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کار و فراغت در دنیای کهن
– دنیای بدون تعطیلی
– فضیلتمندی کار

– ناهنجاری بیکاری و بیکارگی
– کار به مثابه تفریح
– بازی به مثابه آیین

هجو دنیای صنعتی در عصر جدید
چارلی چاپلین –  ۱۹۳۶م.

زبان ،تلويزيون و سينما ،و اوقات فراغت
سيد مرتضی آوينی ،آينه جادو ،جلد اول :مقاالت سينمايی

– «اوقات فراغت» ( )Leisure Timeلفظي است كه بعد از غلبهي تمدن تكنولوژيك در زندگي بشر معنا و
مصداق يافته است« .فراغت» كلمهاي نيست كه بعد از ظهور تمدن ماشيني ابداع شده باشد ،اما معنايي كه
در اين روزگار يافته كامالً تازه است.
– اگر مفهوم «کار» در این تمدن تغییر نیافته بود« ،فراغت» نیز معنای دیگری پیدا نمیکرد .كارخانه
قلب تمدن جديد است و لذا از قرن نوزدهم نظامي كه الزمهي كار كارگران در كارخانهها بوده ،در همهي
فعاليتهاي ديگر اجتماعي نيز تسري يافته است و جهان از آن پس به پيكرهي واحدي مبدل گشته است كه
نبض آن در كارخانه ميتپد .ضرباهنگ اين نبض ضرورتاً همان نظمي را يافته كه با غلبهي ماشينيسم بهناچار
چهره نموده است و مچ دستهاي مردم سراسر جهان را به «ساعت مچي» مزين داشته.

موج سوم

الوين تافلر ( ۱۹۲۸تا  ۲۰۱۶م).
– گسترش توليد كارخانهاي ،قيمت گزاف ماشينآالت و وابستگي متقابل كار ضرورت همزمانسازي دقيقتري را مطرح ساخت .اگر
گروهي از كارگران در كارخانهاي در انجام كاري تأخير ميكردند كار ساير كارگران كه در ردههاي پايين خط توليد بودند به
تعويق ميافتاد .بنابراين وقتشناسی که در جوامع کشاورزی از چندان اهمیتی برخوردار نبود به صورت یك ضرورت
اجتماعی درآمد .بر تعداد ساعتهاي ديواري و مچي روز بروز افزوده گرديد .در سال  ١٧٩٠تقريبا در هر جايي در بريتانيا اين
ساعتها مشاهده ميشد .پخش اين ساعتها به گفتهي مورخ بريتانيايي تامپسون« ،درست در لحظهاي وقوع يافت كه تمدن
صنعتي همزمانسازي بيشتري را در كار الزم ميداشت».

– تصادفي نبود كه در فرهنگهاي صنعتي زمان را در سنين پايين به كودكان آموختند .شاگردان كه با شنيدن صداي زنگ به
مدرسه وارد ميشدند بتدريج به اين صدا «شرطي» شدند ،بنحوي كه بعدها هم هميشه با شنيدن صداي سوت به كارخانه يا اداره
وارد ميشدند .وظايف شغلي زمانبندي شده و به بخشهاي متوالي كه حتي تا محاسبهي ثانيهها بدقت اندازهگيري ميشد تقسيم
گرديد ٩« .صبح تا  ٥بعد از ظهر» چارچوب زماني كار ميليونها كارگر و كارمند را تشكيل داد ...ساعات معینی برای تفریح و
اوقات فراغت کنار گذارده شد .تعطيالت ،مرخصيها يا ساعات تنفس استاندارد در زمانبندي كار با فواصل معيني پيشبيني
شد.
– كودكان سال تحصيلي را بطور همزمان آغاز ميكردند و به پايان ميرساندند .بيمارستانها ،بيماران خود را همزمان براي صبحانه
بيدار ميكردند .وسايل نقليه در ساعاتي از روز كه شلوغ و پر رفت و آمد بود در هم ميلوليدند .كانالهاي راديو و تلويزيون
برنامههاي سرگرمكنندهي خود را در ساعات خاصي مثالً ساعات پربيننده و شنونده پخش ميكردند.

کوچک زيباست (اقتصاد با ابعاد انسانی)
ارنست فردريک شوماخر ( ۱۹۱۱تا  ۱۹۷۷م).

– در اين زمينه ،اقتصاددان جديد با اين طرز تفكر بار آمده كه «كار» را همچون چيزي تلقي كند كه اندكي
بيشتر از يك شرّ واجب است.
– از ديدگاه يك كارفرما ،كار در هر مورد فقط يكي از اقالم قيمت تمام شده است...،
– از ديدگاه كارگر ،كار يك امر مصدع است؛
کار کردن >>>>>>> فدا کردن فراغت و آسایش
دستمزد >>>>>> جبرانی برای این فداکاری
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– استقبال غرب ـ و به تبع آنها ساير نقاط جهان ـ از اتوماسيون ،با اين اشتباه مالزمه دارد كه آنها ميپندارند كه اتوماسيون و
ماشيني شدن همهي امور ساعات فراغت انسانها را افزايش ميبخشد و البته حتي اگر «فراغت» را به مثابه ارزشي مسلم تلقي
كنيم ،باز هم گسترش اتوماسيون توفيقي در اين زمينه نداشته است ،چرا كه بجز «اربابان و حكمرانان امپراتوري ماشين» ،همهي
زندگي انسان وقف گسترش اتوماسيون شده است ـ همهي زندگي انسان وقف كاري شده است كه قرار است كار را از ميان بردارد
و اين يك دور تسلسل باطل است .تشنهاي كه از آب دريا مينوشد تا تشنگي خود را برطرف كند ،جز ازدياد تشنگي تا حد مرگ
فايدهاي نخواهد برد ،حال آنكه اصالً در تفكر دینی« ،کار» سازندهی شخصیت آدمی و نردبان تعالی اوست.

– همهی اشتباه در اینجاست که غرب بهشت زمینی را بدل از بهشت آسمانی گرفته است و در خيال «اوتوپيا»يي است
كه در آن بيماري ،مرگ و پيري عالج شده و انسان ميتواند فارغ از گذشت زمان و قهر زمانه ،مركوب مرادش را همانسان كه
نفس امارهاش ميخواهد جاودانه به جوالن در بياورد ،اين سوي و آن سوي بتازد و از همهي لذايذ ممكن متمتع شود.
– چرا غرب «توسعه و رشد» خود را با کاهش ساعات کار و افزایش اوقات فراغت میسنجد؟ يكي از بارزترين مشخصات
جامعهي آرماني توسعه يافته از نظر برنامهريزان ،جامعهاي است كه در آن كار تا حداقل ممكن كاهش يافته و متقابالً ساعات
فراغت به حد اكثر رسيده باشد؛ اين از خصوصيات اصلي آن بهشت زميني است كه بشر امروز در جستوجوي آن است .وقتي
معيار رشد ،كار كمتر باشد ،مسلماً بهشت جايي است كه در آن اصالً كار نباشد.
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– براي غالب انسانها در تمدن امروز «زندگي» تازه از هنگامي آغاز ميشود كه «كار روزانه» پايان ميگيرد .از
يك سو« ،جدول زماني واحد و همگون» براي كار در همهي مشاغل ،اوقات فراغت را به ساعات خاصي از
شبانهروز محدود كرده است و از سوي ديگر ،طرز تلقي انسان امروز از كار باعث شده است تا او معناي
جديدي براي «فراغت» پيدا كند.

– همين امر كه در زبان محاورات مشاغلي را كه مستقيما به نظام اداري كشور متصل نيستند «مشاغل آزاد»
مينامند ،فينفسه حكايت از اكراهي دارد كه الزمهي كار در كارخانهها و ادارات و ...است .در كنار اين اكراه يا
شر الزم ،فراغت از كار معنايي كامالً جديد مييابد و عليالخصوص اگر توجه كنيم كه چگونه بشر امروز خود
را از طريق «لذتجويي و تمتع از حيات» توجيه كرده است ،بيشتر از پيش به عمق اين مصداق تازه براي
لفظ «فراغت» پي خواهيم برد.

طبقه بندی عقاید و ارزش های بنیادین
در فرهنگ معاصر غرب
هستی شناسی

سکوالريسم

انسان شناسی

معرفت شناسی

اومانيـسم

روشنـگری

صنعت لذت
– روي ديگر سكهي گريز از كار ،لذت طلبي لجام گسيختهاي است كه حد و مرزي
نميشناسد .در جامعهي كنوني غرب «اصل لذت» چون حق مسلمی برای عموم
انسانها اعتبار شده است و متناسب با اين حكم« ،نظامات قانوني» به صورتي
شكل گرفته كه در آن «امكان اقناع آزادانهي شهوات» براي همهي افراد فراهم
باشد .لذا وظيفهي رسانههاي گروهي و مخصوصاً تلويزيون در اين شرايط با فرض
اين مقدمات معين خواهد شد:
– ساعات فراغت از کار باید به تفریح و تفنن و لذت جویی و تمتع از زندگی
اختصاص یابد.
– وظیفهی سینما و بالخصوص تلویزیون پر کردن اوقات فراغت مردمی است که
میخواهند خستگی یك کار اکراهآور هر روزه را از وجود خود بزدایند.
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فراغت بیرون از خانه

کازینو

شهربازی

استادیوم

کنسرت

آمفی تیاتر

گیم نت

دیسكو

سینما

ارباب سرگرمی
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دنیای ما و دنیای آنها
عالم ذر

...

دنیا

دنیا

عقبی

برزخ

...

NEET

Not in Education, Employment, or Training

زندگی در عیش ،مردن در خوشی
نیل پستمن

–  ...اگر در اواخر سده هجدهم ميالدي ،بوستون مركز تجلي روح آمريكايي و تحركات سياسي و اجتماعي بوده
است و در اواسط سده نوزدهم نیویورک و در قرن بيستم شیكاگو ،امروزه نماد و مظهر آمريكا را بايد در
شهري در صحراي نوادا جست به نام الس وگاس .شهري كه مركز تفريح و قمار و خوشگذراني است.
– براي پستمن اصالً عجيب نيست كه در آمريكاي عصر او يك هنرپيشه هاليوود (رونالد ريگان) به مقام رياست
جمهوري برسد چرا كه گسترش رسانه بصري تلويزيون ،مردم را مبدل به موجوداتي صرفاً بصري كرده است.
– به گفته او اگر در آمريكاي قديم كانديداهاي سياسي بايد برنامه عملي و اجرايي ارائه ميكردند تا پيروز شوند
كانديداهاي امروز بيشتر بايد در زمينههاي آرايش و فنون زيبايي و تبليغ متبحر باشند .اگر كانديداهاي
گذشته به مدت هفت ساعت با هم مناظره ميكردند كانديداهاي امروز كافي است چند دقيقه با هم گفتگو
كنند و لبخندها و لباس و آرايش و حاالت چهرهشان را به رخ هم بكشند .همچنين قدرت شوخي و
سرگرمكنندگي آنها نيز تأثير زيادي در پيروزي آنها خواهد داشت.
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پینوکیو
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چه باید کرد؟

شازده کوچولو و مرد میخواره
– چرا مینوشی؟
– برای فراموش کردن.
– چه چیز را فراموش کنی؟
– فراموش کنم که شرمندهام.
– شرمنده از چه؟
– شرمنده از نوشیدن!

آنهادرباغهايبهشتندوسوالميكنندازمجرمان(درجهنم):
چهچيزشمارابهدوزخواردساخت؟

ميگويند:ماازنمازگزاراننبوديم
واطعاممستمندنميكرديم
و پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم
وهموارهروزجزاراانكارميكرديم
تازمانيكهمرگمافرارسيد

مرگ آگاهی
نفس های انسان گام هایی است که به سوی مرگ بر میدارد.
حضرت علي (ع) سخناني از اين دست كه ماالمال از مرگ آگاهي باشد بسيار دارند.
مرگ آگاهي كيفيت حضور مردان خدا را در دنيا بيان مي دارد .تا آنجا كه هر كه مقربتر
است مرگ آگاه تر است .و بر اين قياس بايد چنين گفت كه حضور علي عليه السالم در
عالم ،عين مرگ آگاهي است .مرگ آگاهي يعني كه انسان همواره نسبت به اين معنا كه
مرگي محتوم را پيش رو دارد آگاه باشد و با اين آگاهي زيست كند و هرگز از آن غفلت
نيابد.
مردمان اين روزگار سخت از مرگ مي ترسند و بنابراين شنيدن اين سخنان برايشان
دشوار است .اما حقيقت آن است كه زندگي انسان با مرگ در آميخته است و بقايش با
فنا .پيش از ما ميلياردها نفر بر روي اين كره ي خاكي زيسته اند و پس از ما نيز...

