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درباره نیاز ضروری و فوری به بطالت و فراغت؛

در باب حواشی فم تریپ؛

چرا »اسب بهتر است یا موتورسیکلت؟« 
جواب مشخصی ندارد؟

به افتخار هنر از یاد رفته ی »دراز کشیدن«

»که یکی چراغ روشن، ز هزار مرده بهتر«

ایــده ی تکلیــف، از نظــر تاریخــی، حربــه ای بــوده اســت در دســت 
قدرتمنــدان تــا افــراد را وادار کننــد بــه ســود اربابــان خــود زندگــی 

کننــد؛ نــه بــه ســود خودشــان.
ایــن جملــه، گزیده ای ســت بــر آرای برترانــد راســل، مــردی کــه بــه 
نــگاه  همــان  راســل  اســت.  مشــهور  اندیشــه  تاریــِخ  همه چیــزداِن 
متفــاوت و نوینی ســت کــه مــا در مواجهــه بــا چیــزی کــه برخــی آن را 
نیازمندیــم.  دارنــد،  نظــر  آن  اهمیــت  بــه  برخــی  و  کــرده  نکوهــش 
او مقالــه ی خــود را بــا عنــوان در ســتایش بطالــت آغــاز می کنــد و 
ــرده،  ــچ روشــن ذهــن خــود خــارج ک ــه از مارپب ــی ک ــد متن ــد بن در بن

می گشــاید. یــک جهان بینــی  بــرای  نویــن  دریچــه ای 
درواقــع می توانیــم بگوییــم کــه انســان، نخســت بــه زمــان و بعــد بــه 
ــر  ــه غی ــز ب ــاً هیچ چی ــده اســت. یقین عناصــر حیاتــی جســمانی اش زن
از کوشــش، زیســت فــردی و اجتماعــِی بشــریت را جلــو نمی بــرد. 
امــا این کــه دقیقــا در کــدام قســمت از ایــن زندگــی تعالــی و رشــد 

ــا اســت. ــرد، نقطــه ی تقاطــع مبحــث م ــرار می گی ق
آن را  کــه  سکه ای ســت  دیگــر  روی  منزلــه ی  بــه  فراغــت،  اوقــات 
زیســت بشــری می نامیــم؛ یــا بــه عبارتــی زندگــی انســان از منظــر 

اســت. تکلیــف«  و  »فراغــت  روی  دو  دارای  زمــان، 
فراغــت، برهــه ی زمانی ســت کــه اعضــای جامعــه فــارغ از اجبارهــای 
محیــط کار و تحصیــل و الزامــات زندگــی، از طریــق آن اســتعدادهای 
را  خــود  شــخصیت  آن  امتــداد  در  و  بخشــیده  توســعه  را  خــود 
گســترش می دهنــد. در بــاب اهمیــت بررســی ایــن برهــه ی زمانــی 
شــرایط  از  بازتابــی  فراغــت،  اوقــات  گــذران  کــه  بــس  همیــن  نیــز 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی هــر جامعــه اســت کــه اســتفاده ی 
مطلــوب از ایــن اوقــات می توانــد تأثیــر درخــور توجهــی در بهبــود 
کیفیــت زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی افــراد جامعــه داشــته باشــد.  

لکــن هنــوز آن چــه بایــد برداشــت شــود، بــه ســرمنزل مــا نرســیده 
ایــن موضــوع  از  تکــه  بــه هــر  را  بایــد خودمــان  کــه  ایــن ماییــم  و 

برســانیم. پیچیــده 
ــل دارد در  ــم کــه انســان تمای ــز معتقدی ــه مــدد آرای راســل، مــا نی ب
بــه نوعــی  اوقاتــی کــه از کار اجبــارى و وظیفــه اى فــارغ می شــود، 
بــه تفریــح و یــا ســرگرمی بپــردازد. بــه زبانــی ســاده تر و بــا قــدری 
اوقــات  کــه معتقدنــد داشــتن  افــرادی  بــه  پاســخ  در  تعارف زدایــی 
فراغــت یــا همــان زمانــی بــرای بطالــت، عنصــری غیرمفیــد در زندگــی 
انســان اســت، بایــد چنیــن بگوییــم کــه تمایــل بــه اوقــات فراغــت، 

یکــی از نیازهــای اساســی انســان اســت.
هــر  در  فراغــت  اوقــات  گذارنــدن  کــه گفتیــم چگونگــی  همان طــور 
جامعــه بــه عوامــل متعــددى بســتگی دارد کــه بایــد بــه فرهنــگ، 
امکانــات مالــی فــردى و اجتماعــی به عنــوان دو عامــل مهــم اشــاره 
نمــود. امــروزه روان شناســان عقیــده دارنــد کــه تفریــح و ســرگرمی 
نقــش مهمــی در پــرورش قــواى جســمانی، فکــری، اخالقــی و رفتــارى 
به طــرز صحیــح  و  به خوبــى  اوقــات  ایــن  از  افــراد دارد و چنان چــه 
اســتفاده شــود، در پیش گیــرى از انحرافــات و کج روى هــا می  توانــد 
ــر  ــه ی یــک راه ب ــز به مثاب ــا نی ــر م ــر باشــد. اگ به نحــو چشــم گیرى مؤث
اوقــات  در  کــه  بدانیــم  بایــد  باشــیم،  جامعــه  دل ســوز  اجتماعــی 
فراغــت افــراد فرصــت  دارنــد تــا هدف هــاى مشــخص و معینــی را 
دنبــال نماینــد و بــه رشــد همه جانبــه ی شــخصیت خــود بپردازنــد. 
اکثــر نظریه هــای اوقــات فراغــت در قــرن بیســتم بــه وجــود آمــده 
اســت؛ بســیاری از آن هــا پاســخی بــوده بــه مشــکالتی کــه از انقــالب 
صنعتــی ناشــی شــده اند. تاکنــون دربــاره ی اوقــات فراغــت صدهــا 

ــه شــده اســت.  ــه و تعریــف ارائ نظری
اگــر مــا نیــز بــر ســر ایــن نکتــه بــه اجمــاع رســیده باشــیم کــه اعمــال 
فــردی انســان ها بــا بعــد روانــی و روحــی آن هــا همــواره ارتباطــی پویــا 
اوقــات فراغــت در زندگــی مــا نقــش  بایــد بدانیــم کــه  پــس  دارد؛ 
تعییــن کننــده ای دارد و ماننــد هــر نهــاد دیگــری، دارای کارکردهــای 
این بــازه ی  تعیین کننده بــودن  از  ســخن  وقتــی  اجتماعی ســت. 
در  انســان  تعالــی  کــه  اســت  ایــن  منظورمــان  می کنیــم،  زمانــی 
بــا دیگــر  بازیگــر  یــک  به عنــوان  را  او  برهــه می توانــد نســبت  ایــن 

بازه هــای زمانــی خــود، تبییــن کنــد.
فرجــام آن کــه اگــر بــه مبحــث اصلی مــان یعنــی فراغــت رجــوع کنیــم 
و بخواهیــم در بحــر اهمیــت آن شــناور باشــیم، بایــد اشــاره کنیــم 
کیفیــت  ســاختن  غنــی  نهــاد،  ایــن  کارکردهــای  مهم تریــن  از  کــه 
زندگــی، رشــد ابعــاد مختلــف فــردی و پیش گیــری از اســتفاده های 

ضــد اجتماعــی و بزهکارانــه از وقــت آزاد اســت. 
بدانیــم  بایــد  موضــوع  ایــن  مــرور  و  مطالعــه  در  آن چــه  هم چنیــن 
ایــن شــماره از نشــریه مدنظــر قرارگرفتــه اســت-  -هدفــی کــه در 
کــه  بــود  خواهــد  فراغــت  اوقــات  آمــوزش  وجــودی  فلســفه ی 
به عبارتــی همــان فراگیــری دانــش اوقــات فراغــت و کارکردهــای آن 
اســت. از طریــق آمــوزش اوقــات فراغــت می تــوان بــه افــراد کمــک 
اوقــات  آمــوزش  ببرنــد.  بهــره  فراغتــی  موقعیت هــای  از  تــا  کــرد 
فراغــت هم چنیــن باعــث می شــود کــه مــا از وقــت و توانایی هایــی 
اســت،  مطلــوب  برای مــان  و  می خواهیــم  خــود  کــه  آن گونــه  خــود 
و  تأمــل  تفریــح،  اســتراحت،  به موقــع  یعنــی  کنیــم؛  بــرداری  بهــره 
کار کنیــم و بــه خویشــتن خــود نزدیــک شــویم. در ســتایش بطالــت 
بــازی  و  تفریحــی  فراغتــی،  موقعیت هــای  کــه  داشــت  اشــاره  بایــد 
در جامعــه پلی ســت جهــت تکامــل شــهروندان و ارتقــای ســالمت 

جامعــه.

صفحه 2

در مدحِ بی کاریِ زیرکانه؛

چه می شد اگر قدری به نظاره  ی بیرونِ پنجره می نشستیم؟



ابراهیــم دمشــناس بــا بیــان این کــه موافــق بــا تغییــرات کنکــور بــه ســمت و ســوی حــذف آن اســت، در عیــن حــال می گویــد: ایــن 
تغییــرات بایــد بــا در نظرداشــت فرجــه ای باشــد تــا تغییــر آســیب زا نباشــند.

ــم حــذف درس هــای عمومــی از کنکــور  ــاره تصمی ــه پرســش های ایســنا درب ــوب ب ــات و داســتان نویس در پاســخ مکت ــم ادبی ــن معل ای
۱۴۰۲ نوشــته اســت: »واقعیــت ایــن اســت کــه اقــدام اخیــر نهادهــای آموزشــی کشــور دربــاره دخــل و تصــرف مــواد درســی آزمون هــای 
کنکــور امــر تــازه ای نیســت؛ تصمیمــات یک جانبــه پشــت درهــای بســته بــدون در نظــر گرفتــن کادر آموزشــی و دانش آمــوزان ســنت 
ــال  ــدارد. همــواره هدف هــای دیگــری را دنب ــش در جامعــه ن ــم و دان ــه حــال گســترش عل ــچ نفعــی ب ــداوم آن هی ــه ت ناپسندی ســت ک

می کنــد کــه الجــرم دور از آمــوزش عمومــی و تخصصــی اســت.
ادامه خبر را می توانید از طریق اسکِن کیوآر کدِ درج شده مطالعه کنید. 

نگاهی به حذف ادبیات و دیگر درس های عمومی در کنکور
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نگــــاه ویژه

ــده  ــی خوان ــد ســروده و رضــا یزدان آن جــا کــه اندیشــه فوالدون
کــه:

بین این صد تا اتوبان یه مسیر منحنی نیست
که کسی پشت سرم هی، نده فرمان واسه ی ایست...

اگــر مشــغول رانندگــی کــردن باشــی، احتمــال زیــادی دارد کــه 
از خــودت بپرســی واقعــا آن لحظــه کــی فــرا می رســد؟ لحظــه ی 

دیــدن خــط منحنــی و خــروج از اتوبــان؟
مــا هــر روز مشــغول رانــدن در اتوبانیــم؛ اتوبــان، خاصیتــی 
دارد کــه مــا را بــه ســمت ســرعت بیش تــر ســوق می دهــد 
و معادالتــش طــوری رقــم می خــورد کــه اگــر ســرعتت را کــم 
کنــی، قطعــا بــرای خــودت و دیگــران دردســر درســت می کنــی.
ــِن  ــه می کنیــم، همیــن ســرعت گرفت چیــزی کــه هــر روز تجرب
بــرای بهتــر جــا افتــادن در مســیر اتوبان هاســت و  بیش تــر 
ــه  ــد؛ خــود ب ــر کن ــد ســرعت مــا را بیش ت ــزی کــه بتوان هــر چی
خــود »خــوب و مفیــد« تلقــی می شــود و هرچیــزی کــه ســرعت 
را کــم کنــد و »بکاهــد«، خــود بــه خــود نامطلــوب و غیرمفیــد 
بیــرون  مطلــوب،  عناصــر  دایــره  از  و  می شــود  دســته بندی 

می شــود. گذاشــته 
حــاال تصــور کنیــد کــه اتوبان هــا هــر روز وســیع تر و گســترده تر 
شــوند. بــه نحــوی کــه محــدوده خاصــی نداشــته باشــند و 
طــرزی از بی نهایتــی را در برابــر مــا گشــوده باشــند؛ ســرعت 
بیش تــر و مســیر طوالنی تــر... . شــاید در نــگاه اول جــذاب بــه 

نظــر برســد، امــا تــا کجــا؟
»نتیجه محــوری«  و  »عمل گرایــی«  عصــرِ  در  زندگــی  مســیر 
طــوری طراحــی شــده کــه مــا بــرای کســِب بیش تــر رفــاه و 
ــر و مســیرهای گشــوده تر  ــه ســمت ســرعت بیش ت آســایش ب
حرکــت کنیــم و همیشــه پایــان مســیر و اتوپیــای ســاخته و 
پرداختــه شــده در آن بــه مــا راننــدگان اتوبــان وعــده داده شــده 

اســت.
بــه عنــوان کســی کــه سال هاســت در مســیر پرشــتاب اتوبــان 
رانــده و همــواره دغدغــه مفیــد و نتیجه گــرا بــودن را داشــته 

در ســنت مســیحیت، تنبلــی و بــی کاری، یکــی از هفــت گنــاه 
کبیــره اســت؛ چراکــه پایه هــای جامعــه و برنامــه ی خــدا را 
متزلــزل کــرده و انســان ها را بــه انجــامِ دیگــر گناهــان دعــوت 

می کنــد.
می تــوان  هــم  دیگــری  جــای  در  را  تنبلــی  ریشــه های  امــا 
جســت و جو کــرد؛ مثــال شــاید مشــکل از ژن های مــان اســت! 
اجــدادِ خانه به دوش  مــان چــاره ای نداشــتند، جــز این کــه بــرای 
بــه دســت آوردِن اندک منابــِع غذایــی و فــرار از شــکارچیان 
قــدری  را  انــرژِی خــود  بــا دشــمنان،  و غارت گــران و مبــارزه 
ذخیــره کننــد؛ تــالش کــردن بــرای هرچیــزِ غیــر ســودمندی، 
البتــه کــه در  بــه خطــر بینــدازد.  می توانســت بقای شــان را 
غیــاِب آنتی بیوتیک هــا و بانک  هــا و جاده هــا و یخچال هــا و... 

»بلند-مــدت  فکــر کــردن« چنــدان هــم منطقــی نبــود!
امــا در دنیــای امــروزی، بقــای ِصــرف از دســتورِ کار خــارج شــده 
و حــاال چشــم اندازِ بلند -مــدت و تعهــد اســت کــه مــا را بــه 
بهتریــن نتایــج می رســاند. بــا ایــن وجــود، غریزه مــان هنــوز 
بــه دنبــاِل ذخیــره ی انرژی ســت و مــا را مجبــور می کنــد بــه 
پروژه هــای غیرقابــل اطمینــان بــا ثمــرات بعیــد و نامشــخص 

بی میــل باشــیم.
حقیقــت ایــن اســت کــه افــرادِ معــدودی »انتخــاب« می کننــد 
به اصطالح »تنبل « هــا،  همیــن   از  خیلــی  باشــند.  تنبــل  کــه 
آن هایــی هســتند کــه هنــوز کار یــا فعالیــِت مــورد عالقه شــان 
ــه انجامــش نیســتند.  ــادر ب ــی ق ــه دالیل ــا ب ــد، ی ــدا نکردن را پی
کار آن جایــی بیــخ پیــدا می کنــد کــه شــغلی کــه ساعات شــان 
را صــرف انجــامِ آن می کننــد و بــه مــددِ حــق و مزایــای آن، 
تخصصــی  آن قــدر  می کننــد،  پرداخــت  را  قبض های شــان 
و مبهــم می شــود کــه دیگــر نمی تواننــد بــا میــل و اشــتیاِق 
ســابق، هــدِف پشــِت آن را درک کننــد. پــس اصــال چــرا بــه 

خودمــان زحمــِت تــالش کــردن بدهیــم؟

2014 پیشــنهاد داد تــا تعــداد روزهــای کاری هفتــه بــه 4 روز 
برســد و کشــورهایی مثــل ایســلند، نیوزیلنــد، ژاپــن و اســپانیا 
هــم بــا آن موافقــت کردنــد آن هــم بــدون کاهــش حقــوق و 

ــروی کار. ــای نی مزای
برگردیــم بــه روایــت خودمــان، مســیر طراحــی شــده امــروز 
انســان، زندگی محــور نیســت و ژنــوم موجــود در مرکــز آن، کار 

و رفــاه اســت، نــه زندگــی و معنــا!
فنجــان  یــک  کســی  اگــر  نیســت  عجیــب  خیلــی  امــروز 
قهــوه بخــورد تــا بتوانــد بهتــر کار کنــد؛ امــا عجیــب و حتــی 
کاری،  روز  وســط  اگــر  می رســد  نظــر  بــه  ساختارشــکنانه 
کارکنــان، یــا در میــان یــک کالس درس، اســتاد و دانشــجویان 
تصمیــم بگیرنــد تــا فقــط بــرای خــروج از مســیر و ایجــاد یــک 
تجربــه دوســتانه یــا انســانی بــا هــم چــای بنوشــند یــا قهــوه ای 

ــاران زیبــای پشــت پنجــره ســخن  ــه ب ــد و راجــع ب بخورن
بگوینــد!

همــه این هــا بــه خاطــر هســته مرکــزی نــگاه مــا بــه مفهوم 
نبایــد  انصــاف  از  البتــه  اســت.  گرفتــه  زندگــی شــکل 
خــارج شــد کــه مفهــوم زمــان و شــتاب در زندگــی انســان 
در طــول مســیر دســت خوش تغییــر می شــود و مثــال در 
برخــی ســنین تندتــر و در برخــی کندتــر می شــود و الزامــا 
تجربــه یــک نفــر قابــل تعمیــم بــه دیگــران نیســت؛ امــا 
مهــم اســت کــه اگــر در هســته مرکــزی نــگاه نــوع بشــر، 
ژنــوم زندگــی و معنــا، جایگزیــن کار و رفــاه شــود، انــدک 
انــدک بقیــه ابعــاد هــم مســیر اصــالح را آغــاز می کننــد.
ســایر  از  بیــش  کــه  چیــزی  هــم  تجربــه شــخصی  در 
ابعــاد بــه نگارنــده حــس ارزشــمندی می دهــد؛ ارتباطــات 

انســانی حاکــم بــر شــبکه کارهــا و فعالیت هــا و غنــا و 
پررنــگ شــدن ایــن وجــه از زندگــی اســت، 

نــه الزامــا خــود کار یــا نتیجــه آن.
انتخــاب  بزنــم؛  مثــال  بخواهــم  اگــر 

طــرف داراِن ایــن نــوع از بــی کارِی اســتراتژیک در زمان هــای 
می نشــینند،  زندگــی  نظــاره ی  بــه  بطالت شــان  و  فراغــت 
روزمــره  چرندیــاِت  از  می اندیشــند،  ژرف  می گیرنــد،  الهــام 
و  ســالمت  و  می کاهنــد  ناکارآمدی شــان  از  می گریزنــد، 
ــرای فعالیت  هــا و مشــکالِت جــدی و بااهمیــت  توان شــان را ب
معنــای  می توانــد  بــی کاری  گاهــی  می کننــد.  صرفه جویــی 
تنبلــی را هــم در خــود جــای دهــد، امــا هم زمــان زیرکانه تریــن 
مقولــه ی  زمــان،  مــی رود.  شــمار  بــه  هــم  کــردن  کار  روِش 
عجیبی ســت؛ گاهی وقت هــا بهتریــن راهِ اســتفاده از آن، هــدر 

اســت؛ وقتــی بــه پشــت ســر و مســیر طــی شــده نــگاه می کنــم، 
احســاس می کنــم کــه چیــز چشــم گیری از آن همــه شــتاب و 

عجلــه در ذهــن نــدارم.
در عــوض همــه لحظاتــی کــه در مســیرهای منحنــی گذرانده ام 
را بــه یــاد دارم و چیــزی کــه بــه عنــوان خاطــرات یــا توشــه 
زندگــی امــروزم در اختیــار دارم، همیــن منحنی هــای خــارج از 

خــط اصلــی مســیر هســتند.

آن قــدر ســهل انگار نیســتم کــه بخواهــم بگویــم کال مســیر 
اشــتباهی را طــی کــرده ام یــا حتــی بگویــم کــه تــا حــدود بســیار 
زیــادی مدیــون راه و شــتابی کــه داشــتم نیســتم؛ نــه همــه 
این هــا الزم بــوده و اگــر آن هــا نبودنــد امــروز حتــی ایــن مایــه را 
نداشــتم کــه همیــن چنــد کلمــه را بنویســم؛ امــا معقول تریــن 
ســوال و منطقی تریــن چیــزی کــه بایــد بــا آن رو بــه رو شــویم 

ایــن اســت کــه »تــا کجــا؟«.
کمــی از زندگــی خــودم بیــرون مــی روم و بــه زندگــی نــوع بشــر 
نــگاه می کنــم؛ مــا مســیری را ترســیم کرده ایــم کــه شــامل 
چهــار دوره اســت؛ کودکــی و نوجوانــی، جوانــی، میان ســالی 
و ســال مندی؛ ایــن مســیر طــوری طراحــی شــده کــه جوانــی و 
میان ســالی را بــا شــتاب بســیار طــی می کنیــم و خودمــان را 
ســرگرم آمادگــی بــرای کار کردن)حرکــت پرشــتاب( و اصــل کار 
کــردن می کنیــم و ســپس وارد ســال مندی می شــویم و خــود 

ــا... . ــه خــود شــتابمان کــم می شــود و باقــی قضای ب
امــا آیــا ایــن حرکــت مــداوم و پرشــتاب نبایــد ختــم بــه آســایش 
مســیر  دل  در  بیش تــر  منحنــی   خطــوط  و  بیش تــر  رفــاه  و 
هــم بشــود؟ یــا بــه تعبیــر »راســل« آیــا پنــج یــا شــش روز کار 
ــا  ــا حجــم باالیــی از اضافــه کاری ی در هفتــه آن هــم معمــوال ب
شــیفت های بیش تــر، نبایــد پــس از یــک بــازه منطقــی بــه 

ســمت کم تــر شــدن حرکــت کنــد؟
شــاید در همیــن راســتا بــود کــه ســازمان جهانــی کار در ســال 

یکــی از عوامــل روان شــناختی کــه منجــر بــه تنبلــی می شــود، 
تــرس  موفق شــدن  از  افــراد  برخــی  ناامیدی ســت.  و  تــرس 
دارنــد یــا عــزت نفــِس کافــی بــرای به راحتــی روبــه رو شــدن بــا 
موفقیــت را ندارنــد و در نتیجــه تنبلــی می کننــد، تــا عمــدا 
نقشــه های خــود را بــرای رســیدن بــه موفقیــت نابــود کننــد. 
ویلیــام شکســپیر ایــن ایــده را در تــراژدی آنتونــی و کلئوپاتــرا1 
به روشــنی بیــان می کنــد: »بخــت خــود می دانــد کــه هنگامــی 
تحقیــر  را  او  بیش تــر  می زنــد،  بیش تــری  ضربه هــای  کــه 
از  نــه  کــه  هــم هســتند  افــراد  از  نــوع دیگــری   .» می کنیــم 
موفقیــت، بلکــه از شکســت بیــم دارنــد و تنبلــی را بر شکســت 
ترجیــح می دهنــد. آن هــا بــا جمالتــی هم چــون »مــن شکســت 
نخــوردم، مــن فقــط هیچ وقــت تــالش نکــردم« خــود را گــول 

می زننــد و از شکســت های احتمالــی فاصلــه می گیرنــد.
در  را  خــود  چــون  می کننــد،  تنبلــی  هــم  آدم هــا  از  گروهــی 
ــه ی  ــد کــه حتــی حوصل ــه ای می بینن ــِت ناامیدان ــان وضعی چن
فکــر کــردن دربــاره ی کاری را ندارنــد؛ چــه برســد بــه انجــام 
دادِن آن. از آن جــا کــه ایــن   قبیــل از افــراد حتــی از رویارویــی بــا 
شراطشــان دوری می کننــد، می شــود این طــور اســتدالل کــرد 
کــه آدم هــای »تنبلــی« نیســتند )البتــه کــه تــا حــدی می شــود 
بــه همــه ی آدم هــای به اصطالح تنبــل نســبت داد!(.  ایــن را 
در حقیقــت مفهــوم »تنبلــی«، مفهــوم »توانایــی انتخــاب بــرای 
تنبــل نبــودن« یــا همــان »وجــود اراده آزاد« را نیــز در بــر دارد.
 )idleness(بــی کاری بــا  را   )laziness(تنبلــی اغلــب  مــا 
مدتــی  بگیریــم  تصمیــم  اســت  ممکــن  می گیریــم.  اشــتباه 
بــرای  زیــرا  بگذرانیــم؛  نــدادن«  انجــام  »هیــچ کاری  بــه  را 
بــی کاری، بیــش  از هــرکارِ دیگــری ارزش قائلیــم. لــرد ملبــورن، 
نخســت وزیرِ محبــوِب ملکه ویکتوریــا، بــه ســتایِش فضایــِل 
مفهومــی بــه نــامِ »بطالــِت هوشــمندانه« پرداختــه اســت. جــک 
وِلــش، مدیرعامــل کمپانــی جنــرال الکتریــک، هــم کــه اخیــرا 
فــوت کــرد، ســاعتی از هــرروزش را بــه کاری کــه خــود آن را 

می گذرانــد.   می خوانــد،  پنجــره«  بیــروِن  تماشــای  »زمــاِن 

نتیجه محــور،  شــبکه  یــک  برابــر  در  معنایــی  شــبکه  یــک 
مثــل انتخــاب بیــن اســب و موتورســیکلت اســت. انتخابــی 
کــه کامــال بــه بینــش مــا و پارادایــم حاکــم بــر ذهنیــت مــا 
برمی گــردد؛ انتخابــی کــه در انتهــای هیــچ بحثــی مشــخص 
بــه  کامــال  آن  در  نمی توانــد  اســتداللی  هیــچ  و  نمی شــود 

برســد. نتیجــه 
پــس این کــه تصمیــم بگیریــم کــه گاهــی از خــط بیــرون بزنیــم 
و از اتوبــان بیــرون برویــم و بــا کســانی کــه انتخــاب کرده ایــم در 
مســیرهایی کــه برایمــان جذابیــت دارد، حرکــت کنیــم؛ اگرچــه 
الزامــا بــه توســعه مــا نمی انجامــد، امــا قطعــا در تعالــی مــا 

نقــش پررنگــی دارد.
نقشــی کــه در آن، نیــاز بــه دور شــدن وجــود دارد؛ نیــاز بــه 
ــم  ــع طــی کرده ای ــه در واق ــن از مســیری ک ــه گرفت کمــی فاصل
امــا احســاس می کنیــم کــه هنــوز هــم مشــغول طــی کــردن 
آن هســتیم؛ خــروج از اتوبــان، خــروج از خــودرو و نــگاه کــردن 
بــه جــاده پشــت ســر شــاید بهتریــن چیــزی باشــد کــه در 
ایــن مســیر بــه مــا کمــک می کنــد؛ چیــزی کــه ممکــن اســت 
ــی  ــم؛ کلمــه ای کــه حت ــت بگویی ــا حتــی بطال ــه آن فراغــت ی ب
ــودن  ــار معنایــی منفــی همراهــش نشــات گرفتــه از حاکــم ب ب
نظریــه رقیــب اســت و شــاید بایــد بیش تــر و بیش تــر از منظــر 
تحســین دربــاره آن ســخن گفــت؛ در ســتایش بطالــت... .  

دادنــش اســت. 
آســان اســت کــه »کاری انجــام نــدادن« را بدیهــی تلقــی کنیــم 
ــن اســت کــه جامعــه  ــم. واقعیــت ای و آن را دســت  کــم بگیری
مــا را بــرای ســال ها »مفیــد بــودن« –البتــه بــه تعبیــر خــودش- 
آمــاده می کنــد، امــا مطلقــا فرصتــی بــرای بطالــت و فراغــت را 
فراهــم نمی کنــد. بطالــِت اســتراتژیک یــک هنــرِ متعالی ســت 

کــه ماهــر شــدن در آن، کارِ هرکســی نیســت.
در  دارد.  وجــود  ماللــت  و  بطالــت  میــان  باریکــی  تفــاوِت 
قــرن 19ام آرتــور شــوپنهاور، فیلســوف و نویســنده ی آلمانــی، 
بــاور داشــت کــه اگــر زندگــی ذاتــاً معنــادار و رضایت بخــش 
باشــد، مفهومــی چــون ماللــت وجــود نخواهــد داشــت. پــس 
تجربــه ی کســالت و ماللــت، گــواهِ بی معنایــِی زندگی ســت کــه 
دریچــه ای از افــکار و احساســاِت ناخوشــایندی را بــه روی مــان 
فعالیت هــا  از  انبوهــی  بــا  را  آن  معمــوال  مــا  و  می کنــد  بــاز 
بــا بی احساســی  یــا حتــی  افــکار و احساســاِت مخالــف  یــا 

می کنیــم.  مســدود 
در رمــاِن شناخته شــده ی آلبــر کامــو، ســقوط، کلمانــس بــه 
غریبــه می گویــد: »بــا مــردی آشــنا شــدم کــه بیست ســال از 
عمــرش را پــای زنــی ســبک مغز گذاشــت، هرچــه داشــت فــدای 
او کــرد، دوســتی هایش، شــغلش، حتــی حیثیــت و زندگــی 
آبرومنــدش، و یــک شــب پــی بــرد کــه هرگز دوســتش نداشــته. 
ایــام برایــش مــالل آور بــوده، همیــن و بــس، همان طــور کــه بــرای 
اکثــر مــردم. به همین خاطــر، زندگــی کامــل و یک پارچــه ای، 
پــر از دردســر و کشــمکش های اندوه بــار و شــورانگیز، بــرای 
خــودش خلــق کــرد. بایــد اتفاقــی بیفتــد؛ اغلــِب وابســتگی های 
انســانی علتــی جــز ایــن نــدارد. بایــد اتفاقــی بیفتــد، حتــی اگــر 

اســارِت عــاری از عشــق باشــد، یــا جنــگ، یــا مــرگ2«. 
در مقالــه »منتقــد بــه مثابــه  هنرمنــد«، اســکار وایلــد این گونــه 
می نویســد کــه »هیــچ کاری نکــردن دشــوارترین کارِ دنیاســت؛ 

دشــوارترین و البتــه خردمندانه تریــن«. 
می توانســتیم  مــا  همــه ی  اگــر  بهتــری می شــد؛  جــای  دنیــا 

بیــروِن پنجــره بگذرانیــم... . بــه  تماشــای  مدتــی را 

درج شــده  کــدِ  اســکِن کیــوآر  از طریــِق  را می توانیــد  یادداشــت  ایــن  متــِن اصلــی 

بخوانیــد.  

1. آنتونی و کلئوپاترا، ترجمه عالءالدین پازارگاری، انتشارات علمی و فرهنگی

2. سقوط، ترجمه کاوه میرعباسی، نشر چشمه

مهدی نعیمیان راد
دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 

شادی اسعدی
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 98

چرا »اسب بهتر است یا موتورسیکلت؟« 
جواب مشخصی ندارد؟

چه می شد اگر قدری به نظاره  ی بیرونِ 
پنجره می نشستیم؟

درباره نیاز ضروری و فوری به بطالت و فراغت؛

در مدحِ بی کاریِ زیرکانه؛

ایــن یادداشــت، بــه قلــمِ نیــل برتــون )Neel Burton(، در 11 اکتبــر 2019 بــا 

 »To make laziness work for you put some effort into it« عنوان

در وب ســایت Aeon منتشــر شــده اســت. 

*Cape Cod Mourning, 1950, Edward Hopper



ــه عربســتان ســعودی نوشــت کــه یمــن  ــاره ســفر احتمالــی رئیــس جمهــوری آمریــکا ب یــک رســانه آمریکایــی در گزارشــی در پــی گمانه زنی هــا درب
هزینــه تغییــر موضــع بایــدن و »آشــتی« او بــا حاکــم دوفاکتــوی ریــاض را پرداخــت خواهــد کــرد.

پایــگاه خبــری »پولیتیکــو« بــا انتشــار یادداشــتی دربــاره ســفر احتمالــی جــو بایــدن بــه منطقــه و عربســتان ســعودی طــی مــاه آتــی میــالدی بــه تغییــر 
موضــع وی دربــاره عربســتان و نقض هــای صــورت گرفتــه توســط ایــن کشــور در زمینــه حقــوق بشــر و جنــگ یمــن اشــاره کــرد.

ادامه خبر را می توانید از طریق اسکِن کیوآر کدِ درج شده مطالعه کنید. 

یمنی های بی گناه؛ اولین قربانی آشتی بایدن با بن سلمان

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و پنجم/ نیمه دوم خرداد  3۱۴۰۱
نگــــاه ویژه

محــور  حــول  باســتان  رومی هــای  زندگــِی  بیش تــر  اگرچــه 
»نگوتیــوم« یــا همــان کار و تجــارت می چرخیــد، امــا زمانــی 
بــرای »اوتیــوم« کــه تفریــح بــود نیــز وجــود داشــت؛ از شــنا 
نمایش هــای  در  تــا حضــور  رومیــزی؛  بازی هــای  تــا  گرفتــه 
تئاتــر، ورزش هــای دو و میدانــی و ســرگرمی هایی کــه رومیــان 
ایــن  کــه  اگرچــه  لــذت می بردنــد؛  از آن  باســتان  در دوران 

ســرگرمی ها تفــاوت چندانــی بــا امــروزه نداشــتند.
منطقــه ی  رم،  در  تفریحــی  مناطــق  محبوب تریــن  از  یکــی 
ــِن بــازی  ــوس اســت؛ دشــت ســیالبِی وســیعی کــه زمی مارتی
بــرای جوانــاِن رُم بــود. در منطقــه ی مارتیــوس بــه ورزش هــا 
و فعالیت هــای مختلفــی از جملــه پــرش، کشــتی، بوکــس و 
مســابقات پرتــاب می پرداختنــد و عمومــاً دختــران و زنــاِن 

ایــن فعالیت هــا شــرکت نمی کردنــد. رومــی در 
شنا

شــنا یکــی از فعالیت هــای مــورد عالقــه ی پســران رومــی بــود 
و بیش تــر در رودخانــه تیبــر، در کنــار منطقــه ی مارتیــوس 
بــه  مجهــز  رومــی  حمام هــای  بیش تــر  می شــد.  انجــام 
اســتخرهای پرعمقــی بودنــد کــه رومیــان از شــنا در آن لــذت 
می بردنــد. برخــی روایت هــا حاکــی از آن اســت کــه عــده ای از 

زنــان در دوران باســتان می توانســتند شــنا کننــد!
اسب سواری

انتظــار می رفــت کــه ســوارکارِ خوبــی باشــد؛  از هــر رومــی 
بنابرایــن اسب ســواری یکــی از فعالیت هــای پیشــتاز جوانــان، 
بــه خصــوص بــرای پســران رومــی از ســنین نوجوانــی، بــه 

می رفــت. شــمار 
کشتی و بوکس

کشــتی و بوکــس از ورزش هــای رایجــی بودنــد کــه معمــوالً 
)یــک میــدان مرکــزی( و در حمام هــای رومــی  پالســترا  در 
انجــام می شــدند و هــر دو ورزش بــه بهبــود تناســب انــدام و 
قــدرت و اســتقامت بدن شــان کمــک می کردنــد. از آن جایــی 
کــه چیــزی بــه نــام دســت کِش بوکــس در آن زمــان وجــود 
از  در الیه هایــی  را  ورزش کاران دســت های خــود  نداشــت، 

می پیچیدنــد. پارچــه 
دویدن

باســتان،  از فعالیت هــای مــورد عالقــه در روم  یکــی دیگــر 

دویــدن بــود. اغلــب در مســابقات پیــاده روی بــا یک دیگــر در 
در منقطــه مارتیــوس، کــه مکانــی ایــده آل و مناســب بــرای 

انجــام ایــن فعالیــت بــود، بــه رقابــت می پرداختنــد.
شکار و ماهی گیری

در  ورزش هــا  محبوب تریــن  و  قدیمی تریــن  از  یکــی  شــکار 
میــان نخبــگاِن رومــی بــود و پســران اغلــب پــدراِن خــود را در 
ــا از آ ن هــا تیرانــدازی  ــد، ت ســفرهای شــکار همراهــی می کردن
بیاموزنــد. در رم ماهی گیــری نیــز یکــی از تفریحــات محبــوب 

و بســیار رایــج بــود. 
بازی های توپی

شــامل  ورزشــی  فعالیت هــای  انــواِع  تمرینــاِت  در  رومی هــا 
ورزش هــای توپــی، از جملــه هندبــال، فوتبــال، هاکــی روی 
چمــن گرفتــه تــا  حتــی بــازی وســطی شــرکت می کردنــد. ایــن 
ــازی انجــام  ــا همــان زمین هــای توپ ب معمــوالً در پالســتراها ی
ــز  ــی نی ــان در بازی هــای توپ می شــد. گزارشــاتی از شــرکت زن

وجــود دارد.
بازی های رومیزی

جملــه  از  را  متنوعــی  رومیــزی  بازی هــای  باســتان  رومیــاِن 
اســتفاده  قمــار  در  بیش تــر  کــه  شــش وجهی،  تاس هــای 
بــا اســتخوان های بنــد انگشــتی )تالــی (،  بــازی   ، می شــود 
شــطرنج رومــی ، بــازی چکــرز رومــی ، بــازی اســتراتژیک )ترنی 

الپینــی ( و تختــه نــرد رومــی انجــام می دادنــد. )تابــوال (.
سرگرمی های عمومی

رم  مــردم  رضایــت  حفــظ  بــرای  هــم  دیگــری  فعالیت هــای 
ماننــد  داشــت؛  وجــود  احتمالــی  قیام هــای  از  جلوگیــری  و 
مســابقات ارابه ســواری در ســیرک ماکســیموس، نبردهــای 
اعــدام در مالءعــام،  تئاتــر،  دریایــی، اجراهــای موســیقی و 
معروف تریــن  در  گالدیاتورهــا  بــا  نبــرد  و  جانــوران  شــکار 
هــزار   50 تــا  می توانســت  کــه  کولوســئوم،  رم،  آمفی تئاتــر 

تماشــاگر را در خــود جــای دهــد.
ایــن اشــکال گوناگــون ســرگرمی، کــه همگــی نمایش هــای 
تاریــِخ  از  عمومــی بزرگــی بودنــد، بخــش متمایــز و مهمــی 

هســتند. باســتان  روم  فرهنــگ 

1. dice

2.  Knucklebones

3.  Roman Chess

4.  Roman Checkers

5.  Tic-tac-toe

6.  Roman backgammon

کلینــای  آن  بــه  کــه  را،  افسانه ای شــان  مبــل  رومی هــا 
می گفتنــد، از چــوب یــا ســنگ می ســاختند و روی آن را بــا 
تکــه ای پارچــه می پوشــاندند. ایــن مبــل را مخصــوص دراز 
گاهــی  بــه شــخصه  مــن  بودنــد.  کــرده  کشــیدن طراحــی 
اوقــات بــا خــودم می گویــم آیــا ایــن مبــل واقعــاً راحــت و 
نــرم بــوده اســت؟ امــا از آن جــا کــه مردمــی کــه دو هــزار 
ســال پیــش روی زمیــن زندگــی می کردنــد بــا راحتی هــای 
آشــنا  کوســن دار،  راحتــی  مبل هــای  مثــل  مــدرن،  دنیــای 
نبودنــد، احتمــاال از همــان صندلــی چوبــی نهایــت لــذت 
ــوده کــه  ــن ب ــرای ای ــن وســیله ب ــای بهتری ــد. کلین را می بردن
روی آن بشــینند و انگــور دانــه کننــد، شــربت های خنــک 
باهــم  را  فلسفی شــان  ایده هــای  و  بنوشــند  تابســتان  در 

مبادلــه کننــد. 
امــا کمــی طــول کشــید کــه دراز کشــیدن، کــه خــود یکــی از 
ــوان  ــه دی ــه کمــال برســد. ترک هــا ب فرم هــای هنری ســت، ب
بــوده  پارچــه ی زخیــم  تکــه ای  واقــع  رســیدند. دیــوان در 
کــه آن را سرتاســر پــای دیــوار پهــن می کردنــد و روی آن 
کلینای هــا  و  دیوان هــا  همیــن  نهایــت،  در  می نشســتند. 
و  شــرقی ها  خصوصیــات  از  یکــی  بــه  شــدند  تبدیــل 
کوینســی،  دی  تومــاس  لطــِف  بــه   - هنــر  عاشــق  افــراد 
آخــر  در  کــه  نوزدهمــی،  قــرن  بی حوصلــه ی  مقاله نویــِس 
عمــرش در حالــی کــه روی صندلــی اش دراز کشــیده بــود، 
مثــل  نویســندگانی  بعدهــا  شــد-  مخــدر  مــواد  تســلیم 
ترومــان کاپــو و چارلــز ســیمیک، شــاعر آمریکایــی و برنــده 
جایــزه نوبــل، نیــز اعتــراف کردنــد کــه بهتریــن کارهای شــان 

را زمانــی نوشــتند کــه روی تخــت دراز کشــیده بودنــد. 
قــدم  افقــِی  جایگزیــن  کشــیدن  دراز  اواخــر،  همیــن  تــا 
بــدون  کوچه هــا  و  خیابان هــا  در  مالیخولیایــی  زدِن 
و  می کشــیم  دراز  کــه  زمانــی  مــا  بــود.  خــاص  هدفــی 
نگاه مــان را بــه ســقف یــا آســمان می دوزیــم، دیگــر ارتبــاط 
می دهیــم.  دســت  از  اطــراف  دنیــای  بــا  را  فیزیکی مــان 
را  افکارمــان  و  نــدارد  اهمیتــی  برای مــان  دیگــر هیچ چیــز 

می کنیــم. خامــوش 
بــه نظــر جــی. کــی. چسترســتون، منتقــد انگلیســی، کــه 
شناخته شــده  هوشــمندانه اش  مخالفت هــای  به خاطــر 
او  »متظاهرانه« ســت.  و  »ناســالم«  کشــیدن  دراز  اســت، 
 )1909( تخــت«  روی  دراز کشــیدن  بــاب  »در  مقالــه ی  در 
می گویــد هــر شــخصی آزاد اســت هــر موقــع کــه می خواهــد 
از تختــش بیــرون بیایــد، یــا اگــر تمایــل دارد می توانــد هــر 
ــاغ، روی تخــت، روی پشــت  از گاهــی از صــرف ناهــار در ب
بــام خانــه اش و حتــی بــاالی درختــی لــذت ببــرد. بــا ایــن کــه 
چسترســون چنیــن خوش گذرانی هایــی را -کــه خوابیــدن 
در میان شــان نیســت- تجویــز می کنــد، اعتقــاد دارد کــه 
لــذت  فعالیت هــا  این گونــه  از  می تــوان  گه گاهــی  فقــط 
بــرد. او به شــدت معتقــد بــود کــه تنهــا در صورتــی کــه فــرد 
را  او  ببــرد، می تــوان بی هدفــی و رخــوت  رنــج  از بیمــاری 

توجیــه کــرد. او توضیــح می دهــد کــه »اگــر مــرد ســالمی 
روی تختــش دراز بکشــد، بایــد بگذاریــد ایــن کار را بــدون 
ایــن کــه بهانــه بیــاورد انجــام دهــد. او ســپس دوبــاره ماننــد 

مــردی ســالم از روی تخــت بــر می خیــزد«. 
لیــن یوتانــگ، نویســنده چینــی، در ســال 1937 می نویســد 
کــه وقتــی دراز می کشــیم »تمــام حس هــای مــا برانگیختــه 
کــه  می کنــد  اضافــه  هــم  بعــد  و  آماده انــد«  و  می شــوند 
»اصــالً موســیقی خــوب را بایــد درازکشــیده گــوش کــرد«. 
ذهنیــت کلــی و حتــی ســاختار درک و شــهود مــا می توانــد 
ــا حالــت فیزیکــی مــا تغییــر کنــد. جواب هایــی کــه وقتــی  ب
عالــی  بســیار  نظرمــان  بــه  بودیــم  نشســته  یــا  ایســتاده 
قابــل  دیگــر  کشــیدیم  دراز  وقتــی  می آمدنــد،  طبیعــی  و 
توضیــح و توجیــه نیســتند. هنگامــی کــه ســوال هایی را کــه 
بــه نظــر بســیار پراهمیــت می آینــد، در حالــت درازکشــیده 
کــه بررسی شــان می کنیــم، روی دیگــر آن هــا را می بینیــم. 
هــم  تلفــن  زنــگ  حتــی  و  صداهــا  درازکشــیده ایم  وقتــی 
ــی کــه ایســتاده ایم، برای مــان مهــم  ــدازه ی وقت ــه ان دیگــر ب

و ضــروری نیســتند. 
امــا مشــکل این جــا اســت کــه در حــال حاضــر بســیاری، 
همه گیــری  بــا  می برنــد.  ســوال  زیــر  را  درازکشــیدن  هنــر 
گوشــی های هوشــمند، چــه در حالــت عمــودی و چــه در 
حالــت افقــی، دیگــر از شــر حواس پرتی هــای جهــاِن بیــرون 
در امــان نیســتیم. مــا گوشــی های مان را روی عســلی یــا 
کنــار بالش مــان می گذاریــم و اولیــن کاری کــه صبــح زود 
بعــد از بیــدار شــدن می کنیــم، ایــن اســت کــه آن را دوبــاره 
بــر می داریــم تــا ببینیــم چــه پیام هایــی در طــول شــب بیــن 

دوســتان و افــراد خانــواده رد و بــدل شــده اســت. 
مشــکل  تنهــا  هوشــمند  گوشــی های  حــال،  ایــن  بــا 
و  بلنــد  داســتا ن های  روزافــزون  چــاپ  بــا  نیســتند.  مــا 
تحصیل کــرده  قشــر  افــراد  میــالدی،   18 قــرن  در  رمــان 
مــا  آوردنــد.  روی  کتــاب  خوانــدن  و  درازکشــیدن  بــه 
مبــل  روی  کــه  می بینیــم  را  خانم هایــی  از  نقاشــی هایی 
پــر از  نشســته اند، کتابــی در دســت دارنــد و چهره شــان 
رخــوت اســت. جامعــه ی آن زمــان هــم بــه ایــن نــوع افــراد 
بــه عنــوان افــرادی بی هــدف و تنبــل می نگریســته اســت. 
ســخت تر  روز  بــه  روز  تنبلــی  عــادت  یافتــن  کــه  حــاال 
می شــود، حتــی خوابیــدن نیــز می توانــد صرفــاً یــک نیــاز 
باشــد  راهــی  فقــط  می توانــد  عبارتــی،  بــه  شــود؛  تلقــی 
بــرای ایــن کــه دوبــاره خودمــان را بــرای کارهــای روز بعــدی 
تنظیــم  برنامه هــای  توســعه  و  پیشــرفت  بــا  کنیــم.  آمــاده 
بایــد  مقــدار  چــه   دقیقــاً  می گوینــد  مــا  بــه  کــه  خــواب، 
ابــزاری  جنبــه ی  بگذاریــم،  هــم  روی  را  چشــم های مان 
از  کــه  را  از مســائلی  یکــی  اقتصــادی،  بازارهــای  کمــِی  و 
چنیــن محدودیت هایــی رهــا بــود، نیــز دربــر گرفتــه اســت. 
بنجامیــن فرانکلیــن می گویــد »می توانیــم هــر چه قــدر کــه 
می خواهیــم در گورمــان بخوابیــم!« آیــا دراز کشــیدن فقــط 
مختــص ســال های آخــر عمــر یــا شــاید بعــد از مرگ مــان 

اســت؟ 

ــوآر کــدِ درج شــده  ــِق اســکِن کی ــن یادداشــت را می توانیــد از طری ــی ای ــِن اصل مت

بخوانیــد.  

نیلوفر سرحدی
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امیرحسین ظهوریان
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به افتخار هنر از یاد رفته ی »دراز کشیدن«سرگرمی و اوقات فراغت در روم باستان

ایــن یادداشــت، بــه قلــمِ اســتیون فایــف )Steven Fife(، در 18 ژانویــه 2012 

 Athletics, Leisure, and Entertainment in Ancient« عنــوان بــا 

Rome« در وب ســایت World History منتشــر شــده اســت.

ایــن یادداشــت، بــه قلــمِ برنــد برانــر )Bernd Brunner(، در 21 دســامبر 2016 

 Aeon در وب سایت »Here’s to the lost art of lying down« با عنوان

منتشــر شــده است. 

*Joven Decadente, 1899, Ramon Casas
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تصــور کنیــد تمــام جهــان بــه تســخیرِ کار درآمــده اســت، 
مرکــز ثقلــی کــه زندگــی بــه دورِ آن در گــذر اســت و امــور 
و  تدریــج  بــه  آن گاه  هســتند.  آن  تابــع  همگــی  دیگــر 
پیــش  کــه  آهنگ هایــی  هم چــون  دیگــر  امــورِ  نامحســوس 
از ایــن ســروده  شــده، عشــق هایی کــه بــه کام دل رســیده، 
فســتیوال هایی کــه جشــن گرفته شــده، همگــی در نهایــت 
بــه کار تبدیــل خواهنــد شــد. پــس از آن عصــری خواهــد 
آمــد کــه به شــدت ناشــناخته اســت؛ تمــام جهان هایــی کــه 
بــه  ایــن عصــر  قبــل از دوراِن غلبــه ی کار می زیســتند، در 
دســت فراموشــی ســپرده می شــوند، امــا آدمیــان چگونــه در 
جهانــی کــه بــرده ی کار مطلــق اســت، می اندیشــند؟ چگونــه 
بــه نظــر خواهنــد آمــد و چگونــه دســت بــه عمــل خواهنــد 

زد؟
بــه هرکجــا کــه نــگاه بیندازنــد، افــرادی را می بیننــد کــه از 
پیــش اســتخدام شــده اند یــا هم اکنــون شــاغل اند؛ افــرادی 
کــه در دوران پــس از اشــتغال بــه ســر می برنــد، افــرادی کــه 
شــغلی  کــه  افــرادی  یــا  هســتند،  نیمه وقــت  شــغل  دارای 
ندارنــد. بــه هــر صــورت ســر هیچ کــس در ایــن سرشــماری 
بــی کاله نخواهــد مانــد. همه جــا ســخن از تمجیــد و ســتایش 
روزی  می کننــد  آرزو  یک دیگــر  بــرای  مــردم  اســت؛  کار  از 
نــوع  یــک  بنگــری  کــه  را  هرکجــا  باشــند.  داشــته  پربــازده 
منــش کاری قــد علــم کــرده؛ منشــی کــه بــه عنــوان وســیله ای 
بــرای دســتیابی بــه موفقیــت بــه کار گرفتــه شــده و طبــق 
مــی رود.  شــمار  بــه  معصیت هــا  بزرگتریــِن  تن پــروری،  آن؛ 
سرپرســتان  و  کارگــزاران  محتــوا،  تولیدکننــدگان  میــان 
کار،  گــردش  بــر  مبنــی  بنــد گپ و گفت هایــی  یــک  بخــش، 

اثــری علمی-تخیلــی  ایــن جهــان هم چــون  قــرار معلــوم  از 
جهــاِن  بــه  نزدیــک  دنیایی ســت  بی تردیــد  بلکــه  نیســت؛ 

امــروزِ مــا.
»کارِ مطلــق« عبارتی ســت کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم 
اوقــات  کتــاب  در  پیپــر،  آلمانــی، جــوزف  فیلســوف  توســط 
ابــداع شــد کــه طــی آن،  فراغــت: اســاس فرهنــگ)۱۹۴۸( 
بــه  می شــوند.  تمام عیــار  کارگرانــی  بــه  تبدیــل  انســان ها 
باشــد،  کار  پیشــگاه  در  امــور  تمــام  زمانی کــه  مــن  اعتقــاد 
اوقــات فراغــت، جشــن و ســرور و ســرگرمی همگــی بــه کار 
شــباهت داشــته و در نهایــت تبدیــل بــه کار شــوند؛ وقتــی 
هیــچ بُعــد دیگــری در زندگــی جــز کار باقــی نمانــد، وقتــی 
بــرای کار  بــاور برســند کــه فقــط و فقــط  ایــن  بــه  آدمیــان 
زندگــی  ســبک های  تمــام  وقتــی  و  شــده اند  متولــد  کــردن 
از پیــروزِی کارِ مطلــق وجــود داشــته اند، تمامــا  کــه پیــش 
کار،  کــه  اســت  آن گاه  از حافظــه ی فرهنگــی محــو شــوند، 

بــه خــود می گیــرد. پســوند مطلــق 
دنیــای مــا هم  اکنــون در آســتانه ی تحقــق کار مطلــق اســت. 

کســب  ظرفیت هــا،  افزایــش  معیار هــا،  پروژه هــا،  دیتا هــا، 
درآمــد و رشــد در جریــان اســت. در ایــن جهــان اســتراحت 
و  بازبینــی  به دقــت  و...  آمــد  و  رفــت  و  مراقبــه  فراغــت،  و 
خدمــت  در  همگــی  تــا  شــده اند  بهینه ســازی  به شــدت 
بازدهــی بیش تــر کاری باشــند. برخــی از زیاده نوشــی دســت 
ــرای بهبــود عمل کــرد کاری خــود،  می کشــند؛ برخــی دیگــر ب
این گونه اســت  و  داده  تقلیــل  را  روان گــردان  دارو هــای  دوز 
کــه عمــر همــگان بــه درازا خواهــد کشــید. گاه و بــی گاه در 
بــر  خودکشــی  و  مــرگ  بــر  مبنــی  شــایعاتی  گوشــه وکنار، 
ــه دهــان می گــردد، امــا ایــن انــدک  ــر فشــار کاری دهــان ب اث
مطلــق  کار  روحیــه ی  تجلــی  هم چــون  شــیرین)!(  نجــوای 
درخــور  روشــی  افــرادی،  بــرای  حتــی  و  می شــود  تلقــی 
ــا ســرحد  ــی ت ــه مرز هــای عقالن ــرای هدایــت کار ب ســتایش ب
مــرگ اســت. بدین گونــه  در نقطــه نقطــه ی جهــان، افــراد بــه 
منظــور دســتیابی بــه اساســی ترین مقصــود کارِ مطلــق، کمــر 
همــت خواهنــد بســت؛ تــا بــه عبارتــی دیگــر تجلــِی تــام خــود 

را شــاهد باشــند. 

افســار  کار،  کــه  می کنــم  معاشــرت  افــرادی  بــا  هــرروزه 
زندگی شــان را بــه دســت گرفتــه و افکارشــان را بــه کوله بــاری 
از ناگفته هــا تبدیــل کــرده اســت. زیــرا برخــالف فــردی کــه 
زندگــی اش را وقــف تفکــر و ژرف اندیشــی کــرده اســت، یــک 
کارگــرِ مطلــق ابتــدا خــود را عاملــی می دانــد کــه در برابــر 
ــده ی  ــا آین ــا بی کــران وظایفــی کــه ت ــم کــرده، ب جهــان قــد عل
نامعلــوم بــه درازا مــی کشــد. او پیــرو ایــن جهــان کــه بی وقفــه 
را منبعــی کم یــاب می بینــد  وظایــف اســت، زمــان  بنــدِ  در 
و همــواره  کار گرفتــه شــود  بــه  کــه می بایســت محتاطانــه 

ــد چــه کاری انجــام دهــد. ــه بای ــن اســت ک دل نگــران ای
فعالیــت  از  نمادی ســت  مطلــق  کارگــر  کلــی،  نمــای  در 
او  عمــده ی  مصیبــت  و  طاقت فرســا  و  پرتنــش  بی وقفــه، 
بــر  کــه  اگزیستانسیالیستی ســت  عمیــق  بی قــراری  نوعــی 
از همــه  پایبنــد اســت. چیــزی کــه بیــش  تولیــد ســودمند 
در مــورد کار مطلــق آزاردهنــده اســت، تنهــا تحمیــل رنــج 
افــکار  تمــام  بلکــه  نیســت،  انســان ها  نســل  بــه  بیهــوده 
شــیطنت آمیز مــا را کــه مربــوط بــه پرســش و پاســخ و تعمــق 
ــاره ی اساســی ترین معضل هــای هستی ســت، ریشــه کن  درب

می کنــد.
گاهــی نیــز فــرد بــه دلیــل احســاس عــدم کفایــت در کار، 
عــدم  به دلیــل  او  گنــاهِ  احســاس  می کنــد.  گنــاه  احســاس 
ــا تســلط کامــل  ــف ی ــی او در حفــظ نظــم اجــرای وظای توانای
بــه آن هاســت و او به دلیــل ســهل انگاری و بطالــت نســبی 
در ســیالبی از کار هــا دســت وپا می زنــد. خالصــه این کــه کار 
مطلــق باعــث پدیــد آمــدن دوخــا، یــک اصطــالح بودایــی، 
کــه بــه حقیقــت نامطلــوب یــک زندگــی سراســر رنــج اشــاره 
دارد، منجــر می شــود و دسترســی مــا را بــه درجــات باالتــری 
ــن  ــد. در نهایــت چیــزی کــه در ای از واقعیــت محــدود می کن
مــی رود،  دســت  از  مطلــق،  کارِ  یــوغ  زیــر  جهانــی  جهــان، 

امــکان تجربــه ی معنــا و پوییــدن چرایــی وجــود اســت.

متــِن اصلــی ایــن یادداشــت را می توانیــد از طریــِق اســکِن کیــوآر کــدِ درج شــده 

بخوانیــد.  

کیمیا عرفانی
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آیا زندگی ارزشِ زیستن دارد؛اگر هرلحظه  آن در سلطه کار باشد؟
ادامه از صفحۀ
نگـــــــــاه ویـــــــــژه

ســفر کــردن، فرصــت لمــِس بی واســطه ی آن زیبایی هایــی 
را بــه مــا می دهــد کــه شــاید فقــط در عکس هــا و نقاشــی ها 
آگاهــی،  شــناخت،  نزدیــک،  از  آشــنایِی  باشــیم.  دیــده 
در  نمی توانیــم  را  این هــا  مســتقیم؛  مواجهــه ی  تمــاس، 
کتاب هــا پیــدا کنیــم، نمی توانیــم فیلمــی از کویــر ببینیــم و 
درک کنیــم کــه ُســر خــوردن شــن های ریــز از الی انگشــتاِن 
پــا حیــن قــدم زدن، چــه احساســی دارد. ســفر، فرصتــی برای 
تجربــه ی  ناشناخته هاســت.  صــورت  بــه  کشــیدن  دســت 
نــگاه کــردن بــدون حائــل بــه آدم هــا و ســاختمان ها و کوه هــا 
بــه دور  و دشــت ها و دریاهــا. تجریــه ی زیســتِن واقعــی و 
از سانســور و فریــب رســانه ها. ســفر، مشــاهده ی محــِض 
طبیعــت و انســان وَ درهم آمیختگــِی زیســِت ایــن دو بــا هــم 
ایــن همــان چیزی ســت  در نقــاط مختلــف زمیــن اســت و 
کــه انســان را از گذشــته های دور بــه ماجراجویــی ترغیــب 
کــرده و حتــی در آموزه هــای ســنتی و مذهبــی نیــز دیــده 
می شــود. »بگــو در زمیــن بگردید..«)األنعــام آیــه ۱۱( بــرای 
دیــدن عاقبــت مردمــان و آشــنایی بــا سرنوشت شــان. آشــنا 
شــدن و شــناختی کــه از مواجهــه ی چهره به چهــره صــورت 
دور  بیگانگــی  از  را  آدم هــا  کــه  چیزی ســت  آن  بگیــرد، 
و عاملــی در  انســان ها  نزدیکــی  باعــث  می کنــد. شــناخت 
راســتای هــم دل شــدن آن هاســت. ســفر، دست مایه ای ســت 
و  لحظــه  در  واقعــی  زیســتن  لــذِت  بــه  رســیدن  بــرای 
ــا همیــن امــروز، از  به همین خاطــر از روزهــای دورِ گذشــته ت

دل خواه تریــن تفریحــات نــوع بشــر بــوده اســت.
طبــق آن چــه از گذشــتگان بــه مــا رســیده، از زمــان شــروع 
اولیــن  جــزو  ســفرنامه  نــگارش  جهــان،  در  تاریخ نــگاری 
آن  از  حاکــی  امــر  ایــن  و  بــوده  روایت نــگاری  قالب هــای 
اســت کــه از همــان زمــان، اشــخاِص غالبــاً متمولــی کــه رنــج 
و خطــر و آســیب های احتمالــی ناشــی از یک  جــا نمانــدن 
تجربــه ی  تــا  بودنــد  تــالش  در  می خریدنــد،  جــان  بــه  را 
زیســته ی خــود را از راه نــگارش کلمــات، یــا نقاشــی کشــیدن 
را  رفتــن  ســفر  شــرایط  آن هــا  مثــل  کــه  افــرادی  دیگــر  بــا 
اشــتراک گذارِی  ایــن  بگذارنــد.  اشــتراک  بــه  نداشــتند، 
شــدند.  بــه روز  بشــر  علــم  پیشــرفت  بــا  همــگام  تجربه هــا 
و  شــد  مســافران  دســت  ابــزار  دوربیــن  کــه  آن  از  بعــد 
تصاویــر هــر گوشــه از زمیــن در ایــن ســو و آن ســوی جهــان 

رویــداد نیــز هم اکنــون در حــال برگزاری ســت و بــا توجــه بــه 
انتقــادات شــدید اخیــر، قصــد داریــم در ایــن نوشــتار آن را 

بررســی کنیــم.

ســخن اصلــی منتقــدان ایــن اســت کــه در شــرایط کنونــی 
جامعــه ی ایــران کــه اکثریــت مــردم از وضعیــت نابســامان 
ــران حــال خــوش  ــه نوعــی ای ــد و ب معیشــتی خــود ناراضی ان
لعــاب  بایــد ســیمایی خوش رنــگ و  نــدارد، چــرا  و خرمــی 

االن  بگذاریــم؟  نمایــش  بــه  بین المللــی  انظــار  در  آن  از  را 
در ایــران چــه چیــزی »احســاس می شــود؟« بــرای مردمــی 
می کننــد،  تامیــن  را  روزانه شــان  قــوت  ســختی  بــه  کــه 
در فصــل  رنــگ شــکوفه ها  از  بخواهنــد  کــه  مانــده  جانــی 

ــن هــم  ــه ســفر رفت دست به دســت شــدند، اشــتیاق مــردم ب
ــادی ســبب کم رنــگ  ــا حــدود زی ــر شــد. همیــن امــر ت بیش ت
تنیــدِن  هــم  در  عــوض  در  و  فرهنگــی  تعصبــات  شــدن 
شــبکه های  بــا ظهــور  فرهنگ هــای جوامــع مختلــف شــد. 
اجتماعــی و وســعت یافتــن ارتباطــات جهانــی و گســترش 
جهان گردانــی  تجربه هــا،  اشــتراک گذارِی  نامحــدود  یافتــِن 
ــا مخاطبین شــان را داشــتند و  ــاط گرفتــن ب ــی ارتب کــه توانای
ــد،  ــف کنن ــی قصــه ی سفرهاشــان را تعری ــد به خوب ــد بودن بل

اشــتیاق  کردنــد؛  پیــدا  میلیونــی  دنبال کننــدگان 
بــه ســفر و دیــدن زیبایی هــا در میــاِن مخاطبــاِن 
آن،  به تبــع  و  یافــت  افزایــش  صفحه هــا  ایــن 
رونــق  جهــان  سراســر  در  گردشــگری  صنعــت 

گرفــت. بیش تــری 
از  امــروزه  گردشــگری،  صنعــت  کــه  آن جــا  از 
پول ســازترین صنایــع جهــان بــه شــمار مــی رود، 
ســرمایه گذاران و افــراد فعــال در ایــن حــوزه بــرای 
و بیش تــر شناســاندن  گردشــگر  جــذب بیش تــرِ 
نقــاط مختلــف جهــان بــه جهانیــان، پروژه هایــی 

را تحــت عنــوان فم تریــپ طراحــی کردنــد. 
آشناســازی،  تــور  یــا   Familiarization Trip  
بــه تورهــای گردشــگری خاصــی اطــالق می شــود 
به منظــور  و  افــراد  از  خــاص  گروهــی  بــرای  کــه 
آشــنایی آن هــا بــا جاذبه هــای گردشــگری طراحــی 
تورلیدرهــا  بــرای  معمــوال  تورهــا،  ایــن  می شــود. 
طراحــی  ســفر  چرخــه ی  در  تاثیرگــذار  افــراد  و 
ــپ،  ــان در فم تری ــا میزب ــده ی می شــوند. دعوت کنن
دولــت، شــرکت یــا افــرادی خــاص هســتند؛ ضمــن 
این کــه دعوت شــدگان نیــز نــه تنهــا بــرای شــرکت 
در تــور پولــی پرداخــت نمی کننــد، بلکــه ممکــن 
تاثیرگذاری  شــان،  میــزان  بــه  توجــه  بــا  اســت 

درآمــدی نیــز از ایــن تــور داشــته باشــند.
در ایــران بــرای اولین بــار حــدود سه ســال پیــش، 

راه انــدازی   feel Iran عنــوان  بــا  فم تریــپ  پــروژه  اولیــن 
اینفلوئنســرهای  از  ده نفــر  حــدود  آن  اثنــای  در  کــه  شــد 
مختلــف  کشــورهای  از  کــه  جهــان  ســطح  در  پرمخاطــب 
انتخــاب شــده بودنــد، حضــور داشــتند. دومیــن دوره ی ایــن 

بــا  تاریخی شــان  زیبــای  بناهــای  در  یــا  ببرنــد،  لــذت  بهــار 
زندگــی  ایــران  کجــای  در  بچرخنــد؟  رنگارنــگ  لباس هــای 

می شــود؟ احســاس  این گونــه 
امــا بــه نظــر می رســد کــه مــا دوبــاره واقعیــت را گــم کرده ایــم. 
خشــمگین ایم، شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی بــه مــا فشــار 

آورده و باعــث شــده تــا دچــار خطــای تحلیلــی بشــویم.
هــدف ایــن رویــداد، جــذب گردشــگر و اصــالح تصویــر ایــران 
در جوامــع بین المللی ســت تــا از طریــق رونــق گرفتــن ایــن 
ــن کشــور  ــی کــه در همی ــه خانواده های صنعــت، مســتقیماً ب
بــر  مرهمــی  و  کنــد  تزریــق  رفــاه  و  ســرمایه  می کننــد،  کار 

آشــفتگِی اوضــاع نابســامان باشــد.
یکــی دیگــر از انتقــادات، نــوع پوشــش و عکس هایــی بــود 
کــه از ایــن رویــداد منتشــر شــدند. بایــد بــه ایــن مســئله 
فرهنــگ  بــا  کشــورها  رســمی  قانــون  کــه  کنیــم  توجــه 
غیررســمی آن هــا متفــاوت اســت و ایــن فقــط در مــورد ایــران 
نیســت. حــدود حجــاب اســالمی در قانون گــذاری بــه عنــوان 
بــا  الزامــا  ایــن موضــوع  امــا  پوشــش مجــاز، معیــن شــده، 
عــرف انطبــاق کامــل نــدارد؛ قانــون رســمی کشــورها بــا عــرف 
و فرهنــگ غیررســمی آن هــا متفــاوت اســت و ایــن را مــا هــم 

کرده ایــم. »احســاس« 
اگــر  حتــی  ایــران  فیــل  قصــدِ  نگارنــده  عقیــده ی  بــه 
و  ســودمند  باشــد،  ایــران  واقعــی  تصویــر  ســفیدنمایی 
آشــنایی  ایــن  طریــق  از  مــردم  کــه  چــرا  راهگشاســت؛ 
متمایــل بــه ســفر بــه ایــران می شــوند و ســفر باعــث »ایجــاد 
شــکل  »شــناخت«  ایــن  کــه  هنگامــی  و  اســت  شــناخت« 
بگیــرد، تصویــر واقعــی ایــران در ذهــن جهانیــان بــه درســتی 
خاورمیانــه  دل  در  گم نامــی  جــای  از  می بنــدد؛  نقــش 
می شــود،  باســتانی اش  جغرافیــای  ادامــه ی  بــه  تبدیــل 
می چرخــد  دهان هــا  در  بیش تــر  چندهزارســاله اش  تاریــخ 
جهان گــردان  ذهــن  در  مردمــان اش  گــرم  خلق وخــوی  و 
بــا  آشــنایی  نــام اش،  درســت  تلفــظ  می مانــد.  یــادگار  بــه 
شــعر و ادب و زبــان و طبیعــت و کــوه و دشــت و دریاهــا و 
مانده انــد. جــا  »شــناخت«  گــروی  در  همــه  کویرهایــش، 

نیســت  قــرار  نمی شــویم؛  ثروتمنــد  فقــر،  نمایــش  بــا  مــا 
نجات دهنــده ای بــا دیــدن بدبختــی مــا برای مــان شمشــیر 
و  تغییــر  مســیر  کنــد.  گلســتان  را  دنیای مــان  و  بکشــد 
ــا اقتصــاد فلــج و کارخانه هــای تعطیــل و  دگرگونــی اوضــاع ب
ــد در  ــاز نمی شــود. بای ــق و مــردم افســرده ب بازارهــای بی رون
قعــر ایــن مشــکالت، امیــد را مثــل ریســمانی چنــگ بزنیــم و 
ــن تنگناهــا،  ــرون رفتــن از ای ــرای بی ــا دســت های مجــروح ب ب

چراغــی روشــن کنیــم. 

مژده مقیسه
»که یکی چراغ روشن، ز هزار مرده بهتر«کارشناسی حقوق 98

در باب حواشی فم تریپ؛

ایــن یادداشــت، بــه قلــمِ انــدرو تــاگارات )Andrew Taggart(، در 20 دســامبر 

 If work dominated your every moment would « 2017 بــا عنــوان

life be worth living?d« در وب ســایت Aeon منتشــر شــده اســت. 

*Workers leaving the factory, 1903, Théophile Alexandre Steinlen


