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 یاز منظر اخالق اسالم یدر سبک زندگ یبه سرگرم بیترغ

 *رخندانیعبداهلل م دیس

 ، قم، ایرانقم تیاخالق و ترب ۀمؤسس یارشد اخالق کاربرد یقم، کارشناس یۀعلم ۀفقه و اصول حوز چهارسطح 
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 مقدمه
اهی جدید، موجب توجه بیشتر افراد وجودآمدن سرگرمیکاری و هباواقت بیاه کاری و افزایش شدن جوامع و رد پی آن، کاهش ساعتاهی علمی و صنعتیپیشرفت

کار این سرگرمیو جوامع هب این سرگرمی گاه آانن رد زندگی افراد نقد نقادان را رد پی داشته است. این اه شده است. همچنین مضرات پنهان و آش اه و رشد جای
اه اساً مذموم و لهوی مضل بنمایاند. رد همین راستا، الزم است دیدگاه اسالمی ردمورد رتغیب هب سرگرمیاه را امری اسانتقادات و مضرات ممکن است سرگرمی

اهی اخالقی رد این زمینه نیز بسیار شاخص و فهمند، ربرسیربرسی شود. ازآنجاکه علم اخالق زبانی جهانشمول دارد و شامل بایداه و نبایداهیی است که آحاد بشر آن را می
 سؤالاین مقاله رد اپسخ هب این بنارباین اه رد سبک زندگی از دیدگاه اخالق اسالمی را ربرسی کنیم؛ اند. رد تحقیق پیش رو سعی کردیم رتغیب هب سرگرمییتبااهم 

گاشته شده که رتغیب هب سرگرمی رد سبک زندگی با توجه هب  که تعریفی از ، ضمن آنسؤالچگوهن است؟ ربای جواب هب این اهی اخالق اسالمی آموزهاساسی ن
 اهیآموزهاند؟ اه کدامهب عموم سرگرمی کنندهبی رتغ  اهیآموزه: شودیم ت فرعی اپسخ داده سؤاالهب این  شودیم سرگرمی، سبک زندگی و اخالق اسالمی ذکر 

داللت هریک از که شود؛ ازجمله ایندیگری نیز اپسخ داده می اهیاند؟ رد ضمِن ربرسی این دو سؤال هب سؤالاه هب صورت خاص کدامهب ربخی سرگرمی کنندهبی رتغ 
، سرگرمی اهآموزهاین  رب طبقعلت و حکمت رتغیب هب سرگرمی رد منابع دینی چیست؟  بودن سرگرمی ات چه اندازه است؟اهی عام و خاص رب اخالقیاین آموزه
 یی دارد؟اهیگ ژیواخالقی چه 

و اهداف فرعی این ژپوهش نیز واکاوی اقسام است اه رد سبک زندگی از دیدگاه اخالق اسالمی سرگرمی ربرسی رتغیب هب ژپوهش نی اهدف اصلی 
و ، ربرسی حکمت و چرایی رتغیب هب سرگرمی رد منابع دینی، بودن سرگرمیداللت هریک از این اقسام رب اخالقیهب سرگرمی، ربرسی  کنندهبی رتغ  اهیآموزه

 ست.اهآموزهاین  رب طبقی سرگرمی اخالقی اهیگ ژیو نیز ربرسی
 ژپوهشپیشینۀ 

شناسی )رد بحث انگیزه شناسی فراغت( و روانشناسی )رد مباحث مربوط هب جامعهآنچه ردمورد سرگرمی رد نظریات متفکران غیرمسلمان آمده بیشتر رد علم جامعه
 بی رتغ اسالم رد  اخالقی اهیآموزهیک از این مباحث، هب بخشی( است. روشن است که رد هیچمجویی و یا کارکرداهی سرگرمی مانند التیااعمال انسانی مانند لذت

  سرگرمی توجه نشده است.هب 
اند؛ ربخی از آاثر رد این زمینه الی تحقیقات خود از اصول اخالقی مربوط هب سرگرمی صحبت کردهصورت ضمنی رد الهبمسلمان نیز ربخی هبمتفکران رد نظریات 

 اند از:رتعبا
ی رساهن ( کتاب1 ردی اسالمیسرگرم ی ـ ای: رویک مای مل ی رد سی ی هب سرگرم باط اهیی از کتاب که پیش از آن، بخش الدینشرف حسین ۀ( نوشت 1395) ارت

رپداخته است؛ اما آن را از منظر شده از آن، مؤلف هب دیدگاه اسالمی ردمورد سرگرمی صورت مقاله هب چاپ رسیده است. رد این کتاب و نیز مقاالت استخراجهب
 صورت مستقل نپرداخته است؛کننده هب سرگرمی هباهی رتغیبعلم اخالق ربرسی نکرده و هب آموزه

رف و جامعه( کتاب 2 اه مؤلف با رویکردی انتقادی محمدسعید ذکایی که رد آن ۀ( نوشت 1391) جواانن یفراغت  یاهسبک( و نیز کتاب 1391) فراغت، مص
اه اهی اواقت فراغت رد این کتابکند؛ هرچند ربخی فواید و ظرفیتاریانی را نقد می ۀرداهی فعالیت فراغتی رد فرهنگ غربی و ورود این فرهنگ هب جامع کژکارک 

 اهی اخالق اسالمی نیست؛هگفته شده است، اما هدف مؤلف ربرسی رتغیب هب سرگرمی رد آموز
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ع د یاهوهی ش  ( کتاب3 رش هب مناب اهی فعالیت و آسیب و کارکرداه یست ی چ صدف که هب ( ارث محمدتقی فعالی و عبدالرضا آتشین1394) ین ی گذران اواقت فراغت با نگ
کاراه نیز ربخیو  فراغتی اف رتغیب صورت مستقل و مستواهی فعالیت فراغت را ربرسی کرده است. رد این ژپوهش نیز مؤلفان هبربای جلوگیری از آسیب راه

 اند.اهی اخالق اسالمی را ربرسی نکردهههب سرگرمی رد آموز
 روش ژپوهش

 .رودیشمار م هب یف ی ک  یمقاله ژپوهش  نی ا رونی اند؛ ازهم کسب شده کردنیهرگوهن کم   ای یآمار یاهاز روش ری غ  ییاهوهی مقاله، اطالعات با ش  نی رد ا
 اتیو آ اتیمتن روا قی تحق  نی رد ا اریمحتواست؛ ز لی صورت تحل هب زی اه ن داده لی است. تحل  یل ی ـ تحل  یف ی توص  ژپوهش نی اطالعات ا لی وتحل هیتجز روش

نظر  ۀمنزلمقاله آمده هب نی رد ا آنچهبوده و  یاسالم  دگاهیآوردن ددستهب یربا اتیو آ اتیرپداختن هب روا شود؛یم  لی تحل  یراسالم ی غ  زی و ن  یمتفکران اسالم  دگاهیو د
گارنده قصد ندارد آن ستی ن  یاله  یاسالم  یقطع   یربا شتری گشودن آافق ب  نه،ی زم  نی رد ا شتری مطالعات ب  یرا ربا یحاصله بستر جی اه را فرض مسلم بداند؛ بلکه نتاو ن

متفکران  اتینظر اساس،نی ربا. شودیمطرح م  یاز منظر اخالق اسالم  یسبک زندگ  رد یهب سرگرم  بی رتغ  ۀن ی که رد زم  کندیفراهم م  ییاهاپسخ هب رپسش زی مخاطب و ن 
متفکران  دگاهیاست، د یبشر نی و منشأ آن جوامع امروز شهی نوظهور است و ر می از مفاه  یازآنجاکه سرگرم  نی اند؛ همچن شمار رفتههب یهم منظر اخالق اسالم  یاسالم 

 شده است. یداشته و ربرس  تی از آن، اهم  یامروز یاهیو تلق  یرد شناخت سرگرم  یراسالم ی غ 
 شناسیمفهوم

 رپدازیم.این تحقیق مبتنی رب ربرسی مفاهیم سرگرمی، سبک زندگی و اخالق اسالمی است. رد ادامه هب ربرسی تعاریف این مفاهیم می
 سرگرمی

و  یاریاخت صورت حالت نفسانی و فعالیت فراغتی که هب خودی خود و افرغ از دیگر امور زندگی ارزش دارد و هب»تعریف کرد:  گوهننی ا توانمیسرگرمی را 
ه ازآنجاک. پذریدیم نواختی صورت خواهی، استراحت، رفع خستگی، گرزی از یکخودانگیخته و هب قصد اموری چون ایجاد تفریح، تنوع و تفنن، تخلیه هیجاانت، هیجان

اجتماعی و مذهبی انسان  انسان مادامی که عقل و اختیار و آگاهی و قدرت داشته باشد مسئولیت نیز دارد، سرگرمی مستلزم راهیی از وظایف اساسی خانوادگی، فرهنگی،
 (.36: 1398)میرخندان،  «نیست

 بنارب این تعریف:
 شدن نیست.زریا هدف از این امور سرگرم سرگرمی نیستند؛اموری مانند مناسک مذهبی ازجمله زیارت، نماز، دعا و امثال آن  -
رد بیشتر اواقت اجباری  اهی خانوادگیداری از فرزندان و نیز شرکت رد مراسموآمد رد شهر، نگهاموری مانند فعالیت ربای حفظ سالمتی و بهداشت، رفت -
 روند.میشمار ن سرگرمی دارند و رد نتیجه سرگرمی هباهدافی متفاوت با  هستند و

کاران حرفه امور کاری مانند فعالیت - شوند و انجام میاجباری صورت هب قصد کسب ردآمد و هبرد بیشتر اواقت اه چون ای و یا بازیگران فیلم رد رساهنورزش
 نیستند.شدن دارند سرگرمی اهدافی غیر از سرگرمی

گانی، بازی ۀسابق اند از: دیدن فیلم، سریال و یا م اه عبارتربخی از سرگرمی - اهی مجازی )مانند اهی مرتبط با شبکهای، سرگرمیاهی رایاهنورزشی، ورزش هم
 اه.دوربین مخفی، دابسمش و امثال آن(، گردشگری و سفر، مطالعه، انواع بازی

اهی مدرن که ربخی معتقدند سرگرمیردحالی سرگرمی از منظر اسالمی مستلزم راهیی از وظایف اساسی خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی انسان نیست؛ -
 (.19-6 :1352 ،هیدومازداین خاصیت را دارند )ر.ک. 
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 سبک زندگی
که دین اسالم حضور حداکثری رد زندگی انسان دارد و . با توجه هب این(27: 1391شریفی، است )تعریف شده « رفتاری 1نظام رتجیحات»سبک زندگی نیز 

 تعریف کرد. یاسالم  یاراهیاساس مع ربنظام رتجیحات رفتاری  توان هبی را میاسالم  یسبک زندگ اهی زندگی انسان بایداه و نبایداهیی دارد، ربای تمامی عرصه
 شود:روشن می مذکوراز تعریف 

لد و امثال آن، جزو سبک زندگی انسان نیست؛ هب دلیل مانند ژناد، رنگ چشم، انتخاب والدین، محل تو ( اموری که خارج از اختیارات انسان است1
 که رد این موارد ربای فرد رتجیحی متصور نیست.این

کار و ارزش2 رتجیحات  فتار ردونی و جزئی ازروند؛ چراکه این امور رشمار میهبسرگرمی جزو سبک زندگی  ۀاهی اخالقی رد عرص اه ازجمله ارزش( انتخاب دین، اف
 افرادند.

 اخالق اسالمی
. (240، 2۵: 1 ج، 1391، زیدی مصباح) رپدازده اسالمی میگذاری افعال و صفات نفسانی انسان از دیدگاعلمی است که هب ارزشمنظور از اخالق اسالمی 

شود، علم اخالق اکتفا نمی قواعد کلی و اصول اساسیراًف هب راه است و رد آن ص اهی متعدد هم اهی مدرن با چالشگذاری اخالقی ردخصوص سرگرمیازآنجاکه ارزش
 (.88، 86: 1390ربدی است )شریفی، دار این مباحث دانش اخالق کارعهدهتحقیق پیش رو رد قلمرو دانش اخالق کارربدی است؛ چراکه 

 صورت عامرتغیب هب سرگرمی هب
که  است رویآناهی عام ازیم کرد. اهمیت آموزهاهی عام و خاص تقس توان هب دو بخش آموزهاسالم را میکننده هب سرگرمی رد اهی رتغیبآموزه

 حکم اخالقی آن توانیم علت رتغیب هب سرگرمی خاص مشخص شود  کهیردصورت اهی خاص، فقط ؛ ردمورد آموزهشودیم  اهیسرگرم معیاراهی اخالقی آن شامل تمام 
 صارد کرد. اهیسرگرم را ربای دیگر 

 بخش رتغیب هب شادی و نکوهش غم، رتغیب هب بازی و هسی کلی رد رتغیب هب سرگرمی را هب اهآموزه توانیم اهی عام بدون ادعای حصر، ردمورد آموزه
 سرگرمی و رتغیب هب گذران صحیح اواقت فراغت تقسیم کرد.

 رتغیب هب شادی و نکوهش غم
وجود  اموری غیر از سرگرمی نیز باشد. با ۀتواند نتیج ادی میالب و بارز سرگرمی است، ستوده شده است. البته شکه ارث غ رد دین اسالم شادی و خرسندی،

بودن آن است که هدف و غیرانتفاعیسرگرمی، بی ۀاهی اخالقی رد زمین این، اثبات مطلوبیت شادی از منظر اخالق اسالمی نیز بااهمیت است. یکی از چالش
ی ارث غالب سرگرمی امر ۀمنزلتوان نتیجه گرفت که شادی هبینظر آید. با اثبات مطلوبیت شادی رد شرع مقدس، م ی امری بیهوده و مهمل هبشود سرگرم موجب می

ی است. مرز شادی مطلوب و انمطلوب از منظر اخالق اسالم  دیگر، تعیین ۀآور لغو و عبث نخواهد بود. نکت مطلوب و مفید است و رد این صورت، سرگرمی شادی
 رد رد بین متفکران اسالمی وجود دارد، استفاده کرد؛ مثاًل  از آیات، روایات و نیز تعاریف لغوی و اصطالحی از شادی، که توانیم ربای تعیین شادی مطلوب 

 آمده است: قرآن
ه » آهی  از این(: »62)یونس/ « شونداندوهگین می و هن آانن است بیمی خدا هن دوستان بـر که بـاشید : آگاهعلیهم و ال هم یحزنون خوف الأال إن  أولیاء الل 

 «نتیجه گرفت که شادی مطلوب انشی از ایمان و تقواست. توانیم 
 ی دیگر آمده است:اهیآهمچنین رد 

                                                           

1. Priorities 
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شادمانی  ت،آنچه بـه ـشما داده اس  سبب[] اندوهگین نشوید و هب ما رفته،ش دست  از آنچهات رب (: »23 /حدید)« لکیال اتسوا ـعلی ما افتکم و ال تفرحوا بما آاتکم»
: 9، ج 1383)قرائتی، اه مذموم است شدن هب داشتهاه و یا سرمستخوردن رب گذشتهغم و شادی طبیعی بد نیست، اندوهنتیجه گرفت که  توانیم از این آهی « .نکنید

482.) 
(. 7: 75، ج 1403)مجلسی،  1«توانمندی شادمانی است ۀنمندی است و میوعقل توا ۀریش »فرماید: ع( می) ردخصوص روایات نیز ربای نموهن حضرت علی

 که شادی مطلوب مطابق با معیاراهی عقالنی است.این روایت رب این داللت دارد 
کبر ت ( یا شادی شدید همراه 404: 1، ج 1410)جوهری،  شاط زیادن همچنین یکی از تعابیر اسالمی از شادی، واژه مرح است. این واژه رد کتب لغت هب شادی و 

 اید مقرون هب رذایل اخالقی مانند تکبر باشد.نتیجه گرفت که شادی نب توانیم ( تعریف شده است. از این تعاریف 69: 11، ج 1402)المصطفوی، 

 توانیم (. از این تعریف نیز 48 :9، ج 1402المصطفوی، )همچنین گفته شده طرب و بطر و أشر هب معنی شادی خارج از حد اعتدال و شادی انپسند است 
 روی داشت.کردن اعتدال و میاهننتیجه گرفت که باید رد شادی

را داشته باشد، آن سرگرمی نیز از این منظر مطلوب  ای باشد که معیاراهی مذکورشادی ارث متوقع از سرگرمی است. حال اگر ارث یک سرگرمی شادی
 گرمی نیز از این منظر انمطلوب است.ای باشد که این معیاراه را نداشته باشد، آن سرشادیطور ربعکس، اگر ارث سرگرمی است و همین

 رتغیب هب بازی و سرگرمی
بودن بازی رب اخالقی اهسفارششدن میزان داللت این روشن ربایگوهن که از بازی و سرگرمی نهی شده، هب آن سفارش نیز شده است. رد منابع دینی، همان

 بین بازی و لعب قرابت مفهومی وجود دارد. لعب و لهو مشخص شود؛ چراکه بین سرگرمی و لهو و نیز ۀست باید معنای شرعی واژنخ  و سرگرمی،
 یاهیشامل بازو نیز  ییرعقالی و غ  یال یهدف خ  یدارا ای هودهی ب  یباز شامل نفسه معنای مذمومی ندارد وآید که لعب فیدست میو روایات هب قرآناز تعابیر 

 گویند: رباردان یوسف مییوسف آمده است. رد این آهی ۀسور 12 این معنای عام، رد آۀی نموۀن .شودیم  ییهدف عقال یدارا
با  » ع  لْ ْع و  ی  ت  دًا ری  نا غ  ع   « . ]رد چمن[ بگردد و بازی کنداتفردا او را با ما بفرست » (:12)یوسف/ « ْرِسْلُه م 

 اعتراضی بدان نداشته یعقوبآید که داده شده و از سیاق آیات قبل و بعد نیز ربمی« لعب»، نسبت شهب رباردان  اهقرائت ربخی بناربهب یوسف و رد این آهی، 
رتین منطقی که توانست حضرت یعقوب را تسلیم اند که قویاند. ایشان گفتهیح استدالل کردهاست. ربخی با استفاده از همین آهی رب مطلوبیت و ضرورت بازی و تفر

 (.168: 4، ج 1383فرزندان کند، این بود که یوسف نیاز هب تفریح داشت )قرائتی،  ۀخواست 
 2شوخ و شنگ )لعب( است و منافق اخمو و عصبانیگوید: مؤمن خورد، مانند روایتی که میعالوه رب این آهی، رد روایات نیز سفارش هب لعب هب چشم می

 (.153: 74، ج 1403)مجلسی، 
هو و ل  یمعنا نی ب و  امر مذمومی نیست نفسهیف ؛ طبق این معنا، لهو است گری هب کار د یشدن از کارمراد از لهو مشغولرسد نظر میلهو نیز هب ۀردمورد معنای واژ

 شود:است که رد ادامه هب دو نموهن از آن اشاره می شاهد رب این ادعا، آیات متعددی .داردوجود  یمفهوم چه مطلوب و چه انمطلوب، قرابت ی، سرگرم 
ْهو  »فرماید: لقمان است که می ۀسور 6 مورد اول، آۀی ن یْشت رِی ل  اِس م  ِمن  النَّ یتَّ او  ٍم و  یرِ ِعلْ ِه ِبغ  ِبیِل اللَّ ن س  ِدیِث ِلیِضلَّ ع  ح  اه  ُهُزًوا ُأ لْ ِهیٌن ِخذ  اٌب مُّ ذ  ُهْم ع  ِئک ل  « ول 

یرند ربای آانن را هب ریشخند گ  (راه خدا)دانشی از راه خدا گمراه کنند و  ()هیچ ( بدونمردم را)بیهوده را خریدارند ات  که سخن اندکسانیو ربخی از مردم » :(6)لقمان/ 
 « .عذابی خوارکننده خواهد بود

                                                           

ُرور .1 ا السُّ ه  ت  م ر  ة و  ث  ْقِل اْلُقْدر  ْصل  اْلع   أ 
ٌب. .2 ضِ

ِطٌب غ  اِفُق ق  ِعٌب و  اْلُمن  ِعٌب ل   اْلُمْؤِمُن د 

http://www.wikifeqh.ir/یعقوب_نبی
http://www.wikifeqh.ir/یعقوب_نبی
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« لیضل  عن ...»رد قید  کهنی اج از مفهوم لهو است. توضیح شدن از سبیل الله خاراست و گمراه کنندهسرگرمرد این آهی، معنای لهوالحدیث همان سخنان 
کردن ربخی د اضالل ربای خارجبودن؛ هب این معنا که قی. احترازی2بودن؛ هب این معنا که قید اضالل ردواقع توضیح لهو است؛ . توضیحی1دو احتمال وجود دارد: 

گام کش رد توض  اهستآنبودن ه، اصل رد قیود احترازیلهواه انروا و مستوجب عذاب نیستند. رد اصطالح علم اصول فق  ۀمصادیق و افراد لهو است و هم  یحی و رد هن
 شود.بودن آن میبودن یک قید حکم هب احترازییا احترازی

ار  »فرماید: ست که میجمعه ا ۀمورد دوم، آیاتی از سور ْوا ِتج  أ  ا ر  ِإذ  ْهًو  ۀو  ْو ل  ا ِعند  اللَّ أ  ئًِما ُقْل م  کوک اق  رت   ا و  یه  وا ِإل  ضُّ ار  ا انف  ج  ِمن  التِّ ْهِو و  ن  اللَّ یٌر مِّ یُر ا ۀِه خ  ُه خ  اللَّ اِزِقین  و  « لرَّ
جارت بهتر ت کنند. بگو آنچه زند خداست از لهو و از ای رتک میکه ایستادهو تو را ردحالی شوندآور میسوی آن رویو چون تجارت یا لهوی ببینند، هب» (11-9)جمعه/ 

 «.دهندگان استاست و خدا بهترین روزی

ا موجب جکننده است که رد این کننده و غافلرسد معنای لهو همان کار سرگرمنظر میرد این آیات نیز مانع ذکر خدا بودن جزئی از مفهوم لهو نیست، بلکه هب
 شود.خود موجب غفلت از یاد خدا نمیخودیکه تجارت نیز امری است که هبغفلت از کاری مطلوب، یعنی نماز جمعه شده است؛ همچنان

. ارداه داللت دبودن این سرگرمیروشنی رب جازیبودن و بلکه مطلوبشناسی لعب و لهو، سفارش هب بازی و ورزش رد منابع دینی هبگذشته از بحث مفهوم
ارش صورت ضمنی و عام سفدوم هب ورزش هب ۀاهی کودکاهن است و دست یاول رد مورد باز ۀتوان هب هس دسته تقسیم کرد: دست اهی اسالم هب بازی و سرگرمی را میسفارش

شود. اهی خاص اشاره میبخش مدح و ذم سرگرمیگیرد. هب قسم سوم رد اهی خاصی چون تیراندازی، شنا و امثال آن را ردرب میاه و ورزشسوم بازی ۀکند و دست می
 رپدازیم.صورت عام میاهی کودکاهن و ورزش هباهی اسالم ردخصوص بازیرد این بخش هب سفارش

 اهی کودکاهنبازی
شود. این نیز می نی معصوم ری غ صورت عام اشاره دارد که شامل ربخی روایات ردخصوص بازی معصومین رد زمان طفولیت است و ربخی هب بازی کودکان هب

 شناسی است( از دید اسالم اهمیت زیادی دارند.بندی مراحل رشد )که خود بحثی مفصل رد علم روانروایات رد رتبیت اخالقی و تقسیم
 اند از:ربخی از روایات ردمورد بازی معصومین رد زمان طفولیت عبارت

اه خرسند و بسیار شادمان کردند و افطمه هب مشاهده آنکه آن دو بازی میالسالم داخل شدم ردحالیکند که رب افطمه، حسن و حسین علیهمسلمان افرسی نقل می»
 .(361: 36، ج 1403)مجلسی،  1«...بود

ه علیه و آله امام حسین را دید که رد کوچه با کودکان بازی می» اهی خود را گشود دست کند. پیامبر اکرم جلو رفت و یکی ازنقل شده است که پیغمبر اسالم صلی اللَّ
 (.273: 43، ج 1403)مجلسی،  2...«خندید، السالم میکرد، رسول خدا با حسین علیهکه امام حسین را بگیرد، ولی امام حسین از این طرف هب آن طرف فرار می

 (.729: 43، ج 1403)مجلسی،  3...«کردم بازی میگوید من با امام حسین که کودکی بود گلولهابورافع می»
کردن رپداختند و اگر بازیاند، نیز رد کودکی خود هب بازی میمعصومین، که دارای شأن والیت و سررپستی جامعه مهم رد این روایات آن است که ائمۀ ۀنکت 

 کردند. اه نیز از این کار خودداری میامری مذموم بود، باید آن

اند ربخی از این روایات عبارتاند. یرمعصومین( سفارش کردهصورت عام )شامل معصومین و غ بازی کودکاهن هبکه گفته شد، ربخی از روایات هب اما همچنان
 از:

                                                           

ِطم  . 1 ل ی اف  ُت ع  لْ خ  حاً شدیدًا ... ةد  ا ف ر  ْت ِبهِم  ِرح  ف  ین  یدیها ف  اِن ب  ب  ع  یُن یلْ حُس  ُن و  الْ ح س   ع و  الْ

2.  ُ هنَّ ِه  أ  ُسوِل اللَّ ج  ِمْن ِعْنِد ر  ِبی  (ص)خ ر  ل  النَّ
ْست ْقب  ْبیاِن اف  ع  الصِّ ُب م  ع  یٍن یلْ ا ُهو  ِبحُس  ِإذ  یِه ف  اٍم ُدِعی ِإل  ع  ُسوُل اللَّ  (ص)ِإل ی ط  ل  ر  ع  ة و  ج  رَّ ا م  ُهن  ة و  اه  رَّ ا م  ُهن  ِبی اه  ر  الصَّ ف  ط  هِی ف  ط  ید  س  ْوِم ُثمَّ ب  ام  اْلق  م  اِحکُه ...أ   ِه یض 

اِحی .... 3 د  ِبی ِباْلم  ین  ع و  ُهو  ص  حُس  ِعُب الْ  کْنُت ُأال 
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فرزندت را راه کن که هفت سال بازی کند و هفت سال تأدیب شود و هفت سال او را همراه »فرماید: السالم رد یک دستور رتبیتی میامام صادق علیه
گار  (.492: 3، ج 1413، هیبابوابن) 1«گردید که هیچ وگرهن خیری رد او نیست خویش گیر پس اگر رست

گاهن با فرزند توصیه شده است.  ربای نموهن پیامبر اکرم همچنین رد روایات، بابی مربوط هب استحباب بازی با فرزند وجود دارد که رد این روایات رفتار و بازی بچ
 (.484-483: 3، ج 1413، هیبابوابن) 2«شود بازیهمچـون کـودکان  وی با باید داردهرکس کودکی »فرماید: می

کان شرایط سنی چراکه پیامبر فرموده باید رد بازی با کود ظر گرفته شود؛شونده نیز رد ن توان فهمید که رد ارزیابی هر سرگرمی باید شرایط سرگرماز این روایات می
ندگی زتوانند رد انتخاب سرگرمی مطلوب رد سبک ای میگر عناصر زمینهاه بازی کرد؛ بنارباین سن و دی اه با آند آناه را رد نظر گرفت و مانند خوروحی و عاطفی آن

 مؤمناهن تأثیرگذار باشند.
اه را محصور یات بازیتوان نتیجه گرفت که این روااهی کودکاهن میبندی کلی، از مجموع آیات و روایات مذکور ردمورد معنای لعب و لهو و نیز بازیرد یک جمع

خود مذموم و انپسند خودیبنارباین بازی هب شود؛فی، اجتماعی و اخالقی میدانند که موجب رتبیت جسمانی، عقالنی، عاط رد بازی مذموم ندانسته و بازی مطلوب را امری می
 رود.شمار میپسندیده نیز هب نیست، بلکه از منظر اخالق اسالمی با شرایطی، ممدوح و

 وصیه هب ورزشت 
گارنده سبااهی خاصی مانند منابع دینی وجود دارد بیشتر ردمورد ورزش اهیی که ردمورد ورزش ردآموزه سواری، تیراندازی، شنا و امثال آن است و ن

صیه صورت ضمنی هب ورزش توآیات و روایات هب داللت التزامی و هب نیافت. البته رد ربخی از کندتصریح ی ورزشی اهرشته ۀهم بودن اهیی کلی را که هب مطلوبآموزه
اند و شود که این افراد اهل ورزش بودهیگر، مشخص میهیکل ستایش شده است و هب قرائن دکار و قویاهی ورزشاز شخصیت قرآنخصوص، رد شده است. رداین

 صورت غیراکتسابی و یا معجزه باشد.شان هبکه قدرت بدنیاه بوده است، هن آنی آنبدن تی رتب و  کردناه انشی از ورزشقدرت بدنی آن
اُه ع  هی آمده است: ... آبقره است. رد این  ۀسور 247 ، مدح طالوت رد آۀیقرآنکار رد اهی ورزشستایش شخصیت نموۀن ف  ه  اْصط  ل  ِإنَّ الل  ُه اق  اد  ز  یکْم و  ل 

ْسط   اِسٌع فِی اْلعِ  ۀب  ُه و  الل  اُء و  ن یش  ُه یْؤتِی ُمْلکُه م  الل  جِْسِم و 
الْ ِم و  ِلیٌم لْ رتی داده و او را رد دانش و را رب شما رب ]طالوت[ خدا او یقتپیامبرشان گفت ردحق (. »247)بقره/  ع 

 «.دا گشایشگر داانستو خ دهدی]نیروی[ بدنی رب شما ربرتی بخشیده است و خداوند اپدشاهی خود را هب هرکس که بخواهد م 
ه مطلوبیت این خصیص  ۀدهنددنی او دانسته شده است که نشانرد این آهی، یکی علل تفوق و ربرتی طالوت هب دیگران ربای کسب فرماندهی نظامی، نیروی ب

اش شدهگوسفندان گمکه او چواپنی فقیر بوده است که ربای پیداکردن  است. همچنین رد داستان طالوت کسی نگفته است که نیروی بدنی او معجزه بوده، بلکه گفته شده
بودن و رسد طالوت هب خاطر چواپننظر میارباین هببن (؛38۵: 1، ج 1383)قرائتی،  سوی شهر آمده بوده و هب خدمت پیامبر رسید بوده استاز اطراف هب

 هیکل بوده است.بدنی خویش قویرتبیت
گرفته کرده، گردن شیر را میهیکل بوده که هرگاه شیری هب گوسفندان حمله میقدری قویکه روایت شده هب دیگر، ستایش حضرت داوود رد منابع دینی است نموۀن

(. رد این روایت نیز چنانچه قدرت داوود غیراکتسابی باشد، ستایش قدرت آن معنا و 446: 13، ج 1403)مجلسی،  3کشیدهمی و گوسفندان را از داهن آن بیرون
 مفهوم نخواهد داشت؛ زریا امری که معجزه باشد از جانب خداست و مدح آن نیز باید مخصوص او باشد.

مطلوبیت  کنند نیز مؤیدسواری و تیراندازی توصیه میاهی خاصی مانند اسبؤمنین را هب ورزشگذشته از این احتماالت و استدالالت، روایاتی که با صراحت م 
 اه هستند.عموم ورزش

                                                           

ح  و  ِإالَّ . 1 ْفل  ِإْن أ  ْبع  ِسِنین  ف  ک س  ْفس  ْلِزْمُه ن  ْبع  ِسِنین  و  أ  ْب س  دَّ ْبع  ِسِنین  و  یؤ  ْب س  ع  ک یلْ ِع اْبن  یر  ِفیِه.د  ْن ال  خ  ُ ِممَّ ِإهنَّ  ف 
ه .2 اب  ل  ص  ْلیت  ِبی ف  ُه ص  ْن کان  ِعْند   م 

ا .3 ْنه  ْحیُه ع  ُب ل  لِّ ْأهِسِ و  ُأق  رْدِکُه و  آُخُذ رِب  أُ ن ِمی ف  اة ِمْن غ  ل ی الشَّ ُد یْعُدو ع  س  ْد کان  اْلْ  آُخُذاه  ِمْن ِفیه 3ق   ف 
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 گذران صحیح اواقت فراغت هبرتغیب 
یکی از عوامل رشد و رتبیت اخالقی  ۀمنزلسوزی رد گذران اواقت زندگی، هب نقش و اهمیت اواقت فراغت هبرب نکوهش فرصترد تعالیم اسالمی، عالوه

اش را هب چند بخش قسمت کند: ساعتی که رد رب خردمند الزم است که اواقت روزاهن»فرماید: پیامبر اکرم خطاب هب ابورذ میرد این زمینه، انسان نیز اشاره دارد. 
دهد جویی از حالل قرار میآفرینش خداوند و بخشی از آن را ربای بهره ۀتفکر ردبار آن با خداوند مناجات نماید، ساعتی که رد آن نفس خود را محاسبه کند. ساعتی ربای

(. رد روایت مشاهب دیگری، امام موسی کاظم 525: 2، ج 1362، هیبابوابن) 1«شودآرامش و آسایش قلب می کند و ماۀیاهی دیگر را تقویت میو این بخش قسمت
ار بخش تقسیم کنید: اواقتی ربای مناجات با خدا، اواقتی ربای امرار معاش و کار، اواقتی ربای انس و معاشرت با دوستانی که بکوشید اواقت خود را هب چه»فرماید: می

 یابیدانیی میبا این بخش اخیر ربای انجام امور آن هس وقت دیگر تواجویی از لذات حالل، عیوب شما را هب شما بگویند و رد دوستی خود اخالص دارند و اواقتی ربای بهره
رساند و اسرافی رد آن نیست، استفاده کنید و هب مدد این دارید و هب شرافت شما آسیبی نمیای از دنیا قرار دهید، یعنی از حاللی که دوست میربای خوداتن بهره ]...[

ینش، یا دینش را ربای دنیایش از دست بنهدآن کس از ما نیست که دنیایش را ربای د”حالل هب وظایف دینی خود ربسید، چه روایت شده است که: 
شعبه )ابن 2«“

 (.337: 1406االمام الرضا، تفاوتی از امام رضا نیز نقل شده است )؛ همچنین همین روایت با اندک(410-409: ص 1404حرانی، 
بخشی  ۀمنزلروی هب اهمیت آن هبو ازاین شده است؛ دت دانستهانجام دیگر کاراه، حتی کار مهمی چون عبا ۀرد این روایات استفاده از اواقت فراغت زمین 

آرامش و تجدید قوا، شکوافکردن استعداداه )چراکه  مانند ایجاد اهی رتغیب هب سرگرمی،از اواقت زندگی تصریح شده است. همچنین رد این روایات، هب ربخی حکمت
اهی شغلی هب یتمسئول چراکه تواانیی رد انجام اقتصادی ) ۀو توسع  ش دارد(استعداداهی انسان نق  اموری مانند مناجات با خدا و امثال آن رد شکوافییتواانیی یافتن رب 

مور ااهمیت این  ۀدهند رپداختن هب لذات حالل رد آن، خود نشانتقسیم اواقت و توجه هبآور )چراکه ، تنوع و دوری از کاراهی ماللتکند(اقتصادی کمک می ۀتوسع 
 اشاره دارد. است(

که هب کرامت انسان بودن سرگرمی وجود دارد؛ ازجمله آنشدن هب امور حالل جازی است و شرایطی ربای مطلوبدیگر روایات این است که سرگرم ۀنکت 
 آسیب رنساند و رد انجام آن اعتدال رعایت شود.

 اهی خاصرتغیب هب سرگرمی
 شود.اه ربرسی میی و شنا. رد ادامه سفارش هب این سرگرمیسواری، تیراندازی، کشت بشده رد زمان صدر اسالم عبارتند از: اس اهی سفارشربخی از سرگرمی

 و تیراندازی سوارکاری
 انفال آمده است: ۀاین زمینه رد سور سواری و تیراندازی است. ردهب آن سفارش شده اسب قرآنصراحت رد اهیی که هباز معدود ورزش

ْعُتم مِّ  ط  ا اْست  ُهم مَّ وْا ل  ِعدُّ أ  ِهبُ  ۀن ُقوَّ و  یِل رُتْ خ  اِط الْ ب  ِمن رِّ  و 
آخ ِرین  ِمن ُدوِنهِْم ال  ت  کْم و  ُدوَّ ع  ِه و  ْدوَّ الل  ا ُتنِفُقوْا ِمن ش یٍء فِی س  ون  هِبِ ع  م  ُمُهْم و  ُه یْعل  ُهُم الل  ُمون  یکْم ْعل  فَّ ِإل  ِه یو  ِبیِل الل 

ُمون   ل 
نُتْم ال  ُتظْ أ  ]دشمنان[ دیگری را جز  تدارکات[ دشمن خدا و دشمن خوداتن و]آماده بسیج کنید ات با این  اهیاسبتوان دارید از نیرو و هر چه رد و (: »60)انفال/ و 

 «.هد رفتو رب شما ستم نخوا شودمی بازگردانیدهید اپداشش هب خود شما بترسانید و هر چیزی رد راه خدا خرج کن  شناسدمیو خدا آانن را  شناسیدشاننمیایشان که شما 
: 19، ج 1403ت )مجلسی، شده اس  تفسیرهب تیراندازی « ۀُقوَّ »و رد احادیث سواری، هب ورزش تیراندازی نیز اشاره دارد رب سفارش هب اسباین آهی عالوه

2۵2.) 
                                                           

ْن یکون  ل   .1 ْقِلِه أ  ل ی ع  ْغلُوباً ع  ْم یکْن م  ا ل  اِقِل م  ل ی اْلع  ْفِس ع  ظِّ ن  ة یْخلُو فیها ِبح  اع  ه وس  اٌت ساعة یناجی فیها رهب  تعالی و ساعة یحاسب فیها نفسه و ساعة یتفکر فیها صنع اللَّ اع  اٌم ُه س  ْجم  اِت و  اْستِ اع  ْوٌن لِِتْلک السَّ ة ع  اع  ِذِه السَّ ِإنَّ ه  ِل ف  ال  ح  ِه ِمن  الْ
ا ه  ْوِزیٌع )تفریغ( ل  ُقلُوِب و  ت   ِللْ

ة لِمُ اجْ  .2 اع  اِش و  س  ع  ْمِر اْلم  ة ِْل  اع  ِه و  س  اة اللَّ اج  ة لُِمن  اع  اٍت س  اع  ع  س  ْرب  اُنکْم أ  م  ْن یکون  ز  ِهُدوا فِی أ 
ْخلُون  ت 

ة ت  اع  اِطِن و  س  کْم فِی اْلب  کْم و  یْخِلُصون  ل  کْم ُعیوب  ُفون  رِّ ِذین  یع  اِت الَّ اِن و  الثِّق  ْخو  ة اْْلِ ر  اش  ْقِدُرون  فیها  ع  ة ت  اع  ِذِه الس  م و  ِبه  ح رَّ یرِ مُ اِتکْم فِی غ  ذَّ ِلل 
ة و ما ال سرف فیه؛ نیا بإعطائها ما تشتهی من الحالل و ما ال یثلم المرو  ا من الد  ات ... اجعلوا ْلنفسکم حظ  اع  ِث س  ال  ل ی الثَّ ین، فإهن  روی:  ع  ا من رتک دنی»و استعینوا بذلک علی أمور الد   «.اه لدینه، أو رتک دینه لدنیاهلیس من 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
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هب این ورزش حتی هب قصد تفریح و سرگرمی نیز نیز کند، رد روایات سواری را ربای آمادگی رد جنگ توصیه میانفال، که ورزش اسب ۀسور 70 رب آۀیهعالو
)کلینی،  2«طال بود 1یهآن چند اوق  ۀدوانی رتتیب داد و جازیاسب ۀجدم رسول خدا )ص( مسابق »فرماید: العابدین میامام زینسفارش شده است. رد همین زمینه، 

 (.49، ۵، ج 1407
؛ شیخ 87: ص 1413)حمیری، « 3دوانی رتتیب داده و جوازی را از مال خویش رپداختاسب ۀرسول خدا مسابق »فرماید: رد روایت دیگری، امام باقر می

است، بلکه پیامبر مخارج جوازی ربندگان مسابقه را نیز خود هب عهده  دهدوانی جازی شمرده شتنها تعیین جازیه رد اسبهن. رد این روایت، (255: 19، ج 1409حر عاملی، 
. هب این روایات، روایات مربوط مشخص است که اگر ورزش همراه با مسابقه باشد، حتماً مفیدرت و دلپذریرت خواهد بود و این مسئله مورد توجه شرع نیز بوده است اند.گرفته

: 5، ج 1407)کلینی،  4سواری یا تیراندازیشترسواری یا اسب ۀرد روایتی آمده است که جازیه حالل نیست؛ مگر رد مسابق توان افزود. هب شترسواری را نیز می
50). 

سواری، ارضای میل آدمی هب سفارش هب تیراندازی و اسب توان احتماالت مختلفی را ردنظر گرفت. یکی از عوامل مهماه میرد چرایی و علت این سفارش
شد؛ سواری ممنوع میغیر از جنگ، تیراندازی و اسب اهست؛ زریا اگر ارضای میل هب سرگرمی هدف نبود، باید ردصورت اخالقی رد این ورزشسرگرمی هب

ای ارضا د و باید ربشده است. میل هب سرگرمی رد زمان حاضر نیز وجود دارسرگرمی نیز داشته رد صدر اسالم ربگزار می ۀگوهن نیست و مسابقاتی که جنب که اینردحالی
 اندیشی کرد.آن چاره

گارنده می کنار  وانی رداه کارکرداهیی مانند شکوافکردن استعداداهی جسمی، روحی و ررسد این است که رد آن زمان، ربای این ورزشدلیل دیگری که هب ذهن ن
اهی گوانگون نیز این کارکرداه اتحدودی رد مورد ورزش رد زمان حال بوده است.قلمروی آن متصور  ۀیادگیری مسائل نظامی ربای دافع از خود و یا حفظ اسالم و توسع 

 اهی دیگر باشد.تواند منشأ مطلوبیت و جواز اخالقی ورزشوجود دارد و می
 کشتی

اند روایی خود قرار دادهخصوص رد کتب که ربخی از محققان بابی رد ایناهیی دال رب مدح ورزش کشتی وجود دارد؛ اتجاییرد ربخی از روایات، گزارش
روزی افطمه علیهاالسالم همراه امام حسن و امام حسین علیهماالسالم هب عیادت پدر »ه (. رد این روایات آمده است ک346-344: 24، ج 1386)ربوجردی، 

گاه پیامبر اکرم هب حسن و حسین علیهماالسالم فرمود: بپا خیزید و با هم کشتی بگیرید. آن فرمود: یز مشغول کشتی گرفتن شدند ... پیامبر رد حین کشتی میاه ن رفت... آن
رپسید. پیامبر رد جواب  آفرین رب تو ای حسن! با یک حمله، حسین را رب زمین زبن! افطمه علیهاالسالم از این رفتار پیامبر اکرم تعجب کرد و علت این طرفداری را

 5«جبرئیل گوید: ای حسین! با یک حمله حسن را رب زمین زبن! کهردحالیبا یک حمله حسین را رب زمین زبن  فرمود: دختر عززیم! آیا راضی نیستی من بگویم: ای حسن
 (.446-44۵: 1376، هیبابوابن)

                                                           

 (404: 1۵، ج 1414منظور، )ابن معادل چهل ردهم .1

ة .2 اٍق ِمْن ِفضَّ و  ْبع  أ  ل  فیها س  ع  یل  و  ج  خ  ی الْ ْجر  م  أ  لَّ یِه و  آِلِه و  س  ل  ُه ع  لَّی اللَّ ِبی ص  ْن النَّ  أ 
ه  .3 ه علیه و آله»ان رسول الل   سابق بین الخیل و اعطی السوابق من عنده« صلی الل 
ال .4 ْصٍل یْعِنی النِّض  ْو ن  افٍِر أ  ْو ح   ِإالَّ فِی ُخفٍّ أ 

ب ق   ال  س 
دوق  .5 ه البرقی عن أبیه عن 361أمالی الص  ثنا أحمد ابن أبی عبداللَّ ثنا علی بن الحسین السعد آبادی اقل: حد  د بن موسی بن المتوکل اقل: حد  ثنا محم  ادق : حد  ه الص  ام عن أبی عبداللَّ ح   السالمهی عل فضالة بن أیوب عن زید الش 

د بن علی الباقر عن أ د عن أبیه محم  بی صلی الله علیه و آله المر السالمهمی عل بیه جعفر بن محم  بی صلی الله علیه  ضهاقل: مرض الن  تی عوفی منها فعادهت افطمة علیهاالسالم سیدة الن ساء ومعها الحسن والحسین )إلی أن اقل( فقال لهما الن  ال 
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بود. آن گردی را ردحال چرای گوسفندانش دید که هب زور و بازو معروف یابانب روزی پیامبر اکرم هب صحرا رفت. رد آنجا عرب »همچنین وارد شده است که 
مسابقه قرار داده شد. پیامبر اکرم رد جریان کشتی مرد  ۀیک گوسفند هم جازیو قبول کرد را  مرد هب پیامبر اکرم پیشنهاد کرد که با وی کشتی بگیرد؟ پیامبر اکرم این پیشنهاد

گام مرد عرب گفت: اسالم را رب  مرد عرب پیامبر اکرم بار دیگر با وی کشتی گرفت و باز ۀعرب را رب زمین زد و با ردخواست دوبار هم او را رب زمین زد. رد این هن
 1«سفندانش را هب وی بازگرداندمن عرضه کن؛ اتکنون کسی جز تو مرا هب زمین زنده است. پیامبر اکرم اسالم را هب او عرضه کرد. آن مرد مسلمان شد و پیامبر اکرم نیز گو

 (.82: 14، ج 1408)نوری، 
( و جوازندادن هب کشتی ردحال 208: 60، ج 1403)مجلسی،  2گرفتن حضرت علی با شیطانگرفتن وجود دارد؛ مانند کشتیی ردخصوص کشتیهمچنین روایات دیگر

 هب روایات گذشته ضمیمه کرد. توانمی( که دال رب جواز آن ردحال غیراحرام است؛ این روایات را نیز 367: 4، ج 1407)کلینی،  3احرام
 شنا

حسین علیهماالسالم هب شنا رد رود فرات اه آمده است که امام حسن و امام اهی متعددی ردمورد شنا وارد شده است. رد ربخی گزارشارشرد روایات سف
 (.320: 43، ج 1403)مجلسی،  4رپداختندمی

(؛ همچنین ایشان 473: 1382است )اپینده،  5همچنین رد روایتی از پیامبر نقل شده که بهترین سرگرمی مرد مؤمن شنا و بهترین سرگرمی زن ریسندگی
 .(47: 6، ج 1407)کلینی،  6هب فرزندان خود شنا و تیراندازی بیاموزیدفرمایند: می

، اند، امروزه باید مفهوم شناخی از محققان نیز گفتهربکه  سرگرمی مفید است. همچنان ۀمنزلاهمیت و مطلوبیت این ورزش هب ۀدهنداه نشاناین سفارش
فاهیمی مانند م سواری، موتورسواری، تمرین رانندگی نیز بشود. اگر رد گذشته اتآنجاکه شامل مفاهیمی چون چرخ سواری و حتی شترسواری را توسعه داد؛اندازی اسبتیر

از ارتفاعات نیز  رپش، کوهنوردی و باالرفتن ۀو مسابق اند واپیما نیز ردخور توجهشنا رد آب وجود داشته، امروزه شنا رد هوا نیز مطرح است و چتربازی و رپواز با بالگرد و ه 
 (.97: 1390شمار روند )بهشتی و منطقی، توانند سرگرمی اخالقی هبمی
 گیرینتیجه

 این نتایج حاصل شد: فرعی سؤاالتمطالب گذشته رد جواب با توجه هب 
                                                           

غیر و آله: قوما اآلن افصطرعا فقاما لیصطرعا وقد خرجت افطمة فی بعض حاجتها فدخلت فسمع  بی وهو یقول: اهی یا حسن، شد  علی الحسین افصرهع فقالت له: یا أهب وا عجباه، أتشج ع هذا علی هذا أتشج ع الکبیر علی الص  فقال ت الن 
 أما رتضین أن أقول أان: یا حسن، شد  علی الحسین افصرهع وهذا حبیبی جبرئیل یقول: یا حسین، شد  علی الحسن افصرهع؟! هلها: یا بنی 

ِبی ا .1 نَّ النَّ ِدیِث أ  ح  ِلی: و  فِی الْ ِر الآلَّ بِی ُجْمُهوٍر فِی رُد 
هِ  (ص)ْبُن أ  ُسوِل اللَّ ال  لِر  ق  ة ف  ْوُصواًف ِباْلُقوَّ ُه کان  م  ماً ل  ن  ی غ  اِبیاً رْیع  ر  ْع ی أ  أ  ِح ف ر  ْبط  ج  یْوماً ِإل ی اْلْ  ال   (ص) خ ر  ق  ِنی ف  اِرع  ْن ُتص  ک أ  ْل ل    (ص)ه 

ا ت  ُ م  هع  ار  ص  اة ف  ال  ش  ق  ْسِبُق ِلی ف 

ِبی  ُ النَّ هع  ر  ص  ال   (ص)ف  ق  ْوِد ف  ک ِإل ی اْلع  ْل ل  ابِی ه 
ر  ْع ُه اْلْ  ال  ل  ق  ِبی  (ص)ف  ُ النَّ هع  ر  ص  ُ ف  هع  ار  ص  ی ف  اة ُأْخر  ل  ش  ْسِبُق اق  ا ت  ض   (ص)م  ر  ع  یُرک ف  ِنی غ  ع  ر  ٌد ص  ح  ا أ  م  م  ف  ْسال  ل ی اْْلِ ِرْض ع  ْع ابِی أ 

ر  ْع ال  اْلْ  ق  ل  ف  م  هِ ی ع  ْسال  ُه. اْْلِ ن م  یِه غ  ل  دَّ ع  م  و  ر  ْسل  أ   ف 
ل ی ب  . 2 ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  ع ع  ی أ  أ  : ر  ل  ٍر ع اق  ْعف  بِی ج 

ْن أ  اِدِه ع  اِت، ِبِإْسن  ْفِسیُر اْلُفر 
هع  ...ت  ر  ُ و  ص  هع  ار  ص  اُن ف  یط  ُ الشَّ هنَّ ُه أ  ف  ر  ع  یخاً ف   اهِبِ ش 
ْعُض  .3 ع  ب  ْو یق  اٌح أ  ُه ِجر  یب  ْن یصِ ة أ  اف  خ  ُه م  ل  ال  یْصُلُح ل  ُه اق  ْل یْصُلُح ل  اِرُع ه  ِن اْلُمحِْرِم یص  ْلُتُه ع  أ  ْعِرِه.س    ش 
لَّی . 4 یِن ص  حُس  ِن و  الْ ح س  ْرُت ِبالْ ر  ینم  ار  اِن فِی ِإز  ْنِقع  اِت ُمْست  ا فِی اْلُفر  ا و  ُهم  یهِم 

ل  ُه ع   اللَّ

باح .5  و خیر لهو المرأة المغزل.ه خیر لهو المؤمن الس 
6. . ایة  م  ة و  الرِّ اح  ب  کُم السِّ د  ْوال  ُموا أ  لِّ  ع 
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عام هب سرگرمی، شامل رتغیب هب شادی و نکوهش غم، رتغیب هب بازی و سرگرمی و رتغیب هب گذران صحیح اواقت  کنندهبی رتغ  اهیآموزه. ربخی از 1
 شوند.فراغت می

 شوند.شتی و شنا میسواری، تیراندازی، ک خاص هب سرگرمی شامل رتغیب هب اسب ۀکنندبی رتغ  اهیآموزه. ربخی از 2

ی اهآموزهشناسی سرگرمی، توجه هب ازجمله مفهوم بودن سرگرمی مرهون اموری استرب شرایط اخالقی هب سرگرمی کنندهبی رتغ  اهیآموزه. داللت 3
صورتی اهی خاص هستند فقط رداهیی که ردمورد سرگرمیمطلب که آموزه مانند آنچه ردمورد لهو و لعب رد منابع اسالمی آمده است، توجه هب این اهیسرگرم  ۀکنندمذمت

 اه روشن باشد.شوند که علت رتغیب هب آناه میسرگرمی دلیل مطلوبیت ساری

 وآموزش )مانند یادگیری فنون نظامی و غیر آن(، تفریح  علت و حکمت رتغیب هب سرگرمی رد منابع اسالمی شامل ربخی خواص سرگرمی، مانند یادگیری و
 شود.آور میدوری از کاراهی ماللت وع رد زندگی واهمیت تن  اقتصادی، ۀ، توسع شادی، آرمیدگی و تجدید قوا، شکوافکردن استعداداه

اهی اساسی مسئولیتبیت جسمی، روانی و روحی دارد، رد راستای یی دارد: بیهوده نیست و اهدافی مانند ایجاد شادی مشروع، رتاهیگ ژیوسرگرمی مطلوب چنین 
 .شودیم ال رعایت داختن هب آن اعتد، رد رپزندینم حالل است، هب کرامت انسان لطمه شده ربای انسان است، تعیین

معیاراهی  ،قیبایداه و نبایداهی اخالبا بیان  وب و هن بد است و اسالمسرگرمی ذااًت امری هن خ  دست آمد که نفسردنهایت رد جواب سؤال اصلی مقاله این نتیجه هب
 شوند.اه میطلوبیت آنم دارند که موجب اه خواص و کارکرداهیی ؛ طبق بیاانت شرعی، سرگرمیدکنیم مطلوبیت آن را بیان 
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Encouraging Entertainment in Lifestyle From The Perspective Of Islamic 

Ethics  
Seyyed Abdollah Mirkhandan1 

Abstract 

Given the increasing growth of leisure and the emergence of new and modern entertainment in the 

human lifestyle, considering the place of these entertainments in the lifestyle is one of the moral 

challenges of the present age. Considering new hobbies’ pros and cons, it should be clarified under what 

conditions these hobbies can be useful. The present research with a descriptive-analytical method seeks 

to study the teachings of Islamic ethics, particularly the arguments motivating entertainment in this field. 

This article concluded that entertainment could also be used to achieve Islamic goals. Islam, by stating 

the moral ‘’should and shouldn’t,” sets the criteria for this desirable and valuable utilization. 

Accordingly, useful entertainment is not in vain even if it is in line with the essential responsibilities 

assigned to human beings; it is permissible, it does not harm human dignity, and moderation is observed 

in dealing with it. Also, according to the teachings encouraging entertainment, some of the properties 

and functions of desirable and useful entertainment are: learning and education, creating fun and 

happiness, relaxation and rejuvenation, flourishing talents, and creating economic development and 

diversity in life. 

Keywords: Entertainment, Encouragement to Entertainment, Lifestyle, Islamic Ethics 
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