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 دهیچک

 نیمعتبرتر ازی کی دیشا. است شدهی بررسی متعددی ایزوا از تاکنون که استی مفهوم ، تهیمدرن

 که داندیمی فرهنگ انیجر کی را تهیمدرن اصالتاً دنز،یگ. باشد دنزیگ هینظر حوزه، نیا در اتینظر

ی اجتماعی زندگی هاساحت همه در را خود خاصی نیعی هامؤلفه و شدهی دیجد مرحله وارد

 اوقات را تهیمدرن تبلور ساحت نیتریاصل دنز،یگ که است آن ازی حاک دنزیگ نظراتی بررس. دارد

 شکل را خود خاصی تیهو وی زندگ سبک  بازتابانهی اگونه به افراد کهی زمانی عنی. داندیم  فراغت

 فراغت اوقات گذران نوع براساس که پردازدیم سؤال نیا  یانضمامی بررس به مقاله، نیا. دهندیم

 ما جامعه در حد چه تا ،یفرهنگی ژگیو کی عنوان به تهیمدرن جامعه، اقشار ازی کی عنوان به جوانان،

 تا 03 جوانان از نفر 3 ی رو بری فیکی پژوهش براساس که ما،ی تجربی هاافتهی. است شده  نهینهاد

 تهران شهر جوانان نیب در مدرن هایشیگرا و حاتیترج داد نشان آمد، دست به تهران شهر سال 3 

 تحققی اقتصادی هاستهیبا وی مادی بسترها حال همان در اما است، تیتثب وی ریگشکل حال در

 .ندارد وجود جامعه در التیتما و هاخواسته نیای نیع

 فراغت اوقاتبازتابیت، زندگی، سبک مدرنیته، گیدنز، :کلیدی کلمات

                                                           
 
 tazad@ut.ac.ir تهران، دانشگاهی اجتماع علوم دانشکدهی شناس جامعه گروه استاد. 
 
 یشناس جامعه ارشد کارشناس. 

 .  Modernity 
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 . Concrete  
 . Constitutionalize     
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 مقدمه
 نیا. است بوده زیبرانگبحث اریبسی شناسجامعه علم در که استی مفهوم ته،یمدرن مفهوم   

 در بسیاری مخالفان و موافقان و است شدهی بررس و نقدی متعددی ایزوا از همواره مفهوم،

 در تهیمدرنی برا کهی ضینق و ضد مختلف فیتعار از نظرصرف. دارد شناسانجامعه میان

ی هاسازمان نهادهاو ازی خاص نظام واقع در تهیمدرن شود،یم ارائهی شناسجامعه اتیادب

 عوامل از ایمجموعه که است جامعه دری خاصی زندگ سبک بسترساز که استی اجتماع

. کنندیمی باز آن دری اعمده نقشی مدنی نهادها و ،ییفردگرا شدن،یجهان ،یتکنولوژ مانند

 عنوان به ته،یمدرن دوران که باورند این بری شناسجامعه  دیجد متفکران ازی اعده امروزه

 وارد جهان امروز و ستینی باق آن ازی اثر و است شدهی سپر گرید ،یخیتار دوره کی

 با جهات ازی اریبس از که متأخر، تهیمدرن ای دوم تهیمدرن نام به است شده دیجدی ادوره

 با تازه که ران،یا جامعه مانند جهان جوامع ازی اریبس انیم نیا در. است متفاوت اول تهیمدرن

 با ناگهان به کند، درونی خود جامعه در را آن عناصر کوشدمی و است شده آشنا اول تهیمدرن

 ریتاث تحت شدت به را آنها تحوالت روند که اندگشته روروبه متاخر تهیمدرن نام بهی ادهیپد

ی هایژگیو و مختصات فهم و جامعهی بررس و شناخت ،یطیشرا نیچن در. است داده قرار

 به رانیا جامعهی کنون تیوضعی بررس. شودیمی فراوان مشکالت و هایدگیچیپ دچار آن،

  وی اجتماع تحوالت و راتییتغ لیدل به که، دهدمی نشان را جامعه نیا تیوضع وضوح

 در که اندداده نشان هایبررس گر،یدی سو از. است شده هاییپیچیدگی دچار آن نینهاد

 بهی ول دارند،ی کنندگنییتب قدرتی ادیز حدود تا ،یخیتار وی نظر مباحث ته،یمدرن ساحت

ی ذهن -ی نیع ابعاد ازی کی بر جوانان، مطالعات رشته دریی دانشجوی علم تعهد لیدل

ی الگوی بررس و شناخت با تا میبرآن قیتحق نیا در جهینت در. میاشده متمرکزی رانیا تهیمدرن

 نیا ایآ که میبپرداز موضوع نیای بررس به تهران، شهر در جوان نسل فراغت اوقات گذران

 از پژوهش، نیا در. کندیم تیتبعی سنتی هاوارهطرح از همچنان ای دارد مدرنی تیماه الگو،

 بر تا میکنیم استفاده ران،یا جامعه در تهیمدرن سنجش  برای دنز،یگی آنتونی نظر چارچوب
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 تا کنیم بحث ،یتهران جوانان فراغت اوقات گذرانی الگو تیماه رامونیپ میبتوان آنی مبنا

 .شود فراهمی رانیا تهیمدرن ابعاد مورد در بحث امکان تینها در

 

 مسئله طرح

 ازی حاک مختلف مطالعات. دارد ختهیردرهم و دهیچیپ شدتبهی تیوضع ران،یای کنون جامعه

 :باشدیم گوناگون تحوالت و راتییتغ تجربه حال در جامعه، نیا که است آن

 توضیح زیر نکات به توجه با توان می را ایرانی جامعه کل، در شده انجام مطالعات اساس بر

 :  داد

 به تبدیل را آن که ایگونه به است نموده تغییر اخیر دهه چند طی در ایران جمعیتی هرم. 1»

 .است نموده جوان جمعیت یک

 در سواد با افراد میزان. است گرفته صورت جامعه در آموزشی و فرهنگی نوسازی.  0

 افراد و شده دایر جدید تحقیقاتی و آموزشی مؤسسات. است شده بیشتر گذشته با مقایسه

 تجربه جریان در جامعه دیگر، عبارت به. باشند می کار به مشغول مؤسسات آن در بسیاری

 .دارد قرار  فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، متعدد تغییرات نمودن

 در دوگانگی این. است شده مدرن، و سنتی بین ساختاری، دوگانگی نوعی دچار جامعه.  

 .است شده نمودار سازمانی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، سطوح

 و کاالها) مادی های حوزه در مصرف به میل است؛ مصرفی جامعه ایران، جامعه.  

 یافته افزایش...(  و فیلم کتابخوانی، مطبوعات،) فرهنگی مصرف و( تکنولوژیکی مصنوعات

 .است

 صحنه در خود موقعیت تعریف و جهان با خود نسبت ساختن برقرار جهت در تالش.  

 (.1 :  3 1 ارمکی، آزاد)« است توجه مورد جهانی

 زینی اطالعات وی ارتباط تحوالت از ایمجموعه مذکور،ی ساختار و نینهاد راتییتغ کنار در 

-یم قرار ریتأث تحت ،یفرهنگ لحاظ به را، جامعه که است دادنرخ حال در رانیا جامعه در
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ی گفتگوها ریمهارناپذ رواج و نترنتیا از استفادهی باال نرخ تحوالت، نیا انیم در. دهد

 :دهدیم قرار ریتأث تحت را جامعه جوان قشر ژهیوبه که استی مسائل جمله ازی نترنتیا

 بوده درصد 3/13 گذشته سال چهار فاصله در جهان سطح در نترنتیا از استفاده رشد»

 ،0333 سال در. زدیانگیبرم رای اخواننده هر رتیح رانیا کشوری برا آمار نیهم ارائه. است

 نیا کهی درحال کردند،یم استفاده نترنتیا از نفر 3 333/0 رانیا تیجمع نفر ونیلیم    از

 گذشته چهارسال فاصله در نترنتیا رشد. است دهیرس نفر  /33 /333 به  033 سال در رقم

-یم نشان جهان سراسر در را رشد نیباالتر که است بوده درصد  03 1  حدود رانیای برا

ی ارتباطی تکنولوژ از رانیا تیجمع از درصد   حدود که گفت توانیم آمار سهیمقا با. دهد

 نترنتیا از نفر کی ،یرانیا شهروند نفر  1 هر از گر،ید عبارت به. کنندیم استفادهی اانهیرا

 گسترده حضور ازی حاک زین آمارها ریسا نیهمچن(.  3:  3 1 ،یصادق)« کندیم استفاده

 : است وبی فضا وی مجاز عرصه در انیرانیا

ی رانیا نفر کی orkutی جووجست فهرست در شده ثبت نام 13 هر از حاضر حال در»

 نیا در تیعضو به اقدامی شتابان سرعت بای لیبرز کاربران دوشادوشی رانیا کاربران و است

 (.11:  3 1 ،ینیحس)« کنندیم تیسا

-به  که استی عامل ،یاماهوارهی هابرنامه ازی طوالن استفاده و ماهواره نترنت،یا بر عالوه   

 جوان، نسلی شناختییبایز حاتیترج ژهیوبه و ،یرفتار وی فرهنگی هاحوزه دری جد طور

بهی جالب جینتا مختلف فاتیتحق در هم ماهواره از استفاده راتیتاث درخصوص.است اثرگذار

 اند،داده انجام جوانان نیب دریی مدگرا و مد رامونیپ کهی قیتحق طبق مثال. است آمده دست

 جیتروی اصل عامل را ماهواره ،یبررس مورد افراد سومکی از شیب که آمد دست به جهینت نیا

 (. 3 1 ،ییذکا از نقل به) دانندیم مد

 در رانیا جامعه که دهدیم نشانی روشنبه فوق،ی هاپژوهش و قاتیتحقی اجمال مرور   

 راتییتغ نیا. است مختلفی هاساحت و ابعاد در نیادیبن راتییتغمجموعه تجربه حال

 رای طیشرا و استی المللنیب وی اقتصاد ،یارتباط ،یفرهنگ ،یتیجمع مختلف عوامل معلول

 ،یاجتماعی زندگی عموم قواعدی کل طوربه و هنجارها ها،سنت عادات، که آوردیم وجودبه
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 افراد تا شودیم موجب و شودمی دهیکش چالش به است، داشته وجود جامعه در میقد از که

 طیشرا در خودی زندگ اصول و قواعدی بازساز وی شیبازاند به شمندانهیاند و خودخواسته

 بابت نیا از اتفاق، نیا. بپردازند دارد، ریچشمگیی هاتفاوت گذشته دوران با کهی دیجد

 روروبه تیوضع نیا با را ما که ردیگیم خود به رای شناختجامعهی علم مسئله کی کسوت

 جامعه در و آمده اتیادب در کهیی معنا به جامع، و کامل طوربه ما، جامعه در افراد که کندیم

 که دارد وجود ما جامعه در تیمدرن ازی خاص نوع و شکل. اندنشده مدرن افته،ی یتجلی غرب

 به سؤال نیا طیشرا نیدرا. است شده ادی...( وی ارمک آزاد)ی رانیا تهیمدرن عنوان به آن از

 کهی ماتیتقس در باألخره است، شده مدرن خاص،ی اگونه به ما جامعه اگر که رسدیم ذهن

 ای است مدرن ما جامعه است، گرفته صورت مدرن وی سنت جامعه دو نیبی علم متون در

 .داردی انضمامیی همسو ما جامعه با ،یمفهوم وی نظری فضا کدام ک،یتئور لحاظ به وی سنت

 

 ینظر چارچوب

 در جیرای هادگاهید نقد به ز،یهرچ از شیپ آن، ابعاد و تیمدرن مفهومی بررس در دنزیگ

 ده،یپد نیای بررسی برا که است معتقد و پرداخته تیمدرن رامونیپی شناسجامعه

 :اندالزمی نظر تیکفا فاقد ،یشناسجامعه کیکالسی کردهایرو

 موجودی اندازهاچشم از دیبا م،یابیدری درستبه را تیمدرن تیماه میباش خواسته اگر»

ی جهان پهنه و دیشدیی ایپو دیبا. میریبگ فاصله شده ادی جهات از کیهر دری شناختجامعه

ی سنتی هافرهنگ از را نهادها نیای هاانقطاع   تیماه و میکن نییتب را مدرنی نهادها

 (.   01:  3 1 دنز،یگ)« میده حیتوض

 ازی خاص سبک ای سلوک عنوان به ته،یمدرن از را خود خاص فیتعر ادامه، دری و   

 لیدل به ف،یتعر نیا البته. دارد  را خود خاصی خیتاری هاشهیر  که دهدیم ارائه ،یزندگ

 :یساختار تا داردی فردی تیماه شتریب است، رفتهیپذ وبر ماکس از دنزیگ کهی راتیتأث
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 سده از که شودیم مربوطی اجتماع سازمان ای یزندگ ازی خاصی هاوهیش به تیمدرن»

 دنز،یگ)« کرد دایپی جهان شیب و کمی نفوذ ج،یتدربه و شد دایپ اروپا در بعد به هفدهم

 (. 11:  3 1،یدریحی حاج از نقل به. 1333

 :کندیم فیتعر نیچن نیا را تیمدرن گر،یدی جا در نیهمچن دنزیگ

ی صنعت تمدن ای مدرن جامعه ریتعب شده مختصر شکل صورت، نیترساده در ت،یمدرن»

 هایتلق طرز ازی نیمع مجموعه به اوالً شود،یم مربوط تیمدرن د،یکن نگاه دقت به اگر. است

 با و دست به رییتغی برا آزادی جهان عنوان به جهان،ی هادهیا به نسبت و جهان به نسبت

 حد ثالثاً،. بازار بری مبتن اقتصاد وی صنعت دیتول ژهیوبه ده،یچیپی نهادها اً،یثان. انسان دخالت

-یژگیو نیا جهینت در. یاتودهی دموکراس و ملت -دولت جمله از ،یاسیسی نهادها ازی نیمع

 جامعه. است برخورداری شتریبی ایپوی اجتماع نظم ازی کل طوربه تیمدرن که هاست

 ندهیآ در گذشته فرهنگ برخالف که ،دهیچیپی نهادها با تر،یفن استی اجامعه مدرن،

 (.  1 -  1:  3 1 دنز،یگ)« درگذشته تا کندیمی زندگ

 گر،ید طرف از و شده کمرنگ جامعه در آن تیمشروع و سنت طرف، کی از نکهیا از پس   

 است؛ نداشته وجود آن از شیپ تا که رد،یگیم خود بهی دیجد طیشرا و تیوضع جامعه،

 نیتریاصل همانا که ،یبازتاب جامعه آن تبع به وی بازتاب انسان ظهوری برا الزم بستر و نهیزم

 و آگاهانه تا، کنندیم تالش افراد جامعه نیا در. شودیم ظاهر است، متأخر تیمدرن مشخصه

 اطالعات، جامعه، نیا در. کنند تیریمد را خود روزمرهی زندگ الزم، تأمل و تفکر با همراه

 که آنجا از نیهمچن. آنهاست روزمرهی زندگ در افرادی ریگمیتصم مالک و اریمع نیتریاصل

 لذا دهد،یم قرار انسان اریاخت در علم را اطالعات نیمعتبرتر که پنداردیم دوره نیا در بشر

 .گرددیم برقراری تکنولوژ و علم و جامعه نیب دوره نیا در همی خاص تعامل

 شودمی موجب ته،یمدرنی تأمل وی بازتاب تیماه که ردیگیمی پ نیچن را خود بحث دنز،یگ   

 که دیآیم وجود به لیدل نیا بهی زندگ استیس. یابد ظهوری زندگ استیس نام بهی ادهیپد

 و هاسنت کردن کمرنگ وی زندگی برا روشیپی هاانتخاب شیافزا ته،یمدرنی اصلی ژگیو

یم گرجلوه هاسنت و رسوم عادات، قالب در را خود که است، گذشتهی هاانتخاب واقع در
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 داردی بازتاب تیماه فرد، تیهوی هاهیال نیتریدرون تای حت کهی طیشرا نیچن در. اندساخته

 را اوی زندگ و فرد که است الزمی ابرنامه ابد،ی سازمان فرد، خود آگاهانه انتخاب با باید و

 :بدهد تمیری نوع آن به و کند منظم

 ،یزندگ استیس... است انتخاب استیسی نوع واقع در اول وهله در ،1یزندگ استیس»

 ازی ناش نظمی نوع استیس واقع دری زندگ استیس. استی زندگ وهیش استیسی نوع

-به رای اجتماع تیفعالی وجودی پارامترها ،یجمع ای یانفراد سطح در که استی بازتابندگ

 ساختن متحقق استیس واقع بهی زندگ استیس. است ساخته دگرگونی اشهیر طور

 و خود ،یبازتابندگ نیا و است افتهی سازمانی بازتابی طرز به که استی طیمح در شتنیخو

 (.33 : 3  1 دنز،یگ)« سازدیم مرتبطی جهان اسیمق بهیی هانظام با را فرد بدن

 هستندی میمفاه مفهوم، دو نیا که است معتقد فراغت، و کار بحث خصوص در دنز،یگ   

 مثل استی میمفاه به توجه مستلزم آنها فهم گر،یدی طرف از و اندوابسته گریکدی به که

 نیا که دهدیم ادامه نیچن دنز،یگ. کار بازار و  رفاه، دولت جامعه، دری آموزش سطوح

 نادرست م،یاشدهی فراغت جامعه وارد ما نکهیا بری مبن شد، مطرح 3 13 دهه از که اعتقاد،

 مردمی برا امروز کار برعکس، که است معتقدی و. ستین منطبق تیواقع با و است

 :است شده ترتیپراهم

 کردند،یمی نیبشیپ رای فراغت جامعه کی ظهور ،3 13 دهه در کهی کسان نظر برخالف»

 بای حت است، کرده دایپ تیاهم مردمی زندگ در شود تیاهمکم نکهیای جا به کار نکیا

 (.3 0:  3 1 دنز،یگ)« هستند کاری روین شمار در نکیا کهی زنانی باال نسبت وجود

 که گفت نیچن توانیم کندیم مطرح ،یزندگ استیس خصوص در دنز،یگ کهی نظر طبق   

 حاتیترج که استیی رهایمس ای هانهیگز انتخاب دنبال به خود، فراغت زمان در مدرن، فرد

 در. آورد ارمغان به شیبرا یزندگ در رای و مطلوب تیرضا و گرداند برآورده رای و دلخواه

 دنیبخش ساختی برا استی فرصت است، ساخت بدونی اعرصه که فراغت ت،یوضع نیا

                                                           
 . Life Politics  
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 ازی خاصی هابخش  ژهیوبه ،یزندگ مختلف ابعاد و جوانب به آگاهانه و دلخواهانه مجدد

 .کنندیمی ناخشنود وی تینارضا دیتول فردی برا هنوز کهی زندگ

 کی از گرچه راهبرد، یا استیس کی عنوان به فراغت،  که کرد توجه دیبا گریدیی سو از   

 امر امروز، جوامع در که آنجا از اما لذت، کسب و تیرضا شیافزا برای استی ابزار منظر

 فرد لذا دارد،ی جهان جینتای محل امر گریدی ریتعب به ای دارد،ی رشخصیغی امدهایپی شخص

 از و د،ینما کسب را خود دلخواه لذت تا کندیم تالش سو کی از خود، فراغت زمان در

ی نقش خود، فراغت زمان در دلخواهانه مشارکت با فعال شهروند کی عنوان به گریدیی سو

 :کند فایا افرادی بخشییرها وی اجتماع حفاظت در در فعال

 آن وضع نیای منطق جهینت. دارد قراری زندگ استیس قلب در فعال و مطلع شهروند مفهوم»

ی فایای برا افراد زیتجه به هم پردازد،یمی درون خاطر تیرضا به هم اکنون فراغت که است

 دیبا مطلع و فعال شهروندان. آنهای ارتقا و ستیز طیمح وی اجتماع حفاظت در فعالی نقش

 و تیمعلول حقوق ،یجنس استثمار ،یعدالتیب ،یاقتصاد -یاجتماعی نابرابری هاشیپو از

 هاداده نیای برایی مجرای گروهی هارسانه. باشند داشتهی آگاهی طیمح ستیز مخاطرات

 قیطر از شهروندان. دارندی محور نقش ،یزندگ استیس فراغت بخش در و سازندیم فراهم

 مداخله در تا دهدیم امکان هاآن به امر نیا و کنندیم کسب اطالعاتی گروهی هارسانه

 ها،دانشگاه مدارس، قیطر از اطالعاتی محلی هاشبکه. باشند بارور و فعالی اجتماع

« آورندیم فراهم را شناخت و اطالعات ازی مهم رهیذخ محالت وی کاری هاطیمح

 (. 3 –  3: 33 1 روجک،)

 دنز،یگی کل طور به گفت دیبا شد مطرح تاکنون کهی نظر مباحثی بندجمع منظور به   

 و نمود آن در« فعالی شهروند»ی عنیته،یمدرنی مرکز هسته که داندیمی زمان را فراغت

ی خطرها با مقابله به دلخواه به تا کنندیم تالش افراد فراغت زمان در. ابدییمی تجل

-ییرها کردییرو با و کنند مقابله کند،یم دیتهد را آنهای اجتماع یا وی شخص که ،یاحتمال

 نظرات طبق. بکوشند هایعدالتیب و هاضیتبع ،یاجتماعی هاینابرابر حذف راه در طلبانه

 و هدف موضوع، ت،یماهی عنی: کردی بررس منظر   از توانمی رای فراغتی زیربرنامه دنز،یگ
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 گریکدی با جنبه،   نیا ثیح از ،یسنت جوامع و معاصر مدرن جوامع قتیحق در که روش،

 :دارندی ادیبنی تفاوت

 یفراغتی زیربرنامه خصوص در دنزیگ نظرات: 3 شماره جدول
 یسنت جامعه معاصر مدرن جامعه یفراغتی زیربرنامه

 ثابت شانهیبازاند تیماه

 گذشته ندهیآ موضوع

 حفاظت با همراهی درون خاطر تیرضا هدف

 یاجتماع

 رسوم و هانیآئ تیتثب ای تیتقو

 یاجتماع

 اطالعات طبقی شخص نشیگز اساس بر روش

ی ساختاری هافرصت انیم ازی علم

 موجود

ی هنجار وی اجتماعی نشیگز براساس

 یرشخصیغی فرهنگی نهادها توسط

 

 رخ افراد فراغت زمان در که استی اتفاقات مجموعه شامل واقع در تهیمدرن منظر نیا از   

 نشان افراد، فراغت اوقات گذران وی زیربرنامهی چگونگ و نوعی بررس واقع در. دهدیم

 مدرن، جامعه. دارد قرار تهیمدرن تا سنت فیط از قسمت کدام در جامعه که است نیا دهنده

 اصالح، و جامعه به است معطوف آن، در افراد فراغت اوقات گذران نوع که استی اجامعه

ی هاگروه و افرادی عموم وضع بهبودی راستا در آن، به مجدد دنیبخشساخت و بهبود

ی مفهوم آن در فراغت که استی اجامعهی سنت جامعه منظر، نیا از اما جامعه، در مختلف

 تیتثب و حفظ برای تا کنندیم تالش که استی زمان صرفاً افرادی برا و داردی رفردیغ کامالً

 . کنند عمل جامعه کالنی فرهنگ وی اجتماعی هنجارها و رسوم
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 قیتحق روش
 نمونه افراد تعداد. شد استفاده قیعم مصاحبه کیتکن وی فیک قیتحق روش از قیتحق نیا در

ی نظری ریگنمونهی مبنا بر که بودند، تهران شهر سال 3  تا 13 جوانان از نفر 3  قیتحق نیا

   حول شد،یم دهیپرس شوندگانمصاحبه از کهی سؤاالت. بود شده مصاحبه آنان با و انتخاب

 :از عبارتند که بودند، گرفته شکل قیتحقی اصل سؤال

 اوقات ایآ که ثیح نیا از دارد خود فراغت اوقات به نسبت فرد کهی نگاه نوع  . 

 ای عرف مطابق دیبا که داند،یم شغل ای کار زمان از خارجی زمان صرفاً را فراغت

 دیبازتولی برا داندمیی فرصت را آن ای کند،ی سپر را آنی اجتماع بهنجار قواعد

 خود؟ی اجتماع تیهو

 به شتریب منابع نیا ایآ کدامند؟ فردی برای فراغتی زیربرنامه وی سازمیتص منابع  . 

 منابع نیب از مستقال فرد ای هستند فردی فراغت برنامه تگریهدای رونیبی شکل

 کند؟یم انتخاب را خود نظر موردی هانهیگز موجود،

 آن در لذت کسب دنبال به شتریب فرد ایآ ست؟یچی فراغتی زیربرنامه از هدف  . 

 طیشرا با متناسب وی تیفراموقعی هدفی زیربرنامه نیا از نکهیا ای است تیموقع

 دارد؟ دور ای کینزد ندهیآ در خودی احتمال

ی عنی دارد؟ خودی فراغت برنامهی اجتماع نهیزم ای 1بافت ازی برداشت چه کنشگر خود  .4

 بر چگونه فهم نیا و ستیچ دارد، خود رامونیپی اجتماع طیمح ازی و کهی فهم

  گذارد؟یم ریتأثی وی فراغت کنش و برنامه

 استخراج آن از کهی اچهارگانه سؤاالت وی نظر چارچوب اساس بر ابتدا قیتحق نیا در    

ی هاپاسخ آوردن دستبه از پس سپس م،ینمود معلوم را مصاحبهی کل چارچوب بود، شده

 استنتاج شوندگانمصاحبهی هاپاسخ از مقولهشان،یا هایپاسخ کدگزاری با شوندگان،مصاحبه

 جامعه کی یبرا دنزیگ کهیی هایژگیو اساس بر مقوالت نیا. ندیآیم ادامه در د،کهیگرد

                                                           
 
. Context  
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 مباحث در دنزیگ. اندشده استخراج شوندگانمصاحبهی هاپاسخ از کند،یم فیتعر مدرن

 و سنت فیتضع: شماردیبرم نگونهیا را تهیمدرنی هایژگیو دارد، تهیمدرن رامونیپ کهی مفصل

 دنز،یگ)ییفردگرا ،(033:  3 1 دنز،یگ) افرادی هانگرش و ماتیتصم در آن شدن کمرنگ

ی ادوره عنوان به ندهیآ به ژهیو توجه ،(3 :  3 1 دنز،یگ) ییگراتخصص ،(  :  3 1

 حال دوره و گذشته دوره با که( سکیر) نشدهی نیبشیپ و دیجدی هاتیوضع از سرشار

 از(.  0 :  3 1 دنز،یگ)یی گراتأمل وی شیبازاند ،(3 :  3 1 دنز،یگ) داردی ادیبن تفاوت

 ازی اریبس در حاضر حال در که است مدرن جامعه کیی هایژگیو عناصر، نیا دنز،یگ نظر

     است معتقد نیهمچنی و. است شدن جادیا حال در ای شده جادیا کامالً ای جوامع،

 کنش کی جه،ینت در. شودمی مشاهده کنشگر کی یزندگ ابعاد همه در فوقی هایژگیو

 دانش و انهیفردگرا ،یابداع و دیجد نده،یآ به معطوف شانه،یبازاندی کنش باید مدرن،ی فراغت

ی هاپاسخ. بسنجند را میمفاه نیا که شدندی طراحی طور سؤاالت نیبنابرا. باشد انیبن

ی کدگزار وی بنددسته از پس. شد  لیتحل و هیتجز اساس نیا بر زین شوندگان مصاحبه

 هاپاسخ نیا از ریزی عموم مقوالت شوندگان،مصاحبهی هاپاسخ از آمده دست به اطالعات

 :   آمد بدست

 اشاره آن به بارها قیتحق نیا در شوندگانمصاحبه که استیامقوله ،ییگراسنت: ییگراسنت

 کی در سنت شاخص ای مؤلفه نیترمهم و نیتریاصل کند،یم اشاره دنز،یگ که چنان. اندکرده

 نیهم بر(. سنت فصل ، 3 1 دنز،یگ) است جامعه آن در قدر و قضا به اعتقاد زانیم جامعه،

 و قضا به حد چه تا که میدیپرسیم شانیا از شوندگانمصاحبه با گفتگو انیدرجر اساس،

 ای دارد آنهای زندگ دری گاهیجا اعتقادات، نیا ایآ و دارند اعتقاد آنها ارزهمی میمفاه و قدر

 ر؟یخ

 فکر طرز و منطقی مبنا بر فرد که کندمی اشارهی تیوضع به قتیحق در مقوله، نیا: تیفرد

 تفاوتیی گراسنت مفهوم با مفهوم نیا. کندمی اقدام  خود رامونیپ با مواجهه به خود، خاص

 و ثابت اصولی مبنا بر تا کندیم تالش همواره که استی فرد گرا،سنت فرد. دارد

 در ،یواحدی ریتفسی مبان از همواره و کند رفتار ت،یواقع با مواجهه دری ریرناپذییتغ
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 کنشگر،  که معناست نیا به تیفرد اما. دیجویم بهره خود،ی اجتماعی زندگ بهی معنابخش

ی وی باورها و تفکرات اگری حت باشد، شیهابرداشت و هایریگمیتصم منشأ خود همواره

 دارشهیر وی سنت منابع کال و خانواده ان،یاطرافی هابرداشت و تفکرات مقابل نقطه در

 .باشد جامعه دری رگریتفس وی معنابخش

 ازین موردی اجتماع دانش و اطالعات آن، در فرد که شودیم اطالقی تیوضع به: ییگراخاص

 و ناآشنا منابع به چندان فرد ت،یوضع نیا در. کندیم کسب ثابت و خاصی منابع از را خود

 ای و هاگروه ای افراد از تا کندیم تالش هموارهی فرد نیچن. کندنمی اعتماد و توجه عام

 اطالعات آشناست، آنها با قبل هامدت از و دارد چهره به چهره تعامل آنها با کهیی هاسازمان

 .ردیبگ مشورت آنها از خود، دیترد و شک لحظات در همواره و کند کسب را خود ازین مورد

 فرد که است نیا مندتیموقعیی گرالذت از منظور قیتحق نیا در: مندتیموقعیی گرالذت

 وی آنی لذت کسب دنبال به صرفاً ایآ. گرددیمی زیچ چه دنبال بهی فراغتی هاتیفعال در

 نظر طبق کهی ابرنامه. مشخصی ابرنامه تحقق ای خاص هدفی دنبال به ای استی الحظه

 . شودیم لیتحم فرد بر رونیب از که استیی هاسکیر به بازتابانهی واکنش دنز،یگ

 ندهیآ به گذشته از را خود توجه مدرن دوره در افراد: یزندگ به نسبت وستهیپی برداشت

. است پرخطر حال نیع در و نامعلومی امر آنانی برا ندهیآ که رایز. ندینمایم معطوف خود

یی اعتنا و توجه چندان است، داشته وجود گذشته در کهی اعتقادات و رسوم به افراد نیا

-نیآئ رسوم، لذا و است  شدهی اساس تحوالت و رییتغ دچار ایدن که معتقدند که چرا ندارند،

 دوره در افراد واقع در. نداردی مناسبتی کنون تیوضعی برا گرید گذشته اعتقادات و ها

 اعتقادات و باورها که شکل نیا بهی برداشت. دارندی زندگ به نسبتی انقطاعی برداشت مدرن،

 کی در اما. دانندیم حالی برا کاربرد فاقد را هاآن و داندمی گذشته به مربوط رای سنت

 انقطاع بدون و وستهیپی برداشت دارند،ی زندگ تیماه از افراد کهی برداشت ،یسنت جامعه

 . باشد دینبا و ستین گذشته تکرار جزی زیچ ندهیآ معتقدند که چرا است،

 به قتیحق در ،یاجتماع طیشرا از دوگانهی ریتفس: یاجتماع طیشرا از دوگانهی ریتفس

 دایپ رییتغی زندگی کنون تیوضع که است دهیرس باور نیا به فرد که کندمی اشارهی تیوضع
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 تیوضع نیا دنز،یگی لیتحل مدل طبق. است شده عوض زمانه و دوره اصطالح، به و کرده

 آزاد انیجر. اطالعات آزاد انیجر: از است عبارت که بوده گرید عامل کی معلول خود

ی برای و کهی سؤاالت ازی شماریب تعداد با فرد ساختن مواجه قیطر از مایمستق اطالعات

 کیتشک م،یرمستقیغ طور به گذشته، به نسبتی فلسف شک  جادیا با نیز و نداردی پاسخ آنها

 .شودیم موجب را فرد نزد دری زندگی سنت قواعد و سنت در

 نوع مدرن، جامعهی جدی هاشاخصه ای هامؤلفه جمله از :ندهیآ به نسبت مبهمی برداشت

 کهی احتمالیی هاسکیر مهار اساس بر جامعه نیا. است ندهیآ به نسبت جامعه نیا نگرش

 آن، با مواجهه نوع و ندهیآ مسئله واقع در. ابدییم ساخت است، الوقوعمحتمل ندهیآ در

 نزد در ندهیآ مدرن، جامعه در معنا، نیا در. است مدرن، جامعه در افراد دغدغه نیتریاصل

  خالف بر ،یاحتمالی خطرها و هاسکیر از است سرشار که است خاصیادوره افراد

 نیبی تفاوت اصوالً و گذشته، به هیشب استیادوره صرفاً ندهیآ ،یسنت جامعه در. یسنت جامعه

 .شودینم احساس افراد نزد در گذشته و ندهیآ

 هامقولهی قیتطبی بررس:  2 شماره جدول

 تکرار دفعات سنخ مقوله فیرد

 بار 3 یسنت ییگراسنت 1

 بار  1 مدرن تیفرد 0

 بار  0 یسنت ییگراخاص  

 بار  0 رمدرنیغی رسنتیغ مندتیموقعیی گرالذت  

 بار 11 یسنت یزندگ به نسبت وستهیپی برداشت  

 بار  1 مدرن یاجتماع طیشرا از دوگانهی ریتفس  

 بار   رمدرنیغی رسنتیغ ندهیآ به نسبت مبهمی برداشت  
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 یریگجهینت و بحث
 که میرسیم جهینت نیا به اندداده ارائه قیتحق انیجر در افراد کهیی هاپاسخ مجموعه مرور با

 طور به وی حدود تا ،یتهران جوانان نزد در فراغت اوقات گذران در شانهیبازاندی استیس

 .است گرفته شکل کامل، نه وی نسب

 جامعه طیشرا هنوز که است آن ازی حاکی تهران جوانانی فراغت برنامه تیماهی بررس   

ی ساختار عوامل و عناصر ازی اریبس و دارد فاصلهی امروز مدرن جوامع تیوضع با رانیا

ی هایفناور اثرات ها،حرفه مرگ محور،دانش اقتصاد وجود مانندی امروز مدرن جوامع

(  3 1 ،یدیسع از نقل به) کاری اجتماع سازمان رییتغ و بزرگی هاشرکت ادغام ،یاطالعات

 ،یتهران جوانانی فراغت برنامه شودیم موجب امر نیهم و است نگرفته شکل ما جامعه در

. باشدی طلبلذت وی محوریسرگرم بری مبتنی سنت همی تاحدود و مدرنی تاحدودی ابرنامه

 دهیعق بهی الحظه وی آنی لذتی مبنا بر فراغت زمان بودن محوریسرگرم نیا نکهیا ضمن

 فقدان علت به جوانان که چرا است، جوانانی برا دهندهیتسل و بخشآرامشی واکنش محقق،

ی هاتیمحدود سبب به خود،ی زندگ به دنیبخش ساخت در انتخاب و عملی آزاد

ی رشغلیغ ای وی شغل امور انجام برای را الزم اقیاشت و زهیانگ جامعه، در موجودی ساختار

  با سهیمقا در آنهای برا فراغت تا شودیم موجب امر نیا و دهندیم دست از خود روزمره

ییرهای برا تالشی جا به فرد، آن در و گرددی شناختختیر راتییتغ دچار مدرن، فراغت

 و لذت، به تا کوشدمی صرفاً خود، رامونیپی احتمالی هابحران و هاسکیر با مقابله وی بخش

 کهی حال نیع در. ابدی دست خود روزمرهی زندگ ازی مقطع گسست ای و ،یفراموش  ای

 .باشد داشته را مدرنی فراغت قیعال است ممکن

 که گفت دیبا خود، فراغت اوقات گذرانی برا جوانانی ریگمیتصم نحوه خصوص در   

 فراغت اوقات گذرانی برای ریگمیتصم تیمحور که دهدیم نشان حاضر پژوهشی هاافتهی

 با که استی خاص قیتعل حس آوردن دست به و لذت کسب شده،مصاحبه افراد نزد در

ی برا که همیی رفتارها ای هاتیفعال نوع درانتخاب. است متفاوت آنها هرروزه احساس

-تیفعال نیا انتخاب و نشیگز نوع که گفت دیبا کنندیم انتخاب خود فراغت اوقات گذران
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 تیوضع که دیگویم نیچن نیا دنزیگ. دارد بازتابانه و شانهیبازاندی تیماهی تاحدود صرفاً ها،

 تیهو و خود مجددی نیبازب وی بررس حال در مداوم فرد آن در که استی تیوضع ته،یمدرن

 در هاحوزه همه در افراد کنش که داندیمی اوضاع را مدرن تیوضع قتیحق در. است خود

 حال در همواره کهی چندبعد و چندگانهی هانهیگز با متناسب و است تحول و رییتغ معرض

 .  ابدییم انطباق است، شدن دیتجد

-قسمت همه اساس، نیا بر و دارد سازیجهانی حالت که داندیمی طیشرا را تهیمدرن دنز،یگ   

 در افراد کهی ماتیتصم اساس نیا بر. رندیرپذیتأث هم از و گذار ریتأث همی رو بر جهانی ها

 شود،یم اتخاذی جهان وی محل طیشرا ازی بیترک ریتأث تحت رند،یگیم  خود روزمرهی زندگ

 .است تهیمدرنی اصلی هایژگیو از که کنند،یم دایپ دوگانه و دورگهی تیماه لذا

ی هاحوزه دری تهران جوانان کهی ماتیتصم دهدیم نشان شوندگانمصاحبهی هاپاسخ مرور   

ی محل طیشرا از است متأثر بسیار تا رند،یگیم خود فراغت اوقات جمله از ،یزندگ مختلف

 ایدن گریدی هاقسمت در کهی اتفاقات وی جهان طیشرا بای چندان ربط و آنها خودی رامونیپ و

 گذرانی برای ریگمیتصم حوزه در افراد که دارد آن از نشان هاپاسخ عموم. ندارد افتدیم

 ماتیتصمی رشخصیغی امدهایپ بهی توجه و ستندین ریغ از متأثر چندان خود فراغت اوقات

 و اساس نیبرهم باشد، داشتهی جهان امدیپ آنها عمل که کنندینم گمان اساساً و ندارند خود

ی برا دارند، کهی طیشرا و امکانات به باتوجه وی فرد وی شخص خواست اساس بر صرفاً

ی اجامعه از نشانی زیربرنامه نوع نیا لذا. کنندیمی زیربرنامه خود فراغت اوقات گذران

ی برای ثابت اصول براساس شدند، مطالعه قیتحق نیا در کهی افراد. مدرن تا داردی سنت شتریب

-یم خود فراغت اوقات دری خاص رفتار به معموالً و داشتندی فراغتی زیربرنامه  خود

 بر. دهند انجام خود فراغت زمان در رای دیجد کار تا کردندیم تالش ندرت به و پرداختند

 مدرن، کامالًی ابرنامه ،یتهران جوانانی فراغتی زیربرنامه که گفت توانینم اساس نیهم

 و داردی تیهوی هدفمندی تاحدود که استی ابرنامه بلکه است،ی بازتاب و شانهیبازاند

 دیتأک روزمرهی هادغدغه از فارغ خاصی زمان گذراندن بر و است محورلذت  همی تاحدود

 هم مشورت و اعتماد مقوله رامونیپ نجایا در دیبا ،یریگمیتصم  اصول کنار در البته. کندمی
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 دهیپرس افراد از کهی سؤاالت ازی کی همواره گرفت صورت کهیی هامصاحبه در. کرد صحبت

 مشورتی کس با خود فراغت اوقات گذران نحوه خصوص در شما ایآ که بود نیا شدیم

 که گفتند اظهار انیگوپاسخ همه باًیتقر ر؟یخ ای دیریگیم اطالعاتی خاص منبع از ای کنیدمی

 منبع چیه از و کنندنمی مشورتی کس با خود فراغت اوقات گذران نحوه خصوص در

 مشورت نیریسا بای موارد چه در میدیپرس آنها از کهی زمان اما. رندیگینم اطالعاتی خاص

 ،یلیتحص رشته مثل ،یزندگ مهم مسائل در که دادند پاسخ عموماً انیگوپاسخ د،ینمائیم

 نزد در اعتماد مفهوم واقع در. کنندیم تجربه و اطالعات کسب گرانید از ازدواج و شغل

. است استوار چهره به چهرهیی برآشنا آن تیمحور که داشتی سنتی ساختار انیگوپاسخ

 و دادهایرو آن انیجر در که است واسطه بای اتجربه مدرن، تجربه که دارد اعتقاد دنزیگ

 اعتقادات ها،برنامه مدام، و آورندیم  در سر روزمرهی زندگ از دور، زمان به مربوطی حوادث

 :کشندیم چالش به را مای هایآگاه و

 سرزده تجاوز: از است عبارت مدرن عصر در باواسطه تجربهی ژگیو که است معتقد دنزیگ» 

 است فضا -زمانی جاکندگ ازی راستا در واقع، در. روزمرهی آگاه به دوردستی دادهایرو

 نه البته. شود مدرن دوران دری اجداگانه مفهومی رایپذ تواندیم مدرن دورانی شیبازاند که

ی شیبازاند نیا وهیش و هیمادرون به دنزیگ که معنا نیا به  ،یانقطاع و جداگانه کامالًی مفهوم

 او منظر از چه آن بلکه ،(کندیم دیتأک وبر که چنان) نداردی دیتأک آن در نهفته ژهیو خرد و

 دارفاصله  نگاه امکان وی زندگ خاصی هاتیموقع از مالحظه قابلی ریگفاصله است، مهم

یحاج)« میبود دهیچسب آنها به نیا از شیپ تا که استی موضوعات مورد در متأمالنه و

 (.  1 -  1: 33 1 ،یدریح

-زمان و فراغت اوقات به شانیا نگاه نوع خصوص در شوندگانمصاحبهی هاپاسخ اکثر در  

-مالک و اصول اساس بر برنامه نیا که شد مشخص شان،یای فراغت برنامه نبودن ای بودن مند

 ای الگو بودن ثابت قتیحق در. بنددیم صورت فرد نزد در قدیمی و دارشهیری عادات ای ها

 بری تیاهم با و واحد قواعد و اصول که است نیا بر دال خود فراغت اوقات گذران نحوه

 به افراد، فراغت اوقات واقع دری عنی. دارد وجود افرادی فراغتی زیربرنامه نحوه و نوع
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 و است گذار حال در گرفته، زمان غبار کهی عادات ای روندها به توجه با و ثابت،یی هاوهیش

 فرد و کشدینم چالش به را الگوها نیا نامعلومی اندهیآ از سرزدهیی دادهایرو وجه چیه به

 . داردیوانم آنها رامونیپ مداومی شیبازاند به را

 که داد نشان انیگوپاسخ نظرات خود، فراغت اوقات گذران از جوانان هدف با رابطه در   

 نیا شود؛یم دنبالی بررس مورد افرادی سو از فراغت اوقات گذران ازی خاص هدف البته

 دری بررس موردی تهران جوانان. یگذرانوقت وی سرگرم لذت، کسب از است عبارت هدف،

 عالقه که رای خاصی سرگرم و لذت آن در که پندارندیمی زمان را فراغت وقت ق،یتحق نیا

 وی اجتماع ،یشغل قاعده ای هنجار هرگونه از آن در و کنندیم دنبال است شانیای شخص

 آن و دارد مشخصی برنامه بابت کی از افراد فراغت قتیحق در. دارند بال فراغت ،یفرهنگ

 گذشته زیانگ خاطره و نیریش لحظات اساس بر که دارد کنواختی و ثابتی تیماه هم برنامه

 ازی اثر آن، در و شودمی دیبازتول و تکرار فردی کنونی زندگ سبک وی شغل تیوضع ای و

 را آنها الیخ و کشندیم سرک افراد امروزی زندگ بر کهی حوادث رامونیپ مداومی شیبازاند

 انیگوپاسخ که است نیا کرد توجه آن به دیبا کهی انکته البته. شودینم دهید کنندیم ناآرام

 نکته اما. است نامشخص و نامعلوم ندهیآ در آنهای زندگ تیوضع که معتقدند عموماً

 به که است کرده دایپ جامعه دری محور نقش علم که مدرن، جوامع خالف بر که نجاستیا

ی زندگ رامونیپ مدام و است گشته مبدل مردمی برا معنا دیتول منبع نیتریاصل به وبر ریتعب

 نیا درباره تا کندیم متقاعد را افراد و کندمی معنا دیتول افرادی برا آنی هایدگیچیپ و افراد

 و علم شند،یاندیب شتریب و شتریب هرچه شیخو عاقبت رامونیپ دیجد سؤاالت و هایدگیچیپ

 وجه چیه به و است نشده لیتبد معنا دیتول نهاد گانهی به ران،یا امروز جامعه در علم نهاد

 علم، اساساً و است نکرده دایپ رانیا مردمی جاری زندگ دریی معنا لحاظ بهی محوری نقش

ی هاگفتمان و هاتیروا فیتضع و خود تیتقو به بتواند که ندارد رانیا جامعه دری ارسانه

 مدرن جامعهی اقتصاد بستر نیهمچن وی فرهنگ بستر که گفت دیبا لذا. بپردازد خود بیرق

. دانست مدرنی اجامعه را جامعه نیا توانینم اساس، نیا بر و است نگرفته شکل رانیا در

 همه بهی جهان تهیمدرن اشاعه ابزار نیتریاصل دنزیگ ریتعب به که ها،رسانه گریدیی سو از اما
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 به مدرنی فراغت حاتیترج اساس، نیا بر. است افتهی اشاعه زین رانیا جامعه به است، جوامع

 وجود آنانی برا حاتیترج نیا تحقق امکان اما است، افتهی یتسری رانیا جوانی زندگ

 دیجدی هارسانه با جامعه اقشار ریسا از شتریب که جوانان، تا شودیم سبب مسئله نیا.  ندارد

. کنند حس شیپ از شیب خود، روزمرهی زندگ در را اتیواقع و هاآلدهیا نیب فاصله رند،یدرگ

 منظور به لذت کسبی برای زمان به ،یرانیا جوانان نیب در فراغت اوقات سبب نیهم به

 تا کندیم کمک جوانان به کهی زمان. است شده لیتبد روزمرهی زندگی عاد انیجر ازی دور

 .      کنند حس کوتاه،ی الحظهی برا حتی کمتر، را شکاف نیا

 گرفته صورت ریاخی هاسال در کهی قاتیتحق ریسا زین و قیتحق نیای هاافتهی یبررس   

 مدرن جامعه آنها بستر در کهی اقتصاد وی مادی بسترها نبود رغمبه دهدیم نشان است،

ی جمع ارتباطی هارسانه رشد از متأثر که اطالعات، آزاد انیجر لیدل به است، شیدایپ قابل

 به که است گوناگون اطالعات از گستردهی موج تجربه حال در جامعه، جوان نسل است،

 نفوذ بیضر شیافزا. کشدیم چالش به را آنهای سنت اعتقاداتی مباد وی مبان خاص،ی شکل

 ،یاماهواره وی ونیزیتلوی هاشبکه از استفاده گسترش ر،یاخی هاسالی ط رانیا در نترنتیا

   نشان که هستندی شواهد جمله از... وی دانشگاه گوناگونی هارشته النیالتحصفارغ شیافزا

 عامل نیهم و دارند قرار اطالعات ازی اگسترده انیجر معرض در ران،یا در جوانان دهدیم

-یم تحول و رییتغ خوشدست را آنهای ذهن حاتیترج و قیسال ،یفکر وی نظر لحاظ به

 دهیپد در وضوح به جامعه سطح در را خودی فکر قیسال و حاتیترج رییتغ نیا. کند

 و زنان هیکل نیب در اپوریدار  3 1 سال در کهی قیتحق در مثال،. دهدیم نشانی نسل تفاوت

 03 در بزرگساالن و جوانانی هاارزش شد معلوم داد، انجامی تهرانی باال به سال 13 مردان

 سنت، ت،یامنی ارزش انواع به جوانان تیاهم زانیم و دارد معناداری تفاوت باهم  مورد

 نیا اما(. 03:  3 1 اپور،یدار) است متفاوت بزرگساالن بای ختگیبرانگ ویی گراجهان

 است نرفته شیپی اقتصاد وی مادیی ربنایز تحوالت با همزمانی فرهنگ وی ارزشی سیدگرد

 نیا. است کرده روروبهی جدی چالش با را جامعه جوان نسل ژهیوبه و جامعه مسئله نیهم و

 دری رانیا جامعهی ژگیو نیتریاصل دیشای مادی بسترها بای فرهنگ حاتیترج نیب تضاد
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 و هاالعملعکس ها،نشیگز حات،یترج همه توانیم رسدیم نظر به. باشد حاضر حال

ی برا است بهتر. کرد نییتب و درکی لیتحل چارچوب نیا در را رانیا جوان نسلی هاتیفعال

 .میاندازیب آمارها بهی نگاه ت،یوضع نیا اثبات

 داد، ارائه رانیا در وکارکسب تیوضع از 0333 سال دری جهان بانک کهی گزارش طبق   

 حال نیهم در. دارد را 0 1 رتبه کاروکسب امر لیتسه برای جهان، کشور 131 انیدرم رانیا

 از تیحما زمینه در را   1 رتبه نیهمچن. دارد کار انیمتقاض استخدام برای را   1 رتبه

 1(0: 0333 ،یجهان بانک)ی خارج تجارت حوزه در را 0 1 رتبه نیز و دارد گذارانهیسرما

 اقتصاد دری نامناسب تیوضع رانیا ،یاقتصادی هاشاخص طبق که است آن ازی حاک آمار نیا

 نیبی اریبس تفاوت ،یاقتصادی هاحوزه در است آن ازی حاک آمار نیا واقع در. داردی جهان

 شرفتهیپی کشورها با ما تفاوت که استی حال در نیا. دارد وجود شرفتهیپی کشورها و ما

 شهروند  1 هر از مثال. استی اقتصادی هاحوزه از کمتری ارزش وی فرهنگی هاحوزه در

 طبق آموزش، خصوص در ای و(  3 1 ،یصادق) کندیم استفاده نترنتیا از نفر کی ،یرانیا

 و است 3/ 3  ران،یا در آموزش شاخص ،0333 سال در ملل سازمانی انسان توسعه گزارش

 333/3 دارد، قراری انسان توسعه اول رتبه در که نروژ کشور در آموزش شاخص کهیحال در

 .0(1 1 -0 1: 0333 ،یانسان توسعه گزارش) است

 به شدن کینزد حال دری فرهنگی هاشاخص  ازی بعض در که دهدیم نشان آمار نیا    

ی هاحوزه در افتهیتوسعهی کشورها با ما فاصله کهی حال در م،یهست افتهیتوسعهی کشورها

 جامعه،ی معنو وی ماد ساحت نیبی ناهماهنگ نیا رسدیم نظر به. است ادیز اریبسی اقتصاد

 نیتریاصل اند،کرده اشاره آن به پژوهشگران و محققان ریسا گوناگون اشکال به دیشا که

 بای ارزش وی فرهنگ درحوزه که استی اتهیمدرن ،یرانیا تهیمدرن. باشدی رانیا تهیمدرنی ژگیو

 ترآهسته اریبسی روند با ،یماد وی اقتصاد حوزه در اما است، دادن رخ حال در آرامی سرعت
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. داردی شناختیهست تقدم رابطه نیا در اقتصاد به نسبت فرهنگ لذا است،ی شرویپ حال در

 . دارد قرار فرهنگ از ترعقب مرحله چند اقتصاد کهی حال در

ی احوزه عنوان به تواندیم رانیا در فراغت مطالعات حوزه که گفت چنین دیبا انیپا در

 تیماه همچون ،یرانیا فراغت. شود مطالعه وی بررس گوناگونی هاجنبه   از عیوس وی جد

ی ماد بعد تطابق عدم آن،ی ژگیو نیتریاصل دیشا اما. است متنوع و چندگانه ،یرانیا جامعه

 انیجر اثر در کنش ،یسنت منابع فیتضع به توجه با که معنا نیا به. است آنی رمادیغ بعد با

 کندیم عرضه فرد به رای فراغتی زندگ سبک ازی دیجدی الگوها ارتباطات، و اطالعات آزاد

 به عالقمند سو کی از فرد جهینت در. نداردی همخوانی وی اقتصاد وی ماد طیشرا با که

 لذا دارد،ی محدودی نشگریگزیی توانا گر،یدی سو از اما شود،یم دیجدی فراغتی هاسبک

 نیتریاصل امر نیا. ابدی دست خودی فراغت برنامه در ریباورپذ و مقبولی بیترک به کوشدمی

 و تریعموم طیشرا ازی بخش خود فراغت نکهیا به توجه با و استی رانیا فراغتی ژگیو

 عنوان به ،یرمادیغ وی مادی هاجنبهی ناهمزمان نیا رسدیم نظر به است، جامعه ترعیوس

 .     است تأمل قابل ،یرانیا جامعهی ژگیو



    فهم ماهیت جامعه ایرانی براساس الگوی گذران اوقات فراغت نسل جوان

 _________________________________________________________________  

 منابع

 تهران ،رانیا دری فرهنگ راتییتغی شناسجامعه ،( 3 1)ی تق ،یآزادارمک :

 . آن انتشارات

 تهران ،فضا زمان، ت،یمدرن: دنزیگی آنتون  ،(33 1) حامد ،یدریحیحاج :

 .اختران انتشارات

 مواد به ادیاعت و نترنتیا رابطهی شناخت جامعه لیتحل» ،( 3 1) حسن ،ینیحس 

 دانشگاه ،ارتباطات وی فرهنگ مطالعات انیرانیا انجمن فصلنامه ،«مخدر

 .  1-1:  و0یاپیپ شماره تهران،

 ،پژوهش فصلنامه دو ،«نسلی مناسبات و ارزشی ساختار» ،( 3 1) زهرا داریاپور 

  0-1:اول شماره جامعه، و فرهنگ جوانان،

 تهران ،ییمدگرا و مد به نسبت جوانان نگرش  ،( 3 1) دیسع محمد ،ییذکا :

 .جوانانی مل سازمان

 ،نشر مؤسسه: تهران مخبر، عباس ترجمه ،فراغت هینظر  ،(33 1) سیکر روجک 

 .شهر

 در کنترل و تیامن م،یجرا بر شناسانهجرمی نگاه» ،( 3 1) الیسه ،یصادق 

 دانشگاه ،ارتباطات وی فرهنگ مطالعات انیرانیا انجمن فصلنامه ،«نترنتیا

   -3 :  و0یاپیپ شماره تهران،

 ،تهران ان،یچاوش حسن ترجمه ،دنزیگی آنتون آثار دهیچک ،( 3 1) پیلیف کسل :

 .ققنوس

 ین نشر: تهران ان،یموفق ناصر ترجمه ،تشخص و تجدد ،(3  1)ی آنتون دنز،یگ . 

 نشر: تهران ،یثالث محسن ترجمه ،تیمدرنی امدهایپ ،( 3 1)ی آنتون دنز،یگ 

 .مرکز

 ی آنتون با رسونیپ ستوفریکری گفتگو)تیمدرنی معنا ،( 3 1)ی آنتون دنز،یگ

 .ریکو: تهران ،یدیسع اصغریعل ترجمه ،(دنزیگ
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 منوچهر ترجمه ،یدموکراس الیسوسی بازساز سوم، راه ،( 3 1)ی آنتون دنز،یگ 

 .رازهیش: تهران ،یصبور

 وسفی وی دیسع اصغریعل ترجمه ،رهاشده جهان ،( 3 1)ی آنتون دنز،یگ 

 . ادب و علم: تهران عبدالوهاب،یحاج
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