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  تقدیم

به شهداي  راه  علم و حقیقت 



 

 

  پیشگفتار: 

  

گونه که متأثر از فرهنگ و جامعه است در چگونگی سپري کردن اوقات فراغت همان

گذارد و به مرور زمان موجبات تغییرات اجتماعی را ساختار جامعه و فرهنگ نیز اثر می

شده و مناسب براي اوقات  ریزي صحیح و حسابآورد؛ به طوري که با برنامهفراهم می

به توسعه ملی رسید. امروزه، در سراسر جهان مسئله اوقات  توانمیفراغت افراد جامعه، 

یکی از حوزه هاي اوقات  یافته و جایگاه خاصی پیدا کرده است.اي فراغت ابعاد تازه

فراغت تاکید بر فعالیت بدنی و ورزش در پر کردن فراغت افراد جامعه است. توانایی 

مدیریت و برنامه ریزي صحیح و اصولی اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در سطوح 

یار مهم در حوزه مختلف براي دست اندرکاران  این امر یکی از تخصص هاي بس

. بدین جهت برخورداري از تخصص هاي الزم در شودمیمدیریت ورزشی محسوب 

این زمینه با رویکرد کاربردي براي همکاران و دانشجویان عالقمند تحصیل در دوره 

هاي تحصیالت تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتري ) مدیریت ورزشی ضروري به نظر 

ء در تالیف این کتاب سعی شده مطالب آن بر اساس می رسید، جهت پر کردن این خال

فصل تدوین  دهیازسرفصل پیشنهادي کمیته برنامه ریزي به عنوان الگویی کاربردي در 

و در نهایت مورد استفاده عالقمندان طالب این رشته قرار گیرد. در خاتمه یادآوري 

هره شنهاد ها جهت بانعکاس هر گونه نظرات اصالحی و تکمیلی و انتقاد و پی نمایدمی

  خواهد بود. انمولف مندي در چاپ هاي بعدي مزید امتنان

  دکتر میر حسن سید عامري

   مرتضی فتاح پور مرندي



 

 

   

  

  

  

  فهرست
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  اول: نگاهی به مبانی  و ماهیت وجودي مفهوم اوقات فراغتفصل 

   

  هدف کلی    

  آشنایی با مبانی و مفهوم اوقات فراغت از زوایاي مختلف و دیدگاه هاي گوناگون

  

  هاي یادگیريهدف 

  پس از مطالعه این فصل:

  پیدایش مفهوم فراغت و گرایش انسان به آن آشنا خواهید شد؛با  -1

  آشنا خواهید شد؛ اوقات فراغت و تفریحات سالمپیرامون  آراء و اندیشه هاي صاحبنظران با -2

  آشنا خواهید شد؛ دیدگاه هاي مختلف در زمینه اوقات فراغتبا  -3

  اوقات فراغت از ابتدا تا به حال آشنا خواهید شد؛با سیر تحولی  -4



 

 

  مقدمه 

ها و موضوعاتی است که از بدو پیدایش انسان در این جهان وجود داشته  پدیده از جمله فراغت مفهوم تفریح و اوقات

نظران  صاحب از بسیاري و با گذر زمان و توسعه دانش بشري، مفاهیم جدیدي به آن اضافه گردیده است. این مفاهیم توجه

اجتماعی و انسانی بیشتر به این  علوم متخصصان و شناسان جامعه و اندیشمندان را به خود جلب نموده است. در این میان

 را فراغت شناسان، اوقات جامعه موضوعات توجه نموده و دامنه تحقیقاتی خود را روي این موضوعات متمرکز کرده اند.

 آمده پدید امروز جهان اقتصادي و اجتماعی و توسعه صنعتی انقالب نتیجه در کهکنندمی تصور تازه و نو کامالً واقعیتی

آیینه تمام نماي  مثابه به آن از کارشناسان که اند شده برخوردار اهمیتی چنان از اوقات فراغت هاي فعالیت امروزه است.

 فرهنگی خصوصیات معرف میزان زیادي به جامعه یک افراد فراغت اوقات گذران چگونگی معنا، این کنند. درمی فرهنگ یاد

 اوقات دهندة تشکیل هاي مؤلفه پیوند طالعات فرهنگی بام صاحبنظران و جامعه شناسان اخیر، هاي دهه در .است جامعه آن

 ساختن فراهم بر افزون فراغت، مطالعه اوقات  .اند گشوده پژوهشی این عرصه در نوین افقی اجتماعی هویت با فراغت

 مضاعف اهمیتی از ایران جوان جامعه در ویژه به مهم این که و اجتماعی فرهنگی هاي ریزي برنامه براي مناسب ربست

 اجتماعی متغیرهاي دیگر آن با ارتباط سنجش و مختلف نظریه هاي پرتو در تا سازد می فراهم را امکان این برخوردار است،

 نظریه بر با مروري تا شد کتاب تالش خواهد از فصل این در .گردد ارائه عرصه این در تحقیق براي مناسبی نظري الگوي

مبانی و مفاهیم پایه در این زمینه براي مخاطبان و خوانندگان کتاب تبیین و توضیح  فراغت اوقات ها، مفاهیم و کارکرد هاي

 در این رابطه وجود خواهد داشت،که با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع کاستی ها و نواقصی  است بدیهی داده شود.

طرح این موضوعات  به ریزي برنامه براي ها نظریه عملی به سودمندي توجه با تا است بوده بر این نویسندگان اما تالش

  بپردازند.

    



 

 

  به آن  فراغت و گرایش انسانمفهوم پیدایش  -1

بیین که براي ت عنوان شده استمطرح  یهبه طور کلی درباره پیدایش فراغت و همچنین گرایش انسان به آن سه نظر

  .شودمیبیشتر این مفاهیم و نظریه ها بطور خالصه در زیر بیان 

  

  است.» مذهب«اولین نظریه حاکی از این است که مبناي تفریح  -1-1

با  تنگاتنگچنانچه در جوامع اولیه عمال رسوم مذهبی از بازي و تفریح جدا نبوده است و رقص و آواز و نمایش رابطه 

ریشه تفریح در زمان قدریم را مذهب  " سلسله نظریه هاي اجتماعی"  در کتاب   فلوئید هاوس  سنن مذهبی داشته است.

  کند که با استیالي مسیحیت بر جهان، پرداختن به تفریح نوعی معصیت تلقی می شده است.و اضافه می کندمیبیان 

 ژیلبرگ موري آلمانی و   ارنست گروس جین هاریسن را نام برد. و رکیمدو  توانمیاز طرفداران دیگر این نظریه 

انگلیسی هم ارتباط بین مذهب و تفریح را مطرح ساخته اند. در مجموع این نظریه حاکی از این است که تفریح در صور 

 یا قبیله نقش مختلف از مذهب سرچشمه گرفته و نوعی رفتار اجتماعی است که در ایجاد وحدت میان اعضاي یک گروه

  .کندمیبزرگی را ایفا 

  

  است. » بازي و تفریح«دومین نظریه راجع به فراغت، فرضیه غریزي  -1-2

 را نام برد. کارل گروس در کتاب   کارل گروس و   یلیام مک دوگال، وجیمش بالدوین توانمیاز طرفداران این نظریه 

حیوانات از یک نیاز فطري سرچشمه می گیرد و وظیفه اصلی بازي در  معتقد است که بازي انسان مانند بازي"  بازي و مرد"

  سنین کودکی آماده سازي طفل براي بزرگسالی است.

ید که میل به بازي تا حدودي از غریزه جنگجویی سرچشمه می گیرد و باالخره گروس معتقد وویلیام مک دوگال می گ

طرز زندگی اوست که مبناي غریزي دارد. به نظر او یکنواختی است که کشش انسان براي بازي و تفریح بیشتر ناشی از 

  نبودن نشاط در دنیاي کنونی باعث اختناق می شد که نتیجه آن ایجاد کشش و عشق به تفریح است. و زندگی

  

  است.» کسب لذت، استراحت «سومین نظریه، فرضیه مبتنی بر  -1-3

داند و مورتین الراروس رها شدن وي از نیروهاي اضافی میدر این خصوص، علت گرایش انسان به تفریح را  اسپنسر

ی و به . توماس میل رهایی از یکنواختکندمیروانشناس آلمانی، عامل تفریح را نیاز بشر به استراحت و جبران خستگی بیان 

فراغت را  یح وروانشناس امریکایی، پیدایش تفر دست آوردن تجربیات را عامل پیدایش تفریح و بازي می شمارد. پاتریک

 داند. شدید افراد جامعه است می روانیآن خستگی جسمی و جه یمداوم و تالش خسته کننده که نترهایی انسان از فعالیت 

دهد تا براي ها به اعضاي جامعه اجازه می نشان می سازد که این سرگرمی در کتاب جامعه شناسی خود، خاطر  گیمبال یانگ

نیز بازي را ناشی از طلب لذت خوشنودي افراد می   کلر و   سامنر د. ندات اجتماعی خود رها شومدت زمانی از قیودات و تعه

  دانند. 

 وانمود کردن" ها، عامل نیز تا حدودي این نظریه را قبول کرده و می گویند که در تفریحات و سرگرمی فروید پیروان

اي جهت جبران نواقص جسمی و روحی تلقی ر نیز بازي را وسیلهو باالخره طرفداران آلفرد آدل کندمینقش بزرگی را ایفا  "

بینابین دارند. یعنی ضمن قبول نظریه مربوط به غریزي نظري در مورد پیدایش تفریح و بازي  روس می کنند. افرادي مثل



 

 

ه استراحت خود ب ولو اینکه کشش انسان ( هایی از مسئولیت و کسب لذت را نیز قبول دارندر ،بودن تفریح، فرضیه استراحت

هدف جشنها و مراسم اقوام بدوي در جهت رهایی یافتن  برخی معتقد هستند،د درونی و غیرارداي باشد) به طوري که توانمی

  بوده است.از سنن و رسوم متداول و رسیدن به استراحت 

  

  :اوقات فراغت و تفریحات سالم  پیرامون بررسی آراء و اندیشه هاي صاحبنظران -2

  

  ارسطو  -2-1

ت شد، مطرح بود. وي فراغرده تشکیل مینه ب ،از نظر ارسطو مسئله فراغت فقط براي طبقه اجتماعی که از مردان آزاد

دانست. نظرات ارسطو براي قرنها الهام بخش تفکرات فلسفی بود تا این که در اثر می هاي روحی و فرهنگیرا منبع ارزش

در همان زمان (قرن نوزدهم) سوسیالیستها  .و تعطیلی روزهاي یکشنبه از بین رفتاعیاد مذهبی  1پیشرفت افکار بورژوازي

کنند. مسئله روابط کارکردن و کار نکردن در آثار متفکرین چون هگل، روابط بین کار و بیکاري (فراغت) را دوباره مطرح می

  سن سیمون، فوریه، مارکس و... مطرح شده است. 

  

  مارکسیسم  -2-2

اوقات فراغت بحث مستقلی ارائه نکرده است. بحث وي درخصوص فراغت با مفهومی که وي از  مارکس درخصوص

. از نظر وي فراغت با کلمه لذت یا خوشی یا بهره مندي، آزادي و فضائی که در آن هدف باشدمی دهد در ارتباطمی کار ارائه

انجامد مترادف است. برداشت مارکسیسم از می انسانیفرد متعلق به خود اوست یا حوزه فعالیتهاي آزاد که به توسعه و رشد 

 زمانی است که فرد بایستی ،فراغت بر مبناي تحلیل مارکس از کار الزم شکل گرفته است. از نظر مارکس زمان کار الزم

 کوقف کار کند تا حداقل معیشت خود را جهت ادامه زندگی تأمین نماید. زمان کار الزم یک مفهوم نسبی است و بین ی

از وقت خود را جهت تمدید قرار کار خود و  یکند قسمتمی حداقل و حداکثر در نوسان است. این کار الزم فرد را مجبور

  اختصاص دهد تا براي تولید آماده شود.  استراحت

  

  الفارك  -2-3

ق ح"مقاله به نام  پل الفارك نخستین مقاله را به هواداري از زمان فراغت براي کارگران در اروپا نوشت. وي در این

گیرد یم زحمتکش نتیجه هپس از بررسی روابط کارگر و کارفرما و تجزیه و تحلیل عواقب کار شبانه روزي طبق "آسایی تن

آورد و براي رهائی از این وضع باید ساعات کار را تقلیل داد تا انسان بتواند نمیکه کار زیاد جز فالکت و بدبختی ثمري به بار 

  براي آسایش خاطر و بهره گیري از لذایذ زندگی اوقات فراغت بیشتري در اختیار داشته باشد. 

  

  تارگور -2-4

                                                 
1 - Bourgeoisie (French) 



 

 

ات فراغت یح اوقهاي جاودانی است که از کاشت و برداشت صحفیلسوف هندي معتقد است که تمدنهاي انسانی سرمایه

  متجلی گشته است. 

  

  جواهر لعل نهرو -2-5

و در  ستملت ها انخست وزیر فقید هندوستان معتقد بود که یکی از مهمترین مسائلی که در برابر دانشمند و  نهرو 

یزان وسیعی ماند و اکنون صنایع و امور اقتصادي آنان به سالهاي آینده خصوصاً در کشورهائی که از لحاظ اقتصادي پیشرفته

به شکل مطلوبی درآمده مسأله اوقات فراغت و بیکاري است، این مسأله در کشورهاي توسعه نیافته به اندازه کشورهاي 

  . باشدمیپیشرفته مطرح ن

  

  نظرات و اندیشه هاي جامعه شناسان اوقات فراغت  -2-6

 غت، یعنی دانشی که در نظر دارد این مسائلدر عصر ما اندیشه درباره فراغت کم و بیش با پیدایش جامعه شناسی فرا

  را به وسیله روشهاي علمی مورد بررسی قرار دهد و تفکري سازمان یافته ایجاد کند مرتبط است.

شدن جامعه شناسی اوقات فراغت، نظر دانشمندان و محقیقین این حوزه درباره اوقات فراغت  پدیداردر این قسمت با 

اول آنکه فعالیتی فارغ از اجبارهاي اجتماعی،  براي فراغت به معنی امروزي دو شرط قائلند.جامعه شناسان . شودمیبررسی 

کاري که از آن فرد معیشت خود باید . دوم اینکه ، باشدمذهبی و عمومی که در آن نوعی گزینش یا انتخاب آزاد مطرح است

زي این است که فراغت واقعیتی است کامال تازه که در نظر جامعه شناسان امرو از سایر فعالیتها جدا باشد. کندمیرا تامین 

ه شناسی که جامع شودمیقرون قبل مقایسه کرد و تصور  گیارکبا بی توانمیبافت جامعه صنعتی پدید آمده است و آنرا ن

ی دگزیرا دانشی است که می خواهد مسائل واقعی تحوالت حوزه کار و شیوه زن .فراغت به عنوان امري ضروري مطرح است

  را مطالعه کند.

جامعه شناسی فراغت در آمریکا پدیدار شد و مراحل رشد خود را در آنجا گذراند. در ربع دوم قرن بیستم بود که روشهاي 

   .جامعه شناسی فراغت در این دوره رشد شایانی پیدا کرد. تجربی مطالعه افکار عمومی در آمریکا بکار گرفته شد

  

  رایزمن  -1 -2-6

از نظر رایزمن تنها از طریق پرداختن به اوقات فراغت است که انسان این فرصت را دارد تا به صورتی آزادانه با جامعه 

بشارت دهنده اساسی در گذران اوقات فراغت بود. رایزمن براي  " توده تنها "بنام  رایزمنکتاب مصرفی خود سازگار گردد. 

زمان فراغت است که به انسان این فرصت را می دهد تا به صورتی آزادانه با جامعه اولین بار این تز را مطرح کرد که تنها 

  مصرفی خود سازگار سازد.

هایی، ر او تعریفی جدید از فراغت ارائه داد او فراغت را به عنوان ارزش تمدن، به عنوان وسیله ،پس از چند سال تحقیق

  سلطه تلقی می کرد.رشد و شکوفایی شخصیت و خالقیت در چارچوب جامعه تحت 

  

  فریدمن   -2 -2-5



 

 

ت دهد و براي فراغت در تمدن صنعتی اهمیبه وظایف تفریح و نقش جبران کننده فراغت نسبت به کار توجه نشان می

  وري نشان دهد.جاي انسان در تمدن زیر سلطه فنا وي در تالش بود نقش فراغت را در تعیین دوباره .زیادي قائل است

  

  وبلین -2-6-3

داند و معتقد است اوقات فراغت ثروت توریستن وبلین، اوقات فراغت را مصرف زمان بدون تولید می  1899در سال  

  کند از این رو با کار متفاوت است. و یا درآمدي حاصل نمی

  

  

  جورج لوندبرگ -4 -2-6

ن تریایام بیکاري عبارت از ایامی است که طی آن روشنترین و رسمی نویسد :میدر کتاب خود به نام بیکاري لوندبرگ 

  باشیم. گیریم و یا این که ملزم به انجام آن هستیم آزاد میوظائف خود که براي انجام آن مزد می

  

  2مارگارت مید -2-6-5

ی در عین حال تحقیقات متعددي در زمینه فراغت انتشار یافت که این حوزه را غنی تر ساخت ول 1960در دهه 

ویري تص"  فراغت توده وار" در این دوره با انتشار کتاب  رت میداانتقادي هم علیه خود مفهوم فراغت تلقی می شد. مارگ

تیره از معنی فراغت در جامعه آمریکایی بعد از جنگ دوم جهانی داد. او فراغت جدید را چیزي جز سعی در چاشنی زدن به 

  هم از فراغت انتقاد کرد.  دوره اریک فرومزندگی نمی بیند. در این 

  

  گرازیا -2-6-6

فراغت را در هم شکند. گرازیا فراغت را در طبقات اشرافی  گرازیا هم به نوبه خود کوشش کرد مفهوم بسیار خوش بینانه

حمتکش ن زو نشان می دهد که تفریح و سرگرمی هاي گوناگون ویژه طبقه مرفه اشراف بوده و طبقه پایی کندمیجستجو 

براي تامین حداقل معیشت خود چاره اي جز کار و تالش شبانه روزي نداشتند و نیز به قول برتراند راسل اساسا این فکر که 

  فقرا هم از فراغت بهره اي داشته باشند همیشه مایه ناراحتی اغنیا بوده است.

  

    کاپالن و   اندرسونرایت میلز ،  -2-6-7

بت بودند که تا حدي نس  کاپالن و   اندرسون نوعی از خود بیگانگی مشاهده می نمود. تنها هم در فراغت   رایت میلز

به فراغت، نظري خوش بینانه داشتند. این دو نویسنده را با توجه به تزهایی که در مورد فراغت طرح کردند شاید بتوان ذهنی 

که متعلق به فرد است. زمانی که فرد به میل خود از آن اي می داند اندرسون فراغت را زمان فروخته نشده گرا معرفی کرد.

. او می گفت که کار در جامعه غربی کمتر نیازهاي انسان را پاسخ می دهد و بیشتر تابع منافع شغلی است. کندمیاستفاده 

 در آمریکا غتفرا" کاپس کاپالن در کتاب  .کندمیاندرسون در فراغت نوعی فعالیت خودانگیخته و آزادي گزینشی مشاهده 

                                                 
2 - Margaret Mead 



 

 

و در فراغت ابعاد متعددي می بیند. براي او  کندمیدر مفهوم فراغت بر حسب زمینه هاي ذهن گرایانه خود تجدید نظر  "

نوعی رهایی از وظایف اجتماعی است. نوعی ادراك روانی آزادي است و نوعی  و خاطره اي دلپذیر ،فراغت آنتی تز کار است

سرشتی از نوع بازي دارد. کاپالن فراغت را از جهت محتواي آن یعنی نوع فعالیتهاي آن  فعالیت فرهنگی است و باالخره

لی مطالعه کرده است. این تحلیل به طور ک ،کندمیتحلیل نکرده بلکه از نظر رابطه اي که انسان با این فعالیتهاي برقرار 

راغت داد که بیش از پیش بر ارضاي ذهنی توجه فراغت را از مفهوم فعالیت مجزا کرد و جهت تازه اي به جامعه شناسی ف

پیدا کرد. کاپالن فکر می کرد که فراغت باید از دو زاویه مورد بررسی قرار گیرد. فردي و اجتماعی یعنی یک رضایت درونی 

  و دیگري، ارزشی که جامعه بر آن قائل است. 

  

   هاویگوست -2-6-8

طه با شخصیت مورد بررسی قرار دهد. او فراغت را در رابطه با هاویگوست به نوبه خود سعی کرد فراغت را در راب

  مراحل مختلف زندگی فرد تحلیل کرد و فعالیتهاي فراغتی را در سنین مختلف با یکدیگر مقایسه کرد.

  

  و دیدگاه هاي مختلف در این زمینه  اوقات فراغت -3

  است به دو نکته اساسی اشاره نمائیم .قبل از طرح دیدگاههاي برخی از مکاتب در مورد اوقات فراغت الزم 

اوقات فراغت بخشی از عمر و فرصت حیات بشري است که ارزش و اهمیت آن متاثر از ارزش و اهمیتی است  -الف 

  خود قائل است. که فرد براي عمر و حیات

اي کلی و اهمیت و ارزشی که هر فرد براي زندگی و حیات خویش قائل است، خود متاثر از مجموعه شناخته -ب

است که فرد را در یافتن فلسفه زندگی یاري ا زندگی دارد و این شناختهو انسان ، اساسی است که از جهان و نظام هستی 

هاي فرد، در تمام دروان زندگی سایه می افکند و به همه آنها از می دهد. این فلسفه است که بر همه ابعاد زندگی و فعالیت

براي هر فرد مستقیما متاثر از جهان بینی و  ، به عبارت دیگر، ارزش و اهمیت وقت و عمروقت و عمر معنی می دهد جمله

که هر قدر شناخت و طرز نگرش فرد از جهان، انسان، زندگی و ابعاد آنها وسیعتر و عمیقتر است  به این معنا ایدئولوژي اوست.

ریسته و براي استفاده و بهره وري از آن برنامه ریزي باشد فرد با دید جامعتر و کاملتري به ارزش و اهمیت وقت و عمر نگ

  .نمایدمی

  

  مکاتب مادي -3-1

در مکاتب مادي که افق دید آنها از زندگی بشر و حیات او تا لحظه مرگ است و همه مراحل تکامل و پیشرفت بشر 

زمان بسیار کمتر و محدودتر  اهمیت عمر ودر این مکاتب و گذران زندگی این جهان می بیند.  يرا در محدوده جهان ماد

براساس این دیدگاه انسان مادي از لحظه لحظه عمر  است از دیدگاهی که یک انسان الهی نسبت به حیات و زندگی دارد.

خود باید بیشترین استفاده را در ایجاد شرایط بهتر و مناسب تر براي کسب لذتهاي دنیوي برده و با کسب علوم و تسلط بر 

  نظام طبیعت امکانات موجود در عالم را که در زمین و آسمان ها و کرات است به خدمت در آورد. قوانین حاکم بر

  در این دیدگاه وقت و عمر حیات بشري از دو جهت محدود است :



 

 

پس وقت و عمر انسان محدود  ،محدودیت کمی : چرا که زندگی و حیات بشر را محدود به همین دنیا می داند – 1

است. که براساس میل و رغبت شخصی  روزبه این دنیاست و اوقات فراغت هم محدود به ساعاتی خاص از ساعات شبانه 

  گیرد.شکل می

و از این سرمایه گرانبها در  شودمیصرف امور مادي و دنیوي  اًمحدودیت کیفی : چرا که وقت و عمر انسان صرف – 2

ازهاي دنیوي و لذت هاي مربوط به آن استفاده می گردد نه نیازهاي معنوي و اخالقی که در ادامه به آن اشاره جهت تامین نی

  خواهیم نمود.

  

  دیدگاه ایده آلیسم  -3-1-1

دیدگاههاي این مکتب درباره اوقات فراغت مبتنی بر نگرشهاي اخالقی، زیبائی شناسی و منطقی است و هدف سرگرمی 

به  .داندبرنامه را متوجه رفاه و راحتی انسان و کاستی از رنج بشر و افزایش ارزشهاي زیبائی شناختی می و فعالیتهاي فوق

رفداران این از جمله ط .درونی فرد است توانمندي هايبیانی دیگر تأکید این مکتب بر ساختن درون و تهذیب نفس و تقویت 

نرژي بدنی در حین اوقات فراغت براي از بین بردن رذایل و اعتالي بر استفاده از ا وطارس هستند. مکتب افالطون و ارسطو

  . کردمیشأن اخالقی تأکید 

  

  دیدگاه رئالیسم  -3-1-2

عتقد نماید. فرانسیس بیکن در این مورد ماین دیدگاه بر سیطره آدمی به همه جوانب حیات طبیعی و اجتماعی تأکید می

بتواند بر آن چیره شود رئالیستها به اهمیت توجه به جسم به دلیل این که واقعیت  است که انسان باید از طبیعت اطاعت کند تا

  از طرفداران این دیدگاه برشمرد.  توانمیکنند. جان الك و رابیلیه را محسوس از وجود آدمی در این دنیاست تأکید می

  

  دیدگاه پراگماتیسم  -3-1-3

و  گفت فعالیتهاي سرگرمی توانمیکند یعنی لیاتی مشخص میاین مکتب مفهوم اوقات فراغت را از خالل سود عم

وئی نماید. ویلیام جیمز و جان دیاوقات فراغت، میزان ارزشمندي خود را به استناد نتایج عملی باز پس داده و مردود تبیین می

  شوند. از بانیان اولیه این دیدگاه محسوب می

  

  مکاتب الهی  -3-2

دنیا مقدمه حیات ابدي است و زندگی این جهانی زمینه سازندگی سراسر سعادت و یا شقاوت از دیدگاه مکاتب الهی این 

ذ و خواسته هاي نفسانی و مادي صرف یلذا انسان موحد نه تنها اوقات زندگی خود را صرفا براي کسب لذا جهان آخرت است.

حیات دنیا بعنوان مقدمه حیات آخرت و زندگی به  داندبلکه چون این جهان را گذرگاه رسیدن به سعادت ابدي می  ،کندمین

 .دنمایمیلذا از لحظه لحظه عمرش بیشترین استفاده و بهره وري را در جهت رشد و کمال همه جانبه خود  .جاودانه می نگرد

را در از آنجائیکه انسان موحد عمر و فرصت حیات را یک نعمت الهی می داند، لذا در همه لحظات عمر، اعمال و رفتار خود 

  مسیر قرب الهی قرار می دهد، یعنی کار، استراحت، عبادت، تفریح و ... همه و همه براي خداوند و در مسیر کمال است. 

  



 

 

  دید گاه اسالم  -3-2-1 

 .شوداز دیدگاه اسالم حیات زندگی هر فرد از یک مبدأ شروع و به مقصد خاصی که تحت مشیت الهی است رهنمون می

ها و اوقات فراغتش براساس اعتقاد و هدف او تحت دار بوده و لذا سرگرمیهدفدار، معتقد و جهت ،میدان زندگی درانسان 

متأثر  ت،اس به عبارت دیگر اوقات فراغت او به وسیله نیروي محرکه اي دیگر که هدفدار و جهت یافته .گیردالشعاع قرار می

  :شودفرد جهت داراست و شامل امور زیر می شود. بر این اساس هر لحظه از زندگیو مشخص می

  قسمتی به کار -1

  قسمتی به امور خانوادگی -2

  .قسمتی به عبادت و بخشی هم به تفکر و اندیشه در آفرینش -3

  :فرمایدخداوند در قرآن کریم خطاب به رسول اکرم (ص) و بطور کلی به انسانها در این زمینه می

   » 3غبذا فرغت فانصب و الی ربک فارفا«

ون همانطوري که مضم .آورآنگاه که از وظیفه اي فارغ شدي به وظیفه اي دیگر بپرداز و به سوي پروردگار خویش روي

انسان در هر لحظه از زندگی در حال انجام وظیفه است خواه این انجام وظیفه در اوقات فراغت باشد  ،دهدآیه فوق نشان می

  . و در جهت خداوند باشد مه حال حتی اوقات فراغت باید اعمال و رفتارش متوجهو یا در اوقات کار روزانه یعنی در ه

ود که شامام علی (ع) در این زمینه نیز گفتاري دارد. از دیدگاه وي اوقات مؤمن در شبانه روز به سه بخش تقسیم می

  عبارتند از : 

 بخشی از آن به عبادت پروردگار  -1

 بخشی از آن براي تأمین معاش  -2

 رسد مختص به اوقاتبخشی دیگر به استفاده از مواهب الهی و بهره گیري از نعمتها و لذات حالل که به نظر می -3

 فراغت باشد. 

د اوقات فراغت به مفهوم مادي آن داشته باشد، چرا که اگر فرصتی هم براي او فراهم توانمیدر واقع انسان مسلمان ن

و ...  ندکمیورزش  یا و جسمی پیش بینی نموده است. اگر می خورد یا می آشامد روانیشود، آنرا براي تجدید قوا و آمادگی 

داوند را از این خ تبراي این است که قادر باشد با بدنی آماده تر و توانمندي بیشتر خدمت خالصانه به خلق خدا نماید تا رضای

  طریق بیشتر حاصل نماید.

  » 4قو علی خدمتک جوراحی« 

 از زاویه اي  وقت و عمر و حیات و زندگی و به تبع آن اوقات فراغتبه افق دید یک انسان الهی و مسلمان نسبت 

  بازتر و جامعتر در مقایسه با مکاتب مادي است. چرا که از دیدگاه اسالم :

آور است  لیتپس براي فرد مسلمان نه تنها ارزشمند است بلکه مسئو عمر و فرصت حیات یک نعمت الهی است. – 1

  و روز قیامت باید پاسخگوي چگونگی استفاده از آن باشد.

                                                 
 8، 7سوره االنشراح، آیه  - 3

  162) ، آیه 6انعام ( سوره - 4



 

 

پس از این فرصت و عمر ». الدنیا مزرعه االخره« عمر و حیات دنیایی مقدمه جهان آخرت و حیات ابدي است.  – 2

نیز سود  ادت ابديبلکه از آن براي رسیدن به تقرب الهی و سع ،نه تنها باید براي آسایش و سعادت دنیوي بهره گیري کرد

  جست.

ن و ال تحسبن الذی«. محدودیت کمی ندارد، چرا که از نظر اسالم حیات و زندگی بشر محدود به این دنیا نیست – 3

 و در تمامی لحظات عمر با هدفی واحد به تالش و فعالیت می پردازد.»  5قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

و میل و رغبت او در  شودمینیز در هیمن راستا سپري انسان اوقات فراغت » .  6االنس اال لیعبدون ما خلقت الجن و« 

  انتخاب فعالیتها جهت الهی دارد نه شخصی و فردي.

محدودیت کیفی ندارد، چرا که یک انسان موحد از عمر و وقت خود صرفا براي تامین نیازهاي مادي خود بهره  – 4

نیازهاي روحی و روانی و معنوي و اخالقی خود را از ضروریاتی می داند که گاه مقدم بر نیازهاي مادي  بلکه تامین ،نمی برد

  و دنیوي به تامین آنها می پردازد.

چرا که خداوند متعال به آن قسم یاد کرده  ،مهم و با عظمت می نگرد ،به زمان و وقت بعنوان یک ارزش الهی – 5

  و در قرآن می فرماید:است 

  ...»والعصر، ان االنسان لفی خسر «

واژه عصر در اصل به معناي فشرده است، ولی به معناي دیگري از جمله (وقت عصر، زمان، دوران تاریخ بشر، عصر 

بعضی دیگر از مفسران آن را اشاره به سراسر زمان و تاریخ  .پیامبر اکرم (ص)، و ...) استعمال شده است مظهور اسالم و قیا

 نچنان عظمتی داردآو روي همین جهت  ته اند که مملو از درسهاي عبرت، و حوادث تکان دهنده و بیدارگر استبشریت دانس

  .7که شایسته سوگند الهی است

 خویشدر زندگی مسلمان باید همواره با تحرك و پویایی همراه باشد و از آن براي رشد و کمال  وقت و زمان عمر - 6

   .کسی که دو روزش با هم برابر باشد زیانکار است. »اه فهو مغبونمن تساوي یوم« استفاده نماید.

  

  سیر تحولی اوقات فراغت )( اوقات فراغت تاریخ و پدیده اي به نام  -4

با خلقت بشر و شروع زندگی  توانمیدرباره اینکه اصوال زمان فراغت پدیده خاص جامعه صنعتی است یا آغاز آن را 

اما آنچه مسلم است مفهوم اوقات فراغت و چگونگی گذران آن در  ،بنظران هم عقده نیستندهمه صاح ،اولیه انسان دانست

دوره هاي مختلف زندگی بشر متفاوت بوده و با تحوالت اجتماعی، بر کمیت و کیفیت آن افزوده شده است. اکنون بصورت 

  کوتاه به بررسی سیر تحول چگونگی گذران اوقات فراغت می پردازیم.

  

  تحولی اوقات فراغتسیر  -4-1

 الف) انسانھای اولیھ و زندگی قبیلھ ای 

                                                 
 169)، آیه 3آل عمران ( - 5
  56)، آیه 51سوره الذاریات ( - 6

 293ص  27نمونه جلد  تفسیر - 7



 

 

 ، براي تامین معاش خود به ستیز با طبیعت برخاست و نوعی اشتغالکره زمین انسان از همان دوران اولیه حضورش در 

نه  گفتن توانمیغال و میزان پرداختن به آن به گونه اي بوده است که تاش ظاهر شد. اما طبیعت این اشدر زندگی روزمره

خود نوعی تفریح نیز بوده است، به عبارت دیگر عمال مفهوم کار و اشتغال و بازي و  ضاًعتنها موجب خستگی نمی شده که ب

تورشاین ویلن نیز با اعتقاد بر اینکه در آن دوران جادوگران قبایل معموال  تفریح براي او یکی بوده است. صاحب نظرانی مانند

  اند بر وجود فراغت در دوران اولیه زندگی بشر تاکید می کنند.از کار معاف بوده 

 

 عصر کشاورزی  -ب

ر د نبوده است. ،کار و اشتغال در زندگی اجتماعی، حتی در عصر کشاورزي هم از نوع آنچه در عصر صنعت ظاهر شد

ن سخ ،از فراغت به مفهومی که امروزه از آن مقصود است توانمیاشتغال هنوز ن این دوران نیز به لحاظ ویژگیهاي کار و

معنا و مفهوم تازه اي یافت به گونه اي که نه مانند زندگی قبیله اي محدود به ستیز  فراغت در واقع در عصر کشاورزي .گفت

از شاخصه  وانتمیت را نعتی در اسارت ماشین، بلکه میل و رغبت و اختیار و همراهی با طبیعصبا طبیعت بود و نه مانند جامعه 

  هاي آن به شمار آورد.

  لذا با میل و رغبت به کار می پرداخت. ـ کشاورز خودکارفرما و صاحب کار بود و

  ـ با اختیار خود، کار را شروع می کرد و با اختیار خود از آن دست می کشید.

  فت.سال محدود بود و کشاورز به استقبال فصل کار می رز ـ کار به فصول معینی ا

  8ـ کار روزانه به ساعاتی معین از روز محدود نبود و معموال از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ادامه داشت.

 )19دوره قبل از انقال ب صنعتی (نیمھ اول قرن  -ج

طبقات ممتاز جامعه بیشتر از مزایاي فراغت این دوره نشانگر آن است که بررسی چگونگی زندگی، کار و فراغت در 

مردم عادي جامعه به علت انجام کارهاي سنگین و ممتد عمال فرصت کوتاهی براي استراحت و بازدید از . بوده اند بهره مند

انجام کارهاي سنگین و طاقت فرسا توسط مردم عادي به گونه اي ادامه  یکدیگر و شرکت در مراسم ملی و مذهبی داشته اند.

ساعت کار در هفته براي کارگران  90ر هفتگی براي کارگران آمریکایی و ساعت کا 85پیدا کرد که در نیمه اول قرن نوزدهم 

 .شودمیانگلیسی یک امر عادي و معمولی تلقی 

  

 د) دوران صنعت 

با ورود صنعت و دگرگونی نظام اجتماعی، کار و اشتغاالت روزمره انسان صورت سازمان یافته اي به خود گرفت و 

  ارتند از :هویت تازه یافت که مهمترین آنها عب

 .کارگر خود کارفرما و صاحب کار نبود -

 می شد.در ازاي انجام کار دستمزد پرداخت  -

 .در تمام طول سال کار ادامه و جریان داشت -

                                                 
 نظام فئودالی حاکم بود چنین مفهومی از فراغت وجود نداشت. بدیهی است در جوامعی که - 8



 

 

 .زانه به ساعات معینی از شبانه روز محدود شد (در شروع و ختم کار اختیاري نداشت)روکار  -

جامعه صنعتی، براي صاحبان اندیشه این نگرانی را موجب شد که حاکمیت این نظام کاري بر زندگی انسان در 

بی روح شدن و ابزار شدن وي بینجامد. لذا براي رهایی انسان جامعه صنعتی از دام  همزیستی انسان و ماشین نهایتا به

تی براي عنوان فرصکار پرداختند. بدین معنی که از ساعات غیرکاري افراد به  به طرح موضوع فراغت در مقابلخودبیگانگی 

  و تجلی یافتن بعد معنوي انسان استفاده شود. بازیافتن خود

با شروع انقالب صنعتی، تفریح و سرگرمی جزء زندگی مردم عادي قرار گرفت و با کاهش زمان کار عمال فرصت 

شد. اختراع رادیو و استراحت و فراغت عام مردم افزایش یافت و پرداختن به انواع و اقسام فعالیت هاي فراغت همگانی 

تلویزیون نیز این امکان را بوجود آورد که فراغت از محدوده امتیازات طبقات ممتاز خارج  و در بین عموم مردم و جامعه رایج 

  گردد.

افکار عمومی و خواست همگانی، در استفاده و گسترش فعالیتهاي فراغتی موجب شد که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل 

ی نهضت هاي اجتماعی با همت و کوشش اتحادیه هاي کارگري، تحت عنوان نهضت تفریحات سالم با هدف قرن بیستم نوع

د یک زندگی ثمربخش و مفیکاهش ساعات کار و فراهم نمودن امکانات تفریحی و تربیتی و ... براي برخورداري کارگران از 

  شکل گیرد.

تایج کاربرد و استفاده از ن ،دانش بشري، زافزون تحقیقات علمیبا ایجاد این تحول فکري درباره اوقات فراغت و رشد رو

گسترش صنعت براي تولید بیشتر و افزایش بهره وري عمال از میزان ساعات کار کاسته و  ،تحقیقات و پیشرفت هاي علمی

اورند دانان بر این ب بر مقدار اوقات فراغت نیروي کار افزوده شده است. به همین سبب عده زیادي از جامعه شناسان و اقتصاد

که تحول جوامع انسانی به سوي تمدن فراغت است و تمدن فراغت به زعم آنها چیزي جز خودکار شدن وسایل تولید صنعتی 

نخواهد بود. و در این تمدن، انسان قادر  و کشاورزي، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه طوالنی تر شدن اوقات فراغت از کار

  اغت خود را در سایه پیشرفتهاي اجتماعی و اقتصادي متعادل تر و دلپذیرتر سپري سازد.خواهد بود اوقات فر

  

  فراغت در دوران جدید  -4-2

 مشخصات اصلی فراغت در جھان کنونی -4-2-1

ی دگرگونیهاي اجتماعی و فرهنگ با توجه به توسعه جوامع بشري و توانمی را مشخصات اصلی فراغت در جهان کنونی

  خصه اصلی تقسیم بندي نمود.به چهار شا

 

 شاخص اول 

ت و بلکه به طبقات دیگر تعمیم یافته اس ،دیگر فراغت به طبقات ممتاز و متنعم اختصاص ندارد ،در جوامع رشد یافته

  .کندمیمی یابد، بلکه افزایش پیدا  شبا توسعه صنعت و تکامل فنی نه فقط گستر

 شاخص دوم 



 

 

آزادي و آسودگی برخوردار بودند. این اوقات درون  از لحاظ محدود بهطبقات کوچکتر جامعه  ،این است که در سابق

دوست  با و پیوند اوندانسمی و خودمانی داشت و به همنشینی و محاوره با خویشرخانه و خانواده صرف می شد و صورت غیر 

 جنبه رسمی و در مواردي تجارتی پیدا کرد و یجاتدرمی گذشت. با پیشرفت جوامع و پراکندگی وظایف خانواده،  گانو همسای

  جزء وظایف موسسات خاص در آمد.
   شاخص سوم

بردن روز افزون وسایل و اسباب ماشینی چون اتومبیل، رادیو و تلوزیون و مانند آن که هر یک  کارعبارت است از به 

  د.ننمایان دار یآسایش سهمی بزرگ و نقش فراغت و  در گذران اوقات

 شاخص چھارم 

در حیات فردي و اجتماعی احراز کرده است، چنانکه زمان کار از زمان فراغت به کلی انسان  اهمیت خاصی است که 

  اوقات فراغت ارزشی بذاته پیدا کرده است. و جدا شده

  

  اصلی فراغت در جهان کنونیویژگی هاي  -4-2-2

مشاهده می گردد که مهم ترین و بارزترین ویژگی هاي  با بررسی تعاریفی که براي اوقات فراغت ارائه شده است 

  اوقات فراغت عبارتند از :

 جدا بودن وقت فراغت از کار و مسئولیت ھای دیگر  – 1

وقت فراغت از کار و مسئولیت فرد، جدا و به ایامی آزاد که فرد در آن زمان هیچگونه تقید و التزامی به انجام کاري 

  گردد. خاص نداشته باشد، اطالق می

 وجود میل و فعالیت دلخواه و در نھایت داشتن حق انتخاب  – 2

  عده ای از صاحبنظران تنھا داشتن حق انتخ


