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تجارتناامیدیدیگر سودندارد

ترانهبنییعقوب/دوپسرجوانبیرونکتابخانهدرمحوطهپارک
اندیشه ایستادهاند و درحالی که در پالتوهایشان فرو رفتهاند ،یک
کتاب درسی را تند تند ورق میزنند و باهم بحث میکنند .چند ماه
مانده به آزمون سرنوشتسازشان؛ کنکورسراسری .یکی از پسرها
بار اول اســت کــه میخواهد کنکــور بدهد و دیگری برای بار ســوم.
هر دو میگویند سخت اســت تصویری از آیندهات نداشته باشی؛
امیدی ،آرزویی ...برای ما همه چیز در همین آزمون خالصه شــده:
«توی ایران همین آزمون است که فردا و آینده را مشخص میکند
وگرنه امید دیگری نداریم .همه چیز تا حد زیادی نامعلوم و مبهم و
نامشخص است».

جامعه شناســان میگوینــد امید و نشــاط اجتماعی ،اعتمــاد اجتماعی
رامیســازدواعتمــاداجتماعــیبــهســرمایهاجتماعیمنجرمیشــود.
سرمایهایکهموتورمحرکحرکتجامعهبهسویپیشرفتوترقیورفاه
وامنیتاست.همچنینجامعهشناسانمعتقدنداگرچهشاخصههای
امیدواعتماداجتماعی،پسازیکدورهناامیدی،فضایامنیتیوبههم
ریختگیاوضاعسیاسی،تثبیتشــدهوروبهبهبوداست،اماهمچنانتا
رســیدنبهسرمایهبانشاطاجتماعیفاصلهداریم.امیداجتماعیفقط
احساســی فردی و روانشناختی نیســت ،بلکه به اعتقاد جامعهشناسان
نوعــیآگاهیودانشاســتکهباکمــکآنمیتوانیمبــرایمداخلهدر
سرنوشــت جامعهمان بــه آن تکیــه کنیم .ایــن آگاهی امکان مشــارکت
درجامعــهوابــداعراههاییبرایتغییریااصالحوبهبــودوضعموجودرا
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بهبود شاخصههایامیدواعتمادایرانیان

فراهممیکند.علی18سالهومحسن23سالهامافکرمیکنندهیچراهی
برایتغییردروضعیتشانندارند.آنهامعتقدندجواناندیگرکشورها،
مسیر و زندگی آیندهشان نسبت به آنها روشنتر است برای همین است
کــهکنکورسراســریراتنهــاراهــیمیبینندکــهمیتوانددرزندگیشــان
تغییرایجادکنند.جامع هشناسیهمچونیوسفاباذری،در«فروپاشی
اجتماعــی»خودکنکورراموضوعیناامیدکنندهوحتیعاملفروپاشــی
خانوادههــامیدانــد .از ایــن دریچه ،احســاسعلــیومحســن دوجوان
پشــتکنکوری،نوعیپارادوکساســت.چرابایداینهمهسرنوشــتما
نامعلومباشد؟جوانانسایرکشورهادر18سالگیمیداننداززندگیشان
چه میخواهند و چه شــغلی میخواهند داشته باشــند .علی هم امید را
قبولشــدندردانشــگاهمیداند؛دریچهایروبــهآینده،هرچندمهآلود:
«دانشــگاهدولتیاگرباشــد،چهبهتر!»برایهردوآنهاامیــد،اینطوری
معنــاشــده.امیدبرایهرکســیمعنایخــودشرادارد .مریم 26ســاله
کارمنــدیکآژانسهواپیماییاماازآنخوشــبینهاســت،ازهمانهاکه
خیلــیاوقاتبهخاطرخوشــبینیوامیدواریزیادبهآیندهمســخرهاش
میکننــد«:نمیدانمخوشــبینیوامیدواربودنکجایشبداســت؟من
میگویمهمیشهبایدنیمهپرلیوانرادیدمثلمنکههمیشهوجهمثبت
قضایــارامیبینموناامیدنیســتم.اتفاقاًناامیدیهمانچیزیاســتکه
دســتوپــایآدمرامیبنــدد،جلوتغییروبلندشــدنرامیگیــرد.اصالً
همینامیداستکهشادیهممیآفریند.اصالًامیدتویدلآدماست».
گویینهمریمونهعلیومحسننمیدانندکهامیدمیتواندخصلتی
اجتماعــی و حتــی تاریخــی داشــته باشــد .آنهــا هرکــدام بــا ویژگیهای
شــخصیتی،زندگیشــخصیورؤیاهاوآرزوهایشــان،امیدوناامیدیرا
میسنجند.آیاجامعهایرانامیدواراست؟آیاجامعهایرانناامیداست؟
پاســخاینپرســشرامحمــود،بوتیــکداریدرمیدانولــیعصر(عج)
بــهســادگیپاســخمیدهــد«:عــدهایازناامیدیمــردمســودمیبرند.
رونقتجارتشــاندرناامیدیاســت.تاچندسالپیشتویچهرهمردم
ناامیــدیموجمیزد.نیازیبهپــرسوجونبود.همینجاکنارخیابانکه
میایســتادیوبهچهرهمردمنگاهمیکردی،میفهمیدیافسردهوکم
تحملوناامیدهســتند،بعدماجراطوردیگریشد؛امیدبرگشت.مردم
بهآیندهخوشبینشدهانداماراستشرابخواهیداالندروضعیتامیدو
ناامیدیهستیم.درسترویلبهمرزحرکتمیکنیم.خیلیهاازداخل،
آببهآســیابدشــمنمیریزنــدوحرفدلآنهــارامیزنند.مــردمرابا
حرفهاینیشدارمیچزانند.قسممیخورمخیلیهاازخدامیخواهند
همینفرداتحریمهابرگردد.خبدراینوضعیتهرروزبانگرانیکرکره
مغازهراباالمیزنیم؛خدایاامروزچهمیشود؟»
اوبــاهیجــانحــرفمیزنــدومــنرایــادفیلم«فــرارازشائوشــنگ»
میاندازد.یکزندانیمتهمبهقتلکهبهفرارفکرمیکردودرانفرادیبه
موتسارتوبتهوونگوشمیداد،البتهدردلش.اوبههمبندیاشگفت،
چیزیدردرونتوســتکههیچکسحتیدرزندانهمنمیتواندآنرااز
تو بگیرد و آن چیز فقط مال خود توســت و نامش امید .همبندیاش آن
روزبهاوگفت«:بگذارتاچیزیرابرایتروشنکنم؛امیدخطرناکاست.
امیدمیتواندمارادیوانهکند.اینجاامیدبهدردتنمیخورد.بهتراســت
بهشرایطعادتکنی».اماهمینامیددرونیبودکهعاقبتاوراازجهنم
شائوشــنگنجاتداد.محمدرضاخندان،جامعهشــناس،دربارهامید
اجتماعی میگویــد« :امید اجتماعی اگرچه در ســطح فردی احساســی
روانشــناختیبهنظرمیآیــد،امادرواقعنوعیآگاهیومعرفتنســبت
بــهجایگاهفــرددرجامعهوتصویریروشــنازخــودوجامعهوتصویری
شــفافازرابطــهمیانانســانباجامعهاســت.شــایدبرایهمیناســت
که وقتــی صحبت از امید اجتماعــی بهمیانمیآید بحث ســرمایههای
اجتماعــیهمجدیتــرمطرحمیشود،ســرمایههاییکــهمیتواندفرد
رانســبتبــهجامعهامیدوارتــرکند.یکــیازکارکردهایامیــددرجامعه
ایناســتکهنگاهارتقاییبههمهچیزداشتهباشیم،اینکهخوبهستیم
ولی میتوانیم خوبتر باشــیم ».او معتقد اســت امید ،نشاط اجتماعی
میآفریند وهردو اینها بامعیشــت ورفاهمردم پیونــد دارد«:البته امید و
نشاطاجتماعیشاخصههایمتفاوتیدارند،مانندشفافیتوپاسخگو
بودنسیســتمهایاداری،افزایشنقشمردمدرمشارکتهاکههمگی
توگوها
به امید و نشــاط اجتماعیمنجرمیشــود ».آنچه ازمجموعگف 
میشــوددراینزمینهفهمید،ایناســتکهمردمایرانپــسازیکدوره
ســختبینظمیسیاسی–اجتماعیوآشفتگیاقتصادی،واردمرحله
تازهایازخوفورجاشدهاند.آنهاازامنیتکشورخودبهوضوحخرسندند
وبه آنمیبالند اما چشــمیبه بهبود اوضاع دارندو چشــمیبه روزهای
سختگذشته؛فشارعصبیکههنوزهمبدرستیازآنخالصنشدهاند.با
اینهمه،باالرفتنمیزانامیدواعتمادعمومیکهخودرادرشاخصههای
قابلاندازهگیریهمچونافزایشچشــمگیرتعــدادانجمنهایمردم
نهاد،باالرفتننرخســرمایهگــذاری،کاهشمیزانتصادفــاتجادهای،
پایینآمدندرخواســتسقطجنین،کاهشمعنادارنزاعهایخیابانی
و...نشــانمیدهد،ایننویدرامیدهــدکهدرپایانامیدبرناامیدیپیروز
خواهدشــد.دوجوانپشــتکنکوریدوبارهبساطکتابهایدرسیشان
راجمــعمیکنندوراهــیکتابخانهمیشــوند،بهامیداینکهازســدکنکور
بگذرند.
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