تر و انتزاعیتر شاید هرچه مفهوم امید دور از دسترس

آن امید داریم یک  رویم که درمی تواند انحطاط و تزلزل بیاورد. ما با امید به سمت انحطاطیمی امیدبله. مهرآئین: 

تواند به عنوان یک تجربه وجودی ساری و جاری در زندگی ما باشد و یا تبدیل به می ناجی ما را نجات بدهد. امید

یک ایده انتزاعی دور از دسترس شود که از جنس اسطوره و افسون است. از جنس اعجازی که مردم منتظر هستند تا 

نشینند تا مشغول به زندگی موجودشان بشوند. بدون این که دست به هیچ اقدامی می بیاید و ناجی ما باشد و بنابراین

 برای تغییر موقعیت و وضعیت خودشان بشوند. 

حس نوخواهی و تغییر که حاصل از نوعی امید انضمامی بود که در جامعه ما عامل انقالب شد، 

به اقشار و طبقات خاصی شده است. شود. از طرفی همان امید انتزاعی هم محدود نمی امروز دیده

ا را طراحی کرده تا امید رها البته مطرح کردید که ساختار دولت در دنیای مدرن حقوق و بیمه

هم هست. آن امید و ناامیدی چطور با هم هایی در جامعه ایجاد کند. اما در کنار این امید ناامیدی

 هیا این کامیدوار است و در وجوهی ناامید؟شوند؟ آیا باید بگوییم در وجوهی انسان می جمع

  توانیم برآیند بگیریم که در مجموع امیدوار یا ناامید است؟می

تواند همواره چنین باشد. یک نمی اما جامعه ،مهرآئین: جامعه مدام باید دو وظیفه خودش را در برابر امید انجام بدهد

روزمره است و یک نوع نگاه هم توجه ما به لحظات گسست است. آن نوع نگاه به جامعه نگاه به لحظات جاری و 

کوتاه گسست هستند. مانند عید نوروز و یا های لحظات گسست لحظات امید هستند. ما مناسکی هم داریم که دوره

 شوند. اصوالً لحظات گسست لحظات امیدمی ماه رمضان که لحظات گسست هستند که به تناوب برای جامعه تکرار

را دائمی کند. ها تواند این خروجنمی شود. اما جامعهمی و شادی هستند. چون نوعی سرپیچی و خروج از جامعه ممکن

نیاز به سرپیچی ها شود؟ آدممی . در این میان تکلیف امید چهدارد جامعه نیاز به تولید، جمعیت، درآمد، نظم اجتماعی

شوند. ممکن است دولت می کند که عمدتاً در سطح اجتماع ممکنمی کارهایی تعبیه. جامعه راهدارندو رهایی و خالء 

هزار نفر امضا  011هم سیستمی داشته باشد که به همین حس خوب امید داشتن و تغییر کمک کند؛ در سوئیس اگر 

دهد. سیستم می جامعه فرصت تغییر توانند دائماً رفراندوم برگزار کنند. این نظمی باز است که دائماً به افرادمی کنند



چگونه نظمی را طراحی کنید که هم در آن انضباط باشد و هم رهایی و بگوید به نظریه اجتماعی است که  مندنیاز

نی قدرت حکومت بندی است. یعهای احساس آزاد بودن و رستگاری. به زبان فوکو نیاز به انضباطی همراه با تکنیک

. اگر به اتفاق بیفتدو با انتشار افقی قدرت که به جای حکومت بر مردم، در مردم حکومت  فقط عمودی اعمال نشود

شود. می زبان مایکل مان به دنبال حکومت کردن در مردم برویم بخش وسیعی از مدیریت اجتماعی به خود مردم سپرده

اه شده است. این جامعه وجود دارد و عجیب کند چون انضباط با وضعیت رهایی همرمی این جامعه دائماً امید را تجربه

 و غریب هم نیست و کشورهایی در همه جای دنیا به همین سبک هستند. 

  اما در همین کشورها هم آمار خودکشی باال است.

مهرآئین: این یک مسئله دیگر است چون به اضطراب وجودی برمی گردد نه زندگی اجتماعی. زندگی اجتماعی 

را کم کند، بازهم تجربه وجودی اضطراب انسان باقی است. البته یکی از ها را زیاد و محدودیتها یتفقهرچقدر مو

کارهای زندگی اجتماعی همین کم کردن اضطراب وجودی هم هست. گسترش علم روانشناسی حاصل همین است. 

 اضطراب ییلی چیزهابودن و خمرگ، نیستی، پوچ  یک نیاز طبیعی انسانی است که به تراپی یک کار شیک نیست بلکه

ادر است. م از بزرگ هستند و نتیجه قدم گذاشتن به درون زندگی و فاصله گرفتنهای اضطرابها . اینمی پردازد زا

شویم آن تجربه را می که در رحم مادر هست و وقتی وارد دنیای رشد و عقلوجود دارد   یک تجربه وجودی کامل

دهد. این که ما میرا می شویم. نفس بودن در جهان این اضطراب رامی ضطراب وجودیدهیم و دچار امی از دست

دگی همچون کگور خود زنکیربه زبان کنیم وابسته به دیگران هستیم و یا نیاز به عشق داریم. می هستیم. همین که فکر

ن رحمت. بنابراین این گذرکرد حضرت عیسی هم لعنت است هم رحمت. یعنی نفس بودن در دنیا هم لعنت است و هم

تحمل ها از زندگی حتی در کشورهای پیشرفته هم ربطی به جامعه ندارد. بیشتر به این مربوط است که چقدر انسان

فکرهایی مثل انگیزش و تراپی، بردن جامعه به سمت طبیعت و سفر و ... کرده ها زیستن دارند. البته جامعه برای آن

وجودی است. روبرت وسنو تحقیق کرده است تا ببیند در امریکا مردم های معطوف به اضطراب امیدهایها است. این

گویند می کنند امامی گفته اند در هفته حداقل سه بار کار خیرها کنند. مردم امریکا در آن پرسشنامهمی چقدر کار خیر

ز به این دلیل است که با وجود سه بار کار خیر در هفته هنوکم است و باید بیشتر از این کار خیر انجام بدهیم. این هم 

کنند باید بیشتر خودشان را در می وجودی و نیاز درونی و معنوی انسان پاسخ خودش را نگرفته و فکرهای اضطراب

 امر خیر دخیل کنند. 



ر در خیدر جامعه ای که مدام اضطراب و ناامیدی خلق میکند، راهکارهای فردی مثل همین کار 

 جامعه آمریکا چه تأثیری دارد؟ 

 ه از جامعه امریکاک است و درست نیست. این تعبیری ایرسانه شما از جامعه آمریکا، تعبیری مهرآئین: به نظر من تعبیر

 قابل قیاس با سایر جوامع هم نیست.  وپیچیده است و  شود تعبیر غلطی است. جامعه امریکا پیشرو می

  اضطراب زا نیست؟ یعنی آن ساختار

می گوید  عاطفی است.داری سرمایه و تناقضات فرهنگی که عنوان فرعی آنداری سرمایه مهرآئین: کتابی هست به نام

 –سیاسی  -همان طور که نظم کالن اقتصادیداری سرمایه این نیست که صرفاً سود تولید کنیم. نظمداری سرمایه

کالنی دارد که ممکن است احساساتی مثل میل به مرگ را هم ایجاد  اجتماعی است و حتی به لحاظ روانی  هم نظم

همانطور که نظم داری سرمایه کند، در عین حال سامان احساسی خرد هم دارد؛ مثل میل به تنهایی و خلوت. در واقع

بینیم سن عشق پایین است و تجربه می شود مثالًمی تحلیلکالن دارد در سطح خرد هم نظم دارد. وقتی در نظم خرد 

اور به عقل و اراده انسانی در اجتماعی همه در سن پایین است. بهای جنسی،جدا شدن از پدر و مادر و ورود به فعالیت

کنند. وقتی این می شوند و تجربه فردی را دنبالمی سالگی است و افراد سریع وارد دنیای فردیت خودشان 07جا آن

بعد عاطفی پیدا داری سرمایه شودمی دهند و ولنتاین هست باعثمی در سن پایین عاشقی دارند و به هم گلها جوان

کنند می خورند. مثالً کافه ایجادمی کند. یک میلیارد انسان به تعبیر آنتونی گیدنز گرفتار چرخه عشق هستند و از آن نان

دهند تا دو عاشق بیایند و با هم حرف بزنند. بعد صنعت پوشاک، خودرو، توریسم و حتی دخانیات می یسو در آن سرو

صرفاً داری سرمایه کنیم کارمی در خدمت کنش ساده عاشقانه است. درست است که در تعبیر رسمی ایران فکر

که نیست و تحول هم پیدا کرده و دیگری  منجمد ی وسنگساختار استثمار  است. درست است که اینطور بوده اما 

نگران دموکراسی در برخی داری سرمایه بینیدمی خودش و دیگری بیرون از خودش را دائم عوض کرده است. اگر

کرد و امروز نگران حقوق بشر است. االن ما با می در گذشته استثمارداری سرمایه کشورها است به این معناست که

 روبرو هستیم که بیشتر عاطفی است. ای جامعهشکل گیری 

  و باومن هم هست. چول هاندر این حوزه نقدهای 

کنید که همه می گوید شما در وضعیتی زندگیمی چول هاننقدهای وجودی دارند و نه ساختاری. ها مهرآئین: آن

است که داری سرمایه ه ظریف روان درمانیوجوها چیز در اختیارتان هست اما پوچ هستید و خوداندیشی ندارید. این



هم دیگری درون ها اما دقت کنید که پدیده .باومن هم هست سیال عشقکند. یا می خودش را تراپی در سطح کالن

 زند. جهانمی دارند و هم دیگری برون و دائماً در حال تحول هستند. در کنار باومن، بدیو از تعهد در عشق حرف

تواند کاری انجام دهد و یا این که نظم نمی مشکالت زیادی ایجاد کرده اما به این معنا نیست که فردداری سرمایه

 کند.نمی کاری افرادکالن برای 

درش وجود داری سرمایه را داریم و در عین حال پیامدهای منفیداری سرمایه این جا نه ما مواهب

تواند مسائل زندگی شان را حل کند می آسیایی، عرفان شرقی هنوزدارد. در برخی کشورهای 

 و عرفا زدید. اما در ایران چطور؟ خاستگاه امید برای ما کجاست؟ها و مرتاضها مانند راهب

مهرآئین: این سوال درباره همه چیز قابل طرح است. وقتی دنیای مدرن رشد کرد سوال همه این بود که دین کجا 

کند. در سطح می سطح کالن ما با سیستمی روبرو هستیم که امید را فراموش کرده و مدام محدودیت ایجادرفت؟ در 

توانند کاری کنند و این یک بن بست است. در سطح خرد و کالن هم همه نمی خرد هم مردم خمیده و بدون توان که

مید حرف بزند به مانند یک دیوانه یا قهرمان به او منتظر یک ناجی هستیم. اگر فردی هم متفاوت از مردم باشد و از ا

 را خوانده وها گویند جامعه شناس است و این بحثمی کنیم. خب مثالً من جامعه شناس که از امید بگویممی نگاه

مرد یا می کسی اگر را از مادرم یاد گرفتم. مادرمها این یاد نگرفتم؛ها را از کتابها خواهد ترویج کند. اما من اینمی

 پرسشعروسی کمک کند. این پاسخ  یاکرد تا در عزا می گفت خدایا شکرت. چادرش را سرشمی کردمی عروسی

کند. امید خودش را در چهره زنی که موسسه محک را می مادران بازتولید –شماست. امید خودش را در چهره زن 

کند. امید می خداداد عزیزی و علی دایی بازتولیدهای امید خودش را در بازیکند. می راه اندازی کرده بازتولید

و تحمل میرحسین  88در رنگ سبز سال امید خودش را کند. می خودش را در ریاست جمهوری محمد خاتمی بازتولید

ند. پس شاید در سطح کالن کمی . امید خودش را در دعای فرج بازتولیدکندمی بازتولید در پافشاری بر عقیده اش

حتی در سطح کالن هم در همسان سازی حقوق، افزایش کند. می شود اما خودش را جابجا بازتولیدنمی جامعه دیده

امعه ج بازتولید می شود.که وارد ایران شده اند و ....هایی حمایت از افغان درتصویب قانونی  دستمزد کارگران،

جامعه دائماً در های پاشید یا آدممی بود جامعه فروننج است پر از امید است. اگر این گونه همانقدر که پر از درد و ر

کند از دیوار باال برود و بیرون از بن بست می فکر مرگ بودند. این است که در همین وضعیت بن بست جامعه سعی

کند و من نگران تالش می د. جامعه تالشرا ببیند و هم به ابتدای کوچه برگردد و خودش را از بن بست خارج کن



 کنند و اگر به جامعه بپیوندند زودتر از بن بست خارجنمی جامعه نیستم. بلکه نگران کسانی هستم که کمکی به تالش

 م. من بیشتر از همه نگران وقتی هستم که کسانی برای حفظ بن بست دست به خشونت بزنند. شویمی

ایجاد شود آن وقت بن بستی ایجاد شده که امکان خروج از آن ممکن نیست اال با جان آدم اگر خشونت در جامعه 

دهند تا از این وضعیت بن بست خارج شویم. جامعه ما ناامید است اما می جانشان راها ها. البته در آن وضعیت هم آدم

 شدیم تا به حاله ما با دنیای غرب آشنا کهایی در حال گذار طبیعی یک موجود رو به رشد است. جامعه ما از سال

بچه  88نفر خودکشی کرده اند اما در کنار آن  88خیلی تغییر کرده. اخیراً شنیده ایم که در تهران در فاصله یک روز 

 رایایرانی داریم. بهای هم متولد شده. به زبان هانا آرنت چیزی به نام نوع بشر و انسان ایرانی نداریم بلکه ما انسان

 نفر تلخ است اما زندگی را هم ببینیم. 88ایمان داشت. البته که قصه آن ها متفاوت آدمهای همین به کثرت و فهم قصه

توان دستور کلی صادر کرد چون امید صفت افراد جامعه است. همین طور در مورد ناامیدی نمی در مورد امید جامعه

باید به ها ت؟ در ورزش؟ تشکیل خانواده؟ سیاست؟ برخورد با جهان؟ اینتوانیم بگوییم این ناامیدی در کجاسمی هم

شکل انضمامی و خرد و با توجه به کثرت پاسخ داده بشوند. ما جامعه متنوعی هستیم. شاید از نظر اجتماعی مثالً امیدوار 

تر یه الیه هستیم. باید خیلی عمیقهم در درون خودمان الها باشم اما به لحاظ عقالنی ناامید باشم. ضمن این که ما انسان

 توان حکم کلی صادر کرد. نمی به این مسئله نگاه کرد تا وضعیت امید و ناامیدی در جامعه را دریابیم و

شما از ادبیات و موسیقی گفتید. اما امروز همینها هم گویی حال خوبی ندارند و روند خوبی طی 

 هم گویی ناامید است.نمیکنند. امروز ادبیات و حتی موسیقی ما 

های متفاوتی هستیم کننده کیفیت امید ما نیست. چون نسلادی ندارد. کیفیت جامعه ما تعییننظر من این ایرمهرآئین: به 

کنیم. ما اآلن در شرایطی هستیم که فقط سرمایه ایرانی بودنمان پشت سرمان نیست و بخشی می که در کنار هم زندگی

قبول دارم که دانشگاه های ما ضعیفند، اما . ار ساسی ممکن است پینک فلوید هم هست. در کناز جهان را هم داریم

تواند در مواجهه با علم جهان می سیر دانشگاه نیست و اگر کسی کمی انگلیسی بلد باشدعلم آموختن فقط از م امروز

قرار بگیرد. موسیقی و سینما و هنر و ادبیات هم همینطور. من هم قبول دارم ادبیات امروز ما ادبیات سوگ و مویه است 

 در ادبیات ما خانم مرعشی هم هستشود گشت و امید را پیدا کرد. می اما ،تا این که ادبیات رهایی و گشایش باشد

های عمیق توانستیم تجربهمی آثارش را خواند و حال بهتری داشت. در سینما هم تجربه کیارستمی بود که شودمی که

گر هم از طرف دیدر ورزش و ادبیات هم همین است. تر به خودمان فکر کنیم. دیببینیم و جدر سینمایش انسانی را 



م. تیم و از طریق فضای مجازی با کل جهان ارتباط داریما در نظم جهان هسبه جهان وصلیم و تافته جدابافته نیستیم. 

 شنویم اما تجربیات خوبی هم از جهانمیهم در این فضا  خبر جنگ و کشتار رااین وضعیت خوبیها و بدی هایی دارد. 

ترسی دس هاما به همه آدمدید. « درمجموع»تجربیات را باید انضمامی درک کرد، اما نتیجه گیری را باید گیریم. می

 با تمام این اوصاف. به نظر من بگیریمهایی توانیم در مجموع نتیجهمی شان را بفهمیم اماانضمامیهای نداریم تا تجربه

 ایم. گرد نداشتهجامعه ما رو به جلو است و عقب


