پرونده امروز :روانشناسي اجتماعي
در ستايش بطالت

چهارشنبه
 17آبان  22 1391ذيالحجه  7 1433نوامبر  2012سال دهم شماره 2538

الناز انصاري سومین شماره روانشناسي اجتماعي به موضوع بطالت ميپردازد .بهرهوري یا كارآمدي یك فرد و یك جامعه به فرهنگ و بعد
از آن به نشاط اجتماعي برميگردد .بطالت اگر به معناي كاهلي به كار رود بار معنایي منفي دارد ،اما همزمان با آن نظریهپردازاني به دفاع از بطالت
پرداختهاند .در این پرونده بطالت را به عنوان یك سبك زندگي معرفي كردیم كه محمد قائد در گفتوگو با «اعتماد» آن را تركیبي از كار و فراغت و
بطالت ميشناسد .این صفحه شمشیر آختهیي علیه كار نیست .تالشي است براي پذیرش و توضیح جامعهیي كه از كاري كه براي آن ساخته نشده ،لذت
نميبرد .دكترربابهغفارتبریزي،روانشناسورواندرمانگربهاینپرسشپاسخميدهدكهآیاسستيميتواندیكاختاللروانشناختيباشد؟آزادهثبوت
ازمحدودكنندههايفراغتميگوید.علیرضامحمودیانبطالترادرعرصهسینماوفیلمونقدآنبررسيميكند.عليمسعودينیابادستمایهقراردادن
ابلوموفنمادسستيوبطالتدرادبیات ابلوموویسمرا نقدميكند.جاديمیرمیرانيبطالتدردنیايدیجیتالرابهنقدميكشدوبررسيميكند.گزارش
یك روز زندگي یك عاطل هم تصویري از این پدیده را در زندگي روزمره یك روزنامهنگار نمایش ميدهد .این پرونده مي خواهد نظرات متفاوت
دربارهبطالتراازدیدگاههايگوناگونمنعكسكندومحتوايیادداشتها الزامابهمعنايتاییددیدگاهآنهاازسويروزنامهاعتمادنیست.

يادداشت دو

يادداشت يك
محدودكنندههايفراغت

آزاده ثبوت معموال براي بررسي اوقات فراغت به دو جنبه
مهم اين پديده اجتماعي توجه ميشود .جنبه اول ناظر به عامل هاي
شكلدهنده فعاليت هاي اوقات فراغت است و جنبه دوم نيز به عامل
هاي محدودكننده اين قبيل فعاليت ها مي پردازد .از جمله تئوري
هايي كه در سالهاي اخير مورد توجه پژوهشگران اوقات فراغت
قرار گرفته است ،تئوري محدوديت ها است كه توجه خود را عمدتا
بر عوامل محدودكننده فعاليت هاي اوقات فراغت متمركز مي كند.
نظريه محدوديت براي تبيين تغيير در روند اولويت هاي فعاليت هاي
اوقات فراغت در جريان زمان و نيز شناخت تغييرات مربوط به انتخاب
فعاليتهاياوقاتفراغتوتجربههايمربوطبهبخشهايمختلف
جمعيت مورد استفاده قرار گرفته است .در اين نظريه به چگونگي
تاثيرگذاري محدوديتها بر تصميمگيري درباره رفتار اوقات فراغت
پرداخته شده است .الگوي كالسيك تئوري محدوديتهاي فراغت
توسط كرافورد ،جكسون و گودبي مطرح شد .در اين الگو سه منبع
اصلي براي محدوديتهاي فراغت مشخص شده است :موانع
ساختاري ،ميانفردي و درونفردي .به نظر اين انديشمندان ،موانع
ساختاري عواملي هستند كه ميان انتخابها يا اولويتهاي فراغت و
مشاركت عملي در اين انتخابها دخالت ميكنند .از جمله اين موانع
ميتوان به محدوديت منابع مالي ،زمان و شرايط آب و هوايي اشاره
كرد .موانع ميانفردي شامل كنشهاي متقابل و روابط ميان افراد است؛
ناتوانيدرپيداكردنهمراهمناسببرايمشاركتدراوقاتفراغتيك
مانع ميانفردي است و باالخره موانع درونفردي بيانگر وضعيتهاي
روانشناسانهوخصيصههايفرديماننداسترس،اضطراب،افسردگي
وجامعهپذيري(سلبيياايجابي)نسبتبهفعاليتهاييخاصاست.به
نظر كرافورد و همكارانش ،عوامل درونفردي در صورتي كه بر ماهيت
ارتباطاتوكنشهايمتقابلتاثيربگذارندميتوانندبهموانعميانفردي
تبديلشوند.درادامهشرحبيشتريازاينمحدوديتهادادهشدهاست.
محدوديتهايساختاري

اين محدوديتها ناظر به دخالت عاملهايي است كه ميان
اولويتهاي اوقات فراغت و مشاركت عملي در فعاليت اوقات فراغت
قرار ميگيرند .عاملهاي عام محدودكننده فعاليتهاي اوقات فراغت
عبارتنداز:
زمان :مشغله فراوان ،كار تماموقت ،مسووليتهاي خانوادگي ،تعهد
بهدوستانوغيرهكهمانعانجامفعاليتدلخواهدراوقاتفراغتميشود.
پول :بيكاري ،فقدان پسانداز الزم ،هزينههاي باالي برخي فعاليتها
كهسببتغييرفعاليتدلخواهدراوقاتفراغتميشود.
سالمتجسماني:سالخوردگيوكودكي
محدوديتهاي ساختاري بر نوع فعاليت فراغتي افراد تاثير ميگذارد
اما در مجموع آنان را از انجام چنين فعاليتهايي باز نميدارد .اين
محدوديت ها به سادگي قابل تشخيص هستند ،اما به نظر مي رسد بيش از
آنكهازانجامفعاليتهايفراغتيجلوگيريبهعملآورند،شكلياماهيت
فعاليتهايمذكورراتغييرميدهند.دراينمورد،بهويژهمحدوديتهاي
مادي و اقتصادي نقش مهمي دارند .محدوديت هاي زماني ،به ويژه فقدان
زمان و وقت زياد ،افراد را از انجام برخي فعاليت ها باز مي دارد .اما به
نظر مي رسد كاهش توانمندي جسماني قوي ترين تاثير را بر ترغيب به
پيگيريفرصتهايدلخواهفراغتدارد.
محدوديتهايميانفردي

منشا اين محدوديتها به روابط افراد با ديگران مربوط ميشود .از
جمله مهمترين موارد اين محدوديت ها مي توان به مسووليت هاي
خانوادگي (داشتن كودك خردسال ،نقش هاي زنان در خانواده) ،فقدان
همراه براي انجام فعاليت (عدم هماهنگي زمان فراغت با سايرين و
گوشه گيري و انزواطلبي) و نداشتن همراه مناسب براي انجام فعاليت
(فقدان عاليق مشترك با سايرين) اشاره كرد.محدوديتهاي ميانفردي
بيانگر گستره پيچيده و متنوعي از ارتباطات است كه افراد با يكديگر
دارند .ارتباطات خانوادگي نقش مهمي به عنوان محدوديت ميان فردي
برايبسياري از افراد ايفاميكند ،اگرچهبسياري از افراد دربارهخانوادهبه
عنوانيكموهبتصحبتميكنندنهبهعنوانمحدودكنندهييكهآنانرا
ازانجامسايركارهابازميدارد.عالوهبرخانوادهبهمنزلهمحدودكنندهيي
ميانفردي ،برخي افراد احساس ميكنند تاثير نداشتن همراه براي
فعاليت فراغتي به همان اندازه داشتن همراه نامناسب محدودكننده
فعاليت فراغت است .در بسياري از موارد ،مردم با شيوههايي پويا
مبادرت به ايجاد فضايي براي فراغت خود ميكنند .گاهي هدف از اين
كار ايجاد فضايي خلوت است ،اما اغلب هدف پيدا كردن زماني مشترك
است كه بتوان با افراد مهم ديگر (مهم از نظر فرد) در فعاليتي خاص
سهيم شد .روابط اجتماعي مهمترين عاملي است كه در شكل دادن به
اين فراگرد نقش دارد .اغلب مردم بيشتر از آنكه تنها راجع به پيدا كردن
زماني براي فراغت سخن بگويند ،از زمان و فعاليتي صحبت ميكنند
كه همراه با عالقهمندي به بودن با ديگران است .بديهي است كه مردم
هنگامفراغتتنهابهدنبالانجاميكفعاليتنيستند،بلكهميخواهنددر
فراغتخودباديگراننيزسهيمباشند.بهعبارتديگر،فراگردهايكنش
متقابل اجتماعي و الگوهاي پويايي وجود دارد كه افراد را به محيطهاي
اجتماعيشانپيوندميزندوبرآنانتاثيرميگذارد.
محدوديتهايدرونفردي

اين محدوديت ها ناظر به مواردي همچون فقدان عزت نفس
و نارضايتي از زندگي ،داشتن شخصيت انفعالي و ضعف هاي
شخصيتي است .از جمله مصداقهاي اين محدوديتها ميتوان به
فقدان جهتگيري مناسب و دلخواه در زندگي ،الكليسم ،اعتياد ،انزوا،
روانپريشي ،طالق و جدايي و حالتهاي آنوميك اشاره كرد .كامال آشكار
است كه عاملهاي درونفردي با محدود كردن ارتباطات اجتماعي تاثير
فراواني بر فعاليتهاي فراغتي ميگذارند .به نظر «كرافورد» و ديگران
محدوديتها در روند تكخطي عمل ميكنند :مهمترين محدوديتها،
محدوديتهاي فردي هستند زيرا اگر اين محدوديتها برطرف نشوند،
پيشرفت به سوي مشاركت متوقف ميشود .الگوي محدوديتهاي
فراغترابطهييسلسلهمراتبيميانمحدوديتهايدرونفردي،ميانفردي
و ساختاري در نظر ميگيرد .بهنظر ميرسد محدوديتهاي درونفردي از
شكلگيريدوستيوروابطاجتماعيجلوگيريميكندومحدوديتهاي
ميانفردي مانع انجام برخي فعاليتها كه نياز به حمايت اجتماعي دارند
ميشود .اما شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد اين سلسلهمراتب قطعي
نيست .مثال كسي كه به دليل خجالتي بودن (عاملي درونفردي) براي رفتن
به سينما ،ورزشگاه يا مكاني ديگر از رابطه دوستي (عاملي ميانفردي)
استفاده ميكند .يعني ،برحسب الگوي محدوديتهاي فراغت ،رابطهيي
ميانفردي از طريق تسهيل كنش و با وجود محدوديتي درونفردي تاثير
معكوس ميگذارد .مدل الگوي محدوديتها با وجود مزاياي كاربردي كه
دارد ،اما به اين پرسشها كه چرا برخي موقعيتها به عنوان محدوديت در
نظرگرفته ميشوند ،يا اينكه چرا برخي افراد ترغيب به برطرف كردن اين
محدوديتهاميشوندوبرخيديگرنه،نميپردازد.

عليرضا
محمودي

نقد نويسان و فیلم بیني بطالت

عارضهيي علیه اراده

چند سالي است برخي خود را مفتخر به عنوان «فيلمبين
حرفهيي» ميكنند .اين گروه در توصيف برنامه زندگي خود از
تماشاي هفتهيي  15فيلم (به ازاي هر روز دو فيلم) ياد كرده و در
ادامه با عبارت «همه جور فيلم ميبينم» ذهن شنونده را به اين هدف
ميرسانند كه گوينده دست رد به محصول سينمايي هيچ كشور
و ژانر و سبكي نميزند و مانند حاجيارزونيها و فروشندگان
بازارهاي ميوه و تربار اهل سوا كردن و جدا كردن نيست .شاهد
ادعاي اين گروه قفسههاي به هم چسبيده ديويديهاي رايتي
و هاردهاي روي هم انبار شده يك ترا و دو ترا بايتي است كه
فضاي چشمگيري از خانهشان را اشغال كرده و به دكوراسيون
خانه مبدل شده .برخي از فيلمبينها پا را از اين فراتر گذاشته و با
نصب پروژكشن و پرده عريض و تلويزيونهاي غولپيكر در
آپارتمانهاي نقليشان ميزان حرفهيي بودن در امر فيلمبيني را
نمايش داده و به روش فيلمهاي گريفيثت شيرفهم ميكنند كه فيلم
ديدن برايشان تا چه پايهيي اهميت دارد كه با دالر سه هزارتوماني
به جاي هر خريد پرسود ديگري چه دم و دستگاه پروفشنالي براي
تماشايفيلمدستوپاكردهاند.
فيلمبينهاراميتوانبهدودستهبزرگتقسيمكرد.فيلمبينهايي
كه در يك دوره از زندگيشان دست به اين كار ميزنند و با گذشت
آن دوره خاص اين عادت از زندگيشان پاك ميشود .اين گروه
هدفشانازفيلمديدنپيدرپيتنهاپركردندورهيياززندگيشان
است كه هم شغل درست و حسابي ندارند و هم پول كافي براي
انجام تفريحات ديگر .اين گروه فيلمبين بعد از آنكه زندگيشان
سر و سامان ميگيرد فيلم و سينما را رها كرده فيلمهايشان را به
دوستان هديه و سينما را با كلمه يادش بخير به دفتر خاطرات منتقل
ميكنند .فيلمبينهاي گروه دوم را كساني تشكيل ميدهند كه
براي ميهمانيهاي دوستانه و دورهيي و بحثهاي دورهمي دنبال
بهانه درجه يكي ميگردند و چه ساحلي بهتر از سينما .دريايي
كه نه شلوغي جاده چالوس را دارد و نه تلواسه كرايه كردن ويال.
برخالف گروه اول ،فيلم ديدن گروه دوم با جمع و در كنارش بحث
و نقد شفاهي درباره فيلم رايج است .دورههاي فيلم ديدن اين گروه
وابستهبهجمعاستوهرزمانكهجمعپراكندهشود،فيلمديدنهم
بهفراموشيسپردهميشود.
اگر از من ميپرسيد؛ آدم بايد حرفهيي باشد اما در چيزي كه از
آن نان ميخورد .كارگردان و تهيهكننده و فيلمنامهنويس و طراح
صحنهوبازيگراگرهفتهييصدتافيلمهمببينندكهاصوالنميبينند
به خاطر آن است كه سينما شغل آنها و فيلم ديدن بخشي از زندگي
آنهاست .مثل نجارها و آشپزها كه چشم و زبانشان هميشه دنبال
دستاوردهاي تازه كارگاه و مطبخ رقباست تا از مظنه و روند بازار
عقب نمانند .وگرنه آدمي كه نانش را از راه ديگري جز سينما
درميآورد و موفقيت و شكست حرفهيياش ارتباطي با سينماي
روبه توسعه روماني و محصوالت سينماي الترناتيو امريكاي التين
و الماسهاي فيلمخانهيي سينماي چك ندارد؛ بهتر است بطالت
زندگياش را نه با فيلم ديدن بلكه با روشهاي مفيدتري پر كند.
اين همه منتقد ناشي و اين همه صاحبنظر كمسواد سينما كه سالي
يك بار هم سينما نميروند ،محصوالت همين فيلمديدنهاي پي
در پي است.
اينفيلمبينهايحرفهييكهديدارهايهفتگيشانبا«فيلميها»
و تالش بيوقفهشان براي نفوذ به سايتهاي دانلود مجاني بخش
ديگري از بطالتشان با سينما محسوب ميشود ،در شكل رايج و
طبيعي و مفيدش عالقهيي به سينما ندارند .آدم عالقهمند به سينما
كه كار و زندگياش جز سينماست ،مثل آدم عاقل هفتهيي يك بار با
دوستان يا اهل و عيال ميرود سينما و فيلمي تماشا ميكند و حالش
را ميبرد .يا روز جمعه يك فيلم مفرح و نشاطانگيز از محصوالت
سينماييموردعالقهاشرانگاهميكندتاباانرژيوسرحالوقبراق،
شنبه برود سر كار و زندگي .سينما براي زندگي ساخته شده نه
براي چيز ديگري .تازه اگر از اين همه فيلمديدن چيزي عايد كسي
ميشد ،باز آدم دهنش را ميدوخت و چيزي نميگفت .عطش
سيريناپذيرفيلمآرشيوكردنوجنونفيلمديدنهيچآدميرابهسر
منزلمقصودينخواهدرساندكهاگرميرساندازاينخيلفيلمبين
صاحبآرشيوبايدچندمنتقددرجهيكوچندفيلمنامهنويسماهر
و يكي ،دو كارگردان صاحب سليقه به عرصه ميرسيد .اگر قرار
بود آرشيو فيلم داشتن مايه مباهات كسي و فيلم ديدن در نهايت به
چيزيفراتراززندگينامنظموناموفقمنتهيميشد،بهجايزهنوبل
بايدميگفتندجايزهالنگلوا.
داستان فيلمبين حرفهيي چيزي است در حد همان خلقيات ما
ايرانيها .ما ملت دو ذوقهيي محسوب ميشويم .مردم يك تير دو
نشان كه زيارت را با سياحت و فال را با تماشا ميپسنديم .در سفره
طالب ديزي ،چون هم تريت مفصلي دارد و هم گوشتكوبيده
معظمي و در سفر عاشق جاده كناره كه مسيرش درياست و
مقصدشمشهدالرضا.اشتغالهمزماندربخشخصوصيودولتي
در دو شيفت صبح و عصر نهايت خوشبختي است .دوگانگي
در شخصيت و مرام و مسلكمان بيداد ميكند .هم ميخواهيم
مهندس مشهوري باشيم و هم كارشناس معروف سينما .در
بزمهاي بامرام تنها مرد محله محسوب شويم و در اجتماعات با
كالس صاحبنظر در سينماي يوگسالوي .ميخواهيم براي هر
جمعي چيزي براي رو كردن در چنته داشته باشيم .هم تيشرت
كنسرت پينك فلويد تن كنيم و هم پيرهن بييقه منقوش به شعر
وحشي بافقي .به جاي رفتن به باشگاه و فوتبال گل كوچيك و
جواني كردن به شكل رايج و طبيعياش مثل همه آدمهاي حرفهيي
كه بلدند عمرشان را چطور صرف اهدافشان كنند ،زندگيمان را
صرففيلمهاييميكنيمكهسازندگانشانكارشانرادرچارچوب
زندگيانجامدادهاند.آنهاسينمارازندگيكردهاندكاريكهمابدلش
راانجامميدهيم:تباهكردنزندگيبافيلم.
فيلمديدن كيلويي بطالت است .رهاورد تكنولوژي كه راههاي
گذران وقت را متنوعتر از زماني كرده كه سينما رفتن طول و
عرضش هفتاد ميليمتري و بويش بوي سير مارتادال و صدايش
استريو فونيك بود .سينما يك هنر جمعي و فيلم ديدن يك پديده
اجتماعي است .بزرگترين معرفت سينما اگر رسيدن به خود
زندگي نباشد همان بهتر كه هاردهاي انباشته از فيلم و قفسههاي
در حال تركيدن از دست ديويدي را فداي خرج سفري كنيم به
مقصدي كه در آن كسي منتظر ما است .به جاي فيلم ديدن چرا خود
زندگيراتماشانميكنيم.

چندی پیش محمد قائد مقالهای در ستایش بطالت و فرصت
مغتنم تعطیالت در ایران نوشت .این مقاله در میان فریاد وا
مصیبتای اقتصاددانان و منتقدین دولت از زیادی روزهای تعطیل
در ایران منتشر شد و به دفاع از فراغت پرداخت .نگاه مهربان
او به موضوعی که خشم همگان را برانگیخته بود ،در کنار
تحصیالت این نویسنده و مترجم در رشته روانشناسی ،بهانهای
شد تا برای این شماره «روانشناسی اجتماعی» و پرداختن به
موضوع بطالت سراغ او برویم.
قائد در بخشی از مقاله در ستایش بطالتش به رساله همنام
راسل پرداخته و نوشته است :راسل مینویسد اغنیا طي تاریخ
اصرار داشتهاند به فقرا بقبوالنند كه كار ذاتًا براي آدمیزاد خوب
است و اوقات فراغت و تعطیل به درد خالیق نمیخورد...
راسل ،مانند بسیاري از مردم خوشبین آن عهد ،گمان میكرد
مسائل اقتصادي چنان یكي پس از دیگري حل و رفع شدهاند كه
جاي تعجب دارد چرا در جوامع سرمایهداري یكي اضافهكاري
میكند و براي یكي كار نیست .گذشته از این نوع سادهبیني كه
در آن روزگار رایج بود ،روي نكتهاي انگشت میگذارد كه
همچنان قابل دفاع است :خالقیت انسان زماني شكوفا میشود
كه اوقات فراغت كافي براي تأمل داشته باشد ،وگرنه پس از
روزي چهارده ساعت بیلزدن تنها كاري كه از قرباني برمیآید
این است كه بیفتد و به خوابي سنگین فرو برود. ...
این روزنامهنگار کهنهکار اصرار ما را برای مصاحبه شفاهی با
ظرافتی ستودنی رد کرد و نتیجه گپی مکتوب ،اما خواندني شد
که میخوانید:
ترجیح من این است که در ابتدای بحث تعریفی داشته باشیم
از سه مقوله کار ،فراغت و بطالت و ارتباط این سه را با هم
روشن کنیم ،تا بعد وارد موضوع بطالت و نگاه شما نسبت به
آن شویم.
زمانی که فرد از فعاليتی انتظار درآمد نداشته باشد می توان گفت
اين فراغت اوست .چنين بهاصطالح فعاليتی ممکن است با عملی
مشخص همراه نباشد و ً
عرفآ بیفعاليتی تلقی شود .کسی که روی
کشتی ماهيگيری کار میکند ممکن است ساعات فراغت خود را
به نشستن در خانه و تماشای فيلم و تلويزيون بگذراند .در مقابل،
فردی که کارش تماشای فيلم بهعنوان حرفه است (مثلًا نويسندهٴ
مطالب سينمايی) وقت فراغتش را با ماهيگيری سپری کند.
بطالت را میتوان نوعی فعاليت (يا بیفعاليتی) تعريف کرد که
نه از آن انتظار درآمد میرود و نه فرد مشخصًا لذتی میبرد .رانندهٴ
تاکسی از فعاليت خود کسب درآمد میکند .فردی ديگر ممکن
است مدتی راندن در خيابانها و تماشای چشمانداز شهر و آدمها
را نوعی گردش و تفريح بداند .در برابر آن دو ،به رفتار فردی که
ساعتها و روزهای پياپی بیهدف در خيابانها براند يا بی احساسی
خاص در پيادهروها پرسه بزند آدمی عاطل میگويند .اين تعاريف
بر پايهٴ دو عامل مشخص اقتصادی و جنبهٴنامشخص احساسی
است  -احساس فرد از کار خود و احساس ديگران نسبت به عمل
يا بیعملی او.
پیش فرض من درباره این بحث این است که می توانیم چند نوع
بطالت داشته باشیم .مثال بطالتی که یک روشنفکر را درگیر میکند،
یعنی یک درگیری و اشتغال مستمر فکری وجود دارد و ممکن است
خروجی آن الزاما ارزش مادی نداشته باشد ،بر همین اساس هم از
خانواده تا سیستم تصویر یک آدم عاطل و باطل را از آن روشنفکر
دارند.
کلمهٴ روشنفکر در اينجا نه الزم است و نه کمکی به بحث
میکند (مثلًا در فيلمهای نئوالتی به آدم ولمعطل ،پرت از مرحله،
از خود راضی و الکیخوش میگويند روشنفکر) .به جای آن،
پيشنهاد میکنم برخورداری و برخوردار به کار ببريم .يک فرد بايد
هزينه زندگی خويش را از محلی تأمين کند .بنابراين از حاال تا
شب ،تا آخر هفته يا تا آخر ماه فرصت دارد مبلغی به دست بياورد

يادداشت سه
مدافعان كار و بطالت

فراغت به مثابه ضد فرهنگ

نئوماركسيستها تجاريشدن اجتنابناپذير اوقات فراغت
را مورد توجه قرار دادهاند و بر اين نظر هستند كه فراغت در حال
تبديل به «فرآوردهيي بازاري» است .در آثار مكتب فرانكفورت
و نظريهپردازان انتقادي نيز به گونهيي بدبينانه به تحليل ظهور
«صنعت فرهنگ» و سرگرميهاي تجاري تودهيي (سينماي
عامهپسند ،ورزش ،تلويزيون ،فيلمهاي كمدي و غيره) پرداخته
شده و مفاهيمي مانند استثمار افراد و همساني فرهنگي مورد تاكيد
قرار گرفته است .آدورنو از سردمداران مكتب فرانكفورت بر اين
باور است كه اوقات فراغت يك مفهوم بورژوايي و ضد فرهنگ
است .به اعتقاد وي ،جامعه بورژوايي با جعل مفهوم اوقات فراغت
اين تصور را پديد ميآورد كه گويا در لحظهيي افراد را به خود
واميگذارد ،اما در واقع نظامهاي عظيم و باقدرت هنري حتي
در اين لحظات نيز به تبليغ ايدئولوژي خود ميپردازند .آدورنو
با نقد وسايل ارتباطجمعي جديد معتقد است اين وسايل در
دوره معاصر امكان بلوغ فكري آدميان را از بين بردهاند و او را به
مصرفكننده محض محصوالت فرهنگي تبديل كردهاند .در واقع،
حضور رسانهها در زندگي مردم به اين معناست كه فيلمسازان،
هنرپيشگان و ...هستند كه به مردم ديكته ميكنند چه چيزي خوب
و واقعي است .اما همه نئوماركسيستها اين گونه بدبين نيستند .به
عنوان مثال ،نئوماركسيستهايي كه پيرو سنت مطالعات فرهنگي
هستند استدالل ميكنند كه بخش عمدهيي از اين فرهنگ توسط
بخشهايي از طبقات به عنوان ابزاري نمادين براي مقاومت در
برابر جذب در ايدئولوژي مسلط مورد استفاده قرار ميگيرد (براي
مثال ،ميتوان به كار استوارت هال و ديگران با عنوان «مقاومت از
طريق شعائر» اشاره كرد).
متفكران ماركسيست تفريح ،اوقات فراغت و فعاليتهاي
مربوط به آن را بخشي از فرآيند بازتوليد ساختار سلطه تلقي
ميكنند .در اين معنا ،فعاليتهاي فراغتي ،به ويژه ورزش ،عامل
تثبيتكننده نظم اجتماعي موجود ،مبناي بازتوليد پدرساالري،
و تمهيدي براي منضبط كردن و تحت قواعد نظامي درآوردن
رفتار جوانان و بازتوليد مجموعهيي از ارزشهاي پدرساالرانه،
نخبهگرايانهواقتدارگرايانهتلقيميشود.
انديشمندان ماركسيست با رويكرد مطالعات فرهنگي از سه
جنبه به بررسي اوقات فراغت ميپردازند -1 :بررسي رابطه ميان
قدرت و فرهنگ؛  -2بررسي چگونگي استقرار ،استمرار ،تثبيت يا
تحليل بازتوليد شكل خاصي از اوقات فراغت در متن يك جامعه؛
 -3برجسته كردن نقش فراغت به عنوان عرصهيي براي منازعه
عمومي.
پرسشي كه اكثر پژوهشگران مطالعات فرهنگي با رويكرد
ماركسيستي درباره اوقات فراغت مطرح ميكنند اين است كه
«فراغت چه ظرفيتهايي براي بازآفريني يا دگرگونسازي دارد؛ به
عبارت ديگر اوقات فراغت تا چه حد انگارههاي سازمان اجتماعي
را به چالش ميكشد ،بازتوليد ميكند يا در آنها نقش دارد».
هر چند رويكرد مطالعات فرهنگي نسبت به ورزش و اوقات
فراغت در خالل زمان تغيير كرده است ،اما چند جنبه حايز اهميت
در اين نوع از مطالعات به چشم ميخورد :تاكيد خاص بر رسانهها،
تحليل خردهفرهنگها ،برخورد با ورزش و اوقات فراغت به منزله
يك متن و به عنوان بخشي از فرهنگ عامه.

محمد قائد از بطالت میگويد

نگاه

ماتنبلنیستیم ،مازیادیزرنگی
و بپردازد تا نانی در سفره و امکانهايی ديگر برای او فراهم شود يا
فراهم بماند.
آدم ديگری چنين دغدغهای ندارد و میتواند پيوسته سرگرم
تفريح ،بازيگوشی و آزمايش و خطا در مواردی باشد که از نظر
ديگران نه به او مربوط است و نه نتيجه و فايدهٴ مشخصی دارد.
نوع برخورد خانواده به عضو جوان و تازه وارد جامعه شده در
نخستين وهله اقتصادی است .چنانچه منابع مالی خانواده کافی
باشد که پسر يا دختری که از دبيرستان و دانشگاه آمده بتواند به
خانهٴ پدری بهعنوان پانسيون رايگان و هميشگی نگاه کند چه بهتر.
اگر نه ،بايد برای ايستادن روی پای خويش راهی بيابد.
فرد جوان چنانچه خانواده امکان و آمادگی حمايت مالی
نامحدود از او داشته باشد ممکن است سبکی انتخاب کند که ً
عرفآ
در حاشيه زندگی و مشخصه فراغت است ،مثلًا تمرين نقاشی،
عکاسی ،جمعآوری پروانههای کمياب ،کلکسيون تمبر يا سرودن
شعر نو.
هرکدام از اين فعاليتها اگر در مدتی معقول به بازده اقتصادی
بينجامد از نظر خانواده و جامعه پذيرفتنی خواهد شد .چنين
فعاليتهايی که فرد جوان را تا مدتی از تالش معاش معاف میکند
در واقع کمک خانواده به ارتقای جايگاه اجتماعی او هم هست.
راه افتادن در خيابان و عکس گرفتن از در و ديوار و رهگذران به
نظر کارمند و کاسب ممکن است سرگرمی و بازی برسد اما اگر
فرد بتواند محصول کارش را منتشر کند و حقالزحمه و سفارش
کارهای بعدی بگيرد اهل يک حرفه و دارای نوعی شغل ،گرچه

شخصًادرزندگانیخويشتنخويشتفريحم
را تبديل به کار ،کارم را تبديل به تفريح ،بطالت
را تبديل به فراغت و فراغت را تبديل به نوعی فضیلت
کردهام و به اندرزهای والدينم و ساير ناصحان بیاعتنا
ماندهام .اين جوری آدم البته پولدار نمیشود اما به من
يکیکهخیلیبدنگذشته
نامطمئن ،تلقی میشود.
در غير اين صورت ،چنانچه حاصل اوقات فراغت فرد جوان
خريدار نيابد ،فرد را در آستانه ميانسالی در شمار موجودات
بیمصرف  -يا به بيان شما ،عاطل و باطل -خواهند گذاشت .نهايتًا
موفقيت در رقابت با جويندگان ديگر و جدی گرفتهشدن نتيجه
فعاليت بهعنوان محصولی مادی در بازار عرضه و تقاضاست که آدم
متفنن و بیهدف را از فرد نوجو و سختکوش متمايز میکند.
از طرفی مثال یک کارمند رده پایین دولتی  8ساعت در روز سر
کار است ،چند دقیقه کار مفید انجام می دهد و  7ساعت بعدی
برای این کارمند به معنی فراغت نیست و نوعی بطالت است که
بابت آن حقوق میگیرد.
«پنج دقيقه مفيد» از نظر کی؟ هر ارباب رجوعی ممکن است
برای بررسی کاغذهايش پنج دقيقه را کافی بداند اما ميز هر
کارمندی طی روز البد بيش از يک مراجعهکننده دارد.
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گزارش

گزارش يك روز ز

سالهاي سال است كه هر روز تصميم ميگيرد فردا كاري را
كه عقب افتاده انجام دهد .اين تصميم هر روز است ،تصميمي كه
خودش عادت كرده به فردا موكول شود .سالهاست كار ميكند
و كارش نه در نگاه خانوادهاش و نه در نگاه سيستم دولتي و
اجتماعي شغل محسوب نميشود .نخستين مطلبش تا مدتها
در كيف مادرش بود كه به همه نشان ميداد .آن روزها جوان بود
و چاپ نامش در روزنامه آينده درخشاني را نويد ميداد .سبك
زندگياش به مرور به سمتي رفت و قوام گرفت كه از همسايه
واحد بغل گرفته تا خانوادهاش همه به يك اجماع قاطع دست
يافتند كه بطالت سبك زندگي اوست.

زندگي در

خواب با بيداران

ساعت  10صبح است .مدرسهروها روز درسي را به نيمه
رساندهاند ،ادارهروها صبحانههايشان را خوردهاند و كمكم
حاضر ميشوند براي مدت كوتاهي با اربابرجوع مزاحم
مواجه شوند .از خانهها صداي جاروبرقي و بوي پيازداغ بلند
است .اما سوژه مورد نظر ما دو ساعت پيش دندانهايش را
مسواك كرد ،آخرين سيگارش را پاي تخت كشيد ،لپتاپش را
تا آخرين ثانيهيي كه ميتوانست از چشمانش زمان بخرد ،روشن
نگه داشت و تنظيم گوشي را روي بيصدا گذاشت و خوابيد.
شروع روز از نيمه

سوژه ما ،با صداي آژير دزدگير ماشين همسايه بدخواب شده
است و اميدوار است صاحب ماشين هرچه زودتر به داد جيغهاي
ممتد و متنوع ماشين برسد .از صاحب ماشين خبري نيست .سلطان
رخوت بيدار شده است .همانجا توي تخت كمين كرده كه يكي از
اعضاي خانواده در خانه بجنبد تا چاي بخواهد .براي اينكه كسي
برايش رو ترش نكند ،يك نمايش تكراري را هر روز سر ماجراي
چاي بازي ميكند .نمايش پادشاه شدن سلطان رخوت ،به واسطه
نوشيدن يك ليوان چاي تازهدم در تختخواب را آنقدر با طنز و
دلبري تعريف ميكند كه كسي دلش نيايد او را از اين لذت جاويد
محروم كند.
عابر راهرو خواهر كوچكش است .پنجره مشترك ميان
اتاقهايشان نوري كه ديشب تا صبح در اتاقش تابيد را توي
تخم چشم خواهري كه ميخواست بخوابد ،فرو كرد .خواهر
جواب لحن دلبرانه او را نميدهد .تاج پادشاهي امروز بر سر اين
خسته نيست .كامپيوتر را روشن ميكند ،ليست نه چندان طويل
تماسهاي ناموفق را ميبيند و با قلبي اندوهگين از روزي كه چنين
بياجر شروع شده ،راهي دستشويي ميشود .چاي را ميآورد كنار
دستش و دراز ميكشد ،جستوجو و اعتراض به نبودن يك تكه
شيريني كه سر صبح فشارش را يك خط باال ببرد ،در نطفه خفه
ميشود .او بيكار است خانوادهاش يقين دارند كه براي در رفتن از
مسووليتهايي كه در خانه دارد ،ساعت خوابش را طوري تنظيم
كرده كه  12 ،10ساعت كسي كاري به كار او نداشته باشد.
اوج فعاليتهاي او در خانه در ساعاتي است كه از هر اتاقي
دماغي ساز خر و پف را كوك كرده و سمفوني آرامش در خانه به
راه است .وقتي ميخوابد كه هر كسي مثل اكثريت مردم پي زندگي
و دوندگيهاي خود است.
در طول سالها طعنههايي كه با لحن سوالي نثارش ميشود،
خاصيت تربيتي و اصالحي خود را از دست داده است« :خواب
تشريف داشتين»« ،قرص ويتامين دي بخريم؟ تو كه آفتاب
نميبيني» ...انگار مسابقهيي براي خوشمزهترين طعنهها عليه او در

خانه جاري باشد ،هر از چندي يك تيكه جديد اختراع ميشود تا
در مواقع ضروري با آن يادآور شوند كه او آدم عاطل و باطلي است
و معلوم نيست ميخواهد چه كند.
سوژه ،يك روزنامهنگار آزاد است .درآمدش اندازه خرجش
و خرجش به اندازه هزينه قبض موبايل و اينترنت ،سيگار و كافه
و خرده خرجهايي است كه پيش ميآيد .خريد كتاب و مجله و
روزنامه و بليت تئاتر و سينما هزينههاي فرهنگي او و جزو
هزينههايي است كه معموال صرفهجويي مالي اما تالش براي
كشف راههاي غيرشرافتمندانه در آن اعمال ميشود .هنوز كارت
خبرنگاري باطل شدهاش جاهايي به كار ميآيد.
كار او نوشتن است ،براي نوشتن بايد بخواند ،براي خواندن
بايد مغزش را آزاد كند و بعد به خواندههايش فكر كند .مغز او
بيشتر از دست يك بنا كالري ميسوزاند .به پيچيدگي پروسه
نوشتن كه فكر كني ،خيال برت ميدارد كه هر مطلب او را چقدر
ميخرند.
به نظر مادرش كار او فيسبيلاهلل است ،به نظر پدرش خودش
را عالف كرده و گورش را وقتي كند كه از دانشكده فني انصراف
داد ،به نظر خودش همين چندرغاز كافي است و اصال پول بيشتر را
ميخواهد چه كار .اگر قرار باشد سبك زندگياش را از سبك افقي
به عمودي تغيير دهد.

كارت زدن در كافه

چك كردن ايميلها ،سامان دادن به وسواس پاك كردن

ج

امعه

دوم

گفت و گو -دو

زندگي يك عاطل

ر خط افق

يادداشت چهار
مجبور باشد هر روز سر ساعت مشخصي سر كار باشد و سر
ساعت مشخصي محل كارش را ترك كند ،پشت ميزش بنشيند
و به كسالت ادارهيي عادت كند ،و مدام وام بگيرد و قسط بدهد.
او بارها اعالم كرده از اين زندگي بيزار است و بارها به او گفته
شده است كه تنبل است ولي مشكل او واقعا تنبلي نيست .او كار
ميكند ،مشكل او اين است كه كارش به عنوان كار به رسميت
شناخته نميشود .او از كارش لذت ميبرد و ميخواهد تا آخر
عمر همين كار را انجام دهد .تحريريه خانه همه روياهاي
اوست .روياي او از كار در حقوقش خالصه نميشود .يكدهم
سالهاي كارش را هم بيمه ندارد ،اما بيمه هم ستون روياي
زندگياش نيست.
طي سه ساعت يك ليوان قهوه ،ساعتي بعد يك پرس غذا ،بعد
از آن يك ليوان چاي خورده است .روزهايي كه پول ندارد ،غذا
و اگر خيلي بيپول باشد قهوه را هم حذف ميكند .در يكي از
دورههاي طوالني بيپولياش با بچههاي كافه طي كرده بود كه
آخر شب ظرف بشورد.
با عشق اين كار را ميكرد ،اما تعداد ظرفهايي كه شكست
هر دو طرف معامله را از ادامه همكاري منصرف كرد .كار به يك
دفتر مخصوص مشتريان ثابت كافه ختم شد كه گاهي حسابش
را توي دفتر بنويسند.
زندگي شبانه

اسپمها ،خواندن صفحه اول خبرگزاريها و انعكاس آنها در
شبكههاي اجتماعي محبوبش كه تمام ميشود ،يعني وقت رفتن
رسيده .ساعت هم همين را ميگويد .حاال كه هوا زودتر تاريك
ميشود ،هوا هم كه خوب است ،دو ساعتي به كافهنشينياش
اضافه كرده .اگر حقوق ميگرفت حتما اضافه كاري خوبي آخر
ماه نصيبش ميشد.
بيشترين ساعات بيدارياش در اين كافه سپري شده است.
پشت همين ميزي كه ديگر سرقفلي خورده ،كتاب خوانده ،بحث
كرده ،مطلب نوشته ،مصاحبه گرفته ،دوستانش را ديده ،در دنياي
شلوغ اينترنت چرخيده و خالصه با شيبي ماليم از خط افق
زندگي كرده است.
اگر روزي سوت پايان مسابقه تيكه انداختن به او ،در خانه
نواخته ميشد او همه اين كارها را در خانه ميكرد .منهاي ديدن
دوستان و اعتياد به روابط اجتماعي ،توقع او از زندگي چيزي در
همين حدود است و چيزي نميخواهد كه به خاطرش مجبور
باشد تخت عزيزش را ترك كند.
دوستانش ،آنهايي كه مثل او در اين كافه خانه كردهاند ،همه
يك سبك زندگي واحد دارند .زندگي آنها از نظر خانوادههايشان
زندگي باطلي است .خانوادهها نگران آينده آنها هستند ،خود
او هم حاال و در آستانه  30سالگي نگران است ،اما نگرانياش
را بروز نميدهد .جواب به نگراني او سالهاست در هر آستيني
پيدا ميشود؛ كار آبرومند .اين كار آبرومند كابوس اوست .اينكه

سوژه وارد خانه شده است .فضا برايش سنگين است .پدرش
طي تماسي تلفني گفته بود زودتر به خانه بيايد چون بايد حرف
بزنند .اين پيام كوتاه يك تهديد بزرگ است .مادرش براي
گرم كردن فضا ميگويد شام حاضر است .سالهاست كسي
براي شام منتظر او نميماند .پدرش شروع كه ميكند تا ته
خط را در ذهنش مرور ميكند« :اين چه زندگيه ساختي براي
خودت ،من خير تو را ميخواهم ،من همسن االن تو كه بودم
تو كالس اول ميرفتي ،ميخواهي چهكار كني؟ برنامهات براي
زندگي چيست؟ اقال برو خارج يه درسي بخون »...هيچ كدام
از اين جملههاي طاليي تكانش نميدهد جز اينكه «برنامهات
چيست» .اين كلمه برنامه مثل يك اتصال كوتاه برق ،تنش را
ميلرزاند.
سوژه وارد اتاق ميشود .همه صفحاتي كه يك ساعت اخير
در اينترنت چك نشده ،چك ميكند .ميرود سر بازي محبوبش.
كمرش روي تخت چنان آرام گرفته كه فكر ميكند كاش ميشد
با همين تخت و تشك در شهر حركت كند .بين هر مرحله از
بازي سري به صفحههاي باز و هر دم آپديت شوندهاش ميزند
كه چيزي نديده نمانده باشد.
شبخوابهاي اينترنت كه ميخوابند ،كتاب ناتمام باالي
سرش را برميدارد و ميخواند.
ترافيك مقابل در دستشويي يعني خانه آماده خواب ميشود.
او تازه دلش چاي ميخواهد .شب تا صبح را بدون چاي خواهد
گذراند .چند صفحه كتاب خواهد خواهند ،چند خبر خواهد
ديد ،فايل يك مصاحبه را پياده خواهد كرد و تا آخرين ثانيهيي
كه چشمش جواب بدهد ،بيدار خواهد ماند .معموال از صداي
گنجشكها كه سحرخيزتر از خروسها و كالغها هستند،
ميفهمد وقت خوابش است ،مگر اينكه هدفون به گوش
مشغول تماشاي فيلم يا شنيدن موسيقي باشد .ميخوابد و دعا
ميكند هيچ دزدي تا ظهر ،سراغ هيچ ماشيني در همسايگي او
نرود.

درباره ابلوموف و ابلوموويسم

عارضهيي علیه اراده

علي
مسعودينيا

كاراكتري كه كمابيش به شكل كامل يا ناقص در وجود تعداد زيادي
از افراد طبقه متوسط امروز و ديروز ايران به حيات خود ادامه ميدهد:
«ابلوموف» است .اينكه «ايوان گنچاروف» رمانش را در قرن نوزدهم و در
نكوهشاربابزادگانوخردهبورژواهايروسنوشته،ميتواندتاحدي
موجب التيام خاطر باشد .چراكه موجب ميشود بدانيم كه «ابلوموف» و
به قول روانكاوان «ابلوموويسم» پديدهيي مختص اين طبقه و اين تاريخ
خاص نيست و يك موقعيت رواني است با قدمتي بسيار« .گنچاروف»
با خلق كاراكتر «ابلوموف» در حقيقت آدمي را معرفي ميكند از طبقه
مادي نسبتا باثبات ،خاستگاه فرهنگي قابل دفاع و پيشينهيي ماللآور كه
عمريرادرادارهييدولتيسپريكردهودردورانبازنشستگيبهانفعالي
مطلق رسيده است .او نمونهيي از آدمهايي است كه ذهنشان انباشته از
دغدغههاي بلندپروازانه است ،اما ارادهيي براي عملي كردن ايدههايشان
ندارند« .ابلوموفن در طول رمان طوري معرفي ميشود كه هرگز
نميتوان از او به عنوان يك شخصيت منفي ياد كرد .او خباثتي در وجود
خود ندارد .اطرافيانش را عمدا آزار نميدهد .اما در عين حال به خود
بد ميكند .انگار طلسم بطالت او را در بسترش محبوس ساخته و قاتل
ارادهاش شده است .شايد به نظر برسد كه در اين حالت زندگي با حضور
يك رفيق شفيق يا يك عشق ناگهاني ميتواند رنگ عوض كند .اما نه
تالشهايدوست«ابلوموف»(يعني«آندره»)ونهحضورناگهاني«الگا»
و دلباختگي «ابلوموف» به او تاثيري بر روند زندگياش ندارد .كار او تنها
اين است كه در بستر لم بدهد و درباره آينده خيالپردازي كند .به شكلي
كنايي در اين رمان نشان داده ميشود كه انساني با پتانسيل بدل شدن به
يك فرد مفيد يا الاقل متعارف ،چگونه ميتواند با درگيري افراطي در
سوبژكتيويته،امكانهركنشموثريراازخودسلبكند.اوبرايانتخاب
شريك زندگياش هم با همين بطالت قمار ميكند و بيوه صاحبخانه را
به عنوان همسر خود برميگزيند .روانكاوان از مناظر مختلفي به پديده
ابلوموويسم مينگرند .اين عارضه هم ريشه در گذشته دارد و هم نوعي
فوبياست نسبت به تغيير و آينده .ضمن آنكه اگر خيالپردازي و دغدغه
را از شخصيت ابلوموويست حذف كنيم ،او ميتواند آدمي معمولي
باشد با يك كاهلي تنانه و فيزيكال .اما دقيقا همين فعاليتهاي فكري/
تخيلي است كه مايه عذاب اوست .او ميداند كه بايد از وضعيت فعلي
خود برونرفتي را بيابد ،اما ارادهيي براي جهت عملي كردن اين آگاهي
ندارد و از همين رو شكنجه ميشود .آن ريشهيي كه در گذشته محكم
شده ،او را فردي محافظهكار ،راحتطلب و بيتحرك بار آورده و از
ديگر سو ،آن آيندههراسي او را كماكان در چارچوب رخوت محبوس
ميكند؛چوننميداندكهتوانتغييرراتاانتهايمسيرخواهدداشتيانه،
ونميدانداينتغييرزندگيخودواطرافيانشرامتحولخواهدكرديانه.
اين است كه خطر نميكند و با بطالت خود ميسازد و زندگي ميكند تا
زندگي كرده باشد .يعني راه را ميرود تنها براي اينكه تمام شود ،نه به اين
خاطر كه از يك مبدا به يك مقصد برسد .چنين است كه شخصيتهاي
ابلوموويست ،به جاي آنكه منفي جلوه كنند ،بيشتر رقتانگيز و قابل
ترحم به نظر ميآيند .اين اختالل روحي مستقيما اراده را هدف ميگيرد.
تا آن حد كه ديگر لميدنهاي مداوم «ابلوموف» در بسترش هم رنگ و
بويياراديندارندوازسراستيصالجلوهميكنند.

بطالتپیامدسرخوردگي

آیا سستي ميتواند نشانه یك اختالل روانشناختي
باشد؟ براي پاسخ به این سوال سراغ دكتر ربابه تبریزي،
عضو هیات علمي دانشگاه شهید بهشتي ،روانشناس و
رواندرمانگر رفتیم .او در این گفتوگو بطالت را نتیجه یك
فرآیند اجتماعي در پروسه رشد فرد ميداند و معتقد است،
سرخوردگي بیش از هر عامل دیگري ميتواند افراد را درگیر
بطالت كند.

آیا ميتوان براي بطالت ریشه روانشناختي پیدا كرد؟
براي شروع بحث ميتوانم به ميزان فعاليت نوزادان و
تفاوتهايي كه در تحرك داخل رحم مادر و بيرون از آن دارند،
اشاره كنم و از همين نتيجه بگيرم كه بر اساس همين تفاوتها
بايد بگوييم كه سستي ميتواند يك خصيصه باشد .مادري از
سرعت راهافتادن زودهنگام و حرف زدن بچهاش شگفتزده
ميشود ،و مادر ديگري نگران فرزندش است كه چند ماه ديرتر
از كودكان همسن خود شروع به راه رفتن كرده است .اين دو
كودك ممكن است بهره هوشي يكساني هم داشته باشند و اين
كندي يا تحرك باال درباره هر يك ميتواند طبيعي باشد .مگر
اينكه سالمت جسمي هر كدام از اين بچهها به دليلي با چالش
مواجه شده باشد .به عنوان مثال ترشح كم و غيرطبيعي تيروييد يا
كمخوني و عقبماندگيها و ...ميتواند در سستي اين كودكان
تاثيرگذار باشد.
از عوامل موثر ديگر شيوه تربيتي پدر و مادر است كه در
ميزان تحرك و پويايي كودك تاثير ميگذارد .كودكي كه تشويق
ميشود و احساس ميكند فعاليتهاي او ديده ميشود ،بيش
از كودكي كه از او غافل هستند و بيش از تشويق ،تنبيه ميشود،
بانشاط و پرتحرك است.
البته بطالتي كه ما از آن حرف ميزنیم بیشتر شامل جوانان
و بزرگساالن است .معتقدید ریشه بطالت در این دوره در
كودكي است؟
نه الزاما .چون اتفاقا ممكن است كسي كه كودكي سالم و
رشد سالمي داشته است ،بيش از كودكي كه در شرايط بدتر بوده،
درگير بطالت شود .بطالت از سني به بعد ميتواند از جامعه به
فرد تحميل شود.
نوجواني كه به سمت جواني ميرود بهشدت تحت تاثير پدر
و مادر خود است .اگر الگوهاي رفتاري او موفق و كارآمد باشند،
به سمت همانندسازي با والدين خود پيش ميرود .البته اين
همانندسازي مستلزم يك رابطه عاطفي عميق و خوب است .اين
روند همانندسازي و موفقيت در خانه ادامه پيدا ميكند تا اينكه
زمان ورود جوان به جامعه ميشود .حال بايد ديد جامعه چقدر
شاد و هدفمند و قانونمند است و چقدر به توانايي و انگيزههاي
فرد بها ميدهد .شوق اوليه براي ورود به جامعه كمكم سركوب
ميشود .وقتي انگيزه فرد تشويق نشود و فرد نتواند اهداف خود
را پيگيري كند ،اگر شانس نياورد ،چند راه بيشتر پيش رو ندارد،
يا مهاجرت ميكند ،يا در روندي كند و پر فشار به شرايط تازه
عادت ميكند يا خود را از جامعه جدا كرده و سبك زندگي
شخصي خود را بنا ميكند كه ممكن است به بطالت تعبير شود.
چه زماني ميتوانیم بگوییم بطالت یك اختالل رواني
است؟
بطالت به اين معنا كه فرد تحركي متناسب با توانمنديهاي
خود ندارد ،يعني هوش و مهارت كافي براي كار را دارد اما
رغبتي به انجام كار ندارد ،معموال با افسردگي همراه است.
زماني يك رفتار به عنوان يك اختالل مورد درمان قرار ميگيرد
كه زندگي فرد را مختل كرده باشد .فرد نهتنها كار نميكند كه
حتي كاركردهاي اجتماعي و عاطفي خود را هم نميتواند
نشان دهد .مثال درس را رها كرده ،در عين حال سر كاري هم
نميرود ،قادر به برقراري يا حفظ يك رابطه عاطفي هم نيست
و نميتواند نقشهاي اجتماعي خود را در خانواده ايفا كند .در
نگاه بيروني اين فرد تمام وقت خود را به بطالت ميگذراند و
به واقع هيچ كاري انجام نميدهد .در اين صورت تفكيك اينكه
اين بيانگيزگي و بينشاطي چقدر از افسردگي نشات ميگيرد
و چقدر از موانعي كه جامعه براي رشد فرد ايجاد كرده ،كاري
است كه در پروسه درمان بايد انجام شود.
همانطور كه اشاره كردید ،حتي تربیت اصولي هم ضامن
این نیست كه فرد در بزرگسالي زندگي دور از بطالت داشته
باشد .چه نوع تربیتي را براي مقابله با این اتفاق مناسب
ميدانید؟
بايد مرز بين اهداف بلندمدت و كوتاهمدت را به بچه نشان
داد .كودكان توانايي زيادي براي يادگيري نظم دارند .كودكي كه
عادتهاي روتين دارد ،يعني ميداند ساعت  9بايد بخوابد ،مثال
ساعت  4تا  5اجازه دارد تلويزيون ببيند و ...اين بچه به روتين و
در نتيجه به برنامهريزي روزانه عادت ميكند .محروميت به جاي
تنبيه و تشويق بابت موفقيت در رعايت نظم به كودك هم آرامش
ميدهد .نظام آموزش و پرورش هم بايد آموزش را همزمان با
مديريت زمان پيش ببرد .خب همه اينها البته نياز به يك خانواده
هدفمند و يك سيستم مبتني بر مديريت زمان دارد كه نميدانم
چقدر اين امكان وجود دارد.
گفتید در مواردي ميشود بطالت را همزاد و پیرو افسردگي
دید ،این نوع بطالت چه فرقي با بطالتي دارد كه سبك زندگي
فرد است و فرد از زندگي در آن موقعیت لذت ميبرد؟
بطالت يا اعتياد به كار هر دو به يك اندازه نشاندهنده
افسردگي هستند .عوامل زيادي هم در اين وضع دخالت دارند
و نقش سياستهاي كالن تاثير زيادي بر زندگي اين دو گروه
دارد .فراغت و كار هر دو لذتهاي زندگي هستند .بطالتي كه از
افسردگي ريشه گرفته نه اجازه لذت از كار را به فرد ميدهد و نه
لذت از فراغت و بيكاري را.
من دوستي داشتم كه بيهيچ انگيزهيي تا درجه فوق تخصص
درس خواند .مدتي بعد شنيدم در بازار كار ميكند .وقتي
او را ديدم به مراتب شادتر و سرزندهتر از زماني بود كه درس
پزشكي ميخواند .گفت مدرك فوق ليسانسم را قاب كردم
و دادم به پدرم و برگشتم سر كاري كه سالها قبل بايد آن را
شروع ميكردم .حاال اين دوستم را بهانهيي كردم كه به يكي
ديگر از عواملي اشاره كنم كه نميگذارد نه از كار و نه از فراغت
و نه بطالت و بيكاري لذت ببريم .ما يا نميدانيم از چه كاري
لذت ميبريم ،يا اگر هم بدانيم با هزار مانع براي رسيدن به آن
برميخوريم و در نهايت طيفي از ما قيد كار و پيگيري عاليقمان
را ميزنيم.
اختالل افسردگي خصوصا در قشر جوان تا جايي كه تجربه
باليني من نشان داده ،به دليل عدم تخليه هيجان است .وقتي جوان
خود را ناكارآمد بيابد ،وقتي عاليق و تواناييهايش در جايي
ديده نشود ،اين هيجان و نياز به هويتيابي در جاي ديگري
ارضا ميشود .ميخواهم بگويم بطالت در شرايطي حتي انتخاب
درستي هم بوده است .خانوادهيي كه امروز شكايت از بيكاري و
بيانگيزگي فرزندش دارد ،نميداند فرزندش چه مرز باريكي را
براي افتادن به بيراهه رد كرده است .چه كسي ميتواند ثابت كند،
كسي كه امروز درگير مواد مخدر شده است هوش و توانمندي
كافي براي يك زندگي سالم نداشته است .سرخوردگي از
خانواده يا جامعه در نهايت فرد را به گوشهيي سوق ميدهد كه
يا روزش را به بيكاري بگذراند يا همه آرزوهايش را در نشئه
جهاني ديگر پي بگيرد.

بطالت در دنیاي ديجیتال

جادي
ميرميراني

صبح كه از خواب بلند ميشويم يكي از نخستين كارهايمان
رساندن خودمان به گوشي ،تبلت يا حتي لپتاپ و چك كردن
ايميلها و فيسبوك و توييتر و هزار اعتياد ديگر است .من كه شخصا
قبل از باز شدن درست چشمها تبلت به جلوي صورتم رسيده و
با اينكه ميدانم هيچ اتفاقي در دنيا نيفتاده و هيچ ايميلي آنقدر مهم
نيست كه خواندن حاال و  10دقيقه بعدش تفاوتي بكند ،با اصرار
يكي يكي همه اپليكيشنها را باز ميكنم تا نكند ايميل و توييت
و شبكه هاي اجتماعي چك نكرده ،از تخت بلند شده باشم .اين
ماجرا در لحظه به لحظه بقيه روز هم ادامه دارد .دائما پشت كامپيوتر
و با هر بار دور شدن از كامپيوتر نگاه كردن به موبايل و تبلت .باال
و پايين كردن شبكههاي اجتماعي و چرخيدن در ليست بلند و
باالي وبالگها و گوش كردن به راديوهاي اينترنتي تا برگشتن به
خانه و پريدن پشت لپ تاپ و به تخت رفتن با يك گوشي يا تبلت
در دست .آيا اين پيگيري اخبار است؟ مطمئنا خير .اين حداكثر
ديدن گذري اخبار يا غوطه خوردن در يك محيط پر از خبر است.
شبكههاي اجتماعي پر از خبر هستند ولي اخباري پراكنده درباره
موضوعات متنوع به انتخاب دوستان و آشنايان؛ اطالعات و اخبار
زيادي دارند ولي چيزي نيستند كه يك مشتاق خبر را راضي كنند.
بودن دائمي در شبكههاي اجتماعي و ارتباطات رايانهيي حتي يك
ارتباط دوستانه هدفمند هم نيست چون هفتاد درصد ايميلهاي
دريافتي هر كدام از ما از كساني است كه دوست نداريم روزي
زنگ خانه را بزنند و داخل بيايند و در شبكه هاي اجتماعي هم
وضع ارتباطي ما بيشتر شبيه كسي است كه در يك جزيره متروك
گير افتاده و از سر تنهايي پيامي را نوشته ،در يك بطري در اقيانوس
مياندازد تا ببيند چه كسي ممكن است آن را بخواند و اليكي بزند
و نظري بدهد.
شايد بهترين اسم براي اين پيگيري دايم شبكههاي اجتماعي
كه همه به آن دچار شدهايم ،ولگردي ديجيتال باشد .نكته جالب
اين است كه اين ولگردي ميتواند هر لحظه آدم را كالفهتر كند
يا باعث شكوفايي و انرژي مضاعف شود .تحقيقي جديد در
دانشگاه كاليفرنيا ميگويد كه گشت زدن در وب باعث باال
رفتن توان تصميمگيري آدمها و قوي شدن توان استداللي آنها
ميشود .اين مساله نه به خاطر كسب اطالعات بيشتر كه به دليل
تقويت مسيرهاي مغزي اتفاق ميافتد .اسكنهاي مغزي اين
تحقيق نشان ميدهد كه تعداد مدارهاي روشن شده حين گشتن
در اينترنت حتي از تعداد مدارهاي روشن هنگام مطالعه هم
بيشتر است .اين روزها مطالعات متنوع عصبشناختي كه تالش
ميكنند ظرفيتهاي عملياتي مغز را افزايش دهند ،تاكيد بسياري
دارند بر «بازي» و حتي از آن باالتر «هيچ كار نكردن» .اين محققان
به شركتها پيشنهاد ميدهند كه كارمندانشان را در ساعاتي از
روز بيكار بگذارند تا مغز بتواند بدون هدف روشن بماند .گفته
ميشود اين روشن بودن بدون هدف باعث روشن شدن مسيرهاي
عصبياي ميشود كه در زندگي روزمره و شغلي ،آگاهانه سراغشان
نميرويم و دقيقا به همين دليل است كه هنگام «هيچ كاري نكردن»
گاهي ايدههاي عجيب يا راهحلهاي بديعي به ذهنمان ميرسد كه
قبال هيچگاه به آنها فكر نكرده بوديم.
اما روي ديگر اين سكه ،كسالت است .درست است كه كار
خاصي نكردن با مغز و غوطه خوردن آزاد در فضاي مجازي
ميتواند باعث تقويت ذهن شود ،ولي هجوم بيوقفه اطالعات
نامرتبط با همديگر و در همانحال انتظار دائمي براي اينكه شايد
صفحه بعدي كه بازش ميكنيم ما را شوكه ،خوشحال ،آگاه،
پيروز ،پولدار يا هر چيز ديگر بكند ،بسيار خستهكننده است .ما
از شبكههاي اجتماعي به ايميل ميرويم شايد خبر فوقالعادهيي
بشنويم كه اصال هم نميدانيم چيست .هر روز صبحمان را با اين
تالش آغاز ميكنيم و تا آخر شب در تالش براي پيدا كردن چيزي
كه نميدانيم چيست از اين پنجره به آن پنجره و از اين اپليكيشن به
آن اپليكيشن ميرويم و در نهايت خسته ،كسل و نااميد ميخوابيم.
درك اين دو نوع بطالت در اينترنت ميتواند كليد شادي و غم
باشد .اگر با گشتن در اينترنت كسل ميشويد ولي بازهم به اين
كار ادامه ميدهيد .با خودتان فكر كنيد كه واقعا مشغول گشتن به
دنبال چه چيزي هستيد و از حاال ميتوانم به شما قول بدهم كه
احتماال پيدا كردن آن در دنياي واقعي عمليتر و راحتتر از پيدا
كردن آن در اينترنت – آن هم در وسط آپديتهاي ديگران  -است.
اما ولگرديتان در اينترنت و شبكههاي اجتماعي باعث ميشود
احساس سرزندگي كنيد و شاد و خرم باشيد .به شما تبريك
ميگويم چون اين راز مهم را كشف كردهايد كه «وقت تلف كردني
كه باعث شده باشد خوش بگذرانيد ،وقت تلف كردن نبوده است».

چنین گويند بزرگان
ویرجینیا وولف :در بطالت و روياهاي ما
است كه گاه حقيقت فرو نهفته باال ميآيد و آشكار
ميشود.
آگاتاكریستي :اختراع زاده بطالت است و نه
احتياج.
آنتوان چخوف :هيچ شادياي نيست كه با بطالت برابر نباشد و
تنها آنچه بيفايده است ميتواندلذتبخش تلقي شود.
هزيود بطالت را مايه شرمساري ميدانست.
ويكتور هوگو بطالت را سنگينترين رنج و ستم بر ميشمرد.
ري كراك معتقد بود كه درد و رنج قابل تحملتر از تنبلي و
بطالتاست.
سوزان سونتاگ :ازدواج نهادي است متعهد به
بطالت احساسات .نكته اصلي ازدواج ،تكرار است
و واالترين هدفش ،ايجاد وابستگيهاي نيرومند
متقابل .دعواها سرانجام به جايي ميرسند كه ديگر
بيفايده ميشوند تا وقتي كه يك نفر آماده باشد كه
كاري بكند و اين پايان ازدواج است.
یونگ :مادينه روان چيزي زنده در انسان است ،كه هم خود زنده
است و هم مايه زندگي است ...اگر جهشها و تاللوهاي روح نبود،
انسان در بزرگترين شهوت خود يعني بطالت ميگنديد.
دیل كارنگي :بدبختي انسان از جهل نيست از تنبلي است.
پوسه نه :تنبلي ،آدمي را خيالپرست بار ميآورد.
برتراند راسل در مقالهيي با عنوان «در ستايش
بطالت» مينويسد :نيل به شادي و سعادت بشر در
تقليل سازمان يافته كار تحقق مييابد .او معتقد بود
كه در شرايط كنوني و با دستگاههاي امروزي ،چهار
ساعت كار در روز براي تامين نيازهاي مردم در
جوامعصنعتيكفايتميكند.
ساموئل اسمایلز :هيچ يك از تمايالت نفس انساني
خطرناكترازتمايلبهتنبلينيست.
تنبلترين و ضعيفالنفسترين اعضاي جامعه بيش از همه
شكوه و شكايت دارند ،بدترين اقسام چرخها ،چرخي است كه
صدا و هياهوي آن زيادتر است.
تنبلي ،بال و آفت بشريت است .همانطور كه زنگ آهن را
ميخورد و آن را فاسد ميسازد ،بطالت نيز قلب افراد و ملل را
خورده ،آنها را از صفحه وجود محو ميكند.

چهارشنبه

یم
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نازل به چشم میخورد.کارگر ايرانی حتی زمانی که حضورش با
مناقشات مذهبی و سياسی همراه نبود در بازار کار ممالک همجوار
خواستار چندانی نداشت .بقايای آنهايی هم که زمانی در کويت و
جاهای ديگر کار میکردند به کسب و تجارت رو آوردند.
کارگر و بنا و لولهکش و سنگکار و سيمکش ايرانی کار را بد و
ناقص انجام میدهد و معيوب رها میکند لزومًا نه چون تنبل است
بلکه چون کارفرما و ناظر و مهندس هم اهميتی نمیدهند و قويًا
معتقدند حقشان را خوردهاند و پولها را باالدستیها بردهاند و يک
تومان را ده تومان حسابسازی کردهاند.
مجموعًا همه صبح تا شب کار میکنند اما وجدان کار ندارند
و برايشان مهم نيست اين ساختمان بايد پنجاه يا هشتاد سال عمر
مفيد داشته باشد اما در پنج تا هشت سال داغان است .نتيجه اينکه
اتومبيلها بد و ساختمانها بدتر است چون آدمها کيفيت نازل محصول
را کاملًا منطقی و حتی طبيعی میدانند و به زشتی بناها و کل فضای
وحشتناک شهر عادت کردهاند.
مشکل ايرانی فقط تنبلی نيست؛ بيشتر شايد اين باشد که زيادی
زرنگ است .اين همه آدم که از کله سحر تا بوق سگ خبابانها را بند
آوردهاند البد فعاليتی میکنند و انگيزهای دارند .نصف شب که دکان
بقالی (يعنی همان مينیسوپر) ما با المپ مدادی چشمآزار همچنان
سرگرم کاسبی است بقال ژاپنی البد چند ساعت است خوابيده.
مثال دیگری که می تواند در گپ ما مطرح شود ،این است که
احتماال در هیچ دورهای به این وضوح دیده نمیشد که مثال یک
مرد یا زن به  30سالگی برسد و حتی یک روز در زندگیاش بر سر
کاری نبوده باشد .در این مورد به طور خاص طیفی مد نظر من
است که هیچ اشتغال فکریای هم ندارد.
جز در کشورهای نفتی خليج فارس ،هميشه در همه جای دنيا
اکثريتی مشغول کار بودهاند و اقليتی در حال استراحت مدام .مهم
نسبت درصدهاست.
روانشناسی فردی و قومی البته بسيار مهم است .در کشيدن
خطوط راه آهن سراسری آمريکا از چين و ماچين کارگر آوردند
چون سياهپوست برای زمين شخم زدن خوب بود اما به درد کار
فنی نمیخورد ،و سرخپوست به درد هيچ کاری نمیخورد جز
شکار و ميوهچيدن از درختهای جنگلی برای مصرف امروز و
امشب خودش ،نه کاسبی .حتی کمپانی آمريکايی نمیتواند برخی
خصوصيات اقوام را تغيير بدهد .اما روانشناسی اجتماعی و سازمان
کار و توليد در يک جامعه هم نقشهايی بسيار مهم و بل مهمتر بازی
میکنند.
به نظر من اينکه زن يا مردی استطاعتش را داشته باشد به
سیسالگی برسد و يک روز هم سر کاری نبوده باشد بهخودیخود
عيبی ندارد؛ حتی نوعی امتياز است .دارندگی و برازندگی .عيب
آنجاست که افراد بخواهند سر کار بروند اما فرصتهای شغلی به اندازه
کافی وجود نداشته باشد يا به زنان درسخوانده بگويند بهتر است
حقــه برادرها را غصب نکنند.
کنار بايستند و حقوق ّ
چندين سال پيش در مطلبی با عنوان «تعطيالت در ايران :در
ستايش بطالت» بحثم اين بود که «چه كسي از تعطيلی بيزار است
و اين نواهای مخالف از كجاست؟ در ايران چند گروه بزرگ و مؤثر
كاري به تعطيالت ندارند و راه خودشان را ميروند :كشاورزان،
كساني كه در كار ساخت و سازند ،صنعت نفت و خودروسازی».
سيـال
بسياری يا شايد بيشتر مردم ما در اين همه تعطيالت ّ
چه میکنند؟ پای تلويزيون مینشينند هلههوله میخورند ،تخمه
چـرت میزنند .و نتيجه گرفته بودم «گاهي اندكي
میشکنندُ ،
خلوتترشدن خيابانهاي ايران موهبتي است باصرفه كه حتي نزد
بياحساسترين مديران و اقتصاددانان بايد خوشايند باشد».
شخصًا در زندگانی خويشتن خويش تفريحم را تبديل به کار،
کارم را تبديل به تفريح ،بطالت را تبديل به فراغت و فراغت را تبديل
به نوعی فضيلت کردهام و به اندرزهای والدينم و ساير ناصحان
بیاعتنا ماندهام .اين جوری آدم البته پولدار نمیشود اما به من يکی
که خيلی بد نگذشته.
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