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                                    مقدمه 

انتفـاعی)،   و به معناي زمان آزاد و فارغ از الزامات شغلی (رسمی، متوقـع » فراغت«

تغذیه، خواب و استحمام)، عادي (چون  :هاي گریزناپذیر روزانه مانند زیستی (سرگرمی

خرید، رفت و آمد) و اجتمـاعی (انجـام دادن وظـایف و تـأمین انتظـارات اجتمـاعی)،       

هـاي   بخشی از فرصت زمانی بشر بوده است. این مقطع همـواره و متناسـب بـا تجربـه    

هـاي   هـا و محـدودیت   هاي اجتماعی، فرصـت  زیستی، شرایط محیطی، امکانات و زمینه

هـاي   هـاي فـردي و گروهـی بـه شـیوه      ها و خواسـته  نیازهاي تمدنی، گرایش فرهنگی،

هاي نهادي و اقدامات اخالقـی سـودمند و    گیري از الگوها و بسترسازي مختلف با بهره

مؤثر براي تأمین این منظور، پوشش یافته است. خلوت با خود، معاشرت بـا اطرافیـان،   

ها و  به عبادات دینی، شرکت در آیین وگذار در طبیعت، ورزش و تفریح، پرداختن گشت

هـاي   ترین فعالیت هاي هنري و ذوقی، بخشی از مهم مناسک جمعی و اشتغال به فعالیت

شناسان از رهگذر مطالعه اقوام مختلف گزارش  نگاران و مردم فراغتی رایج بود که مردم

ــت،    داده ــل دوران ــد (ر.ك: وی ــ99، ص51، ج1370ان ــ220، 109ـ ــ298، 230ـ ، 300ـ

 ؛449ـ444، 418ـ407، ص3، ج1370 ؛251ـ246، 238ـ232، ص2، ج1370؛ 664ـ661

؛ 858ـــ 851، ص11، ج1370؛ 638ـــ626، ص5، ج1371؛ 355ـــ345، ص4، ج1371

   ).79ـ25، ص2006و همکاران،  1و روجک 188ص ،1375، بیتس و پالك

تـأثیر وقـوع طیفـی از تحـوالت سـاختاري عمیـق و        در عصر و زمان حاضر تحـت 

سـابقه و   هاي اجتماعی، گسترش کمی و کیفی بـی  گسترده، اوقات فراغت افراد و گروه

اندیشمندان، به دلیل برجستگی جایگاه فراغت در تمدن از روزافزون یافته است. برخی 

از سـوي   ؛)16ص ،1355اند (معتمـدنژاد،   نام نهاده» تمدن اوقات فراغت«موجود، آن را 

شـناختی، فرهنگـی،    شناختی (وجودشناختی)، روان هاي انسان دیگر، ظهور برخی بحران

محیطی با اثرپذیري از اقتضائات جامعه مدرن و  اجتماعی، اقتصادي، ارتباطاتی و زیست

اندازه آن، تمایل به رهایی هرچند موقـت از   هاي بی هاي زیستی متنوع و مدگرایی سبک

تـرین   گی و الزامات گریزناپذیرِ حیـات جمعـی را بـه یکـی از کـانونی     قفس آهنین زند

  ها و بلکه نیازهاي همگانی تبدیل کرده است.  دغدغه

تقارن اتفاقی یا بازتابی این دو وضعیت (افزایش اوقـات فراغـت و نیـاز جـدي بـه      
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 زایی در زندگی)، در کنار وفور امکانات و بسـتر فراغتـی   رهایی از وضع موجود و تنوع

و نیز حرص و ولع شدید و اشتهاي کاذب و اشـتیاق فـراوان انسـان     سو از یک گسترده

منشـی،   خـواهی، خـوش   جـویی، لـذت   هـاي محیطـی بـه تنـوع     معاصر، متأثر از وسوسه

کـه  طلبی و آسایش از سـوي دیگـر موجـب شـده اسـت       خواهی، رفاه آسایی، شادي تن

هـاي   قوه آن براي تأمین غایـت هاي بال گیري از ظرفیت موضوع فراغت و چگونگی بهره

ریزان، مدیران و  هاي تعاملی اندیشمندان، سیاستگذاران، برنامه مطلوب، به یکی از عرصه

هـاي فرهنگـی    اي از امکانـات و سـرمایه   ها تبدیل شود. ضمن آن نیز بخش عمـده  توده

  اجتماعی را در هر جامعه به خود اختصاص دهد. 

هـاي رفـاه، بـه منظـور تـأمین       محیطی و دولتنظام اجتماعی، خرد جمعی، الزامات 

ت شـناختن آن بـه   یشـناختی و بـه رسـم    نیازهاي این فرصت اعطایی یا نیاز هستی پیش

عنوان یکی از حقوق شهروندي و بلکه حقوق بشر، اقـدامات متعـددي را خواسـته یـا     

  اند. سازي و ساماندهی کرده ناخواسته زمینه

تواند زمانی مناسب براي تأمـل، اندیشـیدن،    میاز منظر کارکردي نیز فراغت، بالقوه 

یابی، شکوفایی استعدادها،  ها، تعالی افزایی، توسعه مهارت ورزي، خودسازي، دانش تخیل

هـاي   هـا، جبـران کمبودهـا، اداي وظـایف اخالقـی و ارضـاي خواسـته        بروز خالقیـت 

سـازي   زیباشناختی در سطح فردي و نیز تقویت روح جمعی، تحـرك و پویـایی، بهینـه   

هـا   آفرینی و کاهش آسیب محیط، نشاط و شادابی جمعی، افزایش زمینه کارایی و توسعه

از روزها و سـاعات  «یکی از نویسندگان:  گفتۀها در سطح اجتماعی شود. به  و انحراف

هـا و همـه    هـاي خـام ولـی واقعـی هنرهـا، علـوم، بـازي        اولیه فراغت بود کـه جوانـه  

گاه منشأ  اند، هرچند هیچ ها محصول اوقات فراغت مدندستاوردهاي تمدنی بیرون آمد. ت

  ).18، ص1975، 1(گودبی »اند خود را نپذیرفته

توانـد زمینـه رشـد     ریـزي مـی   اوقات فراغت در صورت مدیریت و برنامه ،رو از این

هاي جسمی، عاطفی، عقالنی و اجتماعی فرد را فراهم آورد یـا آنهـا را تقویـت     توانایی

ویـژه بـا مالحظـه مصـادیق عصـري،       به ؛هاي فراغتی و تفریحی نشکند. گفتنی است ک

افزون بر کارکردهاي مثبت، کارکردهاي منفی و مخرب نیز دارند که در مباحث تحلیلی 

   و انتقادي و سیاستگذاري اجتماعی نباید آن را از یاد برد.

                                                   
1. Godbey 
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 به عنوان یک دین جاودان، بر آن است که آیـین زنـدگی، الگـوي زیسـتی و     ،اسالم

ها و راهکارهاي عملی مناسبی براي ارضـاي همـه نیازهـاي     برنامه هدایتی جامع، شیوه

هاي فطري و غریـزي او   اولی و ثانوي بشر سفارش کند تا مجموع استعدادها و قابلیت

براي هدایت او در مسیر رسیدن بـه غایـات مقصـود،     ،متوازن شکوفا شوند و درنهایت

به فراغت و تفریح نیز اگر یک نیاز اصیل و واقعی بسترسازي مناسب گردد. ارضاي نیاز 

  تشخیص داده شود، از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

بـه عنـوان یـک     ،در جامعه ایران که اسالم به یمن شرایط برآمده از انقالب اسالمی

دین الهی و آیین پسندیده، موقعیتی فرانهادي یافته، به صورت رسمی و داعیانه، مـأمور  

هـاي عملـی،    هاي اساسی، مبانی ارزشی و هنجاري، ترسـیم اسـتراتژي   مؤلفه تأمین همه

هاي نهـادین   نیازهاي کارکردي همه بنیادها و شالوده تعیین خطوط رفتاري و تمهید پیش

هاي جمعی شـده   دهی به نیازها و خواسته جامعه از همچون نهاد فراغت به منظور پاسخ

  است.

گذاري  ها و اصول اسالمی پایه ها، ارزش ها، آرمانباور ۀپای دولت اسالمی نیز (که بر

افزون بر اداره امور جامعه بر پایه احکام الهی، که شود) مأمور و مکلف است  و اداره می

هاي متعالی و سعادت دنیوي و اخروي یا به بیان دینی،  مردم را در راه رسیدن به ارزش

یابی بـه سـعادت و کمـال    سـت به عنوان مقدمـه د » حیات طیب«ق سازي براي تحق زمینه

 به اقتضاي مأموریت عام خـود در حـوزة  دنیوي و اخروي راهبري کند. دولت اسالمی 

سازي، در بخش فراغت و تفریح نیز بـه عنـوان    سازي و جامعه سازي، فرهنگ شخصیت

اي موظف است تا شرایط الزم را براي تأمین این مهم، متناسب با  یکی از نیازهاي توده

  و ضرورت فراهم آورد. سطح انتظار 

  مفهوم فراغت

»فراغت«
1

سـاز ناشـی از    به مرور زمان و بر اثر تحوالت دوران نیزیا اوقات فراغت  

انقالب صنعتی و غلبه تمدن تکنولوژیک، تغییر کرده است. فراغت، در لغت بـه معنـاي   

آسایش، آسودگی، فرصت و مجال، فراغت بال، راحتی فکر و عاري بـودن از تشـویش   

خالصـی و  (ر.ك: دهخدا و معین، ذیل واژه فراغت)؛ نداشتن کار و مشـغولیت جـدي،   

                                                   
1. Leisure (sparetime, freetime, pastime) 
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رهایی از کاري یا به پایان رساندن آن است که در آن، شخص به امور دلخواه و تفننـی  

    .)861، ص1383پردازد (انوري،  می

ها، خواه جدي یا به نسبت  فراغت، فرصتی است براي پرداختن به بعضی از فعالیت

. )17، ص1958، 1(ایـومیر  هاي زندگی آن را اقتضـا نکـرده باشـد    غیرفعال که ضرورت

هاست کـه افـراد پـس از آزاد شـدن از الزامـات شـغلی،        اي از فعالیت فراغت، مجموعه

هاي مورد  خانوادگی و اجتماعی به منظور استراحت، تفریح، توسعه اطالعات، فراگیري

  . )74، ص1382دهند (تورکلیدسن،  عالقه و مشارکت اجتماعی انجام می

انـد.   غت را از غیر آن متمایز سـاخته هایی، فرا با ذکر شاخص نظران از صاحببرخی 

کم چهار کارکرد  از دید آنان، براي اینکه زمان آزاد به مطلوبیت فراغت برسد، باید دست

نسـبت بـه آن   ) 3سـرگرمی باشـد؛    )2استراحت و فرصت تنفس باشد؛  )1داشته باشد: 

یـز  تجدید قواي روحی باشد. به بیـان برخـی دیگـر ن    )4خودآگاهی وجود داشته باشد؛ 

استراحت باشد، یعنی پادزهر خستگی و فرسـودگی؛   )1داراي چنین کارکردهایی است: 

یعنی پرورش ، توسعه خود باشد )3 ؛سرگرمی باشد، یعنی پادزهر ماللت و افسردگی )2

   ).186، ص2006(ر.ك: روجک و همکاران،  خود فیزیکی و ذهنی

از فراغت، دو تلقـی رایـج    متعددهاي  در این نوشتار به طور عمده، از میان برداشت

فراغت به عنوان مقطع زمانی فارغ از الزامات شغلی و عـادي   )1ایم:  آن را بررسی کرده

هـاي تفریحـی و    اي از فعالیـت  فراغت در مفهـوم مجموعـه   )2هاي زندگی؛  و ضرورت

  دهد. کننده و یا رفتارهاي فراغتی که در این ظرف زمانی رخ می سرگرم

  کار و فراغت

به عنـوان دو بخـش کـامالً بـه هـم      » کار و فراغت«غالب در مقایسه میان  برداشت

پیوسته در زندگی فردي و اجتماعی، این است که کار، اصـل و فراغـت، امـري تبعـی،     

رو و  از ایـن  و در واقع، اگر کاري نباشد، فراغتی هم نیسـت  ؛وابسته و فرع بر کار است

با فرض محور بودن کار، قاعدتاً افراد فراغت و تفریح را بـراي تقویـت موقعیـت کـار     

کنند. این نسبت طبیعی و دیرپا، در جامعـه صـنعتی مـدرن تغییـر کـرده       وجو می جست

است. زمان فراغت تا پیش از انقالب صنعتی و تحوالت ناشـی از آن، همـواره بـه تبـع     

                                                   
1. eumeyer 
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شد. پس از این دوره، به شدت تغییر یافت و  تعیین و تعین میزمان کار و در شعاع آن 

اثـر برخـی تحـوالت     نسبت معکوسی میان آنها برقـرار شـد. در جهـان مـدرن کـه بـر      

لقب گرفت، نسـبت معکوسـی میـان کـار و فراغـت      » تمدن اوقات فراغت«ساز،  دوران

کننـد تـا    ار مـی مـردم کـ   ،بنابراین ؛برقرار شد. در این جامعه، اصل فراغت است نه کار

  نیازهاي فراغتی خویش را تأمین کنند. 

هاي ارائه شـده از   افکنی میان فراغت و کار که در بیشتر تعریف بر این اساس، تقابل

، به طور عمده برآمده از اوضاع و شرایط جاري جوامع صنعتی در است آن بازتاب یافته

پدیده فراغـت  : «نظران از صاحبچند دهه اخیر و تحوالت عصري است. به بیان برخی 

یافتگی کار و  هاي دیگر، سازمان به معناي رهایی از امور ضروري، جدایی کار از فعالیت

 ،1(دومازدیـه » تفکیک نظري و عملی آن از وقت آزاد به تمدن صنعتی، اختصـاص دارد 

کدام اسـت،   ) و البته تعیین اینکه چه فعالیتی کار، فراغت یا هر دو یا هیچ15، ص1352

  ).7، ص1974، 2(گرینت طه نزدیکی با شرایط فرهنگی اجتماعی یک جامعه داردراب

توانـد عامـل شـکوفایی اسـتعدادها،      از منظر کارکردي، فراغت نیز مانند کار، هم می

توانـد موجـب از    بخشی، ارتقاي کیفیت و ژرفابخشی به زندگی باشد و هـم مـی   هویت

  هاي انسانی شود. یهخودبیگانگی، انحطاط و تباهی استعدادها و سرما

  جایگاه فراغت و تفریح در سبک زندگی مؤمنانه

» فراغت«آید که در اسالم، مقطع زمانی متغیري با نام  از ظاهر برخی ادله چنین برمی

به عنوان زمان فارغ از الزامات عادي، اجتماعی، مذهبی و خانوادگی که معمـوالً ظـرف   

کننده است، در نظر  تفریحی و سرگرم هاي معین شده و مخصوص براي کارها و فعالیت

رو، مؤمن به اقتضاي سبک زیستی و منطق سلوك پیشـنهادي،   از این ؛گرفته نشده است

یا نیازي به فراغت و تفریح ندارد یا اگر دارد، فرصتی براي انجـام دادن آن، در جـدول   

  زمانی وظایف از پیش معین براي آن لحاظ نشده است. 

تر اشاره شد،  گونه که پیش این دو وجه آسان نیست و همانبدیهی است که پذیرش 

کننده و تفریح، پرکردن اوقات فراغت  هاي سرگرم یکی از دالیل توجیهی نیاز به فعالیت

درنتیجـه، مـؤمن    ؛است. حال اگر چنین فراغتی نباشد، نیاز به مظروف نیز منتفی اسـت 
                                                   

1. Dumazedier, J. 

2. Grint 
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بـه کـار و تـالش جـدي،      هاي خویش را با دقت وسواس، ها و فرصت باید همه لحظه

اعم از کار بدنی، فکري، خدماتی، ذوقی و امـور عبـادي تخصـیص     ؛سودمند و هدفمند

دهد. در این برنامه، اگر فراغتی هم باشد، به صورت ضمنی و زنگ تفریح و تنها بـراي  

هـا و تکـالیفی    تجدید نیرو، رفع خستگی و یافتن آمادگی دوباره براي پیگیـري فعالیـت  

کسانی  ،ده دارد. از این میان، کودکان، افراد نابالغ، سالمندان و به طورکلیاست که برعه

  اند. که شرایط عام تکلیف را ندارد، استثنا شده

براي مثال، قرآن  ؛دینی برداشت شده است ۀاین ذهنیت، در واقع از ظواهر برخی ادل

فـاذا فرغـت   «فرمایـد:   مـی (ص) کریم در آیه هفتم سوره انشراح، خطاب به پیامبر اکـرم 

اي  ذکر پاره». شوي، به مهم دیگري پرداز پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می؛ فانصب

هـاي   از آراي اهل لغت و مفسران، براي توضـیح مضـمون آیـه و آشـنایی بـا برداشـت      

یعنی زندگی همـراه بـا    ؛عیش ناصب«نویسد:  می تفسیري مفید خواهد بود. 

نیـز ضـمن    در  .)747، ص1، جق1405منظور،  (ابن» زحمت و تالش جدي

انصـب، از نصـب بـه معنـاي رنـج و      «هاي مختلف در تفسیر آیه آمده است:  طرح جنبه

، 10ص ،1372(طبرسـی،  » زحمت اسـت؛ یعنـی بـه راحـت و آسـایش مشـغول مشـو       

    .)772ص

آیه این است که اي پیامبر، عبادات را به هم وصل کـن و   معناياز نظر 

هیچ وقتی از اوقات را از آن خالی مگذار. پس هرگاه از یکی فارغ شـدي، بـه دیگـري    

ایـن آیـه چنـین     ةدربـار  در تفسیر  .)209، ص32ج ،ق1420پرداز (رازي، 

نج کـش در مراسـم   پس ر» فانصب«پس چون فارغ شوي از تبلیغ رسالت، «آمده است: 

عبادت یا چون از نماز فارغ گردي، جهد کن در دعا یا چون از گزاردن احکام، فراغت 

یابی، به استغفار اوزار امت مشغول شو یا چون از نوعی عبادت بپردازي، شروع کن در 

نوعی دیگر از آن؛ یعنی باید که همیشه مشغول عبادت باشی و در هیچ وقتی از اوقات، 

، 10، ج1336(کاشـانی،   »ت فارغ نباشی و به راحت و بطالـت نگـذرانی  از مشقت طاع

    .)281ص

[دادن] آنچه بر تو  پس هرگاه از انجام«نیز معناي آیه این است:   از دید تفسیر

یعنی عبادت و دعا به زحمـت   ؛فارغ شدي، نفس خود را در راه خدا است واجب شده

به بیان دیگر، هنگامی  ؛)535، ص20، ج1363ی، (طباطبای» انداز و در آن رغبت نشان ده
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شوي، به مهم دیگري پرداز؛ هرگز بیکار نمان، تالش و کوشش  که از کار مهمی فارغ می

» را کنار مگذار، پیوسته مشغول مجاهده باش و پایان مهمی را آغاز مهم دیگـر قـرار ده  

    .)128، ص27، ج1381(مکارم شیرازي و همکاران، 

مطلوب بودن فعالیـت   ةکه معناي این سخن عالمه طباطبایی دربارشود  یادآوري می

پیوسته، نفی مطلق فراغت و تفریح در اسالم نیست؛ زیرا خود وي در مواضعی از تفسیر 

ها را لهو و لعب بودن آن بیان کـرده اسـت    ، مالك ممنوع بودن این نوع فعالیتالمیزان

اي  نتایج تربیتـی  .)224، ص16ج؛ 346، ص14ج؛ 255، ص8، ج1363(ر.ك: طباطبایی، 

براي مؤمن که الینقطع بایستی متذکر باشد «که: است  شود این که از این آیه استفاده می

ماند تا  باقی نمی» فراغت«نام ه و به تخلیه و تزکیه خویشتن و دیگران بپردازد، فرصتی ب

 87، ص1361(آموزگـار،  » اینکه براي مصرف آن، به دنبال نوعی بازي و سرگرمی باشد

  .)88و 

 ؛در توضیح تکمیلی سخنان پیشین باید گفت که در اسالم، فراغت به معناي مصطلح

از سـوي   و یعنی زمان فارغ از همه الزامات یا زمان آزاد از هر نوع اشتغال وجود ندارد

اي ناشی از تقسیم کار اجتمـاعی محـدود    کار و اشتغال نیز در اسالم به کار حرفهدیگر، 

فرد در آن بیشتر متأثر از الزامات بیرونی و با هدف کسب معیشـت و رفـع    شود که نمی

ترین عنـوانی اسـت کـه     آورد. عمل صالح، عام نیازهاي مادي و غیرمادي به آن روي می

دهد. در منطق  را پوشش می  تا جدي  ها و امور مؤمنانه عادي اي از فعالیت طیف گسترده

ت تقرب و بنـدگی  فعلی، در صورتی که با نیدین، هر عمل صالح به دلیل داشتن حسن 

از  ؛شـود  برداري از حق (حسن فاعلی) همراه گردد، عبـادت عـام خوانـده مـی     و فرمان

هـاي منفعالنـه ماننـد خـواب و      هـا و کارهـاي مـؤمن حتـی کـنش      رو، همه فعالیت این

  استراحت نیز مصداق فعل و عمل است. 

دهـد کـه اسـالم،     نابع دینی نشان مـی باید یادآور شد که بررسی تفصیلی م ،همچنین

ـ     د تأییـد و حتـی بـه    فراغت و تفریح را به عنوان یک نیاز، بـه صـورت مشـروط و مقی

مصادیقی از آن سفارش کرده است. به دلیل عقلی نیز سرگرمی و تفریح در صورتی کـه  

مند و با هدف تجدید نیرو و کسب آمـادگی بیشـتر بـراي کـار و تـالشِ جـدي        ضابطه

در عین حال، شکی نیست  ؛رد، از باب مقدمه واجب ضرورت خواهد یافتصورت پذی

که نیاز بـه فراغـت و   است اي طراحی شده  که برنامه زیستی مؤمنانه در اسالم، به گونه



در تفریحات و اوقات فراغت (ع)بیت سبک اهل
 

  35  

  

 ،همچنـین  و رسـد  تـرین حـد مـی    تفریح به عنوان یک اشتغال بیرونی، در آن بـه پـایین  

کننده به معناي متعارف و امـروزي   متردیدي نیست که پرداختن به امور فراغتی و سرگر

و حتـی کـار و تـالش نیـز بـا هـدف        گیـرد  مـی آن که بخش بزرگی از زندگی را در بر

شود، در اسالم  هاي وابسته به آن انجام می یابی هر چه بیشتر براي ارضاي خواسته امکان

  جایی ندارد. 

لگـوي  متضـمن و مـروج نـوعی سـبک زنـدگی و ا      ؛اسالم به عنوان یک دین جامع

هاي مناسب و اصولی است که در صـورت حاکمیـت و موفقیـت در     زیستی با شاخص

هاي کالن زندگی اجتماعی و پیـروي بیشـتر مـردم از آن، بـه طـور       ساماندهی به عرصه

حیات جمعی پاسخ خواهد  ةها و نیازهاي هدایتی خویش را در کل پیکر طبیعی خواسته

آن را نیـز فـراهم خواهـد آورد. فراغـت و     هاي اجـراي   داد. ضمن آنکه شرایط و زمینه

اجتمـاعی پاسـخ     ــ  سـازي فرهنگـی   تفریح نیز به عنوان یک نیاز متناسب با این ظرفیت

  خواهد یافت. 

اي اسـت کـه در عـین     راقم سطور، سبک و سیاق زندگی مؤمنانه به گونـه  ةبه عقید

آمیختگی با باالترین درجه تفریح، شادي، لذت، بهجت و آرامـش، کمتـرین نیـاز را بـه     

به بیان دیگر، سبک زندگی مؤمنانه به دلیـل   ؛هاي فراغتی متعارف خواهد داشت فعالیت

قول و منطقی، معنادار دانسـتن هسـتی،   بینی مع ها همچون جهان دربرداشتن برخی مؤلفه

هـاي الهـی،    ورزي و تدین، عبادت و بندگی، توکل بر خداوند، اعتمـاد بـه وعـده    ایمان

هاي این جهانی، ترغیب به کـار و تـالش سـازنده و     جویی مستمر، مهار وابستگی تعالی

ایی، ها و مشکالت زندگی، داشتن روح قناعت و پارس مفید، کنار آمدن معقول با مصیبت

روي، انبساط و ابتهاج روحی، اخالقی زیستن، امید بـه آینـده، آرامـش و     اعتدال و میانه

هاي روحی، بسنده کردن به ارضاي نیازهـاي   ها و اختالل اطمینان و مهار نسبی تشویش

ـ  حقیقی و پرهیز از دامن زدن به نیازهاي کاذب و پی ات شـهوي و هواهـاي   جویی تمنی

گیري از خرد و تجربه جمعی، تالش در جهت  انسانی، بهره نفسانی، گسترش ارتباطات

ساماندهی یک حیات معقول جمعی، مشارکت در استقرار یک فرهنگ انسانی و گفتمان 

هاي اجتمـاعی   اخالقی بر جامعه و روابط انسانی، کنترل عوامل مخرب محیطی و آسیب

گـونگی نیـاز مـؤمن بـه     تواند در میزان و چ ها عنصر ریز و درشت دیگر، بالقوه می و ده

  به عنوان نیازي ویژه و منحصر به فرد در متن زندگی مؤثر باشد.  ،فراغت و تفریح
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بدیهی است که به دلیل تشکیکی بودن مقولـه ایمـان و تـدین، وضـعیت مؤمنـان و      

جوامع متشرع در میزان برخورداري از این آثار نیز متفاوت خواهد بـود (بـراي آگـاهی    

؛ 569ص ،1، ج1380 ؛45ــ 43، ص2، ج1379ر.ك: مطهـري،   ؛هـا  ظرفیتبیشتر از این 

    .)168ـ 159، ص1366؛ 148ـ125، ص1375فرانکل، 

  اسالم و فراغت و تفریح (رویکردي نظري)

هاي قوي معرفتی درباره مقولـه   برداشت غالب، پذیرفته شده و برخوردار از پشتوانه

تمام زندگی، در برابر مجموع عناصر فراغت و تفریح، این است که اسالم به عنوان دین 

هـا و روبناهـاي زنـدگی انسـانی اعـم از       هاي فرهنگی ـ اجتماعی و زیرساخت  و مؤلفه

هاي زیستی،  ها، قواعد و هنجارها، الگوها و سبک ها، نگرش ها، ارزش باورها، ایدئولوژي

و  هـاي تـدبیري، نهادهـا    برنامـه هـا و   هاي جوارحی و جوانحی، سیاسـت  افعال و کنش

هاي اجتماعی اعالن موضع کرده و به تناسـب   نظام ها و خرده هاي کالن و نظام وارهطرح

  هایی ارائه داده است.  هر بخش، رهنمودها و آموزه

اسالم در راستاي تحقق اهداف تربیتی و هـدایتی خـود و پیونـد مؤمنـان بـه کمـال       

سـازي بـراي    نـه ساماندهی به زندگی این جهانی بشـر بـا هـدف زمی    ۀمطلوب، در زمین

حاکمیت والیی بـر مبنـاي    ةکوشد و اید رسیدن به مقصود و اتمام حجت بر همگان می

ـ اجتمـاعی الزم بـراي    قوانین الهی را براي تحقق این منظور و ایجاد بسترهاي فرهنگی

  سازد.  هاي فطري مطرح می رشد و شکوفایی سرمایه

هاي زیسـتی بشـر    خشی از ضرورترو، نیاز به فراغت و تفریح نیز به عنوان ب از این

تواند به طور کلی از توجه و اهتمام دین به دور باشد و فقه اسالمی به عنـوان یـک    نمی

قانون اساسی جامع مبتنی بر سنن جاوید الهی و ناموس تغییرناپـذیر طبیعـت و فطـرت    

بـه دیگـر سـخن، اگـر نیـاز بـه        ؛پاك انسانی، به آن هرچند به صورت کلی توجه نکند

گویی به نیازهاي اصیل بشر دار پاسخ اصیل باشد، دین که عهده ت و تفریح یک نیازفراغ

  گیري در خصوص آن خواهد بود.  شک ملزم به موضع است، بی

هاي اسالم، در موضوع فراغت و تفریح  دیدگاه ةشود که منابع دربردارند یادآوري می

چوب یـک سـاختار   ها در عین پیوستگی ارگانیـک در چهـار   نیز همچون دیگر موضوع

ها و مبـانی نظـري ایـن موضـوع از دیـد       منسجم، متعدد و متکثر هستند. بخشی از ایده

هـاي توصـیفی دیـن درخصـوص      اسالم، از روح کلی ایـن مکتـب؛ بخشـی، از گـزاره    
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اي از طریـق   هاي وجودشناختی و زیستی او؛ پاره هاي انسان و نیازها و ضرورت ویژگی

هاي مشـابه؛   ی، تجویزي و تحذیري آن در این باب یا بابهاي ترغیب ها و راهکار توصیه

هاي الگویی و معیاري دین، بخشی از  و چهره (ع)عملی معصومان ةبخشی از آن از سیر

ها و اهداف شریعت و برخی را از طریق  هاي عقلی و عرفی ادله، توصیه طریق نیازمندي

داشت کرد. اجتهادهاي فقهی توان بر داران میهاي غالب دین ة عقال و عرفارجاع به سیر

و اخالقی بزرگان و عالمـان دیـن در پرتـو کـاوش عمیـق منـابع دینـی، دسـتاوردهاي         

تواند در تعیین خطوط کلـی مواضـع دیـن در ایـن بخـش       اي است که می شده پردازش

  مرجع و مأخذ باشد. 

شود افزون بر دالیل نقلی، برخی از دالیل عقلی نیز بر اهمیـت و ضـرورت    گفته می

هـد. دلیـل اول کـه    د  فراغت و تفریح، به داللت التزامی موضع تأییدي دین را نشان مـی 

خواهی یا آثار متوقـع از   جویی و تنوع شناسی فلسفی است، فراغت مربوط به حوزه روان

انسـان  «دهـد:   یابی را به نیازهاي اصیل انسان ارجـاع مـی   جویی و فرح آن همچون لذت

سختی  ،درد ،آورد و در مقابل، فرار از رنج گذرانی روي میفطرتاً و ذاتاً به لذت و خوش

(مصـباح  » و تنفر از آن نیز به صورت تکوینی و غیراختیاري در روان انسان وجود دارد

ها و امکانات  این نیاز طبیعی و فطري، همواره به نسبت ظرفیت .)191، ص1377یزدي، 

  شود.  می هاي فرهنگی ارضا محیطی و متناسب با معیارها و ترجیح

و  کنـد  میاسالم به اقتضاي فطري بودن، اصل این گرایش و لوازم قهري آن را تأیید 

دار هدایت سلوك عملی انسان در مسیر رسیدن  رود شریعت اسالمی که عهده انتظار می

هاي متعالی است، در این بخش نیز مؤمنان را راهبر باشد. در برخی منابع دینی  به غایت

آمدهاي فرعی آن همچون بسنده کـردن   شود، بلکه عوامل و پی یاصل لذت نکوهش نم

هـاي آنـی و    هاي متعالی؛ بسنده کردن بـه لـذت   هاي طبیعی و فراموشی از لذت به لذت

گردانی  آسایی و روي گرایی و تن روي در لذت هاي پایدار و زیاده زودگذر به جاي لذت

  از کار و تالش سازنده، از نظر اسالم، نکوهیده است. 

ـ    .دلیل عقلی دوم، دلیل کارکردي است  ۀاز منظر کارکردي، فراغت و تفـریح بـه مثاب

هاي انسانی، به آشکارا و پنهانی یا مستقیم و غیرمسـتقیم، بـه خلـق     اي از کنش مجموعه

شـوند؛ نتـایجی کـه وجـود آن بـراي ادامـه حیـات انسـانی          آثار و نتایج مثبت منجر می

این نتایج، به دلیل نقش و تأثیر مثبتی که در سراسـر  ضرورت گریزناپذیر دارد. برخی از 
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ها و امـور   رو، فعالیت از این ؛زندگی مؤمنانه دارند، مورد تأکید دین نیز قرار گرفته است

کننده به اعتبار نقش علّی در رسیدن به این نتایج، در صورتی که بازدارنده عقلی  سرگرم

مطلوب خواهند بود. شـواهد تجربـی    اي و شرعی خاصی نداشته باشند، مقدمه و وسیله

هاي فراغتـی و تفریحـی، نقـش بسـزایی در      فراوان، مؤید آن است که بخشی از فعالیت

پرورش قواي جسمی، روحی، فکـري و اخالقـی افـراد دارنـد و آنهـا را بـراي ایفـاي        

آمـدهاي فرسـاینده و    ها و پی بخشند، یا از گرفتارشدن به آسیب هاي برتر قوت می نقش

اي از آثـار و نتـایج    دارند. مطالعات انجام شده، ترتب طیف گسـترده  درامان می مخرب،

هـاي تفریحـی سـالم تأییـد کـرده اسـت (ر.ك: نجاریـان و         مثبت را بر برخـی فعالیـت  

  .)71ـ60، ص1384؛ مرادي و دیگران، 98ـ115، ص1371سده،  براتی

  فراغت و تفریح در منابع دینی

اعـم از آیـات و    ؛ی و تفـریح در منـابع دینـی   جستجوي اطالعات مربوط به سرگرم

منـابع   ،همچنـین  ؛گیري از واژگان کلیدي خاصی ممکن خواهد بود روایات، تنها با بهره

گاه به مصادیق آن مانند شـوخی (مداعبـه، مفاکهـه)؛     ؛دینی گاه به خود تفریح و فراغت

فرح)؛ گاه به امري که نتیجـه غیرمسـتقیم آن    و مدهاي آن (خنده، نشاطاگاه از آثار و پی

 ؛ها حل مشکل و رفع گرفتاري) و گاه به نکوهش برخی حالت :شادمانی است (همچون

کنند. در ادامه،  همچون خمودگی و کسالت که چاره آن تفریح و ورزش است، اشاره می

تـوان   ود را میآوریم. ادله موج هایی را از آنچه در بررسی منابع به دست آمده، می نمونه

بندي کرد. در هر محور، تنهـا   تحذیري و تحریمی دسته ،به دو بخش تجویزي و ترغیبی

  ایم. به بیان یک نمونه بسنده کرده

  ادله ترغیبی وتجویزي

هاي گوناگون به فراغت و تفریح، به طـور عـام هماهنـگ بـا      برخی از ادله به شکل

ده، حق برخورداري همه افراد جامعـه  معیارهاي دینی ترغیب کرده است. به گمان نگارن

هاي مفید و استفاده تفریحی از اوقـات فراغـت بـه عنـوان یکـی از حقـوق        از سرگرمی

تـوان از   ، مـی اسـت  اجتماعی را که در قوانین اساسی برخی کشورها به آن تصریح شده

اره اي از این مجموعه اش هاي برگزیده این دسته روایات برداشت کرد. در اینجا به نمونه

   .کنیم می
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خندیـد و حضـرت    کـرد و نمـی   گریه می(ع) حضرت یحیی«فرمود:  (ع)امام کاظمـ 

برتـر از عمـل حضـرت     (ع)کرد. عمل حضـرت عیسـی   خندید و گریه می می (ع)عیسی

    .)665، ص2، جق1407(کلینی،  1»است (ع)یحیی

ر دیـن  زیرا دوست نـدارم کـه د   ؛بازي کنید ،تفریح کنید«فرمود:  (ص)پیامبر اکرمـ 

  .)87، ص1360الفصاحه،  (نهج 2»دلی] دیده شود شما خشکی [افسرده

هـاي دنیـا فـارغ     توانید، خود را از غم و غصه هر قدر می«فرمود: (ص) پیامبر اکرمـ 

  .)168، ص74، جق1404(مجلسی، » سازید

هاي دنیوي حـالل، نصـیبی بـراي کامیـابی خـویش       از لذت«فرمود:  (ع)امام رضاـ 

هاي که به جوانمردي و شرافت شما آسیب نزند، مسرفانه نباشـد   لذت اختصاص دهید؛

کند. از ما نیست کسی که دنیاي خویش را  را در انجام [دادن] امور دنیایتان یاري  و شما

  .)346، ص75، ج(همان 3»به خاطر دینش و دینش را به خاطر دنیایش ترك گوید

در حدیث جنود عقل و جهل، شادي و نشاط را از لشکریان عقل و  (ع)امام صادقـ 

سـفاهت] خوانـده اسـت (کلینـی،      درمقابل، کسالت و حزن را از لشـکریان جهـل [یـا   

    .)26، ص1، جق1407

شـوند، پـس    ها ملول و خسته می ها نیز همانند بدن روح«فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

، 197البالغـه، حکمـت   (نهج 4»وي آوریدآمیز ر براي نشاط آنها به سخنان زیباي حکمت

    .)478ص

فرزنـدم! مـؤمن داراي   «فرماید:  می(ع) در سفارشی به امام حسن (ع)حضرت علیـ 

 ،مقطعی که در آن به راز و نیاز با پروردگار خویش مشغول است ؛سه مقطع زمانی است

 هـاي حـالل و   پردازد و مقطعـی کـه بـه لـذت     مقطعی که به حسابرسی اعمال خود می

پسندیده اختصاص دارد. معیار عمل مؤمن در هر سه مقطـع بایـد اصـالح امـر معـاش،      

    .)65، ص67، جق1404(مجلسی،  5»جویی حالل باشد زنی در مسیر آخرت و لذت گام

                                                   
یضْحک و یبکی و کـانَ   (ع)یبکی ولَا یضْحک وکانَ عیسی ابنُ مرْیم (ع)کانَ یحیی بنُ زکرِیا: (ع)امام کاظم قال. 1

   .(ع)نَ الَّذي کانَ یصنَع یحییأَفْضَلَ م(ع) الَّذي یصنَع عیسی

  .الهوا و العبوا فانی اکره ان یري فی دینکم غلظه: (ص)رسول اهللا قال.  2

و استَعینُوا بِـذَلک  و لَا سرَف فیه  اجعلُوا لأَنْفُسکم حظّاً منَ الدنْیا بِإِعطَائها ما تَشْتَهِی منَ الْحلَالِ و ما لَم یثْلمِ الْمرُوةَ. 3

   .لدینه و دینَه لدنْیاه یاهعلَی أُمورِ الدنْیا فَإِنَّه نَرْوِي لَیس منَّا منْ تَرَك دنْ

   . : إِنَّ هذه الْقُلُوب تَملُّ کما تَملُّ الْأَبدانُ فَابتَغُوا لَها طَرَائف الْحکمۀِعلی(ع) قَالَ. 4

ابنَه الْحسنَ صلَوات اللَّه علَیهِما: یا بنَی للْمؤْمنِ ثَلَاثُ ساعات ساعۀٌ ینَاجِی فیها ربه  (ع)فیما أَوصی بِه أَمیرُالْمؤْمنینَ. 5

فیما یحلُّ و یحمد و لَیس للْمؤْمنِ بد منْ أَنْ یکونَ  هاتو ساعۀٌ یحاسب فیها نَفْسه و ساعۀٌ یخْلُو فیها بینَ نَفْسه و لَذَّ

   .شَاخصاً فی ثَلَاث مرَمۀٍ لمعاشٍ أَو خُطْوةٍ لمعاد أَو لَذَّةٍ فی غَیرِ محرَّمٍ
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شادي مؤمن در چهره و اندوه وي «مؤمن فرمود:  اوصافدر بیان  (ع)حضرت علیـ 

م و خمـودگی از  ئن ... نشاطش دامؤم«فرمود:  (ع)حضرت علی». 1در دلش پنهان است

  .)26، ص75، جق1404(مجلسی، ». 2او به دور است

فرمود: هیچ مؤمنی نیست، مگر آنکـه اهـل دعابـه اسـت، پرسـیدم:       (ع)امام صادقـ 

  .)663، ص2، جق1407(کلینی،  »فرمود: شوخی دعابه چیست؟

از من پرسید که با یکدیگر چگونه شـوخی   (ع)گوید: امام صادق یونس شیبانی میـ 

کنید؟ عرض کردم: بسیار کم! فرمود: چنین نکنید! به درستی کـه شـوخی، از حسـن     می

نیـز بـه    (ص)ات را شادمان سازي. پیـامبر اکـرم   توانی برادر دینی خلق است و با آن می

  .)663، ص2، جق1407(کلینی،  3کرد انگیزه شاد کردن دیگران، با آنها شوخی می

منش ؤکسی که براي جلب رضاي حق، در چهره بـرادر مـ  «فرمود:  (ع)امام صادقـ 

  .)418، ص8، ج(نوري طبرسی 4»بخندد، خداوند او را به بهشت وارد خواهد کرد

و اسـت  هر کس مؤمنی را شادمان کند، مرا شادمان کرده «فرمود: (ص) پیامبر اکرمـ 

کند و کسی که نزد خدا اعتبـار   ار میکسی که مرا شادمان سازد، نزد خداوند کسب اعتب

  .)413، ص71ج ،ق1404(مجلسی،  5داشته باشد، از عذاب روز قیامت ایمن خواهد بود

تـر از شـادمان سـاختن مـؤمن      خداوند با هیچ عملی محبوب«فرمود:  (ع)امام باقرـ 

  .)288، ص71ج ،(همان» شود عبادت نمی

قلب مؤمن، فقط توسل به شـوخی و  در » ادخال سرور«شود که مراد از  یادآوري می

روایات، ادخال سـرور بـه   از در برخی  ؛مضحکه، براي خندان خشک و خالی او نیست

سیر کردن گرسنه، رفع مشکل و اداي دین بـرادر مـؤمن، تفسـیر مصـداقی شـده اسـت       

    .)200ـ192، ص2، جق1407(کلینی، 

التزامـی بـر    در روایات، همچنین شواهد دیگري وجود دارد کـه برخـی بـه داللـت    

شادمانی و اسباب تأمین آن اشاره دارند. اهمیت این دسته از روایات  ،مطلوب بودن فرح
                                                   

1 و هِهجی وف نُ بِشْرُهؤْمنِ: الْمؤْمفَۀِ الْمی صنهج البالغه، حکمت. قَالَ علی(ع) ف) ی قَلْبِهف زْنُه333ح.( 

 بعید کسلُه دائم نَشَاطُه، ...: الْمؤْمنُ (ع)قَالَ علی - 2

3.  اللَّهدبو عقَالَ قَالَ أَب یانبالشَّی ونُسنْ ییلٌ قَالَ: (ع)امام صادقعقَل :ضاً قُلْتعب کمضعۀُ بباعدم فلُوا فَـإِنَّ  : کیفَلَا تَفْع

یداعب الرَّجلَ یرِید أَنْ (ص) رسولُ اللَّه انَالْمداعبۀَ منْ حسنِ الْخُلُقِ و إِنَّک لَتُدخلُ بِها السرُور علَی أَخیک و لَقَد ک

رَّهسی .   

4 .لَّهاضُعاً لنِ تَوؤْمالْم یهأَخ هجی وک فنْ ضَحنَّۀَ مالْج خَلَهلَّ أَدجزَّوع.   

5 .نِ النَّبِی(ص)عنْداتَّخَذَ ع فَرَحاً فَقَد لَیخَلَ عنْ أَدم فَرَحاً و لَیخَلَ عأَد نٍ فَرَحاً فَقَدؤْملَی مخَلَ عنْ أَدم :   ـداً وهع اللَّـه 

    .آمنینَ یوم الْقیامۀِمنِ اتَّخَذَ عنْد اللَّه عهداً جاء منَ الْ
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در بیان موضع اسالم، اگر از دسته قبل بیشتر نباشد، کمتر نیست. در ادامه به مواردي از 

  کنیم.  این روایات براي نمونه اشاره می

دوانی و شنا کـردن و   ندازي، اسبمانند تیرا ؛هاي ورزشی . توصیه به برخی فعالیت1

نیـز خـود    (ع)یابند و حضـرت  ها حضور می بشارت به اینکه مالئکه در این نوع مسابقه

روایات نیز به از برخی  .)48، ص3، جق1413جست (صدوق،  گاه در آنها مشارکت می

مانند: تفکر در آفـاق و انفـس، دیـد و بازدیـد      ؛هاي فراغتی مطلوب توجه دارند فعالیت

بهداشت بدن (وضو، غسل، استحمام، اصالح سر  ؛همانی، صله رحم، عیادت بیماران)(م

ها و شارب، مسواك زدن، زدودن موهاي زاید، خضـاب کـردن،    و صورت، چیدن ناخن

اسـتراحت و آرامـش، مشـارکت در انجـام دادن امـور خانـه        ؛کشی) روغن مالی، سرمه

بـا اهـل خانـه، آمـوزش و پـرورش      نشینی ها، هم ها، ظرف خانه، شستن لباس (پاکیزگی

هـا،   ع جنـازه یافزایـی؛ شـرکت در تشـی    هاي علمی و دانش فرزندان)؛ شرکت در نشست

زیارت اهل قبور؛ اکرام و اطعام فقرا و نیازمنـدان، مشـارکت در کارهـاي خیرخواهانـه     

(همکاري و همیاري، درختکاري، اداي وظایف سیاسی و اجتماعی)؛ گشت و گـذار در  

فصـول   ،1391داري (ر.ك: جوادي آملـی،   ویژه شب زنده ام دادن نوافل بهطبیعت و انج

    .مختلف)

. اختصاص دادن روزهایی از سال به عنوان عید: روز جمعه به عنوان عیـد جمیـع   2

ــع51، ص14، جق1404مســلمانان (مجلســی،  ــدهم ربی ــان )؛ روز هف ، 31ج ،االول (هم

جالب اینکه در روایتـی،   .)380ص، 7، ج)؛ روز فطر، قربان و غدیر (حر عاملی120ص

از  ؛)308، ص15ج ،معرفی شـده اسـت (همـان    »عید«هر روزِ عاري از گناه و معصیت 

اگر عید نماد شادي و خرسندي است، مؤمنان برجسته، هر روز و هـر لحظـه از    ،رو این

مندند. این روایت، تفسیر دیگرِ روایتی است که دیـن را مایـه شـادمانی     هاین نعمت بهر

  ) معرفی کرده است. 84، ص1371ح، 1366یمی آمدي، (تم

به عنوان  ؛هاي دنیوي و اخروي ها و گرفتاري . شادمانی و گشایش و رهایی از غم3

 ،ق1404یک مطلوب فطري، در برخی ادعیه از خداوند خواسته شده اسـت (مجلسـی،   

  .)120، ص95، ج282، ص94ج؛ 87ص ،8ج؛ 49، ص88ج

هاي رسیدن به شادمانی و خرسـندي توجـه    اسباب و زمینهروایات، به از در برخی 

قناعـت و پارسـایی (تمیمـی     ؛)250، ص2ج ،براي نمونه: حسن خلق (ورام ؛شده است
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، 3ج ،ق1413برخورداري از دوسـتان نیکـو (صـدوق،     ؛)90، ص8992: ح1366آمدي، 

خصـال و سـازگار    همسر نیکـو  ؛)164، ص3، جاوالد صالح و مددکار (همان ؛)164ص

هـاي مختلـف    دادن هدیه بـه یکـدیگر در مناسـبت    ؛)153، ص73ج ،ق1404(مجلسی، 

هاي مختلف همچون عروسـی، تولـد    اطعام و ولیمه به مناسبت ؛)308، ص85ج ،(همان

در  ؛)402، ص3، جق1413سوران، خریـد خانـه، زیـارت کعبـه (صـدوق،       فرزند، ختنه

وکـار در محـل    داشتن کسب ؛)526، ص6ج ،ق1407اختیار داشتن خانه وسیع (کلینی، 

بسنده کردن به کار کم ولی پیوسته بـه جـاي    ؛)164، ص3ج ،ق1413زندگی (صدوق، 

صـله رحـم (کلینـی،     ؛)118ص 1ج ،1409کننـده (حرعـاملی،    کار زیاد، شتابان و خسته

 ؛)254ص ،15ج ،1409مهمـانی و ضـیافت (حرعـاملی،     ؛)157ـ 150ص ،2ج ،ق1407

ــز از راحــت ؛)265، ص2ج ،ق1413ســیر و ســفر (صــدوق،  ــی و پرخــوابی  پرهی طلب

  .)339، ص15، ج1409(حرعاملی، 

امور با هدف رسیدن بـه شـادي و طـراوت جسـمی،     از . توصیه به رعایت برخی 4

همچون به کار بـردن بـوي خـوش     ؛نشاط روحی، آرامش اعصاب و فرو نشاندن خشم

، 1، ج(نـوري (مصرف عطر)، پوشیدن لباس نرم، خوردن عسل و مصرف روغن زیتـون  

    .)183، ص66ج ،ق1404؛ مجلسی، 419ص

 ؛هاي رسیدن به شادمانی و نشاط توجـه شـده اسـت    ها، به شیوه . در برخی روایت5

نشـاط و سـرزندگی در ده چیـز اسـت:     «فرماید:  در روایتی می (ع)براي نمونه، امام باقر

بـه سـبزه؛   مرکب سواري، فرو رفتن در آب (شناي ارتماسـی)، نگـاه کـردن     ،روي پیاده

خوردن و آشامیدن؛ نظـر بـه همسـر زیبـاروي؛ ارتبـاط جنسـی بـا همسـر؛ مسـواك و          

در روایـت دیگـري نیـز از     .)11، ص2ج ق،1409(حر عاملی، » گوي با یکدیگر و گفت

سه چیز مایه روشنی چشم است: نگاه کردن بـه سـبزه، آب   «کنند:  نقل می(ع) امام کاظم

هاي متعارف، سالم،  این امور در واقع، شیوه .)340، ص5، ج(همان» روان و صورت زیبا

  شود.  مفید و در دسترس همگان براي گذران فراغت خوانده می

روایات نیز به آثـار و نتـایج شـادمانی و تفـریح توجـه داده کـه خـود،        از . برخی 6

 (ع)براي مثال، حضرت علی ؛یابی آن داللت داردمستقیم به اهمیت و ترغیب به دستغیر

(تمیمـی  » شادمانی، موجب گشودگی روح و ایجاد نشاط است«فرماید:  روایتی میبنابر 

اوقـات  «آن حضرت در روایت دیگـري نیـز فرمـود:     .)319، ص7391ح ،1366آمدي، 
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  .)319، ص7390ح ،(همان» شادمانی، آسایش است

ها مؤمنـان را بـراي آسـایش و راحتـی بیشـتر و لـذت بـردن از         روایتاز . برخی 7

ناپـذیر سـفارش کـرده     جود، به زهد در دنیا و پرهیز از حرص و ولع سیريامکانات مو

کسی که در دنیا زهد پیشه کند، روح و بدنش راحتـی  «فرماید:  می (ع)است. امام صادق

» افتنـد  یابند و کسی که به آن رغبت کند، روح و بـدنش بـه سـختی و زحمـت مـی      می

  .)125، ص1، جق1412(دیلمی، 

ها در آینده،  ها و غصه ایات، براي پیشگیري از دچار شدن به غمرواز اي  . در پاره		8

بـراي   ؛تواند تا حدي شـادمانی فـرد را بیمـه کنـد     هایی داده شده که رعایت آنها می راه

» هاسـت  ها از دسـت دادن فرصـت   شدیدترین غصه«فرماید:  می (ع)نمونه، حضرت علی

هـا همچـون ابـر     فرصـت : «فرماید در روایت دیگر می ؛)142، ص12، جق1408(نوري، 

پشیمانی  ۀتوانید، از آنها در جهت خیر استفاده کنید وگرنه مای چه می درگذرند، پس هر

   .)141 ،(همان» شما خواهند شد

اي کـه   روایات از بروز کسالت، رخوت و سستی به عنـوان عارضـه  از . در برخی 9

ها  ده است. این روایتشود، به خدا پناه برده ش مایه خسارت دنیوي و اخروي انسان می

سان یک فعالیت جسـمی و روحـی و عناصـر     غیرمستقیم به اهمیت ورزش و تفریح به

، 1، ج1409کننده و تقویتی نشاط روحی اشـاره شـده اسـت (ر.ك: حـر عـاملی،       تأمین

  .)159، ص70، جق1404؛ مجلسی،  61، ص17ج؛ 246ص

به عنـوان   ؛تربیت بدنیها و دعاهایی نیز با صراحت به اهمیت ورزش و  . روایت10

اند (فرازي از دعاي  هاي فراغتی مفید و مؤثر در تقویت جسم توجه کرده یکی از فعالیت

؛ 27کمیل، دعاي روز چهارم ماه رمضـان (مفـاتیح الجنـان)؛ صـحیفه سـجادیه: دعـاي       

  .)612، صق1405؛ کفعمی عاملی، 369، ص95، جق1404مجلسی، 

سفارش شده که کودکان خود را در هفت سال  ها به والدین روایتاز . در برخی 11

   .)47و  46، ص6، جق1407اول عمر براي بازي و سرگرمی، آزاد بگذارند (کلینی، 

نیز دلیل دیگري بر مطلـوب   (ع)عملی معصومان ةهاي روایی، سیر قول افزون بر نقل

  هایی از تفریح و سرگرمی است:  بودن گونه

کـرد، ولـی جـز حـق      همواره شوخی می ص)(رسول خدا«فرمود:  (ع)امام صادقـ  

  .)408، ص8ج ،ق1408(نوري، » گفت نمی
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همـواره بـا دیگـران بـه انگیـزه شـادمان        (ص)رسول خدا«فرمود:  (ع)امام صادقـ 

  .)663، ص2ج ،ق1407(کلینی، » کرد ساختن آنها شوخی می

یت را در منزل برادرش عبداهللا زیارت کـردم، از وي پرسـیدم: فـدا    (ع)امام صادقـ 

، 2ج ،ق1407(کلینـی،  آمـدم  شوم، چگونه شد که اینجا آمـدي؟ فرمـود: بـراي تفـریح     

  .)23ص

در منابع روایی ذکر شده  (ع)هاي پیامبر اکرم و ائمه اطهار . مواردي نیز از شوخی12

که خود، بر پسـندیده بـودن ایـن عمـل داللـت دارد. مـواردي نیـز واکـنش مثبـت بـه           

؛ 5ــ 3ص ،1337کننـد (ر.ك: جزایـري،    ی تأیید مـی هاي دیگران را به طور ضمن شوخی

  .)663، ص2، جق1407؛ کلینی، 110، ص44ج؛ 294و 298، ص16، جق1404مجلسی، 

وارد شده اسـت (اربلـی،    (ص). مواردي از بازي با کودکان نیز در سیره حضرت13

  .)520، ص1، ج1381

آنچـه باالتفـاق   «نویسـد:   خـود مـی   شرح الحدید نیز در فرازي از  ابی  ابن

که پیامبر، نیکان، علما و بزرگان از صحابه و تابعین اهل شوخی است  روایت شده، این

» شود که شوخی، اگر از قاعده شرعی خارج نشود، قبیح نخواهد بـود  بودند و معلوم می

  .)330، ص6ج ،(همان

تدا به ایشان در شـادي و  و اق (ع)روایات نیز شیعیان را به همسویی با ائمهاز برخی 

    .)17، ص65ج ، ق1404اند (مجلسی،  غم توصیه کرده

  ادله تحذیري و تحریمی

تري، به  ها و با زبان صریح دیگري نیز وجود دارد که به انواع بیان ۀدر منابع دینی، ادل

کننده و تفریحی توجه داده و برخی از بزرگـان،   هاي سرگرم لزوم پرهیز از انواع فعالیت

اند. تبلیغات دینی هـم در   بنابر احتیاط، آنها را منطق پایه و دیدگاه محوري اسالم دانسته

ن داده اسـت و سـلوك نظـري و    ها و اهتمام بیشتري نشاطول تاریخ، به این سنخ ادله ب

مداران نیز با این بخش همراهی و هماهنگی بیشتري دارد. ظواهر این ادله، عملی شریعت

کـم برخـی از    گویاي مخالفت صریح و ضـمنی اسـالم بـا فراغـت و تفـریح یـا دسـت       

از آن اشـاره  هـایی   هاي آن به اعتبار ترتب آثار خاص است. در ادامه بـه نمونـه   مصداق

  کنیم:  می

إِذْقالَ لَه قَومه التَفْـرَح إِنَّ  «فرماید:  قرآن کریم در بیان توصیه قوم قارون به وي میـ 
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آنگاه که قـوم وي [قـارون] بـه او گفتنـد: شـادي مکـن کـه خـدا          ؛اللَّه الیحب الْفَرِحینَ

  . )76، قصص( »دارد کنندگان را دوست نمی شادي

دار و پرت و پالگویی  هاي خنده نفوس خود را از مزاح و حکایت«فرمود:  (ع)علیـ 

  .)223، ص4484ح ،1366(تمیمی آمدي،  1»نگه دارید و وقار آن را حفظ کنید

اي  از سرگرمی [لهو] بپرهیز که تو بیهـوده آفریـده نشـده   «فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

 2»ا بـه لغـو مشـغول گـردي    اي ت تا به سرگرمی مشغول شوي و به حال خود، رها نشده

  .)460، ص10540ح ،(همان

دار  از ذکـر سـخن خنـده   «فرمـود:   (ع)در سفارشی به امام حسن (ع)حضرت علیـ 

  .)60، ص73، جق1404(مجلسی،  3»حتی به نقل از دیگري بپرهیز

اي اباذر! گاه انسان در مجلسی براي خندانـدن دیگـران،   «رمود: (ص) فاکرم پیامبرـ 

کند و به وسیله آن، در جهنم و میـان زمـین و آسـمان معلـق      جاري می اي بر زبان کلمه

  .)537، صق1404(طوسی،  4»شود می

مؤمن از سرگرمی به دور است و یاد آخرت، او را از توجه «فرمود:  (ع)امام صادقـ 

  .)121، ص1، جق1408(نوري،  5»ها [مالهی] بازداشته است به سرگرمی

کـنم   تعجب می«از الواح مقدس یافت شده، فرمود: به نقل از یکی  (ع)امام حسینـ 

، 70، جق1404(مجلسـی،   6»کنـد  از کسی که مـرگ را یقـین دارد، ولـی شـادمانی مـی     

  .)95ص

وفات یافت، شیطان و قابیل در  (ع)فرمود: هنگامی که حضرت آدم (ع)امام صادقـ 

رگرمی و زمین اجتماع کردند و براي سرزنش آدم و شادي خود، ابزار لهو و لعـب (سـ  

شادي) را فراهم ساختند. پس هر آنچه از این ابزارها بر روي زمین وجود دارد و مـردم  

  .)431، ص6، جق1407(کلینی،  7اند. برند، از این گونه از آنها لذت می

                                                   
   .وقروا أنفسکم عن الفکاهات ومضاحک الحکایات ومحال الترهات. قال علی(ع): 1

   .] تترك سدي فتلغو اهجراللهو فإنک لم تخلق عبثا فتلهو و لم [لن. قال علی(ع): 2

   .لْکلَامِ ما کانَ مضْحکاً و إِنْ حکیت ذَلک منْ غَیرِك: إِیاك أَنْ تَذْکرَ منَ ا(ع)فی وصیته للْحسنِ علی(ع): قَالَ. 3

إن الرجل لیتکلم بالکلمۀ فی المجلس لیضحکهم بها فیهوي فی جهنم ما بین السماء و  !یا أباذر. قال رسول اهللا(ص): 4

  .األرض

   .طَلَب الْآخرَةِ عنْ طَلَبِ الْملَاهی: و إِنَّ الْمؤْمنَ لَفی شُغُلٍ عنْ ذَلک شَغَلَه الصادق(ع) قَالَ. 5

6 .یلنِ عنِ بیسنِ الْح(ع) عفْرَحی فکی توقَنَ بِالْمنْ أَیمل تجِبنِ ...عائدنَ الْمینَۀٍ مدم طائح تتَح حلَو جِدقَالَ و أَنَّه.   

7 .اللَّهدبوع(ع)قَالَ أَبآد اتا ملَم :(ع)م و ازِفعقَابِیلُ الْم و یسللَ إِبعضِ فَجی الْأَرا فعتَمقَابِیلُ فَاج و یسلإِب بِه تشَم و 

ماتَۀً بِآدشَم یلَاهذَا الضَّرْبِ  (ع)الْمنْ هضِ می الْأَرا کانَ فيفَکلُّ منْ الَّذم وا هفَإِنَّم النَّاس تَلَذَّذُ بِهذَاك ی.  
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درباره نکوهش شادمانی به زندگی دنیا و امکانات آن نیز در قرآن آمده است: آنان ـ 

 »1اي [ناچیز] نیسـت  ] آخرت جز بهره[برابر زندگی دنیا دراند و  به زندگی دنیا شاد شده

  .)26 ،(رعد

خداونـد متعـال مـرا بـراي رحمـت عالمیـان و نـابودي        «فرمود:  (ص)رسول خداـ 

) 396، ص6، جق1407(کلینی،  2»ها برانگیخت ابزارهاي لهو، سازها، امور جاهلی و بت

  .(یعنی نابودي برخی از وسایل تفریحی رایج در آن زمان)

ها مصـرف مکـن کـه از دنیـا بـا       عمرت را در سرگرمی«فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)461، ص10562ح ،1366(تمیمی آمدي،  3»دستی خواهی رفت تهی

[نوعی  ها و بازي چهارده ها و بازي با مهره از همه سرگرمی«فرمود:  (ع)امام صادقـ 

  .)314، ص17، ج1409(حر عاملی،  4»بازي رایج در جاهلیت] بپرهیز

بـرد و   از شوخی و مزاح بپرهیز که نـور ایمانـت را مـی   «فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)23، ص16ج ،(همان 5»کاهد ت را میا نیجوانمردا

ــ  ــاقرـ ــام ب ــود:  (ع)ام ــالی مشــرکانه و  «فرم ــر، همــه اعم شــادي، مســتانگی و تکب

    .)232ص ،70ج ،ق1404(مجلسی،  6»اند هآلود گناه

از خنـده بپرهیـز کـه سـالمت روحـی را بـه مخـاطره        «فرمـود:  (ص) اکـرم  پیامبرـ 

  .)418، ص8، جق1408(نوري،  7»اندازد می

 8»جویانه بپرهیز عالم یا متعلم باش و از سرگرم بودن لذت«فرمود:  (ص)پیامبراکرمـ 

  .)194، ص1، جق1404(مجلسی، 

از سـخنان هــزل، بـازي، زیــادي شـوخی، خنــده و    «فرمــود:  (ع)حضــرت علـی ــ  

    .)461، ص10547ح ،1366(تمیمی آمدي،  9»دوري کنها  بیهودگی

                                                   
1.تاعرَةِ إِالَّ می الْآخنْیا فیاةُ الدا الْحم نْیا ویاةِ الدوا بِالْحفَرِح و . 

   .والْأَوثَانَ هلیۀِ: إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ بعثَنی رحمۀً للْعالَمینَ ولأَمحقَ الْمعازِف و الْمزَامیرَ و أُمور الْجارسول اهللا(ص) قَالَ. 2

  .: التفن عمرك فی المالهی فتخرج من الدنیا بال أملعلی(ع) قال. 3

 .: اجتَنبِ الْملَاهی کلَّها و اللَّعب بِالْخَواتیمِ و الْأَربعۀَ عشَرَالصادق(ع) قال. 4

  .انک و یستَخف مرُوتَک: إِیاك و الْمزَاح فَإِنَّه یذْهب بِنُورِ إِیمعلی(ع) قَالَ. 5

   .: إِنَّ الْفَرَح و الْمرَح و الْخُیلَاء کلُّ ذَلک فی الشِّرْك و الْعملَ فی الْأَرضِ بِالْمعصیۀِالباقر(ع) قال. 6

  .: إِیاك و الضِّحک فَإِنَّه هادم الْقَلْبِرسول اهللا(ص) قال. 7

   .و إِیاك أَنْ تَکونَ لَاهیاً متَلَذِّذاً : اغْد عالماً أَو متَعلِّماًرسول اهللا(ص) قَالَ. 8

   .: احذر الهزل واللعب وکثرة المزح و الضحک والترهاتعلی(ع)قال . 9
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 1»شود، بازي اسـت  بدترین چیزي که عمر در آن تباه می«فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)461، ص10557ح ،(همان

گویـد.   واي بر کسی که براي خنداندن دیگران دروغ مـی «فرمود:  (ص)پیامبر اکرمـ 

  .)537، صق1414(طوسی،  2»واي بر او، واي بر او، واي بر او

(حـر عـاملی،    3»کاهـد  شوخی کردن، عقل انسان را مـی «فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

    .)120، ص12، ج1409

 4»شوخی را واگذار کـه آبسـتن کینـه و دشـمنی اسـت     «فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)222، ص4464ح، 1366(تمیمی آمدي، 

کسی که به لهو [غنا] گوش بسپارد، درگـوش او سـرب،   «فرمود:  (ص)اکرم پیامبرـ 

  .)221، ص13ج ،ق1408(نوري،  5»ذوب خواهد شد

وسـیله   اند تـا بـدین   آمدهاي منفی لهو و سرگرمی اشاره کرده روایات به پیاز برخی 

  براي نمونه:  ؛افراد را به پرهیز از آن ترغیب کند

» شـود  انی امور مهـم و جـدي مـی   سرگرمی موجب ویر«فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)461، ص10550ح ،1366(تمیمی آمدي، 

از میـان  او  یتکسی که سرگرمی بر او غالب شود، جـد «فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)461، ص10552ح ،(همان» رود می

همنشینی با اهل لهو موجب فراموشـی قـرآن و حضـور    «فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)291، ص74جق، 1404(مجلسی، » شود شیطان می

اشتغال به سرگرمی [لهو] موجب غضب خداوند، رضـایت  «فرمود:  (ع)امام صادقـ 

  .)9، ص75ق، ج1404(مجلسی، » شیطان و فراموشی قرآن است

(تمیمی آمدي، » عقلی] است سرگرمی [لهو]، از نتایج جهل [یا بی«فرمود:  (ع)علیـ 

  .)460، ص10537ح ،1366

روي در آن را به دلیل آثار و  و سرگرمی بلکه زیادهبرخی از روایات، نه اصل فراغت 

  براي نمونه:  ؛اند آمدهاي مخرب، نکوهیده و به لزوم پرهیز از آن توجه داده پی
                                                   

  .: شر ما ضیع فیه العمر اللعبعلی(ع) قال. 1

   .ویل له، ویل له، ویل له: ویل للذي یحدث فیکذب لیضحک القوم، رسول اهللا(ص) قال. 2

  .: ما مزَح الرَّجلُ مزْحۀً إِلَّا مج منْ عقْله مجۀًعلی(ع) قال. 3

   .: دع المزاح فإنه لقاح الضغینۀعلی(ع) قال. 4

   .: منِ استَمع إِلَی اللَّهوِیذَاب فی أُذُنه الْآنُکرسول اهللا(ص) قال. 5
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میراند  از خنده زیاد بپرهیز، به درستی که زیادي خنده، دل را می: «(ص)پیامبر اکرمـ 

   .)417، ص8، جق1408، (نوري». برد] زداید [یا آبرو را می و نورانیت سیما را می

(تمیمـی  » روي در شوخی موجـب حماقـت اسـت    زیاده«فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)222، ص4474ح ،1366آمدي، 

برد و خنده زیاد، ایمان را زایـل   شوخی زیاد، آبرو را می«فرمود:  (ص)رسول خداـ 

  .)118، ص12، ج1409(حر عاملی، » زداید کند و دروغ زیاد، ارزش و اعتبار را می می

(تمیمی آمدي، » شود خنده زیاد موجب کاهش هیبت می«فرمود: (ع) حضرت علیـ 

  .)222، ص4471ح ،1366

  .)222، ص4473ح ،(همان» میراند خنده زیاد، دل را می«فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)222، ص4475ح ،(همان» آورد خنده زیاد، پستی می«فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

» یادي اشتغال به امـور غیرجـدي، نشـانه جهـل اسـت     ز«فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)461، ص10549ح ،(همان

زیادي اشتغال به امور غیرجدي، اراده انجـام دادن امـور   «فرمود:  (ع)حضرت علیـ 

  .)461، ص10551ح ،(همان» برد جدي را از بین می

ر گفتنی است که استدالل به روایات بیان شده براي اثبات موضع منفی اسالم در براب

هاي  هاي آن بر سرگرمی و فعالیت و مصداق» لهو«فراغت و تفریح، مبتنی بر حمل واژه 

بنابر دسـته   ؛کننده متعارف در اوقات فراغت، متعارف، به طور عام و مطلق است سرگرم

اول روایات، فعل لهوي تنها در صورتی حرام خواهد بود که آثار مخربی همچون فساد 

اده در انجام دادن واجبـات و تـرك محرّمـات، فراموشـی     یا زوال ایمان، سست شدن ار

هاي قرآنی و تشدید گرایش به پیروي از شیطان را برجاي گذارد. براساس دسته  هشدار

ه اعتبـارِ  روي در آن است که ب دوم روایات یاد شده نیز نه اصل لهو بلکه کثرت و زیاده

از ؛ و حرام خوانده شده است گر از سنخ آثاري که گفتیم، ممنوعداشتن برخی آثار ویران

ناپذیر  به کلی توجیه رو، استناد به این ادله براي اثبات حرمت مطلق لهو و سرگرمی، این

ـ    د و مشـروط اسـت نـه    است و حتی کراهت موجود از این مجموعه نیـز کراهـت مقی

کننـده و   هاي سرگرم دهی به اوقات فراغت با فعالیت در هر حال، پوشش ؛کراهت مطلق

تفریحی با هدف رفع خستگی، تجدید نیرو و کسب نشاط و شادابی و البته بـا رعایـت   

تنهـا مجـاز بلکـه براسـاس برخـی ادلـه روایـی و         هـاي شـرعی و اخالقـی، نـه     ضابطه
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  هاي عقلی به آن توصیه و ترغیب نیز شده است.  برداشت

  الگوي هنجاري فراغت مطلوب

دینی، در اصلِ جواز تخصیص مقطعی  نپژوهان و مفسران اسالم، با رویکرد درو دین

نظـر هسـتند. شـرط ضـمنی و مؤکـد ایـن        در سبک زندگی مـؤمن هـم  » فراغت«به نام 

 ةمالحظه، این است که در معادله کار و فراغت، همواره کار و تالش الزامی (بـا گسـتر  

تر، از آن ترسیم شد)، اصل است و فراغت و تفریح، فـرع و تـابع آن و    وسیعی که پیش

هـاي فراغتـی یـا     شود. درخصوص فعالیـت  نیازها مطرح می در راستاي تأمین پیشفقط 

دهند نیز قواعد و رهنمودهاي عـامی را بـه    ها انجام می کارهایی که مؤمنان در این زمان

  اند.  با الهام از نظام ارزشی و هنجاري اسالم یادآور شده ،صورت ایجابی و سلبی

کننـده بـه عنـوان     ي فراغتی، تفریحی و سرگرمها بدون تردید، اصل اولی در فعالیت

زا،  دهنـده، تنـوع   بخـش، ارضـاکننده، تسـکین    هـاي مفـرح، لـذت    اي از فعالیت مجموعه

دهنـده   بخش از روند عادي و تکـراري زنـدگی و پوشـش    زدا، رهایی بخش، ماللت آرام

  است. » اباحه«هاي دریافت شده از منابع دینی  اوقات فراغت، بنابر مالك

از این اصل، تنها با نقض قواعد ایجـابی و سـلبی یـا مخالفـت بـا بایـدها و       خروج 

هـا   به برخی از این مـالك  ،در ادامه ؛نبایدهاي الزامی فقهی و اخالقی ممکن خواهد شد

ها و معیارهاي بیان شده براي  ترین مالك کنیم. مهم بدون توضیح محتوایی آنها اشاره می

  یجابی، از این قرارند: هاي فراغتی به زبان سلبی و ا کنش

ها و معیارهاي ارزشی و هنجاري دین (فقهی، اخالقـی و   ـ هماهنگی فعل با ضابطه

تباه کردن وقت و هدر  ،زیان رساندن به جسم و روح ،مثل: عاري بودن از گناه ؛عرفی)

آزار  ،یـاري بـر گنـاه و ظلـم     ،هاي نفسـانی  تهییج شهوت و تقویت خواهش ،دادن عمر

زایـی و انصـراف    هاي مادي و معنوي، غفلت ف و تبذیر امکانات و سرمایهاسرا ،دیگران

آسـایی و نـازپروردگی و    تن ،هاي کاذب و تخدیرکننده تولید هیجان ،توجه از امور مهم

  باخت. و جویانه و قمار و برد تقویت روحیه رفاه

ات تناسب با اقتضائ ،داشتن حسن فعلی (یا تناسب نداشتن با مجالس لهو و لعب) ـ

ایفـاي نقـش در مسـیر     ،یابی روحی و استکمال وجودي همسویی با روند کمال ،فطري

 ،تولید آثار و نتایج مفید یا داشتن منافع عقالیی مقصود و محلـل  ،تعالی و تقرب معنوي

 ،ایفاي نقش مقـدمی در بـه دسـت آوردن آمـادگی بیشـتر بـراي کـار و تـالش جـدي         
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متفکرانه بـودن در   ،فعال بودن ،ن توجیه عقالنیپذیري و داشت کنترل ،گزینش ،روي میانه

هـاي جسـمی و    هـاي روحـی بـر شـادي     جـویی  ترجیح لـذت  ،مقابل انفعال و وادادگی

دارا بـودن   ،شـناختی  ارضاکننده حس زیبـایی  ،هاي مادي هاي معنوي بر رضامندي ابتهاج

وت، کف، سـ  :هاي اهل فسوق و عصیان (مانند صورت و سبک معقول و متمایز از رویه

خودشـدگی و   هاي لهوي، هیاهوهاي غیرمتعارف، از خود بـی  رقص، استفاده از موسیقی

  هاي هیجانی). بدمستی

هاي برداشت شده نیز نه الزامی بلکه جزو امور ترجیحـی خوانـده    برخی از مالك -

شرکت در اعیاد (ملـی،   انندبراي مثال، جمعی بودن در مقایسه با فردي بودن: م ؛اند شده

دهی  جشن عروسی، برداشت محصول، تکلیف، ولیمه :ها (مثل قومی) و جشن و مذهبی

ها و  هاي قومی، ملی و مذهبی. (در مقابلِ تفریح هاي مختلف) و آیین و اطعام به مناسبت

مانند گوش دادن به موسـیقی، تماشـاي تلویزیـون،     ؛هاي رایج در جامعه مدرن سرگرمی

زنی در بازار،  هاي مشابه، اموري چون پرسه کانمطالعه کتاب، رفتن به سینما، پارك یا م

شـود کـه    هاي ورزشی نیز دیـده مـی   مصرف مواد مخدر و پرداختن به برخی از فعالیت

   .پذیرند) بیشتر به صورت فردي انجام می

هـاي جمعـی، لـذت و هیجـان بیشـتر و پایـدارتري را        تردیدي نیست که سـرگرمی 

هاي نابودکننـده   روي جمعی، در مقابل زیادهشوند و به دلیل نظارت و کنترل  موجب می

ی آثـار  در تولیـد برخـ   ،همچنـین  ؛هاي احتمالی، امنیت بیشـتري دارنـد   و بروز انحراف

هـا و شـور و ذوق جمعـی، نقـش      بستگی و تخلیه هیجـان اجتماعی به دلیل تشدید هم

تـري   کنند و در کل، به عنوان الگوي غالب گذران فراغت، توجیه عقالنی بهتري ایفا می

  دارند. 

؛ 193و  180ص ،1380 هللا،ر.ك: فضل ا ؛هاي ارائه شده (براي آگاهی بیشتر از مالك

؛ نراقـی،  96و  92ص ،ب 1375و  20ص ،الـف  1375؛ جنـاتی،  205ص ،1376شبلی، 

؛ جعفري، بـه نقـل از: میرزاخـانی،    107ص ،1381(مصاحبه)،  ؛ جعفري389ص ،1362

ــایی، 24و  22ص ،1369 ــیرازي، 102و  101، ص8 ج ،1363؛ طباطب ــارم ش ، 1381؛ مک

 16ص، 6ج ،1372؛ جـوادي آملـی،   133ـ128ص ،1387؛ مصباح یزدي، 146، ص26ج

ــري، 17و  ؛ 50، ص1380؛ پارســانیا، 308ص ،ق1406؛ غزالــی، 322ص ،1373؛ مطه

  .)277ص ،1378، طوسی؛ 50و  49، ص1385ملکیان، 
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  نتیجه

بخشی از زمـان معـین یـا     )1بیشتر در این دو معنا به کار رفته است: » فراغت« ةواژ

هـاي   هـا و کـنش   اي از فعالیـت  مجموعـه  )2نامعین و جدا از کار یا در آمیختـه بـا آن؛   

هــاي  ورزي بخــش، عــاري از غــرض ق، خرســندکننده، فــرحاختیــاري، انتخــابی، خــالّ

هـاي   رورت کارکردي در کنار نیازمنـدي نفسه پسندیده بودن و داراي ض سودجویانه، فی

هاي فراغتی یا فعالیت مـورد نظـر در    هایی که در اصطالح، به فعالیت (= فعالیت معمول

بخشـی،   هاي فراغتی نیز به اعتبار کـارکرد فـرح   اند). برخی از فعالیت ایام فراغت موسوم

  گیرند.  جاي می» تفریح«آفرینی، ذیل مفهوم  زایی و شادي نشاط

دینی است که با فراغت و تفریح به عنـوان یـک نیـاز یـا خواسـته فطـري و       اسالم 

غریزي یا یک ضرورت ناشی از جهان زیست اجتماعی انسـان بـه صـورت مشـروط و     

هایی از آن نیز سفارش و ترغیب کـرده اسـت.    تنها مخالفتی ندارد بلکه به شکل د، نهمقی

نهـا مـواردي از آن کـه بنـابر     هاي فراغتی حتی اگر مصـداق لهـو هـم باشـند، ت     فعالیت

  تشخیص داده شوند، ممنوع و محرّم خواهند بود. » لهو محرّم«معیارهاي دینی 

شناسان و دیـدگاه بیشـتر    شواهد موجود در متون دینی، سیره بزرگان، عرف شریعت

ـ   د فراغـت و تفـریح یـا امـور فراغتـی و      فقها و مفسران اسالم، بر تأیید مشـروط و مقی

هـاي   ارد. مبناي داوري در خصوص اصل فراغت و تفریح یـا مصـداق  تفریحی داللت د

آن، نظام ارزشی و هنجاري (فقهی و اخالقی) و معیارهاي تربیتی اسـالم خواهـد بـود.    

پژوهان و فقهاي مسلمان در معرفی فراغـت و تفـریح مطلـوب از دیـدگاه اسـالم،       دین

قی، از: عاري بودن از مفاسد اخالاند  ترین آنها عبارت اند که مهم معیارهایی به دست داده

تولیـد آثـار و کارکردهـاي     ،جویی معنـوي  سویی با کمالتناسب با اقتضائات فطري، هم

پذیري عقالنی، تناسب نداشتن با مجالس لهـو و   کنترل ،دارا بودن غرض عقالیی ،مثبت

یـز از  پره ،روي رعایت اعتدال و پرهیز از زیاده ،آسایی و نازپروردگی پرهیز از تن ،لعب

  هاي جسمی. هاي روحی بر شادي گریزي و ترجیح شادي واقعیت
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