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جامعــه  یــک  اســت.  صلح جویانــه  جنبــش 
آرمانــی بیشــتر از ایــن چــه نیــاز دارد؟ نهضــت 
ریاضت  گونــه  و  صلح جویانــه  اخالق مدارانــه، 
گانــدی توانســت در طــول چندیــن ســال، هنــد 
را از یــوغ چنــد قــرن اســارت برهانــد. مطالعــه 
نهضــت گانــدی و امیدی کــه او به راه و هدفش 
بــرای هنــد داشــت، یکــی از بهتریــن ســوژه های 
مطالعاتــی بــرای موضــوع امیــد اســت. نهضــت 
گونــی را در برداشــت:  گونا امیــد او پارامترهــای 
هــم صلــح و عــدم خشــونت را ترویــج مــی داد 
و درعین حــال بــر آزادگــی و رهایــی از مادیــات 
و ســتم حاکمــان اصــرار می ورزیــد، هــم مــروج 
شــناختن  رســمیت  بــه  عیــن  در  هم بســتگی 
کثــرت فرهنــگ و اعتقــادات آدمیــان در جامعــه 
اجتماعــی  مســئولیت پذیری  هــم  و  بــود 
دیگردوســتی،  می پرورانــد.  ذهن هــا  در  را 
کاری و صبــر؛ همــه از مؤلفه هــای جنــش  فــدا
گانــدی بــود. او بــا تمامــی ایــن ابزارهــا،  امیــد 
شــگفتانه توانســت ظرفیت هــای بالقــوه مــردم 
هنــد را شــکوفا، و جامعــه انســانی را بــا همــه 
متعالــی  مســیر  بــر  تفاوت هایــش  و  رنگ هــا 
و  توانســت  او  ســازد.  رهنمــون  هویت مــدار  و 
شــدند؛  شــگفت زده  او  توانســتن  از  جهانیــان 
حتــی اســتعمارگران انگلیســی، انگشــت حیــرت 
بــر دهــان بردنــد از اینکــه قــدرت انســان، حتــی 
بــا  ولــی  پای برهنــه،  و  خالــی  دســت های  بــا 
می توانــد  میــزان  چــه  بــه  امیــد  از  کوله بــاری 
گانــدی بــزرگ را. کنــد  باشــد. خدایــش رحمــت 

امیــد، بسترســاز تحقــق مؤلفه هــای مهــم دیگــر 
در جامعــه اســت. عدالــت، رشــد و شــکوفایی، 
رفــاه، ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد، رضایــت از 
زندگــی و... از مــوارد مهمــی اســت کــه در صورت 
دســت یافتنی  توســعه  آن هــا،  عینیت یافتــن 
خواهــد شــد. در ایــن شــماره از ویژه نامه پرســش 
گــون اجتماعــی، اقتصــادی،  گونا در حوزه هــای 
الهیــات،  عرفانــی،  فلســفی،  فرهنگــی، 
و  اســتادان  حضــور  بــا  و...  زیســت محیطی 
بــه  درخشــان  و  صاحب نــام  اندیشــمندان 
گامــی  بررســی امیــد خواهیــم پرداخــت تــا شــاید 
انــدک در مســیر توســعه زیســت متعالــی انســانی 

برداریــم. تــا خــدا چــه بخواهــد.

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

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

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

تاریخــی  مســئولیت های 
و انســانی را قــدرت ایفــا 

می بخشــد.
معتقدنــد  اندیشــمندان  از  برخــی 

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

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

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

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

برخی از 
اندیشمندان 

معتقدند ایمان 
بیش از آنکه 

از جنس یقین 
باشد، از جنس 

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

هدفی معین 
کرد، رفته رفته به 
آن هدف و معنا 

ایمان می یابد

امیر تاݡکݡی

نهضت امیــــــد
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