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  اوقات فراغت میمفهو ۀهندس
  شناختی، اخالقیروان شناختی،با رویکرد جامعه

  *نقی سنایی
  دهيچک

اسـت   هاروزانه انسان یاز ساعات زندگ ین اوقات آحاد بشر و بخشیرتریو دلپذ ترینمهماوقات فراغت 
پردازد و داوطلبانـه  می یا مشارکت اجتماعی هایح، توسعه آگاهیخاطر به استراحت، تفرتیکه فرد با رضا

ـ سـؤال اصـلی تحقیـق    شود. میبدان مشغول  یو اجتماع یادگ، خانویاز الزامات شغل ییاز رها پس ن ای
 باشـد؟ میمی چه مفهو يدارا یو اخالق یشناختو روان یشناختکرد جامعهیاست که اوقات فراغت با رو

ح، ی، تفـر يوجود دارد؟ اوقات فراغت در ارتباط با کار، بـاز  ین اوقات فراغت و وقت آزاد همسانیا بآی
  ست؟معناو ورزش به چه می سرگر

ـ  يااز منابع مختلف کتابخانه يورضمن بهره ،قیدر پاسخ به سؤاالت تحق ،این نوشتار  -  یفیبا روش توص
ـ  بر آن است  ،اوقات فراغتمی ن ساختار مفهوییو تب ی، و با هدف بررسیلیتحل  یکه اوقات فراغـت بخش

 .اسـت  یآزاد و انتخـاب  يافراد، امـر  يراغت برانکه نحوه گذران اوقات فای از اوقات آزاد انسان است، و
ـ  یخاطر، و رفع خستگتی، رضایو روحمی گذران اوقات فراغت موجبات آرامش جس از کـار را   یناش

ـت يسـاز فرهنـگ  يبرا یهمچون زمان یت اوقات فراغت در زندگیبه اهم ،انیند. در پاکمیفراهم   ی، فرص
از جمله جـدا بـودن    ،آن يهایژگیده و وید گردیجامعه تأک یسالمت اخالق يبرا يدیاشتغال و تهد يبرا

  .ه استپرداخته شد يزه و نفع اقتصادیت دلخواه و نداشتن انگیل و فعالیوقت فراغت از کار، وجود م
  .یح، سرگرمی: فراغت، وقت آزاد، کار، تفرهاواژهکلید

   

                                            
  sanaei.naghi@yahoo.com  دانشجوي دکتري اخالق اسالمی دانشگاه معارف قم* 

 20/7/1392پذیرش:  – 15/2/1392دریافت: 

۹۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 مقدمه

مؤمنـان   يکه براچنان .دانست هاانسان یگو ساعات در زند هافرصت ترینمهمتوان میاوقات فراغت را 
هنرمنـدان زمـان سـاختن و     يق تفکر و تأمل، برایشمندان دقااندی عالمان و يش با معبود، برایایلحظات ن

ن یآورتـر اسـتفاده از آن نداشـته باشـند، مـالل     يبـرا  یاگر طرح و برنامـه مشخصـ   ياعده يابداع، و برا
کنـد،  مـی افراد برقـرار   یو فرهنگ يمعنو یوند را با زندگین پیترکینزد ،ن اوقاتای لحظات خواهد بود.

، یداوطلبانـه اجتمـاع   هـاي ت، مشارکتیدن، پژوهش، تربیار در راه آموختن، آفریل و اختیکه با م یاوقات
  گردد.میو... صرف 

 تیپسـندد انجـام دهـد، شخصـ    مـی را که  يزیتواند همان چمیانسان در اوقات فراغت  کهازآنجایی
اوقـات فراغـت    هـاي ش غالباً در عرصههایتیقابل ،رونیاکند، ازمیابد و آن را ابراز یمیخود را باز یاصل

ت دارد کـه از آن  یـ قـدر اهم آن ین اوقـات یچنـ  هايتیفعال .)7 ، ص1388نژاد، ي(مهدو شودمیگر جلوه
  .)15 ، ص1381جوانان،  یکنند (سازمان ملمیاد ینه فرهنگ آیی مثابهبه

این پدیده، مفید است؛ زیرا آنچـه  ، نگاهی به تاریخچه »اوقات فراغت«براي درك بهتر اصطالح 
شود، در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحوالت زیـادي  امروزه تحت عنوان اوقات فراغت بیان می

 رو، نباید برداشت امروزي از اوقات فراغت را به گذشته نسبت دهـیم، بلکـه بایـد   اینشده است. از
کوشش کنیم تا مفهوم اوقات فراغت را در هر دوره زمانی بهتر درك کنیم. براي نمونه، آنچه که در 

توان با مفهـوم اوقـات فراغـت امـروزي قابـل      عنوان اوقات فراغت مطرح بود، نمییونان باستان به
بـرآن،  مقایسه دانست؛ زیرا شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کامالً دگرگون شده است. افـزون  

  خود مفهوم اوقات فراغت در طول تاریخ پیوسته در حال تغییر بوده است.
ر کامـل فرهنـگ   ی، تحـت تـأث  یدر قـرون وسـط   .ژه طبقه مرفه بودیاوقات فراغت در دوران باستان و

ان یـ پاو در د یـ در عصـر جد  .دا کرده بودیپ يشتریاوقات فراغت ارزش ب ،رونیازا .ت قرار داشتیحیمس
ر ییـ دچار تغ یطور اساسن کار و اوقات فراغت بهیرابطه ب یشدن جوامع غربیو آغاز صنعت یقرون وسط

 یشد (جاللـ میعنوان ارزش مطرح عنوان زمان تلف شده و کار بهکه اوقات فراغت بهچنان .و تحول شد
در کشور مـا اوقـات فراغـت از زمـان قاجـار مـورد توجـه قـرار گرفـت           .)23- 21 ، ص1391، یفراهان

  .)4 ، ص1384جوانان،  یازمان مل(س
ن نشـده  یتـدو  یف مستقلیق و تألیقرار گرفته، تحق یتاآنجاکه مورد بررس ،قیدر رابطه با موضوع تحق

ـ ااز .شـده اسـت  انجام يدیهرچند در مورد اوقات فراغت کتاب و مقاالت مف .است بـا التفـات بـه     ،رونی
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م یل، و آن را از مفـاه یـ مفهوم اوقات فراغـت را تحل  تالش دارد تامقاله حاضر  اینقات انجام شده، یتحق
  .دح بازشناسی، تفريهمگن همچون کار، باز

 اوقات فراغت يشناسمفهوم

از بیـان تعریـف و    پـیش ترکیب شده و ضروري اسـت  » فراغت«و » اوقات«از دو کلمه  »اوقات فراغت«
  .شودمعناي لغوي این دو کلمه اشاره مفهوم آن، به

  »وقت« يلغو يمعنا .۱

مقداري از زمـان اسـت   » وقت« از آن جمله: است. هرفتکار متعدد به یرا در فرهنگ لغات به معان »وقت«
 ، ص5 ، جق1409، يدیـ (فراه شـود مـی و هر زمانی که محدودیت و نهایتی داشته باشد، موقـت گفتـه   

  .)404، ص 1 ، ج1363 ن،ی(مع ، روزگارها، ساعات، ازمنههایعنی هنگام ؛جمع وقت» اوقات«. )199

  فراغت يلغو يمعنا .۲

  از جمله: است هرفتمتعدد به کار  یمعاندر فرهنگ لغات به »فراغت«
از کـار و   يو استراحت، ضد گرفتارمی ش و آرایفرصت و مهلت، آسا يمعنابهی در زبان فارس »فراغت«

. 1 ل آمـده اسـت:  یـ ذ یبـه معـان   »فراغـت « ،فرهنگ معیندر . )17020 ، ص11، ج 1365شغل (دهخدا، 
 ؛، آرامشیش، استراحت، آسودگیآسا .2 ؛پرداختن از فراغ

  د:یگو خسرو و شیریندر می چنانکه نظا
  بیدار عشق و گشت خفته فراغت    هشیار شاپور سخن این برگفت چو

  )36 ص ،1376 گنجوي،نظامی(            
 .)2504 ص ،2 ، ج1363ن، یفرصت، مجال (مع .4 ی؛، وارستگییاعتنایب .3

  .)906 ، ص1378د، ی(عم آمده است از کار و شغل یش و آسودگیو آسا یآسودگ يمعنابهفراغت 
 یمعـان  تـرین مهممختلف دارد.  یمعان و شه فَرَغَ گرفته شده استیکه از ر یاست عرب یلغت »فراغت«

ک کـار  یـ ان یـ که پس از پا یدن از کار، فرصتی، دست کشيافتن کاریان یعبارتند از: وسعت، پا »فراغت«
سـعدي  کـه  چنـان  .)71، ص 1391، یفی(شـر ي ا کـار یـ  يزیـ از چ ییرد، جدایگمیار انسان قرار یدر اخت

  د:یسرامی شیرازي
  ن ماجراستایست فارغ ازین حلقه نایهر که در  الستـدوست حلقه دام ب يوـسلسله م

  )713، ص 1367(سعدي،           

۹۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

، 2، ج 1363معناي آسایش است (معـین،  به» فراغ«معناي اضطراب و بهدر لغت عربی » فراغت«
یء    «یعنی کارش تمام شد، از کار دست کشید. » فَرَغَ منَ العملِ). «2504ص  نَ الشـَّ فَـرِغَ مـ فَـرَغَ و «

تهـی  یعنی بیکار، خـالی،  » اَلفَرِغ«یعنی بیکاري، فراغت، تهی بودن » اَلفرغ«چیزي را به پایان رسانید. 
نَ الفَراغَـه یسـتَطار (حسـینی      »: اَلفَراغَه). «415، ص 1366(بندرریگی،  مـ القَلَقُ، قَالَ: یکـاد و زَعاَلج

  ).51، ص 12ق، ج 1414زبیدي، 
  ی.آرامی، و اضطراب، بی، اظهار حزن و دلتنگیتابیب یعنی فراغتهمچنین 

  ف اوقات فراغتيتعار .۳

  ه شده است:ئارا یفیراجع به اوقات فراغت تعار یشناسو روان یشناسدر علوم مختلف از جمله جامعه

  یشناختکرد جامعهیرو .الف

که در نظـر   یدانش یعنیفراغت،  یشناسش جامعهیدایش با پیبوفراغت کم ةشه درباراندی در عصر حاضر،
 ،جـاد کنـد  ای افتـه یسـازمان  يقرار دهد و تفکر یمورد بررس میعل هايله روشیوسن مسائل را بهای دارد

  فراغت دو شرط قابل تصور است: يبرا ی،شناختمرتبط است. از منظر جامعه
ا انتخـاب  یـ نش یگـز  یکه در آن نوعمی، و عمو یمذهب یاجتماع يباشد فارغ از اجبارها یتیآنکه فعال. 1

 آزاد مطرح است.
 جدا باشد. هاتیر فعالید از سایباو کند مین یشت خود را تأمیق آن، معیکه فرد از طر ينکه کاریا. 2

وجود آمـده اسـت و آن   هب ینیشهرنش ةدیو پد یاست کامالً تازه که با جامعه صنعت یتیواقع »فراغت«
البتـه اوقـات    .)49 ، ص1381جوانـان،   یسـه کـرد (سـازمان ملـ    یقرون گذشته مقا يکاریتوان با بمیرا ن

 یده اجتمـاع یـ ن پدایـ  کـه یحالدر .دا کرده استیده و ناهمگون پیچیپ یتی، ماهیصنعت ۀفراغت در جامع
  .)110 ، ص1387، یلی(جل رهنمون سازد یکدلیو  یکپارچگیجامعه را به  ياعضا یدبامی

اسـت و در ارتبـاط بـا خـرده نظـام       یاز نظام فرهنگـ  ئی، و جزیک مفهوم فرهنگی »اوقات فراغت«
 يازهـا ین نیعالوه بر تـأم  ،جامعه بوده، کارکرد عمده آن ياعضا يت فردیتحقق مطلوب ی، در پیتیشخص

ات یـ ن حیو هنجارها، تأم هاشدن و انتقال ارزش یاجتماع يدر راستا یکارکرد اجتماع یفراغتگران، نوع
  ).136- 135، ص 1374(ریتزر،  است یجاد تعادل و توازن در نظام اجتماعای و یاجتماع

بـه   یبه اهداف، و گروهـ  يا، عدهآن هايیژگیبه و ،»راغتاوقات ف«ف یشناسان در تعرجامعه یبرخ
 ي،شـناس فرانسـو  جامعه )1972( ژوفر دومازیهبه نقل از  آلن بیروکه چنان اند.توجه کرده آنج یآثار و نتا

  سد:ینومی ،دهکرف را ارائه ین تعریتربا توجه به همه موارد مزبور، جامع
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پـردازد. خـواه بـه    مـی ل بدان یاز اشتغاالت است که فرد با کمال م يامجموعه ةرندیبرگاوقات فراغت در
ـتن (بـدون   یجاد تنوع و خواه با هدف گسترش اطالعات و آمـوزش خو ای يمنظور استراحت، خواه برا ش

 ی، خـانوادگ ايآزاد، بعد از آنکه از الزامات حرفه یمشارکت اجتماع ي) و خواه برايتوجه به اهداف ماد
  .)203، ص تایرو، بی(ب شتفارغ گ یو اجتماع

 یف اجتمـاع یرها بودن از وظـا  ر است:یص زیخصا يفراغت کامل دارا توان گفت:آنچه گذشت، میاز 
آور یآور و شـادمان نشـاط ؛ شتین معیاز تأم یینداشتن و جدا يت مادیثیهدف و ح؛ از اجبارها ییو جدا

  .انجام آزادانه و داوطلبانهو  بودن و احساس لذت بردن

  یشناختکرد روانیرو .ب

اسـت کـه در مراحـل مختلـف      یاساس يازهاین مجموعهک ی ي، انسان دارایشناختبراساس نظرات روان
ـ یه و بیثانو يازهایطور عمده ناوقات فراغت، به يازهایکنند. نمیدا ینمود پ  یاجتمـاع  یانگر حاالت روان

  .)1387، یلیشوند (جلمین افراد مطرح یب یط متفاوت اجتماعیانسان هستند که به مرور زمان و در شرا
نداشـته و   یچ کار مـوظف یشود که انسان همیاطالق  ی، به زمانیشناختکرد روانیاوقات فراغت با رو

  :آمده است کهچنان .پردازدمی یل و عالقه به امر خاصیبا م
تکلیـف یـا کـار    گونه پذیر، هیچمنظور از اوقات فراغت، فرصت و زمانی است که انسان مسئولیت

دار نبوده، زمان در اختیار اوست که با میل و انگیزه شخصی به امر خاصی بپردازد. موظفی را عهده
به دیگر سخن، فراغت زمانی است که پس از به انجام رسـاندن کـار و تکلیـف موظـف روزانـه،      

یـت یـا برنامـه    یابد که با رغبت و عالقه و انگیزه شخصی، فعالباقیمانده است و انسان، فرصت می
  ).1370خاصی را انتخاب و پیگیري نماید (افروز، 

  ه وجود دارد:یش انسان به آن، سه نظریش فراغت و گرایدایپ ةدربار
از  یعمالً رسـوم مـذهب   ،هیلچنانچه در جوامع اوح، مذهب است. یتفر ين است که مبناای هین نظریاول. 1

 داشـته اسـت   یش رابطه تنگاتنگ با سنن مذهبیاح جدا نبوده است و رقص و آواز و نمیو تفر يباز
 ).9 تا، صیاصل، ب ي(زاهد

 )1898( کـارل گـروس  کـه  است. چنان» حیو تفر يباز« يزیه غریه راجع به فراغت، فرضین نظریدوم. 2
 يماننـد بـاز   ،انسان ين باور است که بازای بر و مرد يبازدر کتاب  یبرجسته آلمان دانشمند و مربی

 ي، آمـاده سـاز  ین کـودک یدر سن يباز یفه اصلیرد و وظیگمیسرچشمه  ياز فطریک نیوانات از یح
  ).همان( است یبزرگسال يطفل برا

 اسپنسـر  هربـرت  کـه اسـت. چنـان  » استراحت و کسـب لـذت  «. سومین نظریه، فرضیه مبتنی بر 3

۹۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

)، علت گرایش انسان به تفریح را رهـا شـدن وي از نیروهـاي    1903-1820فیلسوف انگلیسی (
شناس آلمانی، عامل تفریح را نیاز بشر به اسـتراحت و  روان مورتین الزاروسداند، و اضافی می

 کند (همان).جبران خستگی بیان می
 یور اصـول طـ د بـه یبا ،تیم و تربیک عامل مؤثر آموزش و تعلیعنوان و هنر به ي، بازيدگاه روانکاویاز د

 گـردد  یابیـ ارز مـی و رفتـار آد  یخـوب  هـاي ن جنبـه یتـر یاز اساسـ  یکیعنوان ن بهیهمچن .شود یبررس
  .)37 ، ص1349، ي(مقصود
خـود   یاساس يازهایافتن پاسخ به نیام فراغت درصدد ای ، انسان دریشناسدگاه روانیطبق د ،نیبنابرا

 یو روحـ می استراحت، آرامش جسـ  يجوونکه در جستای ایاست می ح و سرگریا به دنبال تفری ،است
  باشد.می یکنواختیاز  ییو رها

  یاخالق رویکرد .ج 

 .شـود مـی اوقات فراغت اشاره  ةاخالق دربار يفالسفه و علما هايدگاهیآراء و د یبه برخ ،ن بخشای در
به نقـل   ایورموریش کهچنان .ش از همه به مسئله اوقات فراغت پرداخته استیب ارسطوح که ین توضای با

  د:یگومی ارسطواز 
ـ  کننده و منشأ لـذت اسـت. طعـم   بخش و خوشحالينفسه شادیاوقات فراغت ف  ین لـذت را کسـان  ای

ـته   يتعـداد  ،نی. بنـابرا انـد اوقات فراغت هستند و افراد پرمشـغله از آن محـروم   يچشند که دارامی رش
ت بردن از اوقات فراغت باشد و به خـاطر  ید لذد با دیآنها بال در یوجود دارد که تحص یتیو ترب يریادگی

  .)99، ص 1373ش، یورمورای( میآنها ارزش قائل شو يخودشان برا
 يزمـان بـرا  «، »یزمـان اضـاف  «ش از هـای آورده است که او در نوشته ارسطوز به نقل از ین جاللی فراهانی

م، یم تا اوقات فراغـت داشـته باشـ   یکنمیما کار «د: یگومیصحبت کرده است، و » زمان آرامش«ا ی» خود
  .)21 ، ص1391، یفراهان ی(جالل »میکن یم تا در صلح زندگیکنمیجنگ 

  ق) در رابطه با اوقات فراغت معتقد است: 579( خواجه نصیر الدین طوسی
و  ن سـن اسـت ورزش  ای و بعد از یسالگ 13ک به ین نزدیکه در حدود سن ايآموختن فنّ و حرفه يبرا

که رفع کسالت حاصل از  يمختصر یت بدنیو فعال یحرکت بدن یعنی ؛حداقل استراحت فعال الزم است
 ش از حد مرتفـع گـردد  یو توجه ب ياز فشار فکر یناش یذهن یم در او حاصل گردد و خستگیتحمل تعل

  .)49 ، ص1381جوانان،  ی(سازمان ملّ
ح از اوقـات فراغـت   یاسالم نسبت به استفاده صـح ه یدر خصوص توص د قطبمحمبه نقل از  ،کنمعدن

  سد:ینومی
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اسـت کـه گـاه گـاه در      ییه بارهایداند، تخلمیت و عالج انسان مهم یترب يکه برا یلیاز وسا یکیاسالم 
ـ ین بارها (نای که یچون هنگاه ؛شودمیجسم و جان انبوه  ـ یمع یش از حـد روها) ب ـ در  ین جـا جمـع   کی

ـ  میبه وجود انسان ضرر  ،ک جا بمانندیدر  میک هدف علیشود و بدون می از امـراض   ياریزننـد و بس
کـار  خـود بـه   یعیجا انبار شده و در راه طبکیاست که بدون استفاده در  ییروهایبه علت تجمع ن یروان

  .)32 ، ص1369کن، ابند (معدنیمیح خود را نیشوند و راه صحمیبرده ن
و می ش از کـار رسـ  یاست کـه فـرد در اسـتراحت و آسـا     هاییو فرصت هازمان يمعنااوقات فراغت به

ود و یـ از ق يآزاد هاياوقات و زمان يمعنااوقات فراغت به ،برد. از نظر اسالممیخود به سر  یشغل اصل
ار یـ که از عقـل و اخت  یرا انسان تا زمانیز ؛ستین یتیمسئولی، و اوقات بیو اخالق یقانون هايتیمحدود
  .)91 ، ص1391، یفیباشد (شرمیت یمسئول يدارا ،برخوردار است یو آگاه

  تفاوت اوقات فراغت و وقت آزاد .۴

  :هان تفاوتای فراغت و وقت آزاد دو مفهوم متفاوت هستند، با
  تواند فراغت داشته باشد.میکس نهر یول ،تواند وقت آزاد داشته باشدمیکس هر. 1
حـال آنکـه فراغـت بـه      ،از زمان اشاره دارد یاز جمع کردن نوع خاص یوقت آزاد به روش مخصوص. 2

 د.یآمیدست هشود که کمتر بمیاطالق  میاز آد یطیاز بودن و شرا یحالت
را کـه خـارج از حـوزه کـار در      هـایی تیفعالمی رد و هم تمایگمیبروقت آزاد هم وقت فراغت را در .3

ا مراقـب ظـاهر خـود    یـ دن، مراقبـت از سـالمت   یذا خوردن، خواباز فرد به غیبرابر فرد قرار دارند. ن
د در وقـت آزاد انجـام داد   یـ را با یمذهب هايتیو مسئول یف اجتماعی، وظایف خانوادگیبودن، وظا
  .)4، ص 1381جوانان،  ی(سازمان مل

امـا   ،ار داردیـ خـود در اخت  هايتیف و مسئولیاست که انسان پس از انجام همه وظا یوقت آزاد زمان. 4
گونـه اجبـار و   رهـا از هـر   يکه انسـان از نظـر فکـر    ،است در طول زمان آزاد یاوقات فراغت، زمان

شـمار  از آن بـه  ییتر بوده و جزیاوقات فراغت نسبت به وقت آزاد شخص ،رونایت است. ازیمسئول
 .)7- 6، ص 1391، یفراهان ید (جاللیآمی
  ل را ارائه نمود:یتوان دو جدول ذمیروز ساعت شبانه 24است از  یادآوريالزم به 

  است.   یدگاه وقت فراغت، وقت خارج از کار موظفین دای دگاه متعارف: درید .1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

                        

 وقت کار  وقت فراغت

۱۰۰      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 ي، اجبـار یانسان متصور شده است: وقت کار که مـوظف  يدگاه نگارنده که در آن سه وقت براید. 2
 یا مهمـان یـ  یبا برنامه است. مانند رفتن به مهمان یول ياری، اختیموظفریو با برنامه است. وقت آزاد که غ

  باشد.میاز آن  یباشد. وقت فراغت که در دلِ وقت آزاد قرار دارد و بخشمیدادن که با برنامه همراه 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

                        

                        

 وقت کار  وقت آزاد  وقت فراغت

  سطوح مختلف فراغت .۵

  ل ذکر نمود:یتوان به شرح ذمیسطوح مختلف فراغت را 

  خأل فراغت .الف

اي در فراغـت بـدون برنامـه، مشـکالت عدیـده     گویند. را فراغت بدون برنامه هم می» خأل فراغت«
ایسـتادن  برنامه است. آید که معموالً بزهکاري و انحرافات مختلف، محصول فراغت بیوجود میبه

ایـن   برنامـه اسـت.  هاي اصلی گذران فراغت بیها، شیوهسرکوچه یا سرگذر و پرسه زدن در خیابان
، 1381اعی را در پی دارد (سازمان ملی جوانان، نوع گذران فراغت، عواقب نامطلوب فردي و اجتم

برنامه در روزهاي تعطیل به مراتب بیشتر از رسد، شیوه گذران فراغت بی). البته به نظر می293ص 
  باشد.روزهاي کار می

تـوان فراغـت   مـی را  يزیـ راست که خأل فراغـت و اوقـات فراغـت بـدون برنامـه      یادآوريالزم به 
ر یـ گبانیگر ياریهمراه است و بر اثر آن مشکالت بس یهودگیون با اتالف وقت و بچ ،مارگونه نام نهادیب

  شود.میفرد و جامعه 

 رفعال)ی(غ یفراغت انفعال. ب

گردد که فرد بدون انجام واکنش، در معـرض عمـل   ، به نوعی از فراغت اطالق می»فراغت انفعالی«
بیرونـی اسـت و از خـود تحـرك و     هاي طوري که انسان پذیراي محركیک محرك دیگر است، به

اینکه متوجه باشـد  راحتی تأثیر پذیرفته و گاهی بدون نتیجه، بهدهد. درابتکار شایان ذکري ارائه نمی
گردنـد. تماشـاي   هاي مذکور تبلیـغ و القـا مـی   گیرد که از طریق رسانههایی قرار میتحت تأثیر پیام

اي در زمـره فراغـت   هاي رایانهنترنت، انجام انواع بازيای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، استفاده از
  گردند.بندي میانفعالی طبقه
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نکـه  ای رد، بـدون یـ گمیقرار  یام ارسالیوه گذران فراغت، فرد در معرض بمباران پین شای در ،نیبنابرا
 يموجـود  خـارج و بـه   يو به مرور زمان ابتکار عمل از دسـت و  ،جهینتدر .کند ینیآفرخود بتواند نقش

  .)294 ، صشود (همانمیل یت تبدیخاصیب
اسـت کـه کـارکرد     یو روحـ می متعـدد جسـ   يکارکردهـا  ،فراغـت  ياست که برا یادآوريالزم به 

له آموزش، رفـع  یوسهب یشود و کارکرد روحمیانجام  یبدن هايتیگر فعالیق ورزش و دیاز طرمی جس
  گردد.می، استراحت و... انجام یخستگ

  فراغتمهین .ج

ط لـذت، کـار و   ین شـرا ای شود. درمیآن کار و فراغت توأمان انجام  یاست که ط یتیوضع »فراغتمهین«
، ی، نقاشـ ینـ یو تزئ يهنـر  يند. کارهایگومیفراغت مهیبه آن ن ،رونایاز .زندیآممیهم بالتبع آن درآمد در

ند هسـت  يو اراد ياریاختاموري کسب درآمد هم نسبتاً  ،تدنبال لذی و...، که هم بهقی، موسيسازمجسمه
  .)295 ، صگردند (همانمیت فوق یمشمول وضع

 فراغت فعال. د

فراغـت تحقـق   این شیوه، اهداف عمومی ترین شیوه گذران فراغت، فراغت فعال است. در مطلوب
نظر خصیت مدگردد و هم تحول و تعالی ششود، هم لذت کسب مییابد، هم خستگی مرتفع میمی
باشد. در فراغت فعال، انسان داراي تحرك و حضور ملموس و مؤثر در عرصه عمل است و بـر  می

رو، فراغـت بـه رشـد و پویـایی شخصـیت کمـک       ایندهد. ازشرایط تأثیر گذارده و آن را تغییر می
دهد. یم میهاي مواجهه مطلوب، کارآمد و مؤثر با محیط پیرامون و عناصر آن را تعلکند و روشمی

هاي مطلـوب گـذران   گردشگري، صله رحم و دیدار با خویشاوندان، مطالعه، ورزش کردن از شیوه
  باشند.اوقات فراغت می

توان اقسـام فراغـت را بـه مثبـت و منفـی      وري از متون دینی، میالزم به یادآوري است با بهره
  تقسیم کرد:
  د:یفرمامیدر خصوص فراغت مثبت   امام سجاد

اى، چنان کن که به هنگام آسایش در امـان مـانیم: نـه    ندا، اگر ما را فراغت و آسایشى مقدر فرمودهخداو
نویسند، با صحیفه اعمـال  گناهى ما را گرفتار سازد و نه ماللتى به ما رسد، تا فرشتگانى که گناهان ما را مى

ـند،  هاى ما را مـى نى که ثوابآنکه در آن گناهى نوشته شده باشد از نزد ما بازگردند و فرشتگاما بى نویس
  .)76 ، ص1375ه، یفه سجادی(صح اى نوشته از اعمال نیک ما به نزد تو آیندشادمان با صحیفه

۱۰۲      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ح و یافراد سـعادتمند، و تفـر   ياست برا یاد خدا، فرصتیبا  يدارزندهشب« ز فرمودند:ین  یامام عل
  .)404 ، صق1410، يآمدیمی(تم» خدا يایاول ياست برا یشیآسا

از مـردم   ياریدو نعمت است که بسـ « نمود: یتلق یتوان فراغت منفمیرا   مپیامبر اکراز  کالم این
  .)411- 410 ، ص1386 الفصاحه،(نهج» شیو آسا یدر مورد آنها مغبون هستند: تندرست

 ند:فرمود باقر مدحمامام ن یهمچن
یک از بندگانت نزد تو بیشتر مـورد  پروردگارا، کدامبن عمران در پیشگاه الهی عرض کرد، حضرت موسی

» گذرانـد مـی ها را به بطالت و تنبلـی  روزچون مرداري در بستر خفته و  هابغض است. فرمود، آنکه شب
  .)180 ، ص73 ، جق1403، ی(مجلس

  م همگنيمفاه يبررس .۶

، ورزش یح، سـرگرم ی، تفـر يم کار، بازی، مفاه»اوقات فراغت«و  »فراغت«افت مفهوم ینجا جهت درای در
  شوند:می یبررس

  کار .الف

ا یـ و  ياسـتفاده فـور   يبـرا  یا خـدمات یو  ییق آن کاالیاست که از طر یتی، کار هر فعالیک نگاه کلیدر 
 ،انسان اسـت کـه اوالً   یو عاطف ی، عمليت فکری، کار فعالیف کلین تعرایبراساس شود. مید یمبادله تول

و بسـط   یانقالب صنعت یدر پ ،بشر یاز اساسیعنوان دو ناست. کار و فراغت بهی اجتماع ،اًیتمند و ثانیغا
دهنـده اسـت،   رییـ که کار عملِ خـالق مولـد و تغ  شدند. همچنان یگر منفککدیاز  يدارهیمناسبات سرما

شـتن  یخو یابیو باز يانگریب ـخود، خود  ینیآفرخته و آزادانه فرد در بازیانگت نسبتاً خودیز فعالیفراغت ن
ز بودنـد. در  یگر نامتمـا یکدیکار و فراغت در هم ادغام و از  ي،دارهیش سرمایشود. در جوامع پمیدانسته 

و در کـل  می وجود نداشت، اما فراغـت و سـرگر  می سرگر یا حتینکه زمان فراغت ای نه ی،ن جوامعیچن
از رونـد   یبخشـ  ،واقـع کـه در  افتیمینمود  ینیردیا غی ینید هايو جشن هانآیی صورتشتر بهیب يباز

  .)20- 16 ، ص1387، يمراد یشد (قاضمیکار محسوب 
شـدن، اوقـات   یو صـنعت  ینیاز دوران شهرنشـ  باشـد. میصنعت  ةدییاوقات فراغت زاافزون بر این، 

و انقـالب   1900تـا   1750سـنوات   یو صنعت ط ینیدا کرده است. از آغاز شهرنشیپ اکم معنفراغت کم
ش یه درصـدد افـزا  یشناسان اولوست، کار بر مردم مسلط گشت. روانیکه در انگلستان به وقوع پ ی،صنعت
ت یریمـد  ين و رونـدها ینـو  یشناسـ ک ابزار بـود. روان یمثابه د بودند و انسان کارگر بهیو تول يوربهره

از  یا در سـاعات را فـراهم آورد تـ   یتیه به افراد شد، موقعیک، موجب توجدنبال آن نئوکالسک و بهیکالس
  .)5 ، ص1384جوانان،  یا استراحت بپردازند (سازمان ملیت آزاد یکار، افراد به فعال
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  ب. بازي  

نقـش   ياوقات فراغت، بـاز  هاياز جنبه ياریکه در بسچنان ،رابطه وجود دارد ين اوقات فراغت و بازیب
بـه   ،اسـت  یزندگ هاي مهماز جنبه یکی يکنند. بازمی يشطرنج باز اينکه عدهای مثل .کندمیفا یا میمه

فرهنـگ   يادهـا یاز بن یکیرا  آن، يپردازان بازهین نظریاز نخست يشناس هلندجامعه هونیزینگاکه  ينحو
  .)4 ، ص(همان آوردمیشمار و گسترش تمدن به

هایی درونـی، فـردي و   باشد: انگیزهبازي نوعی فعالیت فراغتی است که داراي سه خصیصه می
گریزي و اهـداف  بال همراه است؛ گرایش به واقعگیخته دارد؛ با رفتارهاي شاد، شوخ و سبکانخود

 غیرجدي دارد.
برند، ولی در حقیقت بـازي بخـش   کار میچه معموالً اصطالح فراغت را براي بزرگساالن بهاگر
سیار شناختی، بازي نقش بهاي جدید روانشود. طبق پژوهشاز فراغت همگان محسوب می مهمی

کند (مهندسان مشاور فر نهاد، ایفا می مؤثري در تکامل شخصیت و سالمت روانی کوچک و بزرگ
  ).28-27، ص 1383

 حیتفرج. 

اسـتوار اسـت.    یو سـازمان گروهـ   یجمعـ  هـاي است که اغلب بـر هـدف   یت فراغتیفعال یح نوعیتفر
د قـوا و  یـ پسند مثـل تجد جامعه هاییشود که هدفمی یتلق یک نهاد اجتماعیعنوان معموالً به ،رونایاز

 ،نیاحت. بنـابرا یر و سـ ینار، تئـاتر، مـوزه، سـ   یماننـد رفـتن بـه ورزشـگاه، سـم      .دارد یمشارکت اجتماع
که ممکن اسـت در   یاجتماع ي، و سودمندی، سازماندهیت جمعیفعال :ح عبارت است ازیص تفریخصا

  .)27 ، ص(همان وجود نداشته باشد یفراغت هايتیگر فعالید
 .کنـد مـی ح شـش هـدف را ذکـر    یتفـر  ي، بـرا مبانی تربیت بـدنی در کتاب  )1984( بوچر .ز آارلچ

  دهند:میمربوط به اوقات فراغت را شرح  هايتیفعالوي  ،واقعدر
؛ در آن آزاد اسـت  یروابط انسـان . 2؛ شودمیانجام  یل شخصیو با م یطور خصوصکه به یتیفعال. 1

را بـه همـراه    یبـدن  یبهداشت و آمـادگ . 4؛ ابدیمیش یاست و مهارت او افزاعالقه فرد در آن مطرح . 3
گذرانـدن   يرا بـرا  یطـ یط مناسـب مح یشـرا . 6؛ شـود میت و اظهار وجود یموجب بروز خالق. 5؛ دارد

  .)38ص ، 1374وست و ابوچر، اسازد (میاوقات فراغت فراهم 
ل یـ باشـند از قب مـی ن مشـترك  یمضام يداراح یو تفر ياست که مفهوم فراغت و باز یادآوريالزم به 

ت، عـدم ضـرورت (مهندسـان مشـاور فـر      ی، لذت و رضای، تجربه درونیختگیانگ، خودییو رها يآزاد
  .)27 ، ص1383نهاد، 

۱۰۴      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

محصـول   ،گرید ارتعببه ؛گذران اوقات فراغت است هاياز راه یکمی یح و سرگریتفر ،قتیدر حق
و  تـرین مهـم از  یکـ یتوانـد  مـی ح یقات فراغت متفـاوت اسـت. تفـر   با او ،نیبنابرا .اوقات فراغت است

ح و یاسـت کـه در آن بـه تفـر     یازمنـد اوقـات  ین ین کارها در اوقات فراغت باشد، هـر انسـان  یتريضرور
  .)83و  73 ، ص1391، یفیبپردازد (شرمی سرگر

ح یتفـر  هـاي گـاه ین منظـر جا ای در ی.سه رکن است: گردشگر، گردشگاه، کارکرد گردش يح دارایتفر
  در گذران اوقات فراغت سه حالت دارند:

 يشـهر درون. 2؛ و ورزش) یمثـل مهمـان   یا جمعـ یـ مثل اسـتراحت و مطالعـه،    يدر خانه (فرد. 1
 ي(کشــور يشــهربــرون. 3؛ ابــان)یبــاز مثــل پــارك و خ ينما و مــوزه، فضــایبســته مثــل ســ ي(فضــا

 .)يجهانگرد یا يرانگردای مثل
ر کـردن مـؤثر اوقـات فراغـت،       یحیتفر هايتیژه در امر فعالیو هايز تالشا یکین راستا، ایدر و پـ
  .)170 ، ص1390، دیگرانو می است (قاس یآموزش هايو فوق برنامه در نظام یورزش ياردوها
اسـت   ير و چندبعـد یفراگ ايدهید افزود که فراغت پدیبا ،حیو تفر يبه مطالب مزبور در باز وجهبا ت

از  ياریتوانـد جوانـب بسـ   مـی  ،ن نظرای از .انسان ارتباط دارد یت تجربه درونیفیت و کیکه با زمان، فعال
  ح را شامل شود.یو تفر يباز

  میسرگر .د

ـ  ،رودمـی  کار) گاه در معناي تفریح و بازي بهEntertainemtیا  Amusememtواقع واژة سرگرمی (در  یول
ت در آن کمتـر وجـود دارد   یت و فعالیخالق ۀگذران فراغت است که جنب ینوع میسرگر :توان گفتمی
مثل پرسـه   .است یکشوقت یو حت یکنواختیز از ی، مشغول بودن و گریگذرانشتر معطوف به وقتیو ب

 یشناسـ . امـروزه بـا توجـه بـه گسـترش جامعـه      يبند، شرطینیماش هايبا دستگاه ي، بازدر خیابانزدن 
مـورد  می ده سـرگر یـ فراغـت، پد  يزیرق برنامهیشود که از طرمی یسع ی،پرورش یشناسفراغت و روان
آن با اهداف فراغت دمسازتر گـردد (مهندسـان مشـاور فـر نهـاد،       يرد و محتوایت قرار گینظارت و هدا

  .)28، ص 1383

 ورزش.  ه

عنـوان  شود و بهمیاست که در آن انجام  یمجموعه فرهنگ هاين ارزشیتریورزش همواره بازتاب اصل
جـه  ی، نتیتیورزش در هـر مـوقع   یژگـ یو تـرین مهـم  ،حاصـل آنکـه   .کنـد مـی عمل  یفرهنگ ةکنندمنتقل

 هـاي دربـاره ارزش  يزیـ ، چیرقـابت  يورزش با استفاده از رسانه بـاز  ،نیبنابرا .است یفرهنگ يهنجارها
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   ۱۰۵شناختي، اخالقي شناختي، روانهندسه مفهومي اوقات فراغت با رويكرد جامعه

 غیر بازي

 بازي

 فراغت

در  :د گفـت یـ ار، باه کـ یا شـب یـ اسـت   يه بـاز یتـاً شـب  ینکـه ورزش ماه ای. کنـد مـی ان یـ مشترك جامعه ب
ت و یبـا جـد   ،گـر ید یدر مـواقع  .شـود مـی انجام  يصورت باز، ورزش در زمان فراغت بههاییتیموقع

  .)20 ، ص1381جوانان،  یگردد (سازمان ملمیه یشود که به کار شبمیفه انجام یوظ يریگجهت

  ير بازي، کار و غيرابطه مفهوم فراغت، باز .۷

  ل رابطه برقرار نمود:یذ ۀگونبه ير بازیو غ ين کار، فراغت، بازیتوان بمیبا توجه به نکات مزبور 
  
  
  
  
  
  

  ف کرد:یتعر يربازیو غ يزان کار، فراغت، بازیتوان با توجه به ممیت را یبه مدل فوق، فعال وجهبا ت
برد مثـل  میباشند و انسان از آنها لذت میکار قرار دارند که هدفمند هستند و شبه هاییتی: فعال1در ربع 
  در کار. يباز

شـود کـه انسـان    مـی  یبخشلذت هايتیهنگام فراغت و فعال ياز رفتار مثل باز ی: شامل اشکال2در ربع 
  دهد.میآنها را انجام  یسادگبه

شخص نسبت بـه آن اهـداف    یول ،ستندیبخش نفرد لذت يکه برارد یگمیاز کار قرار  ی: اشکال3در ربع 
  کند.میفه یمتعهد است و احساس وظ

امـا   ،شـوند مـی آن انجام  يباشند و کامالً برامیهستند که ظاهراً مربوط به فراغت  هاییتی: فعال4در ربع 
شـود  مـی ه و جـان کنـدن در آنهـا مشـاهد     یکند و نوع خستگمیجاد نای در فرد یچ احساس لذتیه

  .)19 ، ص1381جوانان،  ی(سازمان مل

 اوقات فراغت هاييژگيو. ۳

  باشند:میل یاوقات فراغت به شرح ذ هايیژگین ویو بارزتر ترینمهم

  و روزانهمي فراغت از کار رس .۱

د یشـا  .و روزانه خـود فـارغ باشـد   می ن است که انسان از کار رسای اوقات فراغت هاياز شاخصه یکی

3 
 کار

2 

4 

1 

۱۰۶      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 یتلقـ  يکـار یاوقـات ب  يمعنـا افراد، اوقات فراغت را به یاست که موجب شده است برخ یژگین ویهم
 يفراغـت از کارهـا   .میشـو مـی و روزانـه فـارغ   می اسـت کـه از کـار رسـ     یکنند. اوقات فراغت اوقـات 

جـی بـی   به نقـل از   غالمعلی افروزکه چنان .)73، ص 1391، یفیباشد (شرمین يکاریب يمعنابهمی، رس
شود کـه  میانسان  یاز زندگ یفراغت مربوط به اوقات«آورد: می فراغت و تفریحات سالمدر کتاب  نیش

  .)124، ص 1370(افروز،  »ستیا در خواب نیاز کار کردن آزاد است 

  ت داشتن حق انتخابيت دلخواه و در نهايل و فعاليوجود م .۲

 .اوقـات فراغـت برشـمردند    یژگین ویبارزتر عنوانانتخاب را به ها داشتن حقنظران تناز صاحب ايعده
 یـزه و عامـل مهـم   انگ يرویـ اوقـات فراغـت، وجـود ن    یژگین ویکه بارزتر برخی معتقدند کهگونههمان 

از اوقـات فراغـت،    يورزه شخص و انتخاب آزادانه، بهرهیل و انگین میوجود هم دلیلانتخاب است. به 
ـ   یهر هدف ، ص 1370ند و مطلـوب اسـت (افـروز،    یفـرد خوشـا   يرارا که به همراه داشته باشد، قطعـاً ب

ت خـود را انتخـاب   یـ اجبار و اکـراه، کـار و فعال   ياز رو یژگین وای نکه فرد درای ،گر سخنیبه د .)125
  د.ینمامیت یل دلخواه اقدام به انجام کار و فعالیو م یار تامبلکه با اخت ،کندمین

  يزه و نفع اقتصادينداشتن انگ .۳

در اوقـات فراغـت    ياقتصـاد  هـاي زهیـ مزبور، به نداشـتن انگ  یژگیعالوه بر دو و ،شمنداناندی از ايهعد
د بـدون  یـ کـه با  یکه اوقات فراغت، ساعات اندف اوقات فراغت آوردهیدر تعر ،نمونه راياشاره نمودند. ب

راه باشـد  همـ  يد با نفع اقتصادیممکن نبا یل دارد و تا حدشود که شخص به آن تما ياجبار صرف امور
زه یـ ). نداشتن انگ65- 64 ، ص1378، دیگرانو  یشخص محسوب گردد (کوهستان يبرا يا منبع درآمدی

را در یـ ز ؛کنـد مـی ک یـ است که اوقات فراغـت را از اوقـات اشـتغال تفک    هایییژگیاز و يو نفع اقتصاد
  .)74، ص 1391، یفیانه ندارند (شریو سودجو یزه مادياوقات فراغت غالباً افراد انگ

 يت اوقات فراغت در زندگياهم

ایـن اوقـات همچـون     بحث در مورد پر نمودن بهینه اوقات فراغـت از آن جهـت مهـم اسـت کـه     
کننـده  اي دیگر زایـل دهنده و اصالحگر باشد و لبهتواند رشداي از آن میشمشیري دو لبه است؛ لبه

وان ادعا نمود نحوه گذراندن اوقات تانگیز. به همین دلیل مینیروي جوانی و حتی بیهودگی و فساد
هاي مخرب و فساد انگیز، در حدي است که هاي مثبت و سازنده و چه از جنبهفراغت، چه از جنبه

هـاي  دهد. بنابراین، فعالیتالشعاع قرار میطور چشمگیري تحتهاي زندگی هر فرد را بهسایر جنبه
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   ۱۰۷شناختي، اخالقي شناختي، روانهندسه مفهومي اوقات فراغت با رويكرد جامعه

بودن آن، در رشد و شکوفایی و یا بعکـس در  مربوط به اوقات فراغت بسته به سازنده یا نامطلوب 
رو، ایـن ). از113، ص 1388تخریب و انحطاط شخصیت نوجوانان و جوانان مؤثر است (کریمیـان،  
که اوقات فراغـت در عصـر   عدم توجه به اوقات فراغت مخاطراتی را به همراه خواهد داشت. چنان

جـویی و عامـل   اي براي لـذت است، وسیلهجاي آنکه ارزش و اعتبار فرهنگی پیدا کند ممکن ما به
هاي زندگی است، غفلت و فراموشی شود. گرچه فراغت، نتیجه گزینش آزاد انسان در برابر فرصت

  ولی عدم توجه به نحوه گذران آن منجر به فاجعه خواهد شد.
  ت دارد:یاهم یمعاصر از جهات مختلف يایاوقات فراغت در دن

  يسازفرهنگ يبرا يزمان. ۱

شـه و فرهنـگ   اندی فکـر و  يالقـا  يبـرا  هان زمانین است که بهترای ت آنیجهات اهم ترینمهماز  یکی
تـوان  مـی ت اوقـات فراغـت افـراد    یریمورد قبول خود به افراد و جامعه، اوقات فراغت آنان است. با مـد 

ت بـه  یـ بـا عنا  داد.نظر سـوق  مورد يسووشان را به سمتهایال و خواستهی، رفتارها و امهاباورها، ارزش
، البالغـه نهج( »الفرصه تَمرُّ مرِّ السحابِ« ت وقت و فرصت از جملهیراجع به اهممی م اسالیمجموعه تعال

لَ    « : امام علىی) و نکوهش بطالت و لهو و لعب و تنبل626 ، ص1379 ن کَسـ مـ ه إیاکُم و الکَسلَ، فَإنـَّ
قَّ اللَّهح ؤُدزیرا کـه آدم تنبـل حـق خـدا را ادا      ؛از تنبلى بپرهیزید ؛)494، ص 5 ، ج1380، یمی(حک» لَم ی

د یـ با یعنـ ی ؛اسـت  یو اخالقـ  یتیترب ینگاه اسالم به مقوله اوقات فراغت، نگاه :توان گفتمی ؛کندنمى
  شود. یتیترب یگذران اوقات فراغت، اخالق

  جاد اشتغالايي برا يفرصت .۲

ت اوقـات فراغـت مـردم    یریمـد  يبـرا  يزیـ رشغل، برنامه هاونیلیجاد مایي برا هان فرصتیاز بهتر یکی
اسـت.   یفراوانـ  یو اجتمـاع  يو اقتصـاد  یفرهنگ ياز به کارهایاوقات فراغت مردم ن ،منظورندیاست. ب

گـذران اوقـات فراغـت را بسـازند و از آنهـا       ياز بـرا یـ نمـورد  یو ورزشـ  یحید امکانات تفریبا ايعده
عکـس و   هـاي شـگاه یتئاتر و نما هاينماها، خانهیمثل س یشینما هايد مکانیبا یروهکنند و گ ينگهدار

مختلـف   هـاي خود و صدها نفر را در روزها و سال هالمیساختن ف يبرا ین کنند و بعضیلم و... را تأمیف
ر کـردن اوقـات     يایجاد اشتغال در دنایهاي از راه یکیپس  .مشغول کار سازند مدرن، تالش در جهت پـ

  فراغت اقشار مختلف مردم است.
  يشمولو فرد يشمولزمان .۳

شـمول   ست، بلکه زمان شمول و فـرد یا زمان خاص نیقشر خاص و سن خاص  اوقات فراغت مختص

۱۰۸      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ز ا يادیـ بلکه خـواه نـاخواه بخـش ز    ،ازمند داشتن اوقات فراغت هستندیتنها ناست. همه افراد جامعه نه
  مجموعه اوقات فراغت دانست.ریتوان زمیآنان را  یزندگ

  جامعه يسالمت اخالق يبرا يديتهد .۴

اوقات فراغت براي مؤمنان لحظات نیایش با معبـود، بـراي عالمـان دقـایق تفکـر و تأمـل و بـراي        
اي اگـر طـرح و برنامـه مشخصـی     هنرمندان زمان ساختن و ابداع است. در عین حـال، بـراي عـده   

آورترین لحظات خواهد بود. بنابراین، اوقات فراغـت در کنـار همـه    این اوقات ماللنداشته باشند، 
تـرین  عنـوان یکـی از جـدي   تواند بـه درستی ساماندهی نشود، میها و برکاتی که دارد، اگر بهخوبی

ترین علـل  رسد، یکی از مهمآید. به نظر می شمارتهدیدات براي سالمت اخالقی و روانی جامعه به
برنامگی فـردي و اجتمـاعی در حـوزه اوقـات     هاي اجتماعی، بیرويها و کجانحرافات و بزهکاري

  ).76-74، ص 1391فراغت است (شریفی، 
بـر   ،ت و نحـوه گـذران اوقـات فراغـت    یـ ن اسالم نسبت به اهمیاست که نگرش د یادآوريالزم به 

کند تا نسبت به گذرانـدن اوقـات فـراغتش    میرا مکلف  يد داشته و ویانسان تأک یعمل هاييریگجهت
 ینفسـان  هاين خواستهیتأم يتنها فرد اوقات فراغت خود را صرفاً برانه ،رونایت کند. ازیاحساس مسئول

 خواهـد کـرد   يو عبـاد  يز صرف امور معنویاز اوقات فراغت را ن يبلکه مقدار ،کندمین يش سپریخو
ب  فَرَغْـت  فَـإِذا « د:یفرمامی خداوندکه چنان .)41 ص ،1381جوانان،  ی(سازمان مل فَانْصـ .إِلـى  و  ک بـر 

غَبيپـرداز و بـه سـو    يگـر ید ي بـه مهـم  شومیفارغ می که از کار مهمی پس هنگا)؛ 8- 7(شرح: » فَار 
  .پروردگارت توجه کن

ي پاسـخ  د از آن بـرا یاست که با یاوقات فراغت در کنار اوقات کار قرار دارد، و فرصت ی،اله منظراز 
إغتَـنم خَمسـاً قَبـلَ خَمـسٍ     « فرمودنـد:  مکـر امبر ایـ کرد. پ يبردارانسان بهره ییجوکمال دادن به حس

شَبابک قَبلَ هرَمک و صحتُک قَبلَ سقمک و غناك قَبلَ فَقـرِك و فَراغُـک قَبـلَ شَـغلک و حیاتُـک قَبـلَ       
کوتپنج چیز را پیش از پنچ چیـز غنیمـت شـمار: جـوانى پـیش از      ؛ )225 ، ص1382الفصاحه، (نهج» م

  .پیش از اشتغال، زندگى پیش از مرگ پیرى، صحت پیش از بیمارى، ثروت پیش از نیازمندى، فراغت

 گيريجهينت

 يان کـه بـرا  یـ بن ایـ  م. بـا یکنـ میم انتخاب یخواهمیا یم یتوانمینکه آنچه را ای است به یفراغت زمان .1
خـود بـه چهـار     ،م است: زمان کار و زمان خارج از کار. زمان خارج از کاریانسان دو زمان قابل تقس

 شود:  میم یدسته تقس
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ا شـغل  یـ که مـرتبط بـه کـار     یا مطالعه مطالبیآمدها ومثل رفت .که ارتباط به کار روزانه دارد یزمان .الف
 یزمـان  .ج؛ هیـ گردد مثل خـواب، تغذ میصرف  یستیاجات زیرفع احت يکه برا یزمان .ب ؛فرد است

آزاد شـدن   يمانـده بـرا  یا زمـان باق یزمان فراغت  .د؛ شودمی ینیف و فرائض دیکه صرف انجام وظا
  فکر.

برخـوردار   يشـتر یت بیـ افتـه و از اهم یش ی، اوقات فراغت افراد افـزا يشرفت صنعت و تکنولوژیبا پ .2
 باشد.می

  از اوقات آزاد فرد است. یاوقات فراغت بخش .3
 .ياست نه اجبار یآزاد و انتخاب يافراد، امر ينحوه گذران اوقات فراغت برا. 4
 گردد.میف یگر (دارنده فراغت) تعرمربوط به اوقات فراغت، بسته به فراغت هايتیفعال. 5
نـه فرهنـگ   ییمثابـه آ تـوان از آن بـه  مـی برخوردار است که  یتیاوقات فراغت از چنان اهم هايتیفعال. 6

 اد کرد.یجامعه 
مارگونه اسـت کـه موجبـات اتـالف وقـت و      یهمان فراغت ب ،برنامهیا اوقات فراغت بیخأل فراغت . 7

 کند.می ايدهیرا فراهم نموده و بشر را دچار مشکالت عد یهودگیب
ن فراغـت  گـذرا  ةوین شـ یتـر باشـد و آن مطلـوب  میفراغت معقول و مقبول و مشروع، فراغت فعال . 8

  است.
از انحرافـات   ياریساز بسـ نهین حال زمی، در عهايو نوآور هاتیفعال ين بستر برایاوقات فراغت بهتر. 9

  باشد.می
ـ  ،را بـه همـراه دارد   یبغـض و خشـم الهـ    يکـار یرا بطالت و بیز ؛فراغت با بطالت تفاوت دارد. 10  یول

 ش و آرامش را فراهم خواهد نمود.یفراغت موجبات آسا
 باشد.میاز کار  یناش یخاطر، آرامش و رفع خستگتیرضا یجه گذران اوقات فراغت، نوعینت. 11
بپـردازد و بـه    يگـر ید یـد بـه مهـم   با ،شودمیفارغ می کار مههنگامی از  ن اسالم، انسانیاز منظر د. 12

، اوقـات فراغـت زمـان    ینش اسـالم یـ طبق ب ک ضرورت است.ین ای. پروردگارش توجه کند يسو
سـت  یبامـی  یح انتخـاب یاسـت، امـا نـوع تفـر     یو تعهدات خـانوادگ  یاجتماع یود زندگیاز ق ییهار

 کننده سالمت روح و روان انسان باشد.نیتضم
  دهد.میسوق  یروح يکمال و اعتال يدر اوقات فراغت، فرد را به سو هاشیایعبادات و ن. 13

   

۱۱۰      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  منابع

 ه گستر.ین، سایقزو، يرمحمدیمحسن ش ۀ، ترجم)1386( الفصاحهنهج
 .نابیتهران، چ چهارم، ابوالقاسم پاینده،  ۀ، ترجم)1382( نهج الفصاحه

 ب.ی، قم، تهذید دشتۀ محم، ترجم)1379( البالغهنهج
 تهران، سروش. چ دوم،د آیتى، یعبدالحم ۀ، ترجم)1375( صحیفه سجادیه

  .130 - 124 ، ص142، ش پیوند، )1370تابستان » (هاتیو بستر خلّاق یساز بهداشت رواننهیفراغت، زمهنگامۀ «، یافروز، غالمعل
  هان.یکتهران، ، یباقر ساروخان ۀ، ترجمفرهنگ علوم اجتماعی، )تایب(آلن  رو،یب
ـ المپ یتـه ملـ  یکم، احمد آزاد، تهـران  ۀ، ترجمهامبانی تربیت بدنی و ورزش، )1374( ابوچر وار و چارلزیوست، دا  يک جمهـور ی

 .رانیامی اسال
 .یسرمد، تهران، مرکز نشر دانشگاه یغالمعل ۀ، ترجمشناسی تعلیم و تربیتدرآمدي به جامعه، )1373( شیورموریا

 .یتهران، اسالمچ پنجم، منجد الطالب،  ۀترجم ،فرهنگ عربی به فارسی، )1366( دی، محمگیبندر ر
 ی.دار الکتاب اإلسالمچ دوم، قم، ، یرجائ يدمهدیسق محق، الکلمالحکم و دررغرر، )ق1410(بن محمد ، عبدالواحديآمدیمیتم

 تهران، دانشگاه تهران.چ هفتم، ، هاي تفریحیمدیریت اوقات فراغت و ورزش، )1391(د ی، مجیفراهان یجالل
، 38ش  ازدهم،یـ ، سال مطالعات بسیج، )1387( »ها و راهکارهاشیوه سازي اوقات فراغت در بسیج خواهران،غنی«، ، مهنازیلیجل

 .130 - 107ص 
 .الفکردار، روتی، بتاج العروس من جواهر القاموس، )ق1414( یمرتض، محمديدیزب ینیحس
 .یفرهنگ اسالمتهران، احمد آرام،  ۀ، ترجمالحیاه، )1380( دیگراندرضا و ی، محممیحک

  نامه دهخدا.مؤسسه لغت، جای، بنامه دهخدالغت، )1365( اکبریدهخدا، عل
 علمی. محسن ثالثی، تهران،ترجمۀ  شناختی در دوران معاصر،هاي جامعه)، نظریه1374جورج (ریتزر، 

 حوزه و دانشگاه. يدفتر همکارقم، ، شناسی فراغت (جزوه درسی)جامعه، )تایب( مجید، اصليزاهد
 .قلم اهل یمؤسسه فرهنگ، ، تهرانبررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان، )1381(جوانان  یسازمان ملّ
، معاونـت مطالعـات و   1382الـی   1380هـاي  گزارش اوقات فراغت جوانان طـی سـال  ، )1384 تابستان(جوانان  یسازمان ملّ
 .يزیربرنامه

 دان.یجاوچ ششم، تهران، )، یفروغ یح ذکاء الملک (محمدعلی، تصحکلیات سعدي، )1367(ن، یالد، مصلحيسعد
 معارف.قم، ، )اخالق و سبک زندگی اسالمیهمیشه بهار ( ، )1391(ن ی، احمدحسیفیشر
 ر.یرکبیتهران، امچ پانزدهم، ، فرهنگ فارسی عمید، )1378(د، حسن یعم

 قم، هجرت.چ دوم، ، کتاب العین ،)ق1349(احمد بنلی، خليدیفراه
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