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 چکیده
شود تا  مشخصمرز آنها با هم  دیهستند که با ینقاط اشتراک و افتراق یدارا یو اسالم یمدرن، سنت یسرگرم

 مفاهیمروشن ساختن  یدر پ ،یلیتحل یفیبا روش توص پیشِ رو. پژوهش افتیآن را در رامونِیپ یبتوان احکام اسالم
و گذران اوقات فراغت  یحالت نفسان یسرگرم مفهومدر  یاسالم دیدگاه از است. یاسالم دیدگاهاز  یفراغت و سرگرم
و ازآنجاکه انسان تا  ردیگ یانتفاع بردن صورت م تیمنفعالنه( بدون شأن ای)فعاالنه  یاریاخت به صورتوجود دارد که 

 یاساس فیاز وظا ییرها مستلزم یدارد، سرگرم زین تیو قدرت داشته باشد، مسئول یو آگاه اریکه عقل و اخت یزمان
قرابت  یها مانند لهو و لعب با سرگرم واژه یبرخ یاسالم منابع در .ستیانسان ن یو مذهب یاجتماع ،یفرهنگ ،یخانوادگ
 ای نکوهیدهامر  دخو یخود آنکه به افزون بر ؛را دارد یسرگرم یمفهوم یها لهو مؤلفه یانیدارند. در فرهنگ وح یمفهوم

 نکوهیده خود یخود لعب به یاسالم دگاهیاست و از د یسرگرم یعناصر مفهوم یبرخ ی دربرگیرنده زی. لعب نستین
 .دیآ یآن به شمار م قیاز مصاد ناروا یبوده، سرگرم یمنف یبار مفهوم یدارا خود یخود اما به ؛لغو مفهوم. ستین
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 مقدمه. 1

رفته  رفته ،جوامع نیدر ا یخواه فراغت های و گسترش رفاه و نهضت یجوامع بشر شرفتیبا پ
از  یکینظران قرار گرفت.  از گذشته مورد توجه عموم مردم و صاحب شیو اوقات فراغت ب یسرگرم

 موضوعی یاست؛ چراکه وقت یمفهوم فراغت و سرگرم تعریف یسرگرم ی ها درباره چالش نیتر برجسته
چه  یزی)و احکام تجو یزیو چه احکام تجو یفیاحکام، چه احکام توص ی همه ،شدابهام با یدارا

مقاله  نیخواهند بود. در ا دوپهلو زیآن ن رامونی( پیو چه احکام اخالق یچه احکام حقوق ،یاحکام فقه
 .گردد یم یبررس یاسالم دگاهیاز د یها، معنا و مفهوم فراغت و سرگرم توجه به چالش افزون بر

 پیشینه تحقیق. 1-1

ها که  از پژوهش یبرخ نام برد. ییها از پژوهش توان یو فراغت م یسرگرم یشناس مفهوم ی درباره
 اند؛ ازجمله: پرداخته یهستند، به مفهوم مدرن سرگرم یاسالم یها دگاهیاز د یعار یکل به

 ،شده است نیتدو یتیدار امیلیکه به کوشش و «یعلوم اجتماع یالملل نیالمعارف ب رهیدا» کتابـ 
پیِش رو  مقاله. کند یم ارائه یکار، فراغت و سرگرم میمفاه ی بارهدر یحاتیمدخل فراغت توض ذیل

 .کند یممطرح  نهیزم نیرا در ا یاسالم یها دگاهیرا نقد و د میمفاه نیا ی بارهدر نویسنده یها دگاهید
نوشته جورج سوردام  «ستمیقرن ب یکایآمر یو دگرگون یفراغت سرگرم یها قرن توده»کتاب  درـ 

ها درباره اوقات فراغت، اقتصاد اوقات فراغت  و نگرش خچهیاوقات فراغت، تار فیچون تعار مباحثی
 فیرچون تعا مباحثی مقاله نیشده است. در ا انیجوانان و سالمندان ب یاوقات فراغت برا یو الگوها

نقد واقع شده مورد  یاسالم دگاهیو از د نقلکتاب  نیاز ا گریکدیآنها با  ی دوسویه رابطهفراغت و  کار و
 است.
و  یخیتار دگاهیزمان فراغت از د» نیبا عناو مقالهدو  یشناس فرانسو جامعه هیژوفر دومازد ازـ 
 نخست مقالهترجمه شده است. در  یبه فارس« فراغت یشناس بر جامعه یا مقدمه»و  «یشناخت جامعه
 ناهمگونی یو بررس یفراغت امروز تعریفازجمله  ؛وجود دارد پژوهش نیا موضوعبا  مرتبط یمطالب

 تعاریف نیرا بر ا نهیزم نیدر ا یاسالم یارهایمع ،فراغت که پژوهش پیِش رو یسنت مفهومبا  نآ
 .دیافزا یم

و  یفراغت فعالیتکار و  میمفاه یپارکر به بررس یاستانل ی نوشته« فراغت یشناس جامعه»کتاب  درـ 
آنچه در اروپا در  یمذهب )به معنا رابطهبه  یکتاب بخش نیادو پرداخته شده است. در  نیا نیب رابطه

 حداکثریبا توجه به نقش  رو شیشده است. پژوهش پ اختصاص دادهگذشته رواج داشته( و فراغت 
 یمفهوم سرگرم ی هنیدر زم یاسالم یارهایمع یبه بررس ی،مذهب و سرگرم بحثدر  ی،در زندگ نید

 پرداخته است.
کار مطرح کرده  ی بارهرا در گوناگونی مباحث نگیساموئل ک ی نوشته« کار یشناس جامعه» کتابـ 
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 سالمیااه مفهومی فراغت و سرگمی از دیدگاکاوی و 

 نیاست. ا یفراغت فعالیتآن با  تقابلمفهوم کار و  ی بارهدر پژوهش، نیبه ا مربوطاست که مطالب 
 یها دگاهید رو شیتوجه ندارد و پژوهش پ یمفهوم سرگرم ی نهیدر زم یاسالم یارهایبه مع زیکتاب ن

 .کند یروشن م نهیزم نیرا در ا یالماس
شده  بحث یاسالم دگاهیاز د یمفهوم سرگرم ی درباره طور ضمنی،به  زیها ن از پژوهش یبرخ در

 است. ازجمله:
 ی نوشته «یمل یمایدر س یبه سرگرم یارتباط -یاسالم یکردی: رویا رسانه یسرگرم» کتابـ 

موضوع است.  دهیبه چاپ رس یاز کتاب به صورت مقاالت ییها از آن بخش شیکه پ نیالد شرف نیحس
 یاسالم دگاهیو در آنها د ستین یاسالم کردیبا رو یفراغت و سرگرم یشناس مفهوم ،کتاب نیا اصلی

 مقاله مقاالت، نیاز ا یکیشده است.  یبررس ضمنیبه صورت  یبا سرگرم مرتبط میمفاه ی بارهدر
 کمابیش یها داشته و بحث یهمپوشان شانیکتاب ا مطالببا  است که «میو لهو در قرآن کر یسرگرم»

 رو شی. پژوهش پکند یلهو، لعب، لغو، قول زور و عبث را مطرح م میمفاه رامونیپ ای پردامنهجامع و 
نشده است را چه از  یبررس مقاله نیکه در ا یسرگرم زیاوقات فراغت و ن ،مانند کار میمفاه یبرخ

 افزون بر. پردازد یآنها با هم م رابطهو به  یآن بررس یاسالم ریغ شهیر دیدگاهو چه از  یاسالم دیدگاه
 دارد. ییها تفاوت مقاله یاد شدهنگارنده با  دگاهید زیلهو و لعب و لغو ن میمفاه تعریفدر  نکهیا

 یدعلیپور، س یمنصوره باقر ی نوشته «از آنها یقیلهو، لعب و لغو و مصاد یشناس مفهوم» مقالهـ 
 یلهو، لعب و لغو در منابع اسالم ی سه واژه کاربردکه در آن به  یالله صابر نصرت ،یمنوچهرپور

 داده حیو توض قیتطبی کنون یایدر دن یمجاز ینامعقول از فضا بکارگیریپرداخته و واژه لهو را بر 
 و یاسالم دیدگاهچه از  یمانند کار، اوقات فراغت، سرگرم یمیمفاه یبا بررس رو شیاست. پژوهش پ

نوآورانه  ی  جنبه ،نسبت به اثر فوق ،با هم میمفاه نیا رابطه زیآن و ن یاسالم ریغ شهیر دیدگاهچه از 
 متفاوت مقاله یاد شدهنگارنده با  دگاهید زیلهو و لعب و لغو ن میمفاه تعریفدر  نکهیا افزون بردارد. 
 است.

 یدر فصل یفیشر نیاحمدحس کاری از «یاسالم یبهار: اخالق و سبک زندگ شهیهم»کتاب  درـ 
اشاره  یفراغت تیفعال فیدر تعر یاسالم یارهایبه مع ،در اوقات فراغت یاسالم یبا عنوان سبک زندگ

 نشده است. بحث تفصیلبه  یسرگرم مفهوم ی اما درباره ؛دهیگرد

 یشناس روش. 1-2

 لیتحل به شیوهها  داده واکاویاست که  یلیتحل یفیپژوهش، روش توص نیا های واکاوی دادهروش 
 یاسالم ریو غ یاسالم گوناگونو متون  اتیمتن روا پژوهش نیاست؛ چراکه در ا یفیک یمحتوا

 .شوند یم واکاوی یکم ریغ ای گونه به
گونه که در علم فقه گفته  توجه داشت همان دیبا یفراغت و سرگرم یمفهوم یروش بررس ی بارهدر
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 :شوند یم میتقس بخشآنها به سه  هدهند صیتشخ اساس بر موضوعات ،شده
 مانند صوم و صالت ،یموضوع مخترع و مستنبط شرع (5
 دیمانند ربا و صع ؛کند یم ارائهآن را  یکه شارع با تصرفات یموضوع مستنبط عرف (8
 (.15، ص5341صرف، مانند آب مطلق و مضاف )فرحناک،  یموضوع عرف (3

 یها در حوزه مقاله نیدر ا یاسالم منابع اولیهدر  یبا سرگرم وابستهواژگان  یشناس مفهوم هرچند
 یشناس مفهوم بحث ثیح نیاست و از ا یبردار و ... قابل بهره یشناخت جامعه ،یاخالق ،یفقه گوناگون

ی  بارهدر بندی باال تقسیم رسد به نظر میدر علم فقه است؛ اما  یشناس تر از موضوع عام پژوهش نیدر ا
 میمفاه زیو ن یکار، اوقات فراغت و سرگرم مینگارنده مفاه دگاهیها صادق است. از د حوزه نیا ی همه

عرف و  میمفاه نیا تعریفمرجع در  یعنیهستند؛  یمستنبط عرف ی،اسالم منابع اولیهآنها در  هب وابسته
لهو، لعب و واژگان ی  بارهدر ،پژوهش نیدر ا رو نیاست؛ ازا میمفاه نیو تصرفات شارع در ا ارهایمع

 صدر اسالم را ها در واژه که استعمال هایی لغتنامهاند،  وجود داشته نیلغو که در عصر معصوم
 یو برا شود یم یبررس نهیزم نیدر ا مسلمانن امتفکر نظراتو  اتیو روا اتیآ اند و نیز مالحظه کرده

عرف  شوند، یم شمردهنوظهور  یمیمفاه که یکار، اوقات فراغت و سرگرم میمفاه یروشن شدن معنا
 نی. بر اشود یم ی(، بررسیشناس در جامعه ویژهطور  متفکران جهان امروز )به یو اصطالح خاص

که در عرف خاص و  تعاریفیلهو، لعب و لغو در نسبت با  میمفاه یها یژگیو تطبیقو  مقایسهاساس با 
 دیگر زیطرح شده و نم یاوقات فراغت و سرگرم ،کار ی بارهمتفکران جهان امروز در یاصطالح

 دگاهیاز د یفراغت و سرگرم یامروز میاز مفاه نوینی یفیتعر نه،یزم نیموجود در ا یاسالم یها آموزه
 .شود یم ارائهبه مخاطب  یاسالم

 کار. 2

کار با  رابطهاز شناخت  برآمده ،یسرگرم فیاز تعار یاست. برخ Job یسیکار معادل واژه انگل
 فراغت است. مفهوم

، 1، ج 8115اند )اسملسر و بالت،  کرده فی( تعری)مزدور یکار را به اشتغال دستمزد یبرخ
این تعریف،  ضعف (. نقطه55، ص8151؛ سوردام، 515، ص8111و بروس،  یارلی؛ 2151ص

الزم و  کارهای خانگی نکهیا بانمونه  عنوان ؛ بهمشخص نبودن کار دستمزدی از غیر آن است
 یا های خدماتی در شرکت شود، ولی به همین کارها ها پرداخت نمی اند، دستمزدی در قبال آن ضروری

، 8111و بروس،  یارلی؛ 2151، ص1، ج 8115گیرد )اسملسر و بالت،  ، مزد تعلق میها هتل
قبال  در کارهای خیریه که در حالت عادی، عالوه بر این مورد، در(؛ 55، ص8151؛ سوردام، 515ص
، 8151)سوردام،  شود نیز، مرز بین کار دستمزدی از غیر آن مشخص نیست ها مزدی دریافت می آن

کار را باید به  رسد به نظر میکردن ضعف مذکور  برطرفتر شدن تعریف کار و  برای روشن .(55ص
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 یها تیفعال نیبنابراتعریف کرد؛  وجود داشته باشد، دریافت کردنمزد دست شأن در قبال آن، فعالیتی که
آن وجود دارد، کار به شمار  یدستمزد به ازا افتیدر تیه شأنک یخانگ یو کارها هیریمربوط به امور خ

 به فرد پرداخت نشود. یاگرچه دستمزد ؛روند یم
ارزش  تعیینکار و  باکردن رابطه فراغت  مسئله مهم، مشخص کار، تعریفشدن  مشخصاز  بعد

رابطه در  ،نظران تنها مفهوم ثابت فراغت صاحب یبه باور برخ با هم است.ها در مقایسه  هرکدام از آن
، a-scholiaکار  یبرا یونانی. کلمه دهد یرا نشان م نیواژه هم نیا یآن با کار است. تبارشناس ی دوسویه

 نیکه در زبان الت گونه شده، همان تعریف( scholêآن با فراغت ) یمنف رابطهبا « بدون فراغت» یبه معن
، 8112 ،یتیشده است )دار تعریف)فراغت(  otiumبا  رابطه)بدون فراغت( در  neg-otiumکار به  زین

 رانهیاز کار مزدگ یآزاد ی دربرگیرنده زیاز هر چ شیفراغت نخست و ب دگاه،ید نیبنابرا ؛(012، ص0ج 
 (.51، ص5318 ه،یدر محل کار است )دومازد

، فراغت کارو بدون است  کارتابع ارزش فراغت به اعتقاد پارکر در جوامع صنعتی امروز، ارزش 
 (.81، ص5421 چر،یمعنا و مفهومی ندارد )کالرک و کر

کار  و داشته گوهریفراغت ارزش  یو فراصنعت یدر جوامع صنعت باور دارند یپارکر، برخ برخالف
این این امر بدین علت است که در . ارزش دارد بیشتر، غتبرای رسیدن به فرا ابزاریعنوان  بهتنها 

 عنوان به فراغت شود و بر این اساس ارزش کردن مشخص می مصرف بیشتر با جوامع هویت اجتماعی
؛ توسلی، 515، ص8111)یارلی و بروس،  نیستکار  شزرتابع ا یکی از مظاهر فرهنگ مصرف،

 (.581-581، ص5311
 یاست که در دوران صنعت اموریکار از فراغت، از مجزا بودن  گفتدر تحلیل سخنان فوق باید 

 ی، داوربرجسته ی است؛ اما نکته افتهی یشتریب ارزشجوامع فراغت  نیو در ا رخ دادهشدن جوامع 
)در مقابل کار  یفراغت یها فعالیتتر شمردن  ممه یگفت در تفکر اسالم دیآن است. با ی درباره یارزش

زندگی سبک عنوان بخشی از  به فقط های فراغتی فعالیتو  نادرست است( و سایر اهداف زندگی
و  ها مسئولیت دیگرپرداختن به سرگرمی و عدم توجه به افراط در . هستنددارای اهمیت  اسالمی
 کشاند. می مسئولیتی و بی بیهودگی یسو را به فرد، وظایف

 اوقات فراغت. 3

گرفته  صورت یشناس و روان یشناس در جامعه شتریب یمفهوم سرگرمی  بارهدر یعلم یها یبررس
از  یشده است. در بعض یمانند اوقات فراغت بررس ینیعناو لیدر ذ یعلوم مفهوم سرگرم نیاست. در ا

 دانسته شده است. یفراغت تیفعال دهد، یدر اوقات فراغت رخ م نکهیا لیبه دل یسرگرم ز،یاستعماالت ن
شده  تعریفلذت  ایاستراحت  یآزاد برا ایبه زمان صرف شده  leisure یسیمعادل واژه انگل فراغت

به  licere ینیالت ی شهیو آن از ر leisir کهن یفرانسو ی از واژه انهیم یسیواژه در انگل نیا ی ریشهاست. 
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کسفورد، ذ یکیمجاز بودن گرفته شده است )لغتنامه فشرده الکترون یمعنا  .(leisureواژه  لیآ

 شود، یم یکار تلق برابراوقات فراغت در  ،فیتعار بیشتردر  نکهیاشاره به ا افزون بر گرید تعریف در
پاداش کار  و هدف کار ،از کار رفع خستگی ناشی یبرا حیاوقات فراغت را تفر توان یگفته شده م

 (.2114، ص1، ج 8115ت )اسملسر و بالت، انسد
 فرد های فعالیتمطلق  ی دربرگیرندهو  هاست یاعم از سرگرم یفراغت تیفعال ،فیتعار نیا بر اساس

خانه، خوردن و خوابیدن، رسیدگی به امور  ،کار مانند وظایف خانوادگیاز بار  شده در اوقات خارج
 که در آن را کاراز بار  شده توان اوقات خارج شود. می آن می و مناسک مذهبی و مانندت اعباد انجام

 .نامید ،، وقت آزاد نیزشود خاص انجام می افاهد های شخصی و گرایشبا  هایی فعالیت
اوقات  برای تعریف شانیا دانند. را متفاوت از هم می اوقات فراغت و وقت آزاد بعضی از متفکران

از  ینگهدار های مربوط به امور بهداشتی و فعالیت ،وآمد رفت اختصاص داده شده به های زمان، فراغت
 کنند اوقات فرد کم میاز  فرزندان راو مراقبت از  ر منزلرسیدگی به امو، های شغلی فعالیتبدن، 

 یها یژگیو اغتاوقات فر دگاهید نیا اساس(. بر 51، ص8151؛ سوردام، 51، ص5411)پارکر، 
 یا یاساس فیاز وظا ییرها موجب نکهیازجمله ا ،اوقات وجود ندارد دیگردارد که در  ای برجسته

مانند  یسازمان اجتماع یادیبن های گونهکه  یفیندارد؛ وظا خاصی ی انگیزهو  هدفکه  شود یم
 (.54-51، ص5318 ه،ی)نک به: دومازد کنند یخانواده، اجتماع و مذهب آن را مقرر م

است  محدودتر آن از وقت آزاد شده و معنای یتلق یهمان سرگرم ،یفراغت تیفعال اخیر، فیتعر در
و یا  کردن خوردن، خوابیدن، عبادتغذا  خود،متی مراقبت از سال، مناسک مذهبی مانند مواردیو 

خانوادگی،  ،مذهبی ،فرهنگی وظایف اساسی مانند وظایفرهایی فرد از  بهو گیرد  را دربرنمی آن مانند
 .دگرد می منجر اجتماعی

و  ستین یتیمسئول یو ب یکاریاوقات ب یاند فراغت به معنا گفته تعاریف گونه نیدر نقد ا یبرخ
گاه فرد، که یمادام اساس اوقات فراغت،  نیدارد؛ بر ا زین تیدارد، مسئول اریو اخت یعقل، قدرت، آ

(. 15، ص5345 ،یفی)شر ستین یاز تعهدات اساس ییو رها یتیمسئول یاوقات ب یبه معن گاه چیه
دارای  های مورد تأیید اسالم میسرگر ی،اسالم دیدگاهاست که از  نیا تعریف نیدر نقد ا گرید ی نکته

ابراز با اهداف متعددی چون  مدرن موجود در زمان حاضرهای  سرگرمیاستفاده از  و هستند هدف
رفع مشکالت و  توسعه اقتصادی، ،پذیری آموزش، جامعه تربیت،، کنترل افکار عمومی، عقاید سیاسی

 ،اهداف فرهنگی شاملاین اهداف مقدور و با شرایطی مطلوب نیز هست. روشن است  آن مانند
 .شوند میاجتماعی و  سیاسی

سرگرمی است و وقت آزاد  همانفعالیت فراغتی پژوهش مقصود از در این باید گفت  تیدرنها
 ،خوردنغذا  خود،مراقبت از سالمتی دارد و اموری چون اوقات فراغت و سرگرمی  تر از مفهومی وسیع
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 یاسالم یها وزهآم اساسبر  نیهمچن ؛روند به شمار نمیسرگرمی  و فعالیت فراغتی خوابیدن،
دارند و  یسرگرم یکارکردها هیشب ییکارکردها نکهیبا ا ،یو مناسک اسالم باداتمانند ع ییها تیفعال
 یحت شوند؛ ینم شمرده یسرگرم شوند، یآن م مانندو  شوربهجت و  ،یابیخود ،ییخودشکوفا ی مایه

ردیف با  همبا دوستان  ینینش هم مناجات با خدا و هایی مانند فعالیت معصومان اتیروا یدر برخ
 شود، برشمرده نیز می های فراغتی فعالیت شامل حالل که اتلذو پرداختن به  کاری های فعالیت

 بخشی: باشد بخشچهار  وقت شما : سعی کنیدفرماید که می از امام کاظم یتی؛ مانند روااند شده
 اعتمادیبا دوستان مورد  ینینش برای انس و هم بخشی، زندگی برای کار بخشیبرای مناجات با خدا، 

گاه نمایند شما را از عیبکه  بخشی که در ند و باش کروخالص و یو در باطن در دوستی با شما  هایتان آ
یابید ... به  توانایی می نیرو و سه بخش دیگرکه با این بخش اخیر برای گیرید  میاز لذات حالل بهره  آن

 یو در انجام آن اسراف برد ینم نیشما را از ب یکه مروت و جوانمرد یحالل یاه برآوردن خواسته لهیوس
چه ]از پدران  د،یخود کمک کن ینید فیو به مدد آن به انجام وظا دیمند شو بهره ایاز دن ،ردینگ انجام

ترک  شیایدن یرا برا نشید ای نش،ید یرا برا شیایکه دن یکس ستیاز ما ن»شده است که:  تیمن[ روا
 حالل در مورد لذاتچهارم که  بخش تیروا نی(. در ا051-014، ص5010 ،یشعبه حران )ابن« کند

 ینینش ، همامور کاریردیف باقی امور مانند مناجات با خدا،  هم شود ها نیز می است و شامل سرگرمی
 با دوستان قرار گرفته است.

 سرگرمی. 4

 Amusementواژه  یاست. برا Entertainment و Amusement یسیانگل یها معادل واژه یسرگرم
لذت بردن از  دوممعنای دار و  خنده یزیچ افتنیتجربه  ایحالت  معنای اولشده است؛  گفتهدو معنا 

 یا فراهم کردن لذت ایشدن  گفته شده: عمل فراهم Entertainmen ی. در معناآنارائه  ی یاسرگرم
 یکیشده است )لغتنامه فشرده الکترون طراحی یسرگرم یاجرا که برا ایداد یرو کی؛ یسرگرم

کسفورد،  دو واژه به دست  نیا تعریف(. از دقت در Entertainmentو  Amusementواژگان  ذیلآ
منزله حاصل مصدر(  )به یاست که در انسان با عنوان سرگرم یحالت و وصف Amusementکه  دیآ یم

 .دیآ یبه وجود م یسرگرم ،آنها لهیوس است که به یداتیابزار و تمه Entertainmentاما  دهد؛ یرخ م
 مند خیو تار یاجتماع یامر یاذعان کرد سرگرم دیبا ی،سرگرم یاصطالح فیتعار انیاز ب شیپ

 دقیقی یماهو تعریفهستند و  یعرف کاربردهایاست که تابع  یعرف میاست و مفهوم آن از مفاه
 ندارند.

به  tenereو  «نیدر ب» ای «نیب» یبه معن inter نیالت ی شهیاز ر Entertainment واژه اند گفته بعضی
داشتن  نگه»یا  «یزیداشتن چ نگه» ی بهسرگرم به همین جهت گرفته شده است و« نگه داشتن» یمعن

به روابط  کم بوده و یا دست یرابطه اجتماع کی یسرگرم در حقیقت .شود معنا می «یزیمتقابل چ
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ی مدرن و رایج در جوامع صنعتی ها یسرگرم یها یژگیو توصیفدر  شانی. اارتباط دارد یاجتماع
ی برای جد و بدون هدف آزادانه ی هستند که فرد به صورتفرهنگ یکاالها  اند این نوع سرگرمی گفته

 و نامشخص جینتا و جامعه یبازساز موجب وپردازد  ها می به آنروح  ایو لذت ذهن  یآسودگ ایجاد
 (.0105-0101، ص3، ج 8115بالت، )اسملسر و  شوند می یرقطعیغ

ی درست به فیتعر نیای، در در جوامع صنعتمدرن و رایج  یها یسرگرمهای  ویژگی رسد ینظر م به
و  یکه کاال دانستن سرگرمچرا ؛قابل نقد است یاسالم منظراز  تعریف این حال نیاست؛ باا بیان شده

تر  مهم فرمشکل و  های مدرن، اکثر سرگرمیدر است. متأسفانه  اشتباه ی، امریمحصوالت فرهنگ ریسا
ایجاد و  هدکنندیتول ی برایمادبر اساس منفعت  ها آن و عرضه دیتولهاست؛ همچنین  ی آناز محتوا

محصوالت  جایگاه تقلیلاز  مشکالت، نیکه ا گیرد شکل می هکنند مصرف یبرا آنی های خوشی
 دیدگاهمدرن از  یها یانتقادات به سرگرم گرید ی دسته. شود ناشی میقابل معامله  ییبه کاالها یفرهنگ
به آن اشاره شده است. همچنان که  مذکور تعریفکه در  هاست یسرگرم اهدافعدم توجه به  ی،اسالم

 هدفمند است. مطلوب، یسرگرم یاسالم دگاهیاز د ،در ادامه گفته خواهد شد
برخی  . مثالا تعریف شده استفعالیت فراغتی  ذیل عنوان سرگرمیها،  اما در برخی دیگر از تعریف

و آور  های مالل فعالیتخستگی ناشی از است که  هدف خاص فعالیتی بدون ،فعالیت فراغتیاند  گفته
خانوادگی،  ،مذهبی ،فرهنگی وظایف اساسی خود مانند وظایفاز  را فردکند و  ی را رفع میتکرار

 شود یم شیهای مسلط تمدن خو و مخالفت با ارزش خودفراتر رفتن از رها کرده و موجب  اجتماعی
کار با  رابطهمانند  یسرگرم یعناصر مفهوم یبه برخ فیتعر نی(. در ا54-51، ص5318 ه،ی)دومازد

اشاره  ها یسرگرم گاهیو جا ارزشو  یسرگرم یو کارکردها ها سودمندی ده،ش قصد فرد سرگرم ،یسرگرم
 شده است.

 یصنعت مهینصنعتی و سرگرمی در جوامع  مفهوم تفاوت میان بررسیسرگرمی  دیگر در تعریف نکته
 دربردارندهسرگرمی گاهی  این تفاوت ناشی از آن است که تعریفاست؛  آن اسالمی مفهومو 

 تکامل بهاینکه سرگرمی  نمونه عنوان است؛ بهفرهنگی  ها و معیارهای متعدد هایی در مورد ارزش دیدگاه
امثال آن است. در  معیارهایتکامل انسان و  خصوص ارزشدیدگاهی در  مستلزم کند یم انسان کمک

 باشد. متفاوتمیان متفکران امروزی در  های معمول دیدگاه با اسالمی دیدگاهموارد ممکن است  این
به این  اسالمیسرگرمی امروزی و سرگرمی تعریف عناصر مفهومی برای برخی اعتقاد نگارنده  به

اوقات فراغت، درونی یا  ارتباط مفهومی بین سرگرمی و، بین سرگرمی و کار ارتباط مفهومی: شرح است
جایگاه و و کارکردهای سرگرمی و  مزایاسرگرمی،  اقسامشده،  فرد سرگرم انگیزهبیرونی بودن سرگرمی، 

 .یسرگرم اهمیت
 سرگرمی اسالمی ،ها آن نیز، بر اساس و در انتهاشود  این عناصر توضیح داده می خالصه طور اکنون به

 .شود یم تعریف
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 طور است. همان ارتباط مفهومی آن با کار کند، تر می را روشن سرگرمی تعریف ی کهعناصرازجمله 
کاری غیردر اوقات  رایج در عصر حاضر،های  سرگرمیذکر شد، شناسی کار  در بخش مفهومکه 

رایج های  سرگرمی بر این اساس؛ ها، شأنیت دستمزد گرفتن وجود ندارد و در ازای انجام آن شده انجام
در خصوص معیار در مورد اینکه در قبال ؛ روند می شمار به غیرانتفاعی و غیرمزدوری در عصر حاضر

توانند  یاسالمی م قوانینشرع و  باید گفت ها شأنیت دستمزد گرفتن وجود دارد، نیز یک از فعالیت کدام
دستمزد گرفتن فقه اسالمی، شأنیت  نگاهاز  به دلیل اینکه نمونه، عنوان شأنیت باشند؛ بهاین کننده  تعیین

 .آیند به شمار میکار  ،ها ، این فعالیتوجود دارد، خانهزنان در های  در قبال فعالیت
به کمک  سرگرمی ی است که تعریفعناصر دیگر با اوقات فراغت ازجمله ارتباط مفهومی سرگرمی

فعالیت فراغتی و است گاه اوقات فراغت ظرف زمانی سرگرمی  که دین خاطر. بآن مقدور است
 و معتقد کنند تأکید میآن با سرگرمی  تمایز رببعضی که  اند. درحالی شدهفرض با هم مترادف  سرگرمی

 ریزی اوقات فراغت ههای برنام ازجمله چالش ی،با سرگرم های فراغتی فعالیتدانستن  هستند مساوی
شد  توضیح دادهشناسی اوقات فراغت  مفهوم درکه  طور ؛ همان(01، ص5324)دامرودی،  است

 است. معنا و هم سرگرمی مترادفبا  فعالیت فراغتی
 رسد به نظر میبودن آن است.  یخارج ای یدرون ،یمفهوم سرگرم ی کننده عناصر روشن ازجمله

رود؛ چراکه سرگرمی  فعالیتی خارجی و بیرونی به شمار میهم  و حالتی نفسانی و درونیهم  یسرگرم
یک امر  جهت بنابراین از این؛ شود ما می نفس و درونشدگی در  سرگرم حالتو  انفعالموجب ایجاد 

از عالم واقعی که این حالت نفسانی  حیثاست؛ اما از این  Amusement لدرونی است که همان معاد
شود که همان  محسوب می فعالیت عینی و امری بیرونیشود،  حاصل میخارجی  ء یشو فعالیت یا 

 اسالم و سرگرمی امروزی دییتأسرگرمی مورد است. این عنصر مفهومی بین  Entertainment معادل
 است. مشترک
 ،اعمال با تغییر انگیزه آن است. گاه نیت و قصد ،یکننده مفهوم سرگرم عناصر روشن گرید از

افرادی که  مثل مرتبط است،ها  با سرگرمی شانشود؛ مثالا افرادی که شغل میوض عماهیت آن اعمال 
از  این افراد انگیزه چراکه؛ رود به شمار نمیهایشان سرگرمی  ، فعالیتدهند یمای انجام  ورزش حرفه

 انجام دهند. را اعمال با اکراه اینامکان دارد  حتی درآمد است و به دست آوردن، کارها انجام این
؛ برخی از این سرگرمی استدر تعریف  مؤثرمفهومی سرگرمی از دیگر عناصر  ارکردهایک

ایجاد تنوع و  ،شکوفا کردن استعدادهای فردی و اجتماعی، برطرف کردن خستگی عبارتند از: کارکردها
به صورت مطلوب  کارکردها در صورتی ایناسالمی نیز،  منظراز  .و شادی ایجاد خرسندی ،تفنن

انگیزه فرد مشغول شده به  گاهیاسالمی مطابق باشند؛ مثالا  ضوابط و شرایطبا  که شوند می محقق
و زندگی  های ناکامیجبران توهمی  نیتبه ی و یا گاه هاست مسئولیتو  تکالیفها رهایی از  سرگرمی

ای شود که در این موارد کارکرده ها پرداخته می های محیطی به سرگرمی مندی کجی به قاعده دهن
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( و بر 520-523، ص5345 ن،یالد )باهنر و شرف و ناروا هستند نکوهیدهسرگرمی از منظر اسالمی 
 کرد. یعنوان کژکارکرد تلق آنها را به توان یاسالم م ینظام ارزش اساس

 های انسان است.کار دیگربا  مقایسهدر  ها یسرگرم تیو اهم گاهیجا ،گرید یمفهوم عنصر
یک نیاز به  تبدیل زندگی ماشینی و مشکالت ناشی از آن، سرگرمیبه علت  در جوامع صنعتی،

 تاوقا ستم،یقرن ب انیاز پا پیشکرده بودند که  ینیب شیپ یبرختا جایی که ه است شد ناپذیر اجتناب
 شود؛ یم تیبشر یدغدغه اصل عنوان بهاقتصاد  نیگزی( جاها یعنوان ظرف وقوع سرگرم فراغت )به

 دگاهیتوجه داشت در د دی(؛ اما با014، ص0، ج 8112 ،یتیق نشد )دارمحق ینیب شیپ نیهرچند ا
پرداختن به ، بلکه نداردجایگاهی چنین  یو سرگرم ستین مطلوب هدفی نیچن از اساس یاسالم

 تکالیف در راستای اهداف وباید که  است سبک زندگی اسالمیاز  قسمت محدودی تنها سرگرمی
 .باشددینی 

سرگرمی را چه به معنای سنتی  توان می است. آن اقسامکننده مفهوم سرگرمی  از دیگر عناصر روشن
، سرگرمی فعال مقصود از به دو نوع فعال و منفعل تقسیم کرد.و اسالمی و چه به معنای مدرن آن، 

 و دکیمربوط به دوران کوهای  بازی ای است که شامل فعالیتی خالقانه و مولد باشد؛ مثل سرگرمی
منظور  که بیشتر بهبل شامل فعالیتی خالقانه و مولد نباشدای است  سرگرمی ،سرگرمی منفعل مقصود از

 فیلم و گوش دنیمانند د انجام شود؛ مشغول بودناز یکنواختی و  رهایی کشی، گذراندن وقت، وقت
از  دهند. میی مدرن را تشکیل ها یسرگرمی از ا عمدههای منفعل بخش  سرگرمیبه موسیقی.  دادن
نمونه باعث عنوان  که به و درصورتی ندخود مطلوب نیست خودی ، بههای منفعل سرگرمیاسالمی  منظر

 یت خواهند داشت.تجدیدقوا برای انجام سایر اعمال شوند مطلوب
 :گونه تعریف کرد توان سرگرمی را این میطبق تعالیم اسالمی  نیبنابرا

 ،منفعالنه یا فعاالنه و به صورتاختیار  اکه باست  انیحالت نفسفعالیتی در اوقات فراغت و »
تفنن و ، حیو تفر خرسندیایجاد  انگیزه مقاصدی مانندبه  دستمزد گرفتن در قبال آن، بدون شأنیت

سرگرمی شود.  انجام می از یکنواختی رهایی برطرف کردن خستگی وشکوفایی فردی و اجتماعی، تنوع، 
شود؛ چراکه  نمیانسان مذهبی، اجتماعی و فرهنگی اسی خانوادگی، اس های مسئولیترهایی از  موجب

گاهی دارد ، اختیار وقدرت، عقل تا زمانی که انسان  «.خواهد داشت، مسئولیت نیز آ

 لهو. 5

با آن در منابع دینی  معادل یا مرتبطی سرگرمی وابسته به بررسی مفاهیم  بررسی دیدگاه اسالم درباره
مفهوم لهو  رو نیازا ؛دارند و نزدیکی با هم قرابت یمفهوم لحاظاز  یو سرگرم لهو رسد است. به نظر می

توان  می اثبات گرددسرگرمی  لهو و قرابت مفهومی بین که ی. درصورتشود در منابع دینی جستجو می
، این . گذشته ازدانستنیز  رایج در عصر حاضرهای  سرگرمی شاملرا احکام شرعی در خصوص لهو 
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 ها تفاوت دیدگاهبسیاری از  رود و به شمار می اسالمی های آموزهدر  یمعنای لهو موضوع مهم دانستن
 بعضی ازنبودن مفهوم لهو است.  روشن به دلیل مسلمان،متفکران  بیندر ، ها سرگرمی خصوصدر 

مطلقاا لهو را  بعضیو  شود حرام و ناروا میلهو مباح و لهو  شامللهو مسلمان معتقدند معنای متفکران 
 اند. دانسته حرام و نکوهیده

و  رود به شمار میاجتماعی و  مفاهیم عرفی ازلهو  که روست نیازادر مورد لهو  ها دگاهیتفاوت د
آیات و روایات موجود در جامعه صدر اسالم و نیز و فهم عرف  باید معنای آن برای مشخص شدن

شناسی نیز اشاره شد، در واکاوی  روش؛ بنابراین همچنان که در بخش را در نظر گرفت خصوص آن
و نیز  اند دوران جاهلی و صدر اسالم بررسی کرده کاربرد لغات را درلغتی که  های بامفهومی لهو، کت

 گردد. آیات و روایات پیوسته به آن بررسی می
 در تعریف لغوی لهو گفته شده است:

 ،اصفهانی )راغب بماند، بازردبه آن توجه دا آنچههدفش و انسان از شود  ه که موجب میهرچـ 
 .(102، ص5058

، 51، ج 5018المصطفوی، )آن  پیامد گرفتن به چیزی و لذت بردن از آن، بدون در نظر گرایشـ 
 (.810ص

، 5010فارس،  )ابن و از چیزی به چیز دیگر مشغول شدن چیزی را به خاطر چیز دیگر ترک کردنـ 
 (.853، ص1ج 

 سازد: دارد که مفهوم لهو را نزدیک به مفهوم سرگرمی میدر این تعاریف نکاتی وجود 
و هم به معنای آنچه )کار یا چیزی(  1رود یملهو هم به معنای مصدری، یعنی مشغول شدن به کار ـ 

 2گیرد. که با آن مشغول شدن، صورت می
 جویی اشاره شده است. ی لذت به انگیزه در مفهوم لهو اشتغال به کار غیرجدیـ 
 شود. ب غفلت از کارهای دیگر میلهو موجـ 

موجب غفلت از چه لهو  این است که برجسته ی هایی دارد؛ اما نکته سرگرمی نیز چنین ویژگی
، واقع شودمورد غفلت ، عالوه بر امور مطلوب، امور نامطلوب هم لهو درچنانچه  ؟شود یمچیزی 
 را و معنای ممدوح داشتخواهد  با سرگرمی مطلوب نیز قرابت نکوهیدهبر سرگرمی  افزونلهو  مفهوم

در  به دلیل اینکه؛ کند را تأیید می ذکر شد، این معنی هایی که تعریفتعریف آخر از  .ردیگ ینیز، در برم
 شده است. معنامطلق اشتغال از چیزی به چیز دیگر  به این تعریف لهو

                                                           

 در تعاریف مفردات راغب و المیزان مرحوم عالمه طباطبایی. 1

 . در تعاریف مقاییس اللغه ابن فارس و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مرحوم مصطفوی2
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انسان از شود  موجب میکه لهو  بر این اعتقادندعالمه طباطبایی  مثل برخی، احتمالدر مقابل این 
خدا، جزئی از مفهوم  ذکر امور مطلوبی مانند غفلت ازطبق این معنا  ؛غافل شود مفید و مهمشکار 
، لهو به شمار های مطلوب و سرگرمی مفهومی داشتهقرابت  نارواهای  لهو با سرگرمیاست و لهو 
 شود. این دو احتمال بررسی می ؛ در ادامهروند نمی

توان به برخی روایات استناد کرد که  تأیید این دیدگاه که لهو از اساس معنایی نکوهیده دارد، میدر 
 اند. خود ناروا دانسته خودی لهو را به

ی ویرانی کارهای برجسته و جدی  نقل شده است: لهو مایه روایت اول: در روایتی از علی
 (.581، ص5051آمدی،  )تمیمیشود  می

ی فروپاشی ایمان  ایت دیگری از آن حضرت نقل شده است: جلسات لهو مایهروایت دوم: در رو
 .(112، ص5051آمدی،  تمیمیاست )

 توان استناد اما در تأیید این دیدگاه که لهو از اساس نکوهیده نیست، به برخی از آیات و روایات می
 کرد.

 برخی از آیات به این شرحند:
ِه ِبَغیِر ِعْلٍم : لقمان آمده است ی در سوره اِس َمن یْشَتِری َلْهَو اْلَحِدیِث ِلیِضلَّ َعن َسِبیِل اللَّ َوِمَن النَّ

ا ُأوَلِئک َلُهْم َعَذاٌب  ِخَذَها ُهُزوا یتَّ ِهیٌن َو تا  دارندیرا خر هودهیکه سخن ب اند یاز مردم کسان یو برخ ؛مُّ
 یآنان عذاب یبرا رندیگ شخندیاز راه خدا گمراه کنند و )راه خدا( را به ر ی( دانشچی)مردم را( بدون )ه

 .(1)لقمان، خوارکننده خواهد بود
 کننده است و گمراه سخنان سرگرم به معنایلهوالحدیث  شود که مشخص می در این آیه،با دقت 

وجود دارد:  احتمالدو ...« عن  ضل  یل» دیدر ق نکهیا حیخارج از مفهوم لهو است. توض راه خدااز  شدن
معنا  نیبودن. به ا ی. احتراز8است.  لهو حیاضالل در واقع توض دیمعنا که ق نیبودن. به ا یحی. توض5

لهوها ناروا و مستوجب  ی و افراد لهو است و همه قیمصاد یخارج کردن برخ یاضالل برا دیکه ق
بودن آنهاست و در هنگام شک در  یاحتراز ودی. در اصطالح علم اصول فقه، اصل در قستندیعذاب ن

 .شود یآن م نبود یحکم به احتراز ،دیق کیبودن  یاحتراز ای یحیتوض
ِإَذا َرَأْوا ِتَج جمعه آمده است:  ی از سوره یاتیازجمله در آ ا ُقْل َما َو وا ِإَلیَها َوَتَرکوک َقاِئما ا انَفضُّ اَرةا َأْو َلْهوا

اِزِقیَن  ُه َخیُر الرَّ َجاَرِة َواللَّ ْهِو َوِمَن التِّ َن اللَّ ِه َخیٌر مِّ آن  یسو به نندیبب یلهو ایو چون تجارت  ؛ِعنَد اللَّ
بگو آنچه نزد خداست از لهو و از تجارت  کنند یترک م یا ستادهیا که یو تو را درحال شوند یم آور یرو

 (.55-4 جمعه،) تدهندگان اس یروز نیبهتر است و خدا بهتر
کند، نیست بلکه به  به معنای آنچه از یاد خداوند جلوگیری می این آیات نیز، رسد لهو در به نظر می
نماز جمعه  اقع شدهوغفلت  ، مورددر اینجا آنچه است و چونکننده  سرگرمو کننده  غافلمعنی فعالیت 

است که  فعالیتیتجارت نیز  که طور همانمحسوب شده است؛  ذکر خدابرای  یمانعاین لهو  بوده
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 .شود یخدا نم ادیاز  غفلت موجب خود یخود به
ِذیَن آَمُنوا اَل ُتْلِهکْم َأْمَواُلکْم َواَل َأْواَلُدکْم منافقون آمده است:  ی در سوره نیهمچن َعن ِذکِر یا َأیَها الَّ

ِه َوَمن یْفَعْل َذِلک َفُأْوَلِئک ُهُم اْلَخاِسُروَن  اموالتان و فرزندانتان شما را از  دیا آورده مانیکه ا یکسان یا ؛اللَّ
 (.4 منافقون،) اند انکارانیکند آنان خود ز نیخدا غافل نگرداند و هر کس چن ادی

عبارت عن . لهو است به معنی غافل کردن استاز ریشه که « تلهکم» رسد نیز به نظر می در این آیه
 .شود میغفلت از یاد خدا لهو مقید به هنگامی است که موجب مذمت  دهد که نشان می ذکر الله

مانند غنا و  لهو آالتفرماید:  می روایتی امام صادق در ، مثالا وجود دارددر روایات نظیر این معنا 
(. بنا 335، ص51، ج 5011هستند، )حر عاملی،  ، حرامدشون میاد خدا موجب غفلت از یکه  زدن تار
 یخدا در واقع برا ادغفلت از یدر این روایت نیز قید  هاست، احترازی بودن آن در قیود، اصل اینکه بر

 از لهو در شمول حکم )حرمت( بر آنهاست. یقیخارج کردن مصاد
 نباشد وجود دارد: هنکوهیدکه معنای لهو  در تأیید این احتمال نیز روایت دستهچند 

 نکوهشدر آن را  روی افراط و زیادهکنند، بلکه  نمی نکوهشروایاتی که اصل لهو را  :دسته اول
حماقت است )حر  ی مایهدر لهو،  یرو ادهیشده است: ز نقل یعلامام نمونه از  ؛ برایکنند می

در  یرو ادهیاز آن حضرت آمده است: ز یگرید تیدر روا نی(؛ همچن124، ص51، ج 5011 ،یعامل
 ،شده یآنچه از آن نه اتیروا نیدر ا .(151، ص51، ج 5011 ،یاست )حر عامل یخرد کم ی مایهلهو 

 .ستین نکوهیده ،خود یخود در لهو است و لهو به یرو ادهیز
شده است.  دانسته مستلزم تکامل انسان و هدفمند یکه در آنها عمل لهو یاتیروا دوم: ی دسته

در ابتدا نیز  بعضیو  اند نقل شدهمهم روایی شیعه مانند کافی و خصال  کتباز این روایات در  بعضی
مهم  کتب در که اند. روایاتی ها، آورده شده ه به نقل از آندر کتب شیعسپس منابع اهل سنت ذکرشده و 

 :هستنداند دو روایت  شده نقل روایی شیعه
 تربیتسه مورد، همه لهوهای مؤمن باطل است:  به غیر از :فرماید می پیامبر اکرم روایت اول:

 نیا ی درباره ینی(. امام خم11، ص1، ج 5011 ،ینیو لذت بردن از همسر )کل یراندازیاسب، ت
لهوی  هراز باب نمونه است و  تیروا نیلهو در ا ی بارهاز استثنائات در یبرخ یادآوریاند:  گفته تیروا
 نیستایشان لهو مطلقاا حرام  از منظر ؛ همچنینرود به شمار نمیباطل  عقالیی داشته باشداهداف که 

؛ مجمل است مفهوم لهو معتقدند نراقی بعضی مثل مرحوم(. 314و  311، ص5 ، ج5051 ،ینی)خم
 در برخی مواردوانمود کردن به مشغول بودن و غفلت و در لغت به معنی مشغول شدن،  که جهت نیبد

 ؛ بنابراینشارع است معانی مقصودیک از این  کدام نیست ( است و مشخصازی کردنلعب )ب
جایی که نص و تصریح شرعی در این و تنها در  گفت تمامی مصادیق لهو حرام هستند توان نمی

 (.511، ص52 ، ج5051 ،ی)نراق حرام هستندامور لهوی خصوص وجود دارد، 
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 گیری بهره است: موردمؤمن در سه انسان نقل شده است که فرمود: لهو  از امام باقر روایت دوم:
(. 515، ص5 ، ج5318 ه،یبابو نماز شب )ابن خواندن و برادران دینی با کردن از همسر، شوخی

شوخی کردن با برادران دینی و خواندن یعنی  متفاوتی از روایت اولازآنجاکه در روایت دوم استثنائات 
 استثنا موارد از بعضی مؤید دیدگاه گذشته در مورد این است که بیان روایت این، ذکرشدهنماز شب 

بر مطلوب مطرح  تیروا نیکه ممکن است در داللت ا . چالشیاز باب نمونه است شده در روایات
و از باب مجاز است و لهو  یلی)نماز شب( تنز موارد یلهو در برخ بکارگیری واژهاست که  نیشود ا

 قابل مناقشه است. یامر مده،آ تیروا کیمعنا تنها در  نیا نکهیشب، با توجه به ادانستن نماز 
از ایراد سندی،  پوشی چشمکه با  هستنداهل سنت ذکرشده سه روایت  منابعکه در  یاتیروا اما

 یورا ،اتیروا نیاز ا گیری بهره. آنچه در به شمار آورددسته اول  روایاتد یرا مؤ روایاتتوان این  می
شنا و  ،یراندازیت ،یدوان شده )اسبذکر مواردلهو در  ی کاربرد واژه ،است مهم ،داللت بر روا بودن لهو

 است. نی( در عصر معصومیسندگیر
 یراندازیو ت یدوان لهوها نزد خدا، اسب نیشده که فرمود: بهتر نقل از رسول خدا اول: تیروا

 (.514، ص5328 نده،ی؛ پا32، ص5، ج 5015 ،یوطیاست )س
 چراکه مشغول شویدبازی  و شده است: به لهو نقلاز آن حضرت  یگرید تیدر روا دوم: تیروا

، 5328 نده،ی؛ پا384، ص5، ج 5015 ،یوطیدیده شود )س گیری سختدوست ندارم در دین شما 
 (.814ص

لهو مرد مؤمن،  نیشده است: بهتر نقل پیامبر اکرماز  یگرید تیدر روا نیهمچن سوم: تیروا
 (.013، ص5328 نده،ی؛ پا501، ص5، ج 5015 ،یوطیاست )س یسندگیلهو زن، ر نیشنا و بهتر

 سید:نتایج ر گفته شده به اینتوان از مطالب  می هرحال به
 .کنند لهو را تأیید میاز معانی لغوی عام بودن معنی  بعضیـ 

با سرگرمی قرابت حیث لهو همراه است که از این لذت بردن و تمایل معموالا با  یلهو امورـ 
 مفهومی دارد.

 با قرابت مفهومی لهو نیز حیثکه از این  کند غافل می از کارهای دیگر انسان رالهو معموالا ـ 
 .سرگرمی دارد

 نظر دارند اختالف ،بودن معنای لهو نکوهیدهدر  ،متفکران اسالمیـ 

 لعب. 6

مدرن، در  یها از انسان تر یمیقد اریبس یها در زمان «یباز»به  شیدانشمندان، گرا باوربه 
 پیشرفت یسنگ بنا ،یاساس باز نیوجود داشته است. بر ا شیسال پ ها ونیلیو از م نینخست یها انسان

 معادلبجاست  نی(؛ بنابرا084، ص8111 نگ،یدیمدرن است )اوهلر و ن یها یسرگرم یو تکامل برا
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 .ردیقرار گ یمورد بررس زیلعب ن یعنی ی؛اسالم منابعواژه در  نیا
شده  تعریف گونه نیوجود دارد. لعب در کتب لغت ا یمانند واژه لهو ابهامات زیواژه لعب ن درباره

 است:
 (.511، ص8، ج 5311 ،یحی)طر رساند ینم یو نفع دهیکه فا یعملـ 
 (.105، ص5058 ،ی)راغب اصفهان درستو هدف  انگیزهبدون  عملـ 
 (.134، ص5، ج 5050منظور،  )ابن رساند یکه انسان را به مقصود خود نم یجد ریغ عملـ 
 دهد یو فرد عاقل به آن رغبت نشان نم شود یقصد نم یدیمف هدفکه عقالا از آن  یعمل ای گفتهـ 

 (.541، ص51، ج 5312 ،ی)مصطفو
و  غرضو شود  میانجام  بر اساس تخیالتاست که  عملی لعب یی،مرحوم عالمه طباطبا انیب به

 (.530، ص2، ج 5051 ،یی)طباطبا ی و خیالی استرواقعیغ پیامد آن امری
، هدف ایکه  رو نیازا ناروا یها یاز سرگرم یلعب و برخ نیب رسد به نظر می یمعاناین توجه به  با

وجود دارد.  یقرابت مفهوم ،دارند یرعقالئیو غ یالیخ اهداف ایندارند  یمورد انتظار آثارنفع و 
مفهوم  ایاست که آ نیا برجسته ی اما نکته ستند؛یلعب ن یجد کارهای ،سوم فیاساس تعربر  نیهمچن
 یها یسرگرم ی دربرگیرندهعام دارد و  یمفهوم ای شود یم ناروا یها یسرگرم ی دربرگیرنده تنها لعب

 .میپرداز ینکته م نیقرآن با توجه به ا اتیآ یدر ادامه به بررس شود؟ یم زین مطلوب
بار در  هجدهواژه و مشتقات آن  نیا .است اریمانند واژه لهو، بس زیلعب ن ی کننده  نکوهش اتیآ
ها )در داستان حضرت یوسف( نکوهش  استعمال شده که معنای آن فقط در یکی از این استعمالقرآن 

 کرد: میبه چند دسته تقس توان یرا م اتیآ نی. انشده است
شده است؛ مانند  یبه کار رفته و از آن نه نیگرفتن د یبه باز ریعبهستند که در آنها ت یاتیاول آ دسته

ِذیَن ُأوُتوا اْلِکتَ : دیفرما یکه م هیآ نیا ا ِمَن الَّ ا َوَلِعبا َخُذوا ِدیَنُکْم ُهُزوا ِذیَن اتَّ ِخُذوا الَّ ِذیَن آَمُنوا اَل َتتَّ َها الَّ اَب َیا َأیُّ
اَر َأْوِلَیاءَ   یشما را به باد استهزاء و باز نیآنها که د د،یا آورده مانیکه ا یکسان یا ؛ِمْن َقْبِلُکْم َواْلُکفَّ

نک به:  زین؛ 11 مائده،) دیریاند، چه از اهل کتاب و چه از کافران، سرپرست و دوست خود مگ گرفته
 .(15 ؛ اعراف،11 انعام،
از ارکان  یگرفتن برخ یباز ای یبه تمام نیگرفتن د یباز ،شود یروشن م اتیدسته آ نیدر ا دقت با

شده است و  نکوهش ،شوند ینم شمرده یهستند و باز یحیتفر ریو غ یجد امورمانند نماز که از  نید
 کردن. ینه نفس باز

 یو باز نکوهشبدون توجه به آخرت  ایشدن به دن سرگرمهستند که در آنها  یاتیآ ات،یدوم آ دسته
اُر عام آمده است: ان ی در سورهشمرده شده است؛ ازجمله  ایبا دن ْنیا ِإالَّ َلِعٌب َو َلْهٌو َو َللدَّ َو َما اْلَحیاُة الدُّ

ُقوَن َأ َفال َتْعِقُلوَن  ذیَن َیتَّ  یآخرت برا یو سرا ستیجز لعب و لهو ن یزیچ ایدن یو زندگ؛ اْلِْخَرُة َخْیٌر ِللَّ
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 ؛ عنکبوت،8 ا،ی؛ انب42 نک به: اعراف، زین ؛38 انعام،) دیشیاند ینم ایبهتر است آ زگارندیآنها که پره
 .(81 د،یو حد 31 ؛ محمد،10

اشتغال  یبه امور جد ودخ ییایدن یدر زندگ ،کنندگان از آخرت و اعراض اطلبانیروشن است که دن
که  ییایدن یو زندگ ایدن بازی گرفتن به اتیآ نیدر ا نیبنابرا د؛نشو یمحسوب نم یکه باز یدارند؛ امور

 زندگی دنیایی نکهیشده است، نه ا نکوهش ،مزرعه آخرت باشد بایست می یحضرت عل انیبه ب
 .یقیاست نه حق یلیکاربرد و سخن راندن، تنز نیباشد. به اصطالح ا یباز راستی به

شده  نکوهش ها یشدن به باز سرگرمو  امتیهستند که در آنها غفلت از روز ق یاتیسوم آ دسته
ذي ُیوَعُدوَن : دیفرما یمکه  هیآ نیاست؛ مانند ا ی ُیالُقوا َیْوَمُهُم الَّ آنها را به  ؛َفَذْرُهْم َیُخوُضوا َو َیْلَعُبوا َحتَّ

را که به آنها وعده داده شده است  یباشند تا روز یسرگرم بازو  ور باطل غوطه حال خود واگذار تا در
 ؛ معارج،58 ؛ طور،45 به: انعام، نک زین؛ 23 زخرف،) (نندیکار خود را بب دستاوردمالقات کنند )و 

08). 
 یعنیحقه،  های انگیزهبه  پروایی یکردن به همراه فرورفتن در باطل و ب یباز اتیدسته، آ نیا در

 گردان یحق رو های انگیزهاز  یکه در زندگ یانسان ،اتیآ نیخوض مطرح شده است. بر اساس ا
 لیتبد چهیبه باز ،هستند برجستهو  یرا که جد یحق راستی کارهای به رود، یو در باطل فرو م شود یم

 یزندگ تیو واقع وهیش یبرا ،فعل مضارع به کار رفته به صورتکردن که  یباز نیبراکرده است؛ بنا
 منغمر و فرورفته در باطل است.

خلقت  ی حق مطرح شده است. ازجمله درباره برابردر  یهستند که در آنها باز یاتیپنجم آ دسته
م: ستین یکه حق است و لعب و باز نیآسمان و زم ْرَض َو ما َبْیَنُهما الِعبیَن  واَت َو ما َخَلْقَنا السَّ

َ
ما  *َو اْْل

 یباز یآنهاست برا انیو آنچه را در م نیها و زم ما آسمان ؛خلقنهما اال بالحق و لکن اکثرهم الیعلمون
گاهقی]به حقا شترشانیب یول ؛میا ما آن دو را جز به حق خلق نکرده *میدیافرین  32 دخان،) ندارند ی[ آ

 .(11و  51 ا،ی: انبزین؛ 34و 
بودن صفت حق و  دارامعنا که  نیاست. به ا پیشین ی مانند دسته درواقع اتیدسته از آ نیا مفاد

کردن شمرده شده است. سر   یباز یو خوض و فرو رفتن در باطل به معنا یباز برابربا آن در  یهمراه
 معادل)که  درستحق و  تیو نداشتن غا یدر زندگ یمدار حق یژگیاست که با نبود و نیکاربرد ا نیا
هنوز به بلوغ  ینیچن نیا انساِن  راستی بهو  ستین یجد واقعی یزندگ ییبر مدار باطل است( گو ستنیز

 کرده است. دگرگونی پیدا ی،با دوران کودک مقایسهاو در  یها چهیو تنها باز دهینرس
و به  یلیتنز ی)باز استعاری و مجازی ییاست، معنا نکوهیدهکه  یلعب یبرای این موارد،  همه در

است؛ نشده  استعمال نکوهیده یلعب در معنا برخی بیانات شرعی،( مطرح شده؛ اما در یمنزله باز
: گفته شده است استعمال شده و از قول برادران یوسف یخنث یلعب، در مفهوم وسف،یدر سوره  مثالا 
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 ََیْلَعْب  َو  َیرَتْع  َغداا  َمَعنا ْرِسْلهُ ا(58 وسف،)ی کند یفردا او را با ما بفرست تا ]در چمن[ بگردد و باز ؛. 
اند به لعب بپردازند و  خواسته ها برادران او، می در این آیه گفته شده که یوسف و بنا بر بعضی قرائت

در تفسیر این آیه  نیز، مخالفتی با آن نداشته است. توان فهمید که حضرت یعقوب از سیاق آیات می
در بین مفسران اختالف وجود دارد؛ بعضی مکلف نبودن و کودکی یوسف را دلیل جواز لعب او 

های مباح است و بعضی مراد از لعب را  اند منظور از لعب در اینجا بازی اند؛ بعضی گفته دانسته
اند که به دلیل نتایج مطلوب آن، مانند جنگیدن با  نستهسواری، تیراندازی دا دوندگی، مسابقه اسب

(. در 028، ص5ج ، 5311دشمن و نجات دادن گوسفند از چنگال گرگ، حرام نبوده است )طارمی، 
ف نبودن و کودکی یوسف را دلیل جواز لعب او می دانست، طبق دو  این نظرات به غیر از نظری که مکل 

شود. بعضی از مفسران برای اثبات ضرورت  ل و مطلوب نیز مینظر دیگر، معنای لعب شامل لعب حال
سواری، تیراندازی( به همین آیه  و مطلوبیت عموم تفریح و بازی )و نه فقط دوندگی، مسابقه اسب

دلیلی که موجب شد حضرت یعقوب درخواست  نیتر مهماند که  اند. ایشان گفته تمسک کرده
(. به غیر از این آیه، در 512، ص0ج ، 5323ریح بود )قرائتی، فرزندانش را قبول کند، نیاز یوسف به تف

برخی روایات نیز به لعب سفارش شده است، به عنوان نمونه در روایتی آمده است: مؤمن اهل شوخی و 
 (.513، ص10، ج 5013 ،ی)مجلسمزاح )لعب( است ولی منافق اخمو و ترشرو است 

های دارای  یا با هدف غیرعقالئی نیست و به بازیهدف  فقط به معنی بازی بیاساس لعب،  نیا بر
نبوده و بعضی از  مطلق، نکوهیده طور بهشود؛ بنابراین معنای لعب  هدف عقالئی نیز، گفته می

 .شود یمهای مطلوب را نیز، شامل  سرگرمی

 لغو. 7

لغو است.  مفهوم ،ستا با آن معادلشود  انگاشتهبسا  که چه یبا سرگرم مرتبط میاز مفاه گرید یکی
 شده است: ذکر تعاریف نیلغو ا یلغت برا یها در کتاب

)راغب  شود یو تفکر رانده نم نشیب یو از رو ستیاست که مورد اعتنا ن یزیکالم لغو آن چـ 
 (.108، صیاصفهان

 یزیچ ی فتهیدوم: ش یمعنا ؛ستیکه مورد اعتنا ن یزیاول: چ یدارد؛ معنا یا شهیر یلغو دو معنا -
 (.811، ص1، ج 5010فارس،  شدن )ابن

 چنانچهآن سوگند ) قیکه از مصاد شود یم یخارج یموضوع ایعمل  ایگفتار  ی دربرگیرندهلغو  -
به دنبال نداشته  ینفع چنانچهو عمل ) هودهیو مصمم بودن ادا شده باشد( و گفتار ب یبدون توجه قلب

 (.812، ص51، ج 5018 ،یفوهست )المصط زیلغو ن یلهو ایباشد( است و هر باطل 
نداشته  ،ردیکه غرض عقال بر آن تعلق گ سودی چیکه مورد اعتنا نباشد و ه یهر عمل و گفتار -

 (.800، ص51، ج 5051 ،یی)طباطبا شود یگناهان م ی همه ی دربرگیرندهاند  که گفتهای  گونه باشد و به
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 سفارشو برخورد بزرگوارانه  از آن )اعراض( یگردان یرو ،لغوبا  رو شدن هنگام روبه میقرآن کر در
ْغِو ُمْعِرُضوَن مؤمنون آمده است:  ی شده است. در سوره ِذیَن ُهْم َعِن اللَّ ]مؤمنان[ از لغو  نو همانا ؛َوالَّ

ِإَذا َسِمُعوا در توصیف اهل ایمان در سوره قصص آمده است:  نیهمچن ؛(3-5 مؤمنون،) گردانند یرو َو
ْغَو َأْعَر  در این  ازآنجاکه. (11 قصص،گردانند ) که لغوی بشنوند از آن روی برمی ؛ و هنگامیُضوا َعْنهُ اللَّ

 توان نتیجه گرفت لغو مالزم با نادانی است اند، می پردازند، نادان خطاب شده آیه کسانی که به لغو می
 (.10، ص1، ج 5323 ،ی)قرائت

وا کراماَو ِإذا مَ آمده:  زیفرقان ن ی که در سوره همچنان ْغِو َمرُّ وا ِباللَّ  یهودگیبا لغو و ب که یو هنگام ؛رُّ
 (.18 فرقان،) گذرند یبرخورد کنند، بزرگوارانه از آن م

شده که  نقلسوره مؤمنون  3 هیآ ی درباره یتیشده است. ازجمله در روا نقل اتیآ نیدرباره ا یاتیروا
 (. در روایتی دیگر امام صادق22، ص8ج، 5313غنا و مالهی است )قمی،  هیآ نیمنظور از لغو در ا

فرماید: لغو به این معنی است که کسی به دروغ سخنی را به تو نسبت بدهد و یا اینکه تو را به داشتن  می
 رزای)م ینکن خدا به او اعتراض و اعتنایی به خاطرصفتی معرفی کند که آن صفت در تو نیست و تو 

شده که لغو بر غنا  نقل یاتیروا زیسوره فرقان ن 18 ی هیآ ی (. درباره514، ص1، ج 5341 ،یخسروان
، 51، ج 5014 ،ینک به حر عامل زی؛ ن54، ح 44، باب 51، ج 5014 ،یشده است )حر عامل تطبیق
 .(8ح  ،515باب 

 کننده که لغو هستند، اشاره و غافل هودهیافعال ب ایگفتار  قیاز مصاد به بعضی اتیروا نیدر ا درواقع
 شده است.

مؤمنانه را به لذت بردن از  یاز زندگ یکه بخش یاتیبا روا اتیو روا اتیآ نیداللت ا نیدر جمع ب اما
لذات  ی بارهدر اتیگفت که بر اساس روا دیاند، با ( اختصاص دادهها یلذات حالل )ازجمله سرگرم

باشند  ولغ ،ممکن است ها یاز سرگرم یو موارد قیمصاد اگرچهدارد.  ییعقال ی انگیزه یحالل، سرگرم
خود  یخود به یاست؛ اما سرگرم یجار ینداشته و در هر فعل و گفتار یاختصاص به سرگرم نیکه ا

 .ستین یاخرو دستاوردو  ییعقال ی انگیزهفاقد 

 یریگ جهینت

 شد: آشکارلهو، لعب و لغو  ،یواژگان کار، اوقات فراغت، سرگرم یشناس مفهوم یپس از بررس
 یصنعت انیاست که شأن مزد گرفتن در قبال آن وجود دارد. در جر فعالیتیمراد از کار هرگونه  -

کاسته  یگشته و از ارزش آن در برابر سرگرم یاز مفهوم سرگرم نیمتبا یکل مفهوم به نیا ،شدن جوامع
 سبک زندگی اسالمیاز  محدودی قسمتفقط و اوقات فراغت  یسرگرم یاسالم دیدگاهشده است. از 
های کاری نباید تحت تأثیر ارزش آن  های دیگر انسان مثل فعالیت ارزش فعالیتو  دهد را تشکیل می

 .باشد
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 نیبنابرا پردازد؛ یم ها یاست که انسان در آن به سرگرم یمراد از اوقات فراغت ساعات و اوقات -
با  یاوقات ایبخش و  اوقات لذت ایو  یکار اوقات شده از از اوقات آزاد تر خاص یمفهوم ،اوقات فراغت

خوابیدن، غذا چون  یآن است و امور مانندو  یشاد ،یابیخود یی،چون خودشکوفا ییکارکردها
 یو سرگرم یفراغت تیآن فعال مانندو  یمناسک مذهب ایعبادت و  ش،یخو یمراقبت از سالمت ،خوردن
 .شوند ینم شمرده
فعالیتی در اوقات فراغت و حالت نفسانی است که با  یاسالم یها آموزه اساسبر  یسرگرم -

اختیار به صورت فعاالنه و یا منفعالنه، بدون شأنیت دستمزد گرفتن در قبال آن، به انگیزه مقاصدی 
، تفنن و تنوع، شکوفایی فردی و اجتماعی، برطرف کردن خستگی و حیو تفرمانند ایجاد خرسندی 

های اساسی خانوادگی،  شود. سرگرمی موجب رهایی از مسئولیت ی انجام میرهایی از یکنواخت
گاهی  مذهبی، اجتماعی و فرهنگی انسان نمی شود؛ چراکه تا زمانی که انسان عقل، قدرت، اختیار و آ

 دارد، مسئولیت نیز خواهد داشت.
کار  خود خودی بهمعنا لهو  نیا بر اساساست؛  گریبه کار د یشدن از کار سرگرممراد از لهو  -

 وجود دارد. ی، قرابت مفهوممطلوبو چه نا مطلوبچه  یلهو و سرگرم یمعنا نیو ب ستین ای نکوهیده
هایی که  شامل بازیهدف یا دارای هدف خیالی و غیرعقالئی،  عالوه بر بازی بیمفهوم لعب  -

نبوده و بعضی از  مطلق، نکوهیده طور بهشود؛ بنابراین معنای لعب  هدف واقعی و عقالئی دارند نیز، می
 شود. های مطلوب را نیز، شامل می سرگرمی

 یمعنا خود خودی بهو  شود یخدا م ادیاز  موجب غفلتاست و  هودهیو ب یعقالئ هدفلغو فاقد  -
 .شوند ینم شمردهلغو  گرید یلغو و برخ ها یاز سرگرم یاساس برخ نیدارد. بر ا ای نکوهیده
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