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الهام، با ۱۵ سال سابقه کار، از حذف کافه نشینی ها به عنوان تفریح می گوید: 
«من یادمه چند ســال پیش، سال  اول، دوم دانشگاه که بودم، با اینکه جایی کار 
نمی کــردم و پول توجیبی از بابام می گرفتم، تازه شــرایط مالی ما هم متوســط 
رو به پایین حســاب می شــد، بازم هر چند روز یه بار با همکالسی و دوستامون 
کافه جمع می شــدیم. اگه برای وعده غذایــی نمی رفتیم، حداقلش یه آبمیوه 
یا کیک می خوردیم. االن آن قدر همه چی توی کافه ها گرون شــده که راستش 
رو بخواین دلم نمیــاد پول بدم. هی می گم خب چرا برای یه چایی حداقل ۲۰ 
هزار تومن پول بدم. نمی گم خیلی زیاده ها، اما آدم زورش میاد دیگه این مدلی 
خــرج کنه. مگه درآمدم چقدره؟ تازه کلــی هم هزینه های جدی تر دارم که به 
اون ها برســم خیلی هنر کردم. می دونیــن چیه؟ اون چای یا قهوه و کیک مهم 
نبود، به  نظر من اون موقع ها توی همچین فضاهایی که راحت می تونستیم دور 
هم جمع بشــیم، تعامل و همدلی خیلی بیشتر بود. شاید خیلی از دوست های 
االنــم که کلی با هم خاطــره داریم و خیلی جاها برای هــم مفید بودیم رو از 

همون روزها دارم».
تفریح از نگاه دین و علم

در پایان نامه ای ارائه شــده در اســفند ۱۳۹۸، با عنوان سبک زندگی با محوریت 
تفریحات ســالم از دیدگاه قرآن و روایات، درباره نگاه اســالم به تفریح گفته شده: 
«اسالم به عنوان یک دین اکمل دستوراتی را برای رسیدن انسان ها به سعادت آورده 
است. این دستورات متناسب با نیازهای فطری است. به این معنی هم جنبه دنیوی 
و هم جنبه معنوی مورد توجه انســان بوده، که ازجمله جنبه های به ظاهر دنیوی 
تفریح اســت. حتی تأکید شــده اگر بخواهی از انجام عبادات لذت ببری به مسائل 
تفریح توجه داشته باش. همچنین در برخی از روایات توصیه شده که انسان، برخی 
از اوقات زندگی اش را به تفریح اختصاص دهد. اسالم برای برطرف کردن خستگی 
و ایجاد نشــاط و تفریح، راه های مناسب و ســالمی به ما ارائه کرده است. ما را به 
سیر و ســفر، ورزش، شنا، کارهای متنوع و مفید، دید و بازدید، گفت وگوهای علمی 
و انتقــال تجربه، رابطه با فرهیختگان و از همه مهم تر، ارتباط با آفریدگار هســتی  

توصیه کرده است».
همچنین، به عقیده روان شناسان زمانی که کاری با کراهت یا با درآمد نامناسب 
انجام می شــود، فرد متحمل فشار روانی شده و نیاز به تفریح ضرورت بیشتری پیدا 
می کند. اگر این نیاز برآورده نشــود، مشکالت فردی، روحی و روانی افزایش یافته و 

به سطوح کالن تر می رسد.
با این تعاریف اما به نظر می رسد که تفریح در کشور به عنوان یک اصل ضروری 
شناخته نشده است و با توجه به مشکالت اقتصادی، در فهرست تصمیم گیری های 

کالن قرار ندارد.

مفهومی ناآشنا به  نام تفریح زیر سایه تورم
در کمتــر از یک دهه اتفاق افتاد؛ اتفاقی که باعث شــد رفته رفته ســبد مصرفی 
تمام خانوارها کوچک شــده و انتخاب بین اقالم ضروری و ضرورتی تر محدود شود. 
آن طور که در گزارش ها منتشر شده، تورم در سال های اخیر افزایش درخور  توجهی 
یافتــه و بنا بر اطالعات مرکز آمار، این نرخ در فروردین ۱۴۰۱، بر اســاس ســال پایه 
۱۳۹۵، ۳۹٫۲ درصد بوده است. هرچند شیوع کرونا و محدودیت های تردد و حضور 
در فضاهای عمومی مانند رســتوران، سالن های سینما، تئاتر، کنسرت و...، در کاهش 
اقبال مردم از چنین فضاهای ســرگرمی و تفریحی بی تأثیر نبوده، اما نگاهی به نرخ 
اقالم ضــروری و درآمد خانوارها، نشــان می دهد چاره ای جز حــذف موارد تفریح 
و آموزش از ســبد خرید خانواده ها باقی نمانده اســت. هرچند بدون آمار و تنها با 
محاســبه یک روز هزینه زندگی، آن هم فقط برای اقالم ضروری، به راحتی می توانیم 

به اولویت های معیشتی و دلیل حذف تفریح از زندگی مان پی ببریم.
در کنار افزایش تورم و کاهش توان مالی خانوارها، متأســفانه در سال های اخیر، 
فعاالن فرهنگی و هنری، گالیه های فراوانی به وضعیت بودجه دهی امور فرهنگی 
داشــتند و اکثر آنها بر ایــن باورند که بودجه  فرهنگی و هنری در اولویت نخســت 
قرار ندارد؛ در حالی که حل بســیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی در گرو مسائل 
فرهنگی اســت. از طرفی، عدم حمایت نهادهای دولتی و تصمیم گیران در ســطح 
کالن، باعث شده متولیان امور فرهنگی، هنری و آموزشی، به  دلیل هزینه های باالی 
فعالیت های خود، این هزینه را از طریق شــهریه یا بلیت فروشی هایی با قیمت های 
باال جبران کنند که در نهایت باعث می شود تفریحات و امور آموزشی فرهنگی، شبیه 

به کاالیی لوکس و دور از دسترس درآیند.
«من ســال ها یه مؤسسه فرهنگی -هنری داشتم. یه سالن اجرای نمایش داشت. 
کافه داشــت. یه کتابخونه کوچیک درســت کرده بودیم. کالس های آموزشــی هم 
برگزار می کردیم. اینجا پر از جوون بود. واقعا پاتوقشــون شده بود. یا می اومدن اجرا 
می دیدن، یا اینکه توی کافه همه اش به بحثای هنری می گذشت. یا اینکه می اومدن 
کالس که براشــون مفید بود. اولش به خاطر کرونا مجبور شدیم تعطیل کنیم. بعد 
که خواســتیم باالخره هرجوری هســت فعالیتمون رو ادامه بدیم، آن قدر اجاره ها 
باال رفته بود که دیگه نتونســتیم از پس پرداختش بربیایم. تعطیلش کردیم. یادمه 
اون موقــع نه تنها حمایتی ازمون نشــد، حتی بحث مالیات هــم برای فعالیت های 
فرهنگــی، هنری مطرح کــرده بودن. جای اینکــه مثال بیان بگن شــما دارید برای 
ارتقای ســطح فرهنگ جامعه تالش می کنید. یه بستری شــدید که جوون ها جای 

بی کارگشتن، بیان کالس و آموزش ببینن. دیگه نشد. جمعش کردیم».
اینها گفته های یکی از مدیران هنری جوانی اســت که پس از پایان تحصیالتش، 
با هزینه شخصی مؤسسه ای فرهنگی-هنری با رویکرد تفریحی و آموزشی تأسیس 

کرده بود و بر اثر افزایش تورم و مسائل اقتصادی به ناچار آنجا را تعطیل کرد.
دیگه قهوه هم نمی شه توی کافه سفارش داد

در این میان پس از شیوع کرونا، محدودیت هایی مانند تعطیلی فضاهای عمومی 
ایجاد شد؛ اما افزایش قیمت بلیت کنسرت ، سینما، تئاتر، شهربازی و... را نباید نادیده 
گرفــت. در ماه های اخیر، قیمت بلیت کنســرت ها از صد هزار تومــان تا ۴۵۰ هزار 
تومان اســت که این درمورد بعضی اجراها، متفاوت اســت. از طرفی، اسفند ۱۴۰۰، 
ســینماها با افزایش ۵۰درصدی قیمت بلیت روبه رو بودند. این ارقام نشان می دهد 
که خانوارها با حقوق کارمندی و کارگری نمی توانند حتی به امور تفریحی بیندیشند، 
چه برســد به اینکه بخواهند به  صورت ماهانه یا گاه بــه گاه آن را در برنامه زندگی 
خود قرار دهند؛ چراکه افزایش هزینه تولید مایحتاج روزانه، سرانه مصرف گوشت، 
لبنیــات، برنج و مرغ –ضروری ترین اقالم مصرفی- را کاهش داده و در این شــرایط، 

تفریح، آموزش و مسائل فرهنگی به آخرین اولویت تبدیل می شود.
فاطیما، فارغ التحصیل کارشناســی  ارشد فلسفه ، تجربه باریستابودن در شاهرود 
را داشــته و کافه رفتن از تفریحات اصلی او حســاب می شــده که مدت هاست این 
تفریح در روزهای او کم رنگ شــده است: «بیشتر از باریستابودن و کارکردن، کافه باز 
حساب می شــدم و تا قبل از کرونا هر روز می رفتم کافه. اون  موقع یه برنامه  روزانه 
دورهمی داشــتیم که هر روز به یه موضوع خاصی مربوط می شــد؛ فلسفه، شعر، 
فیلم. این باعث می شــد که من وقتم رو خالی کنم که حتما به دورهمی ها برســم. 
خب برای صاحب کافه هم سود داشت دیگه. کسی که می اومد اونجا حتما چیزی 
ســفارش می داد؛ اما خب اول به  خاطر کرونا این برنامه کنسل شد. بعدش هم که 
محدودیت ها کمتر شــد و کافه ها باز شــدن، تعداد آدمایی که می رفتن اونجا کمتر 
شــده بود که اولین دلیلش همین عادت به فاصلــه اجتماعی و کرونا بود. منی که 
کافــه رو هم بودم، خیلی کمتــر می رم چون همه چیز گرون تر شــده. مجبورم برای 
تأمیــن چیزای مهم تری که الزم دارم، هزینه های جانبی رو کمتر کنم. من کافه رو به 
 خاطر قهوه می رفتم، یعنی خیلی ارزون حساب می شد؛ ولی گاهی غذا هم سفارش 
مــی دادم و بعضی روزها می شــد که دو بار می رفتم کافه، بــا این حال خیلی بهم 
فشــار نمی اومد. االن فقط قیمت قهــوه رو هم در نظر بگیریم انقــدر رفته باال که 
حتی یه بار در روز هم برای قشــر متوســط راحت نیست که درآمد محدودی داره و 
کلی هزینه جانبی. من خودم بشــخصه ترجیح می دم توی خونه قهوه درست کنم، 
راســتش رو بخوای وقتی قیمت قهــوه توی کافه رو می بینم، دیگــه از گلوم پایین 
نمی ره. می بینم بین دوستام هم کافه رفتن کمتر شده. یه چیز دیگه هم هست. توی 
شهر ما –شاهرود- تعداد جاهایی که بشه تفریح کرد خیلی کمه. کال شهر کوچیکه، 
امکاناتــش کمه، تفریحــات هم خیلی محدوده. کافه زیاد داره نســبتا. چند تا کافه 
بودن که به  خاطر فضا و حیاطش، تقریبا پاتوق شــده بود و یه کم شــلوغ تر از بقیه. 

اما االن اونها هم کمتر مورد استقبال قرار می گیرن، قطعا قضیه اقتصادی توش تأثیر 
داشــته، اما یه نکته مهم هست، وقتی جایی جز کافه برای تفریح نداری، اونجا هم 
به مرور برات کسل کننده می شــه، اون  وقت برای تنوع، فقط می تونن نهایتا کافه رو 

عوض کنن. این شاید یکی دیگه از دالیلی باشه که کافه های پاتوق، خلوت بشه».
آمارها چه می گویند؟

تشــدید فقر و افزایــش نابرابری ها ســفره اغلــب خانوارهــا را به تدریج چنان 
کوچک کــرده که اولویت و اهمیت تأمین غذا و ســرپناه، به حذف هزینه های کمتر 
ضروری از قبیل اوقات فراغت، تفریح، فرهنگی و سفر منجر می شود. آن طور که در 
گزارش های آماری منتشــر شده، هزینه های ســاالنه یک خانوار شهری به  طور کلی 
به دو دســته هزینه های خوراکی و دخانی و هزینه های غیرخوراکی تقسیم می شود 
که بیشترین ســهم در این مصرف مربوط به هزینه های غیرخوراکی است که شامل 
مسکن، پوشــاک و کفش، بهداشت و درمان، تفریحات و سرگرمی و... می شود. آمار 
ســال های ۹۱ تا ۹۹ نشــان می دهد که در کل هزینه های یک خانوار شهری کمترین 
ســهم مربوط به تفریح و ســرگرمی است که هر سال نســبت به سال قبل کاهش 
پیدا می کند. این ریزش در فاصله ســال های ۱۳۹۶ تا سال گذشته به ویژه بین خانوار 
شهری بســیار مشهود است. این در حالی اســت که در خانوارهای شهری در سال 
۱۳۹۶،  سهم تفریح و ســرگرمی از کل هزینه خالص خانوارها ۲٫۸۹ درصد بوده که 
در ۱۳۹۷ بــه ۲٫۸۵، ۱۳۹۸ به ۲٫۴۳ و در ۱۳۹۹ به ۱٫۹۱ درصد کاهش یافته اســت. 
درباره خانوارهای روســتایی اما تفریح و سرگرمی در سبد هزینه ها در این چهار سال 
فراز و نشــیب داشته؛ اما در مجموع در سال ۱۳۹۹ با یک افت چشمگیر همراه بوده 
اســت. به  طوری  که سهم هزینه تفریح و سرگرمی در ســال ۱۳۹۶، ۱٫۸۵ درصد از 
کل هزینه های خانوار روســتایی بوده و در سال بعد این رقم به ۱٫۷۹ درصد کاهش 
پیدا می کند؛ اما در ســال ۱۳۹۸،  هزینه تفریح و سرگرمی برای خانوارهای روستایی 
رشد خوبی داشته و به ۲٫۸۵ درصد می رسد؛ ولی دوباره در سال گذشته یعنی سال 

۱۳۹۹ به ۱٫۵۹ درصد از کل هزینه های خانوار کاهش پیدا می کند.
از طرفــی، آمارهــای منتشرشــده درباره تورم، رقم های خوشــایندی را نشــان 
نمی دهنــد. طبق گزارش مرکــز آمار ایران، نرخ تورم ســاالنه ۳۹.۲، ماهانه ۳.۳ و 
نقطه به نقطه ۳۵.۶ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه که نشان می دهد هزینه 
خانوارها برای تأمین کاال و خدمات نسبت به فروردین سال گذشته چه میزان تغییر 
داشته است. مینا، فارغ التحصیل گرافیک است. او تا چند سال گذشته، شرایط مالی 
خوبی داشــته که به  گفته خودش، این ســال ها تمام زندگی اش را تعطیل کرده و 
فقط کار می کند. باز هم زمان و هزینه کم می آورد «من سال ۸۱، دانشجوی گرافیک 
بودم. یادمه که اســتادها خیلی تأکید می کردن کــه بریم گالری گردی. اون موقع با 
اینکه شاغل نبودم و گاهی پاره وقت کار می کردم؛ اما می تونستم به راحتی هر هفته 

یا هر دو هفته برای نمایشــگاه رفتن برنامه ریزی کنم. به عالوه کافه  نشینی بعدش. 
تازه مــن اون  زمان محل زندگیم خارج از تهران بــود؛ یعنی هزینه جابه جایی هم 
داشــتم؛ اما االن، نه  اینکه نتونم هزینه رفت وآمد بدم؛ اما وقت نمی کنم. یه جا کار 
ثابــت دارم و چند جا پــروژه ای دارم کار تحویل می دم. همــه ش دارم می دوم که 
کارام رو بتونــم به موقع تحویل بدم که پروژه رو ازم نگیرن. یک  ســاعت هم برام 

یک ساعته».
همین  که بتونم شکم زن و بچه رو سیر کنم، کافیه!

گذراندن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، یکی از مســائل مهم و اساسی است 
که باید به آن پرداخته شــود. این گروه، در حال رشــد هستند و نیازمند به آموزش و 
تفریحی که برطرف کننده نیاز روحی-روانی آنها باشد. این نیاز، با فرارسیدن تابستان 
و پایان مدرسه ها به اوج خود می رسد و یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ها به 
شمار می رود. حل این دغدغه، به تنهایی از عهده والدین ساخته نیست و باید نهادها 
و ســازمان ها با ایجاد امکاناتی مثل تشــکیل اردوها، کانون های هنری، سازمان های 

ورزشی، کاروان های سیاحتی و امثال آن به کمک والدین بیایند.
«شــما یه نگا به قیمت ها بنداز. واقعا همین که بتونم شــکم زن و بچه رو سیر 
کنم باید روزی صد بار خدا رو شکر کنم. دیگه به نظرتون می تونم ببرمشون تفریح؟ 
ایــن روزها، پس از واریز حقوق، اگه مالک باشــید که چند پله از بقیه جلوترید، اگر 
هم مثل من مســتأجر که باید بخش قابل توجهی از حقوق رو صاف واریز کنیم به 
حســاب صابخونه. تازه قســط وام هم که همه مون داریم. تازه اگه شانس بیاریم 
قسط عقب افتاده نداشته باشیم. حاال شما خرید روزمره و هزینه جابه جایی و کرایه 
تاکســی و اینا رو هم حســاب کن. تازه خدا باید بهمون نگاه کنه و توی ماه مریضی 
نداشته باشیم که درگیر دوا و درمون بشیم. من دو تا بچه دارم. فکر کن برنامه ریزی 
کنم یکی رو بفرســتم یه کالس آموزشــی. اون یکی نمی خواد؟ توی این اوضاعی 
که هفته اول ماه حقوقم تموم می شــه، مگه چقــدر می مونه که بخوام کلی هم 
پول بدم شــهریه کالس دو تا بچه که آیا چیزی یاد بگیره آیا نه. نمی گم الزم نیستا. 
بخدا دلم کباب می شــه می رســم خونه می بینم بچه بی حوصله یه گوشه نشسته 
داره یا با گوشــی ســروکله می زنه یا پای تلویزیونه. خــب می فهمم دلش تفریح 
می خواد. اما دیگه گذشــت اون موقع ها که تابســتونا همه خانواده ها بچه هاشون 
رو می فرســتادن کالس موسیقی، نقاشی، ورزش. گاهی یکی توشون موفق می شد، 
گاهی هم نمی شــد. االن اما برای هزینه  آب خوردن هم باید محاسبه کنی که سود 
و زیانش چقدره. مگه می شــه همین طوری پول هدر بدی. اصال مگه پول می مونه 

که هدر هم بدیم».
مجتبی، کارمند اداره پســت، ۴۳ســاله است که همســر و دو فرزند دارد. او هم 
به  گفته خودش، تمام تالشــش را بــدون لحظه ای کوتاهی کــردن می کند تا بتواند 

حداقل نیازهای زندگی خود و خانواده اش را فراهم کند.
نشاط که برود، فرسوده می شویم

آن طــور که در تعاریف مختلف از تفریح گفته شــده، نیاز به تفریح امری طبیعی 
و فطری اســت و باید در تمام دوران عمر برآورده شود و در هر سنی تفریح مناسب، 
لذت بخش و نشــاط آور اســت. هرچه کارها و فعالیت هــای اجتماعی، تالش های 
تحصیلی و حرفه ای بیشــتر باشــد، احتیاج به تفریح بیشــتر احساس می شود. زیرا 
در اثر کار اعصاب خسته شــده و تفریح باعث می شود که انسان نیرویی تازه همراه 
با نشــاطی نوین به دست آورد و آمادگی بیشــتری برای کار و فعالیت پیدا کند. این 
تعریــف در حالی ارائه می شــود که امروز، بســیاری از ما یــا اطرافیانمان، ناچار به 

افزایش ساعت کار خود شده ایم.
علی، صاحب ســوپرمارکتی قدیمی در محل که مشــتریان ثابت خود را دارد، از 
وضعیت کار و ســاعات بی کاری خود می گوید: «من قدیم یه شــریک داشتم. دو تا 
شاگرد. یکی شون کارای مغازه رو می کرد، اون یکی هم سفارش مشتری ها رو می برد. 
شریکم که وقتی خواست ازدواج کنه پول الزم داشت. سهمش رو خریدم. بازم اون 
موقع خوب بود. شــاگردام رو نگه داشــته بودم. اما بعدش مجبور شــدم یکی رو 
پاره وقت برای ســفارش مشتری ها نگه دارم. شما حساب کن که چقدر مشتری توی 
روز از دست می دم. چون دست تنهام، کسی نیست خریدهاشون رو ببره. از یه طرف 
دیگه، انقد جنس ها گرون شده که خودم روم نمی شه به مشتری قیمت بگم. اصال 
خیلی از جنس های باکیفیتی که می آوردم رو دیگه نمی آرم. مشــتری نیست. کسی 
نمی خره؛ نمی تونن بخرن یعنی. خودمم که از صبح تا ۱۲ شــب تکون نمی خورم از 
مغازه. قبال که شــریکم بود، توی هفته شیفتی می اومدیم. حداقل هفته ای چند روز 
توی ماه هم اکثرا می رفتیم شهرســتان، تفریح و دیدوبازدید خانواده. االن که دیگه 
هیچی. تا ســر خیابون هم نمی تونم برم. می رسم خونه بچه ها خوابن. خانومم که 
به خاطر اینکه تنها نباشــه، اکثرا می فرستم خونه مامانش اینا. این شد زندگی آخه؟ 
این وســط خب طبیعیه یادم بره اصال تفریح چی بوده. تفریح بچه هام اینه که قول 
بدم یه شب زودتر برم خونه باهاشون بازی کنم. یا اینکه مثال صبح دیرتر بیام مغازه. 

همین؛ والسالم».
سفر؛ خاطرات دور کودکی

ســفر، همواره از مهم تریــن گزینه های تفریح بود که هر خانــواده ای با توجه به 
ســبک و شــرایط خود، برای آن برنامه ریزی می کرد. معموال تمام ما تابســتان ها را 
با ســفرهای یک هفته ای تا حتی ســه ماهه به خاطر می آوریم. گاهی هم خودمان 
میزبان خانواده ای می شــدیم که از شهر دیگری آمده بودند و پس از آن، همراه آنها 
ما به شهرشــان می رفتیم. در واقع این خاطــرات یادآور توانایی تعامل و میزبانی ما 
در سال های دور اســت. چیزی که امروز به واسطه فشارهای اقتصادی و اجتماعی، 

یا از حوصله مان خارج اســت یا اینکه اگر هم بخواهیــم، توانایی مالی برای چنین 
هزینه هایی نداریم. پیش از این شــاید به راحتی می توانستیم برنامه ریزی کنیم که در 
تعطیالت تابســتان یا عید، برای مدت مشخصی به شهر خاصی سفر خواهیم کرد، 
اما امروز، فقط زمانی می توانیم به سفر فکر کنیم که یا خویشاوند و آشنایی در شهر 
دیگری داشته باشیم یا با تخفیف تورهای مسافرتی مواجه شویم که آن هم در گرو 
مرخصی از کار اســت. هرچند این سال ها سبک سفرهای طبیعت گردی و اقامت در 
چادرها با هزینه های کمتر جا افتاده است اما برای این موضوع در قدم اول آموزش 
الزم اســت و در قدم مهم بعدی، داشــتن تجهیزاتی نیاز است که بتوانیم در هوای 
گرم، ســرد و شرایط طبیعت، اقامت داشته باشیم که تمام این موارد، هزینه بر است، 

تازه اگر هزینه رفت وآمد و خوردوخوراک را نادیده بگیریم.
انرژی بچه ها که خالی نشه، جرم و جنایت زیاد می شه

محمد، بازنشســته اداره دولتی، دوره کنونی را بســیار متفــاوت از زمان خودش 
می داند و از شــرایط تفریح کودکان و نوجوانان می گویــد: «از قدیم یادمه می گفتن 
بذارید بچه ها توی مدرسه و باشگاه و پیش همسن وساالشون بازی کنن و انرژی شون 
رو تخلیه کنن. من بچه که بودم، از صبح تا شب، توی کوچه فوتبال بازی می کردیم، 
بزرگ تر هم که شــدم می رفتم تابستونا کارای فنی یاد می گرفتم یا اینکه پوالمون رو 
جمع می کردیم با دوســتامون می رفتیم ســینما آخر هفته ها. مسافرت و رفت وآمد 
و بگو و بخند هم که ســر جاش بود. االن بچه ها رو می بینم اعصابم خرد می شــه. 
همه ش پســر نوجوون کنج خونه ســت سرش توی گوشــیه. بیرون می آد اصال بلد 
نیســت ارتباط برقرار کنه. آینده ش هم که با این وضع گرونی ها معلوم نیست چی 
می شــه. حتی انگیزه نداره یه باشــگاه بره. اصال بخواد هم بــره از کجا بیاره ماهی 
یه میلیون، حاال یکم کمتر یا بیشــتر بخواد شــهریه بده. نتیجه ش می شــه این همه 
جوون معتاد که انواع و اقســام مواد شــیمیایی رو تجربه کــردن. آدم دلش آتیش 
می گیره می بینتشــون. واال نســل ما همه جور تفریحی داشــت. حتی اون خانواده 
فقیر هم می تونســتن آخر هفته غذا درست کنن برن پارک دور هم بخورن. االن غذا 
برای خانواده خودت هم بخوای درســت کنی کلی هزینه ش می شــه، چه برسه به 

دورهمی. واسه همینه انقدر جرم وجنایت زیاد شده».
با توجه به گفته هایی که بســیاری از آنها روایت مردم کوچه بازار و شــهروندانی 
اســت که شرایط اقتصادی و اجتماعی را بسیار واقعی تجربه می کنند، می بینیم که 
تداوم روند فعلی قیمت ها و حذف شادی، نشاط و تفریح و آموزش، نه فقط در بعد 
معیشــتی که در بعد اجتماعی نیز تأثیرگذار خواهد بود و به آســیب های اجتماعی 
می انجامد. این در حالی اســت که به گفته بسیاری از جامعه شناسان، سالمت روان 
یکی از جنبه های مهم ســالمتی است و تفریح سالم در کنار نقش های متعدد خود، 

می تواند اثر قابل توجهی بر سالمت روان داشته باشد.

اوقات فراغت، مفهومی است که افراد جامعه، فارغ از فعالیت های روزمره در محیط 
کار و الزامات اجتماعی، می توانند از طریق آن اســتعدادهای خود را توسعه بخشیده و 
شــخصیت خود را رشــد دهند. چگونگی گذراندن اوقات فراغت نیز نمود مستقیمی از 
شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در جوامع است. از طرفی، استفاده مطلوب از این 

اوقات، تأثیر قابل توجهی در کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد دارد.
در سال های گذشته، جدا از کسانی که هنر را به عنوان حرفه، مهارت و شغل نگاه 
می کردند، آموزش هنر برای بســیاری از افراد، اولین اولویت در گذران اوقات فراغت 
به شــمار می رفت. همچنین حضــور در رویدادها و فضاهــای فرهنگی ، هنری مانند 
ســالن  سینما، تئاتر، کنســرت، گالری ها و... از جمله تفریحات دائم در میان بسیاری از 
خانواده ها بود که این روزها، به واسطه وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی، نه تنها 

دیگر اولویت اول نیست که حتی شاید بتوان گفت که حذف شده است.
شهرام صارمی، موســیقی دان و نوازنده کمانچه، درباره تأثیر و ضرورت فرهنگ و 
هنر، به «شرق» گفت: «آن چیزی که امروز از کاهش فعالیت های فرهنگی در جامعه 
شاهدیم، تأثیر یک  روز و دو روز نیست؛ نتیجه سال ها بی توجهی به امر فرهنگ و هنر 
اســت. اول از تأثیر اقتصاد بر فرهنگ و هنــر و وظیفه نهادهای مرتبط با این موضوع 
آغاز می کنیم. ابتدا باید اعتقاد داشــته باشــیم که فرهنــگ و هنر به لحاظ تأثیرش در 
جامعه، بســیار ســازنده و ارتقادهنده زندگی عمومی جامعه و ارتقادهنده نگاه زیبا 
و هنری اســت. یعنی فرهنگ و هنر، به لحاظ روانــی جامعه را لطیف می کند و ذهن 
انســان ها را پاالیش داده و زندگی را لذت بخش تر می کند. با توجه به این قضیه، باید 
باور کنیم که فعالیت های فرهنگی و هنری، یک اصل است؛ بنابراین، باید به راه اندازی 

و اشاعه و آگاه سازی آن در جامعه بپردازیم».
این مدیر موســیقی، با تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در تمام امور کشورها، توضیح 
داد: «در جوامعــی که از نظر فرهنگی پیشــرفته می نامیم، اقتصاد پشــتوانه ای برای 
فعالیت های فرهنگی، هنری اســت. در بسیاری از کشورها موســیقی، تئاتر، نقاشی، 
ادبیات و... رونق بسیاری دارند. در این جوامع، بخشی از حمایت های فرهنگی، هنری 
توســط دولت انجام می شــود، در مواردی ازجمله مهیاکردن امکانــات، تجهیزات، 
تبلیغات شــهری و... که الزاما مالی نیســت. یعنی این طور نیســت که فقط سرمایه 
و بودجــه تزریق کنند. موضــوع قابل توجه دیگر، این اســت که شــرکت های بزرگ 
خصوصــی، از جریان هــای فرهنگی ، هنــری مانند اجرای کنســرت ها حمایت مالی 
می کنند، به همان میزان یا حتی بیشــتر، از طرف دولت از مالیات آنها کســر می شود. 

یعنی امکانات و شرایطی مهیا شده که مؤسسات و کارخانه های بزرگ، از جریان های 
فرهنگی، هنری حمایت کنند. مثال شــرکت مرســدس بنز، هزینه اجراهای ارکســتر 
فیالرمونیک آلمان را برعهده می گیرد. در اینجا اما ماجرا برعکس است؛ یعنی نه تنها 
خــود دولت از فعالیت های فرهنگی، هنری حمایت نمی کند، چنین قانونی هم برای 
حمایت نهادهای خصوصی ایجاد نکرده که اگر اسپانسری پیدا شد که بخواهد از یک 
اجرای هنری (کنسرت، تئاتر، گالری) حمایت کند، این تسهیالت برایش فراهم باشد تا 
گرایشش بیشتر شود. اساسا باید یادمان باشد که تمامی سازمان های فرهنگی، هنری 
و دولتی مســئول برگزاری رویدادهای هنری نیســتند. یعنی نیازی نیســت که وزارت 
فرهنگ و ارشــاد حتما جشــنواره موســیقی فجر را برگزار کند. برنامه های فرهنگی، 
هنری، جشــنواره ها و..... باید به دســت متخصصان و توسط بخش خصوصی باشد، 

دولت فقط باید در مهیاکردن امکانات و فضا، آنها را حمایت کند».
این پژوهشــگر موســیقی، درباره جای خالــی حمایت دولت هــا از فعالیت های 
فرهنگــی، هنری گفت: «بحث بعدی، مراکز فرهنگی اســت. ما تعداد زیادی ســالن 
و مراکز هنری داریم. وزارت ارشــاد، حوزه هنری، ســازمان فرهنگی، هنری شهرداری 
تهران و... هســتند که هرکدام مجموعه هایی را تحت پوشش دارند. تمام این نهادها 
و مجموعه ها موظف هســتند که خدمات فرهنگی به مردم ارائه کنند اما متأســفانه 

اگر امروز در هرکدام از این فضاها وارد شــویم، با مجموعه ای که فقط دغدغه کسب 
درآمد دارد، مواجه می شــویم. یعنی اگر به  هرکدام از این سالن ها و مراکز وارد شویم 
و درخواست برگزاری کنسرت بدهیم، اول درمورد مبلغ اجاره صحبت می کنند و پس 
از آن، پیگیری امور اداری ازقبیل اخذ مجوز و مســائلی این چنین مطرح می شود. بعد 
مسئله تبلیغات هم برعهده اجراکننده کنسرت است، بدون آنکه از میزان مخاطب ها، 
فروش بلیت یا برگشــت ســرمایه با توجه به هزینه هایش خبر داشته باشد. درنتیجه 
دولت و نهادهای هنری هیچ مشارکتی در رابطه با برگزاری رویدادهای هنری ندارند، 
فقط از این مســیر کســب درآمد می کنند. درصورتی که باید متولی برگزاری کنسرت، 

تئاتر، نمایشگاه، جشنواره، سمینار و... باشند».
صارمی با اشــاره به شــرایط اقتصادی کنونی، مطرح کرد: «موضوع دیگر درمورد 
کم رنگ شــدن فعالیت هــای هنری، وضعیــت اقتصادی مردم در مواجهــه با هنر و 
فرهنگ اســت. امروز، شــرایط طوری شــده که اگر یک خانواده چهارنفره بخواهند 
کنســرت بروند، با حداقل قیمــت بلیت ۱۵۰هزارتومانی، نزدیک بــه ۶۰۰ هزار تومان 
هزینه بلیت می شــود. بنابراین طبیعی است که کنسرت رفتن از سبد خرید بیش از ۹۰ 
درصد مردم ایران حذف شده است. این موضوع در سایر فعالیت های فرهنگی، هنری 
و آموزش آن نیز همین طور اســت. یعنی اگر امروز کودکی بخواهد کالس موســیقی 

ثبت نــام کند، حداقل باید ترمی یک میلیون و ۲۰۰هزار تومــان هزینه کند که این رقم 
فشــاری بر والدین او خواهد بود؛ تازه اگر یک فرزند داشته باشند، به عالوه هزینه تهیه 

ساز و ایاب وذهاب او برای رفتن به کالس موسیقی و برگشتن».
ایــن نوازنده کمانچه، درباره نبود آمــوزش اصولی توضیح داد: «ما در جامعه هر 
مشکل و ناهنجاری ای که داشته باشیم، از آموزش هاست. نه فقط در حوزه هنر که در 
تمام مسائل باید بحث آموزش جاری باشد. در میان آموزش ها، از آنجا که بحث هنر، 
آن چنان درآمدزا نیست و حتی در اوایل آغازش هزینه بردار هم هست، اوال از اولویت 
هزینه های زندگی کم کم خارج شــده و دوما اینکه مراکزی که آموزش هنر می دهند، 
با معضل کم درآمدی روبه رو خواهند شــد؛ بنابرایــن می بینیم که بحث آموزش های 

فرهنگی، مورد حمایت قرار نمی گیرد».
به گفته صارمی، با توجه به تمام مسائلی که طرح شد، نتیجه می گیریم که حوزه 
فرهنــگ و هنــر، چه آموزش، چه اجــرا و چه تولید، هیچ اولویتی در شــرایط کنونی 
ندارد؛ نه برای خود دولت، نه برای ســازمان هایی که متولی و مســئول اجرا، آموزش 
و تولید آن هســتند. این موضوع را در تخصیص بودجه دولت به فعالیت های هنری 
مثل موسیقی، نقاشی و تئاتر، شاهد هستیم؛ بنابراین شرایطی که امروز داریم، حاصل 

بی توجهی به این موضوع است که در چند دهه اتفاق افتاده است.

شهرام صارمی، موسیقی دان و نوازنده کمانچه مطرح کرد
خدمات فرهنگی و هنری در اولویت تصمیم گیری ها نیستند

الهه باقری ســنجرئی: «همین جا توی خونه، خودم قهوه درســت می کنم، الکی این همه پول ندیم بریم کافه»؛ این جمله را می توان به تمام فعالیت های 
فرهنگی و تفریحی خانوارها در ســال های اخیر تعمیم داد: «ســینما خیلی وقته نرفتم، نمی رســم. تنهایی هم که خوب نیســت. بخوایم خانوادگی و با 
دوستامون هم بریم هزینه زیاد می شه. حاال فیلمش میاد بیرون توی خونه می بینیم. پارک هم که نمی شه با بچه کوچیک رفت. باالخره چشمش یه چیزی 
می بینه. نمی شه که نخرم». هرکدام از ما، در چند سال گذشته، چقدر برای فعالیت های تفریحی، فرهنگی و آموزشی هزینه کرده ایم؟ حتما پاسخ بسیاری 
از ما، اگر حذف این فعالیت ها نباشــد، عدد باالیی هم نخواهد بود. گذشــته از تجربه های فردی، آن طور که در آمار رســمی منتشر شده، هزینه تفریح و 
خدمات فرهنگی در کل هزینه خانوارها کاهشی بوده است. این ریزش در فاصله سال های ۱۳۹۶ تا سال گذشته، به ویژه بین خانوار شهری مشهود است. 
از طرفی، با توجه به وضعیت اقتصادی و مشــکالت معیشــتی، افراد وقتی در تنگنا قرار می گیرند، ناگزیر برخی فعالیت هایی را که به ظاهر غیرضروری 
است، حذف می کنند که این حذف شدگی امور مربوط به فرهنگ و اوقات فراغت، در مقیاس بزرگ تری تمام جامعه را درگیر کرده و آسیب های بسیاری 
به  همراه دارد. مصداق بارز این موضوع نیز توییت وزیر فرهنگ و ارشــاد اســت؛ متولی امور فرهنگی، می خواسته در روزهای تعطیل با رئیس جمهوری 
دیدار داشــته باشد و در مورد مسائل فرهنگی صحبت کند که به  واســطه حضور رئیس جمهور در جلسات مهم اقتصادی، امکان این دیدار فراهم نشده 
است. درواقع غم نان، در اولویت قرار گرفته و مسائل فرهنگ و بحث های آموزشی رنگ باخته است. این موضوع به ظاهر پیش پاافتاده است و هم راستا 

با تأمین معیشت روزمره نیست، اما در درازمدت، آسیب های فراوانی را برای جامعه به  همراه خواهد داشت.

پرونده «شرق» در مورد نیاز جامعه به امید و مقابله با روند کاهشی تفریحات

اخم در چهره شادی

آسیب های نبود فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت، نادیده گرفته می شود
بحث کم رنگ شــدن تفریح و اوقات فراغت، عوامل متعددی دارد که درگیری ها 
و مشــکالت اقتصادی، یکی از مهم ترین آنهاست. در یک طرف، ما با افرادی مواجه 
هســتیم که برای تأمین معاش و هزینه های زندگی، ساعات بسیاری را در روز به کار 
اختصــاص می دهند و دیگر زمانی به عنوان اوقات فراغت برای آنها باقی نمی ماند. 
برعکس این موضوع، در طرف دیگر افرادی هســتند کــه به خاطر اوضاع بازار کار، 
فاقد شــغل هستند که همین امر، جمعیت قابل توجهی از جوانان ما را با افسردگی 
بی هویتی مواجه کرده اســت؛ چراکه تمام افراد، هویت اجتماعی خود را از شغل و 
فعالیت و مهارت خود به دســت می آورند. در این شرایط، وقتی کسی شغل ندارد، 
فقط به این معنا نیست که درآمد ندارد، معنی اصلی آن این است که هویت ندارد 

و چیزی که اتفاق می افتد، احساس پوچ بودن و تهی بودن است. 
از طرفــی، با نبود شــرایط تفریحات ســالم و اوقات فراغت برنامه ریزی شــده، 
افرادی که توانمندی مالی دارند، در بســیاری موارد به  سمت فعالیت های مبتذل و 
آسیب زننده سوق پیدا می کنند. با توجه به اقتصاد تجاری شده کنونی نیز که هرنوع 

تفریحی هزینه های گزافی دارد، افراد دیگری هم هســتند که به خاطر شرایط مالی، 
امکان دسترســی به اوقات فراغت مناسب برایشــان فراهم نیست. نتیجه رفتار هر 
دو دسته، افسردگی و پیامدهای مختلف آسیب های روحی، آسیب های اجتماعی و 
رشد جرم و جرائم و فروافتادن در ابتذال است. درواقع می بینیم که در کنار افرادی 
که به خاطر فشار کار، اوقات فراغت مناسب ندارند، افراد فاقد شغل نیز به دو دلیل 
نبود امکانات تفریح مناســب یا باالبودن هزینه های تفریح، امکان استفاده از اوقات 

فراغت خود را ندارند.
موضوع بعدی قابل بررســی، بی توجهی به آســیب های فراوانی است که نبود 
اوقات فراغت و تفریح مناســب ایجاد می کند. امروز تمام مشــکالتی که در بخش 
اقتصاد به آن پرداخته می شود، مسائل معیشتی، خورد و خوراک و مسکن است اما 
نباید فراموش کنیم که تمام انسان ها نیازمند فعالیت های فرهنگی هستند. در واقع 
می توان گفت انســان فقط با نان زنده نیست بلکه حضور در اجتماع و رویدادهای 

فرهنگی هم از اولویت های رشد اوست.

 اگر ما بخواهیم جامعه پیشــرفته و سالمی داشته باشــیم، باید توجه کنیم که 
دسترسی به این خدمات باید برای عموم مردم فراهم و امکان پذیر باشد. اما امروز با 
اقتصاد خصوصی شده و دولت هایی که هیچ نوع مسئولیتی برای خودشان در قبال 
فرهنگ قائل نیســتند، شاهد این هستیم که دسترسی به خدمات فرهنگی سخت و 
گران قیمت شده است که این یکی از اصلی ترین دالیل حذف جمعیت قابل توجهی 
در دسترســی به این خدمات در کشور اســت. در این شرایط، در کشورهای پیشرفته، 
یکــی از مهم ترین اقداماتــی که دولت ها انجام می دهنــد، حمایت از فعالیت های 
فرهنگی، هنری از طریق تشویق سایر نهادها به سرمایه گذاری در این رویدادهاست 
که این نشــان دهنده توجه دولت ها به امر فرهنگی، هنری و اهمیت آن است اما در 
کشــور ما نه تنها فعالیت های تفریحی که امور فرهنگی هم فقط برای افرادی مهیا 

شده که توانمندی مالی دارند. 
حتی امروزه می بینیم که به  دلیل باالرفتن قیمت کتاب در کشور، محققان و افراد 
فعــال حوزه های فرهنگی و علمی در برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی 

خود دچار مشــکل شده اند. به همین دلیل، شاهد آســیب های فراوانی به موضوع 
تفریح و فعالیت های فرهنگی، هنری هستیم.

مسئله بعدی این است که عموم هیئت دولت های ما براساس مسائل اقتصادی، 
سیاسی شکل گرفته اند و اولویتشان در همین مواضع است. بنابراین اساسا جایگاهی 
برای مســائل فرهنگی، آموزشی مثل ورزش، فرهنگ و هنر و حتی آموزش وپرورش 

قائل نیستند. 
درواقع وزرای این بخش ها هم بیشــتر برای تزئین کابینه انتخاب می شــوند نه 
برای تأمین اهداف مورد نیاز بخشــی که به آنها ســپرده شده است. عمال این افراد 
نقشــی ندارند. مثال تصور نمی کنم در چهارسالی که وزیر ورزش و جوانان در رأس 
کار اســت، حتی نیم ســاعت هم به او فرصت گفت وگو درمورد حوزه تحت امرش 
داده شــود. این حضور تزئینی مسئوالن و وزرای مرتبط با بحث فرهنگ، هنر، ورزش 
و آموزش، به  دلیل این اســت که اصوال این فعالیت ها در اقتصاد کشــور ما حضور 

تزئینی دارد؛ یعنی هنوز اهمیت و ضرورت آن تعریف نشده است.

آسیب نبود شادی و نشاط در جامعه، فقیر و غنی نمی شناسد
جامعه از کمبود شــادی و نشــاط در رنج اســت. این موضوع تحت فشارهای 
اقتصادی و افزایش سرسام آور هزینه زندگی، بی کاری، فقر، اقتصاد و تفاوت طبقاتی 
اســت. سه طبقه اجتماعی از نظر جامعه شناسی که باال، متوسط و پایین بود، امروز 
به شــش طبقه تقســیم شــده اســت. مثال طبقه باالی اقتصادی به دو گروه باالی 
باال و باال تقســیم می شــود. همین طور طبقه متوســط باال و متوسط پایین و پایین و 
پایین پایین. بر اســاس آمارهایی که این روزها منتشر می شود، طبقات اجتماعی فرو 
ریخته اند؛ یعنی طبقه متوســط باال، به طبقه متوســط پایین رســیده و طبقه باالی 
باال، به طبقه باال تبدیل شــده اســت و این روند تا طبقه پاییــن پایین ادامه دارد. در 
چنیــن وضعیت اقتصادی ای، امروز نیز ما در ســطح جامعه و حتی در برنامه های 
تلویزیونــی مدام با اخبار جنــگ، ناگواری ها و فجایع و مزاحمت ها و نبود امنیت در 
میادین ورزشــی به خصوص برای زنان، انواع آســیب های اجتماعی در سطح شهر، 
تجردگرایــی، بی انگیزگی جوانان و... مواجه هســتیم که روان مــردم را آزرده کرده 
اســت. در این شــرایط، نبود برنامه های فرهنگی و نبود شــادی و نشــاط در سطح 

جامعه نیز به آســیب جدی درخور توجهی تبدیل شــده اســت و فقیر و غنی هم 
نمی شناســد؛ چراکه همان طور که ژان پل سارتر در مکتب اصالت وجود گفته: «او 
وجود دارد، چنانچه من وجود دارم، درد او را احساس می کنم، بدون اینکه با شادی 
خودم اشــتباه بگیرم». از این رو می بینیم که شــادی و نشاط، یک پدیده کامل است 
کــه از تمام پدیده های اجتماعی تأثیر می گیرد و بر تمــام پدیده های اجتماعی تأثیر 
می گذارد؛ یعنی جامعه ای که در آن شــادی و نشــاط کم رنگ اســت تمام روابط و 
تعامالت اجتماعی و تمام نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی 
و... را تحت الشعاع قرار می دهد. مثال جرم باال می رود، شاهد فرار مغزها می شویم، 
نارضایتی و اعتراضات اجتماعی ایجاد می شــود و مهم تر از همه سرمایه اجتماعی 
از بین می رود. بسیاری از جامعه شناسان بزرگ، سرمایه اجتماعی را بسیار پراهمیت 
می دانند و بر این باورند که از ســرمایه های طبیعی، صنعتی و انسانی مهم تر است؛ 
چراکه عامل پیوســتگی این ســه ســرمایه به هم اســت و همچنین ارتباط مردم و 
مسئوالن و برعکس، میزان بازدهی و کارایی و... را افزایش می دهد. به همین دلیل 

است که جامعه شناســان و روان شناسان اجتماعی مطرح جهان، شادی و نشاط را 
زیرساخت بسیاری از مسائل و نیروی محرکه جامعه می دانند و معتقدند گره گشای 
بسیاری از مشکالت است. این حذف شادی و نشاطی که امروز در جامعه می بینیم، 
در شرایطی است که در ایران باستان، روزهای بسیاری را در ماه به جشن اختصاص 
می دادیم. گذشته از آن، یک ویژگی مهم فرهنگی ایرانیان «میهمان نوازی» بود. اگر 
در میهمانی های قدیم میزبان هرچه را که داشــت برای میهمان می آورد و ساعات 
و لحظات را به خوشــی در کنار او به ســر می برد، امروزه یا افراد به  دلیل شــرایط 
اقتصــادی از زیر بار میهمانی شــانه خالی می کنند یا اگــر آن میهمانی را برپا کنند، 
باید هزینه های بسیاری را متحمل شوند. این در صورتی است که میهمانی ها باعث 
نشــاط افراد جامعه می شود. بنا بر همین اهمیت شــادی و نشاط است که امروزه 
جامعه شناسان این موضوع را از ابعاد مختلفی مانند جامعه شناسی اوقات فراغت، 
روان شناسی اجتماعی، مدیریت، رفاه و تأمین اجتماعی، اقتصاد، سیاست، بهداشت 

و... مورد توجه قرار داده اند.

مورد مهم دیگر، تضادهایی است که اختالف  طبقاتی، بین مردم و مردم و مردم 
با سیستم ایجاد می کند. ممکن است یک جوان که شرایط اقتصادی مناسبی ندارد، 
با هم نسل خودش که تفریح و اوقات فراغت مناسبی دارد، تضاد و اختالف بسیاری 
پیــدا کند؛ به خصوص که امروز دنیا، دنیای مادیات شــده اســت. بــه قول پیتیریم 
آلکساندروویچ سوروکین، جامعه شناس مشــهور معاصر و استاد دانشگاه هاروارد 
که من برای نخستین بار او را به جامعه آکادمیک ایران معرفی کردم، تمدن امروزه 
در ســطح جهان حسی و مادی است؛ یعنی وقتی به ظاهر، پوشش، تفریح و سبک 
زندگی هم توجه می کنیم، یعنی ظاهر افراد مردم را تعریف می کند، ناخودآگاه افراد 
در طبقات مختلف با هم دشــمنی پیدا می کنند. امروز که تضاد طبقاتی در این حد 
رشــد کرده، مشخص است که جرم  و جنایت افزایش خطرناکی پیدا می کند. در این 
شــرایط، توجه و تمرکز بر اوقات فراغت و تفریح می تواند به عنوان یک عنصر مؤثر 
مورد توجه قرار بگیرد و مســئله شادی، نشــاط و تحرک اجتماعی در سراسر کشور 

نهادینه شود.

یــادداشـت

حس عدم امنیت، مهم تر از مسائل اقتصادی است

اول از همه باید به عنوان یک روان شــناس بالینی، توضیح دهم شادی امری درونی 
اســت نه بیرونی؛ یعنی اینکه الزاما عوامل شادی ربطی به عوامل بیرونی ندارند، گرچه 
می توانند در تجربه شــادی یا غم ما تأثیر بگذارند، اما مســئله شــادبودن، بسیار به نوع 
دغدغه انســان نســبت به خودش، محیط اطرافش و آینده اش مربوط است. وقتی ما 
درباره مفهوم شــادی صحبت می کنیم، بســیار با تجربه های هیجانی رفتاری که گاهی 
اوقات به عنوان رفتارهای شاد در جامعه می شناسیم، متفاوت است. پس باید بدانیم که 
نمی توانیم این حس را با داشتن امکانات بسنجیم. چه بسا افرادی که در جوامع متفاوت 
در دنیا، با امکانات مناســب زندگی می کنند و شــاد نیســتند یا برعکس افرادی که مثال 
حتی در جامعه خودمان، محدودیت های اقتصادی دارند، اما از نظر یک روان شــناس، 
شادی را تجربه می کنند. در واقع آستانه شادی این افراد پایین است؛ یعنی با کوچک ترین 
موضوعی شاد می شوند. الزم است در بدو ورود به موضوع کم رنگ شدن شادی، تفریح 

و اوقات فراغت، به این مسئله اشاره کنیم.
دومین نکته این اســت که وقتی درباره مســئله تفریح صحبت می کنیم، باید بدانیم 
تفریح مساوی با شادبودن نیست. تفریح، انجام هر نوع فعالیتی است که در انسان ایجاد 
آرامش و راحتی می کند و باعث می شــود فرد بتواند از نظر ذهنی و بدنی مجددا انرژی 
کســب کند و یک تازه ســازی در انســان ایجاد می کند. امور تفریحی نیز در واقع اموری 
هســتند که می توانند به ما کمک کنند که در واقع حال بهتری داشته باشیم و این حال 
بهتر الزاما به  معنای شادی نیست، بلکه به  معنای راحت بودن، آرام بودن و کاهش تنش 
و فقدان تجربه هیجانات منفی اســت. همچنین، فعالیت های تفریحی افراد نیز با هم 
متفاوت اســت، اما چیزی که در روان شناسی توصیه می شود، این است که فعالیت های 
فرح بخش باید شامل مواردی باشند که در آن، فعالیت فیزیکی همراه با فعالیت ذهنی 
و استفاده از ارتباطات و طبیعت باشد. علی رغم اینکه امروز در دنیا فعالیت های تفریحی 
بسیار به امور دیجیتال وابسته است، اما روان شناسان توصیه نمی کنند وقتی می خواهیم 
تجربه شــادی داشته باشیم، گرایشمان به  ســمت رفتارهای منفعل برود که عمدتا در 

فضای دیجیتال اتفاق می افتد.
در جمع بندی این توضیحات باید گفت اگر هر کدام از ما خودآگاه نباشــیم، عوامل و 
عالئم شادی، راحت بودن و بی تنش بودن خود را نشناسیم، احتمال دارد در موقعیت های 
متفاوت درباره مسائل خلقی و سالمت روان خودمان، دچار سوءتفاهم شویم. اما درباره 
عوامــل بیرونی، این عوامل در هــر جامعه ای به عنوان عوامل اســترس زا می توانند بر 
وضعیت کلی ســالمت روان تأثیر بگذارند. این اثرات به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت 
تقســیم می شــوند. اثرات کوتاه مدت یعنی اینکه من می شنوم که کاالیی کمیاب شده یا 
افزایش قیمت پیدا کرده یا مثال در شرایط کرونا نمی توانم ارتباطات خودم را داشته باشم 
و... . این عوامل باعث می شود خلق من پایین آمده و تجربه غمگینی را داشته باشم. اگر 
این تجربه غمگینی تداوم پیدا کند و ماندگار شود، می تواند در عملکرد من تأثیرگذار باشد. 
به این میزان که دست  و دلم به کار نرود، بی حوصله شوم یا کارهایم را بدون انرژی ادامه 
دهم و در نهایت تبدیل به افســردگی می شود که البته با افسردگی بالینی و تشخیصی 
فاصله دارد. مهم ترین بخشــی که در جامعه امروز، شاید برای آحاد جامعه، در مسئله 
سالمت روان مشکل ایجاد کند، احساس عدم امنیت است. این احساس به  معنای عدم 
امنیت جانی نیســت؛ مهم ترین احســاس عدم امنیت، بی ثباتی هایی است که در مورد 
مســائل اقتصادی ایجاد شده است. در عین حال که شرایط اقتصادی مانع از آن می شود 
که افراد بتوانند به راحتی نیازهای خود را برآورده کنند، همین مسئله باعث ایجاد ناکامی 
در آنها می شود که در نهایت باعث ایجاد تجربه غم و افسردگی می شود. آنچه در حال 
حاضر برای جامعه ما ضروری اســت و همه ما به آن نیاز داریم: یک) سیاســت گذاران، 
مسئوالن و افرادی که برای جامعه برنامه ریزی می کنند، در ذهنشان باشد که غیر از اینکه 
مســائل اقتصادی، معیشت مردم را دچار مشــکل می کند، مسئله مهم تری در جامعه 
وجود دارد و آن حس بی ثباتی و عدم امنیت است که باید برای آن با حضور متخصصان 
حوزه سالمت، راهکاری اندیشیده شود تا مردم در نگرانی های اقتصادی، به  اشتباه درگیر 
بازارهای مالی مختلف و رفتارهای حساب نشده در خرید اقالمی که مورد نیازشان نیست، 
نباشــند. این بی ثباتی و عدم امنیت، یک حلقه معیوب فشــار روانی ایجاد می کند و اگر 
دولتمردان به این موضوع احساس عدم امنیت فکر کنند و تدبیری بیندیشند، جامعه از 
رفتارهای آســیب زننده دوری می کند. دو) درباره آن بخشی که به مردم ارتباط دارد، این 
نکته مهم است که هر کدام از ما درک کنیم در مقابل خودمان و سالمت روانمان مسئول 
هستیم. اولین اصلی که هر کدام از ما باید بپذیریم، این است که وضعیت جامعه همین 
است. چیزی که ما شاهد آن هستیم، واقعیت جامعه است که بر بخشی از آن هیچ اثری 
نمی توانیم داشته باشیم. اگر ما خودمان را وارد چرخه استرس کنیم که همیشه نگران 
فردا باشــیم، در نهایت منجر به ازبین رفتن آرامش فردی و شادی و نشاط مورد نیازمان 
می شود. در واقع باید درک کنیم برای اینکه فشارهای اقتصادی و... که از طرف جامعه 
بر ما تحمیل شده کمتر شود، الزم است ابزارهای شادبودن خودمان را شناسایی کرده و از 
آنها استفاده کنیم و منتظر نمانیم که کسی از بیرون ما را به  سمت شادبودن حرکت دهد، 
حتی ابزارهای کوچک. درواقع، آن چیزی که مطرح اســت، این است که امروز جامعه 
ما در بحران های مختلف اســت و این موضوع کامال انکار نشــدنی است. در این شرایط، 
حداقل کاری که باید انجام دهیم، این اســت که هر کدام از ما به عنوان اعضای جامعه، 
در قدم اول مسئولیت سالمت روان خودمان را بر عهده بگیریم و برای آن راهکاری پیدا 
کنیم. این نگاه را مســئوالن هم باید داشــته باشند؛ یعنی فکر کنند در این شرایط آشفته 
اقتصادی، الزم نیست حتما به مردم پول تزریق شود، کافی است که راهکاری بیندیشند 

که چطور نشاط در جامعه تزریق شود.
*متخصص روان شناسی بالینی و معاون دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان
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