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 بودگی جوانان رسانه مدرن، تجربه فراغت و سوژه

  1نریمان محمدي

  
  

  چکیده
هاي  هاي اخیر، بسیاري از تجربه تحوالت گسترده در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در دهه

هاي  ترین این تحوالت، حاکم شدن منطق رسانه یکی از مهم. انسانی را تحت تأثیر خود قرار داده است
. هاي جوامع را با چالش جدي روبرو نموده است ر سیطره زندگی مدرن است که بسیاري از سنتارتباطی ب

ي زندگی اجتماعی انسان مدرن است که تحت تأثیر ها سبک زندگی و تجربه فراغت یکی از حوزه
به مقاله حاضر در همین راستا، به دنبال بررسی تجر. هاي ارتباطی، تغییراتی را تجربه نموده است رسانه

ش حاضر، بررسی تأثیرات به عبارتی دیگر، هدف پژوه. هاي ارتباطی است فراغت جوانان در بستر رسانه
روش پژوهش از نوع کیفی و ابزار پژوهش، مصاحبه . باشد ارتباطی بر تجربه فراغت جوانان می هاي رسانه

روایی  صورت گرفته شده نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران مصاحبه  35باشد که طی آن با  روایی می
اي فراغت، سبب تضعیف ارتباطات  تجربه رسانه مساله است کهدهنده این  هاي پژوهش نشان یافته. است

تجربه فراغت در چنین حالتی، بیشتر . دهد هاي سایبري انتقال می واقعی گشته و ارتباطات را به درون شبکه
که خود ابزاري براي کنترل فراغت  اي ارتباطی درحالیه رسانه. از آنکه جمعی باشد، نوعی تجربه فردي است

در ) هر چند ظاهري(د و سبب احساس رهایی نتوانند ابزاري هم براي مقاومت باش شوند، می محسوب می
رهایی ذهنی تنها . روزمرگی معنا پیدا کند تواند به عنوان رها شدن از زندان اي می چنین تجربه. دنجوانان گرد

  .توجه است هاي روزمره نیست، بلکه اختیار انتخاب فراغت نیز قابل ن از مشغولیتبه معناي فارغ شد
  

  مدرن، تجربه فراغت، سوژه بودگی، روابط اجتماعی  رسانه :واژگان کلیدي
    

                                                
  09187724637: تماس ، شماره  nariman.1984@yahoo.com: دانشگاه مازندران، ایمیل) مطالعات جوانان(کارشناسی ارشد علوم اجتماعی .  1
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  مقدمه 
، به بررسی مفهوم 3و در تشریح وجوه و نمودهاي مختلف دازاین» 2هستی و زمان«در کتاب  1مارتین هایدگر

شود که  مفهوم همبودگی به عنوان وجه دوم از دازاین، در پاسخ به پرسشی مطرح می. پردازد می» همبودگی«
چه کسی در : مطرح کرده است» 4اولویت مواجهه درگیرانه نسبت به نظریه و حکم(هایدگر در وجه نخست 

. ان استبا دیگر» همبودگی«کوشد نشان دهد که وجود دازاین، همان  جهان درگیر است؟  وي در جواب می
هایدگر معتقد است که حتی زمانی که یک دازاین منفرد و تنها است، محیط هر روزه او ذاتاً مستلزم 

از این رو هر دازاین . برند کنند و به کار می هاي است که ابزاري را با هم تولید می هایی به دیگر دازاین ارجاع
الیوت (از دیگران دارد » فاصله مندي«اره حسی از کند و همو ضرورتاً خود را در ارتباط با دیگران تفسیر می

  ).  28 -  29: 1390و ترنر، 
مفهوم دازاین هایدگر و به ویژه نمود سوم از آن، ریشه فکري و فلسفی مفهوم سوژه بودگی و هویت در 

در مهمترین مفهوم مرتبط با هویت در دازاین هایدگري، واقعیت ارتباطی دازاین . باشد مفهوم متأخر آن می
من می اندیشم، (ي دکارتی 5که در تضادي اساسی با مفهوم کوگیتو مسالهاین . باشد یک محیط ارجاعی می

مفاهیم سوژه بودگی . باشد، مبنایی براي تعریف هویت و سوژه در تفکر اجتماعی معاصر شد می) پس هستم
گی شرط هستی فرد سوژه بود. رندو هویت ارتباط نزدیکی با هم دارند و تقریباً در زبان روزمره جدایی ناپذی

. شویم ها به انسان بدل می است که ما از طریق آن) زیست شناختی، فرهنگی و اجتماعی(و فرآیندهایی 
هایی اجتماعی هستند و گی و هویت محصوالت فرهنگی خاص مشروطی هستند، برساختهبودسوژه
ویکز  معتقد است که ).  393: 1387بارکر، (د هاي فرهنگی وجود داشته باشن توانند خارج از بازنمایی نمی

هویت درباره همانندي و تفاوت است، درباره امر فردي و امر اجتماعی است؛ درباره آنچه شما در آن با 
توان فصل  تعریف ویکز از هویت را می. کند ها متفاوت می سایر مردم مشترك هستید و آنچه شما را از آن

و  6از تفکر انتقادي گرفته تا پساساختارگرایی(نظري هویت و سوژه بودگی  مشترکی براي بیشتر رویکردهاي
 ). 394: 1387به نقل از بارکر، 1990ویکز، ( قلمداد نمود )7مطالعات پسااستعماري

ترین پیوند را با زندگی معنوي و فرهنگی افراد دارد و و ارتباط آن با حیات معنوي و  اوقات فراغت نزدیک
پسندد انجام  تواند در اوقات فراغت همان چیزي را که می تنگاتنگ است چون فرد می فرهنگی جامعه نیز

                                                
1 . Martin Heidgger 
2 . Being and Time 

آینده یدگر، دازاین را به منزله باشنده اي اساسا زمانمند و تاریخمندي تفسیر می کند که شیوه بودنش مستلزم پیوندهاي ذاتی با گذشته، حال و ها.  ٣
  .است

4 . Engaged Involvement 
5 . Cogito, Ergo Sum 
6 . Post structuralism 
7 . Post colonialism 
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هاي فرد غالبا در عرصه اوقات فراغت  بنابراین قابلیت. دهد، شخصیت نهایی خود را بازیابد و آن را ابراز کند
دگی روزمره که در هاي ذهنی و عینی زن تواند رهایی از مشغله در همین راستا، فراغت می .شود گر می جلوه

به همین جهت، فراغت که نوعی . ها انجامیده است، باشد دنیاي جدید به هر چه بیشتر ابژه شدن انسان
گیري سوژه انسانی نقشی تواند در فرآیند شکلشود، می شدگی در زندگی روزمره قلمداد می رهایی از ابژه

ز نظارت قدرت و حوزه نفوذ آن بیرون است، فراغت در جوامع دمکراتیک، تا حدودي ا. اساسی داشته باشد
اما در جوامع غیردمکراتیک و عمدتا جهان سومی، به سبب نفوذ مویرگی قدرت و دخالت آن در بیشتر 

در این . توان از مفهوم آزادي و اختیار در فراغت سخن گفتهاي اجتماعی و فرهنگی، به سختی میحوزه
فراغت از طرف دیگر، . گیردبودگی به طور ناقص شکل میسوژهجوامع بر خالف جوامع دمکراتیک، فرآیند 

در نتیجه چگونگی گذران اوقات فراغت افراد . هاي فراغتی رابطه مستقیمی با فرهنگ جامعه دارندو فعالیت
توان فراتر از حوزه له را میااین مس .تیک جامعه به میزان زیادي معرف خصوصیات فرهنگی آن جامعه اس

از (قدرت غیر رسمی . هاي ساختاري ناشی از آن دانستو محدودیت) از جمله قانون(رسمی  نفوذ نهادهاي
به عنوان . هاي فراغتی را تحت تاثیر قرار دهدتواند فراغت و فعالیتدر بسیاري از موارد می) جمله عرف

عرف و . نمونه، فراغت و نحوه گذران آن در کشورهاي غربی با کشورهاي اسالمی به کلی متفاوت است
تواند ل مییاین مسا. کند حاکم بر هر کدام از این کشورها، فرهنگ فراغت را تعیین می) فرهنگ(حتی قانون 

الکان در تحلیل خود از سوژه به تعامل بین ساخت نمادین و . در تکوین سوژه نقشی اساسی داشته باشد
م ساختارهاي جامعه از زبان تا قانون ساخت نمادین، تما). 1389ژیژك، (ساخت واقعی جامعه تاکید می کند 

ها حالت نمادین داد و توان به آنگیرد و ساخت واقعی متشکل از عناصري است که هرگز نمیرا در بر می
در کشورهاي ). 1385؛ مایرز، 1384؛ دالی، 1388ژیژك، (گیرند خارج از ساخت نمادین جامعه قرار می

تمام عیار ساخت نمادین و حوزه نفوذ حداکثري قدرت، ساخت  جهان سوم و از جمله ایران، به علت سلطه
هاي اساسی ساخت واقعی، فراتر یابد، زیرا یکی از عناصر و مشخصهواقعی فرصت و مجالی براي بروز نمی

فراغت به دلیل نفس . باشدهاي ساختاري میو محدودیت) از زبان تا قانون(رفتن آن از ساخت نمادین 
البته . تواند فرصتی براي بروز امر واقعی باشدارهاي نمادینی که در آن وجود دارد، میرهایی از نفوذ ساخت

یابد، بلکه نوعی تعامل گر از نفوذ تمام ساختارهاي نمادین رهایی میمنظور این نیست که در فراغت، کنش
کان، آن را باشد که الکان و بعدها ژیژك به تبعیت از المیان ساخت نمادین و ساخت واقعی مدنظر می

  . دانندبودگی میمهمترین عامل در تکوین سوژه و فرآیند سوژه
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  :پیشینه پژوهش
توریسم و تجربه (هاي بسیاري مورد بررسی قرار گرفته است  اجتماعی، از جنبه مسالهفراغت به عنوان یک 

جربه فراغت ، فضاهاي آموزشی و ت)2006، 3؛ فرانکلین2005، 2؛ ورسینگتون2001، 1لنگکیک(فراغت 
، 7بورچارد(انحراف اجتماعی در تجربه فراغت  مساله، )2006، 6؛ سیوان1992، 5؛ برگین2009، 4جلسیز(

و دیگران،  9مارتینسون(، جنسیت و تجربه فراغت )2006، 8واتیمو(اي  ، تجربه فراغت در جامعه شبکه)2009
، فراغت ) 2006، 12انک، فر2006، 11و لیونگود 10استودولسکا(، مذهب و تجربه فراغت )2002دیگران، 
هایی که در  با توجه به هدف پژوهش حاضر، به طور مفصل تر به پژوهش)). 2006، 13هارینگتون(خانوادگی

  .باشند، اشاره خواهد شد مورد رسانه و تجربه فراغت می
ون اي تاریخی میان تکنولوژي و فراغت وجود دارد، اما استفاده روزافز معتقد است که رابطه) 2001(جو باي 

سبب دگرگون شدن شیوه تجربه فراغت و ) هاي کامپیوتري از جمله بازي(هاي اجتماعی  از اینترنت و رسانه
هاي نوین، فضاهاي فراغتی  وي بر این باور است که اینترنت و دیگر رسانه. هاي فراغتی گردیده است فعالیت

ها و  این رسانه. شود بسیاري را شامل می هاي فراغتی اند که فعالیت اي را براي کاربران فراهم کرده چندگانه
المللی  شده و وجه جهانی و بین به ویژه اینترنت، سبب شده است که تجربه فراغت از حالت محلی خارج 

هاي انحرافی از فراغت  تواند منجر به گسترش تجربه اي و سایبر می همچنین فضاهاي رسانه. به خود بگیرد
مارتینسون و دیگران . گردد) انه و گرایش به رفتارهاي پرخطر جنسیاز جمله شرکت در اعمال خرابکار(
درصد افراد مورد  54کنند که  اي فراغت زنان، بیان می در پژوهش خویش در مورد تجربه رسانه) 2004(

در این میان، تلویزیون . هاي ارتباطی قرار داشته است شان تحت تأثیر رسانه هاي فراغتی بررسی، فعالیت
هاي ارتباطی سبب  رسانه. باشد می) درصد 54درصد از  36(اي فراغت  رگترین ابزار تجربه رسانههمچنان بز

اي، ارتباط با دیگران در  که در فضاهاي فراغتی غیررسانهشدن تجربه فراغت شده است، درحالی شخصی
الیتی ثانویه قلمداد اي بیشتر به عنوان فع تجربه فراغت در فضاي رسانهالبته . تجربه فراغت بسیار بیشتر است

به عنوان (هاي برنامه ریزي شده  ریزي قبلی و به طور همزمان با فعالیت بدین معنا که بدون برنامه. شود می

                                                
1 . Jaap Lengkeek  
2 . Barry Worthington  
3 . Adrian Franklin   
4 . Sebnem Cilesiz   
5 . Bergin 
6 . Atara Sivan   
7 . Kurt Borchard   
8 . Gianni Vattimo  
9 . Anna .Martinson   
10 . Stodolska 
11 . Livengood 
12 . Frank 
13 . Maureen Harrington   
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اي تکه  اي فراغت، تجربه همچنین، تجربه رسانه. شود تجربه می) مثال گوش دادن به رادیو همزمان با آشپزي
  . اي از فراغت ندارد و عینی کاملی در تجربه رسانهتکه شده و غیر جامع است و فرد آزادي ذهنی 

بر این باور است که باید در دو جنبه به  ،در پژوهشی با عنوان رسانه، ارتباط انبوه و فراغت) 2006(رو 
هاي اجتماعی به عنوان ابزاري  وجه اول؛ تاثیراتی است که رسانه. اي فراغت نگاه کرد تجربه رسانه مساله

ها دارند و دوم؛ شیوه بازنمایی فراغت به عنوان یک تجربه در این  ربه فراغت سوژهفراغتی بر روي تج
المللی که دارند، باعث  به سبب وجه بین) از جمله اینترنت(هاي اجتماعی جدید  رسانه. باشد ها می رسانه
ملی که در به عبارتی بهتر، فرهنگ محلی و . اند که کاربران، فراغت را به صورت جهانی تجربه کنند شده
. هاي گذشته عاملی مهم در تعریف شیوه تجربه فراغت بود، دیگر اعتبار خود را از دست داده است دوره

تواند در تجربه فراغت  شیوه بازنمایی فراغت می. شود هاي نوین بازنمایی می عالوه بر این، فراغت در رسانه
  . ها هستند تأثیرگذار باشد کسانی که مخاطب این رسانه

رسانه و تجربه فراغت در کشورهاي جهان سوم از جمله ایران، کمتر مورد پژوهش واقع گردیده  همسال
در ) 1388(ذکایی و ولی زاده . هاي خوبی در این زمینه انجام گرفته است پژوهشگاها با این وجود، . است

اي نوین، بر  نوان رسانهبه بررسی تأثیرات تلفن همراه به ع» فرهنگ جوانان و تلفن همراه«پژوهشی با عنوان 
» میدان«و » عادت واره«سازي  پژوهش حاضر، با الهام از مفهوم. اند فرهنگ فراغت جوانان ایرانی پرداخته

کند که تلفن همراه، میدان جدیدي ایجاد کرده است که جوانان در آن  بوردیو، این استدالل را مطرح می
سازي و جبران برخی  اند و با آسان ل عمل یافتههاي بیشتري براي سرگرمی، ارتباط و استقال فرصت
) 1387(کاظمی  .هاي حوزه عمومی، به تقویت عاملیت، فردیت و قدرت جوانان یاري رسانده است کاستی

» ها هاي زندگی فراغتی در بین دانشجویان کشور و عوامل همبسته با آن بررسی سبک«در پژوهشی با عنوان 
است که از  مسالههاي پژوهش بیانگر این  یافته. ویان ایران پرداخته استبه بررسی الگوهاي فراغتی دانشج

هاي مختلف گذران اوقات فراغت، گرایش دانشجویان به سبک رسانه محور بیشتر از سایر  میان سبک
از . اي دانشجویان نیز بیشتر سرگرمی محور بوده تا آموزش محور ها بوده و محتواي مصرف رسانه سبک

هاي اجتماع محور و سیاست محور نشان  اي نسبت به سبک شجویان کمترین تمایل و عالقهسوي دیگر، دان
هاي فراغتی تفریح محور و ورزش محور نیز با اقبال کمی مواجه بوده و کمترین همبستگی را  سبک. اند داده

انزواطلبی در شود اجتماع گریزي و  دهد استفاده از رسانه موجب می د که نشان مینبا سبک رسانه محور دار
به طور کلی، سیماي فراغتی دانشجویی، سیاست زدایی شده، متمایل به . جوانان دانشجو تقویت شود

هاي  به عبارت دیگر، فراغت. هاي فراغتی فردي است سرگرمی و در پی لذت و عالقمند به فعالیت
) 1385(سرشت  پاك. است دانشجویان بسیار فردي شده، انفعالی، خانگی، رسانه محور و اغلب بدون برنامه

هاي  به بررسی تعامل بین تجربه ،»هاي فراغتی جوانان تهرانی مصرف اینترنت در سبک«در پژوهشی با عنوان 
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. گیري این تعامالت پرداخته است هاي مختلف فراغتی و عوامل دخیل در شکل آنالین و غیر آنالین در سبک
هاي فراغت  هاي فراغتی، تداوم تجربه الین در همه سبک دهد که فراغت آن هاي این پژوهش نشان می یافته

در سبک فراغتی گذار، کاربرد اینترنت از طریق ایجاد رفتارهاي فراغتی جدید مانند چت . الین است غیر آن
در سبک فراغتی . هاي فراغتی شده است کردن موجب افزایش زمان فراغت و ارتقاي کیفی تجربه

ترنت بدون تأثیر بر زمان فراغت، جایگزین رفتارهاي فراغتی فرهنگی شده محور، کاربرد فراغتی این دانش
هاي  است و در سبک فراغتی طبقه محور کاربرد فراغتی اینترنت فاقد هرگونه تأثیري بر زمان و تجربه

بررسی پیامدهاي کاربرد فراغتی «اي با عنوان  در مقالهنیز ) 1386(سرشت و نوري نیا  پاك . فراغتی است
به بررسی تغییرات ناشی از کاربرد اینترنت در رفتارهاي فراغتی » رنت بر رفتارهاي فراغتی جوانان تهرانیاینت

یافته به  پژوهش در خصوص زمان اختصاص این هاي یافته. اند کاربران جوان اینترنت در تهران پرداخته
صرف رفتارهاي فرهنگی و هاي فراغتی حاکی از آن است که کاربران اینترنت زمان بیشتري را  فعالیت

هاي فراغتی داراي  همچنین کارکرد ارتباطی اینترنت موجب ارتقاي کیفی و کمی فعالیت. کنند فراغتی می
اي، کاربرد اینترنت  در بخش فراغت رسانه. کارکرد غالب اجتماعی با محوریت روابط دوستانه شده است

ط با تماشاي تلویزیون، از الگوي جایگزینی، در ارتباط با بدین معنی که این تأثیر در ارتبا. تأثیر واحدي ندارد
گوش دادن به رادیو، از الگوي دوگانه و در مورد مطالعه کتاب، روزنامه و مجله، از الگوي ارتقا پیروي 

 .کند می
 

  : ادبیات نظري
ستا،  از در همین را. رسانه مدرن، تجربه فراغت و سوژه بودگی، سه مفهوم اساسی در پژوهش حاضر هستند

یابی در  دیدگاه تحلیل کنشی کریس روجک، نگاه فرانکفورتی به رسانه مدرن و فرآیند سوژه بودگی و هویت
  .ساحت نمادین ژاك الکان، براي تبیین یافته ها استفاده خواهد شد

  
  تحلیل کنشی تجربه فراغت: کریس روجک

وي در مطالعه اوقات . ی قلمداد کردهاي فرهنگتوان دنباله رو مارکسیست کریس روجک را به نوعی می
به نظر وي . پردازدهاي اوقات فراغت میفراغت به استدالل درباره رابطه نیرومند میان فرهنگ و فعالیت

، این فرهنگ با زبان، رقص، خنده، بازي، مناسک و گستره ري با نیاز به کار آغاز نشده استفرهنگ بش
وي ). 71: 1388به نقل از سازمان ملی جوانان،  115: 2000 روجک،(ها آغاز شده است متنوعی از بازي

اي از فعالیت هاي اوقات فراغت در حال حاضر از منشور کند که بخش عمدههمچنین خاطر نشان می
وي معتقد است که استعمار فراغت توسط فرهنگ . فرهنگ قابل فهم هستند نه از طریق تحلیل طبقاتی
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وارگی کاال به اوقات آزاد است که مقاومتی را در برابر  سازي و بت اريامان تج مصرف، نشانگر تجاوز بی
مقاومت هم . گر آن است که مقاومت از کارکردهاي مهم فراغت استاین امر نشان. دهد خویش شکل می

هایی را به  تواند شکل خرده فرهنگمقاومت می). 148: 1388روجک، (گیري هویت فراغتی است  پایه شکل
همچنین . استفاده نمایدوسایل انحرافی  از ه براي رسیدن به اهدافی که در کل تایید شده هستندخود بگیرد ک

  . گیري هویت مخالف باشد تواند ابزاري براي مقاوت در برابر تبلیغات و شکلهاي فراغت میتجربه
لیل کنش بر تح. کندهاي فراغتی و فرهنگ، از تحلیل کنش استفاده می روجک براي تحلیل رابطه فعالیت

رفتار پایه، در بازي متقابل به عواملی از قبیل انتخاب شخصی، . بررسی اصول پایه تجربه فراغت استوار است
گران فراغت و پیامدهاي هاي رویکرد کنش، پذیرش جسمیت و مکانیت کنشپایه. مکان و بستر بستگی دارد

به . گیرندنگ، اقتصاد و سیاست شکل میجسمیت و مکانیت، هر دو، در چارچوب ایدئولوژي، فره. آن است
تحلیل کنش از لحاظ روش شناختی بر این پیش فرض استوار . اند عبارت دیگر، هر دو مبین مناسبات قدرت

کریس روجک، ). 79: 1388روجک، ( گرانی در موقعیت استاست که تجربه فراغت متضمن وجود کنش
برد که براي درك مسیرهاي فراغت به کارکردن کار می هایی بهاصطالح تحلیل کنش را در ارجاع به پژوهش

هاي فراغت براي با کنشگران متعهد است و این کار را با بررسی بازي متقابل مکان و بستر و تدوین سیاست
  .دهددست یافتن به عدالت توزیعی، توانمندسازي و جذب اجتماعی انجام می

گر مقید به موقعیت را در دو عامل جسمیت اي کنشههاي هستویژگی) 1388(روجک همانگونه که ذکر شد 
  :داندو مکانیت می

جسمی، مرحله دور  -هاي هر فردي تحت تاثیر ترکیب ژنتیک، خصوصیات ذهنی کنش: جسمیت - 1
  .هاي قدرت قرار داردزندگی، جنسیت، طبقه، نژاد، منزلت و سایر مناسبت

ر یک موقعیت قرار دارد و این موقعیت با باورها، هر فردي از لحاظ فضایی و فرهنگی د: مکانیت - 2
  .ها و شبکه روابط متمایز پیوند داردارزش

در این دیدگاه، فراغت به مثابه نیرویی . داندهاي داوطلبانه نمیرویکرد کنش، فراغت را صرفا انباشت کنش
جربه فراغت مقید گران را در تعیین مسیرهاي تشود که کنشفرهنگی، اقتصادي و اجتماعی تحلیل می

هاي زندگی فراغت توسط سوژه در مکان و روایت مربوط به آن، نقطه آغاز تحلیل را انتخاب. سازد می
تحلیل کنش نوعی رویکرد جمعی به بررسی فراغت است که متضمن کار با سوژه به منظور . دهند تشکیل می

یکرد کنش، ایجاد تعادل میان لذت هدف رو). 82: همان( دست یافتن به درکی از مقید بودن فراغت است
  . فردي و الزام هاي اخالقی توانمندسازي، جذب اجتماعی و عدالت توزیعی است
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  گرایان یوتوپیایی  منفی: تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر
مرگ  زده هیچ کس چون او ماتم. ترین سوگوار مرگ سوژه است هاي لیوتار، بزرگآدورنو بر اساس گفته

از دید آدورنو، کارکرد هنر اساساً در رویکرد خالقانه و سوبژکتیو فردي آن است نه در . ستفردیت نی
از همین رو است که تلویزیون، تلویزیونی که ). 90: 1387یزدانجو، ( یی آنرویکرد ابژکتیو جمعی و توده

رود، مورد شمار می ترین عناصر آن بهوار جمعی از عمیقسوژه اصلی آن، ما، و نه من بوده و رویکرد رژه
توان گفت  که در نگاه آدورنو، تلویزیون یکی از عوامل اصلی مرگ سوژه  بنابراین می. باشد انتقاد آدورنو می

ها تلویزیون هم این  که در نگاه آن(اي  نگرش آدورنو و هورکهایمر به فرهنگ توده. باشد در دنیاي مدرن می
» روشنگري به مثابه فریب توده: صنعت فرهنگ«ن با عنوان به روشنی و صراحت در مقاله آنا) گونه است

کنند که محصوالت فرهنگی، کاالهایی هستند که به دست صنعت فرهنگ  آنان استدالل می. بیان شده است
چنین کاالهایی ادعاي دمکراتیک بودن، فردگرایی و تنوع دارند، در حالی که در واقع . شوند تولید می

پیامی که این صنعت ).  120: 1979هورکهایمر، ( اند ساز و در حد باالیی استاندارد شدهاقتدارگرایانه، همانند 
گردد که آگاهانه و رأسا این صنعت مانع تکامل افراد مستقل می. کند، غالباً پیام تطبیق و تسلیم استابالغ می

: اصل عمده تقلیل داد توان به یکمحتواي اساسی آن را می. کنندگیرند و قضاوت میبراي خود تصمیم می
 صنعت فرهنگ از طریق خواست اندیشی یا تفکر شایق و جا. توانند غیر آن چه تو هستی، بشوندچیزها نمی

بدین . ند تا نیاز افراد را به تفریح و تنوع برآورده سازدک به دگرگون ساختن رضایت، سعی میبه جا شده 
هورکهایمر و آدورنو، (کند ز کاري دیگر تأمین میهاي ویتامینه براي یک روترتیب، صنعت مذکور، قرص

تحلیل آدورنو از رسانه، نگاهی یکپارچه به صنایع فرهنگی است و وجود هرگونه کارایی در سیاست ). 1389
نگرد که هم به لحاظ زیبایی  وي به فرهنگ عامه پسند به عنوان ابزاري می. کند فرهنگ عامه پسند را نفی می

 یشتر به تولید معنا در سطح تولیددر واقع، آدورنو ب. ، فرودست بوده و آلوده شده استشناسانه و هم سیاسی
ل نشدن نقشی براي مخاطب، با کسانی که طرفدار تولید معنا در سطح مصرف ئمتن معتقد است و با قا

به عبارتی دیگر، آدورنو محصوالت فرهنگی از جمله تلویزیون و فیلم را مبلغ . هستند، مخالف است
داند و بیشتر به فرآیند رمزگذاري متنی توجه دارد و از این لحاظ در تضاد  داري میایدئولوژي نظام سرمایه

معنایی در محیط  هاي چند گیرد که به چرخش گسترده نشانه قرار می 2و هبدیژ 1با متفکرینی چون فیسک
  ). 127: 1387بارکر، ( کنند رد می اعتقاد دارند و هرگونه معناي مسلطی در متن رسانه را» ها مازاد نشانه«
  
  

                                                
1 . Fiske 
2 . Hebdidge 
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  نگاه پسافرویدي به سوژه :ژاك الکان
. کرد دانست و از آن انتقاد می ناکافی می» خود«الکان، روانکاو پساساختارگرا، نظریات فروید را براي تحلیل 

پایدار و هاي از دید الکان، آنچه مانع رادیکالیسم بالقوه فروید شده است این است که او اغلب، تمایل
الکان به جاي تاکید بر علل به اصطالح طبیعی، . داند شمول را علت نهفته و زیرین اختالالت روانی می جهان

دیدگاه کلی ). 198: 1389وارد، (شناختی روي آورد  کند که روانکاوي باید به علل فرهنگی و زبان ادعا می
 1949که در سال » 1عامل سازنده کارکرد من: اي همرحله آین«در رساله مشهورش به نام » خود«الکان در مورد 

اي، الزم است  گیري سوژه در مرحله آینه براي ورود به بحث در مورد فرآیند شکل. منتشر شد، آمده است
از دیدگاه الکان، هستی انسانی از سه ساحت خیالی، . گانه الکانی بحث شود هاي سه کمی در مورد نظم

ساحت خیالی، در یک سطح اشاره به فرآیندي دارد که از طریق آن . تنمادین و واقعی تشکیل شده اس
). 35: 1385مایرز، (شود  نامیده می» اي مرحله آینه«این فرآیند عموماً . شود بندد و متولد می نطفه می» خود«

 چه در یک آینه واقعی، چه(در این مرحله از طریق یکی شدن با تصویري از خودش در آینه ) نوزاد(انسان 
اي از  ساحت نمادین، گستره. آید بر مشکل عدم توانایی هماهنگی حرکات خود فائق می» آینه انسانی دیگر

بدین . دهد گیرد و همه ساختارهاي اجتماعی مابین این دو را در خود جاي می بر می زبان تا قانون را در
ساحت واقعی، امري . نامیم می» واقعیت«نمادین برسازنده بخشی از آن چیزي است که معموالً  ترتیب امر

امر واقعی به تبع ساحت . ها حالت نمادین داد توان به آنالیتغیر و متشکل از عناصري است که هرگز نمی
هاي آشوبگرش در جاهایی نامتناظر و واقعی، سویه زیرین پنهان درکمان از واقعیت است و تأثیرات و جلوه

ترین ساحت براي الکان در تحلیل  مهم). 1385؛ مایرز، 1390؛ 1389؛ 1386ژیژك، (شود غریب احساس می
بر اثر یکی شدن با تصویر » خود«گونه که ذکر گردید در این ساحت،  همان. باشد ، ساحت خیالی می»خود«

بنابراین از دید الکان، دریافت انسان از . گیرد شکل می) آینه واقعی یا آینه نگاه دیگري(خود از دیگري 
که از درون نشأت بگیرد از   هویت فرد به جاي این. ابطه تنگاتنگی با تصویر بیرونی فرد دارداساساً ر» خود«

از نظر الکان، این بدان . بیند آید که فرد در آن خود را براي اولین بار از بیرون می موقعیتی به وجود می
سالی  ه آن در دوره بزرگنتیج. آید خویشتنی و شکاف در هویت فرد پدید می معناست که از همان آغاز، بی

ها را با یکپارچگی و  این است که همیشه به دنبال یکپارچگی و ثبات درونی و خیالی است تا این که آن
» تکامل خود«ها عمر خود را صرف  انسان. کند در دوران کودکی داشته است، مطابقت دهد ثباتی که فکر می

وار آلی آینهواقع، تالش سوژه براي یکپارچگی ایدهدر ). 200: 1389وارد، (خورند  کنند و شکست می می
کوچک نوشته  "o"که با » دیگري کوچک«. کند معنا پیدا می» دیگري کوچک«دوران کودکی، در ارتباط با 

از . در درون خود سوژه 2پنداري اشاره دارد به جدا» دیگري کوچک«. شود، همواره دیگري خیالی است می
                                                

1 . Mirror Stage as Formative of the Function of the I 
2 . Alterity 
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شود و اشاره  بزرگ نوشته می "O"مواجه هستیم که در زبان انگلیسی با » گدیگري بزر«طرف دیگر با یک 
کنند، یا به سوژه دیگري تا آن جا که آن سوژه مظهر  اش می ها تجربه تک سوژه دارد به ساحت نمادین که تک

 جدادر واقع، از دید الکان، سوژه در تمام عمر خویش به دنبال بخش ). 37: 1385مایرز، (امر نمادین است 
این . گیرد گاه کامل شکل نمی باشد و به همین دلیل سوژه هیچ پنداره درونی خود از دوران کودکی می

الکان بر این باور بود که فروید . باشد استدالل از دیدگاه الکان، تا حدود زیادي در تضاد با دیدگاه فروید می
اي  چیزي نیست به جز توده» خود«که  درحالی. وفادار مانده است» خود«بیش از حد به اصطالح پایدار 

  . ند تحقق یابندتوان انتها از امیال که نمی و بی ناپایدار، ناقص
  

  روش شناسی
در مقاله حاضر براي بررسی تجربه فراغت در مواجه با رسانه مدرن، از روش تحقیق کیفی و تکنیک 

شود سرگذشت موضوع مورد  ته میدر مصاحبه روایی، از فرد مطلع خواس. مصاحبه روایی استفاده شده است
به عبارتی دیگر، در ). 193: 1388فلیک، (البداهه روایت کند  نظر را که خود در آن شرکت داشته است، فی

، سپس رویدادهاي مربوط )شده ماجرا از کجا شروع(شود  مصاحبه روایی، ابتدا وضعیت اولیه شرح داده می
شوند  اي از رویدادهاي منسجم معرفی می به شکل مجموعهبه روایت از میان انبوه تجربیات انتخاب و 

) چه شد( دنشو و سرانجام در پایان رویدادها ترسیم می) رویدادها چگونه یکی پس از دیگري رخ دادند(
در همین راستا، سعی شده است که به تحلیل ). 193: 1388به نقل از فلیک،  183: 1995هرمانس، (

از جمله اینترنت، تلویزیون و (هاي نوین  به فراغت خویش در مواجه با رسانههایی که جوانان از  تجر روایت
نفر از دانشجویان دانشگاه  35جامعه نمونه تحقیق، . دهند، پرداخته شود به دست می) اي هاي ماهواره کانال

خاب گیري هدفمند انت د که بر اساس روش نمونهنباش می) کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا(مازندران 
  .اند شده 

  
  هاي پژوهش یافته

هاي ارتباطی، بیش از همه در رویکرد  از رسانه مسالهبحث فردگرایی و امر اجتماعی و تأثیرپذیري این دو 
مدرن و به ویژه ژان بودریار مطرح  و در نگاه برخی از متفکرین پست) به استثناء والتر بنیامین(انتقادي 

اي شده هنر  آدورنو و هورکهایمر و در مخالفت با ستایش بنیامین از تودهصدا با  هم) 1381(بودریار . گردید
هاي اجتماعی،  هاي اجتماعی، بر این باور بود که کار رسانه بخش براي رسانه و قائل شدن وجه رهایی

 در. دنشو ها می هاي ارتباطی، منجر به فروپاشی امر اجتماعی در میان توده اجتماعی سازي نیست، بلکه رسانه
هاي ارتباطی، هر چند در نفس وجودي خود، نوعی از ارتباط اجتماعی را دارا هستند، اما در  واقع، رسانه
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ها در جهان عینی ضعیف گردد و جایگزین آن را نوعی از  اند که ارتباط میان انسان جهان مدرن، سبب شده
فردي شدن بیشتر جامعه و تضعیف تواند سبب  این امر خود می. پر کند) میان مخاطب و رسانه(ارتباط ذهنی 

  . پیوندهاي اجتماعی جهان عینی گردد
شود، اما از طرف دیگر سبب  ها یاد می هاي ارتباطی، هرچند به عنوان ابزارهایی اجتماعی از آن رسانه
ساله در این راستا، تجربه فراغتی خویش  28مانی، . شوند و تفکر فردي نیز می نشینی گوشهگیري نوعی  شکل

  :کند گونه بیان می ینرا ا
وقتی که با موانع عجیب و غریب در بیرون مواجه میشم، ترجیح میدم که تو خونه بشینم پاي اینترنت و «

وگرنه دوست . البته مجبورم که اوقات فراغتمو اینجوري سپري کنم چون بیرون اعصاب خورد کنه. ماهواره
با بیشتر دوستام . هایی پیدا کردم ها جایگزین این رابطه البته براي. دارم با دوستام برم و بگردم و خوش باشم

  .»....اي هم پیدا کردم  از طریق اینترنت رابطه دارم و حتی دوستاي جدید دیگه
  :ساله، دیدگاهی تا حدودي رادیکال تر نسبت به مانی در تجربه فراغت در فضاهاي ارتباطی دارد 21ساناز،  

من خودم دوست دارم بیشتر برم اینترنت و ماهواره و تلویزیون . ه اصالربطی به مشکالت بیرون رفتنم ندار«
با . تو اینترنتم سرم تو کار خودمه. کسی نیست که بهم گیر بده. اینجوري راحت ترم. نگاه کنم تا بیرون برم

یزن سرت کال دوست دارم تنها باشم تا اینکه با کسایی باشم که مثل مور و ملخ میر. افراد زیادي رابطه ندارم
  »...ندارم با کسی ارتباط ماگه خودم نخوام تو اینترنت. و هیچ نفعی و فایده اي برات ندارن

توانند سبب تضعیف پیوندهاي عینی اجتماعی گردند و  هاي ارتباطی، می همان طور که ذکر گردید، رسانه
اي  توانند تجربه هایی، می اما از طرف دیگر، چنین رسانه. تجربه فراغت در فضاهاي عینی را تضعیف نمایند

هاي  در واقع، تجربه. نوین از فراغت را به دست دهند که بر پایه فضاهاي غیر عینی شکل گرفته است
هاي  اي، سبب تضعیف ارتباطات واقعی گشته و به عبارتی بهتر، ارتباطات را به درون شبکه فراغتی رسانه

تجربه فراغت در . یی، کیفیت روابط در جهان واقعی را ندارندها طبیعتاً، چنین ارتباط. دهند سایبري انتقال می
هاي ارتباطی،  هرچند مخاطب رسانه. چنین حالتی، بیشتر از آنکه جمعی باشد، نوعی تجربه فردي است

تواند در هنگام تجربه فراغت، با دیگران ارتباط داشته باشد، اما چنین ارتباطی، کیفیت ارتباط در جهان  می
گیري نوعی از هویت سایبري در  تواند سبب شکل اي از فراغت، خود، می چنین تجربه. ردواقعی را ندا

شان هستند،  بیشتر کسانی که در چنین فضاهایی به دنبال تجربه نمودن فراغت. هاي انسانی گردد سوژه
. ماعی هستندهاي اجت در رسانه» خود«ه یکنند و بیشتر به دنبال ارا شان را در دنیاي واقعی محدود می روابط

تواند نوعی انتقال و  شود، می اي عالوه بر اینکه سبب رشد فردیت در تجربه می در واقع، تجربه فراغت رسانه
  . را نیز به دنبال داشته باشد –از اجتماعی به سایبري  –تغییر شکل هویت 
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: 1388روجک، (گیري هویت فراغتی است  پایه شکل ،مقاومت هم. مقاومت از کارکردهاي مهم فراغت است
کاستلز، (ه معنا در جهان نوین هستند یهاي ارتباطی یکی از منابع ارا که رسانه مسالهبا توجه به این ). 148

اما . باشد میاهمیت  دارايیابی فراغتی  هاي ارتباطی در فرآیند سوژه بودگی و هویت ، نقش رسانه)1385
د یا اینکه خود ر به ظهور نوعی مقاومت هویتی گردنمنجد نتوان هاي ارتباطی می این است که آیا رسانه مساله

توان دو گونه از تجربه برخورد  می. شوند سازي فراغت می تبدیل به ابزاري در جهت بازتولید گفتمان تجاري
هاي تبلیغات فراغتی  از یک طرف بسیاري از جوانان گرفتار جاذبه. هاي ارتباطی را در نظر گرفت با رسانه

دهند و از طرفی دیگر، برخی از  شوند و تجربه خویش را در همین مسیر قرار می باطی میهاي ارت رسانه
پردازند و هویت خویشتن را در تعارض و مخالفت با گفتمان ایدئولوژیک فراغت  جوانان به مقابله با آن می

  :ساله معتقد است که 32هلن، . سازند اي بر می رسانه
ساعت با کسی چت کنم  2معنی نداره برم مثال . اینترنت از همه بدتره. مکاري به ماهواره و این چیزا ندار«

اما خوب کارهاي علمی . دیونگیه محضه. این که نشد فراغت. ست مسخره. دونم دختره یا پسر که اصال نمی
 علمی –هاي خبري  البته اون سایت. خوره اصال تو اینترنت خوبه، اما به نظر من به درد گذراندن فراغت نمی

  . »هم پر تبلیغاته در مورد تورهاي تفریحی
  :هاي ارتباطی و به ویژه اینترنت دارد ساله دیدگاه متفاوتی نسبت به رسانه 23نوید، 

توانم آن گونه که خودم دوست دارم بگردم و تفریح کنم به فضاي  به خاطر اینکه در محیط بیرونی نمی«
تر میتونی  راحت. هویتت مشخص نیست. تره م راحتخوب اینجوري آد. ام مجازي و اینترنت روي آورده

در کل ترجیح میدم که تفریح و فراغتم را توي خونه بگذرونم . رابطه برقرار کنی، کسی هم بهت گیر نمیده
  » پاي اینترنت و ماهواره تا بیرون که هزار جور گرفتاري و خرج داره

وجود ) اش در معناي کلی(هاي جمعی  رسانهگونه که مشخص است، دو رویکرد متفاوت نسبت به  همان     
پردازند و گروهی دیگر آن را  دانند و به مقاومت در برابر آن می گروهی آن را ابزار کنترل فراغت می. دارد

در گروه اول که . باشد، امر مقاومت است اي که در هر دو گروه مشترك می مسالهاما . بخش ابزاري رهایی
سازي فراغت وجود دارد و در گروه دوم هم نوعی  ئولوژیک فرهنگ تجاريمقاومت در برابر کنترل اید

مقاومت پنهانی در برابر همین کنترل شکل گرفته است که فرد راه حل را در نادیده گرفتن کنترل فراغت 
بنابراین، رسانه . برد کند و به فضاهاي فراغتی که خارج از کنترل ایدئولوژي باشد پناه می جستجو می

  .تواند ابزاري هم براي مقاومت باشد شود، می که خود ابزاري براي کنترل فراغت محسوب می درحالی
گیرد و همه  بر می اي از زبان تا قانون را در گونه که در بخش نظري ذکر گردید ساحت نمادین، گستره همان

سازنده بخشی از آن نمادین بر بدین ترتیب امر. دهد ساختارهاي اجتماعی مابین این دو را در خود جاي می
در واقع، به استدالل الکان، ورود به ساحت نمادین به معناي . نامیم می» واقعیت«چیزي است که معموالً 
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ها و قواعد زندگی اجتماعی آشنا  به واسطه زبان است که با نهی. ورود به قلمرو زبان و بازنمایی است
اما الزمه ورود به قلمرو زبان، . ري ناممکن استادغام در فرآیندهاي اجتماعی بدون این سازگا. شویم می

اي براي  زمینه» دیگري/ من «دیالکتیک . است» دیگري«و » خود«تشخیص دیگري و تمایز گذاشتن بین 
در ساحت . در بحث از تجربه فراغت، ساحت نمادین اهمیت زیادي دارد. کند گیري سوژه فراهم می شکل

شوند و همچنین هویت و دیالکتیک  شیوه تجربه فراغت وارد میی چون جنسیت در مسایلنمادین است که 
د در شیوه برساخت نتوان سیاسی می –هاي اجتماعی  ساختارها و ارزش. گردد خود و دیگري مطرح می

توانند  این ساختارها هم می. دنهایی که در حال تجربه فراغت هستند، تأثیرگذار باش هویت سوژه
آزاد و اختیار در تجربه فراغت براي کنشگران به ارمغان بیاورند و هم هایی در مسیر تجربه  محدودیت

هاي  د ابزاري براي امکان بهتر در تجربه فراغت باشند؛ هرچند در بیشتر مواقع ساختارها و ارزشنتوان می
اي که در حوزه  مسالهترین  شاید مهمدر این خصوص . اجتماعی مانع در مسیر تجربه آزاد فراغت هستند

. در مسیر تجربه آزاد فراغت دخیل است، جنسیت باشد) هاي اجتماعی به ویژه ساختارها و ارزش(ین نماد
هایی را در عرصه فعالیت  ایران، محدودیت ها و هنجارهاي اجتماعی در جامعه ساختارهاي اجتماعی، ارزش

 در واقع، زنان آن. شود فراغت هم داخل می مسالهآزاد اجتماعی براي زنان ایجاد کرده است که همین امر در 
. توانند فراغت را تجربه نمایند هاي فراغتی را انتخاب نمایند نمی توانند به اختیار فعالیت گونه که مردان می

  : گونه از تجربه فراغت خویش دارد ساله، روایتی این 24مریم، 
الب رو هم که خیلی دوستش من حتی خیابون انق .تونستم تنهایی بیرون برم سالگی اصالً نمی 18من قبل از «

ولی بعد از اون که دانشجو شدم چون شرایط . سالگی که کنکور بدم ندیده بودم 18دارم تا قبل از 
ام فرق کرد براي درسم و فراغتم زمان تعیین کردند و بعد از اذان صبح و قبل از اذان مغرب یا براي  اجتماعی

پدر و . غت و اوقات فراغت معنی نداشت برام دیگهخوب تو این زمان هم که فرا. درس یا براي فراغت
  .»مادرم فکر می کردن که فراغت یعنی استراحت کردن

توان  یمشوند را  یمي اجتماعی که سبب ایجاد محدودیت در تجربه آزادانه فراغت ها ارزشساختارها و     
طریق نهاد خانواده  هایی است که از یتمحدوداولین بخش مربوط به . به دو بخش اساسی تقسیم نمود

که ریشه در است هایی  یتمحدودشود و بخش دوم مربوط به  براي زنان ایجاد می) ازجمله پدر و همسر(
فوق مشخص است، خانواده به  قول نقلکه از  گونه همان. تر اجتماعی و همچنین عرف دارند نهادهاي کالن

هایی را در مسیر تجربه آزاد فراغت و  یتمحدوددالیلی که بیشتر ریشه در عرف اجتماعی و مذهب دارد، 
شدید است که  آن قدرها  یتمحدودد که در برخی موارد این کن یماختیار در تجربه فراغت براي زنان ایجاد 

ها،  بخش دوم این محدودیت. شود بیشتر تبدیل به اجبار در تجربه فراغت می شده تجربهفراغت  عمالً
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گردد که از طریق  هایی می اجتماعی دارد و شامل محدودیت –شه قانونی گونه که ذکر گردید، بیشتر ری همان
  : ساله بر این باور است که 19آیدا، . گردد برخی نهادهاي کالن اجتماعی براي تجربه فراغت زنان اعمال می

ابون تو خی. همه دنبال اینن که ناموسشون خدشه دار نشه. ها ناموس هستن اصالً انگار که تو ایران فقط زن« 
م گشت ارشاد یه جوري منو نگاه میکنه که حتی با برادرم هم که بیرون میر. که من به شخصه راحت نیستم

هر موقع بخوان . براي پسرا اصالً اینجوري نیست. به خدا اصالً دیگه خیابون رفتنو قدغن کردم. انگار قاتلم
  .»میرن بیرون و کسی هم کاري به کارشون نداره

  :داند هایی فراتر از قانون را در تجربه فراغت خویش دخیل می حدودیتساله، م 23آرزو، 
اما خوب بعدا فکر کردم گفتم که چی . چند ماه کالس موسیقی رفتم، دف نوازي تو همین دانشگاه مازندران«

ه زاره تو ایران یه زن نوازنده یا چ چون زنم، اصالً مگه کسی می. تونم تو موسیقی رشد کنم بشه؟ من که نمی
. شه از کودکی در آرزوي رفتن به ورزشگاه آزادي بودم اما افسوس که نمی! ....... دونم موسیقیدان بشه؟ می

  .»....اما خوب دخترم دیگه. دوست داشتم فوتبالیست بشم، فوتبال بازي کنم و هزار کار دیگه
ر تجربه فراغت هستند، ها د ذکر شده که موانع مهمی در برساخت هویت واقعی سوژه مسایلعالوه بر      

اي از ساختار اجتماعی جامعه ایرانی هستند، اما نه از  برخی عوامل هم وجود دارند که هرچند زیرمجموعه
هایی هستند که  کنند، بلکه محدودیت طرف نهادهاي اجتماعی و نه از طرف خانواده ایجاد محدودیت می

به عبارتی دیگر، خود افراد به . باشند ایش آن میعامل اصلی در پید) به عنوان کنشگران فردي(خود افراد 
از جمله بر حسب (پذیري نادرست، تبدیل به عاملی در نفی اختیار در تجربه فراغت  دالیلی همچون جامعه

  :گونه کنشگران است اي از این ساله نمونه 27جهان، . شوند می) جنسیت
براي دخترها . شهر و به ویژه ساحل دور بزنمخوب من عادت کردم که شب ها با ماشینم بیرون برم و تو « 

از بیکار بودن . نمیدونم واقعا کار درستی هست یا نه اما خوب عادت کردم دیگه. بوق بزنم و اذیتشون کنم
  .»که بهتره
  :داند هایی می ساله تجربه فراغت خود را تحت تأثیر چنین محدودیت 20و لیدا، 

... پسرها که همیشه مثل . ه باشه، من که نمیتونم آخر شب برم ساحلحتی اگه پلیس هم کاري بهم نداشت.... «
ها  واقعا دخترها هیچ امنیتی ندارن که بخوان شب. سر راه آدم سبز میشن و شروع میکنن به مزاحم شدن

ها برم ساحل  در حالیکه من عاشق اینم که شب. تفریح و اوقات فراغت ما محدود شده به روزها. تفریح کنن
  .»گذرونمو خوش ب

ترین  باشد، زنان بیش ها مشخص می هاي باال و همچنین بیشتر متن مصاحبه گونه که از نقل قول همان      
از چند عامل اساسی ناشی شده است که خانواده و  مسالهاین . محدودیت را در تجربه آزاد فراغت دارند

ترین  پذیري نادرست از مهم البته جامعهعرف خانوادگی، ساختارهاي اجتماعی و نهادهاي اجتماعی، قانون و 
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هاي محدودکننده دیگري از جمله سن و  البته در حوزه نمادین، عالوه بر جنسیت، عامل. باشند این عوامل می
بر . باشد ترین عامل حوزه نمادین در نفی اختیار تجربه فراغت، جنسیت می تحصیالت دخیل هستند اما مهم

توانند هویت واقعی  ها در جامعه ایرانی و در مسیر تجربه فراغت نمی هتوان گفت که سوژ این اساس، می
ترین دلیل  مهم. به دالیل چندي اتفاق می افتد مسالهاین . خودشان را آن گونه که واقعا هستند، کسب نمایند

خودشان را به عنوان بخشی اساسی در برساخت هویت و فرآیند سوژه بودگی » خود«این است که هنوز 
هاي ساختاري و  دارند که بیشتر ناشی از وجود محدودیت» خود«اند و درك ناقصی از  کردهکسب ن

عالوه بر این، طبیعتا فردي که قادر به شناخت . باشد که مانع در تجربه فراغت هستند اي می غیرساختاري
ند سوژه در فرآی» خود«به عنوان بخش مقابل » دیگري«باشد، توانایی شناخت  واقعی خویش نمی» خود«

توان گفت که تجربه کنندگان فراغت در جامعه  در روایتی الکانی می. بودگی و برساخت هویت را ندارد
و امر گمشده درونی خویش که یادگاري از مرحله » دیگري کوچک«ایرانی، در مرحله اول در شناخت 

به » دیگري بزرگ«ناخت الذکر قادر به ش خورند و در مرحله بعدي به دالیل فوق اي است شکست می آیینه
  .باشند شان که متعلق به حوزه امر نمادین است، نمی ناپذیر از هویت اجتماعی عنوان بخش جدایی

  
  :گیري نتیجه

اگر فضاي . داند فرهنگی می –کریس روجک، مکانیت را شبکه متمایز روابط کنشگر در موقعیت فضایی 
به عنوان ابزاري (ها  توان گفت که تأثیرگذاري رسانه می فرهنگی قلمداد نماییم، –اي را بستري فضایی  رسانه

از یک طرف، . ثیر دو طرفه استبر پیوندها و روابط اجتماعی، داراي تا) اي از تجربه فراغت فراغتی و شیوه
توانند سبب تضعیف پیوندهاي عینی اجتماعی گردند و تجربه فراغت در فضاهاي  هاي ارتباطی، می رسانه

اي نوین از فراغت را به دست  توانند تجربه هایی، می مایند، اما از طرف دیگر، چنین رسانهعینی را تضعیف ن
اي، سبب تضعیف  هاي فراغتی رسانه در واقع، تجربه. دهند که بر پایه فضاهاي غیر عینی شکل گرفته است

تجربه . دهند ل میهاي سایبري انتقا ارتباطات واقعی گشته و به عبارتی بهتر، ارتباطات را به درون شبکه
هاي  هرچند مخاطب رسانه. فراغت در چنین حالتی، بیشتر از آنکه جمعی باشد، نوعی تجربه فردي است

تواند در هنگام تجربه فراغت، با دیگران ارتباط داشته باشد، اما چنین ارتباطی، کیفیت ارتباط در  ارتباطی، می
گیري نوعی از هویت سایبري در  تواند سبب شکل د، میاي از فراغت، خو چنین تجربه. جهان واقعی را ندارد

  .هاي انسانی گردد سوژه
گیري مقاومت هویتی در  توانند در دو حالت سبب شکل هاي ارتباطی به عنوان منبعی از قدرت، می رسانه

رابر دانند و به مقاومت در ب از یک طرف، گروهی از جوانان، رسانه را ابزار کنترل فراغت می. جوانان گردند
اي از مقاومت هویتی  توان جنبه در هر دو گروه، می. بخش پردازند و گروهی دیگر آن را ابزاري رهایی آن می
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در گروه اول، مقاومت در برابر کنترل ایدئولوژیک تجربه فراغت وجود دارد و در گروه . را مشاهده نمود
که فرد راه حل را در نادیده گرفتن  دوم هم نوعی مقاومت پنهانی در برابر همین کنترل شکل گرفته است

عدم استفاده از فضاهاي فراغتی بیرون از فضاي سایبر به (کند  کنترل فراغت در فضاهاي بیرونی جستجو می
بنابراین، . برد و به فضاهاي فراغتی که خارج از کنترل ایدئولوژي باشد پناه می) دلیل کنترل ایدئولوژیک

د ابزاري هم براي مقاومت نتوان د، مینشو ي کنترل فراغت محسوب میکه خود ابزاري برا رسانه درحالی
تواند به عنوان  اي هرچند می چنین تجربه. دندر جوانان گرد) هر چند ظاهري(د و سبب احساس رهایی نباش

آزادي و اختیار در تجربه فراغت همزمان  مسالهرها شدن از زندان  روزمرگی معنا پیدا کند، اما الزم است که 
هاي روزمره نیست، بلکه اختیار  رهایی ذهنی تنها به معناي فارغ شدن از مشغولیت. ر نظر گرفته شودد

اي از  تواند به عنوان تجربه فراغتی که از روي اختیار نباشد، نمی. باشد توجه می انتخاب فراغت نیز قابل
این تجربه . بخش داشته باشد اي رهایی تواند جنبه اي فراغت می تجربه رسانه. رهایی ذهنی قلمداد گردد

هاي روزمره و همچنین اختیار انتخاب  رهایی،  محصولی است از رابطه آزادي از فشردگی زمان، مشغولیت
تواند عالوه  در واقع، فراغت، در صورت آزادي و اختیار انتخاب شیوه تجربه فراغت، می. در تجربه فراغت

تجربه . وعی رهایی فکري و عینی را نیز به دنبال داشته باشدهاي روزمره، ن بر رها شدن عینی از دل مشغولی
هاي  بخش داشته باشد که آزادي ذهن کنشگر و سوژه را از دغدغه تواند معناي رهایی فراغت تنها زمانی می

به عبارتی دیگر، آن گاه که ذهن و فکر کنشگري که در حال تجربه کردن . روزمره به دنبال داشته باشد
تواند آزادي  اي است که در زمانی غیر فراغتی تجربه کرده است، نمی هاي روزمره گیر فعالیتفراغت است، در
 .عینی را تجربه نماید –و رهایی ذهنی 
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