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ايران در قرون  16تا  19ميالدي) و همچنين يادداشتها و سفرنامههاي ايرانيان
به کشورهاي غربي (به ويژه در قرون  18و  )19به دنبال آن است تا فهم و
تصويري از تجربه فراغت ايراني ،معنا و درک ايرانيان از تجربه زمان آزاد خود و
مالحظات و شرايط تأثيرگذار بر آن بدست دهد .استدالل نويسندهاين است که
فرهنگ فراغتي ايران پيشا مدرن در تحول تاريخي خود گسستي را هم با متن
سنتي و هم با شرايط مدرن نمايش داده و در دوره مورد نظر ،تحول خود
جوشي در جهت ايجاد انضباط ،قاعدهمندي ،تفكيک ،حرفهاي شدن و تجاري
شدن صورتهاي مقبول و بومي فرهنگ ايراني صورت نگرفته است .فاصله
تاريخي و فرهنگي جامعه ايراني با فراغت مدرن غربي ،ناکافي بودن و نارسا
بودن مفهوم سازيهاي غربي در تعريف و نظريه پردازي فراغت ايراني را آشكار
ساخته و ضرورت توجه به تاريخ فرهنگي را در رديابي تحوالت فرهنگ عامه
پسند آشكار ميسازد.
واژههاي كليدي :فرهنگ فراغتي ،بازنمايي فراغت ،سفر نامهها ،فرهنگ
عامه پسند

مقدمه
اگر تلقي فراغت به مثابه «مبناي فرهنگ» ( )Pieper, 1952يا تلقي فرهنگ بازي و
سرگرمي به منزله «بنيان فكري رنسوانس در غورب» ( )Huizinga, 1998: 27را مجادلوه
برانگيز و يا کمي مبالغه آميز تلقي کنيم ،با اين حال گزاف نخواهود بوود کوه فراغوت را
آينه تمام نمايي از نشانههاي فرهنگ محسوب کرده و شناسايي تحوالت ،تغييورات و يوا
تداومهاي فراغتي را شاخص مهموي در درک فرهنوگ و حووزههواي تمودني گونواگون
بدانيم.
سنت قوي و ريشه دار تاريخ نگاري اجتماعي و فرهنگي در غرب امكوان رديوابي
تحوالت در فرهنگ عامه پسند و سير تغيير و يا تكامول در بوازيهوا ،تفوريح ،مناسوک،
فستيوالها ،هنرها و تمام عرصههاي مربوط به زموان آزاد را از طريوق اسوناد مسوتقيم و
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درجه يک تاريخي (که به ويژه با صنعت چاپ در قرن هفدهم شوتاب يافوت) و نيوز از
طريق بازنمايي آنها در آثار ديگر (نقاشي ،آثوار باسوتاني و مووارد مشوابه) بوه درجواتي
فراهم ساخته است و مفهوم سازيها و نظريه پردازيهاي مربوط به تأثير پذيري فراغت
از تحوالت اجتماعي و يا تأثيرگذاري آن بر حيات و تعامالت اجتماعي ،دستمايه طيوف
گستردهاي از محققين و نويسندگان بوده است .انديشه اخالق پروستان وبورWeber, ( ،
 ،)2002نظريه طبقه تن آساي وبلن ( ،)Veblen, 1989فرايند تمدن يابي اليواس ( Elias,

 )1990و مفهوم سازي لوفور از اروس و لوگوس ()Lefebvre, 1989؛ تنها نمونههايي از
سنت اجتماعي اخير چنين نظريه پردازيهايي محسوب ميشوند.
روشن است که چنين نظريوه پوردازيهوايي اگرچوه در ترسويم تحووالت جهواني
فراغت ،مصرف و يا رشد صنعت فرهنگ عامه پسند بسويار روشونگر بووده و در تبيوين
ميراث فرهنگي مشترک بشري کارآيي زيادي دارند ،با اينحال انطباق و الگوو قورار دادن
کامل آنها با تحوالت و فرايندهاي فرهنگي و تاريخي کشورهاي غير غربي در موواردي
ميتواند ناکافي و حتي گمراه کننده باشد .ادبيات پژوهشي و تنوع واژگواني مربووط بوه
حوزه فراغت ،ارتباط فراغت با نظم و يا کار کارخانهاي و شكل گيري دولوت شوهرهاي
يوناني اگرچه بستري جديد براي تحول فرهنگي در ديگر نقاط جهان نيز فراهم سواخته،
با اينحال نسبيتهاي تاريخي و فرهنگي توجه به شرايط محلوي ،منطقوهاي ،فرهنگوي و
تاريخي خاص کشورهاي غير غربي را ضوروري مويسوازد .بوراي مثوال در بسوياري از
سنتهاي شرقي مشوخص کوردن فعاليوتهواي فراغتوي در الگوويي قابول شناسوايي و
همشكل دشوار است .در بسياري از آنها (به ويژه در کشورهاي خاورميانه) ،ديون يوک
نهاد قدرتمند فراغتي است که تجارب ،فعاليتها و کاالهاي فرهنگوي متنووعي از آن بور
مي خيزد  .عالوه بر ايون الگوهواي سوكونت (شهرنشويني ،روستانشويني و نظوام ايلوي)،
فرهنگهاي منطقهاي مسلط ،سنتهاي محلي و اجتماعي و فرصتهواي در دسوترس از
عوامل تعيين کننده محسوب ميشوند.
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از سوي ديگر تعاريف معمول فراغتي براي تبيين ماهيت و تجربه فراغتي بسوياري
از ساکنين روستايي يا عشيرهاي اين کشورها کفايت نميکند .نقش مهم صنعتي شودن و
تمايز کار و غير کار يا زمان کار و زمان آزاد که مبناي بسياري از تعاريف رايج ازفراغت
محسوب مويشووند (ماننود  Dumazedier, 1974و  )Parkers, 1983توضويح چنوداني
درباره معنا و شكل تجربه فراغتي اين جوامع بدست نميدهد .بوراي مثوال فرهوادي در
پژوهش مردم نگارانه خود در خصوص کار کردهواي فراغتوي و غيور اقتصوادي برخوي
نهادهاي سنتي غير اقتصادي (غير انتفاعي) ماننود واره زنوان و يوا در مطالعوه و تحليول
فراغتي نقش و کار کرد آنچه که وي «ترا نههاي کار» ميخواند (فرهوادي-111 :1379 ،
( )144که هماهنگي و تجهيز رواني نيروي کار ،مفرح و دل انگيوز سواختن آن و ارتقواء
فرهنگ کار در جامعه سنتي روستايي ايران را نتيجه ميدهد) ،تفكيوک ناپوذيري فضوا و
زمان کار و فراغت در بافت سنتي جامعهايران را نشان ميدهد.
به همان سان در زبان کشورهاي غير غربي (در اين مورد خاص فارسي و عربوي)
پيدا کردن واژگاني که جنبههاي گوناگون مفهوم فراغوت را انتقوال دهود دشووار اسوت.
براي مثال در حالي که گري و گربن (گري و گربن )23 :1379 ،بر متجاوز از  30مفهوم
اشاره ميکنند که حوزههاي معنايي ،هيجاني و رفتاري متفاوت تجربه فراغت را در زبان
انگليسي پوشش ميدهند ،در سانسكريت سرگرمي و کسب آرامش تنها داللوت فراغوت
است ( .)Bhattacharya, 2006: 81با اين حوال حتوي در موورد کشوورهاي غربوي نيوز
مفاهيم «فراغت» و حتي «آزادي» پيش از ظهور دولت شهرهاي يوناني بنودرت بوه کوار
ميرفتند و به زعم برخي مورخين تنها با تكامل تمدن يوناني است کوه انسوانهوا بوراي
نخستين بار فراغت را به عنوان يک امر مطلوب فرهنگي در نظر گرفتند.
اين مقاله در سنت مطالعات فرهنگي و با اتكاء به برخي منابع تاريخي مربووط بوه
فرهنگ و زندگي روزمره ايرانيان (در سفرنامههاي مسافران غربي بهايران در قرون  16تا
 19ميالدي) و همچنين يادداشتها و سفرنامههاي ايرانيان به کشورهاي غربي (به ويوژه
در قرون  18و  )19بدنبال آن است تا فهم و تصويري از تجربه فراغوت ايرانوي ،معنوا و
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درک ايرانيان از تجربه زمان آزاد خود و مالحظات و شورايط تأثيرگوذار بور آن بدسوت
دهد .منظور از فهم تاريخي ،برساختن معناي ذهني منسجمي از آن چيزي اسوت کوه در
گذشته اتفاق افتاده است .فهم تاريخي در اين معنا نياز به تيز بيني و باز انديشي دارد که
به محقق امكان ميدهد تا جزئيات مغفول تواريخي را در ذهون تصووير سوازي کورده و
حقايقي را که منابع تاريخي تلويحوا بوه آن اشواره دارنود در کنوار يكوديگر قورار دهود
( .)Budd, 2009:514تحليل تجربه تاريخي فراغت ايراني و تحول آن در چرخه زمواني
کمک ميکند تا ضومن شناسوايي عناصور ثابوت و متغيور در تجربوه (فرهنوگ) فراغتوي
(تداومها و تغييرها) ،زمينههاي مشترک و متفاوت آنرا با تحوالت تاريخي تجربه فراغت
غربي شناسايي کرده و گوزارههواي مووقتي را در خصووص برخوي زمينوههوا و شورايط
تأثيرگذار بر آن (مانند گفتمانهواي رقيوب ،شورايط سواختاري و نهوادين جامعوهايوران،
تعامالت با جامعه جهاني) بدست دهيم .بديهي است کهاين مقالوه داعيوه ارائوه تحليلوي
سيستماتيک از منظر تاريخ اجتماعي و يا تاريخ فرهنگي فراغت ايراني را ندارد .ضوعف
سنت تاريخ نگاري ،انبوهي و پراکندگي گسترده منابع اوليوه و ثانويوه مورتبط بوا حووزه
فرهنگ عامه پسند و فراغتي و تخصص و تجربه ناکافي نويسنده در ايون حووزه چنوين
ادعايي را غير قابل طرح ميسازد .همچنين ،چنين تحليلي الزاما برآمده از دايوره لغوات،
نگرش و جهتگيري حرفهاي نويسنده متن است و کمتر برآمده از رويكردي اسوت کوه
امكان استنتاج مستقيم از آنچه افراد در انجام تجارب فراغتي خود به آن ميانديشيدند را
فراهم ميسازد .با اينحال در استنتاج و مقايسه ،توالش بور ايون اسوت توا تفواوتهواي
تاريخي و نسبيتها حتيالمقدور مورد توجه قرار گيرند.
سفر نامهها و سفر نامه نويسي قدمت زيادي در تواريخ زنودگي بشور دارنود و در
چند سده گذشته در سبکهاي ادبي ،پژوهشي ،علمي و تخيلوي رواج داشوتهانود .آنچوه
ژانر سفر نامه را از گونههاي مشابه جدا ميسازد پرداختن به موضوع سفر ،برخوورداري
از وجه داستاني (روايتي) ،به کارگيري ابزاري تحليلي براي تفسير حقايق و پرداختن بوه
موضوع تفاوت است ( .)Lisle, 2006: 35-8روشن اسوت کوه زمينوههوا و انگيوزههواي
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متنوعي را در رشد و تداوم سنت سفر نامه نويسي ميتوان سوراغ گرفوت .بوراي نمونوه
شرمن در مقالهاي گونههاي سفرنامهنويسان را به عنوان گرد آورندگان ،زائران ،تواجران،
کاوشگران ،استعمارگران ،اسرا و فرودستان ،سوفرا ،جواعلين و دانشومندان ،نمونوههواي
اصلي اين سبک از قرون وسطي به بعد ميشناسد (.)Sherman, 2002: 21-9
تاملي در آثار به جاي مانده از نويسندگان غربي در سفر بهايران نشان ميدهود کوه
اغلب آنها در ادامه سنت استعماري خود قرار دارند و عمومواً بواز توليود کننوده سونت
غربي مسلطي هستند که سفر نامه نويسان براي مستند کردن دولتها ،فرهنگها و موردم
ديگر به کار گرفتهاند .در اغلب آنها سفر نامه نويسان با مقوله بندي ،نقد و قضواوت در
خصوص قلمروهاي کمتر شناخته شده (از نظر خود) و توسعه يافته ،از اين ابوزار بوراي
تثبيت موقعيت مسلط خود سود جستهاند .از سوي ديگور اگور چوه در موواردي اقاموت
طوالني (مثالً در نقش سفراء و يا کاوشگران مطلع) ،تيوز بينوي ،دقوت و عالقوه و تعهود
شخصي امكان مناسبي بوراي شورح و توصويفي از فرهنوگ ايوران بوراي برخوي از ايون
مسافران فراهم ساخته است ،با اين حال سهم آثار مستند و مبتني بر سونتهواي علموي
(مثالً مردم شنا سانه) و يا مشاهدات سيستماتيک در آنها اندک است و اهداف عملي و
مصلحتي بر اهداف آموزشي و فلسفي اکادميک غلبه دارد.
با توجه به مالحظات باال در اين مقاله تالش بر اين بوده است تا از ميوان انبووه
گزارش هاي موجود نمونه هايي ر ا که امكان دسترسي به اطالعات توصيفي و تحليلوي
دقيقتري را به واسطه حضور و مشاهدات طوالنيتر نويسندگان آن فراهم ميسوازد و
نيز پوشش نسبتاً مناسبي را براي دوره بررسي مورد نظور فوراهم مويسوازند ،انتخواب
شوند.
در ادامه بر اساس معيارها و ويژگيهاي تأثيرگذار و نيوز محورهواي مهوم و رايوج
فراغتي بوه تحليول نظوري و مفهوومي تواريخي ارزشهوا و رفتارهواي مربووط بوه آنهوا
ميپردازيم.
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اهميت دين در تجربه فراغتي
فرهنگ ديني به واسطهايدئولوژي و هنجارها ،مفاهيم ،گفتمانهوا و ادبيوات پيونود
خورده با آن ،ايجاد انضباط در نظم زماني و مكاني زندگي روزمره و رخنه آن در شوئون
گوناگون حيات اجتماعي اهميت بسياري در فهم فرهنگ تفريح و فراغوت دارد .برخوي
از محققان غربوي (نگواه کنيود بوه .)Burke, 1995; Arcangeli, 2003; Stearns, 2006
نگوورش و گفتمووان تغييريافتووه ديوون در دوره رنسووانس ،پووذيرش ،رسووميت بخشوويدن و
يووا توورويج صووورتهووايي از بووازيهووا و فراغووتهوواي فووردي و گروهووي و همچنووين
جهتگيريهاي تساهلگرايانه در برخي سنتهاي مسيحي را زمينه ساز تغيير نگورش و
تحول در صورتهاي فراغتي غربي ميدانند .به همانسوان وبور نقوش اصوالحات وارده
شده بر مذهب پروتستان را در تعقيب عالئق و منافع فوردي و فاصولهگيوري از اخوالق
زهدگرايانه نشان داده است.
مرور سفرنامههاي غربيان از تجربه زندگي خود در ايران اهميت و نقش ويژه دين
در تنظيم برنامههوا ي فوردي و جمعوي فراغتوي و هنجارهواي ايجوابي و سولبي آنورا در
کنشهاي تفريحي افراد آشكار ميسازد .فرهنگ و مناسک ديني با ايجاد گفتماني وسويع
و عميق ،اولويتها ،ارزشها و جهتگيريها ،کدها ،انتظارات و کارکردهاي ويوژهاي را
به طيف متنوعي از تجارب فراغتي و مصرفي در سوطح فوردي و اجتمواعي مويبخشود.
اولويت داشتن ورزشهايي چون تيرانودازي ،شمشويربازي و سووارکاري کوه در سونت
ديني نيز مورد تأکيد است ،رواج تعزيه خواني ،اهميت بواالي سوفرهاي زيوارتي ،رخنوه
کدهاي مذهبي در نهادهاي سنتي خانقاه و زورخانه ،توجه ويژه مردم به انتخواب «زموان
مبارک» براي انجام تصميم گيريها و رخدادهاي مهم در زندگي شخصي (مانند ازدواج،
انجام معامله ،گردش و سفر) ،امتناع و يا پنهان ساختن صورتهاي غير شورعي فراغتوي
(همچون مصرف مشروبات الكلي) ،رواج مضوامين دينوي در ادبيوات ،هنرهوا ،رسووم و
اعياد ملي و ديگر حوزههاي فرهنگ عامه و نخبه پسند ،اهميت سوگواريهوا و زيوارت
قبور امام زادگان و مراجعه منظم به گورستانهوا و رفتارهواي خوود تخريبوي بوا توجيوه
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مذهبي (همچون قمه زني) جلوههايي از اين تأثير بشمار ميآيند که گاه محدوديتهوا و
ديگر مالحظات فرهنگي را تحت الشعاع قرار ميدهند .براي مثال از جملوه ميودانهوا و
زمانهاي محدودي که تفكيک جنسيتي براي حضور در عرصوه عموومي کمرنوگ و در
حاشيه ميماند ،حضور زنان در عوزاداريهوا بوود« .دروويول» فعوالتورين بعود حضوور
اجتماعي زنان در دوره قاجار را شرکت در مراسم عزاداري ماه محرم ،روضوه خوواني و
نمايشهاي تعزيه ميداند (دروويل.)98 :1348 ،
«کلود آنه» نيز در همين دوران در سوفرنامه خوود مويآورد کوه «در تكيوه دولوت
اطراف سكو از زنها پر ميشد ،قريب  6هزار نفر ،مردها به علت کثرت جمعيت زنوان،
بدان راه نمييافتند» (آنه.)116 – 117 :1370 ،
روشن است که حضور گسترده فراغتي زنان هميشه محودود بوه مراسوم موذهبي،
سوگواري ،سفر زيارتي و در مجموع با محمل يا تجويز مذهبي نبوده است ،چنانكوه در
ادامه اشاره ميشود به تفكيک موقعيت و سلسله مراتوب اجتمواعي و يوا دوره زنودگي،
وضعيتها و موقعيتهايي براي حضور اجتمواعي آنهوا در ميودانهواي (حووزههواي)
عمومي فراغتي نيز مهيابوده است .با اينحوال دسوت کوم از شوكلگيوري دولوت شويعي
صفوي ميتوان گفت که کارکرد انتظام بخوش و مناسوک تقوويمي موذهبي ،اثور تعيوين
کنندهاي در هنجارهاي فراغتي و در دورههاي بعد سياست فراغتي داشته است.
عالوه بر تمهيد مناسک و مناسبتهاي سوگ و يا سرور ،گفتمان مذهبي در ايوران
پر نفوذترين گفتمان در شكل دهي بر قضاوتهاي هنجاري ،تجويزها ،ارزش گذاريهوا
و بازداشتنهاي فراغتي بوده است .سفرنامه نويسوان ايرانوي عصور صوفويه و قاجوار در
مواجهه خود با صنعت نوظهور فراغت غربي ،سليقهها ،تمايالت و ادراکات خوود از آن
را اغلب براساس رسوبات اين انديشه ديني چه صوادقانه و چوه رياکارانوه بوه قضواوت
گذاشتهاند ،که گاه بهايجاد هراسهاي اخالقي شباهت مييابد.
«حاجي پيرزاده» که در سال  1855به اروپا سوفر کورده اسوت ،در توصويف زنوان
فرانسوي ميآورد:
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زني را نميشود در پاريس شناخت که با ناموس و عفوت باشود و حفوو خوود را
بنمايد ،چرا که لهو و لعب و بازي و رقص ،شآن و کمال است و با هر کوس نشسوتن و
برخاستن عيب نيست (حاجيپيرزاده.)238 :1360 ،
«سيف الدوله قاجار» از نوادگان فتحعلي شواه نيوز در سوفرنامه خوود موسووم بوه
سفرنامه مكه که در سال  1279هجري قمري و از طريق نوواحي قفقواز ،عثمواني ،شوام،
مصر و عراق صورت گرفته است ميآورد:
«در شهر تفليس – در همه ميخانهها ساز و موزيک ميزنند و مردم بسيار مشوغول
کار خودند .عالمي است سواي عالم ما ،جز پرهيز و خداپرسوتي هور چوه تصوور شوود
موجود است .خداوند حفو کند مسافرين ملت اسالم را در اين واليات از شر شويطان و
سرکشي نفس اماره! (سيفالدوله».)79 :1364 ،
اين قضاوتهاي کليشهاي و افراطي ،آشكارا برآموده از ناآشونايي بوا نهادهوا و يوا
قواعد جديد التاسيس فرهنگ فراغت غربوي و تفسوير (درسوت يوا نادرسوت) کودهاي
رفتاري براساس آموزههاي ديني و ناديده گرفتن تحوالت در ساختار و فرهنگ دينوي و
اجتماعي اين کشورهاست.
وجه ديگر ارتباط فرهنگ ديني با عناصر فراغوت مودرن را مويتووان در مواجهوه،
پذيرش و نهادي ساختن آنها در داخل کشور يافت .براي مثال با معرفي تربيوت بودني
در مواد درسي در سال  1919ميالدي حساسيتها و مقاومتهايي نسوبت بوه آن پديود
آمد .مهدي قلي هدايت ،نخست وزير دولوت در خواطرات خوود در ايون زمينوه توجوه
افراطي در تربيت بدني در مدارس به ويژه مدارس دختران را موورد انتقواد قورار داده و
مينويسد:
«يونيفرمهاي ورزشي احساس شرم را در دختران کاهش ميدهند و معلوم نيسوت
دويدن و ورزش دختران چه سوودي بوراي آمووزش آنهوا دارد( ».نقول در Chehabi,

.)2003:116
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به همانسان ورود اوليه مسابقات ورزشي چون فوتبال به کشور نيز کوه در تورويج
آن نيروي خارجي نظامي مستقر در ايران ،مدارس مذهبي اقليتها و نيز بريتانيواييهواي
مقيم ايران سهيم بودند مقاومتهايي را به همراه داشت و در موواردي بازيكنوان جووان
ايراني به خاطر آنچه مشارکت در بازيهاي «کافران» خوانده ميشد با خصومت مواجوه
ميشدند.

فراغت و سلسله مراتب اجتماعي
ارائه هر گونه تحليل از بازنمواييهواي تواريخي فراغوت در قورون اخيور مسوتلزم
پاسخگويي به اين سوال است که چه کساني درگير چوه نووع تفريحوي بودنود .روشون
است که در فرهنگ ايران پيش از دوره مودرن ،تموايزات مبتنوي بور منزلوت اجتمواعي،
جنسيت و سن اهميت زيادي داشتند.
مروري بر آثار سفرنامه نويسان خارجي نشان ميدهد که اگرچه تفكيک و سلسوله
مراتب آشكاري در صورتهاي تفريحي در ميان اقشوار اجتمواعي و بور مبنواي منزلوت
اجتماعي (مشابه با فرهنگ فراغت غربي و ارزشهاي اشرافي ساالري رايوج در آن) بوه
چشم نمي خورد ،با اينحال بهرهمندي از سورمايههواي اقتصوادي ،اجتمواعي و فرهنگوي
تفاوتهايي را در سليقهها و رفتارهاي فراغتي گروههاي گوناگون ايجاد ميکورد .توجوه
به تمايز و رواج تدريجي فراغت و مصرف تظاهري ،اگرچوه در دهوههواي پايواني قورن
هجدهم و آغاز قرن نوزدهم آشكارا به درجاتي نشانگر تأثيرپوذيري از فرهنوگ مصورف
غربي (که دربار و اطرافيان در ورود و ترويج آن نقش ويژه داشتند) ميباشد ،با اينحوال
به نظر با وجود برخي مسافران غربي گويواي شخصويت تون آسوا و رفواه طلبوي ذاتوي
ايرانيان نيز هست .اين مسافران بيش از آنكه بدنبال تحليل ساختاري از زمينههواي رواج
مصرفگرايي در متن جامعهايراني باشند و مثالً افزايش تدريجي در ارتباطات و تفكيوک
اجتماعي را مورد توجه قرار دهند ،بيشتر متمايل بودهاند از مشاهدات گروههايي خواص
به گزارههايي عام برسند.
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«پوووالک» کووه در دوره قاجووار ب وهاي وران سووفر کوورده در خصوووص ايوون فرهنووگ
تجملگرايي مينويسد:
«کار تجمل پرستي حتي به آنجا رسيده است که بعضي از زنوان مجلول بوا وجوود
ناراحت بودن آن ،شلوارهايي از گرانبهواترين شوالهوا مويپوشوند .ايون ديگور يكوي از
شكايتهاي عمومي مردان ايراني است که زنان در اثر بي بندو باري در تجمل پرستي و
آرايش ،آنان را خانه خراب ميکنند (پوالک».)116 :1361 ،
با اينحال اين ميل به تجمل گرايي و مصرف تظاهري به ويوژه در ميوان طبقوات و
اقشار مرفه از ديد سفرنامه نويسوان عهود صوفويه نيوز دور نمانوده اسوت« .شواردن» در
توصيف شيوه زندگي درباريان و حكام اياالت و واليات کهايشان آنها را جماعت نوکر
باب خطاب ميکند ،در جلد دوم سفرنامه خود ميآورد:
«من در هيچ کشوري جماعتي نديدم که مثل جماعوت نووکر بواب ايوران مسورف
باشد و ثروت خود را در انودک مودت بوا عويش وطورب و ولخرجوي از دسوت دهود
(شاردن».)779 :1374 ،
«ايرانيان نه تنها هرگز تجمل و تجمل پرستي را تقبيح نميکننود ،بلكوه بوه اربواب
تجمل احترام هم ميگذارند .هم ايرانيان ضرب المثلي دارند که هر کس آسوتينش کهنوه
باشد و اگرچه علم دنيا را در سينه داشته باشد ،کسي به او اعتنا نمويکنود .بوزرگتورين
نشان و نمايشگر تجمل و شكوه بزرگان ايران کثرت خودمتگزاران آنهاسوت (شواردن،
».)812 :1374
اين ويژگي از چشم «تاورينه» ديگر مسافر خارجي عهد صفوي بوهايوران نيوز دور
نمانده است:
«در ايران تجمل و ولخرجي به حد افراط ميرسد .بزرگان در ساز و برگ خود به
تجمل ميپردازند ،زين و يراق اسبهاي ايشان پوشيده از طال و نقره است؛ و از داشوتن
عده کثيري خدمتكار که مقام و وظيفهشان مطابق با خدمتكاران سراي شواهي اسوت بور
خود ميبالند (تاورنيه».)287 : 1383 ،
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تصوير سازيهاي باال از جامعهايراني اگرچه سويههاي زيادي از واقعيوت زنودگي
درباريان ،حكام و گروههاي وابسته به آنها و اقشار مرفه را در خود دارد ،با اينحوال بوه
اقتضاء نقوش و نيوز ارتبواط اغلوب ايون مسوافران بوا گوروههواي قدرتمنود و ذينفووذ
جامعهايراني ،مجال کمتر براي ارتباط با بدنه محروم و کنوار گذاشوته شوده و در نتيجوه
اتخاذ نگاهي بيروني به واقعيات ،بيوانگر تفواوتهواي شوديد گوروههواي اجتمواعي در
دسترسي به فرصتهواي فراغتوي و مصورفي نيسوت .بوراي نمونوه در بسوياري از آثوار
اجتماعي ،ادبي و تاريخي ايران (و البته اشارات برخي سفرنامه نويسان غربوي) فرهنوگ
صرفه جويي و قناعت پيشگي ويژگي ذاتي روستانشينان ،عشاير و همچنين گروههاي کم
درآمد شهري بيان شده است.
وضعيت زنان در سلسله مراتب اجتماعي و اولويتها و مالحظات حاکم بر تجربه
فراغتي آنها نيز مورد توجوه ويوژه سوفرنامه نويسوان خوارجي بووده اسوت .گوردش و
سفرهاي خانوادگي (به ويژه سفرهاي زيارتي) مراجعه به اهل قبور ،خريد و پرسه زنوي
در بازار (به ويژه براي زنان طبقوات متوسوط و بواال) اسوتفاده از گرمابوههواي عموومي،
حضور در جشنها و ميهمانيها از جمله فرصتهواي موجوود بوراي حضوور زنوان در
عرصه عمومي و پرداخت به تفريح جمعوي بووده اسوت .در غيواب صوورتهواي بواال،
سرگرم کردن دوستان در منزل ،گپ و گفتگو و پرداختن به بازي و رقص ،صورتهواي
سرگرميهاي درون منزل آنها را شكل ميداده .اين تنوع البته تابع تفاوتهاي طبقاتي و
نيز مكان زندگي (روستا /شهر و عشيره) بوده است.
در خصوص نحوه گذران اوقات فراغت زنان دربار شاه سوليمان صوفوي و زنوان
طبقه باالي جامعه« ،کمپفر» ( )1360مينويسد:
« بسياري از زنان در حرمسرا هستند که به هنرهاي گوناگون آراستهاند و روز را بوا
اشتغاالت هنري به سر مي آورند .بعضي چيوز خووب مويبافنود ،بعضوي ديگور نقاشوي
ميکنند ،گروهي ديگر در نساجي و ريسندگي چيره دست اند و يوا آواز خوانودن ،سواز
زدن ،رقصيدن و هنرپيشگي را آموختهاند .ميگويند که حتي بعضي از اين زنان در انواع
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علوم و بيش از همه در رياضيات دست دارند؛ هستند چندتايي هم کوه در تيرانودازي و
کمان داري قدرت نمايي ميکنند ( » ...کمپفر.)226 -227 :1360 ،
«سانسووون» نيووز کووه بووه عنوووان ميسوويونر مووذهبي هووم عصوور بووا کمپفوور
وارد ايوووران مو ويشوووود ،توصووويفات مشوووابهي از سوووپري کوووردن اوقوووات فراغوووت
زنان دربار شاه سليمان ارائه ميدهد:
« اسب سواري ،کمانداري ،تيرانودازي بوا تفنوگ را همانجوا بوه آنوان مويآموزنود،
هنرهاي زيبا چو ن نقاشي ،رقص ،آواز و نواختن همه گونه آالت موسيقي را نيز در آنجا
به آنان ميآموزند .همچنان شعر و ادب و تاريخ و رياضيات را به آنها تعليم ميدهنود».
(سانسون.)7 :1377 ،
در سويه ديگر ،طيف زنان با خاستگاه طبقاتي ،پايينتر و زنان روستايي قرار دارند
که مرز متداخل کوار و اسوتراحت ،سوهم لوذات و تجوارب فراغتوي آنهوا را دشووارتر
ميسازد .و ناتواني در درک اين پيچيدگي ،نگاه سطحي ،دلسوزانه و با سويههاي زن گرا
يا نه برخي سفر نامه نويسان را به همراه داشته است .در تشريح تفاوت زنوان شوهري و
روستايي در تجربه فراغتي« ،مسيو اوليويه» که در دوره حكومت آقوا محمودخان قاجوار
وارد ايران شده است ،مينويسد:
« ...اما زنان روستايي  ...تمام کار خانه خوود را خوود انجوام مويدهنود ،پرسوتاري
اطفال را خود ميکنند و مباشر طبخ خوود مويباشوند  ...هنگوام بيكواري چورخ ريسوي
ميکنند و از مدفوعات چهارپايان تپاله سواخته و بوه سوبب کموي هيوزم ،مويسووزانند.
همچنين بوه صوحرا موي رونود ،زيورا عمول زراعوت و خودمت شوهرانشوان را اوقوات
مخصوص باشد» (اوليويه.)7 :1371 ،
« [آنان] يک حصه از روز را صرف آرايش و شست و شوي خود ساخته و حصوه
ديگر را براي تجمالت خود صرف ميکنند[ :يا اينكه] به مهماني و تنوع براي گذرانودن
وقت به خانه هم رفته و در يكجا گرد آمده و وقت بگذرانند» (اوليويه.)16 :1371 ،
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آنچه از تصوير فراغت زنان در آثوار موورد بررسوي قابول اسوتنباط اسوت ،فقودان
جلوههاي فراغتهاي کااليي و تجاري شده است که از سالهاي اوليه قرن بيستم هم به
واسطه درآمدهاي حاصل از نفت و گسترش بيش از پيش واردات و هم به ويژه متأثر از
سياستهاي تجددگرايانه پهلوي دوم در تبديل ايران به بازار بزرگي براي مصرف ،شكل
متفاوتي به خود گرفت.
به نظر ميرسد دست کم تا آغاز قرن بيستم با وجوود مجواورت و آشونايي حلقوه
محدودي از درباريان با جاذبههاي صنعت روبه رشد فراغت در غرب (با وجود ضوعف
در درک معنا ،زمينهها و الزامات آن بر زندگي فردي و اجتماعي) ،مكانيسم کند تفكيوک
اجتماعي و فرايندهاي تاريخي و فرهنگي جامعهايرانوي (بور محوور ارزشهواي سونتي)
همچنان تعيين کننده مصرف گرايي و تفريحات عامه مردم بشمار ميرفته و نقش عوامل
اقتصاد سياسي در سطح کالن و يا ترويج ارزشها و گفتمانهاي تجددگرايانه غربوي بوه
ويژه بعد از جنگ اول جهاني اهميت يافته است.
نكته قابل توجه ديگر در آثار مورد مطالعه توجه نداشتن به نقوش دوره زنودگي و
به طور ويژه فرهنگ نوجوانان و جوانوان اسوت .ايون غفلوت اگرچوه بوه طوور منطقوي
محصول اهميت کمتر ،مرزبندي موبهم و البتوه کوتواه بوودن دوره کوودکي و جوواني در
جامعه پيشامدرن ايراني (همچون ديگور کشوورها) اسوت ،و اگور چوه تفكيوک نهوادين
محدود و به ويژه شكل نگرفتن نهادهاي آموزشي ،حقووقي و شوهروندي در آن دخيول
هستند ،با اينحال ارتباط و تداخل محدود مسوافران خوارجي بوا موتن روزموره زنودگي
ايراني ،داشتن نگاهي بيروني به واقعيوات اجتمواعي و محوور قورار دادن جهوان بينوي و
جهت گيريهاي (سليقههاي) شخصي (نوه ضورورتاً پيشوداورانه) را بايود در ايون امور
دخيل دانست.
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تقليل ،تقليد و انفعال در فراغت
جستجو براي «داليل» توضيح دهنوده رفتوار هواي کنشوگران در گذشوته ،آشوكارا
وظيفهاي مسئله برانگيز و دشوار است .طيفي از محققان مطالعات فرهنگي اساساً چنوين
جستجويي را خارج از قلمرو مطالعه خود ميدانند زيرا بر اين اعتقادند که خطور چنوين
جستجويي ارائه مفروضاتي درباره انگيزههاي افرادي است که امكان اثبات آنهوا وجوود
ندارد .با اين حال واقعيت اين است که آنچه تشكيل دهنده هر پديده تفريح و فراغت و
معاني مستمر در آن است ،تابع الگوي کنش واحدي نيست و متن اجتمواعي و فرهنگوي
آن را ميسازد .از اين رو اگر چه امكان شناسايي مستقيم ايون معنوا ،بوا دانوش تواريخي
موجود ممكن نيست ،با اين حوال مورور سوفرنامههواي بوه جواي مانوده تخمينوي را از
انگيزهها ،مقاصد و مالحظات ايرانيان در بستر تاريخي آن بدست ميدهد.
طيفي از سفرنامه نويسان خارجي در مشاهدات خود از تجربه فراغتي ايرانيوان بوه
ويژه در دوره قاجار ،به مصرفي شدن و تظاهري بودن اشواره داشوتهانود .ايون مشواهده
کامالً منطبق با آراء مورخين فرهنگي همچون «برک» است که براساس مدل پتالچ ،مردم
شناسان در ايتالياي دوره رنسانس و در مقياس وسيع در اغلب کشورهاي اروپايي ،چين
و ژاپن مصرف تظاهري فزاينده را مورد بحث قرار دادهاند (.)Burke, 1995
دکتر «ويلز» که در عصر ناصورالدين شواه قاجوار بوهايوران سوفر کورده اسوت ،در
مشاهدات خود از نحوه گذران فراغت زنان ايراني مينويسد:
« زنان ايراني به محر آشنايي و هم صحبتي و برقراري معاشورت و مجالسوت بوا
زنان اروپايي سعي در آموختن طرز لباس ،رفتار و آداب و اصول آنان ميکنند و از هموه
لحا ظ در پي تقليد از آنان برمي آيند و اين کار را يک نوع رشد شخصيت و روشنفكري
براي خود بشمار ميآورند» (ويلز.)357 :1368 ،
«پوالک» نيز با اشاره بهاين ميل به تفواخر و مصورف فورآوردههواي غربوي اشواره
ميکند:
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«در مورد پارچههاي خوب و قيمتي [خارجي] عالمت کارخانه بوه لبواس دوختوه
ميشود ،حتي ميکوشند آنرا به صورتي بدوزند که انظار متوجه آن شود .بودين ترتيوب
برچسب شال در قسمت جلو در حوالي جيب دوخته ميشود ،حتي آخر قواره پارچه به
خصوص آن قسمت ها که حروف طاليي به روي آن چسوبانده شوده اسوت در طبقوات
متوسط براي تزيين لباس مورد استفاده قرار ميگيرد» (پوالک.)60 : 1361 ،
مجذوب شدن به فرآوردههاي مصرفي غربي محدود بوه طبقوات بواال يوا متوسوط
جامعه نبوده و به نظر مويرسود کوه انعكاسوي از خودبواختگي و شويفتگي دولتموردان،
درباريان و اصحاب قدرت در ايران است« .فرخ خان امينالدوله» نماينوده دولوت ايوران
که در نيمه دوم قرن نوزده به فرانسه مسافرت کرده در سفرنامهاش به توصويف مجوالس
بالماسكه ،رقص و موسيقي پرداخته است:
«  ...اتاق بزرگي مخصوص رقص است که زن و مرد به هم دسوت داده بوا کموال
آرامي و ادب رقص مينمايند و اين رقص موافق علم موزيكال اختراع شوده اسوت .توا
کسي به چشم خود مشاهده ننمايد ،نميتواند محسنات ايون را دريافوت نمايود .رقوص
فرنگستان نه رقصي اسوت کوه قبواحتي و رکواکتي داشوته باشود .در جميوع فرنگسوتان
پادشاهان و دانشمندان اين علم موزيک را سودمند دانسته و درصدد اخذ آن برآمدهانود.
براي تربيت ايشان اين علم موزيک ،ايون مجلوس و ايون حرکوت رقوص زيواد نوافع و
سودمند است».
«مسعود ميرزا ظلالسلطان» ( )1850 – 1920فرزند ارشد ناصرالدين شواه در سوفر
خود به اروپا که يک سال قبل از انقالب مشروطه به وقوع پيوست در توصويف تئواتر و
اپرا ،صنايع فرهنگي تازه رونق گرفته اروپاي غربي ،مينويسد:
«تياترهاي فرنگستان و اپراها يک نوع سرمشق و خط و تربيت اسوت بوراي موردم
عوام الناس و زنها و بچهها و غيره و غيره ،که ميتوانم بگويم به طور يقين اول قودم و
اول راه هشياري مردم است ،منتها اين است که او را مثل تعزيه و شبيه خواني بوه عينوه
مجسم ميکنند ،براي مسئلهاي معظم» ( ...ظل السلطان.)184-185 : 1368 ،
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البته سويه ديگر اين نگاه که مذمت و تحقير فرهنگ فراغت غربي و دسوتاوردهاي
صنعت فرهنگ قرن بيستمي آن است نيز به موازات در ادبيات برخي سوفرنامه نويسوان
ايراني به «فرنگ» به چشم ميخورد .اين نگواه را بوه درجواتي مويتووان هوم برآموده از
گفتمان فراغتي ر ايج پيشامدرن دانسوت کوه فراغوت را بوا بيهوودگي و بطالوت يكسوان
انگاري ميکردند  -که به نظر ميرسد از گفتمان بديل غربي خود کوه فراغوت مودرن را
زاييده تحوالت قرن نوزدهم و به ويژه انقالب صنعتي ميداند و داللت منفي بر فراغوت
را جز هنگام همراهي با فعاليتهاي ادبي و يا تجديد قوا به لحاظ فرهنگوي و اجتمواعي
موجه ميداند ،تأثير ،پذيرفته باشند  )Vickers, 1990( -و هوم برآموده از اسوتنباطهواي
نادرست از گفتمان ديني (به عنوان گفتمان غالب نظم دهنده هنجاري در جامعه ايراني).
با اين حال در ترسيم آن همچنين بايد به ظهور تدريجي بازنماييهايي از حوزه عموومي
و فرهنگ فراغت غربي در کشورهاي اسالمي و ايران نيز اشاره کورد .بوا الهوام از مودل
رمزگذاري هال ( )Hall, 1977ميتوان گفت کهاين بازنماييها مدلهايي از «ديگوري» را
ميسازند که از آنها ميتوان براي مشوروع جلووه دادن صوورتهواي داخلوي فراغوت و
هنجارهاي حاکم بر آن ،نسبت به جايگزينهاي خارجي آنها استفاده کرد.
اين بازنماييها نيز همانند بديل شرق شناسانه خود  -اگرچه با قدرت و برد بسيار
کمتر  -با توسل به اسطورهها و کليشهها ،قرائت مرجح را ميسوازند .بودين ترتيوب بوه
همان نسبت که حساسيت و عدم درک سفرنامه نويسان غربي از اهميت و نقش حجاب
در زندگي روزمره زنان ايراني و اکراه در مصرف الكل -يا دست کم علنوي نسواختن آن
 نگرش يک بعدي از واقعيت فراغت ايراني (اسالمي) را ترسيم ميکند ،در آثار برخويسووفرنامه نويسووان ايرانووي نيووز ايوودئولوژي متقابوول عموول م ويکنوود کووه بووا مبالغووه در
تصويرسازيهاي خود ،فضايي يكسره غير اخالقي و ناامن را از فرهنگ فراغوت غربوي
نمايان ميسازند.
«حاجي پيورزاده» در سوفرنامه خوود و در تشوريح گوذران فراغوت موردم پواريس
ميآورد:
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«در تئاتر و سيرکها و قهوه خانهها از جنس کريم شويرهاي و اسوماعيل بوزاز کوه
سفيدي به صورت خود ماليده و لباسهاي مضحكه پوشيدهاند بسيارند و موردم پواريس
از وضع آنها و بازيگري آنها باز خوش دارند .مشغوليات و تفريح اهل پاريس تماماً به
لهو و لعب و بازي و مضحكههاست و اينها را نيز کماالت ميدانند .... ».ابوداً در تموام
پاريس دين ،مذهب ،ديانت ،معنويت ،روحانيت ،حقيقوت ،انسوانيت ،نواموس ،عورض،
مردي ،مردانيت و غيرت به هيچ وجه من الوجوه يافت نميشود (حواجيپيورزاد:1360 ،
.)247-248
دريافوت ديگوري کوه از آثوار سوفرنامهنويسوان غربوي آشوكار اسوت ،تفوواوت در
«ايدئولوژي تفريح» و تلقي سطحي و در مواردي تقليل آن در جامعهايراني است .آشكار
است کهاين تلقي تا اندازهاي برآمده از سطح تفكيک اجتمواعي و نهوادي بيشوتر جامعوه
غربي و شكل گيري و رواج نهادهاي فراغتي مدرن (سينما ،تئاتر ،رستوران ،مطبوعوات و
موارد مشابه) و نيزتفاوتهاي فرهنگي در ماهيوت و کيفيوت تجربوه لوذت و تفوريح در
جامعهايراني است ،اگرچه سويههاي آسيب شناسوانه آن نيوز بوا واقعيوت تجربوه اموروز
فراغت ايراني چندان بيگانه نيست.
وجهووي از رفتووار تقليوول گوورا يووا نووه فراغتووي ،راحووت طلبووي و اسووتفاده
نكردن از فرصت فراغت براي تامل ،خلوت فردي و بازانديشي است.
«شاردن» در تشريح نگاهايرانيان به گردش مينويسد:
«نه ايرانيان و نه هيچكدام از مردم ممالک شرق نميداننود کوه گوردش چيسوت و
بسيار متعجب ميشوند که ببينند ما در خيابانهاي باغهايمان قدم زنان ميرويم و بعد بر
ميگرديم و به همين گونه دو سه ساعت ادامه مويدهويم .آنهوا بورعكس يوک قوالي در
زيباترين محل باغ پهن ميکنند تا بر آن بنشينند و به تماشاي سوبزه بپردازنود؛ اگور هوم
برخيزند ،جز براي چيدن و خوردن ميوه نيست» (شاردن.)298 :1374 ،
اگرچه اشاره به کم تحرکي و انفعوال در رفتوار گوردش (پيوک نيوک) بوه عنووان
ويژگيهاي بارز و متداوم تفريح ايراني مشاهدهاي دقيق است ،با اينحوال عادالنوه اسوت
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که تامل در طبيعت و بهره مند شدن از جلوههاي زيبا شناسوانه آن را نيوز عوادتي مفيود
پنداريم .به نظر ميرسد شاردن بدون تالش براي يافتن منطق مشاهدات خود در نسبيت
با فرهنگ ايراني ،صرف تفاوت آن با فرهنگ فراغتي غربي را برجسته و به نوعي اعتبوار
و تفوق فرهنگ خود را مفروض گرفته است.
«موريس دوکوتزبوئه» سفير روسيه در عهد فتحعلي شاه نيز عقيدهاي مشابه دارد:
در عالم چيزي مضحک تر از گردش يک ايراني نيست .وقتي ببينيد يوک خوارجي
بر طول خانه قدم ميزند بدواً گمان ميکنند کار واجبوي دارد ،همينكوه ديدنود حرکوت
ادامه يافت ،به تعجب در او نگريسته ديوانهاش ميپندارند .از خانوه بيورون نرونود مگور
سواره (دوکوتزبوئه.)70 :1348 ،
اين توصيف اگرچه در اين ايام تداعي کننده فرهنگ ،نامناسب اسوتفاده از خوودرو
در ايران و ارزشمند تلقي شدن تصاحب و به ويژه استفاده از آن ولوو در موقعيوتهواي
کمتر ضروري است ،با اينحال نميتوان آن را تصوويري از زنودگي عمووم موردم ايوران
دانست و بيشتر مصداقي از سبک زندگي طبقات مرفوه تور و قدرتمنودتر جامعوهايرانوي
است.
بي عالقگي به سرمايه گذاري براي کسب مهوارتهواي مفيود و سورگرم کننوده و
زندگي و توجه (مصرف) انفعالي ،جنبه ديگري از مشاهدات مسافران خارجي بوه ايوران
است:
« .....درست است کهايرانيها بسيار از آواز ،موسيقي و رقص خوششان ميآيد ،اما
به عنوان مردماني آزاده از پرداختن بهاين هنرها ابا دارند و فقط ميخواهند بوا پرداخوت
پول از اين هنرها که توسط ديگران اجرا ميشود ،لذت ببرنود .در جشونهواي عموومي،
مسابقات دو ،عروسيها و غيره هنرمنداني را اجير ميکنند کوه بوا هنرنمواييهواي خوود
مردم و ميهمانان را سرگرم ميدارند (پوالک».)201 :1361 ،
اکراه و بي ميلي که پوالک از آن ياد ميکنود را مويتووان برآموده از ارزشگوذاري
پايين هنرمندان مردمي و محلي و رواج گفتماني دانست که با تأسي به موذهب و ايجواد
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تقابلهايي قطبي ،رفتارهاي پيشتر ياد شده را در مغوايرت و يوا دسوت کوم فاصوله بوا
احترام و منزلتي ميانگاشتند که مجريان ساير حرف در آن اشتغال داشتند.
استعمال و رواج اصطالحاتي چون مطرب ،و در حاشيه بوودن و مهجوريوت ايون
دسته در برهههاي طوالني از تاريخ معاصر گواهي بر اين مدعاست« .پرگويي» و «پرسوه
زني» نيز از ديگر خصايص فراغتي است که در اين آثار به تفريح ايرانوي منتسوب شوده
است.
برداشت صوري از يک نشانه فراغتي مجددا در اين نقل قول و کاربرد اين صفات
نمايان ميگردد .معاشرت پذيري که زيمل آن را صورت نابي از تجربه فراغتي ميدانود،
کنشي غير قابل تقليل به انگيزههاي ابزاري اسوت و در انديشوههواي فالسوفه کالسويک
يونان نيز به عنوان مفري براي کنترل جهت گيريهاي نابخردانه انساني مورد توجه قورار
داشته است .ايون صوورت فراغتوي ،بوه عنووان نشوانهاي ارتبواطي و هنجواري اخالقوي
نيزاهميت ويژهاي در فرهنگهاي شرقي و بوه ويوژه در فرهنوگ فراغتوي ايرانيوان دارد.
پژوهشهاي بزرگ مقياس پيمايشي در ايران امروز همچنان نشان ميدهنود کوه فرهنوگ
گپ و گفتگوهاي دوستانه ،خانوادگي و اجتماعي در مراتب باالي اولويتهواي فراغتوي
گروههاي گوناگون سني و اجتماعي است .گفتگوهاي دوستانه در فرهنگ ايراني همواره
شيوهاي براي تقويت مراودات و غلبه بر احساس ذهني و يوا واقعوي نوا امنوي و تعوادل
بخشي در زندگي اجتماعي بوده است و ابزارها و امكانات و ظرفيوتهواي ويوژه زبوان
فارسي قابليتهاي زيادي در انتقال عواطف و همدلي در ميان کواربران آن ايجواد کورده
است (نگاه کنيد به فرهادي 1389 ،و بيمن .)1381 :به نظر ميرسد کوه در غيواب تنووع
صورتهاي سرگرمي به ويژه در حوزه عمومي و شكل نگرفتن صنايع سرگرمي جديود
غربي در ايران ،و همچنين در هم تنيدگي و ادغام بيشتر فعاليتهاي کاري و غير کواري
(که کار کارخانهاي در غرب در انقالب صونعتي آنورا برجسوته کورد) ،فرهنوگ گوپ و
گفتگو در گذشته بيشتررواج داشته است.
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«برد و وستون» جهانگردان آمريكايي که در اواخر حكومت رضاخان بهايران سوفر
کردهاند در سفرنامه مشترک خود اين رفتار را چنين توصيف ميکنند:
«به قول يكي از دوستان بازارهاي ايران پر از مردم بيكاري است که کارشوان فقوط
و فقط تماشا و گفتگو کردن است .اين عده ساعتها بوي هودف و نتيجوه بوه تماشواي
کسي يا چيزي از نقاط گوناگون ميايستند و مدتها پيرامون مسائل هيچ و پوچ سوخن
ميگويند و از اين طريق وقتشان را ميگذرانند» (برد ووستون.)168 :1376 ،
برخوووي اشوووارات نيزعالقوووه شوووديد بوووه معاشووورت در ميوووان ايرانيوووان را بوووه
بووواال بوووودن نووورخ بيسووووادي و توجوووه بوووه ارتبووواط شوووفاهي بوووراي جبوووران آن
مربوط دانستهاند:
«ايرانيها که بيشترشان سواد خواندن ندارند ،نقالهواي قوابلي هسوتند و بوه ويوژه
داستانهايي را دوست دارند که به زمان حوال مربووط اسوت» (سوكويل وسوت:1383 ،
.)120
ال بوا شورايط
آشكار است که در غياب فراغوت مبتنوي بور مصورف کوا ًال کوه کوام ً
جامعهايراني تا نيمه دوم قرن بيستم منطبق است ،معاشرت پذيري را همصودا بوا زيمول
بايد نمونهاي از فعاليتهاي تفريحي محسوب کرد که قابل تقليول بوه صوورتهواي پور
کردن خالي زمان و مكان نيست .معاشرت پذيري بعالوه به مثابوه يوک بوازي اجتمواعي
انجام ميشود و افراد به کمک آن به واقع جامعه را بازي مويکننود ( )Simmel, 1971و
در شرايط اقتدار دستبااليي1و شديد حاکم بر فرهنگ سياسي در تواريخ ايوران فرصوتي
را براي تعامل دمكراتيک و غير سلسله مراتبي مهيا ميساخت.
عالوه بر هيجان مفرط براي گفتگو و معاشرت پذيري طوالني که خصلتي برآموده
از اقتضائات فرهنگ عمومي و با پيامدهاي مثبت است ،اتالف وقت و مصرف منفعالنوه

 -1حداکثري
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فراغت که از آسيبهاي فراغتي در جامعه امروز ايران نيز محسوب ميشوود ،بوه عنووان
صفتي تاريخي مورد توجه سفرنامه نويسان خارجي بوده است.
کلود آنه مسافر خارجي بهايران در عصر قاجار در کتاب گلهواي سورخ اصوفهان
(ايران با اتومبيل) ميآورد:
«[ ]...مردان ايراني تا بخواهيد بي هودف در کوچوه و بوازار پرسوه مويزننود و بوا
يكديگر پرحرفي ميکنند .به هر نقطه شهر که قدم بگذاريد از کوچوه و بوازار گرفتوه توا
ميدانهاي گوناگون ،مردان فراواني را ميبينيد که دو به دو يا به صورت گروههاي چنود
نفري در سايه درخت يا ديواري گرد آمدهاند و به پرگويي مشغولند» (آنه.)160 :1370 ،
اگر حضور کمتر مفيد و پرسه زني مردان گواه ممكون اسوت بوا کمتورين تحورک
فيزيكي همراه باشد ،فرهنگ جنسيتي و تفكيک فراغتوي ،فراغوت زنانوه را منفعالنوه تور
ميساخته است .در خصوص گذران اوقات فراغت زنان ايراني «شاردن» مينويسد:
«زنان و خواجگان بر اطالق هميشه خانه نشينند .يا لميدهاند ،يا نشستهانود .هرگوز
ورزش نميکنند ،اما عدم تحرک در وجودشوان اختاللوي پديود نمويآورد ( »...شواردن،
.)374 :1374
«دروويل» نيوز کوه در دوره فتحعلوي شواه بوهايوران سوفر کورده در هموين زمينوه
مينويسد:
«درباره کار و سرگرمي زنهاي ايراني متحيرم چه بنويسم تا زماني که مادر نشدهاند
به کاري جز آرايش خود نميپردازند .اين آرايش اگرچه سادهتر از آرايش زنان اروپوايي
است ولي به همان اندازه وقتشان را ميگيرد .معموالً اوقات فراغوت را روي قواليهواي
بسيار زيبا و در مقابل پنجرههايي که در پايين آن حوض آبي قرار دارد ميگذرانند و توا
موقعي که هوا خنک شود در آنجا قليان ميکشند ،قهوه مينوشوند و بوه ديود و بازديود
ميپردازند؛ آن گاه براي گردش به خارج شهر ميروند و غالب اوقات تا اوايل شوب در
آنجا ميمانند» (سيفالدوله.)45 :1364 ،
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جداي از مالحظات فرهنگي و اختالط کمتر زمانهاي فراغتوي دو جونس جوز در
اعياد و مناسبتهاي ملي و مذهبي و يا گردشهاي خانوادگي ،تاخير در شكل گيوري و
رواج گفتمان پزشكي و سالمتي در ايوران احتموا ًال توا پايوان قورن نووزدهم و تورويج و
اولويت کمتر آن در ميان زنان را ميتووان در اجتمواعي شودن ضوعيف ورزشوي و کوم
تحرکي در بدنه جامعه و به ويژه زنان حائز اهميت دانست .با اين حال عرصهها و ميودا
نهاي متنوع خانگي و عمومي (اجتماعي) ديگري را نيز ميتوان براي فراغوت زنوان در
متن جامعه سنتي و پيشا مدرن ايراني مطرح کرد که از ديد اين نويسندگان مغفول مانوده
است (براي آشنايي با برخي از اين تفريحوات و رسووم در شوهر تهوران نگواه کنيود بوه
کتيرايي 1378 ،و شهري.)1381 ،
از آنچه در سفرنامه ها انعكواس يافتوه بوه وضووح مويتووان دريافوت کوه حووزه
فعاليتهاي انساني کهاينک و برآمده از منابع ،نظريهها و تاريخ نگواري غربوي «فراغوت»
ميخوانيم ،حوزهاي طبقه بندي و تفكيوک نشوده را شوامل مويشوده کوه صوورتهواي
متفاوتي از تفريح را (هرچند ساده) با تعابيري متفاوت در بر مويگرفتوه اسوت .در ايون
مجموعه آشكارا توجه زيادي به دانش و گفتمان پزشكي و تأکيد آن بر اهميوت تناسوب
و به ويژه ورزش در زندگي روزمره دو جنس معطوف نميگرديده است .ايون گفتموان
اگرچه در غرب نيز با تاخير تبلور يافته است ،بوا اينحوال اعتقواد بور ايون اسوت کوه توا
سالهاي مياني قرن شانزدهم توجه جديدي به فعاليتهاي فراغتي  -که ريشه عميوق آن
را ميتوان در رواج آرمانهاي انسان گرا يا نه از آموزش و پرورش و ارزيابي مجودد از
ارزش بازي در زندگي روزمره جستجو کرد  ،-توجه منظم پزشكان را نيز به خود جلب
کرده بود ( .)Arcanheli, 2003: 122البته گفتمان ديني اديان الهي و به ويژه اسالم نيز از
قرن ها پيش مروج توجه و اعمال انضباط خاصي به بدن بوراي حفوو تعوادل و تضومين
سالمت جسمي و روحي آن بودهاند ،با اينحال گفتمان پزشكي به ويژه با شوكل گيوري
ورزش نوووين و تمهيوودات زيرسوواختي مربوووط بووه آن  -المپيووک ،ورزشووگاههووا و
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تكنولوژيهاي ورزشي  -از اواخر قرن هجدهم در اروپا شرايط جديودي را پديود آورد
که امتداد آن در قرن نوزدهم و بيستم انقالبي در ورزش را به همراه داشت.
فضاهاي فراغتي :هر گونه تحولي در ابعواد تجربوه فراغوت و مسوير تواريخي آن
ناگزير با چارچوب اجتماعي و فرهنگوي کوهايون تجربوه در آن واقوع مويشوود پيونود
مي خورد .آنچه از بازسازي فضاي فراغتي و تفريحي ايران توسط سفرنامه نويسان غربي
نمايان ميسازد ،شكل نگرفتن صورتهاي تفكيک شده و خواص تفوريح اسوت کوه در
قالب فضاهاي ويژه بسته و يا باز تعريف شووند .ايون در حوالي اسوت کوه دوره مشوابه
(رنسانس) در غرب ،شاهد تحولي در ايجاد فضاهاي متنوع فراغتي  -از سالنهاي بازي
تا تئاتر ،از کتابخانه تا رستوران ،از قمارخانه تا مكانهاي برگزاري مكالمات فرهيختوه -
بود .مواجهه مسافران ايراني با غرب و انعكاس تجارب و مشاهدات آنها از اين تحوول
پديد آمده در ميدان اجتماعي و فرهنگي جامعوه غربوي ،تفواوت و تقابولهوا را آشوكار
ميسازد.
«حاجي پيرزاده» در سفر خود به پاريس و مواجهه با رستوران مينويسد:
«در پاريس بسيار کسان هستند که در خانه خوود غوذا نمويخورنود و کارخانوه و
مطبخ خود را ندارند .خود و عيال خود ميآيند در اتاق غذاخوري ،هتل يا در جايي کوه
آن را رستوران ميگويند ،يعني محل غذاخوري در همه گذرها و محلها هسوت ...بعود
از صرف غذا قيمت غذا را داده و به منزل خود ميروند و از براي اعلوي وادنواي موردم
فرنگستان اين نوع محل غذا خوري بسيار است که همه اوقات بي زحمت در آن محول
غذاي خوب حاضر است (حاجي پيرزاده».)208 :1360 ،
«حاج سياح محالتي» نيز در سفرنامه اش به رستوران يا به تعبير خود طعام خانه به
عنوان يک نهاد فراغتي جديد اشاره کرده است:
«چون شخص [به طعام خانه] داخل ميشود ،ميزها نهادهاند ،پارچه سفيدي بور آن
پوشيده و ظروف منظم چيده ،کارد و چنگال و قاشق در ظروف چيده و روزنامههوا بوه
ميز نهاده که هنگام غذاخوردن آنجا ميروند ،کاغذ قيمت طعام بور ميوز گذاشوته اسوت،
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چون داخل ميشوند ،بدان ورقه مالحظه کرده ،سفارش هر گونه غوذايي کوه بخواهنود،
ميکنند( »...محالتي.)189 :1378 ،
نمونههاي مشابهي از اين مواجهه با نهادهاي جديود التاسويس فراغتوي را در آثوار
ديگر نويسندگان ايران ي از سفر بوه اروپوا در دو سوده گذشوته و در مواجهوه بوا پديوده
روزنامه ،سينما ،تئاتر ،نمايش باله ،اپرا ،کاريكاتور ،سيرک و موارد مشابه ميتووان يافوت
که يا ساختار و قواعد و سواز و کوار آن را بوه خووبي شوناخته و يوا از سور ناآشونايي،
مصلحت گرايي و يا فرصت طلبي تفسير و يوا اسوتفاده نادرسوت از آن صوورت گرفتوه
است.
صورتهاي نوظهور فراغتي غربي ضمن آنكوه خوود برگرفتوه از تغييور در حووزه
عمومي ،آزاديهواي مودني ،رواج ايودئولوژي فردگرايانوه و البتوه تحوول تكنولووژي و
برخورداري از قدرت اقتصادي بيشتر و رفاه بيشتر بودند ،نظم جديدي را نيز در زندگي
روزمره و انضباط زماني و مكاني آن برقرار ساختند.
اگرچهاين صنايع مصرفي به مدد عالقه شخصي و طبع مصرف گرا يا نوه و تجودد
خواهانه سالطين ايراني و برخي گروههاي ذي نفوذ از نيمه دوم قورن نووزدهم تودريجاً
بهايران نيز سرايت کرد ،با اينحال اين رواج کمتر در امتداد تحوالت اجتمواعي و منطبوق
با فضا و فرهنگ فراغتي جامعه ايراني بوده است.
براي مثال در حالي که فرهنگ موسيقي کالسيک و برگزاري کنسرت موسويقي در
سنت تفريحي غرب را نويسندگان غربوي برآموده از تحووالت مربووط بوه اواخور دوره
ويكتوريا در انگلستان و کشف آن را به خرده فرهنگهاي طبقوه متوسوط ايون کشوور و
سازماندهي آن را در حول نظام تجاري روبه رشد سرمايه داري مربوط مويداننود (نگواه
کنيد به  ،)Faulk, 2004فرهنگ قهوه خانهاي در ايران به مثابه ميوداني بوراي سورگرمي،
گفتگو و مشارکت در حوزه عمومي رو به افول گذاشت و نهادهاي مدرن وارد شوده از
غرب نيز جايگزين مناسبي براي آن نگرديدند.
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آثووار سووفرنامه نويسووان غربووي تحسووين و گوواه شووگفتي ايوون مسووافران را
از پويايي ،هيجان و فضاي امن اين اماکن در ايران نشان ميدهد:
«در قهوووه خانووه مووردم چوواي مووينوشووند ،بووا يكووديگر بووه گرمووي و خوشوورويي سووخن
م ويگوينوود ،در اينجاسووت کووه هوور کووس صوواحب خبوور اسووت و همووه م ويتواننوود بووي توورس و بوويم
دربوواره سياسووت بووه آزادي صووحبت بدارنوود ...دامنووه آزادي در ايوون مراکووز اجتموواع چنوودان گسووترده
اسووت کووه هماننوود آن در هوويچ نقطووه دنيووا وجووود ن ودارد .هوور کووس بووه سووخن هوور کووه مايوول اسووت
گووش مويدهوود و آنكوه بوه جوود سوخن مويگويوود ،حوق نودارد معتوورض کسوي شوود کووه بوه طنووز و
کنايه حرف ميزند (شاردن.)844-5 :1374 ،
دو قوورن بعوود نيووز« ،بوورد و وسووتون» مسووافران آمريكووايي در توصوويف فضوواي دمكراتيووک و
صميمي اين قهوه خانه ميآورند:
«چاي خانه يا به قول مردم ايران قهوه خانه ،گونهاي باشگاه و مرکز اجتماع موردم،
و کانون همه فعاليتهاي سياسي و اجتماعي طبقات گوناگون ايرانيان است که برکنار از
تشريفات و به صورتي دمكراتيک اداره ميشود و مردم از هر صنف و دسوته و طبقوهاي
معموالً ساعاتي از اوقات بيكار خود را در اين محل ميگذرانند .ما در آمريكا نمونهايون
باشگاه را که توسط مردم اداره ميشود و به صورت طبيعي مورد اسوتقبال موردم باشود،
نداريم (برد و وستون».)93 :1376 ،
بووه نظوور موويرسوود پووس از دوران اوج رونووق قهوووه خانووههووا در دوره صووفوي ،در اواخوور
قوورن هجوودهم و اوايوول قوورن نوووزدهم قهوووهخانووههووا بووه داليوول سياسووي و فضوواي نامناسووب
اجتمووواعي دچوووار رکوووود نسوووبي شوووده و مجووودداً در دوره قاجوووار رونوووق يافتنووود .ويژگوووي ديگووور
قهوووه خانووههووا در ايوون دوره تفكيووک اجتموواعي در نقووش و کووارکرد  -قهوووه خانووههوواي سياسووي و
ادبووي  -و نيووز تفكيووک طبقوواتي آنهووا بووود .بعووالوه مصوورف مووواد مخوودر ارگووانيكي از قبيوول تريوواک
و يووا حشوويش کووه بووه صووورت تفننووي در بووين بخشووي از مووردم ايوون دوره رواج يافتووه بووود بووه
رفتوواري رايووج در قهوووه خانووههووا تبووديل شوود« .عووالوه بوور ايوون در سووالهوواي پايوواني قوورن  18و
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آغووازقرن  19اسووتفاده از مووواد مخوودر در جامعووه رواج زيووادي يافتووه و تجربووهاي رايووج در زنوودگي
روزمره بسياري از ايرانيان به شمار ميآمد» (.)Matthee, 2005: 293
در مجموووع کارکردهوواي متنوووع و موودني قهوووه خانووه در ايووران ،فرصووتي را بووراي حضووور
گوووروههووواي گونووواگون اجتمووواعي  -هووور چنووود مردانوووه  -و دريافوووت هويوووت از آن فوووراهم
م ويسوواخت .قهوووه خانووههووا در امت وداد فضوواي خصوصووي خانووه و فضوواي عمووومي جامعووه و فووارغ
از مرزبنوودي اجتموواعي ،هويووت ويووژهاي را بووه اجتماعووات شووهري ايووران بخشوويده بودنوود و آنچنووان
اهميتووي کسووب کوورده بودنوود کووه دولووت عثموواني در نگوواه خووود بووراي توورويج عناصوور موودرن
سووورگرمي و تجووودد جامعوووه ،آنهوووا را الگوووويي بووراي انتخووواب و همسوووان انگووواري مووييافوووت
(.)Caksu, 2004: 117-133
زورخانووه نيووز بووه مثابووه ديگوور فضوواي فراغتووي مردانووة سوونتي جامعووه ايووران ،در فراينوود
نوسووازي جامعووهايرانووي آسوويب فووراوان ديووده و بووا ورود عناصوور و انديشووههوواي موودرن غربووي
فراغتووي در اوايوول قوورن بيسووتم فرهنووگ زورخانووه نيووز هووم از جانووب دولووت و هووم نخبگووان سياسووي
بووا بووي مهووري مواجووه شوود .اگرچووه دولووت پهلوووي بووا اسووتفادههوواي ابووزاري از زورخانووه در جهووت
تقويووت ايوودئولوژي ملووي گرايووي ايرانووي تووالش کوورد و زورخانووه بووه مثابووه ورزش باسووتاني و
جلوووهاي از مقاومووت پنهووان ايرانيووان در برابوور تهوواجم اعووراب بازنمووايي موويگرديوود ،بووا اينحووال بووا
ظهوووور سوووبکهووواي جديووود کشوووتي آزاد و فرنگوووي در سوووالهووواي دهوووه  1940و نيوووز ديگووور
ورزشهوواي موودرن تماشوواگر پسووند ،از جايگوواه و اهميووت سوونت ورزش زورخانووهاي نيووز کاسووته
شد.
عووالوه بوور فضوواي بسووته قهوووه خانووه و زورخانووه ،فضوواهاي عمووومي نيووز نقووش مووؤثري در
ارائووه فرصووتهوواي فراغتووي و تعووامالت بازيگوشووانه فووراهم موويسوواختند .ميووادين شووهر کووه امووروز
تقريب واً تنهووا مكوواني بووراي عبووور و موورور و توزيووع ترافيووک و يووا حووداکثر نمووايش زيباشناسووانه هنووري
اسووت ،اصووليتوورين محوول برگووزاري نمووايشهوواي عمووومي ،کووار ناوالهووا و ديگوور خوودمات فراغتووي
و تفريحووي بودنوود کووه در کنووار بازارهووا ،فضوواهاي مردمووي را بووراي ارتبوواط و تعووامالت دوسووتانه مهيووا
ميساختند.
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«شاردن» در زمينه ورزشها ،بازيها و سرگرميهاي رايج عصر صفوي مينويسد:
«ميووان ميوودانهووايي کووه موون در شووهرهاي گونوواگون ديوودهام ،ميوودان تبريووز از همووه وسوويعتوور
اسووت ... ،عصوورها مووردم ب وراي گووردش و گووذران فراغووت و ديوودن نمووايشهووايي کووه در ايوون مكووان
اجورا مويشووود بووه ميودان مويآينوود ،بووه طوووري کووه هميشووه پوور از جمعيووت اسووت .نمووايشهووايي کووه
در ايووون محووول انجوووام موويگيووورد عبوووارت اسوووت از :شوووعبده بوووازي ،چشوووم بنووودي ،بنوودبازي،
کشووتيگيووري ،جنووگ قوووچهووا ،گاوبووازي ،معرکووه گيووري ،قوووالي ،حماسووه س ورايي ،رقووص گوورگ و
بسيار نمايشهاي ديگر( ...شاردن».)479 :1374 ،
ميوودانهوواي بووزرگ شووهر همچنووين محوول برگووزاري مسووابات ورزشووي نيووز بوووده اسووت
واشووارههوواي زيووادي بووه برگووزاري نمووايشهوواي باشووكوه ورزشووي (چوگووان ،اسووب سووواري،
کشووتي ،تيرانوودازي و موووارد مشووابه) بووا حضووور فووراوان تماشوواگران زن و موورد در آثووار مووورد
بررسووي بووه چشووم م ويخووورد .نمووايشهوواي عمووومي و فسووتيوالهوواي قووومي ،دينووي و ملووي اگرچووه
از کووارکرد موودرن خووود کووه تقويووت هويووتهوواي جمعووي مبتنووي بوور مليووت و شووهروندي اسووت
فاصووله داشووتند و اگرچووه بووه واسووطه عوودم تووداوم و نهادينووه شوودن پيونوود مسووتحكمي بووا فرهنووگ
عامووه پسووند نوووين ايرانووي پي ودا نكردنوود ،بووا ايوون حووال نقووش بس وزايي در ايجوواد انسووجام اجتموواعي و
ارتقاء سالمت اجتماعي و رواني شرکت کنندگان داشتند.

نتيجهگيري
گ وزاره کلووي کووه ايوون مقالووه ب ودنبال روشوون سوواختن آن بووود بوور پايووهايوون اسووتدالل ق ورار داشووت
کووه فرهنووگ فراغتووي ايووران پوويش از موودرن (قوورون  16تووا پايووان  )19بوورخالف پيچيوودگي ،تكميوول،
تداوم و انطباق بديل غربي آن با متن سنتي و نيز مدرن آن ،با گسست مواجه بوده است.
ايوون اسووتدالل اگرچووه نووه برپايووه کووار ضووروري و مهووم تقبوول رويكووردي توواريخي و يووا در
قالووب يكووي از سوونتهوواي رايووج توواريخ فرهنگووي ،بلكووه براسوواس بازنموواييهوواي توواريخي از آثووار
نويسووندگان سووفرنامه نووويس ايرانووي و غربووي ارائووه شووده و در نتيجووه آن را موويتوووان موووقتي و يووا
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آزمايشووي دانسووت ،بووا اينحووال بووه تحريووک انديشووه در ايوون خصوووص و طوورح سووواالت و
فرضيههايي براي مطالعات آتي کمک ميکند.
مووورور آثوووار ثانويوووه در دسوووترس نشوووان داد کوووه در دوره تووواريخي مووووردنظر تحوووول
خودجوشووي در مووتن جامعووه ايرانووي بووه سوومت ايجوواد انضووباط ،قاعووده منوودي ،تفكيووک ،حرفووهاي
شوودن و تجوواري شوودن صووورتهوواي مقبووول و بووومي فرهنووگ فراغتووي ايرانووي صووورت نگرفووت
و در غيوواب گفتمووان قدرتمنوود درونووي تشووويق کننووده رشوود فرهنووگ و رفتارهوواي تفريحووي ،ايوون
ميوودان بووه صووورت فزاينوودهاي در تصوورف صووورتهوواي وارداتووي ،غيربووومي و اغلووب مصوورفي
فراغتووي غوورب قوورار گرفووت .بوور ايوون اسوواس در آثووار موورور شووده مربوووط بووهايووران و يووا در نگوواه
ايرانوويهوواي مسووافر بووه غوورب ،نش وانههووا ،مفوواهيم و تقابوولهوواي رايجووي کووه شووكل دهنووده فرهنووگ
فراغتي مدرن است کمتر به چشم ميخورد و جلوهاي کامالً متفاوت دارد.
تمووايز کووار و غيوور کووار ،گسووترش کووار کارخانووهاي ،اهميووت يووافتن نظوواممنوود ورزشهوواي
تماشوواگر پسووند (کووه در ميوودانهوواي تعريووف شووده و خوواص انجووام موويشوود) ،تغييوور راديكووال در
نگوواه منف وي بووه فراغووت (بووه واسووطه افووول و يووا کمرنووگ شوودن نقووش گفتمووان اخووالق گ ورا يووا نووه و
زهدگرايانووه مسوويحيت پيشووامدرن) و حمايووت قوووي گفتمووان پزشووكي از فعاليووتهوواي فراغتووي،
کووه برخووي از زمينووههووا و ويژگوويهوواي توواريخي فرهنووگ فراغتووي غربووي محسوووب موويشوووند،
شباهت چنداني با اين زمينهها در ايران نداشت.
تفووريح ايرانووي در وجووه غالووب فرصووتي بووراي معاشوورت پووذيري (گوواه همووراه بووا نمووايش و
تفووواخر) خلووووت و اسوووتراحت فوووردي ،حوووو بصوووري از طبيعوووت ،سوووفر موووذهبي ،شووورکت در
مجووالس و نمووايشهوواي عمووومي (ملووي ،محلووي) فووراهم موويسوواخت کووه سووهم کمووي و کيفووي
چووارچوب خانووه در تجربووه آن بووا توجووه بووه نش وانههوواي موجووود رو بووه اف وزايش بوووده اسووت .عناصوور
فرهنووگ عامووه پسووند جديوود کووه بووه لحوواظ توواريخي تووأثيري تعيووين کننووده در شووكل دادن گووذران
فراغووت در دو قوورن اخيوور در دنيوواي غوورب داشووتهانوود (روزنامووه ،مجووالت ،رمووان و مكووانهوواي
عمووومي تفريحووي) تووأثير مش وابهي را در جامعووهايرانووي بوور جوواي نگذاشووته و تنهووا بووا واسووطه صوونعت
فرهنووگ تجوواري و بووا محوورکهوواي مصوورف گوورا يووا نووه وارد و فراگيوور شوودند .فسووتيوالهووا،
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نمووايشهووا و جشوونهوواي محلووي ،ملووي و قووومي ايرانووي بووا وجووود سوونت ديرپووا و مسووتحكم
توواريخي خووود ،در قوورون معاصوور تووأثير تعيووين کننوودهاي بوور تقويووت هويووتهوواي جمعووي موودني و
شووهروندي نداشووتهانوود .انقووالب ورزش کووه در قوورن هجووده و نوووزده بووه تغييوور فرهنووگ فراغتووي
غربووي انجاميوود آثووار يكسوواني را در ايووران بوودنبال نداشووته اسووت .تقابوولهوواي مفهووومي تأثيرگووذار بوور
ادبيووات ،واژگووان و فلسووفه فراغووت غربووي (بووراي مثووال کووار در برابوور فراغووت ،فووردي در برابوور
نهووادين ،لووذت در برابوور وظيفووه) اهميووت و نقووش يكسوواني را در فضوواي فرهنگووي و اجتموواعي
جامعووهايرانووي نداشووتهانوود .فضوواها و ميوودانهوواي تخصصووي سربسووته کووه بووراي مصووارف فراغتووي
ورزشووي ،هنووري و سوورگرميهوواي عمووومي در غوورب شووكل گرفووت ،مسووير تكاموول مشووابهي را
در ايران تجربه نكرده است.
آنچووه بيووان شوود نشووانههووايي را از فاصووله توواريخي و فرهنگووي جامعووه ايرانووي بووا فراغووت
موودرن غربووي و فراينوود شووكل گيووري توودريجي آن نشووان م ويدهوود .ايوون فاصووله ناکووافي بووودن و گوواه
نارسووا بووودن مفهوووم سووازيهوواي غربووي را در تعريووف و نظريووه پووردازي فراغووت ايرانووي نشووان
موويدهوود .مطالعووات توواريخ نگوواري اجتموواعي و فرهنگووي و همچنووين تعمووق در ادبيووات کهوون و
غنووي ايرانووي بووا اتكوواء بووه منووابع اوليووه و نيووز آثووار و نشووانههوواي باسووتاني و توواريخي بووه جوواي مانووده
م ويتواننوود در فهووم بهتوور تجربووه فراغووت ايرانووي و ترسوويم بسووتر و سووير تحوووالت آن نقووش بسووزايي
داشووته و اسووبابي را بووراي ارزيووابي و نقوود آثووار بووه جوواي مانووده از سووفرنامه نويسووان غيرايرانووي فووراهم
سازند.
* از خووانمهووا مووريم اموون پووور ،شوويما فوورزادمنش و جيووران جاليوور و نيووز آقوواي حاموود
يوسوووفي کوووه در جموووع آوري اطالعوووات اسووونادي ايووون مقالوووه همكووواري داشوووتهانووود ،تشوووكر
ميگردد.
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