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چکیذه 
با پیشرفت علم و فنّاوری چالشهای مشػالت متعػددی بػرای بشػر در
عرصۀه سرگرمی برای نوع بشر به وجود آمده است که شایسته اسػت،
این چالشها از منظػر اسػتمی بررسػی شػوند ػا راه و روش صػییح
برونرفت از این چالشها آنها مشخص شػود ایػن یییػب بػا روش
وصیفی -یلیلی در پی شناسایی این چالشها مشػالت و پیػدا کػردن
یافتن راه برونرفت از آنها است در این یییب پژوهش به این نتیجه
رسػػیدیم دریػػافتیم کػػه حوزههػػای چػػالشزای مهػػم چالشػػی مػػر بب بػػا
سرگرمی عبار اند از :ابهام در موضوع اختقی در عرصػۀه سػرگرمی،
ندانستن حالم اختقی در عرصۀه سرگرمی ،مشالل طبیػب معیارهػای
کلی اختقی در عرصۀه سرگرمی ،و چالشهایی مشالت مربوط کػه
مربوط به ویژگیهای اشخاص یا ویژگیهای جوامع هسػتند برخػی از
راههای برونرفت از این چالشها مشالت نیز در پایان میاله پیشػنهاد
شػػده اسػػتالردیم؛ ماننػػد پػػژوهش در خصػػوص مفػػاهیم مفهومهػػای
شرعی چون لعب ،لهو،؛ استخراج احالام اختقی مػر بب بػا سػرگرمی،؛
پژوهش خاص برای بررسػی منطبببػودن هػر سػرگرمی در مػورد بػر
شاخصههای سرگرمی مطلوب از منظر اختؽ استمی،؛ وجه به بافػت
فرهنگی جوامع و نیز متحظههایا دینی در عرصۀه سرگرمیها
کلیدواژهها:واژگانکلیدی 

سرگرمی ،اوقات فراغت ،تفریح ،بازی ،چااش
اسقمی.

االققای ،ساک

زدایگی

هقذهو
در ییییا پژوهشهای انجامشده گرفتػه دربػارۀ مػورد اوقػا
فراغت ،برخی به موضوع سرگرمی از منظر استمی و برخػی بػه
موضوع سبک زندگی استمی و یا جایگاه اوقا فراغت در سبک
زندگی پرداختهاند و اما در خصوص چالشهای مشالت اختقی
مر بب با سػرگرمی و عناصػر أثیرگػاار و أثیرپػایر سػبک زنػدگی

استمی در این چالشها عرصه و عناصر أثیرپػایر از آن ،یییػب
مستیلی صور انجام نگرفته نشده است ؛ این در حالی است کػه
در عصػر حاضػػر و در جوامػع جدیػػد ،آنالػػه نیػوۀه گػػاران اوقػػا
فراغت در عصر حاضر و در جوامع جدید به میولػهای اساسػی در
سبک زندگی( 1مهػدوی کنػی ،7831 ،ص )38-95و شاخصػی بػرای
وسػػػعهیافتگی بػػػدیل شػػػده اسػػػت (شػػػهیدی ،7831 ،ص2)59
سرگرمی به عنوان میلی طبیعی و فعالیتی لا بخش است دارای
که ویژگیهای منیصر به فردی است دارد؛ از جمله ایناله در سبک
زندگی امروزی امری کاری پرمخاطب ،میسوب و بػه وسػیلۀه آن،
مخاطب آسػان ر از دالیػل پیچیػدۀه علمػی و اعتیػادی را اقنػاع و
راضی میشودمیپایرد ؛ با وجه به همین ویژگیهػا ،گروههػا و
نهادهای مختلف گوناگون اجتماعی سعی دارند میکنند با استفاده
از سرگرمیها ،انسػانها را بػه اهػداؼ هػدؼهای مشػروع و یػا
نامشروع خود سوؽ دهند عتوه بػر ایػن ،چالشهػای مشػالت
جدید متعدد دیگری نیز در این عرصه برای بشر به وجود آمده کػه
شایسته است ،این چالشها از منظر استمی بررسی شػوند ایػن
پژوهش در پی روشن کردن بیػان برخػی چالشهػای اختقػی از
مهم رین چالشهای اختقی در عرصۀه سرگرمی و ار بػاط ایػن
چالشها آنها با مؤلفههای سبک زندگی و یافتن راه برونرفػت
از این چالشها آنهاست
اطتعا دادههای ایػن میالػه بػا روش کتابخانػهای جمػعآوری
شده است میشوند و از حیث هػدؼ ایػن یییػب ازنظػر هػدؼ،
ییییی کاربردی 43میسوب میشوداسػت در ایػن میالػه سػؤا
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هِدّی کٌی ،دیي ّ سبک شًدگی ،ص.33-13
شِیدی ،بسزسی تأثیس ّیژگیِای خاًْادگی بس چگًْگی گرزاى اّقات فساغت فسشًداى دز کْیِای ساشهاًی ،ص.41
3. Applied Research.

4 Applied Research

پرسش اصلی در این میاله ایػن اسػت کػه «چالشهػای اختقػی
مر بب با سرگرمی بر چه عناصری از سبک زنػدگی اسػتمی ػأثیر
میگػػاارد و از چػػه عناصػػری از سػػبک زنػػدگی اسػػتمی ػػأثیر
میپایرد» ؟ به این سػؤا سػؤاال پرسػش پرسػشهای متعػدد
دیگری نیز اضافه میشوند؛ مانند ایناله سرگرمی به چه معناست؟
سبک زنػدگی و مؤلفػههای آن چیسػت؟ چػالش اختقػی بػه چػه
معناست؟ چه چالشهایی در عرصۀه سػرگرمی وجػود دارد؟ بػر
این اساس ،نخست در این میاله ابتدا مفاهیم سػرگرمی و ،سػبک
زندگی و چالش اختقی بیان مورد بررسی قرار میگیرد و سػس
به مؤلفههای أثیرگػاار و أثیرپػایر سػبک زنػدگی در چالشهػای
اختقی مر بب با سػرگرمی و مؤلفػههای أثیرپػایر از آن بررسػی
میشوندپرداخته میشود
هفيٌمسرگرهی 
هر چند در ابتػدا عریػف سػرگرمی 21امػری کػاری سػاده بػه نظػر
میرسد،؛ اما به دلیل ایناله سرگرمی از مفاهیم اجتماعی اسػت و
عریف آن پیرو فهم اجتماع از سرگرمی است،؛ ارائه بیان عریفی
دقیب از سػرگرمی چنػدان آسػان نیسػت در زبػان عربػی معػاد
سرگرمی ،لَهو ،هِوایَةه ،اُشغولَةهَ ،سلِیَةه 3معاد واژۀ سػرگرمی
گفته شده است (غفرانی و آیتهللازادۀ شیرازی ،7851 ،ص )898و
در زبان فارسی به اشتغا  ،وجه ،کػاری کػه شػخص را مشػغو
سػػازد ،آنچػػه سػػبب وقتگػػارانی و فػػریح باشػػد از انػػواع بػػازی،
ورزش ،سینما و ئا ر معنا شده است (عمید ،7835 ،ص4)315

1. Amusement/Entertainment.
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به نظر میرسد درمجموع ،سرگرمی را می وان این گونه عریػف
کرد:
حالتی نفسانی و نوعی گػاران اوقػا فراغػت اسػت کػه گػاه بػه
خودی خود و فارغ از جنبههای دیگر امور زندگی ارزش دارد و به
صور اختیاری( ،یعنی فعاالنه یا منفعتنه) و به قصد اموری چون
ایجػػاد فػػریح ،نػػوع ،اسػػتراحت و شػػالوفایی فػػردی و اجتمػػاعی
صور میپایرد
از این عریف این نالا زیر نالتهها را می وان فهمید:
سػرگرمی امػػری فعػػالیتی اسػػت کػػه هػػم جنبػۀه ذهنػػی (حالػػت
نفسانی) و هم جنبۀه خارجی (گاران اوقا فراغت) دارد؛
فعالیتِ فراغتی ،اعم از سرگرمی است؛ چراکػه سػرگرمی ،نهػا
یک نوع از شیوههای گاران اوقا فراغت است؛
فعالیتِ فراغتی می واند گاه هدؼ دیگػر امػور فعالیتهػایی در
زندگی  ،مانند کار استاز جمله کار باشد و گاه ارزش ذا ی دارد؛
مشغو شدن به سػرگرمیها بػا اختیػار و ارادۀه فػرد ،گػاه بػه
صور فعا و گاه به صور منفعل صور میپایرد که منظػور
از سرگرمی فعاالنه آن نوع از سرگرمی است که از باعث خشنود
خشنودی کردن امیا انسان و رسیدن بػه خواسػتههایش حاصػل
میشػػود و در میابػػل ،منظػػور از سػػرگرمی منفعتنػػه آن نػػوع از
سرگرمی اسػت کػه فػرد بػا رهػایی را از رنجهػای جسػم و روان
رهایی میسازدسرگرم میشود
پارهای از فواید فایدههای سرگرمی عبار انػد از :ایجػاد فػریح و
شادمانی ،نوع و فنن ،شالوفایی فػردی و اجتمػاعی ،اسػتراحت،
رفع غم و خستگی ،استراحت و ،گریز از یالنواختی

هفيٌمسبکزنذگی 
مفهوم سبک زندگی 1به صور علمی در جهػان غػرب ،در سػدۀه
گاشته مطرح شده و با نام آلفرد آدلر )7319_7581( 2،روانشناس
ا ریشی )7581-7319( ،پیوند خورده اسػت هرچنػد مفهػوم سػبک
زندگی در آثار دیگران مورد استفاده قرارگرفته شده است ،اما این
اصطتح در آثار آدلػر میوریػت یافتػه اسػت (مهػدوی کنػی،7831 ،
ص3 )775
در یک عریفی سبک زندگی اینگونه معنا شده است:
الگػػوی همگػػرا (کلیػػت ػػامی) یػػا مجموعػػه ۀ منظمػػی از
رفتارهای درونی و بیرونی ،وضعهای اجتماعی و داراییهػا
کػه فػرد یػػا گػروه بػػر مبنػای پػػارهای از مػایت و رجیحهػػا
(سلییهاش) و در عامل بػا شػرایب مییطػی خػود ابػداع یػا
انتخاب میکند (همان ،ص4 )13

هفيٌمچالشاخالقی 
یالػػی از موضػػوعا اصػػلی علػػم اخػػتؽ 5مسػػائل موضػػوعا
بیثبرانگیزی چػالشخیز اختقػی اسػت کػه بػرای صػمیمگیری
اختقی 6دربارۀ اینگونه مسائل آنها باید احتیاج به در نظر گرفتن
جوانب زیادی را درنظر گرفت و است که باید متخصصػاین اخػتؽ
باید آنها را بررسی کنند در همین زمینػه مصػادیب از جملػۀ ایػن
موضوعا متعددی از چالشهػای اختقػی وجػود دارد برخػی از

1. Life style.
2. Alfred Adler.
هِدّی کٌی ،دیي ّ سبک شًدگی ،ص3.114
هِدّی کٌی ،دیي ّ سبک شًدگی ،ص4.17
5. Ethics.
6. Moral decision making.

مهم رین این مصادیب می وان به چالشهای مشػالت ناشػی از
ابهام در موضوع حالم اختقی ،عارض اختقی ،زاحم اختقی و
معمای اختقی هستنداشاره کرد نگارنده در این بخش بهصور
اجمالی اجماال ً به وضیح هر یک از این موارد مصػداؽها وضػیح
میپردازدداده میشود
یالی از موارد چالشخیز موضوعا بیثبرانگیز اختقی ،ابهام در
موضوع اختقی است وقتی موضوع یػک حالػم اختقػی مػبهم و
نامشػخص باشػػد ،حالػم آن نیػػز مػبهم و نامشػػخص خواهػد بػػود؛
چراکه احالام با وجه به ویژگیهای موضػوعا وضػع میشػوند
ایػػن قبیػل چالشهػػا  ،بیشػػتر در موضػػوعا ی رخ میدهنػػد کػػه بػػا
پیشػػرفت فنّ ػاوری بػػه وجػػود میآینػػد رخ میدهنػػد؛ مػػًت ً ابهػػام در
موضوعا ی چػون شبیهسػازی ،اجػارۀه رحػم ،و غییػر جنسػیت و
مانند آن امًا آن باعث بروز چالش مشالت اختقػی ،در هنگػام
عیین احالام اختقی مربوط به آنها میشوند
دربرای مورد عػارض اختقػی عػاریف عریفهػای متعػددی
بیػان شػده اسػت؛ مػًت ً ا الینسػون 1میگویػد « :عػارض اختقػػی
رابطۀه میان دو اللیف اختقی متفاو اسػت کػه بػه یػک انػدازه
اعتبػػار دارنػػد» (ا الینسػػون ،7857 ،ص 2)83فرامػػرز قراملالػػی در
عریػػف عػػارض اختقػػی مینویسػػد« :مػػراد از عػػارض اختقػػی
موقعیتی است که در آن ،خػود را بػر سػر دو راهػی مییػابیم  :از
طرفی گویی راه سوم وجود ندارد و از طرؼ دیگر انتخاب هر یک
از آن دو بػػه نیػػوی خػػتؼ اخػػتؽ مینمایػػد (قراملالػػی،7838 ،
ص3)359

1. R F. Atkinson.
اتکیٌسْى ،دزآهدی بَ فلسفَ اخالق ،ص2.32
ای ،ص .231قساهلکی ،اخالق حسفَ3

به نظػر میرسػد کػه مفهػوم عػارض و ػزاحم اختقػی قابػل
فالیکپایر هستند و می وان بین آن دو می وان فػاو گااشػت؛
مًت ً می وان گفت ،عارض در میام جعل احالام اختقی اسػت و
زاحم در میام عمل به این احالام اسػت ؛ همچنػین ،در عػارض
اختقی ،نها یالی از احالام اختقی صػییح اسػت؛ امػا در ػزاحم
اختقی مامی احالام اختقی در اطراؼ زاحم صػییح هسػتند و
نها فیب در میام عمل ،فرد دچار نوعی زاحم و مشیت اختقی
میشود
نالتۀه دیگر ایناله می وان مفهوم زاحم یا عػارض اختقػی را
اعم از چالش اختقی عریف کرد؛؛ وضیح ایناله چراکه در برخػی
از زاحمهاا و عارضا عارضهای اختقی ،بػا انػدکی ػأملی
می وان راه حل بػرای آنهػا راهحلػی پیػدا میشػودیافت در ایػن
موارد دیگر چالش اختقی وجود نخواهد داشت ؛ مًت ً در جایی که
انسان بین هتک حرمت والػدین و ضػرر مػالی انػدی مخیػر شػده
است ،و دوری از هتک حرمت والدین بهوضوح بر ضرر مالی اندی
رجیح دارد ؛ هرچند این رجیح ،یک مسئلهموضوع اختقی مهمی
است و می وان آن را مصداقی از زاحم اختقی دانسػت،؛ امػا از
این حیث که بػا ضػرر مػالی انػدکی در ػزاحم اسػت و یالػی از دو
اللیف اختقی بهوضوح بر دیگری رجیح دارد؛ ،اما چالش اختقی
میسوب نمیشود
دربارۀ مورد معماهای اختقی نیز گفته شده است که از آنهػا
در مباحػػث رشػػد اختقػػی ،بػػرای سػػنجش میػػزان رشػػد اختقػػی
استفاده میشود و مبػدع ابداعکننػدۀ ایػن روش هػم ژان پیػاژه1،
روانشػػناس معػػروؼ فرانسػػوی بػػوده اسػػت (بوسػػلیالی،7857 ،

1. Jean Piaget.

ص 1 )85این معماها مسائل اختقی هستند که برای حػل آنهػا
نیاز به فالر و أمل وجود دارد و راه حل آنها به سادگی به ذهن
خطور نمیکند
هؤلفوىاایسابکزناذگیتأثیرگااارًتأثیرذاا رسابکزناذگیدرچاالشىاای
اخالقیهرتبطباسرگرهی 
برای شػناختن مؤلفػههای أثیرگػاار و أثیرپػایر سػبک زنػدگی در
چالشهای اختقی مر بب با سرگرمی ،ابتدا نخسػت بایػد مػراد از
چالشهای اختقی در
مؤلفههای سبک زندگی مشخص و سس
حوزۀه سرگرمی شناسایی شود
منظور ما از مؤلفۀه سػبک زنػدگی امػوری موضػوعا ی اسػت کػه
مصداؽ واقعی سبک زندگی میسوب میشػوند؛ بنػابراین امػوری
که وراثت ،آبوهوا ،نػژاد و کػه خػارج از عریػف سػبک زنػدگی
خارج هستند و بر آن أثیرگاارند ،ماننػد وراثػت ،آب و هػوا ،نػژاد و
امًا آن مؤلفۀه سبک زندگی میسوب نمیشوند
روانشناسػػان و جامعهشناسػػان در بیػػین ایػػن مؤلفػػهها ،بػػدون
ادعای حصر و میدود بودن آنها به این عداد ،برخی از آنهػا را
نػػام بردهانػػد کػػه بػػا رعایػػت اختصػػار بػػه آنهػػا اشػػاره میشػػود:
شیوههای گاران فراغػت و فػریح ،نیػوۀه بػازی کػردن ،شػیوۀه
غایه ،خودآرایی (نوع پوشای و پیروی از مد) ،نوع مسالن (میػل
سالونت ،دکوراسیون ،معماری و اثاثیهاسباب منز ) ،نػوع وسػیلۀه
حمل و نیل ،اطفار (رفتار حاکی از نجیب زادگی یا دستود بازی،
و سیگار کشیدن در میافل مالانهای عمومی ،عداد مسػتخدمان
و آرایػػػش آنهػػػا) ،الگوهػػػای مصػػػرؼ ،نیػػػوۀه صػػػیبتکردن،
نگرشهػػا ،و الگوهػػای مربػػوط بػػه نیػػاط مرکػػز عتقهمنػػدی در
جنبههای فرهنگ ،مانند امور موضوعا جنسػی ،عیتنیػت ،دیػن،
خػػانواده ،میهنپرسػػتی ،آمػػوزش ،هنر،هػػا و ورزشهػػا و نیػػز،
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مؤلفههایی که از فنّاوریهای مدرن ناشی میشوند ،مانند نیوۀه
اسػػتفاده از خػػودرو یػػا خودروهػػای خػػانواده ،یخچػػا  ،ماشػػین
لبػػاسشػػویی ،مػػاهواره ،کامسیو ررایانػػه ،موبایػػل لفػػن همػػراه و
لویزیون (مهدوی کنی ،7831 ،ص1)31- 95
به گفتۀه مهدوی کنی می وان مؤلفههای سبک زندگی را در به
چهػػار گػػروه یسػػیم کػػرد 7 :امػػوا داراییهػػا (سػػرمایهای و
مصػػرفی)؛ 3 ،فعالیتهػػا (عاد هػػاا  ،شػػغل ،گػػاران فراغػػت و
غیره)؛ 8 ،نگرشها؛  5و گرایشها و روابػب انسػانی (از بػین
فردی گرفته ا اجتماعی) (همان ،ص 2)38روشن است که طبػب
براسػػاس ایػػن یسػػیمبندی و صػػریح بسػػیاری از روانشناسػػان و
جامعهشناسان انتخاب سرگرمیها و شػیوۀه پػرداختن بػه آنهػا،
خود مؤلفهای از سبک زندگی میسوب میشود قبل پیش از وارد
شدن به بیث الزم اسػت دو نالتػه دربػارۀ مػورد مباحػث پػیش رو
وضیح داده شود:
او ایناله  1با وجه به ایناله یسیمبندی مؤلفههای سبک زنػدگی
عام است و شیوۀه گػاران فراغػت ،خػود بخشػی از اقسػام ایػن
مؤلفهها میسوب میشود؛ به نظر میرسػد ازایػنرو بػرای اینالػه
مباحث از نظم نسبی برخػوردار باشػند ،بهتػر اسػت مباحػث حػو
یسػػیما ی انجػػام شػػوند کػػه دربػػارۀ مػػورد چالشهػػای مشػػالت
اختقی در عرصۀه سرگرمی است صور پایرد ا از نظػم نسػبی
برخوردار باشد در همین خصوص ،ابتػدا در هػر چػالش موضػوع
بیػػثبرانگیز اختقػػی ،نخسػػت مؤلفػػههای أثیرگػػاار و سػػس
مؤلفههای أثیرپایر سبک زندگی از این چالش مورد بررسی قرار
میگیردمیشوند؛

هِدّی کٌی ،دیي ّ سبک شًدگی ،ص1.36-13
هِدّی کٌی ،دیي ّ سبک شًدگی ،ص2.33

دوم ایناله  2در این مباحث برای بیان منشأ عارضهػای اختقػی
از کتاب عارض اختقی و دانػش اصػو فیػه( 1بوسػلیالی،1391 ،
ص )84-74استفاده شده استمیشػود ؛ مباحػث اسػتفاده شػده از
این کتاب ،در مػورد منشػأ عارضهػای اختقػی اسػت و نگارنػده
برخی از این موارد موضوعا را به عنوان با چػالش اختقػی در
عرصۀه سرگرمی طبیب داده و مواردی نمونههای دیگػری را نیػز
بر آنها افزوده استمیشود
چالشىایاخالقیدرػرصۀسرگرهیازهنظراسالم 

با وجػه بػه ایػن مطالػب برخػی از چالشهػاییی کػه در عرصػۀه
سػرگرمی از منظػػر اسػػتم ی بػػه ذهػن نگارنػػده میرسػػد عبػػار
استاند از:
.1ابيامدرهٌضٌعاخالقیدرػرصۀهسرگرهی 

یالی از منشأها ی چػالش اختقػی ابهػام در موضػوعی اسػت کػه
دارای حالػػم اختقػػی اسػػت در ایػػن زمینػػه امػػروزه ،موضػػوعا
مبهمی در عرصۀه سرگرمیهای امروزی وجود دارد؛ ماننػد اینالػه
اشیایء مجازی چه هستند؟ حػریم خصوصػی در فیػای مجػازی
چیست؟ سرگرمی در فیػای مجػازی بػه چػه معناسػت؟ و امًػا
به این مشالت چالشهایی که از گاشته در این زمینه ،در
آن
علم اختؽ یا جامعهشناسی و روانشناسی وجود داشته است نیز
اضافه میشوند؛ مانند ایناله مفهوم سرگرمی به چه معنػا اسػت؟
آیا قصد و انگیزۀه شخص در صدؽ عنػوان سػرگرمی بػر فعالیػت
انسان أثیرگاار است؟ در شرع از سػرگرمی بػه چػه چیػز عبیػری
شده است؟ آیا لهو و لعب همان سرگرمی و بازی هستند است یػا
نوع خاصی از آن میسوب میشوند؟ بدین ر یب ،فػارغ از اینالػه
حالم اختقی سرگرمی چیست و چػه نػوع سػرگرمی،ای اختقػی
میسوب میشود ،موضوع این احالام نیز چندان مشخص نیست
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آنچه ابهام در این زمینه را بیشتر میکنػد ،اسػتفاده از ماشػینآال
ابزارهای جدید در سػرگرمیها در سػبک زنػدگی امػروزی اسػت
چگونگی اسػتفاده از ایػن وسػایل ،خػود مؤلفػهای از مؤلفػههای
سبک زندگی امروزی میسػوب میشػود کػه هػم بػر چالشهػای
موضػػوعا اختقػػی در ایػػن زمینػػه ػػأثیر میگػػاارد و هػػم از ایػػن
چالشها آنها أثیر میپایرد اینػک بػه بررسػی ایػن مؤلفػههای
أثیرگاار و أثیرپایر میپردازیم
هؤلفوىایتأثیرگاارًتأثیرذا ر 


در عرصۀ سرگرمی پرسشهای متعددی در مسئلهای اختقػی بػه
نام ابهام در موضوع اختقی مطرح میشػود؛ ماننػد هنگػامی کػه
موضػػوعی اختقػػی در عرص ػۀه سػػرگرمی مػػبهم باشػػد ،چگونػػه
می وان در زندگی خویش با آن برخورد کػرد؟ آیػا بػهدلیل خػاطر
ناعدم آشنایی با این موضػوعا بایػد از خریػد وسػایل مػر بب بػا
آنها باید صرؼنظر کرد؟ جاابیت زیػاد سػرگرمیها و اسػتفادۀه
فراوان از آنها چه أثیری بر نادیده گرفتن ایػن موضػوعا مػبهم
اختقی دارد؟ اینها سػؤاال متعػددی اسػت کػه در یػک چػالش
اختقػی بػػه نػػام ابهػػام در موضػػوع اختقػػی در عرصػه سػػرگرمی
مطرح میشود بدون بیشک سبک زندگی افراد و میدار درگیری
آنها با موضوعا جدیػد در عرصػۀه سػرگرمی ،هػم بػر شػدید
چالشهای مشالت اختقی در این زمینه ػأثیر مػیگػاار اسػت و
هم از آن أثیر میپایرد ؛ در حوزۀه أثیرگااری این مؤلفػهها ،بػه
عنػػوان نمونػػه از سػػویی اسػػتفاده از کػػامسیو ر فػػرد را بػػا واقعیػػت
مبهمی به نام حریم خصوصی در فیای مجازی آشنا میکنػد و از
سوی دیگر ،استفادۀ بیرویه از این ابزار بػرای فػرد مشػاللآفرین
میشود ییییا پژوهشهای جامعهشناسان نشان میدهد که
استفادۀه بیرویه از کامسیو ر و مییبهای مجازی [که عمومػ بػه
قصد فریح و سرگرمی صور میگیرد ]،در بین میان نوجوانػان و

جوانػان وجػود دارد (فػرزامفػرد ،7833 ،ص 1 )737-731بنػابراین،
مبهمبودن حریم خصوصی ،این ابهام به همراه اسػتفادۀه زیػاد از
وسایل ار باط جمعی ،چون کامسیو ر (به عنوان مؤلفهای از سػبک
زندگی) خود موجب شدید درگیری فرد با چالشػی اصػلی بػه نػام
رعایت حریم خصوصی در فیای مجازی میشود که این مسػئله،
خػػود خػػود موجػػب شػػاللگیری چالشهػػای متعػػدد دیگػػری نیػػز
میشودخواهد شد
در حوزۀه أثیرپػایری مؤلفػههای سػبک زنػدگی از موضػوعا
جدید در عرصۀ سرگرمی ،این چالش نیز می وان به عنوان نمونه،
به نگرش افراد نسبت به بازی کودکػان در میػیب مجػازی اشػاره
کرد برخی افراد ممالن است ورود کودکان را به مییب مجازی را
بهدلیل علت ناامنی حاصل از عدم رعایتنالردن حػریم خصوصػی
جایز ندانند و عدهای ممالػن اسػت ،سیاسػتمداران را از ایػن کػار
منع کنند و امًا آن ذکر بیان این نالته نیز الزم است که نگرش
افػػراد و جامعػػه بػػه ایػػن موضػػوعا مؤلفػػهای از سػػبک زنػػدگی
میسوب میشود و همچنان که قبت ً پیشازاین نیز گفتیم ،نگػرش
افراد یالی از حوزهها و بخشهای مهم سبک زندگی نگرش افراد
است همچنین ،ما حػداقل دسػتکم بخشػی از ایػن چالشهػا را
ناشػػی از نشػػناختن موضػػوعا جدیػػدی ،چػػون حػػریم خصوصػػی
میدانیم و ممالن است دالیل دیگری نیز در این زمینه وجود داشته
باشند
.2نذانستنحکناخالقیسرگرهی 

یالی از مشالت عمدۀ اختقی در مام عرصههای زندگی انسان،
از جمله سػرگرمیها ،ندانسػتن حالػم اختقػی در عرصػۀ مػدنظر
است در علم اخػتؽ و نیػز در عیایػد عمػوم مػردم ،دیػدگاههای
متعػػددی دربػػارۀ معنػػا و معیػػار خػػوبی و بػػدی وجػػود دارد حالػػم
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اختقی سرگرمی این چالش ناشی از نظام اختقػی و باورهػایی
است که خوب و بد را برای افراد رسیم میکند در همػین زمینػه،
ندانسػػتن حالػػم اختقػػی سػػرگرمی ،خػػود بػػه شػػاللگیری چػػالش
مشالت اختقػی مػیانجامػد  ،مػًت ً در دنیػای امػروز گػرایش بػه
مصرؼگرایی و پرداختن به سرگرمی ،در میابل گرایش به ولید و
کار ،دارای ارزش ذا ی شػده یافتػه و هػدؼ و آرمػان بسػیاری از
افراد و جوامع رسیدن به احسػاس خوشػی و رفػاه بیشػتر اسػت
برخی از منتیدان بهدر انتیاد از این وضع گفتهاند پرداختهاندکه کػه
نمونۀه آن نظریا دیدگاههای رایزمن 1است
رایزمن وی در ابتدا نخست ،همنوا با «شلسالی» و «دومازیػه»
صور میکرد که در مدن نوظهورِ فراغت ،نظػام طبیػا ی از بػین
خواهد رفت ؛ با وجود این ،خود «رایزمن» چند سا بعد ،در ایػن
مورد دیدگاهش جدید نظر کػرد بػه نظػر او فراغػت در جامعػۀه
معاصر در ایجاد سلطۀه جامعه بر فػرد ،نیػش عیػین کننػده دارد
(شهیدی ،7831 ،ص 2 )91-93کار و ولید اختقػ خػوب و شایسػته
هستند و فراغت و سرگرمی اموری هستند که به دنبا کار و ولید
دارای اهمیت و ارزش میشوند همانطور که متحظه میشػود،
ایػػن چػػالش ندانسػػتن حالػػم اختقػػی سػػرگرمی کػػه مػػورد وجػػه
منتیدان نیز به آن وجه قرار گرفته کردهاند ،بػا حالػم اختقػی در
این زمینه که آیػا سػرگرمی ارزش ذا ػی دارد یػا کػار یػا هػر دوی
آنها؟ در ار باط مر بب اسػت آیػا سػرگرمی بػه نهػایی ارزشػی
ذا ی دارد؟ آیا کار به نهایی ارزش ذا ی دارد؟ و یا هر دو آنها؟
چالش پرسشهای دیگری که در این زمینػه در منػابع دینػی بػه
چشم میخورد ،این است کػه معیػار اختقػی بػودن سػرگرمیها

1. Riesman.
2
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چیست؟ آیا سرگرمیهاییای که وهمی و خیلی است و که انسػان
را به وهم و خیل این امور سوؽ میدهند ،شرع ناپسندند است؟

از آنجا که در علم اختؽ و نیز در عیاید عمػوم مػردم ،نظػرا
متعددی پیرامون معنا و مفهوم خوبی و بدی ،معیار خوبی و بػدی
و امًا آن وجود دارد یالی از عمده رین چالشهػای اختقػی در
مام عرصههای زندگی انسان از جمله سرگرمیها ندانستن حالم
اختقی در عرصه مورد نظر است
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همچنان که قبت ً پیشازاین در عریف سبک زندگی نیز گفتػه شػد،
بینشها( ،یعنػی ادرایهػاا و معتیػدا باورها) و نیػز گرایشهػا،
(یعنی ارزشها و ،مایت خواستهها و رجیحهاا ) نیز جزئی از
مفهوم سبک زندگی هستند و مًت ً اعتیػاد بػه اینالػه خػوب چیػزی
است که سودآور است ،خػود مؤلفػهای از سػبک زنػدگی افػراد در
جوامع سرمایهداری میسوب میشوداسػت براسػاس طبػب ایػن
اعتیاد صنعت سرگرمی با هدؼ ولید ثرو در این جوامػع شػالل
گرفته است چالش اختقی در این زمینه هنگػامی اسػت کػه یػک
سرگرمی ثرو آور باشد و از سوی دیگر ،آن سرگرمی در زاحم با
اصل اختقی دیگری ،مانند حفػ کرامػت انسػانی باشػد در ایػن
صور  ،حالم اختقی آن سرگرمی ثرو آور چیست؟
مًت ً سػرگرمی در عرصػۀه سػینما و لویزیػون درآمػد فراوانػی
برای شرکتهای سرمایهگاار در این زمینه دارند؛ اما در عین حا ،
میصوال ی که در عرصۀه سینما و لویزیون عرضه میشوند ،گػاه
انسػػان را بػػه یلیػػد کورکورانػػه از فرهنػػگ مػػد و مصػػرؼگرایی
وامیدارنػػد حػػا حالػػم اختقػػی ایػػن میصػػوال سػػینمایی و
لویزیونی چیست؟ آیػا اختقػ خػوب هسػتند یػا بػد؟ ایػن چػالش
اختقی از باورهای جامعه دربارۀ مورد سرگرمی خوب ،به عنوان
مؤلفهای از سبک زندگی مادی ،أثیر میپایرد همچنػین ندانسػتن

حالم اختقی چنین میصوال سینمایی و لویزیونی بر مؤلفههای
گوناگون سبک زندگی نیز أثیر میگاارد؛ مًت ً بر باور دیگران که به
این فرهنگ مادی اعتیاد ندارند ،نیػز ػأثیر میگػاارد و آنػان را بػه
سػػمت جمػػلگرایی و پیػػروی از مػػد میکشػػاند بػػهنظر میرسػػد،
اعتیاد نگارنده ندانستن حالم اختقی سرگرمی یا به صور کلی،
ندانستن معیار خوبی و بدی در افعا و صفا انسػانی ،در ایجػاد
ایػػن چالشهػػا نیػػش اساسػػی دارد؛ هرچنػػد ممالػػن اسػػت دالیػػل
دیگری نیز در این زمینه وجود داشته باشند
سرگرهیىا 

.3هشکلتطبیقهؼیارىایکلیاخالقیدرػرصۀه

مشالل طبیب معیارهای اختقی که به صور کلی وجػود دارنػد،
بر مصادیب مصػداؽهای عینػی سػرگرمیها یالػی از چالشهػای
پیش رو در این عرصه است مػًت ً مسػلّم اسػت اینالػه اسػتفاده از
سرگرمی برای سلطه و در حیییت ،ظلم اقتصػادی امػری مػاموم
ناپسند و ضد اختقی است ،امری کلی و مسلم است و هر انسان
عاقلی آن را قبو میکندمیپایرد؛ اما آیػا بلیػ اجنػاس کاالهػای
لػػوک و گػػران در رسػػانهها کػػه در کشػػورهای اسػػتمی ولیػػد
شدهاند ،در رسانهها مصداقی از این سلطه میسوب مػیشػوند؟
سرگرمیهای امروزی با چػه شػرایطی می واننػد در جلػوگیری از
سلطۀه اقتصادی نیش ایفا کنند؟ اینهػا سػؤاال ی پرسػشهػایی
است کػه نهػا فیػب در یػک چػالش در حػوزۀه اقتصػادی مطػرح
میشود ؛ به این چالش ،چالشهای دیگری نیز که در این حوزه و
حوزههػػای مختلػػف گونػػاگون دیگػػر ،ماننػػد حوزههػػای سیاسػػی،
اجتماعی ،فرهنگی و هنری هستند نیز اضافه میشوند
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بدون بیشک عادا  ،شیوۀ ه گاران فراغت ،نگرشها ،گرایشها
و مؤلفههای گوناگون سبک زندگی در شدید و بلاله ایجاد چالشی
با عنوان « طبیب معیارهای کلی اختقی در عرصۀه سرگرمیها»
أثیرگاار هستند و از ایػن چػالش نیػز ػأثیر میپایرنػد بػه عنػوان
نمونه چنانچػه افػراد در سػبک زنػدگی خػویش از وسػایل ار بػاط

جمعی ،چون لویزیون ،ماهواره ،شبالههای مجازی ،اینترنػت و
امًا آن به قصد سرگرمی استفاده کنند ،بیشتر بػا مشػالل طبیػب
معیارهای کلی اختقی در عرصۀه سرگرمیها مواجه میشػوند؛
چراکه وصیههایی که در خصوص این وسایل نػو و جدیػد وجػود
دارند ،بیشتر بػه صػور کلػی و مػبهم اسػت و مػًت ً فػرد در عمػل
نمیداند مصداؽ حف کرامت انسػان در هنگػام اسػتفاده از ایػن
وسایل چیست؟ در حوزۀه أثیرپایری نیػز ممالػن اسػت افػراد بػه
دلیل ابهام و کلیگویی احالام اختقػی ،مطلیػ از بعیػی وسػایل
ار باط جمعی ،چون مانند اینترنػت و ،کػامسیو ر و مػاهواره پرهیػز
کنند یا آناله اسػتفادۀه از آن را میػدود کننػد حتػی برخػی ممالػن
است کودکان را از استفاده از این وسایل بازدارند
در ایػػن چػػالش نیػػز أکی ػد میشػػود کػػه یالػػی از علػػل مهػػم در
چالشهای ماکوربیانشده ،طبیب دادن معیارهای کلػی اختقػی
است و ممالن است در هر چالش ،دالیلی دیگر و منیصر بػه فػرد
نیز وجود داشته باشد ؛ همچنین ،بهنظر میرسػد اعتیػاد نگارنػده
این چالش با ندانستن حالم اختقی متفاو است؛ چراکػه گػاهی
حالم کلی اختقی از اسػاس مجهػو اسػت و گػاهی حالػم کلػی
اختقػػی بػػرای مػػا معلػػوم اسػػت و طبیػػب آن بػػر مصػػادییش
مصداؽهایش مشخص نیست ؛ مًت ً اینالػه چػه چیػز خػوب اسػت،
چالشی اختقی است که ناشػی از ندانسػتن حالػم کلػی اختقػی
است ؛ برخی سود ،برخی لػا  ،برخػی کسػب فیػایل انسػانی و
امًا مانند آن را معیار خوبی و بدی دانستهاند؛ امػا اگػر مشػخص
شد که مًت ً آنچه موجب کسب فیایل انسانی میشود خوب است،
چػػالش بعػػدی روشػػن سػػاختن مصػػادیب مصػػداؽهای عینػػی و
خارجی این خوبیها است
یىایاشخاصاست 
چالشىا یکوهربٌطبوً ژگ 
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گاهی اوقا چالشهای اختقی در عرصۀه سػرگرمی از ناحیػۀه
حالم اختقی یا موضػوع اختقػی یػا طبیػب معیارهػای اختقػی
نیسػػتند؛ بلالػػه ایػػن مشػػالت  ،مشػػالت ی هسػػتند کػػه مربػػوط بػػه

اشخاص در عرصۀه سرگرمیها مربوط هسػتند میشػوند کػه در
ادامه به برخی از آنها اشاره میشود
 ً.1.4ژگیىایشخصیتیافراد 

گاهی اوقا چالشهای مشالت اختقی در عرصػۀه سػرگرمی
ناشی از ویژگیهای شخصیتی افراد هستنداسػت؛ مػًت ً ضػعف یػا
رشد شخصیتی فرد سرگرم شونده در صمیمگیری در این عرصػه
می واند ممالن است فرد را دچػار چػالش مشػالل اختقػی کنػد؛
درحالیکه این چالش مشالل ممالن است برای افراد عادی وجود
نداشػػته باشػػد ؛ کسػػی کػػه بػػهدلیل علػػت ضػػعف اراده یػػا بیمػػاری
وسواس وان صمیمگیری در عرصػۀه سػرگرمی را نػدارد ،دچػار
چالش مشالل اختقی میشود؛ مًت ً از سویی به جای پرداختن به
فػػریح سػػالم آن را امػػری کػػاری ناپسػػند انگاشػػته و از آن دوری
میکند؛ و از سوی دیگردرحالیکه ،به دلیل میل فطری خویش بػه
آن میتاج میشودنیازمند است
همچنین ،فردی که رشد اختقی بیشتری دارد ،متوجه میشود کػه
به الالیف وظایف بیشتری پی میبرد دارد و در نتیجه در عمل نیػز
با زاحمهایا اختقی بیشتری روبهرو خواهد شد ؛ مًت ً فردی که
درمییابد میداند سرگرمی نباید موجب غفلت از یاد خدا و هػدؼ
انسان شود،؛ از سویی به دنبا سرگرمیهای مطلػوب مػیرود و
از سػػوی دیگػػر ،برخػػی سػػرگرمیهای روزمػػره او را از اهػػدافش
هدؼهایش غافل میکند
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مؤلفههای سبک زندگی در ایجاد و شػدید چالشهػای مشػالت
ناشی از ویژگیهای شخصیتی افراد نیش دارند و از آن نیػز ػأثیر
نیز میپایرند ؛ در حوزۀه أثیرگااری ،مًت ً گرایش افراد به یصیل
علم ،به عنوان مؤلفهای در سبک زندگی ،بر در ایجاد و شدید این
چالش مشالل مؤثر است افػرادی کػه بػه یصػیل علػوم مختلػف
گوناگون عتقه دارند ،در معرض چالشهای عارضهای اختقی
هستند که ناشی از رشد شخصیتیشان فرد استهسػتند ایػن عػده

ممالن است برخػی سػرگرمیهای عػادی ،چػون دیػدن لویزیػون
فو با و امًا آن را ا تؼ وقت بدانند که همین مسئله موضوع
برخػػی چالشهػػای عارضهػػای اختقػػی را موجػػب میشػػود ؛
همچنین ،افرادی کػه عتقػهای بػه یصػیل علػم ندارنػد و اساسػ
گرایش به الابالیگری و بیهػودگی دارنػد ،در معػرض چالشهػای
مشالت اختقی هستند که ناشی از ضػعف شخصیتیشػان فػرد
استهستند و؛ ممالن است این افراد به اموری کارهایی چون قمػار
و استفاده از مواد مخدر به عنوان سرگرمی بسردازندروی آورند
در حوزۀه أثیرپایری نیز افرادی که رشد اختقی دارنػد ممالػن
اسػػت بػػرای رویػػارویی بػػا چالشهػػای عارضهػػای گونػػاگون و
جدیػػدی کػػه دری میکننػػد ،در خریػػد وسػػایل فرییػػی ،نظػػیم
عاد هایا شخصی در عرصۀه سرگرمی و یا حتی انتخاب شغل
و صمیمی امًا آن صمیمگیری متفػاو ی از بػا صػمیم عمػوم
مردم بگیرندداشته باشػند همچنػین ،افػرادی کػه ضػعف اختقػی
دارند ،ممالن است بیشتر به ندامتگاهها ،مراکز بهزیستی و امًا
آنها مراجعه کنند این افراد ممالن است پو هنگفتػی را صػرؼ
پرداختن به سرگرمیهای میر یا و سس درمان بیماری ناشی از
آن سرگرمی میر کنند
.2.4جنسیتافراد 

جنسیت فرد سرگرم شونده مورد وجػه بسػیاری از نظریػهپردازان
در عرصه سرگرمی را بوده به خود جلب کردهاست؛ به گونهای که
در یلیلهای جدید به رابطػۀه فراغػت و جنسػیت وجػه ویػژهای
شده است (چاوشیان و اباذری ،7837 ،ص 1 )75؛ چراکػه از جملػه
نهیػػتهای فالػػری و اجتمػػاعی در عصػػر حاضػػر ،نهیػػتهای
فمینیستی هستند دربارۀ مورد این فالر گفته شده است که هدؼ
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مشتری همۀه شاخههای فمینیسػم ،جنسػیتزدایی از فاو هػای
اجتماعی و فرهنگی و انالار هویتی اسػت کػه مػردان بػرای زنػان
عریف میکنند این نهیػتها أکیػد میکننػد کػه زنػان عروسػک،
برده ،شیء یا حیوان نیسػتند؛ بلالػه انسػان هسػتند (سػاروخانی و
رفعتجاه ،7838 ،ص1)783
درحیییت،؛ بنػابراین نهیػتهای فمینیسػتی بػر اسػاس نػوعی
چالش اختقی در زمینۀه نابرابریهای جنسػیتی شػالل گرفتهانػد
این چالش مشالل در عرصػۀه سػرگرمیها نیػز وجػود دارد و بػر
نظریهپردازی در این زمینه ػأثیر گااشػته اسػت بػه عنػوان نمونػه
پارکر در خصوص میولۀه أثیر نػوع جنسػیت در چگػونگی گػاران
اوقا فراغت معتید است :،مایزهای زنان و مردان در این زمینػه
ناشی از نیش متمایز آنهػا اسػت  ،همچنػین ،او اذعػان مػیدارد
میگوید که اوقا فراغت زنان نسبت به مردان کم ػر بػوده و لػاا
ازاینرو ،طیف فعالیتهػای فرییػی آنػان نیػز میػدود اسػت ،بػه
خصوص ایناله زنان کم ر از مردان به ورزش میپردازند (بػهنیػل
از :شفیعی ،7851 ،ص2)758
میییاین معتیدنػد رضػایت زنػان در زمینػۀه اوقػا فراغػت از
مردان کم ر است و در بهرهگیری از اوقا فراغت نػابرابری میػان
زنان و مردان وجود دارد اوقػا فراغػت زنػان ،مػبهم و ،انػدی و
منیطػػع اسػػت ،،بػػیش ػػر در خانػػه سػػسری مػػیشػػود و آمیختػػه بػػا
فعالیتهػػای خػػانگی و مػػادری اسػػت (سػػفیری و مػػدیری،7835 ،
ص3)751
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2
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با وجه به مطالب فوؽ بیانشده ،می وان دریافت کػه چػالش
مشػػالل اختقػػی مهػػم در عرص ػۀه سػػرگرمی ،افػػراط در دیػػدگاه
جنس ػیتی بػػه میول ػۀه سػػرگرمی اسػػت کػػه برخاسػػته از باورهػػا و
سػػنتها و عاد هایػا جوامػػع اسػػت ،نػػه برخاسػػته از حیییػػت و
بنابراین ،این چالش مشالل امری
خاستگاههای فطری هر جن
است که با وجه به ویژگػی جسػمی ،و روانػی و روحػی شػخص
سرگرم شونده ،یعنی جنسیت آن شالل گرفته است
شالی نیست که عالیم آموزههای استمی از اساس با هر نوع
ظلػػم و علیالخصػػوص بهخصػػوص ظلػػم ناشػػی از فاو هػػای
جنسییت مخالف اسػت و نمونػۀه آن نهػی شػدید از کشػتن کػودی
دختران در زمان صدر استم اسػت ؛ همچنػین ،شػالی نیسػت کػه
زنان به دلیل ضعف جسمانی ، ،روحیۀه احساسی ،و نیاز مبرم به
حمایت اجتماعی و خانوادگی و امًا آن از مػردان آسػیبپایر ر
و در نتیجه بیشتر مورد در معرض ظلم و ستم قرار میگیرنػد کػه
یالی از عرصههای مهم در ایػن زمینػه عرصػۀه سػرگرمی اسػت
آنچه در این زمینه ،بیشتر چالشخیز است ،این است که چػه طػور
چگونه باید با این بعیض در عرصۀه سرگرمی میابله شػودکرد؟،
مصادیب مصداؽهای این بعیض چػه چیزهػایی هستندچیسػت و
فاو های یا ایناله جنسییت چه میدار در ایػن بعػیض و در واقػع
چالش مشالل اختقػی أثیرگػاار اسػت؟ در جػواب ایػن سػؤاال
پرسشها ،نها برخی از مؤلفههای سبک زندگی که بر این چالش
أثیرگاار و از آن أثیرپایرند ذکر بیان میشود و فصیل مطالػب در
این نوشته نمیگنجد
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در حوزۀه أثیرگااری به نظر میرسد که نگرشهػا و ،سػنتها و
عاد های ػا فػػردی و اجتمػػاعی در ایجػػاد چنػػین چالشػػی نیػػش
اساسی دارند برخی ممالن است به زن به عنػوان موجػودی رده
دوم نگاه کننػد ،یػا صػرف فیػب آن را وسػیلهای بػرای لػا جویی

حیوانی بدانند ؛ استفاده از زنان به عنوان کاال و برای بلی اجناس
گوناگون و نیز استفاده از جاابیتهای جنسی آنان در عرصػههای
مختلػػف گونػػاگون ،از جملػػه سػػرگرمیها ،حالایػػت از همػػین نگػػاه
ابزاری و غیرانسانی به زنان دارد به اعتیاد نگارنده نظر میرسد،
در این چالش ،یالی از عمده مشالت  ،دید غلب و نگرش اشػتباه
مردان و حتی خود زنان در خصوص به جنسیت زن است این دید
غلب اشتباه باعث میشود که گاه به بهانۀه دفاع از حیوؽ زن به
حریم او جاوز شده و حیوؽ او نادیده گرفته میشود به غیػر از
نگرشها و ،سنتها و عاد هایػا فػردی و اجتمػاعی ،از جملػه
دیگر مؤلفههایی که می واند برای این چالش مسئله أثیر بگاارد،
افػػزایش یصػػیت و اشػػتغا زنػػان ،چگػػونگی هماهنػػگ کػػردن
نیشهای سنتی با نیشهای جدید زنان ،نیوۀه پوشش زنان و
امًا آن است
در حوزۀه أثیرپایری نیز به نظر میرسد ،این چالش بر بسیاری
از مؤلفههای سبک زندگی أثیر میگاارد در عرصۀه سرگرمیها
از جاذبههای جنسیتی برای جاب مخاطب سرگرمی سوء استفاده
میشود و همین امر افرادی را کػه بػه بوالهوسػی و چشػمچرانی
مایل دارند ،جاب به این سػرگرمیهػا مػیکنػد و شػیوۀه گػاران
اوقا فراغت آنان را متمایز از دیگر افراد میسازد
نیوه نیوۀ مصرؼ کاالها نیز که نشان دهندۀه سبک زنػدگی
افراد است و نیػز از جنسػیت افػراد و چالشهػای ناشػی از آن در
عرصۀه سػرگرمی ػأثیر مػیپػایرد ؛ مػًت ً اسػتفاده از جاذبػههای
جنسیتی زنان برای بلی کاالها در عرصػۀه سػرگرمیهػا ،موجػب
رغیب شویب افراد هوسباز به خرید این کاالها میشود
همچنین همچنین ،رواج سرگرمیهای کػاذب ،چػون رقػص و
ساختن مراکز مر بب با آن بر نوع پوشش زنػان ،نگػرش افػراد در
خصوص هویت زنان ،ایناله زن ایدهآ ایدئا چه زنػی اسػت و یػا
أثیر مػیگػاارد بػه صػور ختصػه مػی ػوان گفػت،
امًا آن

بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فػردی در عرصػههای گونػاگون
زندگی انسان ،از جملػه در عرصػۀ سػرگرمی ،ناشػی از افػراط و
فریب در نگاه به جنسػیتی ،افػراد در عرصػههای مختلػف زنػدگی
انسان از جمله در عرصه سرگرمی است
چالشىا یکوهربٌطبوً ژگیىایجٌاهغاست 

.5

چالشهای مشالت اختقػی در عرصػۀه سػرگرمی کػه ػا اینجػا
بررسی شد ،یػا از ناحیػۀه حالػم اختقػی یػا موضػوع اختقػی یػا
طبیب معیارهای اختقی یا ویژگیهای فردی بودنػد ؛ امػا گػاهی
این چالشها مشالت ناشػی از امػر دیگػری یعنػی ویژگػیهػای
جوامع هستنداست این ویژگیها بػر صػمیمگیری سیاسػی و نیػز
اجرای سیاستها پیرامون دربارۀ موضوع سػرگرمی أثیرگاارنػد و
از ایػػن حیػػث ،دارای اهمیػػت ویػػژهای هسػػتنددارند برخػػی از ایػػن
ویژگیهػا عبار انػد از :ویژگػیهػای فرهنگػی جامعػه یػا همػػان
آدابورسوم جامعه و ،میزان رشد اختقی جامعه
آدابًرسٌمجٌاهغ 
 .1.5

برای بیین چالشهای مشالت اختقػی ناشػی از آداب و رسػوم
جوامع ،قبل پیش از هر چیز باید مشخص شود که منظور از آداب
و رسػػوم چیسػػت؟ برخػػی از متفالػػراین در عریػػف آداب و رسػػوم
گفتهاند:
اختؽ مربوط است به ایناله انسان به غرایز خػودش ،یعنػی
بػه طبیعػت خػودش چػه نظػامی بدهػد ،خػودش را چگونػػه
بسازد؛ ولی آداب مربوط به سػهمبندی غرایػز نیسػت؛ ،بلالػه
مربوط به این است که انسان غیر از مسئلۀه اختؽ بػه یػک
امور اکتسابی  -کػه بایػد اسػم آنهػا را فنػون گااشػت -نیػز
احتیاج دارد؛ ،یعنی به یک سلسله هنرها و صػنعتها احتیػاج
دارد و باید آنها را یاد بگیرد مًت ً انسان احتیاج دارد که خب

نوشتن را یاد بگیرد یادگرفتن خب نوشتن جزء آداب اسػت؛،
یعنی باید باسواد بشود (مطهری ،بی ا ،ج ،37ص1)733-739
برخی دیگر نیز اینگونه آداب و رسوم را اینگونه عریف کردهاند:
«آداب عبار است از هیئتهای زیبای مختلفی که اعمػا صػادره
از آدمػػػی متصػػػف بػػػدان میگػػػردد و دارای ویژگیهػػػایی چػػػون
وابستگی به صفا مختلف روحی افراد و میاصد اجتماعی است»
(2طباطبایی ،7815 ،ج ،3ص)831
با وجه به این عاریف عریفها می وان فهمید که:
 7آداب و رسوم اکتسابی هستنداست؛
 3آداب و رسػػوم ػػابع میتی ػیا
اجتماعی هستنداست؛

زمػػان و میاصػػد هػػدؼهای

 8آداب و رسوم ،لزوم آرمانی را عییب نمیکنند؛
 5آداب و رسوم لزوم از راه مبػارزه بػا نفػ
حاصل نمیشوند؛

و یػا هػایب آن

 9ارزشهای اختقی مورد میبو جامعه یالی از ایػن عوامػل
شاللگیری آداب و رسوم هستنداست؛
 3آداب و رسوم در حوزۀه رفتار و اعما انسان رخ میدرهند
بنابراین به نظر میرسد که آداب و رسوم  ،رفتارها و میررا ػی
هستند که جامعه یا فرهنگ خاصی آنها را پایرفته است و بػرای
ایجػػاد همػػاهنگی و نظػػم و اجتنػػاب از سػػردرگمی و اخػػتتؼ و
نابسامانی ،آن را به اعیای خود وصیه میکند ؛ مًت ً شالل و رنگ
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لباس در مجال سوگواری یا آداب احوالسرسی یا شیوۀه پػایرایی
از مهمان وسب هر جامعه یا فرهنگی مشخص میشود
با وجه با وجهبه به نیش مهم آداب و رسوم در سبک زندگی
افراد این خصایص ویژگیهای رفتاری ،نیز گاه موجػب بػه وجػود
آمدن چالش عارضهای اختقی میشوند چه بسا در جامعهای
انجام کاری وهین به فرد لیی شود و در جامعۀه دیگػر ،احتػرام
به انسان دانسته شود مًت ً در بین میان مسػلمانان بسػیار عظػیم
کردن به دیگران امری کاری بسیار بد و ناپسػند اسػت؛ درحالیکػه
در کشورهای شرؽ دنیا ،مانند چین و ،کره و ژاپن عظیم زیاد بػه
دیگران نوعی احترام گااشتن میسوب میشود
این مسئله فاو ها در عرصػۀه سػرگرمیهػا نیػز وجػود دارد
جامعهای که طبب براساس آداب و رسوم خػود گػاو را موجػودی
میدس میداند ،از مسابیههایا گاوبازی لا نمیبرد و اقدام به
پخش ایػن مسػابیا و یػا برگػزاری ایػن مسػابیهها آن می وانػد
ممالػػن اسػػت بػػه چالشهػػای اختقػػی منجػػر شػػود مًػػا دیگػػر
جامعػػهای اسػػت کػػه در آن افػػراد براسػػاس طبػػب آداب و رسػػوم
خػػویش در ایػػامی روزهػػایی خػػاص ،بػػه عػػزاداری بػػرای مردگػػان
میپردازنػػد در ایػػن ایػػام ،پخػػش فیلمهػػای فالػػاهی و خنػػدهدار
می واند به چالش اختقی منجر میشود؛ درحػالیروشػن اسػت
که به همین سرگرمیها در جوامػع دیگػر بػدون چػالش اختقػی
پرداختػػه میشػػودبهدنبا نػػدارد ؛ بنػػابراین ،یالػی از نالػػا مهػػم و
درخور وجه چالش مهػم در عرصػۀه سػرگرمی ،وجػه بػه آداب و
رسوم جامعۀه مخاطب آن سرگرمی است
امػػروزه امػػروزه ،یالػػی از چالشهػػای مشػػالت اختقػػی در
سطح جوامع و بلاله در سطح جهان ،از بػین بػردن آداب و رسػوم
جوامػػع آنهػػا و یػػا مسػػخره کػػردن پیػػروان آنهاسػػت از منظػػر
استمی وهین و بیاحترامی به دیگران ،حتی اگر رسم بدی هػم

داشته باشند ،جایز نیسػت گػاه سػرگرمیهای موجػود در فیػای
مجازی ،ماهوارهها ،برنامههای لویزیونی ،بلیغا جاری و نیز
در ایجػػاد و شػػدید ایػػن چػػالش رفتػػار اشػػتباه بسػػیار أثیرگاارنػػد
اساسی و مهم دارند معموال ً این چالش به وسػیله انػواع مختلػف
سرگرمیها در فیای مجازی ماهوارهها ،برنامههای لویزیػونی،
بلیغا جاری و امًا آن ایجاد میشود
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به نظر میرسػد مؤلفػههای گونػاگون سػبک زنػدگی در عرصػۀه
سرگرمی ،،در ایجاد و شدید چالشهای مر بب بػا آداب و رسػوم
جوامع أثیرگاار و از آنها أثیرپػایر باشندهسػتند ؛ همچنػین ایػن
مؤلفػػهها از چػػالش مػػاکور ػػأثیر نیػػز مػػیپایرنػػد در حػػوزۀه
أثیرگااری هر چه جامعػه بػه رعایػت آداب و رسػوم خػود بیشػتر
گرایش داده داشته باشد ،این چالشها بیشػتر و شػدید ر خواهػد
بود ؛ همچنین ،هرچه آداب و رسوم در یک جامعهای بیشتر وجود
داشته باشد ،احتما بروز چالش اختقی در عرصۀه سرگرمیهػا
نیز بیشتر است مًت ً برخی جوامع براسػاس طبػب آداب و رسػوم
خود ،خوردن فرییی مستکنندهها را جایز و بلاله خوب میدانند
این جوامػع بػا اشػاعۀه آداب و رسػوم خػود موجػب مایػل دیگػر
جوامع به چنین فرییی میشوند
در حػػوزۀه أثیرپػػایری مؤلفػػههای سػػبک زنػػدگی نیػػز یالػػی از
چالشهػػایی مشػػالت ی کػػه ناشػػی از فػػاو آداب و رسػػوم ملػػل
ملتها و جوامع مختلف گوناگون است ،ػوهین و بیاحترامػی بػه
آداب و رسوم دیگران است ایػن مسػئله در جامعػهای کػه آداب و
رسومش آن مسخره شده است ،ممالن است به غییر مؤلفػههای
زندگی در آن جامعه غییػر کندبیانجامػد مػًت ً ممالػن اسػت افػراد
ظاهر ،خورای ،پوشای ،مسالن و دیگر رجیحهایا رفتاری خػود
را مطابب آداب و رسوم جامعۀه مهػاجم غییػر دهنػد ،و یػا اینالػه
برای مبارزه با آن مراکزی را أسی کنند ،و یا حتػی بػه جنػگ بػه
جامعۀه مهاجم بروند

.2.5هیسانرشذاخالقیجاهؼو 

همچنان که در بیین ویژگیهای شخصیتی افراد نیػز اشػاره گفتػه
شد،؛ کمبود یا نبود رشػد اختقػی در ایجػاد چالشهػای مشػالت
اختقی در بُعد فردی و اجتماعی مؤثر است در همین زمینه رشد
اختقی می واند عتوه بر بعد فردی ،در بعد اجتماعی نیز ظهور و
بروز داشته باشد در بُعد اجتماعیا بشری نیز مانند بُعد فردی اگر
جامعهای از رشد اختقی برخػوردار باشػد ،بػه سػوی آرمانهػا و
سودها و لا های بلند مد و حیییی متمایل میشود و در نتیجه
سرگرمیهای متفاو ی در این زمینه مناسبی برمیگزیند جامعهای
که منالرها و معروؼها ،آداب و رسوم ،پسندیده و ناپسند ،ماهب
صییح و نادرست را فهمیده شناخته باشد ،با جامعهای کػه عمػوم
مػػردم آن بػػه خرافػػه و جػػادو ،و نیػػز بػػه آداب و رسػػوم جػػاهلی و
بیپایه ،بیماهبی یا ماهب اشػتباه اعتیػاد دارنػد و بیمػاهب یػا
دارای مػػاهبی سػػاختگی هسػػتند ،متفػػاو خواهػػد بوداسػػت ؛ بػػه
عنوان نمونه ممالن است در برخی جوامػع حیوانػا دارای شػأنی
باال ر بیشتر از حد خود هستنددارند؛داشته باشػند در ایػن صػور ،
سوار شدن بر این حیوانا برای فریح یػا اسػتفاده از آنػان بػرای
نمایش در سیری ،فیلم یا دیگر سرگرمیها مجاز نخواهد بود
هؤلفوىایتأثیرگاارًتأثیرذا ر 


در حػػوزۀه أثیرگػػااری ،عیایػػد باورهػػا و نگرشهػػای جامعػػه بػػه
عنوان مؤلفهای از سبک زندگی آن جامعػه ،میػزان رشػد اختقػی
جامعه را نشان میدهند و بر چالشهای ناشی از آن در عرصػۀه
سرگرمی أثیر میگاارند ؛ به عنوان نمونه گرایش به مصرؼ مواد
مخدر و مستکنندهها به قصد فریح و سرگرمی در سطح جامعه،
چنانچه به بػاور موجػه بػدیل شػود ،نشػان از ضػعف اختقػی آن
جامعه دارد و خود موجب چالش بروز مشالت اختقی میشود ؛
چراکه در بسیاری از موارد اغلب ،استفاده از مواد مخدر به عنػوان
فریح و سرگرمی به اعتیاد و مشالت ناشی از آن میانجامد

در حػػوزۀه أثیرپػػایری نیػػز در ایػػن جوامػػع ممالػػن اسػػت مراکػػز
میگساری ایجاد میشود ،و افراد اوقػا فراغػت و پػو خػود را
صرؼ میگسػاری کننػد و خریػد کاالهػای مػر بب بػا آن را بخرنػد
میکننػػد و مشػػروبا و مسػػتکنندهها بػػه صػػور صػػنعتی ولیػػد
میشوند طبیعت در این جوامع ،افراد به مراکػز بهزیسػتی و ػری
اعتیاد نیز بسیار مورد مراجعه قرار میگیرندمیکنند
نتیجوگیری 

پرسش اصلی این پژوهش این بود که در بیین مفاهیم کلیدی بػه
کار برده شده در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که:
در یک عریف کو ػاه سػرگرمی حػالتی نفسػانی و نػوعی گػاران
اوقا فراغت است که گاه به خػودی خػود و فػارغ از دیگػر امػور
زندگی ارزش دارد و به صور اختیاری (فعاالنه یا منفعتنه) و بػه
قصد اموری چون ایجاد فریح ،نوع ،استراحت و شالوفایی فردی
و اجتماعی صور میپایرد
همچنین سبک زندگی:
الگػػوی همگػػرا (کلیػػت ػػامی) یػػا مجموعػػه منظمػػی از رفتارهػػای
درونی و بیرونی ،وضعهای اجتماعی و داراییهاست کػه فػرد یػا
گروه بػر مبنػای پػارهای از مػایت و رجیحهػا (سػلییهاش) و در
عامل با شرایب مییطی خود ابداع یا انتخاب میکند1
در بیین مفهػوم چالشهػای اختقػی نیػز بایػد گفػت چالشهػای
اختقی نوعی بت اللیفػی اختقػی اسػت کػه از ابهػام در موضػوع
حالػػم اختقػػی ناشػػی میشػػوند و یػػا در عارضػػا  ،زاحمػػا و
معماهای اختقی ظهور و بروز دارند
در جواب سؤا اصلی این پػژوهش مشػالت اختقػی مػر بب بػا
سرگرمی بر چه عناصری از سبک زندگی استمی أثیر میگاارد و

1
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از چه عناصری از سبک زندگی استمی أثیر میپػایرد در جػواب
این پرسش کػه در مػورد مؤلفػههای أثیرگػاار و أثیرپػایر سػبک
زندگی در چالشهای اختقی مربوط بػه سػرگرمی بػود؛ بػه ایػن
نتایج یافتهها رسػیدیم کػه حوزههػای مهػم چالشػی بیػثبرانگیز
مػػر بب بػػا سػػرگرمی عبار انػػد از :ابهػػام در موضػػوع اختقػػی در
عرصۀه سرگرمی ،ندانستن حالم اختقػی در عرصػۀه سػرگرمی،
مشػػالل طبیػػب معیارهػػای کلػػی اختقػػی در عرص ػۀه سػػرگرمی،
چالشهایی که مشالت مربوط به ویژگیهای اشخاص هسػتند،
مانند ویژگیهای شخصیتی و جنسیت افراد و باالخره چالشهایی
که مشالت مربوط بػه ویژگػیهػای جوامػع اسػت ،ماننػد آداب و
رسوم ،میزان رشد اختقی جوامع همچنػین ،مؤلفػههای مختلػف
گوناگون سبک زندگی شامل امػوا داراییهػا و نیػوۀه مصػرؼ
آنها ،عادا  ،شغل ،نیوۀه گاران فراغت ،نگرشها و گرایشها
و روابب انسانی در بروز مامی این چالشها مشالت أثیرگاار و
از آن چالش أثیرپایرند هستند
در پایان پیشنهاد میشود:
پژوهشهای بنیادینی و به طور خاص پیرامػون دربػارۀ مفػاهیم
مفهومهای شرعی چون لعب و ،لهو و طبیػب آنهػا بػر مفػاهیم
مفهومهػػای امػػروزی ،چػػون سػػرگرمی و اوقػػا فراغػػت صػػور
پػػایرد؛ چراکػػه یالػػی از چالشهػػای مشػػالت رسػػیدن بػػه دیػػدگاه
استم یافتن منظر استمی در خصػوص سػرگرمی ،ابهػام در ایػن
مفاهیم است
بػػػرای هػػػر سػػػرگرمی ،پژوهشػػػی خػػػاص پیرامػػػون دربػػػارۀ
شاخصههای سرگرمی مطلوب از منظػر اخػتؽ اسػتمی صػور
پایرد؛ چراکه در غیر این صور  ،کلیگویی و ابهام در این زمینه به
وجود میآید
بػػه اعتیػػاد نگارنػػده بػػرای هػػر چػػالش موضػػوع بیػػثبرانگیز در
عرصۀه سرگرمی می وان خود می واند موضوع یک کتابی باشػد

نوشت و عداد این چالشهػا نیػز بػا وجػه بػه گسػتردگی مفهػوم
سرگرمی ،زیػاد اسػت و بایػد پژوهشهػای بنیػادین در ایػن زمینػه
صور پایرد
نگاه بدبینانهای در بین اکًر متدینین در خصوص سرگرمی وجػود
دارد که باید اصتح شود؛ در این زمینه باید بػه اعیػاد و جشػنهای
ماهبی وجه داشت
باید به بافػت فرهنگػی جوامػع ،بػه خصػوص جامعػۀه ایرانػی در
عرصۀه سرگرمیها و نیز متحظههایا دینی در این عرصه وجه
شػػود ؛ چػػالش مهػػم در ایػػن زمینػػه هػػاجم فرهنگػػی بػػه وسػػیلۀه
سرگرمیهاست
باید از سرگرمیها برای ربیػت دینػی و رشػد اختقػی اسػتفاده
شود
باید به مردم و بهخصوص بػه جوانػان برنامػهریزی و اسػتفادۀه
صػػییح از اوقػػا فراغػػت بػػه مػػردم و علػػی الخصػػوص جوانػػان
آموزش داده شود
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