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 اهل بیت)ع(زندگی سبک فریح در ایگاه فراغت و تج
 1ید حسین شرف الدینس

 هچکید
بشرست که معموال به تبع زمانی  راغت به عنوان ظرف زمانی فارغ از هر نوع الزام، بخشی از فرصت و سرمایهف

 –یابد. کمیت این مقطع و نحوه بهره برداری از  آن همواره یرهای مختلف شخصی ومحیطی پوشش میمتغ

های محول و محقق افراد و فعالیت رسمی و نقش به تبع کار -بویژه تا قبل از تحوالت ناشی از انقالب صنعتی

پذیر، تفننی، انتفاعی، کنترله اشتغاالت اختیاری، گزینشی، غیریافت. اختصاص این مقطع بجامعه تعین می در

ودر یک کالم تفریح و سرگرمی؛ با هدف نشاط آفرینی، ماللت زدایی، تجدید قوا و کسب آمادگی ذهنی  مفرح

شایع و رایج بوده  که رفته رفته این نوع  و جسمی بیشتر برای انجام کار و تالش معمول؛ آنچنان در تاریخ بشر

تفریح و سرگرمی  میان فراغت وتخصیص احتماال به دلیل شدت عالقه میان ظرف و مظروف، نوعی این همانی 

ارشاد بشر به  آورده است. ادیان الهی بویژه اسالم، همواره به تبع رسالت کالن خویش در هدایت و بوجود

معدود و  ای در خصوص نحوه بهره گیری از آناتسعادت و کمال غایی، تذکارها و رهنمودهای حکیمانه

شک، التزام عملی به رعایت قواعد هنجاری اند. بیر نهادههای فراغتی، فراروی بشگذرای عمر از جمله فرصت

ناپذیر از سپهر عام جهان زیست فریح را نیز به عنوان بخشی جداییدین در ساحات مختلف زندگی، فراغت و ت

این نوشتار در صدد است تا موضع کلی اسالم و سیره اهل بیت عصمت و  مومنانه، متاثر خواهد ساخت.

ی مورد واکاوی م، به عنوان مفسران و مترجمان حقیقی معارف اسالم را با روشی درون متنطهارت علیهم السال

   و تحلیل قرار دهد.

 الگو، هنجار.کار، تفنن، تفریح، فراغت، اسالم، ها: کلیدواژه
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 مقدمه
گریزناپذیر )رسمی، متوقع، انتفاعی(، زیستی)اشتغاالت  فارغ از الزامات شغلیآزاد و راغت به معنای زمان ف

اجتماعی)انجام وظایف  )نظیرخرید، ایاب وذهاب و...( و روزمره نظیر تغذیه، خواب، استحمام و...(، عادی

همواره و متناسب این مقطع بوده است.  زمانی قابل استحصال بشر فرصتبخشی از  ،وتامین انتظارات اجتماعی(

های فرهنگی، ها و محدودیتعی، فرصتامکانات وتمهیدات اجتما با تجربیات زیستی، شرایط محیطی،

گیری از الگوها و های مختلف با بهرهت و تمنیات فردی وگروهی به شیوهاقتضائات تمدنی، تمایال

ه شد، پوشش یافتن این منظور، مفید تشخیص داده میخالقی که برای تامیاهای نهادی و اقدامات بسترسازی

، انجام عبادات دینی، تفریحدر طبیعت، ورزش و  شت و گذار. خلوت با خود، معاشرت با اطرافیان، گاست

ای هترین فعالیتهای هنری و ذوقی بخشی از برجستهو مناسک  جمعی، اشتغال به فعالیت هادر آیین شرکت

 گزارش شده است.از رهگذر مطالعه اقوام مختلف نگاران و مردم شناسان فراغتی رایج بود که توسط مردم

 -711؛  792 -797: 4921، 7؛ ج111 -114؛ 911-732؛ 791-771؛ 413-33: 4921، 4ت،  ج)ر.ک: ویل دوران

 -254: 4921، 44؛ ج192-171: 4924، 5؛ ج955 -915: 4924، 1؛ ج113 -111؛ 142 -112: 4921، 9؛ ج754

   .(23 -75: 7111، 7؛ روجک و دیگران422: 4925؛ بیتس و پالک ، 252

تاثیر وقوع طیفی از تحوالت ساختاری عمیق و گسترده، اوقات فراغت افراد و در عصر و زمان حاضر تحت 

های اجتماعی به صورتی بی سابقه و روزافزون بسط و توسعه کمی و کیفی یافته است. برخی اندیشمندان، گروه

 :4955اد، اند.)معتمد نژنام نهاده« تمدن اوقات فراغت»را بدلیل برجستگی جایگاه فراغت در تمدن موجود، آن 

شناختی، فرهنگی، اجتماعی، )وجودشناختی(، روان شناختیهای انساناز سوی دیگر، ظهور برخی بحران (41

های زیستی متنوع و اثیر اقتضائات جامعه مدرن و سبکاقتصادی، ارتباطاتی، زیست محیطی و... تحت ت

هنین زندگی و الزامات گریزناپذیر بی حد و حصر آن؛ تمایل به رهایی هرچند موقت از قفس آ هایمدگرائی

ها و بلکه مطالبات همگانی تبدیل کرده است. تقارن ترین دغدغهم حیات جمعی را به یکی از کانونیسپهر عا

اتفاقی یا بازتابی این دو وضعیت )افزایش اوقات فراغت و نیاز جدی به رهایی از وضع موجود و تنوع زایی در 

ولع شدید و  و تمهیدات بی حد و حصر فراغتی از یک سو و نیز حرص و زندگی(، در کنار وفور امکانات

ع جویی، لذت خواهی، خوش های محیطی به تنوانسان معاصر تحت تاثیر وسوسه اشتهای کاذب و اشتیاق وافر

جموعا موضوع فراغت و چگونگی آسایی، شادی خواری، رفاه طلبی، آسایش و... ؛ از سوی دیگر، ممنشی، تن

های تعاملی اندیشمندان، ن غایات مطلوب را به یکی از عرصههای بالقوه آن برای تامیی از ظرفیتگیربهره

                                                           
2 -Rojek,et al 
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های فرهنگی قابل توجهی از امکانات و سرمایه و بخش ها تبدیل کردهریزان، مدیران و تودهسیاستگذاران، برنامه

 اجتماعی را در هر جامعه به خود اختصاص داده است. 

های رفاه و... در راستای تامین ملزومات این فرصت مات محیطی، دولترد جمعی، الزانظام اجتماعی، خ 

شناختی و برسیمت شناختن آن به عنوان یکی از حقوق شهروندی و بلکه حقوق بشر، هستی اعطایی یا نیاز

 . اندسازی و ساماندهی کردهددی را خواسته یا ناخواسته زمینهاقدامات متع

مناسب برای تامل، تفکر، فلسفیدن، تخیل ورزی،  یزمانبه عنوان  توانده میبالقوفراغت، نیز کارکردی از منظر 

جبران کمبودها،  ها،، ظهور خالقیتیابی، شکوفایی استعدادهاها، تعالیبسط دانش، توسعه مهارت خودسازی،

جمعی، تحرک و  در سطح فردی و تقویت روح ؛و...  ادای وظایف اخالقی، ارضای تمایالت زیباشناختی

و  ها، کاهش آسیبو توسعه آفرینی کاراییزمینه ، افزایش جمعی نشاط و شادابیسازی محیط، بهینهپویایی، 

ساعات اولیه فراغت بود  نویسندگان: از  روزها و یکی ازبه بیان  در سطح اجتماعی منجر شود.؛انحرافات و... 

ن آمد. تمدنها محصول اوقات و همه دستاوردهای تمدنی بیرو های خام ولی واقعی هنرها، علوم، بازیهاکه جوانه

 (2: 4322)گودبی،  9.اندد هیچ گاه منشاء خود را نپذیرفتهاند، هر چنفراغت

های جسمی، عاطفی، تواند زمینه رشد تواناییمی ریزی ، در صورت مدیریت و برنامهفراغتاز این رو، اوقات 

تفریحی بویژه  های فراغتی وکه کنشنیازی به ذکر نیست عقالنی و اجتماعی فرد را فراهم آورده یا تقویت کند. 

مباحث کارکردهای مثبت، کارکردهای منفی و مخرب نیز دارند، که در  با مالحظه مصادیق عصری، عالوه بر

 ید از آن غفلت نمود.تحلیلی و انتقادی و نیز سیاستگذاری اجتماعی نبا

راهکارهای  و هایستی و برنامه هدایتی جامع؛ شیوهسالم به عنوان یک دین جاودان، آیین زندگی، الگوی زا

متوازن مجموع استعدادها و عملی مناسبی برای ارضای همه نیازهای اولی و ثانوی بشر با هدف شکوفایی 

 ،نیل به غایات مقصود مناسب جهت هدایت او در مسیرسازی ای فطری و غریزی و در نهایت بسترهقابلیت

و تفریح نیز اگر واقعا یک نیاز اصیل تشخیص داده شود، از  فراغتتوصیه فرموده است. ارضای نیاز به  تمهید و

 این قاعده مستثنی نخواهد بود.  

یت قریب به تمام جامعه در جامعه اسالمی ایران که اسالم به عنوان یک دین الهی و آیین مقبول و معتقد اکثر 

می و داعیانه به تامین همه به صورت رس ؛موقعیتی فرانهادی یافته ،به یمن شرایط حاصل از انقالب اسالمی

خطوط رفتاری و تمهید  های عملی، تعیینهای اساسی، مبانی ارزشی و هنجاری، ترسیم استراتژیمولفه

در راستای پاسخ دهی به  فراغت راجامعه از جمله نهاد های نهادین ات کارکردی همه بنیادها و شالودهملزوم

 ه است.مطالبات جمعی، ماموریت یافتنیازها و 
                                                           
3-Godbey  
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شود( مامور و مکلف و اصول اسالمی  تاسیس و اداره میدولت اسالمی نیز )که برپایه باورها، آرمانها، ارزشها  

های متعالی و سعادت در مسیر نیل به ارزشهی، مردم را پایه احکام ال جامعه بر است تا عالوه بر اداره امور

به عنوان مقدمه نیل به سعادت و کمال « حیات طیب» دنیوی و اخروی و به بیان دینی، ایجاد زمینه برای تحقق

سازی، فرهنگ ی ماموریت عام خود در حوزه شخصیتدنیوی و اخروی راهبری کند. دولت اسالمی به اقتضا

ای؛ موظف است تا تمهیدات به عنوان یکی از نیازهای توده و تفریح نیز غتفراسازی، در بخش سازی و جامعه

 و ضرورت فراهم نماید.  الزم را برای تامین این مهم متناسب با سطح انتظار

 

 مفهوم فراغت
کند، آشنا و دست کم در تصور اولی، معنایی نسبتا متفاهم را القا میای دیریا اوقات فراغت اگر چه واژه 4راغتف

ن واژه ساز ناشی از انقالب صنعتی و غلبه تمدن تکنولوژیک، ایر زمان و تحت تاثیر تحوالت دوراناما به مرو

آسایش، آسودگی، فرصت و  فراغت در لغت به معنایها دستخوش تغییراتی شد. نیز همچون بسیاری از واژه

فراغت(؛ نداشتن  واژهو معین، ذیل  )ر.ک: دهخدا ... ور، عاری بودن از تشویش، فراغت بال، راحتی فک مجال،

دلخواه و  کار و مشغولیت جدی، خالصی و رهایی از کاری یا به پایان رساندن آن، که در آن شخص به امور

  (214: 4929)انوری،  پردازد.تفننی می

شود: فراغت فته که به برخی از آنها اشاره میشناسی نیز به معانی نسبتا قریبی به کار رفراغت در اصطالح جامعه

های زندگی آن را فعال که ضرورتها، خواه جدی یا نسبتا غیربعضی از فعالیت فرصتی است برای پرداختن به

ای از اشتغاالت است که افراد پس از آزاد شدن از فراغت مجموعه (42: 4352)نیومیر،  5.اقتضا نکرده باشد

های مورد عالقه و اطالعات، فراگیری ةتفریح، توسعبه منظور استراحت، اجتماعی  الزامات شغلی، خانوادگی و

به » شناس فرانسوی ومولف کتابدومازدیه جامعه (21: 4927)تورکلیدسن،  دهند.مشارکت اجتماعی انجام می

هایی که شخص پس از رهایی از نویسد: مجموع فعالیتتعریف فراغت می، نیز در «سوی یک تمدن فراغت

غرضش استراحت، تفریح،  و پردازدجتماعی با میل و اشتیاق به آن میخانوادگی و اتعهدات و تکالیف شغلی، 

ها و باالخره بسط به ظهور آوردن استعدادها، خالقیتتوسعه دانش خود، به کمال رساندن شخصیت خویش یا 

 ( 737: 4912)نقل از: بهنام،  مشارکت آزادانه در اجتماع است.

برای اینکه، زمان اند. از دید ایشان، فراغت را از غیر آن متمایز ساختههایی شناسان، با ذکر شاخصبرخی جامعه

 استراحت و فرصت تنفس باشد؛(4ست کم چهار کارکرد داشته باشد:آزاد به مطلوبیت فراغت برسد، باید د

خی (تجدید قوای روحی باشد. و به بیان بر1( نسبت به آن خودآگاهی وجود داشته باشد؛ 9 (سرگرمی باشد؛7
                                                           
4-leisure/sparetime/freetime /pastime 
5-Neumeyer 
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( سرگرمی باشد یعنی 7( استراحت باشد یعنی پادزهر خستگی و فرسودگی؛4دیگر، دارای کارکردهای ذیل باشد:

. )نقل از: روجک و 1( توسعه خود باشد یعنی پرورش خود فیزیکی و ذهنی9پادزهر ماللت و افسردگی؛ 

های عنوان یکی از ویژگیرا به 3و شادمانی 2، لذت2جستجوی خرسندی نیز( دومازدیه 423: 7111دیگران، 

بنیادین فراغت در جامعه مدرن ذکر کرده است. از نظر وی، جستجوی تفریح در اوقات فراغت آنچنان بنیادی 

دهد.)دومازدیه، حقق نیابد، فراغت تغییر ماهیت میت جویی عینیت وکه اگر در وضعیتی شادکامی و لذت است

4327 :751- 754 ) 

 

 مختلفی دهد، در معانی های نظری  نشان میهای مفهومی و دیدگاهتا آنجا که کاوش« فراغت» واژهاز این رو، 

 به کار رفته است: 

(به معنای بخشی از زمان معین یا نامعین، منفصل از کار یا در آمیخته با آن)= زمان فارغ از الزامات زیستی، 4

( تجربه نوعی بودن و شدن )احساس 7؛ اجتماعی، مذهبی، شغلی و... هرچند محکوم الزامات اخالقی وحقوقی(

خود ، کاهش فشارهای هنجاریذهنی و روانی ناشی از رهایی از چرخه معمول زندگی روزمره، خوشایند 

( 9 (412: 4351)هوزینگا، 41)احتماال معادل فارغ البال بودن درفارسی(است. ؛و....فرمانی و خویشتن کاری، 

اختیاری، انتخابی، خالق، خرسند کننده، فرح بخش، عاری از اغراض های ها و کنشای از فعالیتمجموعه

)=  مورد نیاز در جنب الزامات معمول سودجویانه، دارای مطلوبیت فی نفسه، دارای ضرورت کارکردی و

)ر.ک: استوسکی، اند. موسوم ، تفننی، تفریحی و سرگرم گنندههای فراغتی هایی که اصطالحا به فعالیتفعالیت

(نهادی از نهادهای اجتماعی)هر جامعه بویژه جوامع پیشرفته وفارغ از دغدغه نیازهای ضروری 1 (؛9-2: 4331

قدامات، سازوکارها و برای تامین نیاز فراغتی و تفریحی افراد به مثابه یک نیاز ثانوی عام و همگانی، تمهیدات، ا

های مختلفی در این ارتباط اعالم موسسات و سازمان ای را در سطوح مختلف تدارک دیده وتدابیر ویژه

فراغت را به یکی از صنایع مهم و یکی از بازارهای گسترده در مقیاس ملی و  ،اند. این ویژگیت کردهموجودی

داشتن  (794 -772: 4913؛ روسک و همکار، 711 -431: 4955نگ، ی)ر.ک: ک فراملی تبدیل کرده است.(

و یکی از مدرن های سبک زندگی مولفهنین به عنوان یکی ازامکان استفاده مطلوب از آن، همچ وفراغت 

هایی را های مختلف این واژه، گاه سوء فهمهای کیفیت زندگی قلمداد شده است. عدم توجه به کاربردشاخص

 شود. موجب می

                                                           
6-Rojek,et al 
7-contentment 
8-pleasure 
9-delight 
10-Huizinga  
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دو تلقی رایج آن یعنی ه گانه از فراغت، در این نوشتار عمدتا بهای چنداز میان تلقی الزم به ذکر است که

و فراغت به عنوان  زندگیفراغت به عنوان مقطع زمانی فارغ از الزامات شغلی و عادی و ضرورتهای 

که در این ظرف زمانی بوقع های تفریحی و تفننی و اشتغاالت موسوم به رفتارهای فراغتی ای از فعالیتمجموعه

 بذل توجه شده است.می پیوندد، 

 کار و فراغت
به عنوان دو بخش کامال به هم پیوسته در زندگی فردی و اجتماعی « کار و فراغت»الب در مقایسه میان لقی غت

 همکاری نباشد، فراغتی  اگردر واقع، است.  کار و متفرع بروابسته ، فراغت تبعیکار اصل و که  این است

برای تقویت موقعیت کار جستجو  محوریت کار، قاعدتا افراد فراغت و تفریح را و با فرض از این رو،نیست. 

 زمان فراغت تا قبل از دستخوش تغییر شده است.مدرن کنند. این نسبت طبیعی و دیرپا در جامعه صنعتی می

پس از  ،یافتتعیین و تعین میو در شعاع آن به تبع زمان کار همواره انقالب صنعتی و تحوالت ناشی از آن، 

جهان مدرن، که تحت تاثیر  و نسبت معکوسی میان آنها برقرار شد. دربشدت دستخوش تغییر گردید این دوره، 

لقب گرفت، نسبت معکوسی میان کار و فراغت برقرار شد. در « تمدن اوقات فراغت»ساز تحوالت دورانبرخی 

از  کنند تا نیازهای فراغتی خویش را تامین کنند.ت فراغت است نه کار. مردم کار میاین جامعه، آنچه اصل اس

زمانی  محدوده وتالش در جهت تعیین قلمرو مفهومی و و کارتفکیک میان فراغت شناسان، دید غالب جامعه

استخدام وبه طور کلی،  آنها، از جمله پیامدهای رسمی شدن کار، جدایی کار از خانه، غلبه نظام کارفرمایی و

در  ایشان،عتی مدرن است. از نظر تحوالت کالن جامعه صن یابی بوروکراتیک فعالیت شغلی تحت تاثیرسامان

های فراغتی توان خویشتن کاری را از فعالیتها به زحمت میجامعه پیشاصنعتی بدلیل درهم آمیختگی فرصت

ه برای زندگی خود مناسب چه مردم ازاوقات فراغت نیز برای انجام کارهای مفیدی ک ؛معمول تفکیک نمود

حتی اشتغاالت پرمرارت و مشقت زای آنها نیز بدلیل ویژگی ارضاء کردند. گاه دادند، استفاده میتشخیص می

کنندگی، کارکردی مشابه تفریح و سرگرمی داشت و معموال از فراغت های اتفاقی و موسمی استقبال چندانی 

نمی شد. از این رو، دامنه فعالیت های مربوط به فراغت از آنچه امروزه تحت عنوان فعالیت های فراغتی و 

به معنای خاص برای پوشش زمان آزاد تدارک و تمهید شده، بسیار بسیار مضیق تر و محدودتر بوده تفریحی 

است. اشکال وافعال فراغتی ونحوه پوشش این اوقات نیز به صورت خودانگیخته و خودبسنده وبه تناسب 

ت فراغت بوده مقدورات محیط صورت می گرفت. تغییر موقعیت کار، عمده ترین عامل موثر در تغییر موقعی

 است. 

تقابل افکنی میان فراغت و کار که در غالب تعاریف ارائه شده از آن، به نوعی انعکاس یافته؛  براین اساس، 

به بیان برخی عمدتا محصول اوضاع و شرایط جاری جوامع صنعتی در چنددهه اخیروتحوالت عصری است. 
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الزامات و جدایی کار از فعالیت های دیگر و سازمان یافتگی جامعه شناسان: پدیده فراغت به معنای رهایی از 

(و اساسا 45: 4957کار و تفکیک نظری و عملی آن از وقت آزاد به تمدن صنعتی اختصاص دارد.)دومازدیه، 

تعیین اینکه چه فعالیتی کار یا فراغت یا هر دو یا هیچ کدام است، رابطه نزدیکی با شرایط فرهنگی اجتماعی 

 ( 2: 4321)گرینت، 44.داردیک جامعه 

فراغت نیز همچون کار هم می تواند عامل شکوفایی استعدادها، از منظر کارکردی که  نیازی به ذکر نیست

هویت بخشی، ارتقای کیفیت وتعمیق زندگی باشدوهم می تواند موجب از خودبیگانگی، انحطاط و تضیع 

 ادها و سرمایه های انسانی باشد.استعد

 

 فراغت و تفریح دین و 
رخی از دین پژوهان و جامعه شناسان و مردم شناسان دین، برخالف ذهنیت غالب، ادیان]اعم از ادیان دارای ب

و تفریح که به لحاظ تاریخی منشا و  فراغتخاستگاه وحیانی و ادیان و نحله های بشر ساخت[ را نه مخالف با 

ده اند. برخی از این مواضع با آنچه در خصوص اسالم مروج اصلی دست کم گونه های خاصی از آن قلمداد کر

استنباط شده، کامال همنوایی ومسانخت دارد. در ادامه به نمونه هایی از این دیدگاهها صرفا از باب تمهید مقدمه 

 اشاره می شود:

داشت  : در جوامع اولیه تفریحات بستگی کامل با مذهب، در این باره می نویسدنگ، جامعه شناس امریکایییک

و غالب اوقات جزیی از مراسم مذهبی بود. همین اصل در مورد گذشته بسیاری از ملل متمدن و حتی در مورد 

اکثر جوامع روستایی و طایفه ای امروزی نیز مصداق دارد ودر بسیاری از موارد در جوامع شهرنشین ارتباط بین 

مذهبی توام با بازی وآواز و رقص و نمایش و تفریح و مذهب مشهود است. از دیر زمان کاروانها و جشن های 

مراسم سروروشادمانی بوده وازاین راه برای تفریح و سرگرمی توده ها امکانات فراوانی بوجود آمده است. 

اجرای مراسم به خصوص  برای حوادث مهم زندگی خانوادگی یا اجتماعی از قبیل تولد، رسیدن به سن بلوغ، 

و و شکار غالبا جنبه مذهبی به خود می گیرد و فرصتی برای تفریح و ابراز نشاط و ازدواج، مرگ، بذرافشانی، در

 (431: 4955نگ، یشادمانی به افراد عادی می دهد.)ک

یر از فیلسوفان و علمای الهیات: فرهنگ برای وجود به فراغت وابسته است و اوقات فراغت هم به نوبه خود پی

: 4357)نقل از: پایپر، « ه و ماندگار با کیش و پرستش الهی داشته باشد.امکان پذیر نیست مگر آنکه پیوندی زند

11)47 

                                                           
11-Grint 
12-Pieper,1952: 40. 
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، مردم شناس امریکایی: فرصت های فراغت با اجبار جشن ها، بزرگداشت ها، اعیاد، مراسم 49مارگارت مید

تورکلیدسن،  ازدواج، روزهای خاص و به وسیله اساطیر مذهبی فرهنگ های بدوی بدست آمده اند.)نقل از:

4927 :31  ) 

دورکیم، جامعه شناس معروف فرانسوی، فلسفه برخی از مناسک و مراسم توتمی تکرار شونده و دارای ویژگی 

کرده است: این نمایش  یادبودوارگی را سرگرم کردن، خندانیدن، ایجاد شادمانی و خلق خوش در افراد تفسیر

عنصر مهمی از دین را نیز هویدا می سازند که که سرشت کیش عبادی را بهتر به ما می فهمانند، ها، ضمن آن

این نمایش ها که هیچ گونه مقصود سودجویانه ندارند، سبب می شوند  .عنصر تفریحی و زیباشناختی دین است

جا آسوده تر است؛ این ن دیگری بروند که تخیل شان در آنکه افراد دنیای واقعی را فراموش کنند، به جها

رگرم کردن مردم اند. گاه حتی پیش می آید که جنبه خارجی شان نیز عینا مثل یک نمایش ها در واقع ابزار س

 (575 -571: 4929سرگرمی است: همه می بینند که حاضران می خندند و آشکارا تفریح می کنند.)دورکیم، 

سد: در ادیان می نوی«رقص»در خصوص جایگاه ، ، دین پژوه و اسطوره شناس رومانیایی معاصر 41میرچا الیاده

در برخی ازاوقات معین سال، در رویدادهای بحرانی، یا به طور اتفاقی، رقص ها، بخشی از آیین های مذهبی 

آرامش، یا  حرمت برانگیز بوده اند؛ آنها نشانه هایی از دوستی، مهمان نوازی و احترام،  سپاسگزاری، درخواست،

یهودیان می رقصند تا خدای  الطبیعی بوده اند.ماوراء اظهار پشیمانی به پیشگاه ایزدان، نیاکان یا دیگر موجودات

: 4921خویش را در یک عشق ورزی متعالی، پرستش کنند و یا شادی خود را از نعمتهای او بیان دارند. )الیاده، 

174 ) 

برخی دیگر از نویسندگان نیز در توضیح دیدگاه مسیحیت در این خصوص برآنند: مسیحیان بر کارو فراغت مهر 

زه های مذهبی زدند. فراغت )= تن پروری( محکوم می شد. اگر فراغت را می پذیرفتند نیز برای نقش آمو

فراغت نبود بلکه برای رفع خستگی و آمادگی مجدد برای شروع کار بود و به این ترتیب فراغت را به صورت 

مشروط قبول می کردند؛ نیز نشان می دهد که لذت فراغت را به صورت « تفریح»مشروط می پذیرفتند. واژه 

یعنی فرد کار می کند، در اثر کار دچار خستگی می شود و برای رفع خستگی و شروع مجدد کار اندکی نیز به 

تفریح می پردازد. آنها معتقد بودند که می توان کمی وقت آزاد برای خود قائل شد،ولی نباید بیش از اندازه 

( آیین کالوین نیز اجازه نمی دادکه 459: 4927ست رفته.)تورکلیدسن،باشد! فراغت بیش از اندازه یعنی زمان از د

هنروورزش فی نفسه هدف باشد، اینها تا هنگامی قانونی بودند که درزندگی و کار شخصی، که در چارچوب 

 (749: 4924، او را یاری کنند.)روزیدس و دیگران، می شودآنها انسان به ستایش خداوند فراخوانده 

  

                                                           
13 -Margaret Mead 
14 -Mircea Eliade 
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 غت و تفریح در سبک زندگی مومنانهجایگاه فرا
به عنوان زمان « فراغت»ز ظاهر برخی ادله چنین برمی آید که دراسالم اساسا، مقطع زمانی متغیری تحت عنوان ا

فارغ از الزامات عادی، اجتماعی، مذهبی و خانوادگی که معموال ظرف متعین و تخصیص یافته برای اشتغاالت و 

است، ملحوط نشده است. از این رو، مومن باقتضای سبک زیستی و منطق سلوک و تفننی فعالیت های تفریحی 

در جدول زمانی و چارت  پیشنهادی، یا اساسا نیازی به فراغت وتفریح ندارد یا اگر دارد، فرصتی برای انجام آن،

تعذر و  بدیهی است که پذیرش این دو وجوه خالی ازنشده است.  برای آن مالحظهوظایف از پیش تعیین شده، 

و تفریح، فعالیت های تفننی اشاره شد، یکی از دالیل توجیهی نیاز به  قبلو همانگونه که در تکلف نیست. 

که مومن باید است. نتیجه آن منتفیمظروف نیاز به اگر چنین فراغتی نباشد، قاعدتا  ؛پرکردن اوقات فراغت است

کار وتالش جدی، مفید و هدفمند اعم از کار ترجیحا همه آنات و فرصت های خویش را با دقت وسواس، به 

بدنی، فکری، خدماتی، ذوقی و اشتغاالت عبادی تخصیص دهد. در این برنامه، اگر فراغتی هم باشد، به صورت  

ضمنی و زنگ تفریح و صرفا برای تجدید قوا، رفع ماللت وحصول آمادگی مجدد برای استمرارفعالیت 

، کودکان، افراد نابالغ، سالمندان و به طورکلی کسانی که فاقد شرایط عام هاوتکالیف محوله است. از این میان

 تکلیف هستند، استثنا شده اند.

منشاء این ذهنیت، برداشتی است که از ظواهر برخی از ادله دینی ناشی شده است. برای مثال، قرآن کریم در آیه 

ترجمه: پس هنگامی که از کارمهمی  «فانصب فاذا فرغت»سوره انشراح خطاب به پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 2

ذکر پاره ای از آراء اهل لغت و مفسران، جهت ایضاح مضمون آیه . فارغ می شوی، به مهم دیگری پرداز

وآشنایی با برداشت های تفسیری، مفید خواهد بود. لسان العرب می نویسد: عیش ناصب یعنی زندگی توام با 

(؛ مجمع البیان ضمن طرح وجوه مختلف در تفسیر آیه 212: 4ج ق،4115 زحمت و تالش جدی.)ابن منظور،

، 4927می نویسد: انصب از نصب به معنای رنج و زحمت است یعنی براحت و آسایش مشغول مشو. )طبرسی، 

(از نظر مفاتیح الغیب معنای آیه این است که ای پیامبر، عبادات را به هم وصل کن و هیچ وقتی 227: 41ج

( 713: 97ق، ج4171آن خالی مگذار. پس هر گاه ازیکی فارغ شدی به دیگری پرداز.)فخر رازی،  ازاوقات را از

تفسیر منهج الصادقین نیز می نویسد: پس چون فارغ شوی از تبلیغ رسالت فانصب پس رنج کش در مراسم 

تغفار اوزار امت عبادت یا چون از نماز فارغ گردی جهد کن دردعا یا چون از گذاردن احکام فراغت یابی، باس

مشغول شو یا چون از نوعی عبادت بپردازی، شروع کن در نوعی دیگر از آن یعنی باید که همیشه مشغول 

عبادت باشی و در هیچ وقتی از اوقات از مشقت طاعت فارغ نباشی و براحت و بطالت نگذرانی.)کاشانی، 

هر گاه از انجام آنچه بر تو واجب شده، فارغ ( از دید تفسیرالمیزان معنای آیه این است: پس 724: 41، ج4991

، 4919شدی نفس خود را در راه خدا یعنی عبادت و دعا بزحمت انداز ودر آن رغبت نشان ده.) طباطبایی، 
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( و به بیان دیگر، هنگامی که از کارمهمی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز، هرگز بیکار نمان، 595: 71ج

، پیوسته مشغول مجاهده باش و پایان مهمی را آغاز مهم دیگر قرار ده.)مکارم تالش و کوشش را کنار مگذار

( الزم بذکر است که معنای سخن فوق عالمه طباطبایی در خصوص 472: 72ج ، 4924و همکاران،  شیرازی

 مطلوبیت اشتغال دائم، نفی مطلق فراغت و تفریح در اسالم نیست، چه خود وی در مواضعی از تفسیر المیزان،

؛ 911: 41؛ ج 755: 2، ج4919مالک ممنوعیت این نوع اشتغاالت را لهو و لعب بودن آن ذکر کرده است.)ر.ک: 

که: برای مومن که الینقطع بایستی متذکر باشد و به تخلیه و تزکیه نتایج تربیتی مستفاد از آیه این (771: 41ج

تا اینکه برای مصرف آن، بدنبال نوعی بازی  ماند،باقی نمی «فراغت»خویشتن ودیگران بپردازد، فرصتی بنام 

 (      22 -22: 4914وسرگرمی باشد.)آموزگار،

درتوضیح تکمیلی  بیانات فوق باید گفت که در اسالم فراغت به معنای مصطلح یعنی زمان فارغ از همه الزامات 

اسالم صرفا به کار حرفه ای  وجود ندارد. از سوی دیگر، کار و اشتغال نیز دریا زمان آزاد از هر نوع اشتغال 

اجتماعی که غالبا فرد تحت تاثیر الزامات بیرونی و با هدف کسب معیشت و رفع نیازهای  ناشی از تقسیم کار

مادی و غیر مادی بدان روی می آورد، محدود نمی شود. عمل صالح، عام ترین عنوانی است که  طیف گسترده 

ادی ترین گرفته تا جدی ترین را پوشش می دهد. در منطق دین، ای از فعالیت ها واشتغاالت مومنانه از ع

هرعمل صالح بدلیل داشتن حسن فعلی، در صورتی که با نیت تقرب و بندگی و امتثال فرامین حق)حسن 

فاعلی( قرین گردد، عبادت عام شمرده می شود. از این رو، همه فعالیت ها و اشتغاالت مومن، حتی کنش های 

سوی دیگر، بررسی تفصیلی منابع دینی نشان  ازاب و استراحت نیز مصداق فعل و عمل است. منفعالنه نظیر خو

تفریح به عنوان یک نیاز، به صورت مشروط و مقید مهر تایید نهاده و حتی به فراغت ومی دهد که اسالم بر 

که ضابطه مند و  مصادیقی از آن توصیه و ترغیب فرموده است. به دلیل عقلی نیز سرگرمی و تفریح در صورتی

با هدف تجدید قوا و کسب آمادگی بیشتر برای کار و تالش جدی، صورت پذیرد، از باب مقدمه واجب 

ضرورت خواهد یافت. در عین حال، تردید نمی توان کرد که برنامه زیستی مومنانه در اسالم به گونه ای 

در آن به حداقل می رسد و باز تردیدی  به عنوان یک اشتغال بیرونی فراغت و تفریحطراحی شده که نیاز به 

به معنای متعارف و امروزین آن که به بخش قابل توجهی از زندگی  امور فراغتی و تفننینیست که اشتغال به 

تبدیل شده و حتی کار وتالش نیز عمدتا با هدف امکان یابی هر چه بیشتر، جهت ارضای تمایالت معطوف به 

 ر اسالم جایی ندارد. آن، مورد توجه قرار می گیرد، د

اسالم  به عنوان یک دین جامع متضمن و مروج نوعی سبک زندگی و الگوی زیستی دست کم با شاخص های 

حداقلی است که در صورت حاکمیت و موفقیت در ساماندهی به عرصه های کالن زندگی اجتماعی وتمکین 

جمعی به جریان  اکثریت، بالطبع مطلوبات و مطالبات واقتضائات و الزامات هدایتی خویش را درکلیت حیات
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و تفریح نیز به عنوان یک نیاز متناسب با این ظرفیت سازی فرهنگی اجتماعی پاسخ  فراغتخواهد انداخت. 

خواهد یافت. بزعم راقم سطور، سبک و سیاق زندگی مومنانه به گونه ای است که در عین آمیختگی با باالترین 

 به بیانمتعارف خواهد داشت.  اشتغاالت فراغتیا به درجه تفریح، شادی، لذت، بهجت وآرامش، کمترین نیاز ر

سبک زندگی مومنانه به دلیل اشتمال بربرخی مولفه ها همچون جهان بینی معقول و منطقی، معنا دار دیگر، 

دانستن هستی، ایمان ورزی و تدین،  عبادت و بندگی، توکل برخداوند، اعتماد به وعده های الهی، تعالی جویی 

ر آمدن معقول با مصائب و مستمر، مهار تعلقات این جهانی، ترغیب به کار و تالش سازنده و مفید، کنا

مشکالت زندگی، داشتن روح قناعت و پارسایی، اعتدال ومیانه روی، انبساط و ابتهاج روحی، اخالقی زیستن 

مستمر، امید به آینده، آرامش و اطمینان و مهار نسبی تشویش ها و اختالالت روحی، اکتفا به ارضای نیازهای 

کاذب و پی جویی تمنیات شهوی و هواهای نفسانی؛ گسترش حقیقی و اجتناب از دامن زدن به نیازهای 

ارتباطات انسانی، بهره گیری از خرد و تجربه جمعی، تالش در جهت سامان دهی یک حیات معقول جمعی، 

مشارکت در استقرار یک فرهنگ انسانی و گفتمان اخالقی برجامعه و روابط انسانی، کنترل عوامل مخرب 

و دهها عنصر ریز و درشت دیگر، بالقوه می تواند در کمیت و کیفیت نیاز مومن محیطی و آسیب های اجتماعی 

به فراغت و تفریح به عنوان نیازی ویژه و منحصر بفرد در متن زندگی موثر واقع شود. بدیهی است که به دلیل 

ثارنیز تشکیکی بودن مقوله ایمان و تدین، وضعیت مومنان و جوامع متشرع در میزان برخورداری از این آ

، 4مطهری، ج؛ 15 -19: 7، ج4923مطهری، برای اطالع بیشتر از این ظرفیت ها، ر.ک: )متفاوت خواهد بود.  

 ( 412-453: 4911؛ فرانکل، 412 -475: 4925فرانکل، ؛  513: 4921
 

 (ی نظری)رویکردو تفریح اسالم و فراغت
تی این است که اسالم به عنوان دین تمام تلقی غالب، پذیرفته شده و برخورداراز پشتوانه های قوی معرف 

اجتماعی و زیرساخت ها و روبناهای زندگی انسانی   -زندگی، نسبت به مجموع عناصر و مولفه های فرهنگی

 یهاوها وسبک های زیستی، افعال و کنشاعم از باورها، ایدئولوژیها، ارزش ها، نگرشها، قواعد وهنجارها، الگ

جوارحی و جوانحی، سیاست ها و برنامه های تدبیری، نهادها و طرح واره های کالن، نظام هاوخرده نظامهای 

تعالیم وآموزه هایی ارائه فرموده است.  اجتماعی و...اعالن موضع کرده ودر هر بخش به تناسب رهنمودها،

کمال مطلوب، سامان دهی به زندگی اسالم در راستای تحقق اهداف تربیتی و هدایتی خود وایصال مومنان به 

این جهانی بشر با هدف زمینه سازی جهت نیل به مقصود و اتمام حجت بر همگان را وجهه همت خویش قرار 

داده و ایده حاکمیت والیی برمبنای قوانین الهی را برای تحقق این منظوروایجاد بسترهای فرهنگی اجتماعی 

تفریح نیز به فراغت و از این رو، نیاز به ری تمهید کرده است. الزم جهت رشد و شکوفایی سرمایه های فط
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عنوان بخشی از ضرورت های زیستی بشر نمی تواند به طور کلی از توجه و اهتمام دین بدور باشد، و فقه 

اسالمی به عنوان یک قانون اساسی جامع مبتنی برسنن جاوید الهی و ناموس الیتغیر طبیعت و فطرت پاک 

وتفریح، یک  فراغتجه بدان، هر چند به صورت کلی، برکنار مانده باشد. به بیان دیگر، اگر نیاز به انسانی از تو

نیاز اصیل باشد، دین که متکفل پاسخگویی به نیازهای اصیل بشراست، قاعدتا ملزم به اتخاذ موضع در خصوص 

 آن خواهد بود. 

تفریح نیز همچون سایر موضوعات، درعین و فراغتالزم بذکر است که منابع اخذ دیدگاه اسالم در موضوع 

پیوستگی ارگانیک در چارچوب یک ساختار منسجم، متعددو متکثرمی باشند. بخشی از ایده ها ومبانی نظری 

از روح کلی این مکتب، بخشی، از گزاره های توصیفی دین در خصوص ویژگی  این موضوع از دید اسالم،

ناختی و زیستی او، پاره ای از طریق توصیه ها و دستورالعمل های های انسان و نیازها و ضرورتهای وجود ش

ترغیبی، تجویزی و تحذیری آن در این باب یا ابواب مشابه، بخشی از آن از سیره عملی معصومان)ع( و چهره 

های الگویی و معیارین دین، بخشی از طریق استلزامات عقلی و عرفی ادله، توصیه ها و اهداف شریعت، برخی 

ریق ارجاع به سیره عقالءوعرف غالب متشرعان قابل اصطیادو استنتاج است. اجتهادات فقهی و اخالقی از ط

بزرگان و اساطین دین در پرتو کاوش متعمقانه منابع فوق، دستاوردهای پردازش شده ای است که می تواند در 

 تعیین خطوط کلی مواضع دین در این بخش مرجع و ماخذ واقع شود. 

تفریح نیز فراغت والزم است که عالوه بر دالیل نقلی، برخی از دالیل عقلی بر اهمیت و ضرورت ته تذکراین نک

به داللت التزامی، موضع تاییدی دین را افهام می کند. دلیل اول که مربوط به حوزه روان شناسی فلسفی است  

را به نیازهای اصیل انسان  یابیفرح آن همچون لذت جویی و از یا آثار متوقع و تنوع خواهی فراغت جویی 

فراراز رنج و درد و  ،انسان فطرتا و ذاتا به لذت و خوشگذرانی روی می آورد و در مقابلارجاع می دهد: 

: 4922سختی و تنفر از آن نیز به صورت تکوینی و غیر اختیاری در روان انسان وجود دارد.)مصباح یزدی، 

تبع ظرفیت هاوامکانات محیطی و متناسب با معیارها و ترجیحات ( این نیاز طبیعی و فطری همواره به 434

فرهنگی ارضاء می شود. اسالم به اقتضای فطری بودن، اصل این تمایل و لوازم قهری آن را مورد تایید قرار داده 

و انتظار می رود که شریعت اسالمی که متکفل هدایت سلوک عملی انسان در مسیر نیل به غایات متعالی است، 

ر این بخش نیز مومنان را راهبر باشد. نکوهش موجود در برخی منابع دینی نه به اصل لذت بلکه به عوامل و د

عوارض جانبی آن همچون اکتفا به لذتهای طبیعی و غفلت از لذتهای متعالی؛ اکتفا به لذتهای آنی و زودگذربه 

گردانی از کار و تالش سازنده و... راجع  جای لذتهای نسبتا پایدار؛ افراط در  لذت گرایی و تن آسایی وروی

 است. 
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 های کنش از ای مجموعه مثابه به تفریح و فراغت کارکردی، منظر از. است کارکردی دلیل دوم، عقلی دلیل

 ؛شوند می منجر مثبتی غالبا نتایج و آثار خلق به غیرمستقیم و مستقیم و پنهان و آشکار صورت به انسانی،

 و نقش بدلیل نتایج این از برخی. پذیرداردنا اجتناب ضرورت انسانی حیات استمرار برای آن وجود که نتایجی

 قرارگرفته نیز دین تاکید و توصیه مورد دارند، دینی مطلوبیت دارای و مومنانه زندگی کلیت در که مثبتی تاثیر

 با که صورتی در ،نتایج این حصول در علی نقش اعتبار به کننده سرگرم اشتغاالت و ها فعالیت رو، این از. اند

 فراوان تجربی شواهد. یافت خواهند ای وسیله و مقدمی مطلوبیت نباشند، مواجه خاصی  شرعی و محذورعقلی

 روحی، جسمی، قوای پرورش در توجهی قابل نقش تفریحی و فراغتی های فعالیت از بخشی که است آن موید

 آسیب به ابتالء از یا بخشند، می نیرو و قوت برتر های نقش ایفای برای را آنها و دارند افراد اخالقی و فکری

 نتایج و آثار از ای گسترده طیف ترتب شده، انجام مطالعات. دارند می مصون ومخرب فرساینده عوارض و ها

 ؛445 -32: 4924 سده، براتی و نجاریان: ک.ر.)است کرده تایید سالم تفریحی های فعالیت برخی بر را مثبت

 (24 -11: 4921 دیگران، و مرادی

 منابع دینیو تفریح در  فراغت
جستجوی اطالعات مربوط به سرگرمی و تفریح در منابع دینی اعم از آیات و روایات تنها با بهره گیری از  

کلید واژه های خاصی ممکن خواهد بود. الزم بذکر است که در منابع دینی گاه از خود تفریح و فراغت، گاه از 

دیق آن نظیر شوخی)مداعبه، مفاکهه(، گاه از آثار و پیامدهای آن)نظیر خنده، نشاط، فرح( وگاه به امری که مصا

نتیجه غیر مستقیم آن شادمانی است )همچون تنفیس الکرب= حل مشکل ورفع گرفتاری( و گاه به نکوهش 

است. در ادامه به ذکر  برخی حاالت همچون خمودگی و کسالت که چاره آن تفریح وورزش است، اشاره شده

پرداخته می شود. ادله موجود را می توان به دوبخش تجویزی  نمونه هایی از آنچه درتتبع منابع بدست آمده،

از باب نمونه تنها بذکر یک مورد اکتفا شده در هر محور، وترغیبی و تحذیری و تحریمی دسته بندی نمود. 

 است.

 یزیوتجو یبیترغ ادله
و تفریح، به طور عام منطبق با معیارهای دینی ترغیب کرده است.  فراغترخی از ادله به بیانات مختلف از ب

حق برخورداری آحاد جامعه از سرگرمی های مفید و استفاده تفریحی از اوقات فراغت به عنوان بزعم نگارنده 

 دسته روایاتمی توان از این  یح شده،که در قوانین اساسی برخی کشورها بدان تصررا یکی از حقوق اجتماعی 

 استنباط نمود. در ادامه به نمونه های برگزیده ای از این مجموعه اشاره می شود: 
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)ع(گریه می کرد و نمی خندید و حضرت عیسی )ع( می خندید و امام کاظم)ع( فرمود: حضرت یحیی -

   15گریه می کرد. عمل حضرت عیسی برتر از عمل حضرت یحیی است.

خشکی ]افسرده پیامبر اکرم)ص( فرمود: تفریح کنید، بازی کنید، زیرا دوست ندارم که در دین شما  -

  .16دیده شود دلی[

 17.پیامبر اکرم )ص( فرمود: هر قدر می توانید خود را از غم و غصه های دنیا فارغ سازید -

دهید، لذائذی که به از لذائذ دنیوی حالل نصیبی برای کامیابی خویش اختصاص مام رضا)ع(فرمود: ا -

. از ما کندجوانمردی و شرافت شما آسیب نزند، مسرفانه نباشدو شمارا در انجام امور دنیایتان یاری 

 .18نیست کسی که دنیای خویش را به خاطر دینش و دینش را به خاطر دنیایش ترک گوید

قابال کسالت و حزن امام صادق)ع( در حدیث جنود عقل و جهل، شادی ونشاط را از لشکریان عقل ومت -

   19.شمار آورده اندرا از لشکریان جهل ]یاسفاهت[ به

حضرت علی)ع( فرمود: روح ها نیز همانند بدنها ملول و خسته می شوند، پس برای نشاط آنها به  -

  20سخنان زیبای حکمت آمیز روی آورید.

و نشاط دهید،  حضرت علی )ع( مکرر می فرمود: روح خود را با نکات بدیع حکمت آموز، طراوت -

 21بدرستی که روح ها نیز همچون بدن ها، ماللت می یابند.

  22دلهای خود را طراوت ونشاط دهید، بدرستی که آنها به هنگام خمودگی، کور می شوند. -

                                                           

کَانَ الَّذِی قال)ع(َ: کَانَ یَحْیَى بْنُ زَکَرِیَّا )ع( یَبْکِی وَ لَا یَضْحَکُ وَ کَانَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ )ع( یَضْحَکُ وَ یَبْکِی وَ  -15 

 (115:  7یَصْنَعُ عِیسَى)ع(أَفْضَلَ مِنَ الَّذِی کَانَ یَصْنَعُ یَحْیَى)ع()الکافی، ج 
 

 (22: 4911نهج الفصاحه، «)و العبوا فانی اکره ان یری فی دینکم غلظهالهوا »قال)ص(:  -16 

 (412:  21الَ )ص(: تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْیَا مَا اسْتَطَعْتُمْ)بحار االنوار، جقََََ -17 
 

الْحَلَالِ وَ مَا لَمْ یَثْلِمِ الْمُرُوَّةَ وَ لَا سَرَفَ فِیهِ وَ اجْعَلُوا لِأَنْفُسِکُمْ حَظّاً مِنَ الدُّنْیَا بِإِعْطَائِهَا مَا تَشْتَهِی مِنَ »قال )ع(:  -18 

 (911:  25بحاراألنوار، ج «)نْیَاهاسْتَعِینُوا بِذَلِکَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْیَا فَإِنَّهُ نَرْوِی لَیْسَ مِنَّا مَنْ تَرَکَ دُنْیَاهُ لِدِینِهِ وَ دِینَهُ لِدُ

 (71: 4کافی، جال)«سل والفرح وضده الحزنالنشاط وضده الک»قال )ع(:  -19 

 (122: 432حکمت وَ قَالَ)ع(: إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکْمَةِ)نهج البالغه،  -20 

 (12: ص 4هَا تَکِلُّ کَمَا تَکِلُّ الْأَبْدَانُ )الکافی، ج کَانَ)ع( یَقُولُ: رَوِّحُوا أَنْفُسَکُمْ بِبَدِیعِ الْحِکْمَةِ فَإِنَّ  -21 

 (731: 9قال)ع(: روحوا قلوبکم فإنها إذا أکرهت عمیت)غوالی اللئالی، ج -22 
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امام کاظم )ع( فرمود: سعی کنید، زمان خود را به چهار بخش تقسیم کنید: بخشی  به عبادت حق،   -

مورد وثوقی که  معیشت، بخشی  به ارتباط با دوستان و برادران ایمانیبخشی به امر معاش و تامین 

و بخشی را به لذات حالل  عیوب شما را به شما نشان می دهند و صمیمت مخلصانه با شما دارند؛

  23اختصاص دهید. با لذت حاصل در بخش اخیر، بر انجام امورسایر بخش ها قادر خواهید شد.

ام حسن)ع(می فرماید: فرزندم! مومن دارای سه مقطع زمانی است: حضرت علی)ع(در سفارشی به ام -

مقطعی که در آن به راز و نیازبا پروردگارخویش مشغول است، مقطعی که به حسابرسی اعمال خود می 

عمل مومن در هر سه مقطع باید  معیارپردازد و مقطعی که به لذتهای حالل و پسندیده اختصاص دارد. 

 24زنی در مسیر آخرت، و لذت جویی حالل باشد.گام  اصالح امر معاش،

ضرت علی )ع(در بیان اوصاف مومن فرمود: شادی مومن در چهره و اندوه وی در دلش پنهان حََ -

 25است.

 26حضرت علی)ع( فرمود: مومن ... نشاطش دایم و خمودگی از او بدور است. -

م: دعابه چیست؟فرمود: امام صادق)ع(فرمود: هیچ مومنی نیست مگر آنکه اهل دعابه است، پرسید -

 27شوخی.

 28.پیامبراکرم )ص(فرمود: مومن شوخ طبع و خوش برخورد ومنافق گرفته و غضب آلود است -

یونس شیبانی می گوید: امام صادق )ع( از من پرسیدند که با یکدیگر چگونه شوخی می کنید؟ عرض  -

و با آن می توانی  فرمودند: چنین نکنید! بدرستی که شوخی ازحسن خلق است کردم: بسیار کم!

                                                           

قال)ع(: اجتهدوا فی أن یکون زمانکم أربع ساعات ساعة لمناجاة اهلل و ساعة ألمر المعاش و ساعة لمعاشرة  -23 

رفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن و ساعة تخلون فیها للذاتکم فی غیرمحرم اإلخوان و الثقات الذین یع

 ( 113ق: 4111العقول، وبهذه الساعة تقدرون على الثالث ساعات )تحف

لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ سَاعَةٌ یُنَاجِی فِیمَا أَوْصَى بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ)ع( ابْنَهُ الْحَسَنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا: یَا بُنَیَّ  -24 

یُحْمَدُ وَ لَیْسَ لِلْمُؤْمِنِ بُدٌّ مِنْ  فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ یُحَاسِبُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ یَخْلُو فِیهَا بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّتِهَا فِیمَا یَحِلُّ وَ

 (15:  12ةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ خُطْوَةٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ )بحاراالنوار، جأَنْ یَکُونَ شَاخِصاً فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّ

 (511: 999قَالَ)ع(فِی صِفَةِ الْمُؤْمِنِ: الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِی قَلْبِهِ)نهج البالغه، حکمت  -25 

 (71:  25یدٌ َکسَلُهُ دَائِمٌ نَشَاطُهُ )بحاراألنوار، ج ََ قَالَ )ع(: اْلمُؤْمِنُ ...ِ بَعِ -26 

 (119: 7قال)ع(:مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِیهِ دُعَابَةٌ قُلْتُ وَ مَا الدُّعَابَةُ قَالَ: الْمِزَاحُ )الکافی، ج -27 

 (455:  21ج نوار،الْمُؤْمِنُ دَعِبٌ لَِعبٌ وَ الْمُنَافِقُ قَطِبٌ وَ غَضِبٌ)بحاراأل ََ قَالَ)ص(: -28 
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برادردینی ات را شادمان سازی. پیامبر اکرم)ص( نیز به انگیزه شاد کردن دیگران، باآنها شوخی می 

  29کرد.

برادرت را با چهره گشاده مالقات کن و گرفته و عبوس مباش، که گرفتگی تو امام صادق )ع( فرمود:  -

 30.را از بهره دنیا و آخرت باز می دارد

فرمود: کسی که برای جلب رضای حق، در چهره برادر مومنش بخندد، خداوند  همچنین امام صادق)ع( -

 31او را به بهشت وارد خواهد کرد.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: هر کس مومنی را شادمان کند، مرا شادمان کرده و کسی که مرا شادمان سازد،  -

باشد، از عذاب روز قیامت، ایمن نزد خداوند کسب اعتبار می کندوکسی که نزد خدا اعتبار داشته 

 32خواهد بود.

 33امام باقر)ع(فرمود: خداوند باهیچ عملی محبوبتر از شادمان ساختن مومن عبادت نمی شود. -

  34خداوند شوخی کننده ای که در شوخی خود صادق باشد، مواخذه نمی کند.پیامبر اکرم)ص( فرمود: -

صرفا توسل به شوخی و مضحکه و... برای خندان  مومن، قلبدر « ادخال سرور»الزم بذکر است که مراد از 

خشک و خالی او نیست. در برخی روایات، ادخال سرور به سیر کردن گرسنه، رفع مشکل و ادای دین برادر 

 (  711و 437: 7مومن تفسیر مصداقی شده است.) الکافی، ج

برمطلوبیت فرح و شادمانی و اسباب در روایات، همچنین شواهد دیگری وجود دارد که بعضا بداللت التزامی 

تامین آن داللت دارد. اهمیت این دسته از روایات در تشریح موضع اسالم، اگر از دسته قبل بیشتر نباشد، 

 کمترنیست. در ادامه به مواردی از این روایات از باب نمونه اشاره خواهد شد. برای مثال: 

                                                           

قَلِیلٌ قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ  عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ )ع(: کَیْفَ مُدَاعَبَةُ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قُلْتُ: -29 

أَخِیکَ وَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ)ص(یُدَاعِبُ الرَّجُلَ یُرِیدُ  الْمُدَاعَبَةَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ إِنَّکَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّرُورَ عَلَى

 ( 119:  7الکافی، ج«)أَنْ یَسُرَّهُ 

: 21النوار، ج قال)ع(: الْقَ أَخَاکَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ وَ لَا تَضْجَرْ فَیَمْنَعَکَ الضَّجَرُ حَظَّکَ مِنَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا )بحارا -30 

412) 

 (142:  2الوسائل، جقال)ع(:َ مَنْ ضَحِکَ فِی وَْجهِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ)مستدرک -31 

حاً فَقَدِ اتَّخَذَ عِنْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِیِّ)ص(: مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ فَرَحاً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَیَّ فَرَحاً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَیَّ فَرَ  -32 

 (149: 24عَهْداً وَ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً جَاءَ مِنَ الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ )بحاراألنوار، ج

 (722: 24نِ )بحاراألنوار، ج ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِقال)ع(: َ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ  -33 

 (477: 4911قال)ص(: ان اهلل الیواخذ المزاح الصادق فی مزاحه)نهج الفصاحه،  -34 
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، اسب دوانی و...،و بشارت به اینکه مالئکه در این توصیه به برخی فعالیت های ورزشی نظیرتیراندازی -

نوع مسابقات حضور یافته و حضرت )ص( نیزخود گاه در آنها مشارکت می جست.)من الیحضره الفقیه 

برخی روایات نیز به فعالیت های فراغتی مطلوب توجه شده است: تفکر و تامل درآفاق و  (12: 9، ج

، غسل، استحمام، وضوبهداشت بدن) (،، عیادت بیماران و...صله رحم، انفس، دیدو یازدید)میهمانی

اصالح سر و صورت، چیدن ناخن ها و شارب، مسواک زدن، زدودن موهای زاید، خضاب کردن، روغن 

مالی، سرمه کشی(، استراحت و آرامش، مشارکت درانجام امور خانه)نظافت منزل، شستن لباس ها، 

، و دانش افزایی شرکت در مجالس علمی(، ربیت فرزندان، مجالست با اهل خانه، تعلیم و تظروف

اکرام و اطعام فقراو نیازمندان، مشارکت در اقدامات  شرکت در تشیع جنائز، زیارت اهل قبور،

خیرخواهانه) تعاون و همیاری، درختکاری، ادای وظایف سیاسی و اجتماعی(، گشت و گذار در طبیعت، 

 : فصول مختلف(  4934.) ر.ک: مفاتیح الحیاه، انجام نوافل بویژه شب زنده داری و..

 54: 41ج  روزجمعه به عنوان عید جمیع مسلمین )بحاراألنوار، اختصاص روزهایی ازسال به عنوان عید: -

الشیعة، قربان وغدیر)وسائل (؛روزفطر،471: 94روز هفدهم ربیع االول)بحاراألنوار، ج  (،

(و...جالب اینکه در روایتی هر روز عاری از گناه و معصیت، عید معرفی شده 2:921ج

(از این رو، اگر عید نماد شادی و خرسندی است، مومنان برجسته،  912: 45الشیعة، ج است.)وسائل

است که دین را مایه شادمانی هرروز و هر لحظه از این نعمت متنعم اند. این روایت، تفسیر دیگرروایتی 

 معرفی کرده است. [ 21: 4924: غررالحکم، ح]الدین حبور

خروی به عنوان یک مطلوب احصول شادمانی و گشایش و رهایی از غم ها و گرفتاریهای دنیوی و -

؛  727: 31؛ ج 22 :2 ؛ ج13: 22فطری در برخی ادعیه از خداوند مسلئت شده است:) بحاراالنوار، ج 

 (471: 35ج 

در برخی روایات، به اسباب و زمینه های نیل به شادمانی و خرسندی توجه داده است. برای مثال،  -

(؛ برخورداری از 31: 2337(؛ قناعت و پارسایی)غررالحکم، ح  751: 7حسن خلق)مجموعةورام، ج

همسر  (؛411:  9الفقیه، الیحضرهاوالد صالح و مددکار) من؛ (411: 9الفقیه، ج الیحضرهدوستان نیکو)من

(؛ دادن هدیه به یکدیگردرمناسبت های 459:  29نیکو خصال و سازگار)بحاراألنوار، ج 

اطعام وولیمه به مناسبت های مختلف همچون عروسی، تولد فرزند،  (؛912: 25مختلف)بحاراألنوار، ج 

تن خانه (؛ دراختیارداش117: 9الفقیه، جالیحضره، خرید خانه، زیارت کعبه.)منسوران ختنه

(؛ اکتفا به 411:  9الفقیه، ج الیحضرهدر محل زندگی)منکسب وکار(؛ داشتن  571: 1وسیع)الکافی، ج

صله رحم  (؛442: 4کار کم ولی مستمر به جای کارزیاد، شتابان وخسته کننده)وسایل الشیعه، ج
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: 7الفقیه،جالیحضره(؛سیروسفر )من751: 45،جالشیعة)وسائل میهمانی وضیافت (؛452-451: 7)الکافی،ج

 (. 993: 45الشیعة، ج پرهیز ازراحت طلبی و پرخوابی)وسائل؛ ( 715

توصیه به رعایت برخی اموربا هدف نیل به شادی و طراوت جسمی، نشاط روحی، آرامش اعصاب  -

عطر(، پوشیدن لباس نرم، خوردن عسل،  مصرفوفرونشاندن خشم همچون استعمال بوی خوش)

  .(429: 11؛بحار االنوار، ج143: 4زیتون)مستدرک الوسائل، جروغن مصرف 

در برخی روایات، به شیوه های نیل به شادمانی و نشاط توجه داده شده است. برای مثال:   امام باقر)ع(  -

یاده روی، مرکب سواری، فرو رفتن در پدر روایتی می فرماید: نشاط و سرزندگی در ده چیز است: 

گاه کردن به سبزه، خوردن و آشامیدن، نظر به همسر زیباروی، ارتباط جنسی با آب)شنای ارتماسی(، ن

(و در روایت دیگر، به نقل از امام 44: 7الشیعة، جهمسر، مسواک وگفت و گوی با یکدیگر.)وسائل

کاظم)ع(آمده است: سه چیز مایه روشنی چشم است: نگاه کردن به سبزه، آب روان و صورت 

( این امور درواقع، شیوه های متعارف، سالم، مفید و در دسترس همگان  911:  5ج الشیعة، زیبا.)وسائل

 برای گذران فراغت محسوب می شود. 

در برخی روایات، به آثار و نتایج مترتب بر شادمانی و تفریح توجه داده که خود غیر مستقیم، به   -

طبق روایتی می فرماید: اهمیت و ترغیب به حصول آن، داللت دارد. برای مثال، حضرت علی)ع(

(و در روایت دیگر می  943: 2934شادمانی موجب گشودگی روح و ایجاد نشاط است.)غررالحکم، ح 

 (943: 2931آسایش است. )غررالحکم، ح  فرماید: اوقات شادمانی،

برخی روایات مومنان را برای آسایش و راحتی بیشتر و لذت بردن از امکانات موجود، به زهد در دنیا   -

و پرهیز از حرص وولع سیری ناپذیر توصیه کرده است: امام صادق )ع( می فرماید: کسی که دردنیا 

زهد پیشه کند، روح و بدنش راحتی می یابندوکسی که بدان رغبت کند، روح و بدنش به سختی و 

 ( 475:  4ق، ج4147زحمت  می افتند.)إرشادالقلوب،

داده شده، که  یه غم ها و غصه هادر آینده، دستورالعمل هایدر برخی روایات، برای پیشگیری از ابتالء ب -

می تواند تا حدی شادمانی فرد را بیمه کند. برای مثال، حضرت علی)ع(می فرماید:  هارعایت آن

( در روایت دیگر می 417: 47الوسائل ،جشدیدترین غصه ها از دست دادن فرصت ها است.)مستدرک

ند، پس هر چه می توانید ازآنها در جهت خیر استفاده کنیدواال فرماید: فرصت ها همچون ابر در گذر

 ( 414: 47مایه پشیمانی شما خواهند شد.)مستدرک الوسائل، ج

در برخی روایات از عروض کسالت، رخوت و سستی به عنوان عارضه ای که مایه خسارت دنیوی و  -

به و تفریح رمستقیم به اهمیت ورزش اخروی انسان می شود، به خدا پناه برده شده است. این روایات غی
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تقویت کننده نشاط روحی توجه داده تامین کننده و عناصرروحی و  عنوان یک فعالیت جسمی و

 (453:  21؛ بحاراالنوار، ج 14: 42؛ج 711: 4الشیعة، جاست.)ر.ک: وسائل

 اشتغاالت فراغتی در برخی روایات وادعیه نیز صراحتا به اهمیت ورزش وتربیت بدنی به عنوان یکی از-

)فرازی از دعای کمیل، دعای روزچهام ماه رمضان )مفاتیح  مفید و موثر در تقویت جسم توجه داده است.

 ( 147ق : 4115للکفعمی، ؛ المصباح913: 35؛ بحاراالنوار، ج(هفتم و بیست دعای: سجادیه صحیفهالجنان(؛

در برخی روایات به والدین توصیه شده که کودکان خود را در هفت سال اول عمر برای بازی و سرگرمی، -

 ( 12-11: 1آزاد بگذارند. )الکافی، ج

 

 تفننعالوه بر منقوالت روایی، سیره عملی معصومان نیز دلیل دیگری بر مطلوبیت گونه هایی از تفریح و 

 است: 

 35دا )ص( همواره شوخی می کرد ولی جزحق نمی گفت.امام صادق )ع( فرمود: رسول خ  -

)ع( فرمود:رسول خدا )ص( همواره با دیگران به انگیزه شادمان ساختن آنها شوخی می همان حضرت  -

 36کرد.

راوی می گوید: امام صادق )ع( را در منزل برادرش عبداهلل زیارت کردم، از وی سوال کردم: فدایت  -

 37فرمود: برای تفریح.شوم، چگونه شد که اینجا آمدی؟ 

مواردی نیز از شوخی های پیامبر اکرم و ائمه اطهار )ع( در منابع روایی ذکر شده که خود بر پسندیدگی  -

و مطلوبیت این عمل داللت دارد. در مواردی نیز در واکنش مثبت به شوخی های دیگران، به 

و 732، 41؛ بحاراالنوار ج 5-9:  4992طورضمنی بر مقبولیت آن مهر تایید نهاده اند.)ر.ک: جزایری، 

 (119: 7؛ الکافی، ج441: 11؛ بحاراالنوار، ج731

 (571: 4، ج4924مواردی از بازی با کودکان نیز در سیره حضرت )ص( وارد شده است. )اربلی، -

خود می نویسد: آنچه باالتفاق روایت شده اینکه نهج البالغه ابن ابی الحدید نیز در فرازی از شرح  -

نیکان، علما و بزرگان از صحابه و تابعین اهل شوخی بودند و معلوم می شود که شوخی، اگر از پیامبر، 

 (991:  1) ج  قاعده شرعی خارج نشود، قبیح نخواهد بود.

                                                           

 (112:  2قال)ع(: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ)ص(یُدَاعِبُ وَ لَا یَقُولُ إِلَّا حَقّاً )مستدرک الوسائل، ج -35 

 (119:  7یُدَاعِبُ الرَّجُلَ یُرِیدُ أَنْ یَسُرَّهُ )الکافی، ج ََ قَالَ )ع(:َ  لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( -36 

طَلَبُ النُّزْهَةِ )الکافی،  فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَوَّلَکَ إِلَى هَذَا الْمَنْزِلِ قَالَ -37 

 (79: 7ج
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در شادی و غم توصیه شده اند. ) و اقتدا به ایشان  در برخی روایات نیز شیعیان به همسویی با ائمه )ع( -

 (  42:  15بحاراألنوار، 

 

 یمیو تحر یریتحذ ادله

ر منابع دینی، ادله دیگری نیز وجود دارد که به بیانات مختلف و بازبان نسبتا صریح تری به لزوم اجتناب از  د

توجه داده و برخی از بزرگان به اقتضای ذائقه احتیاطی خویش، آنها را منطق  اشتغاالت تفننی و تفریحیانواع 

اند. تبلیغات دینی نیز در طول تاریخ، به این سنخ ادله بها و اهتمام کردهه ودیدگاه محوری اسالم تلقی پای

با این بخش همراهی و هماهنگی  زبیشتری نشان داده و سلوک نظری و عملی متشرعان و شریعت مداران نی

و تفریح یا دست کم برخی از  فراغتظواهر این ادله، گویای مخالفت صریح و ضمنی اسالم با بیشتری دارد. 

 مصادیق آن باعتبار ترتب آثار خاص است. در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره می شود: 

آنگاه که قوم وی ]قارون[ بدو گفتند: شادی  :فرماید می وی به قارون قوم توصیه بیان درقرآن کریم  -

  38مکن که خدا شادی کنندگان را دوست نمی دارد.

و حکایات خنده دار و پرت و پال گویی نگه دارید علی )ع( فرمود: نفوس خود را از مزاح حضرت  -

 39ووقار آن را حفظ کنید.

فرمود: از سرگرمی]لهو[ بپرهیز که تو بیهوده آفریده نشده ای تا به سرگرمی  همچنین علی )ع(حضرت  -

 40مشغول شوی و به حال خود، رها نشده ای تا به لغو مشغول گردی.

 

فرمود: از ذکر سخن خنده دار و لو به نقل از دیگری در سفارشی به امام حسن )ع( همان حضرت  -

 41بپرهیز.

ن دیگران، کلمه ای بر زبان جاری ندپیامبراکرم)ص(فرمود: ای اباذر! گاه انسان در مجلسی برای خندا -

 42می کند،و بوسیله آن در جهنم و میان زمین و آسمان معلق می شود.

                                                           

 (21(،  72)قصص سوره) ال تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْفَرِحینَ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ -38 

 ( 779: 1121غررالحکم، ح«)وقروا أنفسکم عن الفکاهات ومضاحک الحکایات ومحال الترهات» -39 

 (111: 41511)غررالحکم، ح« [ تترک سدى فتلغواهجراللهو فإنک لم تخلق عبثا فتلهو و لم ]لن» -40 

إِیَّاکَ أَنْ تَذْکُرَ مِنَ الْکَلَامِ مَا کَانَ مُضْحِکاً وَ إِنْ حَکَیْتَ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِکَ »)ع( فِی وَصِیَّتِهِ لِلْحَسَنِ)ع(: ََ قَالَ  -41 

 (11: 29بحاراألنوار،ج «)
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د آخرت او را از توجه به سرگرمی ها ]مالهی[ امام صادق )ع( فرمود: مومن ازسرگرمی بدور است، یا -

 43بازداشته است.

امام حسین )ع( به نقل از یکی از الواح مقدس یافت شده، فرمود: تعجب می کنم از کسی که مرگ را  -

 44.ی می کندولی شادمان یقین دارد،

اجتماع کردند امام صادق )ع( فرمود: هنگامی که حضرت آدم )ع( وفات یافت، شیطان و قابیل در زمین  -

و برای سرزنش آدم و شادی خود، ابزار لهو و لعب )سرگرمی و شادی( را فراهم ساختند، پس هر آنچه 

 45از این ابزارها در روی زمین وجود دارد و مردم از آنها لذت می برند، از این گونه اند.

آنان به زندگی دنیا شاد  می فرماید: به زندگی دنیا و امکانات آن شدن نکوهش شادمانقرآن کریم در  -

 46شده اند، و زندگی دنیا در]برابر[ آخرت جز بهره ای ]ناچیز[ نیست.

رسول خدا )ص( فرمود: خداوند متعال مرا برای رحمت عالمیان و نابودی آالت لهو، سازها، امور  -

 ) یعنی امحاء برخی از وسایل تفریحی رایج در آن زمان(47جاهلی و بت ها برانگیخت.

)ع( فرمود: عمرت را در سرگرمی ها مصرف مکن که از دنیا با تهی دستی خواهی  حضرت علی -

 48رفت.

                                                                                                                                                                                           

یا أباذر إن الرجل لیتکلم بالکلمة فی المجلس لیضحکهم بها فیهوی فی جهنم ما بین السماء و » -42 

 (592ق : 4111للطوسی، مالیاألرض.)األ

: 4الوسائل، ج)مستدرک«  وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِی شُغُلٍ عَنْ ذَلِکَ شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنْ طَلَبِ الْمَلَاهِی» قَالَ )ع(: -43 

474) 

مِنَ الْمَدَائِنِ ...عَجِبْتُ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ کَیْفَ  عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ )ع(أَنَّهُ قَالَ وُجِدَ لَوْحٌ تَحْتَ حَائِطِ مَدِینَةٍ -44 

 ( 35:  21یَفْرَحُ )بحاراألنوار، ج

لَ إِبْلِیسُ وَ قَابِیلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ )ع(: لَمَّا مَاتَ آدَمُ )ع( وَ شَمِتَ بِهِ إِبْلِیسُ وَ قَابِیلُ فَاجْتَمَعَا فِی الْأَرْضِ فَجَعَ -45 

هِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ لْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِیَ شَمَاتَةً بِآدَمَ )ع( فَکُلُّ مَا کَانَ فِی الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِی یَتَلَذَّذُ بِ ا

 (194: 1ذَاکَ )الکافی، ج

 (71(،49))رعد «الْآخِرَةِ إِالَّ مَتاعٌوَ فَرِحُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا فِی » -46 

رَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ الْأَوْثَانَ ) قَالَ)ص(: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِی رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِیرَ وَ أُمُو -47 

 (َ 931:  1ج الکافی،

 ( 114: 41517الهی فتخرج من الدنیا بال أمل )غررالحکم، حقال )ع(: ال تفن عمرک فی الم -48 
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امام صادق)ع(فرمود: از همه سرگرمی ها و بازی با مهره ها و بازی چهارده]نوعی بازی رایج در  -

 49جاهلیت[ اجتناب کن.

را می  وجوانمردیت حضرت علی)ع(فرمود: از شوخی ومزاح بپرهیز که نور ایمانت را می برد -

 50کاهد.

               51امام باقر)ع( فرمود: شادی، مستانگی و تکبر همه اعمالی مشرکانه و گناه آلود اند. -

 52از خنده بپرهیز که سالمت روحی را به مخاطره می اندازد. پیامبراکرم )ص( فرمود: -

 53.پیامبراکرم )ص( فرمود: عالم یا متعلم باش، واز سرگرم بودن لذت جویانه  بپرهیز -

   54زیادی شوخی، خنده و بیهودگی ها دوری کن. حضرت علی)ع( فرمود: از سخنان هزل، بازی، -

 55حضرت علی)ع( فرمود: بدترین چیزی که عمر در آن ضایع می شود، بازی است. -

پیامبر اکرم)ص(فرمود: وای بر کسی که برای خنداندن دیگران، دروغ می گوید. وای براو، وای براو،  -

 56وای براو.

  57ت علی)ع( فرمود: شوخی کردن، عقل انسان را می کاهد.حضر -

 58حضرت علی)ع(فرمود: شوخی را واگذار که آبستن کینه و دشمنی است. -

 59حضرت علی)ع( فرمود: مومن از لهو گریزان و با امور جدی مانوس است. -

 60پیامبراکرم)ص(فرمود: کسی که به لهو ]غنا[ گوش بسپارد، درگوش او سرب ذوب خواهد شد. -

                                                           

 ( 941: 42الشیعة، جقال)ع(: اجْتَنِبِ الْمَلَاهِیَ کُلَّهَا وَ اللَّعْبَ بِالْخَوَاتِیمِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ )وسائل -49 

 (79: 41سْتَخِفُّ مُرُوَّتَکَ )وسایل الشیعه، جقَالَ)ع(: إِیَّاکَ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِنُورِ إِیمَانِکَ وَ یَ -50 

 21)بحاراألنوار، ج« إِنَّ الْفَرَحَ وَ الْمَرَحَ وَ الْخُیَلَاءَ کُلُّ ذَلِکَ فِی الشِّرْکِ وَ الْعَمَلَ فِی الْأَرْضِ بِالْمَعْصِیَةِ»قال)ع(:  -51 

:797) 

 ( 142: 2الوسائل، ج الْقَلْبِ)مستدرکقال)ص(: إِیَّاکَ وَ الضِّحْکَ فَإِنَّهُ هَادِمُ  -52 

 (431: 4قَالَ)ص(: اغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماًوَ إِیَّاکَ أَنْ تَکُونَ لَاهِیاً مُتَلَذِّذاً)بحاراألنوار، ج -53 

 (114: 41512احذر الهزل واللعب وکثرة المزح و الضحک والترهات)غررالحکم، ح قال )ع(: -54 

 (114: 41552فیه العمر اللعب )غررالحکم، ح قال)ع(: شر ما ضیع -55 

  (592ق: 4141للطوسی، قال)ص(: ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک القوم، ویل له، ویل له، ویل له.)األمالی -56 

 ( 471: 47الشیعة، جقال)ع(:َ مَا مَزَحَ الرَّجُلُ مُزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً )وسائل -57 

 (777: 1111ع المزاح فإنه لقاح الضغینة )غررالحکم، حقال)ع(: د -58 

 ( 119: 4144قال )ع(: الْمُؤْمِنُ یَعَافُ اللَّهْوَ وَ یَأْلَفُ الْجِدَّ )غررالحکم، ح  -59 
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 61برترین نوع خرد ورزی، اجتناب از لهو است. -

امام باقر)ع( فرمود: کسی که سازی، یا بازیی از بازیها یا بعضی از ابزارهای لهو)آالت موسیقی(را  -

بشکند، یا مشک شرب یا ماده مستی آوری را پاره کند، کاری نیکو کرده و ضامن  پرداخت غرامت 

   62نیست.

حرام خواری، غفلت از واجبات، بی اعتنایی به مستحبات وفرو  نشانه های هواپرستی چند چیزاست: -

  63رفتن در سرگرمی هاست.

حضرت علی )ع( فرمود: اگر طالب رستگاری هستید، پس غفلت و لهو را رها کنید و مالزم  تالش و  -

 64کوشش باشید.

وسیله افراد را به اجتناب از آن  برخی روایات به آثار منفی مترتب بر لهو و سرگرمی توجه داده تا بدین -

 ترغیب کند. برای مثال: 

 65فرمود: سرگرمی موجب ویرانی امور مهم و جدی می شود.طبق روایاتی حضرت علی)ع( -

 66کسی که سرگرمی براو غالب شود، جدیتش از میان می رود. -

   67اول لهو بازی و آخر آن جنگ و نزاع است.  -

 68ن و حضور شیطان می شود.همنشینی با اهل لهو موجب فراموشی قرآ -

 69جلسات لهو موجب زوال ایمان است.حضرت علی )ع( فرمود:  -

                                                                                                                                                                                           

 ( 774: 49الوسائل، جقال)ص(: مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى اللَّهْوِیُذَابُ فِی أُذُنِهِ الْآنُکُ)مستدرک -60 

 ( 57: 927[ )غررالحکم، حالعقل مجانبة اللهو ]الهوىقال)ع(: أفضل  -61 

دْ أَحْسَنَ وَ لَا غُرْمَ قال)ع(: مَنْ کَسَرَ بَرْبَطاً أَوْ لُعْبَةً مِنَ اللُّعَبِ أَوْ بَعْضَ الْمَلَاهِی أَوْ خَرَقَ زِقَّ مُسْکِرٍ أَوْ خَْمرٍ فَقَ -62 

 ( 753: 44مستدرک الوسائل، ج)عَلَیْهِ

ى من أکل الحرام و الغفلة عن الفرائض و االستهانة بالسنن و الخوض فی عالمات الهو -63

 (419فی العقل:  12الشریعة، باب المالهی)مصباح

 

 (715:  5213قال)ع(: إن کنتم للنجاة طالبین فارفضوا الغفلة و اللهو و الزموا االجتهاد و الجد )غررالحکم، ح -64 

 (114: 41551لحکم، حقال)ع(: اللهو یفسد عزائم الجد)غررا -65 

 (114: 41557قال)ع(: من غلب علیه اللهو بطل جده)غررالحکم، ح -66 

 (114: 41551قال)ع(: أول اللهو لعب و آخره حرب)غررالحکم، ح -67 

 ( 734: 21ََقال)ع(: مُجَالَسَةُ أَهْلِ اللَّهْوِ یُنْسِی الْقُرْآنَ وَ یُحْضِرُ الشَّیْطَانَ )بحاراألنوار،  -68 
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موجب غضب خداوند، رضایت شیطان و فراموشی  امام صادق)ع(فرمود: اشتغال به سرگرمی]اللهو[ -

 70قرآن است.

 71علی)ع( فرمود: سرگرمی ]اللهو[، از نتایج جهل]یا بی عقلی[ است.حضرت  -

 72سرگرمی ]اللهو[ خوراک حماقت است.علی )ع( فرمود: حضرت  -

سرگرمی که زیاده روی و افراط در آن را بدلیل آثار و تبعات مخرب مذمت فراغت و برخی از روایات، نه اصل 

 کرده و به لزوم اجتناب از آن توجه داده است: 

ند و نورانیت سیما را : از خنده زیاد بپرهیز، بدرستی که زیادی خنده دل را می میرافرمود پیامبر اکرم )ص(  - 

 ]یا آبرو را می برد.[ 73می زداید.

 74حضرت علی)ع( فرمود: زیاده روی در شوخی موجب حماقت است. -

  75فرمود: زیاده روی در سرگرمی، موجب حماقت است. همان حضرت)ع( - 

 76کم عقلی است. زیاده روی در شوخی، - 

 77خنده زیاد، ایمان را زایل می کند.رسول خدا )ص( فرمود: شوخی زیاد، آبرورا می برد؛  -

 78حضرت علی)ع(فرمود: خنده زیاد موجب کاهش هیبت می شود. -

 79حضرت علی)ع( فرمود: خنده زیاد، دل را می میراند. -

 80حضرت علی)ع( فرمود: خنده زیاد، پستی می آورد. -

                                                                                                                                                                                           

 ( 114: 41511)غررالحکم، ح  قال)ع(: مجالس اللهو تفسد اإلیمان -69 

 (3: 25بحاراألنوار، ج «)اللَّهْوُ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَ یُرْضِی الشَّیْطَانَ وَ یُنْسِی الْقُرْآن»وَ قَالَ ابوعبداهلل)ع(:  -70 

 (111: 41592غررالحکم، ح «)اللهو من ثمار الجهل» -71 

 (111: 41592غررالحکم،ح«)الحماقةاللهو قوت » -72 

 (142:  2الوسائل، جقال)ص(: إِیَّاکَ وَ کَثْرَةَ الضِّحْکِ فَإِنَّهُ یُمِیتُ الْقَلْبَ وَ یَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ)مستدرک -73 

 ( 777: 1121قال)ع(: من کثر مزاحه استحمق)غررالحکم، ح -74 

 ( 114: 41552قال)ع(: من کثر لهوه استحمق)غررالحکم، ح  -75 

 (777: 1153قال )ع(: اإلفراط فی المزح خرق )غررالحکم، ح -76 

 (442: 47الشیعة، ج قَالَ)ص(:کَثْرَةُ الْمِزَاحِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ کَثْرَةُ الضَّحِکِ تَمْحُو الْإِیمَانَ )وسائل -77 

 (777: 1124قال)ع(: من کثر ضحکه قلت هیبته )غررالحکم، ح -78 

 ( 777: 1129قال)ع(: من کثر ضحکه مات قلبه)غررالحکم، ح -79 

 (777: 1125قال)ع(: من کثر ضحکه استرذل)غررالحکم، ح -80 
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  81زایل می گردد. علی)ع( فرمود: کسی که اشتغال به امور غیر جدی بر او غالب شود، عقلشحضرت  -

 82است. نادانیحضرت علی)ع( فرمود: زیادی اشتغال به امور غیر جدی، نشانه  -

 83حضرت علی)ع(فرمود: زیادی اشتغال به امورغیر جدی، اراده انجام امور جدی را از بین می برد. -

در اشتغاالت فراغتی همچون  زیاده رویمیانه روی و افراط و مالک تعیین حد اعتدال و معیار و بدیهی است که 

سایر امور عرف رایج، فرهنگ عمومی وعقالنیت جمعی است و فرد عامل یا افراد و موسسات درگیر در تامین 

در این مورد نیز میان افراد و گروهها بسته  هستند. حد اعتدالاین نوع خدمات، خود نیز شهودا قادر به تشخیص 

 فرض درجاتی ازنسبیت اجتناب ناپذیر است.به موقعیت شان، حدودی متصور است و 

اگر چه به قرینه روایات فوق، این دسته  ،هدادبه آثار منفی مترتب بر اشتغال به لهویات توجه نیز برخی از ادله 

 84لهویات قساوت دل و نفاق را موجب می شود.: نیز تلویحا به قید کثرت و افراط مقیدند

و تفریح، مبتنی بر  فراغتالزم بذکر است که استدالل به روایات فوق برای اثبات موضع منفی اسالم نسبت به 

به طور عام و  معمول اشتغاالت تفننی متعارف در اوقات فراغتبرسرگرمی و  ومصادیق آن «لهو»حمل واژه 

بود که به حصول آثار مخربی طبق دسته اول روایات، فعل لهوی تنها در صورتی حرام خواهد  مطلق است.

همچون فساد یا زوال ایمان، سست شدن اراده در انجام واجبات و ترک محرمات، فراموشی تذکارهای قرآنی، 

شیطان و... منجرشود. طبق دسته دوم روایات فوق نیز نه اصل لهو که کثرت، هواهای تشدید تمایل به متابعت از 

ر ترتب برخی آثار مخرب از سنخ آثار مذکور؛ ممنوع و محرم شمرده شده افراط و انغمار در آن است که به اعتبا

کراهت  و حتی  کامال غیر موجه استو تفنن است. از این رو، استناد به این ادله برای اثبات حرمت مطلق لهو 

در هر حال، پوشش دهی به اوقات مستفاد از این مجموعه نیز، کراهت مقید و مشروط است نه کراهت مطلق. 

فراغت با اشتغاالت تفننی و تفریحی با هدف رفع ماللت، تجدید قوا و کسب نشاط و شادابی با رعایت ضوابط 

شرعی و اخالقی نه تنها مجاز که طبق برخی ادله روایی و استنباطات عقلی، بدان توصیه و ترغیب نیز شده 

 است.  

 

 

                                                           

 ( 777: 1124قال)ع(: من غلب علیه الهزل فسد عقله)غررالحکم، ح  -81 

 (114: 41513قال)ع(: کثرة الهزل آیة الجهل)غررالحکم، ح  -82 

 ( 114:  41554عزیمة الجد)غررالحکم، ح قال)ع(: غلبة الهزل تبطل  -83 

 ( 741: 49الوسائل، ج ََإِنَّ الْمَلَاهِیَ تُورِثُ قَسَاوَةَ الَْقلْبِ وَ تُورِثُ النِّفَاقَ )مستدرک -84 
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 الگوی هنجاری فراغت مطلوب
 

در سبک « فراغت»دین پژوهان و مفسران اسالم، با رویکرد درون دینی در اصل جواز تخصیص مقطعی به نام 

زندگی مومن اتفاق نظر دارند.  شرط ضمنی و موکد این مالحظه این است که در معادله کار و فراغت، همواره 

راغت و تفریح فرع و تابع و صرفا در کار و تالش الزامی)با گستره وسیعی که در قبل از آن ترسیم شد( اصل و ف

مطرح است. در خصوص اشتغاالت فراغتی یا فعالیت و نیازهای جسمی و روحی راستای تامین ملزومات کار 

هایی که مومنان غالبا در این اوقات انجام می دهند، نیز قواعد و رهنمودهای عامی را به صورت ایجابی و سلبی 

اشتغاالت فراغتی، در ی اسالم متذکر شده اند. تردیدی نیست که اصل اولی با الهام از نظام ارزشی و هنجار

لذت بخش، ارضا کننده، تسکین انتخابی، غیر انتفاعی، به عنوان مجموعه ای از اشتغاالت  ی و تفننیتفریح

 ؛و... اترمیم کننده کمبودهدهنده، تنوع زا، آرام بخش، ماللت زدا، رهایی بخش از روند عادی و تکراری زندگی، 

است. خروج از این اصل تنها با نقض قواعد ایجابی و «و جوازاباحه »منابع دینی  مالکهای مستفاد از حسب 

سلبی یا مخالفت با بایدها و نبایدهای الزامی فقهی و اخالقی ممکن خواهد شد. در ادامه به برخی از این مالک 

 و اشتغاالت ها و معیارهای ذکر شده برای کنش ها ها بدون توضیح محتوایی آنها اشاره خواهد شد. اهم مالک

 فراغتی به زبان سلبی و ایجابی از این قرارند: 

بودن از  عاری همچون )فقهی، اخالقی و عرفی(با ضوابط و معیارهای ارزشی و هنجاری دین عملانطباق 

تهییج شهوت و تقویت اضرار به جسم وروح، تضییع وقت و اتالف عمر، ، )ترک واجب و ارتکاب حرام(گناه

مشتهیات نفسانی، اعانت بر اثم و ظلم، ایذاء به غیر، اسراف و تبذیر امکانات و سرمایه های مادی و معنوی، 

و ی و نازپروردگ ییتن آسا غفلت زایی و انصراف توجه از امور مهم، تولید هیجانات کاذب و تخدیر کننده،

تناسب با  حسن فعلی )یاعدمو...؛ داشتن  قمار و برد و باختتفاخر و تظاهر،  جویانه،تقویت روحیات رفاه 

روحی و استکمال  یابیکمال روند با  ، همسوییفطریو تمایالت با اقتضائات  (، تناسبمجالس لهو و لعب

تولید آثار و نتایج مفید یا داشتن منافع عقالیی مقصود و ایفای نقش در مسیر تعالی و تقرب معنوی،  وجودی،

و اصالح نابسامانی های روحی و  جدیکار و تالش  یبرابیشتر  یآمادگ حصولی نقش مقدمی درایفا محلل،

 فعال بودن متفکرانه در مقابل انفعال ی،عقالنو داشتن توجیه  یریپذ کنترل ،اعتدال ومیانه روی ،جسمی

ارضاءکننده  مادی،ی و ابتهاجات معنوی بر رضامندیهای جسمشادیهای بر  یروح التذاذات ترجیح ووادادگی،

نظیر کف، عصیان)اهل فسوق و  رویه هایو متمایز از  دارا بودن صورت و سبک معقول شناختی، حس زیبائی 

های  هیاهوهای غیر متعارف، از خودبی خودشدگی، بدمستیاستفاده از موسیقی های لهوی، سوت، رقص، 

ند. ده االزامی که جزو مرجحات شمرده شنه نیز  ی مستفادمالک هااز برخی  و...(. ، مصرف مسکراتهیجانی



 51تا 72 از صفحه ، 41سال نهم، شماره  ،4931ابستان تبهار و ،  دو فصلناهم مطالعات اسالم و روان شناسي

27 

 

جشن ها)مثل اعیاد)ملی، مذهبی، قومی(، مثل شرکت در : در مقایسه با فردی بودن جمعی بودنبرای مثال، 

جشن عروسی، برداشت محصول، تکلیف، ولیمه دهی و اطعام به مناسبت های مختلف(و آیین های قومی، ملی 

نیز نظیر گوش دادن به موسیقی، تماشای جاری جامعه مدرن  ییهاتفریحات و سرگرمی  ) در مقابلو مذهبی.

که تلویزیون، مطالعه کتاب، رفتن به سینما، پارک یا اماکن  مشابه؛ پرسه زنی در بازار، مصرف مخدرات، و... 

. تردیدی نیست که سرگرمی های جمعی، لذت و هیجان بیشتر و (دنبه صورت فردی انجام می پذیرعمدتا

ا موجب می شوند، بدلیل نظارت و کنترل جمعی در مقابل زیاده رویهای افراطی و بروز انحرافات پایدارتری ر

محتمل مصونیت بیشتری دارند، در تولید برخی آثار اجتماعی همچون تشدید همبستگی وتخلیه هیجانات 

ت توجیه عقالنی و در کل، به عنوان الگوی غالب گذران فراغ وغلیانات جمعی نقش برجسته تری ایفا می کنند

الزم به ذکر است که اشتغاالت فراغتی به لحاظ مصداق و مورد، طیف وسیعی از فعالیت های  تری دارند.

غیرالزامی رایج تحت عناوین فرهنگی، دینی، سیاسی، اجتماعی، هنری، ادبی، فکری، ورزشی، تفریحی و مهارتی 

 را شامل می گردد.  

عالوه بر منابع روایی، فقهی و  استفتائات مراجع عظام؛ ر.ک: ای ارائه شده، برای اطالع یابی تفصیلی از مالک ه)

نراقی،  ؛31و37: ب4925جناتی،  ؛71الف: 4925جناتی، ؛ 715: 4921 شبلی،؛ 439و  421 : 4921فضل ا...، 

؛ 417 -414: 2،ج4919طباطبایی، ؛71و 77: 4913، میرزاخانی ؛412: 4924، (مصاحبه)جعفری؛ 923: 4917

؛ 42و41، 1: 4927جوادی آملی،  ؛499 -472: 8749مصباح یزدی، ؛ 411: 71،  ج4924مکارم شیرازی، 

: 4922 ،طوسی خواجه ؛51- 13: 4925ملکیان، ؛ 51: 4921پارسانیا، ؛ 912: 4111 الغزالی،؛ 977: 4929مطهری،

722) 
 

 

 نتیجه گیری 

 
( بخشی از زمان معین یا نامعین، منفصل از 4به کار رفته است:  دو معنای ذیل به، غالبا« فراغت» واژه  -

انتخابی، خالق، خرسند ها و کنش های اختیاری، یتای از فعال( مجموعه7ر یا در آمیخته با آن؛ کا

بخش، عاری از اغراض سودجویانه، دارای مطلوبیت فی نفسه، دارای ضرورت کارکردی کننده، فرح

هایی که اصطالحا به فعالیت های فراغتی یا فعالیت مورد ات معمول)= فعالیتز در جنب الزامومورد نیا

و  نشاط زایی ،به اعتبار کارکرد  فرح بخشیفراغتی  ی از اشتغاالت(. برخنظر در ایام فراغت موسوم اند

 د. نگیرجای می« تفریح»مفهوم  تحت عنوان، شادی آفرینی
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و تفریح به عنوان یک نیاز یا خواسته فطری و غریزی یا یک  فراغتاسالم به عنوان یک دین با   -

ضرورت ناشی از جهان زیست اجتماعی انسان به صورت مشروط و مقید نه تنها مخالفتی ندارد که به 

تنها  د،نحتی اگر مصداق لهو هم باش اشتغاالت فراغتیاشکالی از آن نیز توصیه و ترغیب کرده است. 

 د بود. نخواهو محرم د، ممنوع ونتشخیص داده ش« لهو محرم»های دینیمواردی ازآن که طبق معیار

شواهد موجود در متون دینی، سیره بزرگان، عرف متشرعه ودیدگاه غالب فقها و مفسران اسالم بر تایید  -

داللت دارد. مبنای داوری در خصوص  و مقید فراغت و تفریح یا اشتغاالت فراغتی و تفریحیمشروط 

یح یا مصادیق آن، نظام ارزشی وهنجاری )فقهی و اخالقی( و معیارهای تربیتی اسالم و تفر فراغتاصل 

و تفریح  مطلوب از دیدگاه اسالم،  فراغتخواهد بود. دین پژوهان و فقهای مسلمان در معرفی 

عبارتنداز:  عاری بودن از مفاسد اخالقی، تناسب با اقتضائات  هامعیارهایی بدست داده اند که اهم آن

ی، همسویی با کمال جویی معنوی، تولیدآثار و کارکردهای مثبت، دارابودن غرض عقالیی، کنترل فطر

پذیری عقالنی، عدم تناسب با مجالس لهو و لعب، پرهیز از تن آسایی و نازپروردگی، رعایت اعتدال و 

 .پرهیز از زیاده روی، اجتناب از واقعیت گریزی، ترجیح شادی های روحی بر شادی های جسمی

 

 کتابنامه

 منابع فارسی
 ناصر مکارم شیرازی. آیت اهلل استاد محمدمهدی فوالدوند و ، ترجمهکریمرآنق

  .تهران: بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسالمی ،تربیت از دیدگاه اسالم ،(4914)حسینآموزگار، محمد

 بهاءالدین خرمشاهی، تهران: طرح نو.ت مترجمان، زیر نظر اهی ترجمه ،فرهنگ و دین ،(4921)الیاده، میرچاه

 تهران: سخن. ،جلدی(2ی )دوره فرهنگ بزرگ سخن ،(4929)وری، حسنان

 .تهران: خوازرمی ،شناسی ایرانای بر جامعهمقدمه ،(4912)بهنام، جمشید و همکار

 علمی. تهران: ،محسن ثالثی ترجمه ،شناسی فرهنگیانسان ،(4925)بیتس، دانیل و فرد پالک

 - 12ص]،، زمستان41، شماره فصلنامه کتاب زنان خاستگاه شادیهای پایدار،دین ، (4921)پارسانیا، حمید

11]. 

 تهران: نوربخش. ،عباس اردکانیان ترجمه ،اوقات فراغت ،(4927)تورکیلدسن، جرج

 تهران: کتابفروشی اسالمیه. ،، )متن مترجم(زهرا الربیع ،(4992هلل)جزایری، نعمت ا

مرکز پژوهش  ،قم ،پژوهشی در باره طنز در شریعت و اخالق()مصاحبه(، در 4924محمدتقی)جعفری، 

 های اسالمی صدا و سیما.
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ش  .دوماهنامه کیهاان اندیشاه، «هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی» ،(الف4925)جناتی، محمد ابراهیم

 [.75-41ص]، ، خرداد و تیر11

، شاماره دوماهنامه کیهان اندیشه، هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی، ب(4925)جناتی، محمد ابراهیم 

 .[447 -34ص، آذر و دی،]13

 .[74 -1 ص]،، زمستان74، شماره فصلنامه فارابی، قصه دینی، (4927)جوادی آملی، عبدا...

 (، مفاتیح الحیاه، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ بیست و یکم.4934جوادی آملی، عبدا...)

تهاران: انتشاارات و  ،جمعای از مترجماان ترجماه ،44، 5، 1، 9، 7، 4ج، تاریخ تمدن ،(4921)ورانت، ویلد

  .آموزش انقالب اسالمی

 تهران: نشر مرکز. ،باقر پرهام ترجمه ،صور بنیانی حیات دینی ،(4929)دورکیم، امیل

 .فصلنامه فرهنگ و زندگی ،علی اسدیی ، ترجمه«شناسی فراغتای برجامعهمقدمه» ،(4957)دومازدیه، ژوفر
 [.49-7ص] ،، پاییز47شورای عالی فرهنگ و هنر، ش  یدبیرخانه

 .شاهین احمادی احماد تادین و ترجماه ،شرایط اخالقی رشد اقتصادی ،(4924)دیگران روزیدس، دانیل و

 .هرمس تهران:

تهاران:  ،احماد کریمای بهروز نبوی و ترجمه ،شناسیای بر جامعهمقدمه ،(4913) همکار روسک، جوزف و

 . کتابخانه فروردین

  .قم: انتشارات مباهله ،ترجمه محمد دشتی ،البالغهنهج ،(4922سید رضی)

سسه چااپ ؤمشهد: م ،سید محمود اسداللهی ترجمه ،زندگی اجتماعی از دیدگاه اسالم ،(4921)شلبی، احمد

 و انتشارات آستان قدس رضوی.

قام: دفتار  ،ساید محماد بااقر موساوی همادانی ترجماه ،المیزانتفسیر ،(4919)حسینمحمدطباطبایی، سید

 انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، به تصحیح و تنقیح مجتبی مینویی و علی رضا حیادری، اخالق ناصری، (4922)طوسی، خواجه نصیرالدین

 ششم.تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ 

، ترجمه نهضت صالحیان ومهین میالنای، تهاران: ویاس، انسان درجستجوی معنی، (4911)فرانکل، ویکتور

 چاپ سوم.

 ، ترجمه ابراهیم یزدی، تهران: موسسه خدمات فرهنگی.خدا در ناخودآگاه، (4925)فرانکل، ویکتور

 قم: دارالمالک. ،مجید مرادی ترجمه ،فقه و زندگی ،(4921)، محمد حسینهللفضل ا
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  .های سیمرغتهران: کتاب ،ترجمه مشفق همدانی ،شناسیجامعه ،(4955)نگ، ساموئلیک

تهاران: ساازمان  ،ترجماه ابوالقاسام پایناده ،الفصااحهنهاج ،(4911مجموعه کلمات قصار پیامبر اکرم)ص()

 .انتشارات جاویدان

، 2 س، 7ش  ،هاای علاوم شاناختیتاازه یفصلنامه، «شادمانی و شخصیت» ،(4921)مرادی، مریم و دیگران

 [.24 -11 ص]، 4921تابستان 
 

قم:  ،پژوهشی در باره طنز در شریعت و اخالق ،(4924)مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما

 بوستان کتاب.

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. یسسهؤقم: م ،اخالق در قرآن ،(4922) مصباح یزدی، محمدتقی،

)مجموعه آثار حضرت آیه ا... مصباح(، قم: موسسه آموزشی و  مشکات، (4922)   ------------

 .4/7پژوهشی امام خمینی ره، جلد 

 تهران: صدرا. ،4ج ،مجموعه آثار  ،(4921)مطهری، مرتضی

 تهران: صدرا. ،7ج ،مجموعه آثار ،(4923) ----------

  .تهران: صدرا ،ده گفتار ،(4912) ----------

 ، تهران: صدرا، چاپ چهاردهم.گفتارهای معنوی،(4929)----------

 ، تهران: دانشکده علوم و ارتباطات اجتماعیوسایل ارتباط جمعی، (4955)معتمد نژاد، کاظم

  .قم: دارالکتب االسالمیه ،تفسیر نمونه ،(4924) مکارم شیرازی، ناصر)با همکاری جمعی از نویسندگان(

 [..25-22ص]،4925، اسفند 1ش  ،ماهنامه آیین، «وکارکردهای شریعتایمان » ،(4925)ملکیان، مصطفی

، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغاات اساالمی حاوزه مبانی فقهی و روانی موسیقی، (4913)میرزاخانی، حسین   

 علمیه قم، چاپ دوم.

 .رشیدی :تهران ،معراج السعاده ،(4917)نراقی، مال احمد

پژوهشای علاوم انساانی  -علمی یمجله، «ورزش و بهداشت روانی» ،(4924)سدهنجاریان، بهمن و فرید براتی 
 .[441 -32ص ]، تابستان 41و  3ش  ،دانشگاه الزهراء

 عربیمنابع 

قم: انتشارات دفتر تبلیغات  ،)تک جلدی (،غررالحکم و دررالکلم ،(4911)مدی، عبدالواحد بن محمد تمیمیآ

   .4911 .اسالمی

  .قم: دار سید الشهداء ،غوالی اللئالی العزیزیه ،ق(4115)جمهور، محمد بن علیاحسایی، ابن ابی 
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قم:   ،تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم ،جلدی(71) ،شرح نهج البالغه ،ق(ها4111)ابن ابی الحدید، عبدالحمید

  .مرعشی نجفی هللا تآی یکتابخانه

 قم: نشر ادب الحوزه. ،لسان العرب ق(،4115)ابن منظور مصری، جمال الدین محمد

 قم: انتشارات شریف رضی. ،ارشادالقلوب  ،ق(4147) الدیلمی، حسن بن ابی الحسن

 قم: انتشارات جامعه مدرسین. ،تحف العقول ،ق(4111) الحرانی، حسن بن شعبه

 . بیروت: احیاء التراث العربی ،مفاتیح الغیب ،ق(4171)عبداهلل محمدرازی، فخرالدین ابوال

 ، تبریز: مکتبه بنی هاشمی.کشف الغمه، (4924)علی بن عیسیاربلی، 

 .تهران: ناصر خسرو ،القرآنالبیان فی تفسیرعمجم ،(4927)طبرسی، فضل بن حسنال

 دارالثقافه. :قم ،یاالمال ،ق(4141)محمد بن حسن ،ابوجعفر ی،الطوس

سساه آل ؤقام: م ،مسائل الشریعهتفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل  ،ق(4113)العاملی، حر، محمد بن حسن

  البیت.

 قم:  دارالراضی. ،الباقیهاالیمانالواقیه و جنهاالمانالمصباح جنه ،ق(4115)العاملی کفعمی، ابراهیم بن علی

 .دارالکتب العلمیه، الطبعه االولی، الجزء الثانی :بیروت ،الدیناحیاء علوم ،ق(4111)الغزالی، ابی حامد محمد

قام: دفتار  ،جلادی( 1دوره )، من الیحضره الفقیه ،ق(4149)ابوجعفرمحمد بن علی بن بابویه صدوق القمی،

 .قم یعلمیه یمدرسین حوزه یانتشارات اسالمی وابسته به جامعه

تهاران: کتابفروشای محماد حسان  ،تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخاالفین ،(4991اهلل )کاشانی، مال فتح 

 علمی.

  .تهران: دارالکتب االسالمیه ،جلدی( 2)دوره  ،الکافی ،ق(4112)ابوجعفر، محمد بن یعقوبکلینی، 

  بیروت: موسسه الوفاء..جلدی( 441)دوره  ،بحاراالنوار ،ق(4111)المجلسی، محمد باقر

 آل البیت.  یسسهؤقم: م ،جلدی( 42)دوره  ،مستدرک الوسائل  ،ق(ه4112)میرزا حسین، النوری الطبرسی

 قم: انتشارا مکتبه الفقیه. ،ورام مجموعه ،تا()بیالفراسورام بی ابی
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