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 بخش سوم 

 فصل ششم 

 بررسي فضايي اوقات فراغت در محله چهارصددستگاه

 مقدمه:

اجتماعي كه در ابعاد اعتقادي، سياسي و... نيز مؤثر  -اي فرهنگي اوقات فراغت به عنوان پديده

هاي  اقشار جامعه است. اوقات فراغت به جهت داشتن ويژگي ياست، موضوع مشترك بين تمام

جه دست اندركاران تعليم و تربيت و مسئوالن امور فرهنگي و از طرف خاص از يك سو مورد تو

 و جامه شناسان و... قرار گرفته است. نشناسانديگر روا

توجه به اهميت اوقات فراغت در زندگي انسانها و همچنين بحث بسيار گسترده اين مفهوم  با

فراغت و عوامل مؤثر بر نگارنده سعي كرده است در اين بخش پس از معرفي مقدماتي از اوقات 

آن به بررسي كامالً جداگانه از فضاي اوقات فراغت و به طور خاص فضاي تغذيه در ميدان مورد 

 بپردازد. خودتحقيق 

 :دهديم رپاسخيز يفصل به پرسشها نيا

 ست؟يآن چ يمفهوم اوقات فراغت و اهداف وكاركردها-1

 ددستگاه چگونه است؟نحوه گذران اوقات فراغت درخانواده درمحله چهارص -2

 مصنوع هستند؟  تيسازوكار هو يدرمحله چهارصددستگاه دارا هيتغذ يفضاها ايآ -3

 

 اوقات فراغت در لغت -1-6

تركيب شده است و كه اوقات را در « فراغت»و « اوقات»خود از دو كلمه « اوقات فراغت» واژه

 لغت به معني جمع، زمان بيان گرديده است.

است و معموالً در قابل اشتغاالت و درگيرهاي « آسودگي و آسايش»معني  در لغت به «فراغت»

 رود. شود، به كار مي روزمره كه نوعاً موجب خستگي مي

( است. licere( و از واژه  التين )leisureدر زبان انگليسي برگردان اصطالح ) «فراغت»

(Ease.كه به معناي آساني، سهولت، رامت، فراغت، آسايش آمده است )  كوهستاني، خليلي(

 (11: 1331زاده؛ 

 

 تعاريف ارائه شده از اوقات فراغت:2-6

« تمايل»شود كه شخص به آن  فراغت: ساعاتي است كه بايد بدون اجبار صرف امور مي اوقات

دارد و تا حد ممكن نبايد با نفع اقتصادي همراه باشد يا منبع درآمدي براي شخص محسوب 
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وع، ايجاد سرگرمي فراهم آوردن امكانات رشد فكري و جسمي در گردد. بلكه بايد به كسب تن

 به ارزشهاي معنوي منجر گردد. رسيدنراستاي تعالي و 

معتقد است، اوقات فراغت مجموعه فعاليتهايي است كه مشخص پس از ارزشيابي از  هيدوماز

و غرضش پردازد  تعهدات و تكاليف شغلي، خانوادگي، اجتماعي با ميل و اشتياق به آن مي

استراحت، تفريح، توسعه دانش يا به كمال رساندن شخصيت خويش يا به ظهور رساندن 

باالخره مشاركت آزادانه در اجتماع است در واقع دومازيه در اين  اها و ي استعدادها، خالقيت

هاي اوقات فراغت به كاركردها و  باشد عالوه بر ويژگي تعريف كه يكي از جامعترين تعاريف مي

 ج آن نيز اشاره كرده است. نتاي

 اهميت اوقات فراغت 3-6

اوقات فراغت را بدون رجوع نخبگان فرهيخته دوران كالسيك و اهميتي كه اين اوقات  اهميت

 توان بيان كرد. براي آنها داشته است، نمي

عنوان مثال در نظر افالطون و ارسطو، فراغت به معناي آزادي حركت صعودي در زنجيره  به

جهت نيل به استعداد و اصالت انساني است. افالطون نخستين نهاد آموزش عالي را كه  هستي در

شود بنا نهاد، تا مردم را به استفاده درست از آزادي فراغت  جد دانشگاه امروزي محسوب مي

آموزش دهد. بازتاب اين ميراث واژه يوناني فراغت است كه از لحاظ ريشه شناسي منشا بسياري 

است. افالطون كار و فراغت را در تقابل  School, scholarshipامروزي نظير هاي  از واژه

كرد كه كار زياد نابخردانه است و اين يكي از تعاليم اوليه  با يكديگر قرار داده و تصور مي

در    دنيبا كار بيش از حد ضرورت، دادن اهميت  افراطي  به  تجارت ، دو دمآكادمي بود. مر

 لذت ، از  آزادي   ثروت ، شهرت و  يپ

كنند. از نظر او فراغت صرفاً داشتن  استفاده نادرست كرده و بردگي داوطلبانه را انتخاب مي خود

تحركي نيست. فراغت فعال از نظر او يعني  وقت آزاد براي خوابيدن  بيشتر ، خيالبافي يا بي

نشانه انسان  ني( وا هاي عمومي و فلسفه ورزي )پرداختن به ورزش يا موسيقي، اشتغال به بحث

 فرهيخته است.

باشد. در  ترين فعاليت فراغتي به نظر او فلسفه ورزي مي ترين و سرگرم كننده و انساني آزادترين

آتن باستان يك بخش عمومي گسترده يعني يك زير ساخت فراغتي وجود داشت كه در آن افراد 

گرفت كه هم افالطون هم و ارسطو توان نتيجه  دادند و در كل مي آزاد كارهاي آزاد انجام مي

داشتند تنها در زمان فراغت انسان مي تواند به جستجوي استعدادهاي نهفته خود بپردازد و  قاداعت

 (2،1311  آنها را شكوفا سازد. )كات ؛

 مدرن: ياياوقات فراغت دردن اهميت
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اليتهاي اوقات شود. وجود فع اي ديده مي اي جهاني است كه در هر جامعه فراغت پديده اوقات

اي به لحاظ كيفيت و كميت متفاوت باعث بوجود آمدن اين پرسش  فراغت كه در هر جامعه

 باشد. شود كه اصوالً اهميت اين اوقات به چه دليل مي مي

 ;Ibrahimبررسي پديده اوقات فراغت يك برخورد تاريخي و اجتماعي نياز است. ) براي

1996: 21) 

توجه و تعريفي از زمان ممكن نيست. انسان بدون زمان قابل مطالعه توجه به اين ديدگاه بدون  و

بخشي از انسان است و انسان در « زمان»نيست. انسان در ارتباط تنگاتنگ با زمان است. در واقع 

بين  هاي كند. به اعتقاد لوفوريكي از تفاوت در ارتباط با آن معني و مفهوم پيدا مي« زمان»درون 

هاي مشخص و خاصي است كه حيوان فاقد  داند كه انسان داراي زمان يم نيانسان و حيوان در ا

 يم زيرنييزمان تغ يباشند بلكه در راستا يهاي خاصي را دارا م آن است. انسان نه تنها زمان

نيز  اييدهد، بلكه تنوع غذ را به خوردن اختصاص مي ييكند.به عنوان مثال انسان نه تنها زمانها

 (Loufor; 1962: 340را در طول سالها تغيير دهد. )دارد و توانسته آن 

از نظر او مجموعه لحظاتي مشخص و محدود است كه انسان در درون آن به عمل يا اعمالي  زمان

 (341رساند. )همان؛  زند در واقع زمان نهادينه شدن يك فعاليت خاص را براي انسان مي دست مي

هاي متفاوتي دارند به عنوان مثال  گفت انسانها زمان توان توجه به اين نوع تعريف از زمان مي با

 زمان توجه به خانواده، زمان بازي، زمان جنگ و زمان فراغت.

توان وجود زمان اوقات فراغت را در جوامع گذشته به  توجه به تعريف ارائه شده از )زمان( مي با

و دگرگوني اجتماعي،  رغم وجود بيكاريهاي فصلي و پنهان رد كرده ليكن با ورود دوران سخت

 هاي به خود گرفت و هويتي تازه يافت. از نيم كار و اشتغاالت روزمره انسان صورت سازمان يافته

دوم قرن بيستم بشر در رفاه بيشتري به قرون گذشته برخوردار شده باعث شد كه بسياري از مردم 

باشند مدت كار روزانه براي تأمين زندگي خويش، كمتر مجبور به انجام كارهاي سخت و سنگين 

 3آنها نيز كمتر شد. بطوري كه در اكثر كشورهاي صنعتي يك روز تعطيل هفتگي به دو حتي 

يافته است. تغييراتي در روابط اجتماعي اتفاق افتاد كه منجر به فردگرايي بيشتر شد و  فزايشروز ا

عهدات اجتماعي اوقات فراغت در جوامع صنعتي بوجود آمده همچنين به ميزان زيادي از ت

اشخاص كاسته شده است. اين نوع تغييرات اقتصادي و اجتماعي براي انسان غربي وقت فراغت 

يا آن را افزايش داده است. اين تحولي ست كه در ميزان زمان اوقات فراغت در  وتوليد كرده 

غت تحوالتي در اوقات فرا زيجوامع صنعتي، بوجود آمده است. در كشورهاي در حال توسعه ن

حاصل شده است. پيدايش شهرهاي بزرگ در كشورها مبدأ اين تحول بوده به طوري كه گسترش 

آن، گسترش كارخانجات و تصويب قانون كار مهاجرت تعداد  كنانادارات دولتي و تعداد كار

زيادي از مردم روستاها بخشها و شهرهاي كوچك و كاهش ارتباطات اجتماعي سنتي همگي به 
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و يا افزايش آن دامن زده است. بسياري اوقات فراغت را همچون خواب و  ايجاد وقت فراغت

 دانند. خوراك يكي از نيازهاي اوليه انسان مي

Drive  نيازهاي انساني چيزي است كه با سائق متفاوت است و به معناي چيزي است كه انسان

اهيتاً اجتماعي هستند. در كند. نيازها عمدتاً و م بيند و خالء آن را احساس مي جاي ان را خالي مي

 زلو،هاي مختلف ارائه شده براي نيازهاي انساني مدل مازلو كامل ترين است. به نظر ما ميان مدل

شوند. وي  نيازهاي انساني عوامل دروني و ذاتي انسان هستند كه در بدو تولد با انسان زاده مي

( در سطح Motalebi; 1998: 20معتقد است كه نيازها به صورت سلسله مراتبي هستند )

 پايين اين سلسله مراتب نيازهايي وجود دارند كه 

شوند و دال بر نيازهاي فيزيولوژيكي هستند )مثل غذا، خواب، مسكن( و در رأس  ناميده مي اوليه

اين سلسله مراتب نيازهايي وجود دارد تا مرتبط با عوامل روان شناختي انسان مثل نياز به خود 

 ( خالقيت. )در بخش نيازها از نظر مازلو كامل توضيح داده خواهد شد.(شكوفايي )تحقق نفس

 

معتقد است كه پيش از برآورده شدن نيازهاي متعالي نيازهاي پست تر انسان بايد برآورده  وي

شوند. تيلمن با توجه به طبقه بندي نيازها از نظر مازلو ده نياز را كه به اعتقاد نيازهاي فراغت 

 وهاي جديد مثل مسافرت  نياز تجربه -1شناسايي كرده است كه عبارتند از: مردم مهم هستند 

نياز به كسب  -4جسمي و سالمتي.   نياز به فعاليت -3نياز به استراحت و تفريح  -2ماجراجويي 

نياز به  -6نياز به امنيت يعني ايمني از تشنگي، گرسنگي و درد  -1هويت )چيستي و كيستي( 

 نايتنياز به ع -1نياز به تعامل و ارتباط با ديگران  -3رل ديگران در محيط برتري يعني توان كنت

 نيازهاي كاذب و فراغت. -11نياز به خدمت ديگران يعني نياز به مفيد بودن  -9ذهني و خالقيت 

بسا در زمينه فراغت نيازهاي خلق شود كه اساساً ضرورتي نداشته باشد، اين نيازها در واقع  چه

داند كه به آن نياز دارد و آنچه ديگران فكر  هستند. بين آنچه كه خود فرد مي نيازهاي كاذب

 اشتنكنند او به آن نياز دارد، تفاوت وجود دارد. ماركوزه معتقد بود كه اجتماع فرد را به د مي

بينيم ،كه فرد به  كند كه به هيچ وجه ضروري نيست. از همين رو مي برخي نيازها ترغيب مي

يزيون، ويدئو و تلفن همراه نياز پيدا مي كند. ماركوزه اين نياز را نيازهاي كاذب اتومبيل، تلو

 (1319،9دانست. )رفت جاه؛ مي

دسته بندي مازلو نياز به احترام و عزت نفس در مقوله نيازهاي متعالي جاي گرفته است. اين  در

هاي انساني و  اي جمعي و گروهي است. بسياري از گروه نياز نه تنها شخصي، بلكه مقوله

براي برآورده شدن اين نياز، به شركت در المپيادهاي علمي و ورزشي همت نموده  ايهاي دن ملت

دانند. دومازيه به منظور  شناخت   در آن را موجب افزايش احترام ديگران به خويش مي روزيو  پي

ه نقش آن رفع تأمين استراحت ك   -1كند :   مفهوم  فراغت  سه كاركرد  براي آن بيان  مي
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خستگي، جبران صدمات جسمي و رواني ناشي از هيجانات مداوم كار و انجام وظايف گوناگون 

تفريح و كم كردن كسالت كه نقش آن رهانيدن انسان از كسالت ناشي از يكنواختي  -2باشد.  مي

را از  رشد شخصيت كه انسان -3و انجام وظايف در روزانه در كارگاه، دفتر و خانه و ... است. 

دهد كه در شكل گيري  كارهاي روزمره رهانيده و استعدادهاي بدني و ذهني انسان را پرورش مي

 (66: 1331مؤثر است. )كوهستاني دخيل زاده؛  ديتردشخصيت فرد بي 

توان آن با سومين كاركرد اوقات فراغت تطبيق داد. اگر  به خود شكوفايي نيازي است كه مي نياز

دهند، زماني را براي رشد شخصيت  مانهايي كه به فراغت خود اختصاص ميافراد بتوانند در ز

كنند. از طرف ديگر براي  اختصاص دهند، مسلماً نياز به خود شكوفايي خود را نيز ارضاء مي

هاي پنهان، عاليق، افكار، عادات و  توان از طريق ارزيابي نيازها از انگيزه ريزي فراغت، مي مهبرنا

شود و از طريق اوقات  افراد آگاه شد. لذا توجه به نيازها بسيار مهم ارزيابي مي ها و دانش خواسته

 فراغت مي توان به نيازهاي مكاني دست پيدا كرد و آنها را ارضاء كرد.

 توان صاحب چنين خصوصياتي دانست. مدرن اوقات فراغت را مي اييدن در

افته است و با توجه به توسعه صنعت ديگر مختص به طبقات اجتماعي باال نيست بلكه تعميم ي -1

و فن، نه فقط گسترش ،بلكه افزايش يافته است. پس از انقالب صنعتي پيدايش دموكراسي نوين 

ها افزايش يافته  ،تفريح و سرگرمي جزئي از زندگي مردم عادي شده است و اوقات بيكاري توده

 ده كنند.هاي اوقات فراغت استفا توانند از فعاليت است، لذا همگان مي

كاربرد روزافزون وسايل و اسباب ماشيني )چون اتومبيل و تلويزيون و...( سهم بزرگ در  -2

 گذران فراغت داشته است.

اگر طبقات كمتر جامعه از زمان محدود براي آسودگي و آزادي برخوردار بودند، اين اوقات  -3

اني، هم نشيني و محاوره با شد و به صورت غير رسمي و خودم در درون خانه و خانواده صرف مي

 گذشت. اما هم اكنون تدريجاً رسمي تر و تجاري تر شده است. خويشان و دوستان مي

در باب جدا شدن اوقات فراغت و كار از يكديگر رفته رفته اهميت اوقات فراغت فراتر از  -4

 كار شده است.

گوش دادن  -ابقات ورزشياوقات فراغت همراه با فعل پذيري است. تماشاي فيلم، نظارت مس -1

 به راديو.

كار از شكل اجبار و فرهنگي و  -1شرط الزم براي پديد آمدن فراغت در دنياي جديد  دو

جدا شدن كار از فعاليتهاي ديگر انسان.  -2اجتماعي درآمد و شكل مسئوليت آزاد فرد را دارد. 

 (16: 1339)انصاري؛ 

تحت تأثير مراسم اجباري و  -1تي پيوند دارد. چنين فراغت با دو ويژگي خاص با تمدن صنع هم

تأثير نيستند و با اراده اختيار فرد سپري  الزامات فرهنگي و اجتماعي نيست )گرچه آنها بي
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هاي ضروري زندگي روزمره نظير خوردن متمايز است. )رفعت جاه؛  از ساير فعاليت -2شود.  مي

1311 :6) 

 كاركردهاي اوقات فراغت: 1-6

توان در  راغت ابتدا بايد فعاليتهاي انسان بررسي شود. مجموع فعاليتهاي انسان را ميدرك ف براي

 گزينه دسته بندي كرد.  6

اضافه كار: كه در تباين  -2باشد.  فعاليت شغلي: كه يك مسأله اجباري براي امرار معاش مي -1

كارهاي  -4اري كارهاي مربوط به منزل: شامل خانه د -3كامل با اوقات فراغت قرار دارد. 

هاي بر مبناي تعهدات  فعاليت -1مربوط به احتياجات زيستي: تغذيه، بهداشت، خواب و... 

هاي آموزشي: گذران يك دوره  فعاليت -6خانوادگي، اجتماعي يا معنوي ديد و بازديدها و... 

 آموزشي براي ورود به يك محيط كاري يا آموزشي

كردند: مدت زماني كه يك فرد از  ا اين گونه تعريف ميها اوقات فراغت ر مبناي اين فعاليت بر

خواهد به ميل خويش آن را  تمام تعهدات و تكاليف خانوادگي اجتماعي و شغلي آزاد است و مي

تواند تفاضل ساعات كار و اوقات بيداري باشد. مسائل اجتماعي بسياري بر  بگذراند و مسلماً نمي

ه از اوقات فراغت و يا در حقيقت اختالف يسن تفريح و روي اوقات فراغت تأثير دارد و استفاد

 بيكاري بستگي تام به اوضاع اختصادي و اجتماعي يك جامعه و افراد آن دارد.

  

 نحوه گذران اوقات فراغت 6-6

كند  فعاليتهايي كه رشد و شكفتگي شخصي را ياري مي -3سرگرمي و تفريح  -2رفع خستگي  -1

 پرورش مقوله هاي انساني مي شود. و موجب ازدياد معلومات و يا

كسب اطالع و  -3تفريح و بازي  -2استراحت و تجديد قوا  -1و مقاصد و اوقات فراغت  اهداف

پرورش و شفتگي شخصيت از طريق اشتغال به امور ذاتي و فرهنگي  -4تكميل معلومات شخصي 

رهايي از عادات  طلب -3كار خالق و ايجاد آثار -6نشست و برخاست با همگان  -1و هنري 

 (33: 1314؛ يتخيل روهم )فكوه جهانزندگي و گريز به 

دهد. )كوهستاني،  در نهايت اوقات فراغت تصويري از زندگي غير موظف )انسان( را نشان مي و

 (66: 1331خليل زاده؛ 

 

 فضاهاي فراغتي در ايران 3-6

رفت. ابتدا اوقات فراغت به اوقات فراغت در دوران متاخر و در تقابل آن با كار شكل گ مفهوم

شد. در حالي كه در دوره پيش صنعتي چنين تفكيك  صورت ايام مرخصي و استراحت تعريف مي

و گسستي وجود نداشت. در دوره كشاورزي روزهاي غيركار بيشتر از روزهاي كار اما به صورتي 
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ضاهاي فراغتي را در شد و نه به شكلي سازمان يافته. از اين رو شكل گيري ف مي تجربهمنفعالنه 

 ايران بايد امري متاخر و مربوط به گسترش شهرها دانست.

ترين شكل گذران اوقات  فراغت، گشت و گذار در شهر  شهر باستاني و شهر اسالمي، اصلي در

ها. در طول دوران حضور در فضاهاي  ها و ميدان ها، خيابان بود. اين گذار با بازارها، مساجد، تكيه

هاي شهرنشينان براي گذران اوقات فراغت،  شد شهر اسالمي يكي از راه جام ميعمومي شهر ان

از شهر بود. اين بازگشت به غير شهر و به طبيعت، معنايي نمادين داشته و راهي براي گريز  روجخ

هاي زندگي شهري نيز بوده است و بايد گفت در شهر مدرن نيز هنوز به مثابه يكي از  از تنش

مطرح است. با وجود اين با گذشت زمان شاهد افزايش فضاهاي « استراحت»هاي اساسي  روش

ايم و شهروندان تمايل كمتري به خروج  از  شهر  داشته اند. در   درون شهرها بوده رفراغتي د

)اواخر دوره قاجار( با ظهور شهر مدرن ،  اين  امر  بروز  يافت. ايجاد   21ايران  اولين قرن 

ها در شهرهاي بزرگ مؤيد اين امر است. در  ا ، باغ ملي و باغ  وحش و پاركه سينماها ، چاپخانه

اخير با تغييرات فرهنگي و اجتماعي وسيعي كه پديد آمده شاهد افزايش فضاسازي براي  هاي هده

گذران اوقات فراغت هستيم يكي از عوامل مهم در تحول گذران اوقات فراغت پيدا شدن 

ش آن  شكل گذران فراغت فرق كرده است. افراد هم بيشتر با اتومبيل است. از زمان پيداي

شوند و هم امكان خروج از شهر )براي اين كه مثالً در  با خانواده جابجا مي وها هستند  خانواده

تعطيالت آخر هفته به سفر بروند( برايشان فراهم شده. توريسم هم افزايش يافته زيرا هم اوقات 

رآمد افراد اال رفته است. اما ورودي عناصر جامعه مصرفي به فراغت هم امكان تحرك و هم د

انسان ها را متمايل به كار دوم دارند تا ماشين بهتر، خانه ييالقي داشته باشند  يجامعه ما به نحو

شود نه بيشتر شدن آن. در كشورهايي مثل كشور ما كه در  كه عمالً سبب كمتر شدن فراغت مي

ها جدا از خانواده اوقات فراغتشان را  دگي هنوز قوي است شايد جوانآنها خانواده و روابط خانوا

 (321:1313گذرانند )فكوهي؛  بگذرانند ولي زن و شوهر و كودكانشان فراغت را با هم مي

هاي مهم مطالعات شهري است و فضاهاي شهري وسيعي را در بر  فراغتي يكي از حوزه فضاهاي

ها،  هاي غذاهاي حاضري، كافه ها، رستوران ير رستورانفضاهاي تغذيه نظ -1گيرد از جمله  مي

ها و نظاير آن كه براساس مشخصات فرهنگي، اجتماعي مصرف كنندگان  نت ها، كافي شاپ كافي

 هايي قابل مطالعه دارند. اند و بارهاي معنايي خاص و نشانه و تفكيك شده قشربنديخود به شدت 

هاي تندرستي و بدنسازي،  ورزشي، باشگاه هاي ها، سالن فضاهاي ورزشي و ورزشگاه -2

 اي هستند. هاي ورزش نوجوانان( اين فضاها اغلب ايجاد خرده فرهنگ ها و روابط ويژه زمين

هاي فكري، فضاهاي بازي درون  ها و باشگاه، بازي فضاهاي بازي نظير انواع كلوپ -3

 مپوشاني دارند.ها، اين فضاها غالباً با فضاهاي ورزشي ه ها و دانشگاه آموزشگاه
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ها،  ها، فرهنگسراها، موزه هاي كنسرت، تئاتر، سينما، كتابخانه فضاهاي فرهنگي نظير سالن -4

ها كه غالباً داراي جمعيتي متغير و ناپايدارند و مطالعه بر آنها كاري دشوار  ها و جشنواره نمايشگاه

 است. 

گشت و گذار و ديدني، آثار  هاي هاي تفريحي، مكان فضاهاي تفريحي متفرقه نظير پارك -1

ها است كه فضاها و امكاناتي براي گذران فراغت فراهم كنند  تاريخي در هر حال بر عهده دولت

يابند. سياست فرهنگي  هايي مي و گرنه خود افراد از طرفي كه همواره به نفع جامعه نيست راه حل

زادانه آنها راهنمايي وسايل سودمندي براي فراغت ايجاد و مردم را به انتخاب آ دباي

 ( 214كند.)همان،

 خانواده و اوقات فراغت درمحله چهارصددستگاه: 1-6

با وجود تغييراتي كه داشته هنوز حتي در ميان جوانان از اهميتي اساسي برخوردار است.  خانواده

اين  هاي كاري با فراغتي همواره نسبت به خانواده در مرحله دوم اهميت قرار داشته است. با ارزش

چه  اگرحال ارتباط ميان اين سه حوزه همواره متأثر از پايگاه اجتماعي و اقتصادي بوده است. 

اشكال زندگي خانوادگي بسيار گوناگون و متنوع شده است، شكل غالب آن در بيشتر كشورها به 

اي  است. روابط ميان اعضاء و نوع گذران اوقات فراغت بر حسب نوع  صورت خانواده هسته

( در يك تقسيم بندي كاركردهاي اوقات فراغت Kellyواده متفاوت است با اين حال كلي )خان

 اي بررسي شمرد. هسته خانوادهرا در 

اوقات فراغت فرصتي براي جوانان و نوجوانان است تا تعامل و ارتباطات خود را افزايش  -1

ي را به فرزندان خود اوقات فراغت فضاي اجتماعي براي والدين است تا وقت بيشتر -2دهند. 

 -4اوقات فراغت فرصتي براي تالش و توسعه در روابط خانوادگي است.  -3اختصاص دهند 

اوقات فراغت فرصتي براي تصميم گيري داوطلبانه  -1باشد  استقالل مي ايهمچنين فرصتي بر

 (Kelly; 1995: 69اعضاء است. )

ت جاي دهد اين است كه از يك طرف اينكه نگارنده سعي كرده اين بحث را در اين قسم دليل

خانواده درايران هم چنان به شكل بسيار مشخصي كاركرد خود را داراست و از طرف ديگر بر 

 -1باشد.  مسير زندگي هر فردي در گرو مشخص شدن سه خط ديگر مي Rapoportطبق نظر 

 (Rapoport; 1995: 46فراغت ) قاتاو -3خانواده  -2كار 

داند بيان  طول و زندگي هركسي ،تابع ارتباط اين سه مجموعه با هم ميرشد فردي را در  وي

كنند. در حالي كه  هايشان را در امتداد اين سه خط توليد مي ها و فرهنگ كند كه افراد تجربه مي

خط  هتوانند اين س توانند كامالً متمايز باشند ،خالقيت انسانها در اين است كه مي اين سه خط مي

 (41هاي مشخصي را براي كل زندگي خود برگزينند. )همان  و راه را تركيب كنند
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باشند. بر اين اساس  هاي بسيار مهم زندگي فرد مي طبق اين نظر خانواده اوقات فراغت از عرصه بر

 توان به چند دسته تقسيم كرد. خانواده را در محله چهارصددستگاه مي

هاي شهري رو به كاهش است ولي اثرات  حيطاي در م خانواده گسترده: هر چند چنين خانواده -1

باقيمانده از آن در محله چهارصد دستگاه بيشتر به شكل نگهداري از پدر يا مادر )يكي از 

خانواده در محله  1شود. چنين حالتي در ميان  والدين( )بيشتر مردان( در اين محله ديده مي

ر يا مادر( خود داراي منزل مسكوني چهارصد دستگاه مشاهده شد. در بسياري از موارد ديگر )پد

بود. در اين صورت درصدي از زمان فراغت  ها مي بوده و صرفاً نگهداري از آنها بر عهده خانواده

 شد. خانواده صرف اين مسئله مي

اي: كه بيشترين پراكنش را در محله چهارصد دستگاه داشتند از لحاظ دارا بودن  خانواده هسته -2

اي كه پدر شاغل  هسته خانواده -1ن به چند دسته در ميان محله تقسيم كرد: توا اوقات فراغت مي

بود،  لهترين شكل خانواده در ميان اهالي مح است و مادر خانه دار، اين شكل از خانواده كه رايج

 شد كه مدهايت زمان بندي اوقات فراغت بدست زنان بيفتد. باعث مي

ها وجود داشت. يعني زنان مديريت رفت و آمد  انوادهشبكه معاشرت موسوم به سنتي در اين خ لذا

بين خانواده خود را در دست داشتند و زمان بندي اكثر اعضاي خانواده بر اين اصول پايه ريزي 

شد. البته ناگفته پيداست كه مشكالت اجتماعي و اقتصادي افراد و پيدايش كار دوم، در  مي

 وده است.اين نوع از گذران فراغت بسيار مؤثر ب هشكا

نسل از نسلهاي محله چهارصددستگاه ديده ميشد ، گذران  2اين شكل از خانواده كه در ميان  در

اوقات  فراغت  هم چنان به شكل معاشرت خانوادگي، بازيهاي گروهي و در بسياري موارد اعضاء 

وص در هاي مشتركشان را با هم انجام دهند مانند صرف غذا بخص كردند فعاليت خانواده سعي مي

صبح يا شب ، در برخي خانواده ها بحث و گفتگوهاي خانوادگي بخصوص ميان اعضاي نسل اول 

 شد. )والدين( و اعضايي كه ازدواج كرده بودند )نسل دوم( مشاهده مي

شد كه اعضاي خانواده حتي پس از  بسياري از موراد ،اين مهم به اين دليل امكان پذير مي در

زمينهاي  -بودند و در اطراف كه بسيار محله نزديك بود )نظير وليعصرازدواج يا در محله ساكن 

هايي نيز وجود داشتند كه فرزندان آنها پس از ازدواج دور از آنها  خانم انصاري( ولي خانواده

 شد. بودند در اين صورت رفت و آمد با شبكه خويشاوندي كه ساكن در محله بودند، مطرح مي

اي كه اكثراً در ميان  و شوهر هر دو شاغل بودند: چنين خانوادهاي كه زن  خانواده هسته -2

هاي بدون فرزند  هاي دراراي فرزند و زوج شد. باز به دو قسمت زوج هاي جوان مشاهده مي زوج

 شوند. تقسيم مي

باشند، شبكه معاشرت موسوم به شبكه  اي كه زوجين بدون فرزند شاغل مي خانواده هسته در

ها  شود. اين معاشرت سازد، مشاهده مي اي را در اوقات آزاد برقرار مي زوجي كه روابط حرفه
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گيرد و نسبت به شبكه معاشرت سنتي  تر را در بر مي رسمي تر است و مالقات هاي سازمان يافته

به منزله مكاني براي صميميت و خصوصيت وابسته است پيوستگي كمتري با مكان  انهكه به خ

گيرد در چنين حالتي كه در ميان اهالي محله گرچه  انه صورت ميدارد و در فضاي بيرون از خ

هاي جوان به مالقات با  هاي اجتماعي زوج شود ولي تعداد آنان محدود بودند، فعاليت ديده مي

 شد.  و بستگان نيز اختصاص داده مي والدينها يا  ساير زوج

يمي است كه پيوند به اين نكته ضروري است كه محله چهارصددستگاه يك محله قد توجه

خانواده در آن همچنان از ارزش بااليي برخوردار است، ولي در قسمتي از محله كه اهالي خود را 

ها به  دانند )مرسوم به خيابان قائم يا طالقاني جنوبي( پيوند خانواده متعلق به چهارصد دستگاه نمي

دستگاه بر مبناي روابط  مهاجر نشيني و آپارتمان نشيني فراوان مانند محله، چهارصد ليلد

 خانوادگي نيست يا اگر هم هست بسيار كمتر مي باشد. 

اي داراي فرزند و والدين هر دو شاغل به محض اينكه زوجي داراي فرزند  هسته خانواده

شود.  شوند، فراغت آنها اكثراً حول حضور در فضاي خانه خود ويا والدين شان متمركز مي مي

شد، مشكل نگه داري از فرزندان آنها به هنگام  يان اهالي فراوان ديده مياين نوع خانواده كه در م

ها بود. البته وجود سه مهدكودك در محله حاكي  از معضالتي بود كه گريبانگير خانواده ال،اشتغ

ها نهادهاي رسمي را براي نگه داري از فرزندان  از اين مسئله بود كه در بسياري از موارد خانواده

 گذشتهكنند، ولي در مواردي اين مسئوليت بر دوش خانواده والدين )اكثراً زنان(  مي خود انتخاي

 شد. شد، لذا بسياري از زمان فراغت نسل اول صرف نگهداري از فرزندان فرزندانشان مي مي

اي همسران بر روي انتخاب ها و  ها و مسير حرفه توجه به اين نكته ضروري است كه سن بچه البته

 گذارد. هاي فراغتي تأثير مي هاي فعاليت يكمحتوا و شر

ها عامل ديگري است  كنار اين عوامل بايد توجه داشت كه عادات مصرفي هر كدام از خانواده در

كه بر نحوه گذران اوقات فراغت در خانواده تأثير فراوان دارد. )تبليغات )با تشويق آنها به خريد 

 تاعضاي خانواده( بر روي عادات مصرفي و اوقا هاي جديد به محصوالت جديد يا برخي فعاليت

فراغت خانواده تأثير دارد و در ضمن عادات مصرفي خانواده تحت تأثير بايگاه اقتصادي خانواده 

 (2: 1311است )رفعت جاه؛ 

 فضاي فراغتي در محله چهارصد دستگاه 9-6

توان به امر فراغت به  يها نيست و نم فراغت بعنوان بخش جداگانه از زندگي اجتماعي انسان امر

عنوان نهادي كه جدا از ساير نهادها و پديده هاي اجتماعي است، نگريست بلكه آن به عنوان 

اي اجتماعي پيوندي متقابل با تمام نهادها از جمله )خانواده، كار، آموزش، مذهب و  پديده

 (Ibrahim; 1992: 87و...( دارد ) متحكو

 مل مؤثر بر فراغت را نيز دسته بندي كرد كه عبارتند از:توان عوا بر طبق اين نظر مي لذا
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 فضا -6نوع نگرشها و باورها  -1زمان  -4درآمد  -3جنس  -2سن  -1

: صنعتي شدن و تكنولوژيكي شدن كار با افزايش ميزان ساعات اوقات فراغت همراه بوده زمان

 است.

سالمندي اوقات فراغت به  باشد. در سنين نوجواني و : عامل كليدي در اوقات فراغت ميسن

هاي اين دو دوره با يكديگر متفاوت است. در  دهد. ليكن فعاليت بارزترين نحو خود را نشان مي

شوند ولي در  دوران نوجواني سينما رفتن، خريد كردن، رستوران و... به عنوان ساليها تلقي مي

 ت مطرح است.سالنمدي بيشتر باغباني كردن تحت عنوان فعاليت اوقات فراغ ندورا

 : دسترسي به امكانات وسايل و با ميزان درامد و سطح اقتصادي افراد و رابطه مستقيم دارد.درآمد

ها و نقش هاي  : كه نوعي ساختار اجتماعي است. برابر استنباط جامعه از رفتار و ويژگيجنسيت

جر به ناهمگوني شود از جمله تقسيمات اجتماعي است كه من مناسب براي مردان و زنان مربوط مي

 شود. و نابرابري در عرصه فراغت مي

نگرشها و باورها: اينكه افراد يك جامعه به صورت سنتي و مذهبي نسبت به پديده فراغت  نوع

كنند يا تصورات مدرن و غير سنتي دارند در نحوه گذران اوقات فراغت تأثير قراوان  نگاه مي

 دارد.

ه گذران اوقات فراغت و همچنين عامل كليدي آن است. :از جمله عوامل بسيار مهم در نحو فضا

 برخي فعاليتها به عامل بيروني و امكاناتي مانند آب، جنگل و... احتياج دارد.

دهند ثابت و جهانشمول نيست. يعني همه مردم و هميشه فضا  وكاركردي كه مردم به فضا مي معنا

كنند. در  تفريح و... معنا نمي را براساس مقوالتي چون عمومي و خصوصي، محل كار و محل

روها و  گيرند. مانند پياده بسياري از موارد مردم معاني و موارد استفاد فضاي فراغت به چالش مي

گيرند و تحت  هايي قرار مي و ميادين فضاهاي فراغت نيز مورد اعمال محدوديت ها اركپ

گردد. با اين  تدوين مي شود و حتي قوانيني براي آن مالحظات سياسي و فرهنگي دگرگون مي

 دهند. هاي استفاده از زمان و مكان فراغت را مورد بازسازي قرار مي حال مردم همواره مكانيزم

 -1دسته:  1اوقات فراغت در محله چهارصددستگاه همانند تقسيم بندي ياد شده به  فضاهاي

شود.  ازي ميفضاهاي ب -1فضاي فرهنگي  -4فضاي تفريحي  -3فضاي ورزشي  -2فضاي تغذيه 

هاي آن بسنده خواهد شد فضاي تغذيه به دليل اهميت كه در  در ميان اين فضاها كه به ذكر اسم

)كافي   كافي شاپ به نام 1شهري دارد و مد نظر قرار گرفت. محله داراي  تشكل گيري شخصي

 6( و دربابايهاي )شبستان( )ح رستوران سنتي به نام 2چاپخانه به نام )برادران( و  1شاپ كاظم( 

اغذيه فروشي به نام )رستوران جهان، بوستان جهان، جگرسراي ايليا، دنيز و جهان نماو ايستگاه 

باشد. همچنين محله قبالً داراي پيتزا فروشي بود كه به دليل متفاوتي كه شرح داده  شكم( مي

 خواهد شد، بسته شده است.
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هاي )چلسي  ا صرف كردن، است، به ناممطبخ غذا بدون داشتن مكاني براي غذ 2داراي  همچنين

 يم ميو سرآشپز( در تقسيم بندي كه در فصل نشانه شناسي بيان شده است، محله به دوقسمت تقس

 باشد: تر مي شود.درقسمت اول محله كه داراي بافت قديمي

كباب سرا  1به نام جهان و  fast foodرستوران  1 –رستوران سنتي  1 –كافي شاپ  1

 وجوددارد.

كوچه )شهداء سوم( واقع  يباشد كه در ابتدا متري مي 31عموكاظم: يك مغازه حدوداً  سنتيب

دو درب ، كه در فروش آن تأثير  يسال دارد، مغازه ا21بالغ بر يمغازه كه قدمت نيشده است.ا

شود نه كافي  گذاشته است. اين كافي شاپ )كه هم چنان براي اهالي به عنوان مغازه شناخته مي

تالش خود را بر روي فروش بستني سنتي متمركز كرده است. هر چند آب  يشترينبشاپ( 

 شتريخورد ولي در ب هاي فراوان و در ماه رمضان ها وجود زولبيا و باميه در آن به چشم مي ميوه

 باشد. يكننده بستني سنتي اهالي محله م نياوقات تأم

هالي از اين كافي شاپ براي گذراندن از ا كيهاي انجام گرفته توسط نگارنده هيچ  مصاحبه در

چون »كنند. داليل بسيار فراواني براي آن ذكر شد به عنوان مثال  اوقات فراغت خود استفاده نمي

خانم الهام «)كه در يك محله سنتي است و محيط خوبي براي رفتن دخترها هم نيست.

 23، يديرش هيمرض«)  است نيفرهنگ آن خيلي پاي»ساله،ساكن كوچه چهارم( يا  21خوشبازان،

مغازه؟ ، تازه جاي خوبي  نيمانند ا يخواهد برود در جاي كوچك آدم مي»( يا 6ساله ساكن الله

ساله ،ساكن 23، يدهقان ي)عل« براي گذراندن اوقات فراغت نيست، جاهاي بهتري دركرج هست.

 ل(ساله،ساكن كوچه او 23،ي)الهام اكبر «ستين يجالب ندانمكان چ»كوچه اول( يا 

 بسيار متفاوتي براي استفاده نكردن اهالي از اين مكان تغذيه وجود دارد.  داليل

 كوچك بودن متراژ آن  -1

داشتن تنها يك پرسنل )خود صاحب ملك معروف به كاظم بستني فروش( و گاهي اوقات  -2

 پسر صاحب ملك 

آن به عنوان مكاني  داشتن صندليهاي پالستيكي نه چندان تميز كه برخي اهالي، نه فقط از -3

ترين  كردند، بلكه براي خريد بستني نيز به عنوان اصلي براي  گذران  اوقات  فراغت استفاده نمي

استفاده نكردن صاحب ملك از  -4كردند  كار  كافي شاپ، به مكانهاي  ديگري مراجعه مي

بيش از حد  آشنايي -1عنوان كرد.(  يدهقان يدستكش يكبار مصرف )يكي از اهالي به نام عل

زياد »، «دهد حال نمي»كردند:  از داليل ديگري كه اهالي ذكر مي -6صاحب ملك با افراد محله 

توانيد يك نفر ديگر غير از خودت را آنجا ببيني، اگر هم ببيني  نمي»، «بستني دوست ندارم

« ن دارموقت ندارم كارهاي مهمتري براي انجام داد« » بيند بزني چون آشنا مي فتواني حر نمي

 كند. لذا اين كافي شاپ تنها در سطح محلي به تأمين بستني، اهالي اقدام مي
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درصد فروش آن به دليل  91گفتگويي با صاحب كافي شاپ وي عنوان كرد كه ، تقريباً  در

باشد، در پاسخ به اينكه چرا اهالي براي گذران اوقات فراغت به اين مكان  مراجعه اهالي به آن مي

دانم چون معروف  خيلي كم، نمي كنيو ل نديآ يمغازه م نيمردم به ا"كنند، بيان كرد. مراجعه نمي

 زيرا خانه ن يبستن ميتوان يكنند خوب م يم انيمردم ب ليبستني فروختن هستم به خاطر همين دل به

كنند،  يم يمغازه زندگ يكياز آنها در نزد يلياست كه خ نيهم ا لييكي ديگر از دال ميبخور

)مصاحبه شفاهي با آقاي كاظم  "بخورند. يتوانند در منزل خود با خانواده شان بستن يخوب م

 زاده.( ريفظ

شود. اگر كافي شاپ عمو كاظم  محله اغلب از آنجا تهيه مي fast foodرستوران جهان كه  -2

هاي نزديك به طالقاني جنوبي  شناسيم، بخصوص افرادي كه در الله گفتند، نمي را برخي مي

شناختند. مكان اين رستوران به دليل قدمت باال  كردند. رستوران جهان را اغلب مي ي ميزندگ

سال(براي كل اهالي شناخته شده است. در مسير گره )به تعبير لينچ( قرار داشتن اين  11)نزديك 

رستوران باعث شناخته شدن هر چه بيشتر اين مكان شده است. قبالً اين رستوران متعلق به يكي از 

 هالي بود ولي پس ازم مدتي وي به اجاره دادن آن مبادرت ورزيد.ا

چنين اين رستوران قبالً شماره تماس براي پيك و... نداشت )مراجعه به تصاوير( ولي هم  هم

هاي آن را طوري طراحي كرده است كه از بيرون كه به آن نگاه  اكنون با تغييرات اصالحي شيشه

ها ( اين كار كه در شناخته  باشد. )مانند بسياري رستوران شود، فضاي داخل قابل تشخيص نمي

نشدن افراد داخل آن بسيار مؤثر بوده، به زعم  بسياري از اهالي تأثير بسياري در رفت و آمد 

 اهالي به آن داشته است.

متر بالكن اكثراً به پخت ساندويچ گرم و سرد مبادرت  11متر و  31رستوران با متراژ تقريبي  اين

 ورزد. مي

باشد كه قبل از اينكه اين رستوران را اجاره كنند،  رستوران در اجاره آقاي مهدي موسوي مي اين

اند. آقاي  سال است اجاره كرده 3دادند. و اين رستوران را  در يك ساختمان جوشكاري انجام مي

اوقات موسوي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اهالي اين محل را به عنوان مكاني براي گذران 

 شانيدهند غذا ينه زياد، اكثراً چون آشنا هستند، ترجيح م»پاسخ دادند:  كنند؟ انتخاب مي فراغت

را به  شانيمن مشتري خاص دارم كه بومي است ولي بيشترآنها غذا» وي گفت: « را به منزل ببرند

 .«نديخواهند كسي آنها را بب دانم شايد چون نمي برند. نمي يخونه م

اي اين رستوران به زعم آقاي موسوي، افرادي خارج از محله مي باشند كه، به طور مشتريه بيشتر

شوند. زيرا رستوران در محلي قرار گرفته كه از يك طرف به درمانگاه محل كه در  گذري رد مي

شود و از طرف ديگربه، استخر دانش به عنوان يك مكان  مورد آن توضيح داده شده متصل مي

كنند. لذا مشتريهاي غير بومي ،  ارج از محله به آنجا زياد رفت و آمد ميتفريحي كه افرادي خ



 

 

14 

فروش اين رستوران »زيادتر از افراد بومي هستند. وي در مورد فروش اين رستوران عنوان كرد 

قبالً خيلي بهتر بود، چون روبروي آن يك ترمينال مسافربري و كارخانه بود و خيلي مشتري داشته 

قرص نان  1111من اينجا هستم، خيلي كمتر شده، قبالً اين جا در روز باالي االن كه  ولياست 

 «قرص نان در روز نمي شود. 121تا  111فروش دانشت ولي االن بيشتر از 

 -4جيگر  -3كوكتل  -2همبرگر مخصوص  -1موسوي بيان داشت كه ساندويجهايي نظير  آقاي

هايي كه روي آن  شند. اين رستوران با پنجرهبا ها مي ترين اين ساندويچ ساالد الويه پر فروش

تا صندلي  2ميز چهار نفره و  3نوارسفيد رنگ شده است و درب مشكي دارد، در حالي كه حدود 

خورد، زياد هم محبوب ساكنان محل نيست. صندليهايي كه گرچه  تك نفره در آن به چشم مي

ذاها و ساندويچها در حالي چوبي است ولي كهنه و قديمي شده ، در هنگام ورود يخچال غ

روبروي درب ورودي قرار گرفته كه با كاغذ آلومينيومي پوشانده شده است تا غذاها و نحوه 

از ساكنان جوان و  ريهاي نگارنده به غ شود. طبق بررسي ارجپخت آنها از ديدرس مشتريان خ

وقات  فراغت  اغلب جنس پسر، از اين محل براي گذران  ا زيگروه ن نينوجوان محله و درا

 ياز مقابل مغازه م يكنند.  يكي از ا هالي  عنوان  كرد  كه ) يكبار كه به طور اتفاق استفاده  نمي

جوجه  يبر رو يو به طور نامرتب يناتيينوع تز چيبدون ه اكه مرغ ر ميمشاهده كرد ميگذشت

حت شد و گفت نارا يلي، شوهرم خ داديرا نم يحس خوب نندهيكه به ب يگردان گذاشته به طور

مصاحبه .« »ميكن ينم ديخر يجينامرتب است و از آن به بعد از ساندو يليخ ست؟يچ گريد نيا

 «6ساله،ساكن الله  23شفاهي با خانم رشيدي 

ها بسته  fast foodكنم ولي در صورتي كه همه  بله خريد مي»ديگر از اهالي عنوان كرد:  يكي

نظمي و  ساله،ساكن كوچه اول( بي26، انيديجواد سع يآقا« ) نيست. يباشد. جاي چندان مناسب

هاي  كوچك بودن آن و اعتماد نداشتن در كيفيت و تميز بودن ساندويچ -قديمي بودن مغازه

ساله ،ساكن كوچه 31،ييرزاياحمدحاج م ييكي ديگر از اهالي عنوان كرد.)آقا رادرست شده 

 سوم(

ر جذب مشتري تاثير فراوان داشته باشد. طبق تواند د رستوران از جمله مواردي است كه مي نماي

كنند و بيشتر تصورات از  هاي محيطي عمل مي نظر راپاپورت مردم غالباً براساس خوانش نشانه

 ثركنند كه محيط بيشتر از كالبد فيزيكي بر افراد ا يك محيط مصنوع ثابت، به اين نكته تأكيد مي

كند. اغلب مردم  له در مورد اين رستوران صدق مي( لذا اين مسئ21: 1314گذارد. )راپاپورت؛  مي

ها، گياهان و  ها، پرده بر حسب عناصر نيمه ثابتي )به تعبير هال( چون انواع مختلف چيدمان صندلي

عناصر  نكنند و هر كدام از اي تابلوهاي راهنما، ويترين، در مورد مكان مورد نظر قضاوت مي

 معاني خاصي براي اهالي دارد.
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ها به دور رستوران و هم چنين نبود مكاني  ئينات جانبي از قبيل وجود گياهان و پيچكتز نداشتن

هايي كه نگارنده به  ترين جنبه جدا به عنوان سرويس بهداشتي در داخل رستوران، از مشخص

دهد. در ضمن داشتن پيك رايگان يك  عنوان دليل عدم محبوبيت رستوران در بين اهالي تميز مي

توان يكي از راهكارهايي عنوان كرد كه باز هم اهالي از اين  اي سفارش دادن را ميتلفن بر هشمار

شب(،  31/11كنند. نزديك بودن، ساعات كار به نسبت طوالني آن )تا  رستوران ساندويچ تهيه مي

توان از داليل ديگري  خوش برخورد بودن صاحب رستوران، قيمت مناسب ساندويچهاي آن را مي

كردند. در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين رستوران  هالي از آن ياد ميعنوان كرد كه ا

بيشتر به عنوان مغازه ساندويچي شناخته شده است و هنوز در ذهنيت اهالي به عنوان رستوران 

 شناخته شده نيست.

 

بسته ماه( تأسيس شده است وا 3اين رستوران كه جديداً در محل )حدود  -رستوران پيشخوان -3

چي(  چهارصددستگاه وجود داشت. و قبالً )كبابي عباس قهوه 4به كبابي است كه قبالً در شهداء 

شخص مربوطه به دليل سن باال آن  يزديشد. ولي اكنون عباس سر  به نام صاحب آن شناخته مي

اي جديد براي پسر خود تأسيس كرده است. اين  مغازه را تعطيل كرده است و روبروي آن مغازه

هاي سفيد خود مانع از ديد فضاي داخل رستوران شده است.  رستوران نيز با مشبك كردن شيشه

متر داراي مساحتي به مراتب بزرگتر از رستورانهاي محل  11متر و بالكن  11اين مغازه با متراژ 

هايي به مراتب شيك تر و  باشد. اين رستوران به دليل تازه تأسيس شدن داراي ميز و صندلي مي

شناختند.  ها است. ليكن چندان محبوب نيست. بسياري حتي آن را نمي ميزتر از ساير رستورانت

دهد، اين است كه  تنها دليل اينكه اين مغازه با وجود فروش بسيار كم هنوز به كار خود ادامه مي

صاحب رستوران نيز هست، يعني نياز به اجاره دادن نيست. ضمن اينكه تقريباً  لك،صاحب م

درصد پاسخگويان خود باشد. هر چند در اين رابطه بايد با رستورانهايي  11واند تأمين كننده ت مي

معروفي چون چلسي و سرآشپز رقابت كند.  بسياري از اهالي تنها كباب از اين رستوران تهيه 

مانند بقيه رستورانها به عنوان محلي براي گذراندن اوقات فراغت به آن نگاه  بهكنند و  مي

 كنند. نمي

رستوران حاضر به مصاحبه نشد و ليكن از افرادي كه براي گرفتن )كباب( به آنها مراجعه  صاحب

 ليكيفيت آن مثل سرآشپز نيست ، ولي قيمت آن  مناسب است ، دل»كردند سوال شد، گفتند  مي

 ميتوانيما هر زمان هوس كرديم، م يبودن به محل زندگ كينزد لياست كه به دل نيآن ا گريد

 يمحمدتق يآقا«) 9كنيم يا كبابي سر الله  موارد از سرآشپز خريد مي هي. در بقميه كنيذا تهغ

 ساله ،ساكن كوچه سوم( 33 ،يدهقان
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اين رستوران شماره تلفني براي سفارش تلفني گرفتن ندارد وبسياري از افراد مصاحبه شونده  ولي

 3شناختند و حتي يكبار هم در اين  نميها و خيابان قائم حتي آن را  بخصوص افراد ساكن در الله

 ماه از آن خريد نكرده اند. 

باشد و ليكن توانسته محبوبيت نسبتاً خوبي  يبرادران: اين چايخانه نيز جديد التأسيس م چايخانه

واقع شده است و در آن، مانند  6در بين جوانان كسب كند. اين چايخانه در ابتداي ورودي الله 

 متر  31كند. اين چايخانه با  فقط چاي و قليان سرو مي هاي قديم خانه قهوه

مغازه توانسته است، تا حدودي تأمين كننده نياز جوانان براي اوقات فراغت باشد. هر چند  متراژ

تقريباً تبديل به مكاني مردانه شده است. هيچ كدام از مصاحبه شوندگان دختر به آنجا رفت و 

كنند، بخصوص  ا بودن، خيلي پسر آنجاست و خيلي نگاه ميآشن»كردند و دليل آن را  آمد نمي

)خانم « بشناسند بايد حتما با برادر يا پدر بيايي، دوست نداشتن قليان، محيط نامناسب فرهنگي گرا

كردند. و از طرف ديگر پسران جوان را مي توان  (عنوان مي4ساله ،ساكن الله  23، يافسانه غالم

 اقيمت مناسب چايخانه، نزديك بودن، آشن"رد و دليل آن را از مشتريهاي ثابت آنجا فرض ك

جواد  ي)آقا "كردند. شب عنوان مي 11بودن صاحب آن، و ساعات كاري به نسبت خوب آن تا 

 ساله ساكن كوچه اول(.26 انيديسع

دادند در رستورانهاي  ها اغلب ترجيح مي كند و خانواده اي به آنجا رفت و آمد مي خانواده كمتر

از محله گذران فراغت كنند. در مورد اينكه آيا از پنج كوچه اول و خيابان قائم كسي به  خارج

من خيلي آنها را "كند. پرسيده شد ،ولي صاحب رستوران بيان كرد  اين مكان رفت و آمد مي

روند. حاال يا  شناسم يزدي هستند و يزديها خيلي به قليان سرا نمي ولي آنهايي كه مي شناسم مين

وي بيان كرد بيشتر  يبه طور كل "دانم. آدمهايي نيستند، نمي پياطر پول است يا اين تبه خ

 ها هستند. ها يا ستاره مشتريهاي چايخانه جوان و پسر و ساكن الله

هاي  رستوران و كافي شاپ تأمين كننده نياز اهالي در پنج كوچه اول و الله 4 اين

 ند.باش و وحدت مي اميچهارصددستگاه و خيابان ق

خيابان قيام )معروف به رزندي( و هم چنان خيابان وحدت )معروف به صفا( علي رغم جمعيت  در

به نسبت زياد و رستوران يا كافي شاپي وجود ندارد. در گذشته درخيابان وحدت يك رستوران 

fast food است، ولي به  رساندهيفالفل به فروش م جيمشغول به كار بوده است و تنها ساندو

پيتزا  9به دليل فروش پائين و اجاره باال بسته شده بود. و هم چنين روبروي الله  انساكنگفته 

وجود داشته است ولي آن نيز بسته شده است، گرچه اهالي مشكالت « پيتزا دويار»فروشي به نام 

 دانند نه فروش پائين آن. اين رستوران را اختالف با صاحب ملك مي
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است كه در داخل هيچكدام از خيابان وحدت و قيام رستوراني وجود قابل ذكر در اينجا اين  نكته

ندارد،)يعني در داخل محله( ولي به محض رسيدن به ابتداي كوچه كه در راستاي خيابان طالقاني 

 جنوبي قرار دارد و مي توان رستورانهاي متعددي مشاهده كرد.

كه  ابانيخ نيا يود دارد.درابتدوج يرستوران سنت1مطبخ و 3رستوران  3اما در خيابان قائم  و

كند. اين مطبخ كه قدمت آن  خود نمايي مي ،يمطبخ چلس شود،يوحدت متصل م ابانيبه خ ميمستق

 خرسد، قبالً به عنوان رستوران افتتاح شد ولي كم كم از رستوران به مطب سال مي 4الي  3به حدود 

 باشد. ي ميمتر 31تغيير شكل داد. اين مطبخ زيرزميني است كه حدوداً 

ها در سمت راست، درب شيشه اي كه هميشه باز است  از ورود به داخل مطبخ از طريق پله پس

 هايي خاص براي كباب ، است . ،وجود دارد و آنجا محل آشپزي و نگهداري يخچال

ها پيشخوان وجود دارد كه، محل گرفتن سفارشات تلفني و تسويه حساب  درست پس از پله و

ميز چهارنفره در اين فضا همچنان نشان دهنده كاربرد اوليه اين مطبخ  3ه حدود باشد. مشاهد مي

باشد  است. داشتن تلفن بسيار راحت و در تناسب با اسم مطبخ يكي از داليل جذب مشتريان مي

باشد، لذا سفارش دادن بسيار آسان است و ليكن صاحب رستوران بيان  مي 2314131تلفن آن 

براي تحويل كباب ندارند و بسياري از اهالي پس از تماس به مطبخ كردند كه پيك رايگان 

گيرند. قيمت كباب )چلسي( مناسب و تقريباً با بقيه  كنند و سفارششان را تحويل مي مراجعه مي

هاي انجام شده اولين انتخاب اهالي نمي باشد. صاحب  لذا طبق مصاحبه ارد،رستورانها فرقي ند

درصد آنها گذري  11شتر مشتريهاي ما اهالي محله هستند و حدود بي»رستوران عنوان كرد كه: 

 (يساله  ، ساكن چهارراه طالقان 41، يمرتضو ديمج يآقا«.)باشند مي

مطبخ ، ورودي كوچك و پله داشتن و به زعم يكي از اهالي كيفيت نه  نينه چندان جذاب ا نماي

ته ماندن اين مكان شده است. چندان مناسب آن، تبليغات كم اين مطبخ باعث هرچه ناشناخ

هاي آن طرف مانند )عين الهي، ساجدي( بودند،  بسياري از اهالي حتي آنهايي كه ساكن كوچه

توان به عنوان فضايي براي اوقات  شناختند. در ضمن اين مطبخ را نمي اين مطبخ را چندان نمي

 فراغت تصور كرد. 

 

ن يكي از شناخته شده ترين رستورانهاي محل توا كه مي fast foodشكم: اين رستوران  ايستگاه

دانست با طراحي جالبي كه در پشت شيشه آن انجام شده است، باعث جذب مشتري شده است. 

 گانيرا كيبه اين رستوران محلي براي صرف غذا يا تحويل سفارش است و داشتن تلفن آسان وپ

ان آن ساكن محل نبودند و قيمت مناسب، ناشناس بودن صاحبان آن )صاحب چها،و تنوع ساندو

گذران اوقات فراغت  يهيچ آشنايي نيز در آنجا نداشتند( از داليلي است كه به عنوان فضايي برا

 شد. از طرف اهالي انتخاب مي
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دانم كي اهل اينجا  نمي م،يما ساكن اينجا نيست»مصاحبه با دخترصاحب رستوران بيان كرد كه:  در

رصد فروش ما به اهالي محله است. خيلي ها همين جا د 11هست و كي نيست ولي در حدود 

خورند. ساعات شلوغي اينجا اغلب ظهر و نزديك غروب است. بيشتر ساندويچ  را مي شانيغذا

 (ريساله ،ساكن هفت ت21،يخانم فرزانه مرند«)كوكتل و... فروش داريم. يس،گرم مثل سوس

ن سفيد و فضاي داخل از بيرون قابل هاي آ رستوران نيز نماي چندان جذابي ندارد. شيشه اين

مشاهده نيست. درب اين رستوران بزرگ ولي به دليل فضاي كوچك داخل آن وقتي درب آن 

نمايد ولي صاحب ملك  شود به ميز و صندلي نزديك درب اصابت مي توسط يك مشتري باز مي

ين رستوران باشد، اين مشكل را حل كرده است. ا دائمي درب مي اشتنبا ترفندي كه باز گذ

سال( و هم به دليل اينكه در ميان  6كوچك قابليت شناسايي بااليي داشته، هم به دليل قدمت آن )

 راه اهالي براي رسيدن به چهارراه طالقاني قرار دارد.

ايليا: اين رستوران كوچك كه به همراه مطبخ دنيز، در پشت پارك و همچنين در  جگرسراي

تشخيص آنها براي اهالي كه مسير رفت و  تيلتأسيس است، قابلخياباني وجود دارندكه جديد ا

هاي قائم( بسيار ناشناخته است و جديداً به دليل اينكه در  كوچه -ها آمدشان از منطقه نيست ،)الله

و ديوار كشيده شده است ،مانع بسياري جدي براي  مي،تأسيس متروي كرج  راشاهد هست كپار

 بينند.  آن را اصالً نمي ديد داشتن آن وجود دارد. اهالي

براي نشستن در داخل رستوران و بيرون آن فراهم كرده است. در بيرون اين  يجگر سرا فضاي اين

 هايي  مانند ، رستوران سنتي ، براي نشستن مشتريان تعبيه شده   جگر سرا  تخت

 

ي انتخاب نشده .اين محل تقريباً اصالً به عنوان محلي براي گذران اوقات فراغت براي اهالاست

 است.

توان به لحاظ طراحي فضا براي آن برشمرد كه مهمترين آن ، ورودي هاي   متفاوتي را مي داليل

توان پس از سفارش دادن به فضاي بيرون براي  هاي منحني آن هست. گر چه مي نامناسب و پله

وب افراد نبوده ؛ نشستن مراجعه كرد، ليكن فضاي بيرون به دليل نداشتن سايه فراوان چندان محب

دارد. در غروب، بخصوص پس از شلوغ شدن پارك مي توان جمعيت  يدر روز مشتري كمتر الذ

 ينورپرداز نيخود و هم چن ينوع غذا ليجگرسرا به دل نيمتغير و ناپايدار آن را مشاهده كرد.ا

سمت  بخصوص از انيجلب مشتر يكار درپ نيكند، و با ا يرا روشن م ابانيكه در شب دارد خ

بودن ، و نوع  زيكه درقسمت اول محله هستند در تم ييآن با رستورانها فاوتباشد.ت يپارك م

توان انتظار هوا را داشت و تاريك  باشد. داخل رستوران چندان نمي يآن م يوتابلو يجذب مشتر

آن در طول روز و همچنين در زمان پخت و پز گرم شدن فضاي داخل را مي توان از  يبودن نسب

 از اين مكان دانست. اهالياليل استفاده نكردن د
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نفره  4ميز و صندلي  1شناسد، ليكن وجود  مطبخ دنيز : صاحب رستوران آن را به عنوان مطبخ مي 

حاكي از آن است كه اين مكان صرفاً براي تهيه غذا نيست ، بلكه براي صرف غذا نيز استفاده 

در نتيجه كارخود را صرفا به مطبخ اختصاص داده كنند،  . ليكن اهالي آن را انتخاب نميشوديم

باشد كه در شناخته شدن آن بسيار مؤثر بوده است. يك  . اين مطبخ داراي دو درب ورودي مياند

شود و درب ديگر آن به پشت پارك  درب آن به خيابان قائم كه اهالي آنجا ساكن هستند باز مي

شود. اين مطبخ غذاهاي  ن استفاده كنند باز ميكه جمعيت ناهمگن و متغير پارك مي توانند از آ

را در  يمشتر شتريجذب هر چه ب  2321111ايران نظير كباب، جوجه كباب و باتلفن آسان  نتيس

 دستور كار خود قرار داده است.

سرآشپز، اين مطبخ با ورودي بسيار كوچك و زيرزميني آن بسيار در ميان اهالي مشهور و  مطبخ

ت وسيع، سرويس رايگان، كيفيت بسيار بااليي غذاي اين مطبخ از  داليل  محبوب است. تبليغا

شناخته شدن هر چه بيشتر اين فضا در بين اهالي محل بوده است. از داليلي كه مطبخ  دنيز  و  

 چلسي چندان  فروشي  در  بين  اهالي  ندارند  و  حتي   نينهمچ

ز است. اين مطبخ كه قبالً در جايي غير از شناسند ، وجود مطبخ سرآشپ بسياري آنها را نمي  

چهارصددستگاه قرار داشت است، معروف بود و پس از نقل مكان كردن همچنان توانست 

 محبوبيت خود را حفظ كند.

افراد مصاحبه شونده اين مطبخ را شناخته  و به طور متوسط در ماه يكبار سفارش غذا را به  اغلب

 بخ نيز مكاني براي گذران اوقات فراغت نيست.دادند. ليكن اين مط اين مكان مي

جهان نما :كه در انتهاي خيابان قائم به سمت چهارراه طالقاني وجود دارد تقريبا براي  رستوران

 كردند. هيچكدام از اهالي شناخته شده نبود و از آنجا خريد نمي

 د.كن مكان با ورودي نه چندان جالب و پله داشتن صرفاً ساندويچ سرو مي اين

است ، داليل اين امر از فضاي نامناسب آن براي  ياهال يمكان برا نيدر ناشناخته بودن ا نكته

ها، كوچك بودن تا دور بودن مسافت آن به محله متغير است. ليكن به دليل در  حضور خانواده

مسير رفت و آمد قرارداشتن، بسياري از مشتريان آنها غيربومي و متغير هستند. صاحب اين 

 و رستوران سنتي شبستان حاضر به مصاحبه با نگارنده نشدند. نورارست

 –سنتي شبستان: محل قرار گرفتن اين رستوران نشان دهنده نوعي اختالط فضايي  رستوران

طبقه قرار دارد كه در اين ساختمان از  12فرهنگي است. اين رستوران در پايين يك ساختمان 

دارد. اختالط فضاهاي كار در اين مكان يكي داليل نامناسب دفتر وكالت تا آرايشگاه زنانه وجود 

 شود. فضا براي گذران اوقات فراغت ذكر مي ينبودن ا

اين رستوران بسيار كوچك و از ديدرس عموم خارج است. به طوري كه پيدا كردن آن  ورودي

تشريفات براي نگارنده با كلي تالش همراه بود. اين رستوران با وسعت فضايي بزرگ و داشتن 
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باشند.  هايي كه براي نشستن اهالي تعبيه شده تميز و راحت مي گياهي در داخل رستوران، تخت

باشد و ضمن  هاي سنتي )انواع كباب و جوجه و...( مي غذاهاي سرو شده مانند بسياري از رستوران

 شود. اينكه حضور در اين مكان لزوماً سبب از بين رفتن ناشناسي آن نمي

 

 

فراد مصاحبه شونده تنها دو نفر )هر دو پسر و جوان( اين مكان را شناسايي كردند و دليل ميان ا از

ساله  23،  يدهقان يمهد انيدانستند.)آقا آن را رفت و آمد فراوان به رستورانهاي سنتي مي

 ساله وساكن كوچه پنجم( 22 ،يريوساكن كوچه اول و محمود دره ش

ها( شاهد سرويس دهي يك نفر )نهايتاً دو نفر(  شده )نه مطبخحاليكه در تمام رستورانهاي ياد  در

 نيي  فروش باالي ا نشان دهنده توانديم گانيفروشنده و سرويس را 1، داشتن  ميبه مشتريان هست

 باشد. رستوران سنتي مي

سالن شهرداري( فضاي  -توان به فضاي ورزش )استخر دانش ديگر فضاهاي فراغت در محله مي از

نت پاسارگاد( و فضاي تفريحي )پارك بوستان  )تاالر فالح نژاد( فضاي بازي )كافيفرهنگسرا 

 باشد. يجهان( نام ببريم. بيشترين استفاده اهالي از فضاي پارك م

پارك كه قبالً باغ بوده است )در تاريخچه ذكر شده است( از جمله فضاهايي است كه افراد  اين

كنند. ليكن يك فضا به تعبير راپاپورت  استفاده مي محله به عنوان مكاني براي اوقات فراغت

هاي فراواني داشته باشد. در حالي كه يك فضاي فراغتي براي برخي فضاي  تواند صحنه مي

تواند دش كاركرد نيز  باشدو هم چنين اين فضا مي ،براي برخي ديگر عرصه كار مي ستتفريحي ا

ازجمله،  يمتفاوت اريبس ليپارك به دال ني. اداشته باشد. پارك بوستان جهان نيز همين طور است

 شده است. يبررس يجداگانه ا قيدر تحق ،ياجتماع يها بيآس

 گيري: نتيجه

اوقات فراغت هم چون خواب و خوراك يكي از نيازهاي اساسي اوليه انسان است. اگر  گذراندن

شد روحي و افزايش تواند سبب ر به اين نياز به درستي و در زمان مناسب پاسخ داده شود ، مي

توان و انرژي فردي و در نتيجه بهره وري و بازده بيشتر كاري و نشاط و پويايي اجتماعي گردد. 

هاست. فضاهاي فراغتي نيز  ي انديشه و نياز انسان مصنوع ما ادامه فرايند تفكر ما و زاييده طمحي

اند در شناخت استفاده تو بسيار مهم است .فضاي تغذيه از جمله مهمترين فضاهايي است كه مي

 كنندگان آن و در نهايت فرهنگ و شناخت هويت آنها به ما ياري برساند.

آنجا كه اين فضاها در راستاي شناخت هويت قومي و جماعي محله است ، براساس نظريه  از

برد و هويت  توان به هويت ساكنان آنان پي معاني محيط مي  داشت، براساس دهيراپاپورت كه عق

او نوعي تمايز گذاري ميان خود و ديگري است كه در زمانها و مكانهاي متفاوت تغيير  از نظر
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كند، چنين نتيجه گرفت كه وجود رستورانهايي با وسعت كم و مشتريان محلي و نداشتن  نمي

دليل  3زيبايي معماري در بخش اول محله، نشان از استفاده نكردن اهالي از اين فضاها داردكه 

 ته باشد:تواند داش مي

دليل فرهنگي: افراد محله اكثراً )بخصوص قسمت اول( مهاجر يزدي يا كرماني هستند، لذا  -1

. باشديخود را دارا م تيفرهنگ اينكه در منزل غذا درست شده وصرف شود،همچنان اهم

هاي اوقات فراغت خانواده در اين محل ، به  همچنين همچنان كه ذكر شد يكي از مهمترين زمان

تهاي دسته جمعي يعني غذا خوردن اختصاص دارد، لذا استفاده از رستوران آن هم در داخل فعالي

محل چندان مرسوم نيست. هم چنين آشنايي بيش از حد اهالي با يكديگر باعث شده كه افراد 

 محله از رستورانهاي داخلي محله و حتي خيابان قائم استفاده نكنند. 

از  يلحاظ اقتصادي در سطح متوسط هستند. لذا اغلب اهالداليل اقتصادي: مردم محله به  -2

كنند. با توجه به اظهارات  پارك به عنوان مكاني كه چندان خرجي براي آنها ندارد، استفاده مي

استفاده از استخر دانش )با وجود نزديك بودن به محله( به دليل هزينه  يمصاحبه كنندگان حت

 .آن براي مردم امكان پذير نيست يباال

داليل كالبدي: نظير فضاهاي داخل و بيرون رستوران، واقع شدن رستورانها در كنار لبنياتي  -3

)رستوران جهان( يا مكانيكي )چايخانه برادران( نماها و تزئينات )عناصر نيمه ثابت( نه چندان 

 ينفضاها استقبال چندا نيجذاب كه بسيار بر جذب مشتري تأثير دارد ، باعث شده است كه از ا

 نشود.

داراي فضاي بازتر، تزئينات بيشتر و حداقل در برخي وروديها  -1در قسمت دوم محله: رستورانها 

شاهد نوعي دستكاري در قالب جذب مشتري هستيم. همچنين رستورانهايي كه در اين محل واقع 

طرف  اي وجود داشته باشد، لذا درجذب مشتري از يك اند، در فضايي قرار ندارند كه خانه شده

برند( و از طرف ديگر به دليل اينكه اهالي آنها را  موفق هستند، )زيرا ناآشنايي را از بين نمي

 ها نظير چلسي و سرآشپز.( شناسند، موفق نيستند )به جز مطبخ چندان نمي

توان بيان كرد فراواني رستورانها در محله قائم حاكي از اين دارد كه هر چند  مي يبه طور كل

توان گفت به لحاظ داشتن مشتري گذري موفق  نباشند ، مي ييچندان قابل شناسا اهالي يبرا

هستند. و به اين دليل رسيدگي به اين مكانها بيشتر و قابل توجه تر است. در حالي كه 

كه در محله چهارصد دستگاه )به زعم مردم قرار گرفته( عليرغم مشتري محلي  يرستورانهاي

 كنند. ضاي بيرون و داخل توجهي نميداشتن ، چندان به نماها و ف

هاي مغازه داران و افراد محله به چشم  در نهايت هويت به معناي گفته شده در صحبت و

ها اصالً رستورانهاي اطراف خيابان قائم را به  خورد، يعني اهالي متعلق پنج كوچه اول و الله مي

شناختند و از آنها به عنوان  جز مطبخ سرآشپز و ايستگاه شكم به خاطر در ديدرس بودن نمي
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طرف و  آن»اي "رويم ما آن طرفها نمي"كردند. به عنوان مثال  كه غيرخودي هستند، ياد مي يافراد

 د،يآن طرف محله  خوشم نميا يمن از رستورانها» اي«.«كند با محله ما فرق مي شيرستورانها

همين طور بودند. رستورانهايي كه از طرف ديگر اهالي خيابان قائم نيز، « كنند. خيلي بد نگاه مي

من اگه بخواهم »در محله چهارصددستگاه وجود داشت ، مورد تأييد آنها نبود. به عنوان مثال 

 نكهيمن ايستگاه شكم را با ا»و « تراست و هم تميزتر بروم آنجا، ميروم سر چهار راه، هم نزديك

توان از دو نوع هويت  ا ميلذ«. دهم آن طرف محله ترجيح مي يكوچيك است به رستورانها

 خورد. صحبت كرد،كه در فضاهاي تغذيه به چشم مي دهبوجود آم
 


