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محدود كننده هاي فراغت
جنبه  دو  به  فراغت  اوقات  بررسي  براي  معموال   آزاده ثبوت 
مهم اين پديده اجتماعي توجه مي شود. جنبه اول ناظر به عامل هاي 
شكل دهنده 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 سال هاي 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  
فعاليت هاي اوقات فراغت و تجربه هاي مربوط به بخش هاي مختلف 
جمعيت مورد استفاده قرار گرفته است. در اين نظريه به چگونگي 
تاثيرگذاري محدوديت ها بر تصميم گيري درباره رفتار اوقات فراغت 
پرداخته شده است. الگوي كالسيك تئوري محدوديت هاي فراغت 
توسط كرافورد، جكسون و گودبي مطرح شد. در اين الگو سه منبع 
موانع  است:  فراغت مشخص شده  محدوديت هاي  براي  اصلي 
ساختاري، ميان  فردي و درون فردي. به نظر اين انديشمندان، موانع 
ساختاري عواملي هستند كه ميان انتخاب ها يا اولويت هاي فراغت و 
مشاركت عملي در اين انتخاب ها دخالت مي كنند. از جمله اين موانع 
مي توان به محدوديت منابع مالي، زمان و شرايط آب و هوايي اشاره 
كرد. موانع ميان  فردي شامل كنش هاي متقابل و روابط ميان افراد است؛ 
ناتواني در پيداكردن همراه مناسب براي مشاركت در اوقات فراغت يك 
مانع ميان  فردي است و باالخره موانع درون  فردي بيانگر وضعيت هاي 
روانشناسانه و خصيصه هاي فردي مانند استرس،  اضطراب، افسردگي 
و جامعه پذيري )سلبي يا ايجابي( نسبت به فعاليت هايي خاص است. به 
نظر كرافورد و همكارانش، عوامل درون  فردي در صورتي كه بر ماهيت 
ارتباطات و كنش هاي متقابل تاثير بگذارند مي توانند به موانع ميان  فردي 
تبديل شوند. در ادامه شرح بيشتري از اين محدوديت ها داده شده است. 

محدوديت هاي  ساختاري
ميان  كه  است  عامل هايي  دخالت  به  ناظر  محدوديت ها  اين 
اولويت هاي اوقات فراغت و مشاركت عملي در فعاليت اوقات فراغت 
قرار مي گيرند. عامل هاي عام محدودكننده فعاليت هاي اوقات فراغت 

عبارتند از: 
زمان: مشغله فراوان، كار تمام وقت، مسووليت هاي خانوادگي، تعهد 

به دوستان و غيره كه مانع انجام فعاليت دلخواه در اوقات فراغت مي شود. 
پول: بيكاري، فقدان پس انداز الزم، هزينه هاي باالي برخي فعاليت ها 

كه سبب تغيير فعاليت دلخواه در اوقات فراغت مي شود . 
سالمت جسماني: سالخوردگي و كودكي

محدوديت هاي ساختاري بر نوع فعاليت فراغتي افراد تاثير مي گذارد 
اما در مجموع آنان را از انجام چنين فعاليت هايي باز نمي دارد. اين 
محدوديت ها به سادگي قابل تشخيص هستند، اما به نظر مي رسد بيش از 
آنكه از انجام فعاليت هاي فراغتي جلوگيري به عمل آورند، شكل يا ماهيت 
فعاليت هاي مذكور را تغيير مي دهند. در اين مورد، به ويژه محدوديت هاي 
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 

پيگيري فرصت هاي دلخواه فراغت دارد. 

محدوديت هاي  ميان فردي
منشا اين محدوديت ها به روابط افراد با ديگران مربوط مي شود. از 
جمله مهم ترين 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.محدوديت هاي ميان فردي 
بيانگر گستره پيچيده و متنوعي از ارتباطات است كه افراد با يكديگر 
دارند. ارتباطات خانوادگي نقش مهمي به عنوان محدوديت ميان فردي 
براي بسياري از افراد ايفا مي كند، اگرچه بسياري از افراد درباره خانواده به 
عنوان يك موهبت صحبت مي كنند نه به عنوان محدود كننده يي كه آنان را 
از انجام ساير كارها باز مي دارد. عالوه بر خانواده به منزله محدود كننده يي 
ميان فردي، برخي افراد احساس مي كنند تاثير نداشتن همراه براي 
فعاليت فراغتي به همان اندازه داشتن همراه نامناسب محدودكننده 
فعاليت فراغت است. در بسياري از موارد، مردم با شيوه هايي پويا 
مبادرت به ايجاد فضايي براي فراغت خود مي كنند. 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 مهم ترين 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 مي كنند 
كه همراه با عالقه مندي به بودن با ديگران است. بديهي است كه مردم 
هنگام فراغت تنها به دنبال انجام يك فعاليت نيستند، بلكه مي خواهند در 
فراغت خود با ديگران نيز سهيم باشند. به عبارت ديگر، فراگردهاي كنش 
متقابل اجتماعي و الگوهاي پويايي وجود دارد كه افراد را به محيط هاي 

اجتماعي شان پيوند مي زند و بر آنان تاثير مي گذارد. 

محدوديت هاي درون فردي
نفس  فقدان عزت  مواردي همچون  به  ناظر  ها  اين محدوديت 
هاي  ضعف  و  انفعالي  شخصيت  داشتن  زندگي،  از  نارضايتي  و 
شخصيتي است. از جمله مصداق هاي اين محدوديت ها مي توان به 
فقدان جهت گيري مناسب و دلخواه در زندگي، الكليسم، اعتياد، انزوا، 
روان پريشي، طالق و جدايي و حالت هاي آنوميك اشاره كرد. كامال آشكار 
است كه عامل هاي درون فردي با محدود كردن ارتباطات اجتماعي تاثير 
فراواني بر فعاليت هاي فراغتي مي گذارند.  به نظر »كرافورد« و ديگران 
محدوديت ها در روند تك خطي عمل مي كنند: مهم ترين محدوديت ها، 
محدوديت هاي فردي هستند زيرا اگر اين محدوديت ها برطرف نشوند، 
پيشرفت به سوي مشاركت متوقف مي شود. الگوي محدوديت هاي 
فراغت رابطه يي سلسله مراتبي ميان محدوديت هاي درون فردي، ميان فردي 
و ساختاري در نظر مي گيرد. به نظر مي رسد محدوديت هاي درون فردي از 
شكل گيري دوستي و روابط اجتماعي جلوگيري مي كند و محدوديت هاي 
ميان فردي مانع انجام برخي فعاليت ها كه نياز به حمايت اجتماعي دارند 
مي شود. اما شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد اين سلسله مراتب قطعي 
نيست. مثال كسي كه به دليل خجالتي بودن )عاملي درون فردي( براي رفتن 
به سينما، ورزشگاه يا مكاني ديگر از رابطه دوستي )عاملي ميان فردي( 
استفاده مي كند. يعني، برحسب الگوي محدوديت هاي فراغت، رابطه يي 
ميان فردي از طريق تسهيل كنش و با وجود محدوديتي درون فردي تاثير 
معكوس مي گذارد. مدل الگوي محدوديت ها با وجود مزاياي كاربردي كه 
دارد، اما به اين پرسش ها كه چرا برخي موقعيت ها به عنوان محدوديت در 
نظرگرفته مي شوند، يا اينكه چرا برخي افراد ترغيب به برطرف كردن اين 

محدوديت ها مي شوند و برخي ديگر نه، نمي پردازد.

چند سالي است برخي خود را مفتخر به عنوان »فيلم بين 
حرفه يي« مي كنند. اين گروه در توصيف برنامه زندگي خود از 
تماشاي هفته يي 15 فيلم )به ازاي هر روز دو فيلم( ياد كرده و در 
ادامه با عبارت »همه جور فيلم مي بينم« ذهن شنونده را به اين هدف 
مي رسانند كه گوينده دست رد به محصول سينمايي هيچ كشور 
و ژانر و سبكي نمي زند و مانند حاجي ارزوني ها و فروشندگان 
بازار هاي ميوه و تر بار اهل سوا كردن و جدا كردن نيست. شاهد 
ادعاي اين گروه قفسه هاي به هم چسبيده دي وي دي هاي رايتي 
و هارد هاي روي هم انبار شده يك ترا و دو ترا بايتي است كه 
فضاي چشمگيري از خانه شان را اشغال كرده و به دكوراسيون 
خانه مبدل شده. برخي از فيلم بين ها پا را از اين فراتر گذاشته و با 
نصب پروژكشن و پرده عريض و تلويزيون هاي غول پيكر در 
آپارتمان هاي نقلي شان ميزان حرفه يي بودن در امر فيلم بيني را 
نمايش داده و به روش فيلم هاي گريفيثت شيرفهم مي كنند كه فيلم 
ديدن برايشان تا چه پايه يي اهميت دارد كه با دالر سه هزارتوماني 
به جاي هر خريد پرسود ديگري چه دم و دستگاه پروفشنالي براي 

تماشاي فيلم دست و پا كرده اند. 
 فيلم بين ها را مي توان به دو دسته بزرگ تقسيم كرد. فيلم بين هايي 
كه در يك دوره از زندگي شان دست به اين كار مي زنند و با گذشت 
آن دوره خاص اين عادت از زندگي شان پاك مي شود. اين گروه 
هدف شان از فيلم ديدن پي درپي تنها پر كردن دوره يي از زندگي شان 
است كه هم شغل درست و حسابي ندارند و هم پول كافي براي 
انجام تفريحات ديگر. اين گروه فيلم بين بعد از آنكه زندگي  شان 
سر و سامان مي گيرد فيلم و سينما را رها كرده فيلم هايشان را به 
دوستان هديه و سينما را با كلمه يادش بخير به دفتر خاطرات منتقل 
مي كنند. فيلم بين هاي گروه دوم را كساني تشكيل مي دهند كه 
براي  ميهماني هاي دوستانه و دوره يي و بحث هاي دورهمي دنبال 
بهانه درجه يكي مي گردند 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. دوره هاي فيلم ديدن اين گروه 
وابسته به جمع است و هر زمان كه جمع پراكنده شود، فيلم ديدن هم 

به فراموشي سپرده مي شود. 
اگر از من مي پرسيد؛ آدم بايد حرفه يي باشد اما در چيزي كه از 
آن نان مي خورد. كارگردان و تهيه كننده و فيلمنامه نويس و طراح 
صحنه و بازيگر اگر هفته يي صد تا فيلم هم ببينند كه اصوال نمي بينند 
به خاطر آن است كه سينما شغل آنها و فيلم ديدن بخشي از زندگي 
آنهاست. مثل نجار ها و  آشپز ها كه چشم و زبان شان هميشه دنبال 
دستاورد هاي تازه كارگاه و مطبخ رقباست تا از مظنه و روند بازار 
عقب نمانند. وگرنه آدمي كه نانش را از راه ديگري جز سينما 
درمي آورد و موفقيت و شكست حرفه يي اش ارتباطي با سينماي 
روبه توسعه روماني و محصوالت سينماي الترناتيو امريكاي التين 
و الماس هاي فيلمخانه يي سينماي چك ندارد؛ بهتر است بطالت 
زندگي اش را نه با فيلم ديدن بلكه با روش هاي مفيد تري پر كند. 
اين همه منتقد ناشي و اين همه صاحب نظر كم سواد سينما كه سالي 
يك بار هم سينما نمي روند، محصوالت همين فيلم ديدن هاي پي 

در پي است. 
اين فيلم بين هاي حرفه يي كه ديدار هاي هفتگي شان با »فيلمي ها« 
و تالش بي وقفه شان براي نفوذ به سايت هاي دانلود مجاني بخش 
ديگري از بطالت شان با سينما محسوب مي شود، در شكل رايج و 
طبيعي و مفيدش عالقه يي به سينما ندارند. آدم عالقه مند به سينما 
كه كار و زندگي اش جز سينماست، مثل آدم عاقل هفته يي يك بار با 
دوستان يا اهل و عيال مي رود سينما و فيلمي تماشا مي كند و حالش 
را مي برد. يا روز جمعه يك فيلم مفرح و نشاط انگيز از محصوالت 
سينمايي مورد عالقه اش را نگاه مي كند تا با انرژي و سرحال و قبراق، 
شنبه برود سر كار و زندگي. سينما براي زندگي ساخته شده نه 
براي چيز ديگري. تازه اگر از اين همه فيلم ديدن چيزي عايد كسي 
مي شد، باز آدم دهنش را مي دوخت و چيزي نمي گفت. عطش 
سيري ناپذير فيلم آرشيو كردن و جنون فيلم ديدن هيچ آدمي را به سر 
منزل مقصودي نخواهد رساند كه اگر مي رساند از اين خيل فيلم بين 
صاحب آرشيو بايد چند منتقد درجه يك و چند فيلمنامه نويس ماهر 
و يكي، دو كارگردان صاحب سليقه به عرصه مي رسيد. اگر قرار 
بود آرشيو فيلم داشتن مايه مباهات كسي و فيلم ديدن در نهايت به 
چيزي فراتر از زندگي نامنظم و ناموفق منتهي مي شد، به جايزه نوبل 

بايد مي گفتند جايزه النگلوا. 
 داستان فيلم بين حرفه يي چيزي است در حد همان خلقيات ما 
ايراني ها. ما ملت دو ذوقه يي محسوب مي شويم. مردم يك تير دو 
نشان كه زيارت را با سياحت و فال را با تماشا مي پسنديم. در سفره 
طالب ديزي، چون هم تريت مفصلي دارد و هم گوشت كوبيده 
معظمي و در سفر عاشق جاده كناره كه مسيرش درياست و 
مقصدش مشهدالرضا. اشتغال همزمان در بخش خصوصي و دولتي 
در دو شيفت صبح و عصر نهايت خوشبختي است. دوگانگي 
در شخصيت و مرام و مسلك مان بيداد مي كند. هم مي خواهيم 
مهندس مشهوري باشيم و هم كارشناس معروف سينما. در 
بزم هاي بامرام تنها مرد محله محسوب شويم و در اجتماعات با 
كالس صاحب نظر در سينماي يوگسالوي. مي خواهيم براي هر 
جمعي چيزي براي رو كردن در چنته داشته باشيم. هم تي شرت 
كنسرت پينك فلويد تن  كنيم و هم پيرهن بي يقه منقوش به شعر 
وحشي بافقي. به جاي رفتن به باشگاه و فوتبال گل كوچيك و 
جواني كردن به شكل رايج و طبيعي  اش مثل همه آدم هاي حرفه يي 
كه بلدند عمرشان را چطور صرف اهداف شان كنند، زندگي مان را 
صرف فيلم هايي مي كنيم كه سازندگان شان كارشان را در چارچوب 
زندگي  انجام داده اند. آنها سينما را زندگي كرده اند كاري كه ما بدلش 

را انجام مي دهيم: تباه كردن زندگي با فيلم. 
فيلم ديدن كيلويي بطالت است. رهاورد تكنولوژي كه راه هاي 
گذران وقت را متنوع تر از زماني كرده كه سينما رفتن طول و 
عرضش هفتاد ميلي متري و بويش بوي سير مارتادال و صدايش 
استريو فونيك بود. سينما يك هنر جمعي و فيلم ديدن يك پديده 
اجتماعي است. بزرگ ترين معرفت سينما اگر رسيدن به خود 
زندگي نباشد همان بهتر كه هارد هاي انباشته از فيلم و قفسه هاي 
در حال تركيدن از دست دي وي دي را فداي خرج سفري كنيم به 
مقصدي كه در آن كسي منتظر ما است. به جاي فيلم ديدن چرا خود 

زندگي را تماشا نمي كنيم. 

مدافعان كار  و  بطالت

فراغت به مثابه ضد فرهنگ
 نئوماركسيست ها تجاري شدن اجتناب ناپذير اوقات فراغت 
را مورد توجه قرار داده اند و بر اين نظر هستند كه فراغت در حال 
تبديل به »فرآورده يي بازاري« است. در آثار مكتب فرانكفورت 
و نظريه پردازان انتقادي نيز به گونه يي بدبينانه به تحليل ظهور 
)سينماي  توده يي  تجاري  سرگرمي هاي  و  فرهنگ«  »صنعت 
عامه پسند، ورزش، تلويزيون، فيلم هاي 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 مي آورد كه گويا در لحظه يي افراد را به خود 
وامي گذارد، اما در واقع نظام هاي عظيم و باقدرت هنري حتي 
در اين لحظات نيز به تبليغ ايدئولوژي خود مي پردازند. آدورنو 
با نقد وسايل ارتباط جمعي جديد معتقد است اين وسايل در 
دوره معاصر امكان بلوغ فكري آدميان را از بين برده اند و او را به 
مصرف كننده محض محصوالت فرهنگي تبديل كرده اند. در واقع، 
حضور رسانه ها در زندگي مردم به اين معناست كه فيلمسازان، 
هنرپيشگان و... هستند كه به مردم ديكته مي كنند چه چيزي خوب 
و واقعي است. اما همه نئوماركسيست ها اين گونه بدبين نيستند. به 
عنوان مثال، نئوماركسيست هايي كه پيرو سنت مطالعات فرهنگي 
هستند استدالل مي كنند كه بخش عمده يي از اين فرهنگ توسط 
بخش هايي از طبقات به عنوان ابزاري نمادين براي مقاومت در 
برابر جذب در ايدئولوژي مسلط مورد استفاده قرار مي گيرد )براي 
مثال، مي توان به كار استوارت هال و ديگران با عنوان »مقاومت از 

طريق شعائر« اشاره كرد.( 
متفكران ماركسيست تفريح، اوقات فراغت و فعاليت هاي 
مربوط به آن را بخشي از فرآيند بازتوليد ساختار سلطه تلقي 
مي كنند. در اين معنا، فعاليت هاي فراغتي، به ويژه ورزش، عامل 
تثبيت كننده نظم اجتماعي موجود، مبناي بازتوليد پدرساالري، 
و تمهيدي براي منضبط كردن و تحت قواعد نظامي درآوردن 
رفتار جوانان و بازتوليد مجموعه يي از ارزش هاي پدرساالرانه، 

نخبه گرايانه و اقتدارگرايانه تلقي مي شود. 
انديشمندان ماركسيست با رويكرد مطالعات فرهنگي از سه 
جنبه به بررسي اوقات فراغت مي پردازند: 1- بررسي رابطه ميان 
قدرت و فرهنگ؛ 2- بررسي چگونگي استقرار، استمرار، تثبيت يا 
تحليل بازتوليد شكل خاصي از اوقات فراغت در متن يك جامعه؛ 
3- برجسته كردن نقش فراغت به عنوان عرصه يي براي منازعه 

عمومي. 
پرسشي كه اكثر پژوهشگران مطالعات فرهنگي با رويكرد 
ماركسيستي درباره اوقات فراغت مطرح مي كنند اين است كه 
»فراغت چه ظرفيت هايي براي بازآفريني يا دگرگون سازي دارد؛ به 
عبارت ديگر اوقات فراغت تا چه حد انگاره هاي سازمان اجتماعي 

را به چالش مي كشد، بازتوليد مي كند 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 مي خورد: تاكيد خاص بر رسانه ها، 
تحليل خرده فرهنگ ها، برخورد با ورزش و اوقات فراغت به منزله 

يك متن و به عنوان بخشي از فرهنگ عامه.

يادداشت دو يادداشت يك 

يادداشت سه

چندی پیش محمد قائد مقاله ای 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، بهانه ای 
شد تا برای این شماره »روانشناسی اجتماعی« و پرداختن به 

موضوع بطالت سراغ او برویم. 
قائد در بخشی از مقاله در ستایش بطالت ش به رساله همنام 
راسل پرداخته و نوشته است: راسل می نویسد اغنیا طي تاریخ 
اصرار داشته اند به فقرا بقبوالنند كه كار ذاتًا براي آدمیزاد خوب 

است و اوقات فراغت و تعطیل به درد خالیق نمی خورد...
راسل، مانند بسیاري از مردم خوشبین آن عهد، گمان می كرد 
مسائل اقتصادي چنان یكي پس از دیگري حل و رفع شده اند كه 
جاي تعجب دارد چرا در جوامع سرمایه داري یكي اضافه كاري 
می كند و براي یكي كار نیست. گذشته از این نوع ساده بیني كه 
در آن روزگار رایج بود، روي نكته اي انگشت می  گذارد كه 
همچنان قابل دفاع است: خالقیت انسان زماني شكوفا می شود 
كه اوقات فراغت كافي براي تأمل داشته باشد، وگرنه پس از 
روزي چهارده ساعت بیل زدن تنها كاري كه از قرباني برمی آید 

این است كه بیفتد و به خوابي سنگین فرو برود... .
این روزنامه نگار کهنه کار اصرار ما را برای مصاحبه شفاهی با 
ظرافتی ستودنی رد کرد و نتیجه گپی مکتوب، اما خواندني شد 

که می خوانید: 

 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 به اصطالح فعاليتی ممکن است با عملی 
مشخص همراه نباشد و عرفًآ بی فعاليتی تلقی شود.  کسی که روی 
کشتی ماهيگيری کار می کند ممکن است ساعات فراغت خود را 
به نشستن در خانه و تماشای فيلم و تلويزيون بگذراند.  در مقابل، 
فردی که کارش تماشای فيلم به عنوان حرفه است )مثلًا نويسندهٴ 

مطالب سينمايی( وقت فراغتش را با ماهيگيری سپری  کند.
بطالت را می توان نوعی فعاليت )يا بی فعاليتی( تعريف کرد که 
نه از آن انتظار درآمد می رود و نه فرد مشخصًا لذتی می برد.  رانندهٴ 
تاکسی از فعاليت خود کسب درآمد می کند.  فردی ديگر ممکن 
است مدتی راندن در خيابانها و تماشای چشم انداز شهر و آدمها 
را نوعی گردش و تفريح بداند.  در برابر آن دو، به رفتار فردی که 
ساعتها و روزهای پياپی بی هدف در خيابانها براند يا بی  احساسی 
خاص در پياده روها پرسه بزند آدمی عاطل می گويند.  اين تعاريف 
بر پايهٴ دو عامل مشخص اقتصادی  و جنبهٴنامشخص احساسی 
است - احساس فرد از کار خود و احساس ديگران نسبت به عمل 

يا بی عملی او.  
 پیش فرض من درباره این بحث این است که می توانیم چند نوع 
بطالت داشته باشیم. مثال بطالتی که یک روشنفکر را درگیر می کند، 
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 اين جا نه الزم است و نه کمکی به بحث 
می کند )مثلًا در فيلمهای نئوالتی به آدم ول معطل، پرت از مرحله،  
از خود راضی و الکی خوش می گويند روشنفکر(.  به جای آن، 
پيشنهاد می کنم 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 

و بپردازد تا نانی در سفره و امکانهايی ديگر برای او فراهم شود يا 
فراهم بماند.

آدم ديگری چنين دغدغه ای ندارد و می تواند 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 به عنوان پانسيون رايگان و هميشگی نگاه کند چه بهتر.  

اگر نه، بايد برای ايستادن روی پای خويش راهی بيابد.
مالی  حمايت  آمادگی  و  امکان  خانواده  چنانچه  جوان  فرد 
نامحدود از او داشته باشد ممکن است سبکی انتخاب کند که عرفًآ 
در حاشيه زندگی و مشخصه فراغت است، مثلًا تمرين نقاشی، 
عکاسی، جمع آوری پروانه های 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 می کند 
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 حق الزحمه و سفارش 
کارهای بعدی بگيرد اهل يک حرفه و دارای نوعی شغل، گرچه 

نامطمئن، تلقی می شود.
در غير اين صورت، چنانچه حاصل اوقات فراغت فرد جوان 
موجودات  در شمار  ميانسالی  آستانه  در  را  فرد  نيابد،  خريدار 
بی مصرف - يا به بيان شما، عاطل و باطل- خواهند گذاشت.  نهايتًا 
موفقيت در رقابت با جويندگان ديگر و جدی گرفته شدن نتيجه 
فعاليت به عنوان محصولی مادی در بازار عرضه و تقاضاست که آدم 

متفنن و بی هدف را از فرد نوجو و سختکوش متمايز می کند.
 از طرفی مثال یک کارمند رده پایین دولتی 8 ساعت در روز سر 
کار است، چند دقیقه کار مفید انجام می دهد و 7 ساعت بعدی 
برای این کارمند به معنی فراغت نیست و نوعی بطالت است که 

بابت آن حقوق می گیرد.
»پنج دقيقه مفيد« از نظر کی؟ هر ارباب رجوعی ممکن است 
هر  ميز  اما  بداند  کافی  را  دقيقه  پنج  کاغذهايش  بررسی  برای 

کارمندی طی روز البد بيش از يک مراجعه کننده دارد.

)اين بحثی است مجزا و متفاوت اما اشاره کنم که نظام اداری 
ايران مبتنی بر بررسی و بررسی و بررسيهای مجدد و امضای اول 
و دوم و سوم و چهارم و پنجم و باز امضای فرد اول زير امضای نفر 
پنجم و بعد امضای نفر ششم و نفر هفتم است تا راه اعمال نفوذ و 
کلک سد شود.  در شهرداری و گمرک و جاهايی از اين قبيل که 
با پولهای سنگين و درآمدهای هنگفت سر و کار دارند کمتر کار 
مهمی با کمتر از ده بيست امضا طی همين تعداد روز راه می افتد و 
فرض بر اين است که مراجعه کننده به احتمال 51 درصد کلکی در 
کارش است و بايد امروز و فردا بررسی کرد و پس فردا و پس آن 
فردا باز با دقت بررسی کرد و مچ گرفت تا سيستم کلک نخورد.  و 
البته فرد برای کلک  سوار کردن و زيرآبی رفتن بايد مايه بگذارد تا 
مسئولين کارش را راه بيندازند.  بند و بست هم وقت می برد.  اين به 
همان اندازه معلول کم کاری و »پنج دقيقه مفيد« است که به روحيه 
عمومی حرص و طمع و چپو و بی اختيار از روی عادت دروغ گفتن 
هم ربط دارد.  می توان تصور کرد ثبت اسناد و منابع طبيعی اگر تر 
و فرز زير هر ادعايی امضا بگذارند و به اشخاص سند منگوله دار 
بدهند چه قيامتی در مملکت به پا  شود.  در چنين عرصه هايی، خدا 
رحم کرده که روزی پنج دقيقه بيشتر کار نمی کنند وگرنه تا حاال 

يک وجب جنگل و مرتع باقی نمانده بود.( 
درهرحال، چه پنج دقيقه و چه پنجاه دقيقه کار مفيد سبب 
ارباب  نظر  )به  نظر احساس کند چون  کارمند مورد  نمی شود 
رجوع( کار مفيد چندانی انجام نداده نيازی به اوقات فراغت ندارد.  
پيشتر اشاره کردم که برای راننده  حرفه ای چرخيدن در شهر کار 
محسوب می شود اما برای راننده تفننی ممکن است تفريح باشد.  
کار اجباری را بايد از احساس نامشخص و فّرار نسبت به فعاليتی 

دلبخواهی تفکيک کرد.     
 موضوع دیگری که دوست دارم به آن بپردازیم، کلیشه های 
اجتماعی است که درباره کار و بطالت وجود دارد. این تصور 
که مردم ایران تنبل هستند و در مقابل این روحیه مثال طوری 
درباره مردم ژاپن صحبت می شود که گویی ژاپنی ها در خواب 
هم چیزی تولید می کنند. احتمال دارد این تصور ریشه هایی در 

جامعه ما داشته باشد. آیا واقعا ما مردم سست و تنبلی هستیم؟
کيفيت محصول ارتباطی مستقيم به بطالت ندارد.  افراد ممکن 
است کاملًا جدی و مشتاق سر کارشان حاضر شوند و وظيفه  مقرر 
را انجام دهند اما محصول نهايی ضعيف يا خراب باشد.  آماری 
ديده ام که مقدار زمان سرهم کردن يک اتومبيل در کارخانه های 
مشابه  کارخانه  در  مقرر  زمان  برابر  چند  ايران  خودروسازی 
ژاپن و آلمان است.  درهرحال، هم اتومبيل کم وبيش قابل قبول 
با استانداردهای جهانی در ايران توليد می شود و هم شماری از 
بدترين ها که بدون سوبسيد و کمک مالی از بودجه عمومی و 
تعرفه های گمرکی سنگين در کمتر جای دنيا می تواند خريدار پيدا 
کند.  کارخانه ژاپنی بايد صادر کند تا سرپا بماند؛ در ايران محصول 
را از شش ماه و يک سال پيش )به اصطالح، »درب کارخانه«( 

پيش خريد کرده اند.
ساختمانهای بخش خصوصی در ايران معمولًا طبق برنامه 

تمام می شود زيرا کار حساب و کتاب و توجيه اقتصادی 
دارد اما در بسياری از آنها هم به اندازه بناهای دولتی 

کيفيات  نيست  عجله ای  تمام کردنشان  برای  که 

   الناز انصاري سومین شماره روانشناسي اجتماعي به موضوع بطالت مي پردازد. بهره وري یا كارآمدي یك فرد و یك جامعه به فرهنگ و بعد 
از آن  به نشاط اجتماعي برمي گردد. بطالت اگر به معناي كاهلي به كار رود بار معنایي منفي دارد، اما همزمان با آن نظریه پردازاني به  دفاع از بطالت 
پرداخته اند.  در این پرونده بطالت را به عنوان یك سبك زندگي معرفي كردیم كه محمد قائد در گفت وگو با »اعتماد« آن را تركیبي از كار و فراغت و 
بطالت مي شناسد.  این صفحه شمشیر آخته یي علیه كار نیست. تالشي است براي پذیرش و توضیح جامعه یي كه از كاري كه براي آن ساخته نشده ، لذت 
 نمي برد.   دكتر ربابه غفارتبریزي، روانشناس و روان درمانگربه این پرسش پاسخ مي دهد كه آیا سستي مي تواند یك اختالل روانشناختي باشد؟ آزاده ثبوت 
از محدودكننده هاي فراغت مي گوید.علیرضا محمودیان بطالت را در عرصه سینما و فیلم و نقد آن بررسي مي كند. علي مسعودي نیا با دست مایه قرار دادن  
ابلوموف نماد سستي و بطالت در ادبیات  ابلوموویسم را  نقد مي كند. جادي میرمیراني بطالت در دنیاي دیجیتال را به نقد مي كشد و بررسي مي كند. گزارش 
یك روز  زندگي یك عاطل هم تصویري از این پدیده را در زندگي روزمره  یك روزنامه نگار نمایش مي دهد. این پرونده مي خواهد نظرات متفاوت 

درباره بطالت را از دیدگاه هاي گوناگون منعكس كند و محتواي یادداشت ها  الزاما به معناي تایید دیدگاه آنها از سوي روزنامه اعتماد نیست.

 پرونده امروز:  روانشناسي اجتماعي
در ستايش بطالت

ه دوم ه دومنگا ه دومنگا ه دومنگا ه دومنگا ه دومنگا نگا

ن بحثی است مجزا و متفاوت اما اشاره کنم که نظام اداری 
های مجدد و امضای اول يهای مجدد و امضای اول يهای مجدد و امضای اول  يران مبتنی بر بررسی و بررسی و بررسيران مبتنی بر بررسی و بررسی و بررس
ر امضای نفر ير امضای نفر ير امضای نفر  و دوم و سوم و چهارم و پنجم و باز امضای فرد اول ز
پنجم و بعد امضای نفر ششم و نفر هفتم است تا راه اعمال نفوذ و 
ل که يل که يل که  ين قبين قب ن قبين قبي ی از ايی از ايی از ا کلک سد شود.  در شهرداری و گمرک و جاها
ن و درآمدهای هنگفت سر و کار دارند کمتر کار 
ن تعداد روز راه میين تعداد روز راه میين تعداد روز راه میافتد و  يست امضا طی هميست امضا طی هم
ن است که مراجعهکننده به احتمال 51 درصد کلکی در 
د امروز و فردا بررسی کرد و پسفردا و پس آن 
ستم کلک نخورد.  و يستم کلک نخورد.  و يستم کلک نخورد.  و  يفردا باز با دقت بررسی کرد و مچ گرفت تا سيفردا باز با دقت بررسی کرد و مچ گرفت تا س
ه بگذارد تا يه بگذارد تا يه بگذارد تا  د مايد مايد ما رآبی رفتن بايرآبی رفتن بايرآبی رفتن با  سوار کردن و ز
ن به ين به ين به  ندازند.  بند و بست هم وقت میيندازند.  بند و بست هم وقت میيندازند.  بند و بست هم وقت میبرد.  ا
ه يه يه  يد« است که به روحيد« است که به روح د« است که به روحيد« است که به روحي يقه مفيقه مف قه مفيقه مفي يکاری و »پنج دقيکاری و »پنج دق
ار از روی عادت دروغ گفتن يار از روی عادت دروغ گفتن يار از روی عادت دروغ گفتن  ياختياخت عمومی حرص و طمع و چپو و بی
عی اگر تر يعی اگر تر يعی اگر تر  يتوان تصور کرد ثبت اسناد و منابع طبيتوان تصور کرد ثبت اسناد و منابع طب
ی امضا بگذارند و به اشخاص سند منگولهدار 
ی، خدا يی، خدا يی، خدا  ن عرصهين عرصهين عرصهها يشود.  در چنيشود.  در چن شود.  در چنامتی در مملکت به پا شود.  در چنامتی در مملکت به پا 
شتر کار نمیيشتر کار نمیيشتر کار نمیکنند وگرنه تا حاال  يقه بيقه ب قه بيقه بي يرحم کرده که روزی پنج دقيرحم کرده که روزی پنج دق

ک وجب جنگل و مرتع باقی نمانده بود.( 
د سبب يد سبب يد سبب  يقه کار مفيقه کار مف قه کار مفيقه کار مفي يقه و چه پنجاه دقيقه و چه پنجاه دق قه و چه پنجاه دقيقه و چه پنجاه دقي يدرهرحال، چه پنج دقيدرهرحال، چه پنج دق
ارباب  نظر  )به  نظر احساس کند چون  کارمند مورد  شود 
ازی به اوقات فراغت ندارد.  يازی به اوقات فراغت ندارد.  يازی به اوقات فراغت ندارد.   يد چندانی انجام نداده نيد چندانی انجام نداده ن
دن در شهر کار يدن در شهر کار يدن در شهر کار  يای چرخيای چرخ شتر اشاره کردم که برای راننده حرفه
ح باشد.  يح باشد.  يح باشد.   شود اما برای راننده تفننی ممکن است تفر
تی يتی يتی  يار نسبت به فعاليار نسبت به فعال ّد از احساس نامشخص و فّرد از احساس نامشخص و فر

ک کرد.     
 موضوع دیگری که دوست دارم به آن بپردازیم، کلیشههای 
اجتماعی است که درباره کار و بطالت وجود دارد. این تصور 
که مردم ایران تنبل هستند و در مقابل این روحیه مثال طوری 
درباره مردم ژاپن صحبت میشود که گویی ژاپنیها در خواب 
هم چیزی تولید می کنند. احتمال دارد این تصور ریشههایی در 

جامعه ما داشته باشد. آیا واقعا ما مردم سست و تنبلی هستیم؟
هم چیزی تولید می کنند. احتمال دارد این تصور ریشه

جامعه ما داشته باشد. آیا واقعا ما مردم سست و تنبلی هستیم؟
هم چیزی تولید می کنند. احتمال دارد این تصور ریشه

م به بطالت ندارد.  افراد ممکن يم به بطالت ندارد.  افراد ممکن يم به بطالت ندارد.  افراد ممکن  يت محصول ارتباطی مستقيت محصول ارتباطی مستق
فهيفهيفه مقرر  است کاملًا جدی و مشتاق سر کارشان حاضر شوند و وظ
م به بطالت ندارد.  افراد ممکن 

است کاملًا جدی و مشتاق سر کارشان حاضر شوند و وظ
م به بطالت ندارد.  افراد ممکن 

ياست کاملًا جدی و مشتاق سر کارشان حاضر شوند و وظي
ا خراب باشد.  آماری يا خراب باشد.  آماری يا خراب باشد.  آماری  يف يف  ف يف ي يی ضعيی ضع ی ضعيی ضعي را انجام دهند اما محصول نها
ل در کارخانهيل در کارخانهيل در کارخانههای  يک اتومبيک اتومب ک اتومبيک اتومبي ام که مقدار زمان سرهمکردن 
مشابه  کارخانه  در  مقرر  زمان  برابر  چند  ران 
ش قابل قبول يش قابل قبول يش قابل قبول  يوبيوب ل کميل کميل کم يژاپن و آلمان است.  درهرحال، هم اتومبيژاپن و آلمان است.  درهرحال، هم اتومب
د میيد میيد میشود و هم شماری از  يران توليران تول ران توليران تولي با استانداردهای جهانی در ا
د و کمک مالی از بودجه عمومی و يد و کمک مالی از بودجه عمومی و يد و کمک مالی از بودجه عمومی و  يها که بدون سوبسيها که بدون سوبس
دا يدا يدا  يدار پيدار پ دار پيدار پي ا میيا میيا میتواند خر ين در کمتر جای دنين در کمتر جای دن ن در کمتر جای دنين در کمتر جای دني يهای گمرکی سنگيهای گمرکی سنگ
ران محصول يران محصول يران محصول  د صادر کند تا سرپا بماند؛ در ا
ش )بهيش )بهيش )بهاصطالح، »درب کارخانه«(  يک سال پيک سال پ

ران معمولًا طبق برنامه يران معمولًا طبق برنامه يران معمولًا طبق برنامه  ساختمانهای بخش خصوصی در ا
ه اقتصادی يه اقتصادی يه اقتصادی  يرا کار حساب و کتاب و توجيرا کار حساب و کتاب و توج

اری از آنها هم به اندازه بناهای دولتی 
ات يات يات  يفيف فيفي ک کيست  يست  کي کيست  ست  ن نيای  يای  عجله کردنشان 

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 فضیلت 

کرده ام و به اندرزهای والدينم و ساير ناصحان بی اعتنا 
مانده ام.  اين جوری آدم البته پولدار نمی شود اما به من 

يکی که خیلی بد نگذشته

سال هاي سال است كه هر روز تصميم مي گيرد فردا كاري را 
كه عقب افتاده انجام دهد. اين تصميم هر روز است، تصميمي كه 
خودش عادت كرده به فردا موكول شود. سال هاست كار مي كند 
و كارش نه در نگاه خانواده  اش و نه در نگاه سيستم دولتي و 
اجتماعي شغل محسوب نمي شود. نخستين مطلبش تا مدت ها 
در كيف مادرش بود كه به همه نشان مي داد. آن روزها جوان بود 
و چاپ نامش در روزنامه آينده درخشاني را نويد مي داد. سبك 
زندگي اش به مرور به سمتي رفت و قوام گرفت كه از همسايه 
واحد بغل گرفته تا خانواده ا ش همه به يك اجماع قاطع دست 

يافتند كه بطالت سبك زندگي اوست. 

خواب با بيداران
ساعت 10 صبح است. مدرسه روها روز درسي را به نيمه 
كم كم  و  خورده اند  را  صبحانه هايشان  اداره روها  رسانده اند، 
مزاحم  ارباب رجوع  با  كوتاهي  مدت  براي  مي شوند  حاضر 
مواجه شوند. از خانه ها صداي جاروبرقي و بوي پيازداغ بلند 
است. اما سوژه مورد نظر ما دو ساعت پيش دندان هايش را 
مسواك كرد، آخرين سيگارش را پاي تخت كشيد، لپ  تاپش را 
تا آخرين ثانيه يي كه مي توانست از چشمانش زمان بخرد، روشن 

نگه داشت و تنظيم گوشي را روي بي صدا 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 جيغ هاي 
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 مي كند. نمايش پادشاه شدن سلطان رخوت، به واسطه 
نوشيدن يك ليوان چاي تازه دم در تختخواب را آنقدر با طنز و 
دلبري تعريف مي كند كه كسي دلش نيايد او را از اين لذت جاويد 

محروم كند. 
ميان  مشترك  پنجره  است.  كوچكش  خواهر  راهرو  عابر 
توي  را  تابيد  اتاقش  در  صبح  تا  ديشب  كه  نوري  اتاق هايشان 
خواهر  كرد.  فرو  بخوابد،  مي خواست  كه  تخم چشم خواهري 
جواب لحن دلبرانه او را نمي دهد. تاج پادشاهي امروز بر سر اين 
خسته نيست. كامپيوتر را روشن مي كند، ليست نه چندان طويل 
تماس هاي ناموفق را مي بيند و با قلبي اندوهگين از روزي كه چنين 
بي اجر شروع شده، راهي دستشويي مي شود. چاي را مي آورد كنار 
دستش و دراز مي كشد، جست وجو و اعتراض به نبودن يك تكه 
شيريني كه سر صبح فشارش را يك خط باال ببرد، در نطفه خفه 
مي شود. او بيكار است خانواده ا ش يقين دارند كه براي در رفتن از 
مسووليت هايي كه در خانه دارد، ساعت خوابش را طوري تنظيم 

كرده كه 10، 12 ساعت كسي كاري به كار او نداشته باشد. 
اوج فعاليت هاي 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 مي خوابد كه هر كسي مثل اكثريت مردم پي زندگي 

و دوندگي هاي خود است.
 در طول سال ها طعنه هايي كه با لحن سوالي نثارش مي شود، 
خاصيت تربيتي و اصالحي خود را از دست داده است: »خواب 
آفتاب  كه  تو  بخريم؟  دي  ويتامين  »قرص  داشتين«،  تشريف 
نمي بيني«... انگار مسابقه يي براي خوشمزه ترين طعنه ها عليه او در 

خانه جاري باشد، هر از چندي يك تيكه جديد اختراع مي شود تا 
در مواقع ضروري با آن يادآور شوند كه او آدم عاطل و باطلي است 

و معلوم نيست مي خواهد چه كند. 
سوژه، يك روزنامه نگار آزاد است. درآمدش اندازه خرجش 
و خرجش به اندازه هزينه قبض موبايل و اينترنت، سيگار و كافه 
و خرده خرج هايي است كه پيش مي آيد. خريد كتاب و مجله و 
جزو  و  او  فرهنگي  هزينه هاي  سينما  و  تئاتر  بليت  و  روزنامه 
براي  تالش  اما  مالي  صرفه جويي  معموال  كه  است  هزينه هايي 
كشف راه هاي غيرشرافتمندانه در آن اعمال مي شود. هنوز كارت 

خبرنگاري باطل شده اش جاهايي به كار مي آيد. 
كار او نوشتن است، براي نوشتن بايد بخواند، براي خواندن 
بايد مغزش را آزاد كند و بعد به خوانده هايش فكر كند. مغز او 
پروسه  پيچيدگي  به  مي سوزاند.  كالري  بنا  يك  دست  از  بيشتر 
نوشتن كه فكر كني، خيال برت مي دارد كه هر مطلب او را چقدر 

مي خرند.
 به نظر مادرش كار او في سبيل اهلل 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 
مي خواهد چه كار. اگر قرار باشد سبك زندگي اش را از سبك افقي 

به عمودي تغيير دهد. 
كارت زدن در كافه 

كردن  پاك  وسواس  به  دادن  سامان  ايميل ها،  كردن  چك 

گزارش يك روز زندگي يك عاطل

زندگي در خط افق 

گزارش

 عليرضا 
محمودي 

محمد قائد از بطالت می گويد

ما تنبل نیستیم ،  ما زیادی زرنگیم

نقد نويسان و فیلم بیني بطالت

عارضه يي علیه اراده
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بطالت در دنیاي ديجیتال
صبح كه از خواب بلند مي شويم يكي از نخستين كارهايمان 
رساندن خودمان به گوشي، تبلت يا حتي لپ تاپ و چك كردن 
ايميل ها و فيسبوك و توييتر و هزار اعتياد ديگر است. من كه شخصا 
قبل از باز شدن درست چشم ها تبلت به جلوي صورتم رسيده و 
با اينكه مي دانم هيچ اتفاقي در دنيا نيفتاده و هيچ ايميلي آنقدر مهم 
نيست كه خواندن حاال و 10 دقيقه بعدش تفاوتي بكند، با اصرار 
يكي يكي همه اپليكيشن ها را باز مي كنم 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 شبكه هاي اجتماعي و چرخيدن در ليست بلند و 
باالي وبالگ ها 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. 
شبكه هاي 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 شبكه هاي اجتماعي و ارتباطات رايانه يي حتي يك 
ارتباط دوستانه هدفمند هم نيست چون هفتاد درصد ايميل هاي 
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 
مي اندازد تا ببيند چه كسي ممكن است آن را بخواند و اليكي بزند 

و نظري بدهد. 
شايد بهترين اسم براي اين پيگيري دايم شبكه هاي اجتماعي 
كه همه به آن دچار شده ايم، ولگردي ديجيتال باشد. نكته جالب 
اين است كه اين ولگردي مي تواند هر لحظه آدم را كالفه تر كند 
يا باعث شكوفايي و انرژي مضاعف شود. تحقيقي جديد در 
باال  باعث  كاليفرنيا مي گويد كه گشت زدن در وب  دانشگاه 
رفتن توان تصميم گيري آدم ها و قوي شدن توان استداللي آنها 
مي شود. اين مساله نه به خاطر كسب اطالعات بيشتر كه به دليل 
اتفاق مي افتد. اسكن هاي مغزي اين  تقويت مسيرهاي مغزي 
تحقيق نشان مي دهد كه تعداد مدارهاي روشن شده حين گشتن 
در اينترنت حتي از تعداد مدارهاي روشن هنگام مطالعه هم 
بيشتر است. اين روزها مطالعات متنوع عصب شناختي كه تالش 
مي كنند ظرفيت هاي عملياتي مغز را افزايش دهند، تاكيد بسياري 
دارند بر »بازي« و حتي از آن باالتر »هيچ كار نكردن«. اين محققان 
به شركت ها پيشنهاد مي دهند كه كارمندان شان را در ساعاتي از 
روز بيكار بگذارند تا مغز بتواند بدون هدف روشن بماند. گفته 
مي شود اين روشن بودن بدون هدف باعث روشن شدن مسيرهاي 
عصبي اي مي شود كه در زندگي روزمره و شغلي، آگاهانه سراغ شان 
نمي رويم و دقيقا به همين دليل است كه هنگام »هيچ كاري نكردن« 
گاهي ايده هاي عجيب يا راه حل هاي بديعي به ذهن مان مي رسد 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 
مي تواند باعث تقويت ذهن شود، ولي هجوم بي وقفه اطالعات 
نامرتبط با همديگر و در همان حال انتظار دائمي براي اينكه شايد 
صفحه بعدي كه بازش مي كنيم ما را شوكه، خوشحال، آگاه، 
پيروز، پولدار يا هر چيز ديگر بكند، بسيار خسته كننده است. ما 
از شبكه هاي اجتماعي  به ايميل مي رويم شايد خبر فوق العاده يي 
بشنويم كه اصال هم نمي دانيم چيست. هر روز صبح مان را با اين 
تالش آغاز مي كنيم و تا آخر شب در تالش براي پيدا كردن چيزي 
كه نمي دانيم چيست از اين پنجره به آن پنجره و از اين اپليكيشن به 
آن اپليكيشن مي رويم و در نهايت خسته، كسل و نااميد مي خوابيم. 

درك اين دو نوع بطالت در اينترنت مي تواند كليد شادي و غم 
باشد. اگر با گشتن در اينترنت كسل مي شويد ولي بازهم به اين 
كار ادامه مي دهيد. با خودتان فكر كنيد كه واقعا مشغول گشتن به 
دنبال چه چيزي هستيد و از حاال مي توانم به شما قول بدهم كه 
احتماال پيدا كردن آن در دنياي واقعي عملي تر و راحت تر از پيدا 
كردن آن در اينترنت – آن هم در وسط آپديت هاي ديگران - است. 
اما ولگرديتان در اينترنت و شبكه هاي اجتماعي باعث مي شود 
احساس سرزندگي كنيد و شاد و خرم باشيد. به شما تبريك 
مي گويم چون اين راز مهم را كشف كرده ايد كه »وقت تلف كردني 
كه باعث شده باشد خوش بگذرانيد، وقت تلف كردن نبوده است«. 

گفت وگو با دكتر ربابه غفار تبريزي 

بطالت پیامد سرخوردگي 
روانشناختي  اختالل  یك  نشانه  مي تواند  سستي  آیا 
باشد؟ براي پاسخ به این سوال سراغ دكتر ربابه تبریزي، 
و  روانشناس  بهشتي،  شهید  دانشگاه  علمي  هیات  عضو 
روان درمانگر رفتیم. او در این گفت وگو بطالت را نتیجه یك 
فرآیند اجتماعي در پروسه رشد فرد مي داند و معتقد است، 
سرخوردگي بیش از هر عامل دیگري مي تواند افراد را درگیر 

بطالت كند. 

  آیا مي توان براي بطالت ریشه روانشناختي پیدا كرد؟
و  نوزادان  فعاليت  ميزان  به  مي توانم  بحث  شروع  براي 
تفاوت هايي كه در تحرك داخل رحم مادر و بيرون از آن دارند، 
اشاره كنم و از همين نتيجه بگيرم كه بر اساس همين تفاوت ها 
بايد بگوييم كه سستي مي تواند يك خصيصه باشد. مادري از 
سرعت راه افتادن زودهنگام و حرف زدن بچه اش شگفت زده 
مي شود، 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 مي تواند طبيعي باشد. مگر 
اينكه سالمت جسمي هر كدام از اين بچه ها به دليلي با چالش 
مواجه شده باشد. به عنوان مثال ترشح كم و غيرطبيعي تيروييد يا 
كم خوني و عقب ماندگي ها و... مي تواند در سستي اين كودكان 

تاثيرگذار باشد. 
از عوامل موثر ديگر شيوه تربيتي پدر و مادر است كه در 
ميزان تحرك و پويايي كودك تاثير مي گذارد. كودكي كه تشويق 
مي شود و احساس مي كند فعاليت هاي او ديده مي شود، بيش 
از كودكي كه از او غافل هستند و بيش از تشويق، تنبيه مي شود، 

بانشاط و پرتحرك است. 
 البته بطالتي كه ما از آن حرف مي زنیم 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 مي تواند از جامعه به 

فرد تحميل شود. 
نوجواني كه به سمت جواني مي رود به شدت تحت تاثير پدر 
و مادر خود است. اگر الگوهاي رفتاري او موفق و كارآمد باشند، 
به سمت همانندسازي با والدين خود پيش مي رود. البته اين 
همانندسازي مستلزم يك رابطه عاطفي عميق و خوب است. اين 
روند همانندسازي و موفقيت در خانه ادامه پيدا مي كند تا اينكه 
زمان ورود جوان به جامعه مي شود. حال بايد ديد جامعه چقدر 
شاد و هدفمند و قانونمند است و چقدر به توانايي و انگيزه هاي 
فرد بها مي دهد. شوق اوليه براي ورود به جامعه كم كم سركوب 
مي شود. وقتي انگيزه فرد تشويق نشود و فرد نتواند اهداف خود 
را پيگيري كند، اگر شانس نياورد، چند راه بيشتر پيش رو ندارد، 
يا مهاجرت مي كند، يا در روندي كند و پر فشار به شرايط تازه 
عادت مي كند يا خود را از جامعه جدا كرده و سبك زندگي 

شخصي خود را بنا مي كند كه ممكن است به بطالت تعبير شود. 
 چه زماني مي توانیم بگوییم بطالت یك اختالل رواني 

است؟
بطالت به اين معنا كه فرد تحركي متناسب با توانمندي هاي 
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 مي گيرد 
كه زندگي فرد را مختل كرده باشد. فرد نه تنها كار نمي كند كه 
حتي كاركردهاي اجتماعي و عاطفي خود را هم نمي تواند 
نشان دهد. مثال درس را رها كرده، در عين حال سر كاري هم 
نمي رود، قادر به برقراري يا حفظ يك رابطه عاطفي هم نيست 
و نمي تواند نقش هاي اجتماعي خود را در خانواده ايفا كند. در 
نگاه بيروني اين فرد تمام وقت خود را به بطالت مي گذراند و 
به واقع هيچ كاري انجام نمي دهد. در اين صورت تفكيك اينكه 
اين بي انگيزگي و بي نشاطي چقدر از افسردگي نشات مي گيرد 
و چقدر از موانعي كه جامعه براي رشد فرد ايجاد كرده، كاري 

است كه در پروسه درمان بايد انجام شود. 
 همان طور 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 

مي دانید؟
بايد مرز بين اهداف بلندمدت و كوتاه مدت را به بچه نشان 
داد. كودكان توانايي زيادي براي يادگيري نظم دارند. كودكي كه 
عادت هاي روتين دارد، يعني مي داند ساعت 9 بايد بخوابد، مثال 
ساعت 4 تا 5 اجازه دارد تلويزيون ببيند و... اين بچه به روتين و 
در نتيجه به برنامه ريزي روزانه عادت مي كند. محروميت به جاي 
تنبيه و تشويق بابت موفقيت در رعايت نظم به كودك هم آرامش 
مي دهد. 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 نمي دانم 

چقدر اين امكان وجود دارد. 
 گفتید در مواردي مي شود 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 مي برد؟
نشان دهنده  اندازه  به يك  دو  كار هر  به  اعتياد  يا  بطالت 
افسردگي هستند. عوامل زيادي هم در اين وضع دخالت دارند 
و نقش سياست هاي كالن تاثير زيادي بر زندگي اين دو گروه 
دارد. فراغت و كار هر دو لذت هاي زندگي هستند. بطالتي كه از 
افسردگي ريشه گرفته نه اجازه لذت از كار را به فرد مي دهد و نه 

لذت از فراغت و بيكاري را. 
من دوستي داشتم كه بي هيچ انگيزه يي تا درجه فوق تخصص 
وقتي  مي كند.  كار  بازار  در  شنيدم  بعد  مدتي  خواند.  درس 
او را ديدم به مراتب شادتر و سرزنده تر از زماني بود كه درس 
پزشكي مي خواند. گفت مدرك فوق ليسانسم را قاب كردم 
و دادم به پدرم و برگشتم سر كاري كه سال ها قبل بايد آن را 
شروع مي كردم. حاال اين دوستم را بهانه يي كردم كه به يكي 
ديگر از عواملي اشاره كنم كه نمي گذارد نه از كار و نه از فراغت 
و نه بطالت و بيكاري لذت ببريم. ما يا نمي دانيم از چه كاري 
لذت مي بريم، يا اگر هم بدانيم با هزار مانع براي رسيدن به آن 
برمي خوريم و در نهايت طيفي از ما قيد كار و پيگيري عاليق مان 

را مي زنيم. 
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 توانايي هايش در جايي 
ديده نشود، اين هيجان و نياز به هويت يابي در جاي ديگري 
ارضا مي شود. مي خواهم بگويم بطالت در شرايطي حتي انتخاب 
درستي هم بوده است. خانواده يي كه امروز شكايت از بيكاري و 
بي انگيزگي فرزندش دارد، نمي داند فرزندش چه مرز باريكي را 
براي افتادن به بيراهه رد كرده است. چه كسي مي تواند ثابت كند، 
كسي كه امروز درگير مواد مخدر شده است هوش و توانمندي 
از  است. سرخوردگي  نداشته  زندگي سالم  براي يك  كافي 
خانواده يا جامعه در نهايت فرد را به گوشه يي سوق مي دهد كه 
يا روزش را به بيكاري بگذراند يا همه آرزوهايش را در نشئه 

جهاني ديگر پي بگيرد. 

كاراكتري كه كمابيش به شكل كامل يا ناقص در وجود تعداد زيادي 
از افراد طبقه متوسط امروز و ديروز ايران به حيات خود ادامه مي دهد: 
»ابلوموف« است. اينكه »ايوان گنچاروف« رمانش را در قرن نوزدهم و در 
نكوهش ارباب زادگان و خرده بورژواهاي روس نوشته، مي تواند تا حدي 
موجب التيام خاطر باشد. چراكه موجب مي شود بدانيم كه »ابلوموف« و 
به قول روانكاوان »ابلوموويسم« پديده يي 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 مي كند از طبقه  
مادي نسبتا با ثبات، خاستگاه فرهنگي قابل دفاع و پيشينه يي مالل آور كه 
عمري را در اداره يي دولتي سپري كرده و در دوران بازنشستگي به انفعالي 
مطلق رسيده است. او نمونه يي از آدم هايي است كه ذهن شان انباشته از 
دغدغه هاي بلند پروازانه است، اما اراده يي براي عملي كردن ايده هايشان 
ندارند. »ابلوموفن در طول رمان طوري معرفي مي شود كه هرگز 
نمي توان از او به عنوان يك شخصيت منفي ياد كرد. او خباثتي در وجود 
خود ندارد. اطرافيانش را عمدا آزار نمي دهد. اما در عين حال به خود 
بد مي كند. انگار طلسم بطالت او را در بسترش محبوس ساخته و قاتل 
اراده اش شده است. شايد به نظر برسد كه در اين حالت زندگي با حضور 
يك رفيق شفيق يا يك عشق ناگهاني مي تواند رنگ عوض كند. اما نه 
تالش هاي دوست »ابلوموف« )يعني »آندره«( و نه حضور ناگهاني »الگا« 
و دلباختگي »ابلوموف« به او تاثيري بر روند زندگي اش ندارد. كار او تنها 
اين است كه در بستر لم بدهد و درباره آينده خيال پردازي كند. به شكلي 
كنايي در اين رمان نشان داده مي شود كه انساني با پتانسيل بدل شدن به 
يك فرد مفيد يا ال اقل متعارف، چگونه مي تواند با درگيري افراطي در 
سوبژكتيويته، امكان هر كنش موثري را از خود سلب كند. او براي انتخاب 
شريك زندگي اش هم با همين بطالت قمار مي كند و بيوه صاحبخانه را 
به عنوان همسر خود برمي گزيند. روانكاوان از مناظر مختلفي به پديده 
ابلوموويسم مي نگرند. اين عارضه هم ريشه در گذشته دارد و هم نوعي 
فوبياست نسبت به تغيير و آينده. ضمن آنكه اگر خيال پردازي و دغدغه 
را از شخصيت ابلوموويست حذف كنيم، او مي تواند آدمي معمولي 
باشد با يك كاهلي تنانه و فيزيكال. اما دقيقا همين فعاليت هاي فكري/ 
تخيلي است كه مايه عذاب اوست. او مي داند كه بايد از وضعيت فعلي 
خود برون رفتي را بيابد، اما اراده يي براي جهت عملي كردن اين آگاهي 
ندارد و از همين رو شكنجه مي شود. آن ريشه يي كه در گذشته محكم 
شده، او را فردي محافظه كار، راحت طلب و بي تحرك بار آورده و از 
ديگر سو، آن آينده هراسي او را كماكان در چارچوب رخوت محبوس 
مي كند؛ چون نمي داند كه توان تغيير را تا انتهاي مسير خواهد داشت يا نه، 
و نمي داند اين تغيير زندگي خود و اطرافيانش را متحول خواهد كرد يا نه. 
اين است كه خطر نمي كند و با بطالت خود مي سازد و زندگي مي كند تا 
زندگي كرده باشد. يعني راه را مي رود تنها براي اينكه تمام شود، نه به اين 
خاطر كه از يك مبدا به يك مقصد برسد. چنين است كه شخصيت هاي 
ابلوموويست، به جاي آنكه منفي جلوه كنند، بيشتر رقت انگيز و قابل 
ترحم به نظر مي آيند. اين اختالل روحي مستقيما اراده را هدف مي گيرد. 
تا آن حد كه ديگر لميدن هاي مداوم »ابلوموف« در بسترش هم رنگ و 

بويي ارادي ندارند و از سر استيصال جلوه مي كنند. 

ما  روياهاي  و  بطالت  در  وولف:  ویرجینیا 
است كه گاه حقيقت فرو نهفته باال مي آيد و آشكار 

مي شود. 
آگاتاكریستي: اختراع زاده بطالت است و نه 

احتياج. 
آنتوان چخوف: هيچ شادي اي نيست كه با بطالت برابر نباشد و 

تنها آنچه بي فايده است مي تواند لذت بخش تلقي شود. 
  هزيود بطالت را مايه شرمساري مي دانست.

  ويكتور هوگو بطالت را سنگين ترين رنج و ستم بر مي شمرد. 
ري كراك معتقد بود كه درد و رنج قابل تحمل تر از تنبلي و 

بطالت است. 
سوزان سونتاگ: ازدواج نهادي است متعهد به 
بطالت احساسات. نكته اصلي ازدواج، تكرار است 
و واالترين هدفش، ايجاد وابستگي هاي نيرومند 
متقابل. دعواها سرانجام به جايي مي رسند كه ديگر 
بي فايده مي شوند 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 جهش ها و تاللوهاي روح نبود، 

انسان در بزرگ ترين شهوت خود يعني بطالت مي گنديد. 
دیل كارنگي: بدبختي انسان از جهل نيست از تنبلي است. 

پوسه نه: تنبلي، آدمي را خيال پرست بار مي آورد. 
برتراند راسل در مقاله يي با عنوان »در ستايش 
بطالت« مي نويسد: نيل به شادي و سعادت بشر در 
تقليل سازمان يافته كار تحقق مي يابد. او معتقد بود 
كه در شرايط كنوني و با دستگاه هاي امروزي، چهار 
ساعت كار در روز براي تامين نيازهاي مردم در 

جوامع صنعتي كفايت مي كند. 
انساني  نفس  تمايالت  از  يك  هيچ  اسمایلز:  ساموئل 

خطرناك تر از تمايل به تنبلي نيست. 
تنبل ترين و ضعيف النفس ترين اعضاي جامعه بيش از همه 
شكوه و شكايت دارند، بدترين اقسام چرخ ها، چرخي است كه 

صدا و هياهوي آن زيادتر است. 
تنبلي، بال و آفت بشريت است. همانطور كه زنگ آهن را 
مي خورد و آن را فاسد مي سازد، بطالت نيز قلب افراد و ملل را 

خورده، آنها را از صفحه وجود محو  مي كند. 

يادداشت پنج گفت و گو- دو

يادداشت چهار

چنین گويند بزرگان

نازل به چشم می خورد.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 می کردند به کسب  و تجارت رو آوردند.
کارگر و بنا و لوله کش و سنگ کار و سيم کش ايرانی کار را بد و 
ناقص انجام می دهد و معيوب رها می کند لزومًا نه چون تنبل است 
بلکه چون کارفرما و ناظر و مهندس هم اهميتی نمی دهند و قويًا 
معتقدند حقشان را خورده اند و پولها را باالدستی ها برده اند و يک 

تومان را ده تومان حسابسازی کرده اند.
مجموعًا همه صبح تا شب کار می کنند 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 می دانند و به زشتی بناها و کل فضای 

وحشتناک شهر عادت کرده اند.
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 
 آورده اند البد فعاليتی می کنند و انگيزه ای دارند.  نصف شب که دکان 
بقالی )يعنی همان مينی سوپر( ما با المپ مدادی چشم آزار 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 دوره ای به این وضوح دیده نمی شد که مثال یک 
مرد یا زن به 30 سالگی برسد و حتی یک روز در زندگی اش بر سر 
کاری نبوده باشد. در این مورد به طور خاص طیفی مد نظر من 

است که هیچ اشتغال فکری ای هم ندارد.
جز در کشورهای نفتی خليج فارس، هميشه در همه جای دنيا 
اکثريتی مشغول کار بوده اند 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 نمی خورد، و سرخپوست به درد هيچ کاری نمی خورد جز 
و  امروز  برای مصرف  از درختهای جنگلی  ميوه چيدن  و  شکار 
امشب خودش، نه کاسبی.  حتی کمپانی آمريکايی نمی تواند 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 

می کنند.
به  باشد  داشته  را  استطاعتش  مردی  يا  زن  اينکه  من  نظر  به 
سی سالگی برسد و يک روز هم سر کاری نبوده باشد به خودی خود 
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 درس خوانده بگويند بهتر است 

کنار بايستند و حقوق حقــّه برادرها را غصب نکنند.
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 مي روند: كشاورزان، 

كساني كه در كار ساخت و سازند، صنعت نفت و خودروسازی.«
بسياری يا شايد بيشتر مردم ما در اين همه تعطيالت سيـّال 
چه می کنند؟  پای تلويزيون می نشينند هله هوله می خورند، تخمه 
اندكي  نتيجه گرفته بودم »گاهي  می شکنند، چـُرت می زنند.  و 
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 کرده ام و به اندرزهای والدينم و ساير ناصحان 
بی اعتنا مانده ام.  اين جوری آدم البته پولدار نمی شود اما به من يکی 

که خيلی بد نگذشته.

ه دوم ه دومنگا ه دومنگا ه دومنگا نگا

اسپم ها، خواندن صفحه اول خبرگزاري ها و انعكاس آنها در 
شبكه هاي اجتماعي محبوبش كه تمام مي شود، يعني وقت رفتن 
رسيده. ساعت هم همين را مي گويد. حاال كه هوا زودتر تاريك 
مي شود، هوا هم كه خوب است، دو ساعتي به كافه نشيني  اش 
اضافه كرده. اگر حقوق مي گرفت حتما اضافه كاري خوبي آخر 

ماه نصيبش مي شد. 
بيشترين ساعات بيداري ا ش 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 مي شد او همه اين كارها را در خانه مي كرد. منهاي ديدن 
دوستان و اعتياد به روابط اجتماعي، توقع او از زندگي چيزي در 
همين حدود است و چيزي نمي خواهد كه به خاطرش مجبور 

باشد تخت عزيزش را ترك كند. 
دوستانش، آنهايي كه مثل او در اين كافه خانه كرده اند، همه 
يك سبك زندگي واحد دارند. زندگي آنها از نظر خانواده هايشان 
زندگي باطلي است. خانواده ها نگران آينده آنها هستند، خود 
او هم حاال و در آستانه 30 سالگي نگران است، اما نگراني اش 
را بروز نمي دهد. جواب به نگراني او سال هاست در هر آستيني 
پيدا مي شود؛ كار آبرومند. اين كار آبرومند كابوس اوست. اينكه 

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 اداره يي 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 
مي كند، مشكل او اين است كه كارش به عنوان كار به رسميت 
شناخته نمي شود. او از كارش لذت مي برد و مي خواهد تا آخر 
روياهاي  همه  خانه  تحريريه  دهد.  انجام  را  كار  همين  عمر 
اوست. روياي او از كار در حقوقش خالصه نمي شود. يك دهم 
سال هاي كارش را هم بيمه ندارد، اما بيمه هم ستون روياي 

زندگي ا ش 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 بي پول باشد قهوه را هم حذف مي كند. در يكي از 
دوره هاي طوالني بي پولي ا ش با بچه هاي كافه طي كرده بود كه 

آخر شب ظرف بشورد.
 با عشق اين كار را مي كرد، اما تعداد ظرف هايي 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
سوژه وارد خانه شده است. فضا برايش سنگين است. پدرش 
طي تماسي تلفني گفته بود زودتر به خانه بيايد چون بايد حرف 
براي  مادرش  است.  بزرگ  تهديد  يك  كوتاه  پيام  اين  بزنند. 
گرم كردن فضا مي گويد شام حاضر است. سال هاست كسي 
ته  تا  مي كند  كه  پدرش شروع  نمي ماند.  او  منتظر  شام  براي 
خط را در ذهنش مرور مي كند: »اين چه زندگيه ساختي براي 
خودت، من خير تو را مي خواهم، من همسن االن تو كه بودم 
تو كالس اول مي رفتي، مي خواهي چه كار كني؟ برنامه ات براي 
زندگي چيست؟ اقال برو خارج يه درسي بخون...« هيچ كدام 
از اين جمله هاي طاليي تكانش نمي  دهد جز اينكه »برنامه ات 
چيست«. اين كلمه برنامه مثل يك اتصال كوتاه برق، تنش را 

مي لرزاند. 
سوژه وارد اتاق مي شود. همه صفحاتي كه يك ساعت اخير 
در اينترنت چك نشده، چك مي كند. مي رود سر بازي محبوبش. 
كمرش روي تخت چنان آرام گرفته كه فكر مي كند كاش مي شد 
با همين تخت و تشك در شهر حركت كند. بين هر مرحله از 
بازي سري به صفحه هاي باز و هر دم آپديت شونده ا ش مي زند 

كه چيزي نديده نمانده باشد.
شب خواب هاي اينترنت كه مي خوابند، كتاب ناتمام باالي 

سرش را برمي دارد و مي خواند. 
 ترافيك مقابل در دستشويي يعني خانه آماده خواب مي شود. 
او تازه دلش چاي مي خواهد. 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 ثانيه يي 
كه چشمش جواب بدهد، بيدار خواهد ماند. معموال از صداي 
هستند،  كالغ ها  و  خروس ها  از  سحرخيزتر  كه  گنجشك ها 
گوش  به  هدفون  اينكه  مگر  است،  خوابش  وقت  مي فهمد 
مشغول تماشاي فيلم يا شنيدن موسيقي باشد. مي خوابد و دعا 
مي كند هيچ دزدي تا ظهر، سراغ هيچ ماشيني در همسايگي او 

نرود. 

گزارش يك روز زندگي يك عاطل

زندگي در خط افق 
 علي 

مسعودي نيا

شويم يكي از نخستين كارهايمان 

   جادي 
ميرميراني

محمد قائد از بطالت می گويد

ما تنبل نیستیم ،  ما زیادی زرنگیم

درباره ابلوموف و ابلوموويسم

عارضه يي علیه اراده

ه دوم ه دومنگا ه دومنگا جامعهنگا




