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 دهيچک
را  ياخالق يسرگرم يهاشاخصهد يبا، ياسالم يداشتن سبک زندگ يبرا. است ياز سبک زندگ يبخش مهم يسرگرم

ها ن شاخصهياز ا يافتن برخي يدر پ، يزيتجوو  يليتحل -يفيتوص يبا روش، قين تحقيکرد. ا يبررس يدگاه اسالمياز د
 يستتبک زندگم که در يديجه رستتينت نيبه ا، قيتحق نيدر ا. نه برطرف گرددين زميدر ا يو نظر ياستتت تا خد دانشتت

ارتباط ، يسبک زندگ يهامؤلفهر يساو  يانهيبا عناصر زم، اصولين مطرح است. ا يکل ياصول يسرگرم يبرا، ياسالم
سو صه يبرخه دارد. يدو شاخ ب، ي، توجه به عالم غي، توجه به قرب الهييدگرايعبارتند از: توح ياخالق يسرگرم يهااز 

، سرگرم نشدن به گناهان و اعتدال در يدر سرگرم يهوده و عبث نبودن، حفظ کرامت انسانيبودن، ب يي، عقالييگراواقع
 .يپرداختن به سرگرم

 .ياسالم ي، سبک زندگيت فراغت، سبک زندگمطلوب، اوقا ي، سرگرميسرگرم :هادواژهيکل
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 مقدمه

کنند تا آنها را يمبيان را  يوديرفتار انسان ق يبرا ، خود يدئولوژياو  ينيبطبق جهان مکاتب گوناگون بر

و  اعمال سووودآور يخواهانه و برخيمکاتب اعمال آزاد يبرخنمونه، به عنوان . کنند يا بد معرفيخوب 

کردن  يروش زندگ، ن اسالميدانند. ازآنجاکه ديده ميپسند يخواهانه را رفتارهااعمال عدالتنيز  يبرخ

سطوح زندگ ست، در خصوص رفتارها يو معنو ي، ماديو اجتماع ياعم فرد، يدر همه  سان يا از  يان

 يمتعدد يهاچالشبا ، ن خصوصيگذشته در ا يهاپژوهشدارد.  ييدهايدها و نبايبا، هايجمله سرگرم
سترو بوهروب شناخت . ده ا شرعيد و ابهام در مفاهيجد يهايسرگرممانند ابهام در  چون لعب و  يم 

در عرصه  ياخالق يکل يارهايق معي، مشکل تطبيدر عرصه سرگرم يلهو، ندانستن حکم اخالق اسالم

 يم اسالميبه تعال ،مسلمانان يدر سبک زندگ نظرانصاحب يبه اعتقاد برخ، اساسنيبرا ... .و  يسرگرم

است  يدر کنار توجه به مراسم عزادار، ياد شرعينمونه آن عدم توجه به اع .نشده است يچندان توجه

 ، به نقل از شبکه اجتهاد(.يشاهرود ي)باقر

سووبک در  نکهيدهد؛ مانند ايمپاسوو  ، نه وجود داردين زميکه در ا ييهاپرسووش ين مقاله به برخيا
اصوول  ينق اي؟ تطبروند، کدامندميبه کار  يسورگرم که در مورد ياخالق ياصوول کل، يماسوال يزندگ

اج به ياحت،يگر مطرح در عرصووه سوورگرميد يهاچالش چگونه اسووت؟، يدر عرصووه سوورگرم يکل

 .طلبدديگري ميدارد که مجال  يشتريب يهايبررس

 ياخالق يسرگرم يهاشاخصه

 :د به چند نکته اشاره کرديبا، هاشاخصهبيان ش از يپ
خود و  يگذران اوقات فراغت است که گاه به خود يو نوع ينفسان يحالت، «يسرگرم»منظور از . 1

جاد يچون ا يو به قصوود امور ياريارزش دارد و به صووورت اخت، يامور زندگسوواير فارغ از 
شکوفايتفر ستراحت و  صود ما از  رد.يگيصورت م يو اجتماع يفرد ييح، تنوع، ا سبک »مق

ندگ تاميهمگرا )کل يالگو، «يز عه منظمي، (يت  ها يا مجمو تار ، يرونيو ب يدرون ياز رف
و  هاحيالت و ترجياز تما ياپاره يا گروه بر مبنايهاسووت که فرد ييو دارا ياجتماع يهاوضوو 

 (.78، ص 1387، يکنيکند )مهدويا انتخاب ميابداع ، خود يطيط محيدر تعامل با شرا
با موضوعات  يم ارزشيب مفاهيمعموالً از ترک، ياخالق يهاا همان اصول و گزارهي ياخالق يهاشاخصه. 2

سان به صفات ان ضوع ا، ياريک فعل اختيز به عنوان يها نيسرگرم. نديآيوجود م چون افعال و  ن يمو
شيمفاه ستند )ر.ک: عل يم ارز صدر، 1390زاده، يه شي(. مفاه1377؛ ر.ک:  ن يترمهم، خوب و بد يم ارز
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شيمفاه سر و کار دارند. يدم نهستند که عموم مر يم ارز م ياز نکات مهم در خصوص مفاه يکيز با آنها 

م بد و يز مفاهيطور که در عرف مردم نمراتب هستند و همان يدارا، مين مفاهين است که ايخوب و بد ا

با درجات  يهاارزش يز اعمال دارايتر وجود دارد، در اخالق نخوب ا خوب ويبدتر و  فاوت و  مت

شاخصه رجحان داشته يک و  يک شاخصه الزاميممکن است ، نيبنابرا. هستند يو بد ياز خوب، يمختلف

م نظام يدر ترسوو ياخالق يهات شوواخصووهين اهمييتع يبرا ،م الزام و رجحانيباشوود. اسووتفاده از مفاه
سالم يحات رفتاريترج سبک زندگي، يا سد؛يبه نظر م يضرور يمؤمنانه، امر يا همان  بايد چراکه  ر

ا بهتر است به ي ،ا الزم استيبند باشد؟ آيها پان شاخصهيد تا چه اندازه به ايمؤمن با کيمشخص شود 

شد؟ مثالًيآنها پا شد  يوقت، بند با شخص  صيم شاخ سرگرم ياخالق ةک  صه  و  ييدگرايتوح يدر عر

 ت شود.ين شاخصه رعاياست ا« بهتر»نکه يا اي ،است «الزم»د که کرد مشخص يبا، است يپرستگانهي

هم ، ابعاد يناست. ا يسلبو  يجابيابعد  ياست که دارا ييهاشاخصه، ياخالق يهاشاخصهراد از م. 3

ند ياخالق يهاالزامو هم در  هارجحاندر  عد ا، مثالً .مطرح هسوووت مات اخالق يجابيب  يدر الزا
ست که  ي، اموريسرگرم سرگرميا شد. در ا ديبا يک  شته با  يگزاره اخالق، صورت ينآنها را دا

 يالزامات اخالق ياما بعد سووولب. شووووديمان يب« مثبت» به صوووورتو « ديبا»با مفهوم ، د نظرمور

ست که  ي، اموريسرگرم «  دينبا» يبا کلمه منف ياخالق ةرد و گزاريآن را دربر گ يسرگرم« يدنبا»ا

روشن شدن  يابر .شوديمان ي( بردينگ دربرد ... يبا مثالً) يا با فعل نفي( و رديگ دربر...  يدنبا مثالً)

داشته  ييدگرايد مخالفت با توحينبا هايسرگرم، مثالً. شوديمبيان ک مثال ي، يبندميتقسن يا يدهفا

و  کندينمرا مطرح  يالزام يجابيدارد و در جنبه ا ياما بعد سلب. است يالزام، ن شاخصهيباشند. ا
از  يفاوت اسوووت. برخت، ن دوين ايباشوووند و ب ييدگرايمروج توح هايسووورگرمد يبا ديگوينم

نداشته باشند.  يدن عقايهم با ا ياما مخالفت، نباشند يديد توحيممکن است مروج عقا، هايسرگرم

ها از يگونه سرگرمينها الزم است، ايدر سرگرم ييدگرايت توحيرعافته شود اگر گ، اساسنيبرا

شد يمنظر اخالق سند خواهند  شود اگر گ. ناپ شته  ييدگرايفت با توحد مخالينبا هايسرگرمفته  دا

شد، ا سرگرمينبا سند يها امريگونه  سلب يجابين بعد ايل بيشوند. با تفصيده محسوب ميپ  يو 

  .شوديمشتر روشن يب، انيدو ب ين، تفاوت مدلول اياحکام اخالق
  استخراج کرد: ياخالق يهاشاخصهرا در خصوص  ياخالق يديچهار مفهوم کل توانيمبنابراين، 

 .ستيسته ني: شايرجحان سلب ؛سته استي: شايجابيرجحان ا ؛دي: نبايالزام سلب ؛دي: بايجابياالزام 

، ي، فرهنگي، اجتماعياسيچون اقتضائات س يطيده محيچي، از عناصر پياخالق يهاشاخصهو  اصول. 4
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ستنباط شاخصه اخالق يبرا يعبارت مالحظه اخالقرو، ازايند. يرپذيم ريتأث ياقتصاد  ترمناسب يا

ک يکه بستر وقوع است،  يانهيو عناصر زم ياصول کل توأمانمالحظه ، ن عبارتي. منظور از ااست

ستند ياخالقموضوع  ست. « موازنه متفکرانه»ن مبنا از روش يا ؛ه شده ا ن روش، در يا طبق براخذ 

ق يطبت هايسرگرم بر ياخالق يکل يهاشاخصهد هم يبا، يدر مورد سرگرم يشاخصه اخالق استنباط

ن يبه کار گرفته در ا آالتنيماشوومانند ابزار و ، هايسوورگرم يطيشوووند و هم عناصوور محيداده م
در  ييشووود تا اگر خطايمالحظه م ،و امثال آن هايسوورگرماز  يبرخ يط مجازي، محهايسوورگرم

شت شرع يعقل يهابردا صول اخالقييدر تع، يو  شت دجوو ين ا صحدا شود. همچني، ت د يبا، نيح 

 يقرب الهموجب آنچه ، مثالً. دارند ييهاتفاوتگر اشتراکات و يکديارها با ين معيه داشت که اتوج

ت شاخصه يل اهميبه دل. شودينم يموجب قرب اله، ستيهوده نياما هرچه ب؛ ستيهوده نيب شوديم

 .شوديمبيان ها به صورت جداگانه ن شاخصهيآن، ا رينظامقرب بودن و 

به  يد و قوين ارتباط شديگاه چنان ا، يف اخالقيبا حکم و تکل، يانهياصر زمدر خصوص ارتباط عن. 5
 يرا امر يدر مورد سوورگرم ياخالق يکل يهاشوواخصووهارائه ، يکه ممکن اسووت برخرسوود ينظر م

شمار آورند شوار و ناممکن به  ست که آيخصوص، ا يندر ا ييمبنا يسؤال، ينبنابرا. د ا اخالق ين ا

نکه تنها در امور يا اي، ارائه کند ياخالق يکل يهاشوواخصووه، نهين زميد در ايباتواند و يم، ياسووالم

را  ياسووالم يهادگاهيتوان ديمعدود و محدود به زمان صوودر اسووالم خواهد بود، م طبعاًکه ، يجزئ

 گفت:يد باپرسش ن يجو کرد؟ در پاس  به اوجست

از ناشووي ز اسووت، يو ناچ يها جزئيمدر مورد سوورگر، ياسووالم ين فکر که مالحظات اخالقيا اوالً،
شناختن مبان سالم ين ست ياخالق ا س ،مبدأ، ينيب؛ چراکه جهانا شنا سان و  يمعاد و برنامه تکامل ان

انسان  يزندگ يهاعرصههمة  ين است که اسالم برااياز  يحاک يهمگ، ياخالق اسالم يسازانسان

ن انتظار از ينخست، نااند. به گفته محققفته شدهن برنامه در نظر گريز در هميها نيسرگرم. برنامه دارد

ک دوره يک جامعه و ي، حسب وض  و حال يموقت يهاارائه برنامه يجا ن است که بهاين خاتم يد

جام  و فرازمان  يک قانون اساسيشد، آورنده ين آورده ميشيپ يهانييکه توسط آ، خاص يخيتار

 (.30-26، ص 1369، ي)مطهرو فرامکان باشد 
ست يبرنامه زندگ ين خود نوعيد اً،يانث صه مهم به عنوانز يها نيسرگرم. ا سان ياز زندگ يعر ، ان

 ييارشاد و راهنما به منزله، و خاص يموارد جزئ، ن راستايدر ا. قرار دارند ينيم ديتحت پوشش تعال

 خواهند بود.ئي گر موارد جزيد يکشف حکم اخالق يبرا يو راه يبه اصول کل
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سائل جزئ يم کليوجود تعالون بر اين، افز ،ثالثاً رف  تعارضات  يبرا ييهاييو راهنما يو ارشاد به م

 ن مدعاست.يا يل براين دلي، خود بهتريسرگرم از جملهدر مسائل مختلف ، و امثال آن ياخالق

 هايسوورگرم نهيدر زم ياخالق يکل يهان شوواخصووهيتراز مهم يبرخ يبه بررسوو، ن نکاتيابيان پس از 

 :ميردازپيم

 ييدگرايتوح

صود از  سرگرم« ييدگرايتوح»مق ست که اميا، يدر بحث  سانين ا ل به ياز جمله م، ال و حرکات ان
ستا يد همگيبا يسرگرم سو يدر را سان به  ستش خدا و حرکت ان شد يقيکمال حق يپر ، خود با

ستاي شد. در آ يمخالفتکم د شته با ستگانهي، توجه به يات متعدديبا آن ندا گذران اوقات در  يپر

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ »د: يفرمايم ميخداوند در قرآن کر، به عنوان نمونه. فراغت گوشووزد شووده اسووت

وا إِلَ َّهِ خَيلَهْوًا انفَضُُُّّّ  ندَ الل َا عِ ُلْ م ًا ق َائِم َا وَتَرَکوک ق َّهُ خَيه «  نَيرُ الرَّازِقِيرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَالل

که يو تو را درحال شونديم آوريآن رو يبه سو، ننديبب يا سرگرميستد  و و چون داد(؛ 11معه: )ج

سووتد بهتر اسووت و خدا  و و از داد يبگو آنچه نزد خداسووت از سوورگرم، کننديترک م ياسووتادهيا
 .دهندگان است ين روزيبهتر

ست ييدگرايتوح يکه مظهر واقع، به نماز يتوجهيل بيدل، هين آيدر ا شدن به امور ، ا سرگرم 
 يت فراغتيفعال، نيبنابرا. ها شده استيگونه سرگرمنين مسئله موجب نکوهش ايهم. است ييايدن
، مؤمنانه يدر سووبک زندگ، گريبه عبارت د. رها شووود يو واقعغايي ب شووود تا هدف موجد ينبا
ست يکيآل و هدف دهيا سرگرم. همة ا سان از جمله  ستا، هاياعمال ان رد. يگيهمان قرار م يدر را

طور که در همان. اسووت ين اصوول اخالقيبا ا يعدم مخالف سوورگرم، «ييدگرايتوح»البته منظور از 
همه سووت يالزم ن ؛شوووديمحسوووب م يخود الزام اخالق، ن عدم مخالفتيا، نکته سوووم گفته شوود

سان مروج عقا يهايسرگرم شند، بلکه هم يديد توحيان صل يبا ا مخالف، قدر که در عملنيبا ن ا
شند ياخالق ياعتقاد ستا، نبا نه ين زميدر ا يداتيز مؤين ينيشوند؛ از منظر ديآن محسوب م يدر را

ز است: لذت بردن از يمؤمن در سه چ يسرگرم»د: يفرمايم امام باقر يتيدر روا، مثالً. وجود دارد
 (.161، ص 1، ج 1362ه، يبابو)ابن« با دوستان و نماز شب يهمسر، شوخ

خوانده « يسرگرم»، ز هستين يديد توحيکه مروج عقا، چون نماز شب يعمل عباد، تين رواير اد
خوانده شده  يز سرگرميبا دوستان ن ياز همسر، شوخ يورچون بهره يامور، اما در کنار آن. شده است

مخالف  ،يعيچون به صورت طب؛ ستنديد نينفسه، مروج اعتقاد به توحين امور فينکه ايبا وجود ا. است
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 يسمت و سو ياگر کس، نيبنابرا. شونديآن قلمداد م يدر راستاو شوند يمحسوب نم يپرستگانهيبا 
ن يا. ابديين هدف سوووق ميز به سوومت همياو ن يهايسوورگرم، باشوود يپرسووتگانهياعمالش به سوومت 

 شوند.يو مطلوب محسوب م يآرمان، هايسرگرم
سوولطه  ينف، ييدگرايمظاهر توح يکي. الزم اسووت ييگراديبا توح يعدم مخالفت سوورگرمبنابراين، 

رد. مقام معظم يگيمد سوورچشوومه ياسووت که از اعتقاد به توح ين امريان اسووت. ايگران و طاغوتسوولطه

 د:يفرمايان ميسلطه طاغوت يو نف ييدگرايدر مورد ارتباط توح يرهبر
 يهاست. خدا را در زندگانسان يراب يک روش زندگيبلکه ، ستين يو فکر يه فلسفيک نظريد صرفاً يتوح

ما و  غمبريپ يام اصتتليگوناگون را کوتاه کردن. ال إله إال اهلل که پ يهاخود حاکم کردن و دستتت ردر 

ست، به معنايهمه پ ست که در زندگيا يغمبران ا س ين ا سان و در انتخاب روشيو در م ، يزندگ يهار ان

 يايدا کند، دنيتحقق پ يجامعه بشر يد در زندگيکنند. اگر توحد دخالت ينبا، هاطانيو ش يطاغوت يهاردر 

 (.34، ص 1391، يفي)شر انسان. يقيحق يدر خدمت تکامل و تعال ييايبشر هم آباد خواهد شد؛ دن

که به ، يند که هر سوورگرمکيمرهنومن جه ين نتيما را به ا، يسوورگرمبحث ن مسووئله در يق ايتطب

، کنديج ميو امثال آن را ترو ياقتصوواد يفرهنگ ياسوويسوو يهاامو انظالم از نظ يريپذسوولطه ينوع

ست و با توح يامر سند ا صهيمنافات دارد. ا ييدگرايمذموم و ناپ شاخ در بخش حفظ کرامت ، ن 

 شود.يح داده ميشتر توضيب يانسان

 يقرب اله

صل، يقرب اله سبک زندگ يهدف خاص و ا سالم يدر  سوب م يا در تواند يم، ن واژهيشود. ايمح

ن کننده ييرگذار و تعيها تأثياز جمله سوورگرم، افعال مختلف انسووان يگذارار ارزشيو ارائه مع يالگوده

شد؛ چرا سالمااز متفکر يکه برخ با شود و عمل يم يکه موجب قرب اله يعمل خوب را به عمل، ين ا

 .(160، ص 8ق، ج 1423، يتهرانيني)حس اندف کردهيتعر، شوديم يکه مان  از قرب اله يبد را به عمل

 مشخص شود.« يقرب اله»د ابتدا مفهوم يبا، ارين معياتعيين  يبرا

شده که  يگوناگون يهايپردازهينظر، «يقرب اله» يدر معنا ست. در مورد مفهوم قرب گفته  شده ا
مطاع  به  ياطاعت اسوووت که طاعت موجب تقرب مطعبارت از »و در اصوووطالح  يکينزد يعني، قرب

، نيهمچن .«شود و قرب را اطاعت دانند که مسبب طاعت استيم اطاعت شده[ يه به سوکنند]اطاعت

، است ان محب و محبوبيو آنچه حائل م يان بردارياز م، ديش آياست که هر چه پ قرب آن»گفته شده 

. گنجديقرب در عبارت نم يمعنا: ز معتقدندين يبرخ .(1475، ص 3، ج 1373، يسجاد) «يبرطرف کن
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ست که تو در و قرب آن»اند: ف کردهيگونه توصنير عبارت ارا د آن شو يا ر خود ي، خود را و غيگم 

و  يکاشوووف) «کرد يو مطلقاً از او عبارت نتوان يو از کجا آمد يکه کجا بود يچ ندانيو ه يرا گم کن

ندگان يودانند که پيم يدن به کماالتيرا حاصل رس يز قرب الهين يبرخ .(214 ، ص1 ، ج1356ان، ينيمع

 .(123 ، ص2 ، ج1384، يرضوان) ابندييبه آن دست م، يت و بندگيراه عبود

ُسهُ» آمده است:« يقرب اله»ز در مورد يدر قرآن ن وَ نَحُْن  وَلَقَد خَلَقْنَا الْإِنَسانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَْسوِسُ بِهِ نَفْ
به او  ياوسوسهکه نفس او چه  ميدانيمو  ميادهيآفررا و ما انسان ؛ (16: )ق «ديهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريأَقْرَبُ إِلَ

 م.يترکينزدو ما از شاهرگ ]او[ به او  کنديم

سان ينيه، قرب تکوين آيدر ا« قرب»مراد از ، هيآ ينه ابتدايبه قر ستخداوند به مطلق ان ؛ اعم از ها ا

شند و  ياله ياياز اولاينکه  ستيا با شند. آنچه مد نظر ا صطالح خ، نبا صا ست که از اطاعت اله يا  يا

با بحث ما متفاوت ، ن جهتيه از ايمدلول آ، نيبنابرا. شوديها نمرد و شامل همه انسانيگيسرچشمه م

ن يبا بحث ا، اسووت يک نوع قرب روحانيمتضوومن ، هين آيقرب در ا ين جهت که معناياما از ا. اسووت
خداوند زمان و مکان  يعني؛ سووتين يمکان، قرب «قرب»مراد از اصووطالح رو، ازاينمقاله مرتبط اسووت. 

ه اسوتفاده ياز آ، نيبنابرا. ه شوده باشودياز بدن انسوان تعب يمثالً در قسومت، کيک مکان نزديندارد تا در 

سين يقرب مکان يشود که قرب تنها به معنايم سَ  يثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ»ر يست. در تف   «ينِ أَوْ أَدْنيفَکانَ قابَ قَوْ

قرب  يز نوعين يو مراد از قرب اله يروحان ياسوووت و گاه يمکان يگاه، ه شوووده قربگفت ؛(8: )نجم

 (52 ، ص1 ، ج1373، يسجاد) است يروحان

که از اطاعت آنچه مد اسووت از کمال  ياو مرتبه يقرب روحان يبه نوع يقرب اله، رسووديمبه نظر 
 ست:ر توجه شده ايبه نکات ز، فين تعريشود. در اينظر شارع است حاصل م

 است. ي، در مقابل قرب مکانيقرب روحان ينوع، يقرب اله -

 است. يکمال اکتساب ينوع، يقرب اله -

 شود.يحاصل ماست، از اطاعت آنچه مد نظر شارع ، يقرب اله -

ست شارع ا ست  ييزهايچ، منظور از آنچه مد نظر  سا شريله پيکه خداوند به و   کرده و يامبرانش ت

 ابد.ييدرم، خودآنچه بشر با عقل و فطرت 

را در عرصه  ييارهايچه مع، ن مفهوميد که اکرد مشخص ي، بايمفهوم قرب اله يروشن شدن نسببا 

 م کرد:يتوان تقسياعمال انسان را به سه قسم م، ن خصوصيکند. در ايها مشخص ميسرگرم
 از خداوند است. يآنچه موجب دور -
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 شود. يک شدن به خداوند و قرب الهيآنچه موجب نزد -

 شود.ياز خداوند م يآنچه نه موجب قرب و نه و موجب دور -

سلماً آنچه موجب دور ست به هر اندازه تأث يم ست ،رياز خداوند ا سند ا آنچه موجب ، نيهمچن. ناپ
«  ريبه هر اندازه تأث»ده است. عبارت يپسند، ريبه هر اندازه تأث، شود يک شدن به خداوند و قرب الهينزد

شاره به مراتب  شيو درجات مفاها ، اگر دو عمل مقرِّب با هم تزاحم کنند، مثالً. خوب و بد دارد يم ارز

خود  يدهد که قرب الهينشان م، ن مسئلهيده شود. ايبرگز، شوديم يشتريب قرب بموجکه  يد عمليبا

 شود.يمحسوب م ياخالق ياريمع

، شووووديز خداوند ما يکه نه موجب قرب و نه و موجب دور يدر اعمال يف اخالقياما تکل

ز ين يگريمقاصد د ،هايدر سرگرم يدر کنار قرب اله، رسدين سؤال به نظر مياپاس  ست؟ در يچ
ج، يي، تهيهمچون احساس نشاط، آرامش، شوک حس يمقاصد. توانند ظهور و بروز داشته باشنديم

تمدد  تر،تر و مثبتيغن يعاطف ي، زندگي، خرسووندي، شووادماني، خوشووحاليوجد، شووعف، شوواد

گاه نه ، ين مقاصووديبه قصوود چن، يانجام سوورگرم. اعصوواب، تنش کمتر، رف  رخوت، اسووتراحت

شدن به خدا و نه موجب دوريموجب نزد ست. با يک  صل بر جواز اخالقگفد ياز خدا ا  يت که ا

 به، نيبنابرا. ز باشديد جايعتاً بايطب، بد بودن آن وجود ندارد يبرا يليکه دل يزيچ .ها استيسرگرم

شاخصه اخالقيرسد در ايمنظر  سلبيبا، ين  شوديتأک يد بر بعد  عدم مخالفت ، گريبه عبارت د. د 
سوب م ياخالق يالزام ،يبا قرب اله سرگرميالزم ن؛ شوديمح شود تا  يموجب قرب اله يست 

 ييهاينکه سرگرميح ايتوض. است يکاف، نباشد يقدر که مان  قرب الهنيهم. ز باشديمشروع و جا

صرفاً تفريدچون  صد  ستند که هر فرد م ياز موارد، ح و امثال آنيدن فوتبال، ورزش به ق تواند يه

اما اگر . شوندينم يموجب قرب اله، خود ينفسه و به خوديها فين نوع سرگرميا. به آنها بپردازد

س سو يک س ياله يهادر جهت فرمان، حرکت و رفتار او يسمت و  شديو ر الجرم ، دن به قرب با

کند تا يورزش م، مثالً. ن راستا باشند و به هدف او کمک کنديند که در ايگزيرا برم ييهايگرمسر
عبادت  ش را خودِيح خوينکه تفريا اي، ا کار و کسب حالل نشاط داشته باشديو  ياعمال عباد يبرا

 شوند.يم يها موجب قرب الهين سرگرميا: توان گفتيمن صورت يدر ا .دهديقرار م

صه يکين ييدر تبراين، بانب شاخ سبک زندگ ياخالق يسرگرم يهااز   توان گفت:يم، مؤمنانه يدر 

نکه يا .«ر آن واق  شودينکه در مسيا ايو ، باشد يا خود موجب قرب الهين است که اي ين سرگرميبهتر»

نوان به ع يه،ريگران و انجام امور خيچون کمک به د يدر موارد، باشد يخود موجب قرب اله يسرگرم
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ن معناست يبه ا، رديقرار گ ير قرب الهيدر مس ينکه سرگرمياما ا. خورديبه چشم م يح و سرگرميتفر

، مثالً . ا کنديرا مه، شووونديم يمنته يکه به قرب الهرا  ير اموريو سووا ياعمال عباد ةنيزم يکه سوورگرم

خود برسد.  يبه امور عباد، قوا يايپردازد تا پس از احيم يبه سرگرم يمقدار يرف  خستگ يمؤمن برا

ستقيامور عباد، ن صورتيدر ا ستقيز به صورت غين يسرگرم. شونديم يماً موجب قرب الهي، م م يرم

 در قرب او به خداوند، مؤثر است.

 بيتوجه به عالم غ

به ، «بيغ»ب اسووت. ياعتقاد به عالم غ، وجود دارد يکه در اخالق اسووالم يميو مفاه ياز مبان يکي

ق، ص 1412، ي)راغب اصووفهان ف شووده اسووتيگانه اسووت، تعرز ادراک حواس پنجآنچه خارج ا

ن يکه در د، يبياز امور غ يبرخ شووود.يحاصوول م يق عقل و وحياز طر، ن اموري(. شووناخت ا616

ستند، عبارتند از: شت، جهنم، امت، يخداوند، ق مطرح ه اء يعقاب و ثواب، رجعت و احواالت انببه

شته  ست يک مبناي، بياعتقاد به غ .زمانمام ا ،ندهيا حوادث آيگذ ست يشناختيه ، آن يمدعا. ا

سيوجود غ ست ينيرديو غ ينيق دياز حقا ياريب در ب صبه که  ا سالم يل در کتب اخالقيتف  يو ا
-73 ص، 1 ج، 1374، ي؛ طباطبائ292-289 ص، 7 جق، 1402، ياسووت )المصووطفوطرح شووده م

د گفت: يبا، نيبنابرا. ده گرفتيرا ناد ياعتقاد يمبنا نيتوان ايز نميها ني(. در خصوص سرگرم77

 يانسان مؤمن در سبک زندگ .ب استيکننده اعتقاد به عالم غتيخود، تقو يدر نوع آرمان يسرگرم

، وعده بهشووت را که از امور ينيم ديدر تعال. براي نمونه، دهديح ميرا ترج ييهايسوورگرم، شيخو

 اند.دادهاست در قبال انجام آن، وعده  يبيغ

ه و گزاره يقض يما در جنبه سلب ين است که الزام اخالقاي« يد آرمانيق»منظور از ، ين اصل اخالقيدر ا
قدر که نيبلکه هم، ب شوديت اعتقاد به عالم غيحتماً موجب تقو يست سرگرميالزم ن يعني؛ است ياخالق

سرگرم شدن ، به عنوان نمونه ح است.يصح ياز نظر اخالق، ب نباشدين رفتن اعتقاد به عالم غيب از بموج

ستعمال مست، ن اسالم به آن وعده عذاب داده شده استيبه آنچه در د ، ها و امثال آنکنندهمانند قمار و ا

که موجب توجه انسووان  ييهايشووود. در مقابل، سوورگرميب محسوووب ميدر تضوواد با اعتقاد به عالم غ

 شود.يمطلوب دانسته م يسرگرم، شدن به نماز مانند سرگرم، شوديب ميشده به عالم غسرگرم

سرگرم سرگرميدر ترب يبا توجه به نقش فراغت و  ستفاده از  سان کامل، ا س يبرا، هايت ان دن به ير
 امروز مغفول مانده است. يايست، هرچند در دنيدور از ذهن ن يامر، يقرب اله
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 ييگراواقع

اسووت.  يرواقعيو غ ياز پرداختن به امور وهم يرو دو يتوجه به عالم واقع، «ييگراواق »منظور از 
شدن از واقع، يسرگرم يامدهاياز پ يکي ست يو پرداختن به امور وهم اتيدور   يهايسرگرم. ا

کاذب  يجذبه و کشووشوو يدارا، دهنديسوووق م يرواقعيغ ين جهت که فرد را به امورياز ا،مخرب
ستند. به گفته محققان سهبا هدف  غالباًافراد ، ه سکي، فرار از واقعييزاخل فرو ، ين آالم روحيات، ت

، يزندگ يهاشووکسووت يت، جبران توهميفه و مسووئولياز وظ يي، رهايذهن يهاآشوووب خواباندن
وند )باهنر و شووويمتوسووول ممذموم  يهايسووورگرمبه ، و...  يطيمح يهايمندقاعدهبه  يکجدهن
 (.1391ن، يالدشرف

سان را  يراخالقيمذموم و غ يامر، يرواقعيو غ يهمافراط در پرداختن به امور و، نيبنابرا ست؛ چراکه ان ا

سئولياو را به ب .سازديخود دور م يت و روند زندگياز واقع سوق م يتيم طور که اما همان. دهديو بطالت 

د يز مذموم است. شاينه نين زميط در ايتفر، ح و ناپسند استيقب يرواقعيو غ يافراط در پرداختن به امور وهم
استفاده  يتوان برايست. آنچه ميگونه ننيکه اياست که ذاتاً مذموم است، درحال يد که توهم امربرسه نظر ب

 .شووونديموجب ضوورر م يهوده اسووت که به نحويب ياتياز واقع ياز برخ يدور، ز نموديها تجوياز سوورگرم

شروع برا يموجب نفع، ن اموريغفلت از ا شونده م يم با ، دارد« درد دندان»که  يسک، شود. مثالًيسرگرم 

استفاده کند. در مورد  يحسيب يد از دارويدرمان با يبرا. بان استيدست به گردرد تل  به نام دندان  يتيواقع

ز يها نيد از آن فرار کرد. در مورد سرگرميت است و نبايک واقعيدرد دندان : توان گفتينم، ين شخصيچن

 يانکار نشدن يو ضرورت يمشکالت زندگ، هااز غم يخالص يابر يراه يسرگرم. استنه وگن يوض  هم
ست. گرفتارزمينه ن يدر هم شغله يماد يهايا ستند که به شخص يز يااندازهبه  يگاه، يزندگ يهاو م اد ه

تا بتواند ، ات دور کندين واقعياست فرد خود را از ا، بهتر ن موارديدر ا. کننديوارد م يو جسم يب روحيآس

، م خردمندانه اوقات روزانهيدر خصوص تقس نيمعصومحضرات شد و با آنها مقابله کند. سخنان ينديبهتر ب

ن ي( بر هم525، ص 2، ج 1362ه، يبابو)ابن شوووديداده مياز حالل قرار م ييجوبهره ياز آن برا يکه بخشوو

 ير امور زندگيام بهتر ساساز انجنهيزم، ح سالميد شده است که استراحت و تفريتأک، اتين روايمبناست. در ا

تواند عبادت کند و يبهتر م، د نمودهيخود را تجد يقوا، يح و سرگرميفرد با تفر ياست که وقت يعياست. طب
 بپردازد. يگر امور زندگيا به دي

د در پرداختن به يبا» شوووود:ين ميين صوووورت تبيبه ا ييگرانه واق يدر زم ياصووول اخالق، نيبنابرا

 .«ت کرديرا رعا يروانهياعتدال و م، زيگانوهم يهايسرگرم
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 و عبث هودهيب ياز سرگرم يدور

م يکارشناسان تعل يو صرفاً اتالف وقت است. به نظر برخ يکارهودهي، بيسرگرم يهابياز آس يکي

 يجد يو روزانه خود را به کارها يداريب يهاسووواعتکمتر همة  امروز، افراد يايت، در دنيو ترب

آور، ، خندهيرجديکننده، غش را امور سرگرميخو يهاتياز فعال يبخش معموالًرد هر ف. گذرانندمي

هسوووت که او را به انجام دادن  يازيا نيو  يحالت، در انسوووان ييدهد. گويهوده قرار ميمهمل و ب

ش يخو يديو تول يجد يکه مشووغول کارها يتادر سوواع يفرد حت. کنديب ميهوده، ترغيب يکارها
ندارند و  يکه هدف معلوم، هاتيفعال گونهنياگذراند. يم يو شوووخ يرا به باز ييهااسووت، لحظه

هسوووتند.  يز عباديو ن يو اقتصووواد يديت توليفعال يبرا يآورند، مان  جديرا به دنبال نم يمنفعت

 ياز کودک، عمر هر فردهمة در همه مردم و در طول  باًيتقر، يفراغت يهاتيفعالل به فراغت و يتما

سئله تعلين يا، وجود دارد. پس، يسالتا کهن ست و برا يتيم و تربيک م  ديشيد انديحل آن با يا

 (.78، ص 1361)آموزگار، 
در مورد فعل عبث و  ياحکام کل، ن خصوووصيز در اين مسووئله، اسووالم نيت ايبا توجه به اهم

از »ند: يفرمايم �يعلن خصوووص، حضوورت يدارد. در ا يدر خصوووص سوورگرم ياحکام جزئ
شروع( دور يرمسرگ شدهيهوده آفريکه تو ب يدرستپس به؛ کن ي)نام سرگرم، ياده ن هوده يب يتا به 

شو شغول  شته نخواه يم (. 145ق، ص 1410، يآمديمي)تم «يبپرداز يهودگيشد تا به ب يو واگذا
 هوده مذمت شده است.يفعل عبث و ب، (128؛ شعرا: 115ات مختلف قرآن )مؤمنون: ين در آيهمچن

سرگرميگر مخالفت دينمونه د سالم با  سرگرميب يهاين ا ست که موجب  ييهايهوده، مخالفت با  ا
ا باشوود. در ين دنيدر هم يا حتيآخرت و  ين اندوه ممکن اسووت در سوورايا شوووند. حالْياندوه م

ست چه نيرالمؤمنيت از اميدر روا، نهين زميهم شده ا سرگرموارد  سا لهو و  موجب کدورت ، يب
د ياز اهداف مورد انتظار و شوووا يکي(. 380ق، ص 1410، يآمديميشوووود )تميم ياانسوووان آزاده

نامعقول و  يامر، افزاغم يروشن است که سرگرم. است يح و شادي، تفرين هدف سرگرميترمهم
سرگرم سوب ميب يو امر ينقض غرض از انجام  صه ين اييدر تب، نيبنابرا. شوديهوده مح شاخ ن 

هوده را بر امور يب يهاياز جمله سرگرم، هودهيخود، امور ب يسبک زندگ د دريمؤمن نبا»د گفت: يبا
 «.ح دهديده ترجيبافا

 نشرو« عبث» يبهتر است ابتدا معن، ن مطلبيروشن شدن ا يست؟ برايچ يهودگيار بيمع، حالْ

 ده قصود شوده ندارديو فا يکه غرض عقالئ يعمل :عبارت اسوت از، در لغت« عبث» يشوود. معنا



84   1395ه اول، بهار و تابستان ، سال هفتم، شمار 

نابرا10، ص 8ق، ج 1402، ي)المصوووطفو  ينبودن غرض عقالئ يهودگيار بيف معين تعريا ،ني(. ب

البته ممکن . ده و بدون نف  بداننديفايهوده و بيرا ب ين عملينوع عقال و اکثر آنها چن يعنياسوووت؛ 

نف   يوقت، ن صورتيند. در اشواز اعمال ن يبرخ ينف  و ضرر واقع، متوجه است عقال و نوع مردم

حل  يبرا يا نه؟ برخي، هوده استيتوان گفت آن فعل بيچگونه م، هر فعل مشخص نباشدو ضرر 

 يبرا، يم اسالميدر تعال. اندده داشتن دانستهيار ارزشمند بودن و فايرا مع يتنها نف  ماد، ن مسئلهيا
شکل يحل ا ست.  يايشود که در دنيمطرح م ييهاانيسود و زمجموعه  کين م شناخته ا امروز نا

کند. انسووان يمطرح م مؤمنانسووان  يرا برا ياخرو يآخرت، سووودها ياعتقاد به وجود سوورا، الًمث

دن يانفاق و بخش. پوشديچشم م ييايزودگذر دن ياز سودها، ن سودهايدن به ايرس قصد به، ؤمنم

ناف  ظاهر، اموال با م باورها امريهم يانسوووان دارد، در پرتو يکه تعارض آشوووکار   ييعقال ين 

سرگرميممحسوب  صه  شت نوع عقاليها نيشود. در عر سود و زيبا، ز در کنار بردا که  ييهاانيد 

 رد.يمد نظر قرار گ، را مشخص کرده آنهاشرع 

 يحفظ کرامت انسان

وَلَقَدْ کرَّمْنَا »نه در قرآن آمده است: ين زميدر هم. است ينيد ياز اهداف متعال« يحفظ کرامت انسان»
لْنَاهُمْ عَلَيالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّ ياهُمْ فِآدَمَ وَحَمَلْنَ يبَنِ «  لًايرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضووِ يکثِ يبَاتِ وَفَضووَّ

سراء:  ستبهو (؛ 70)ا شت يما فرزندان آدم را گرام يرا [ هامرکبا ]بر يو در يم و آنان را در خشکيدا
 يخود برتر يهادهيآفراز  ياريرا بر بس آنهام و يداد يروزشان يزه به ايپاک يزهايم و از چيبرنشاند

 .ميآشکار داد
ز حق ظلم به خودشان را ندارند. البته الزم به يها نخود انسان ياست که حت ياگونهبه، کرامت انسان

 .ردن دست را قبول نداياز ا يميو مفاه ييخداا انساني ييگراا نوعي ييگرااست که اسالم، انسانيادآوري 
سالم ست يقيو حق يارزش ذات يدارا ييخداگرا، از منظر ا سان  يآنچه به عنوان کرامت ذات. ا مطرح ان

ن وجود تمام يترفينکه انسووان شووريگر مخلوقات و ايبر د، نوع انسووان يتفوق و برتر يبه معناسووت، 

موجود برتر خدا ، نيابنابر. ز کمتر استيوانات نيکه شأنشان از ح ييهابسا انسانچه، ستيکائنات باشد ن

انسان حق  .ز به اراده اوستيم انسان نيتکر .رنديگيموجودات کرامت خود را از خداوند مساير است و 

 بگذارد. ر پايگر موجودات را زيد ين اخالقيندارد حقوق و مواز
سرگرم صوص  سان باين يدر خ سلطه فکريز ان س يد از  سيو  س يا سرگرميبه و در . زديبپره يله 

را به  يانتقادات رمسوولمانيغمتفکران ، نهين زمير خداوند وجود دارد. در ايسوولطه غ ينف، يديوحمعرفت ت
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با  وسهمدر ابتدا  ياست. و زمنيراات ينمونه آن نظر .اندها مطرح کردهيسرگرم ياسيس يسلطه فرهنگ
با . رفتن خواهد ياز ب ينظام طبقات فراغت، که در تمدن نوظهور، کرديم تصووور هيدوماز و يشوولسووک
فراغت در جامعه معاصر ، نظر او به نظر کرد. دين مورد تجديسال بعد در ا چند زمنيرا خود، نيوجود ا
سلطه جامعه بر فرد، نقش يدر ا سرگرم .(1387، يديشه) کننده داردنييتعجاد  که ، يبا توجه به مفهوم 

که فرد را  يبه نحو يد سلطه فکررسيمبه نظر ، استمبتني  ار انسانياساس آن بر انتخاب آزادانه و اخت
 شود.يمنقض غرض محسوب  يگمراه کند، در سرگرم

سيالبته با شت که ب سرگرم ياريد توجه دا ساليه عاليپا بر، يامروز يهاياز  ق مخاطبان خود يق و 
داران هياستمداران و سرمايعالوه بر س، يحفظ کرامت انسان يت اخالقيمسئولرو، نيااز، رنديگيشکل م

که به  ييهايسرگرم ز هست.يها نين سرگرميمتوجه مخاطب ا يتا حدود، يان صنعت سرگرميمتولو 
سان سيد يهاحرمت ان سانديب ميگر آ سرگرم، کردن يگران بازيد يبا آبرو، ر سخره  يبه عنوان  و م

 ن موضوع هستند.ياز ا يقيمصاد، شاد شدن يبرا، گرانيکردن د

 سرگرم نشدن به گناهان

ئه، جرم، منکر، يت، خطيئه، معصووويذنب، اثم، سووول ياز قب يگوناگون يهابا واژه، قرآندر از گناه 
شر  شه،  ستي و...فاح شده ا سام گناه ناد  صغيآن را به گناهان کب، يز برخي. در مورد اق ره و يره و 

ف ي(. در تعر18، ص 1384، يدآبيسووف ياند )ترابم کردهيز تقسووين يربدنيو غ يبه گناهان بدن يبرخ

 گفته شده: گناه
که در نظر  يانجام کار يعني؛ ستتتموال يو خطا و لغزش و مخالفت با امر و نه يچيستترپ يبه معناگناه 

ا انجام ندادن و يررار گرفته و  يمفسده است، مورد نه ي. چون دارااستده يموال و خالق، ناپسند و نکوه

به ) است يت و بندگيبا عبود ن، گناه مخالفتيبنابرا ؛که به جهت مصلحت واجب شده است يترک کار

 .(ستيت اسالم کوئينقل از سا

از  يبرخ، بايد گفت: يها در خصوووص سوورگرمها و مذمتگناه و با تأمل در نکوهش يتوجه به معن با
سرگرميا ستند يبه خود، هاين  صداق گناه ه ن جهت که مقرون به يبه ا ،گريد يبرخ .خود مذموم و م

، يک سرگرميرقص به عنوان  :معتقدند يبرخ، اند. به عنوان نمونههمذمت و نکوهش شد، هستند يگناه

ست يبه خود رقص را ، گريد ياکه عدهيدرحال. (531، ص 4ق، ج 1428بهجت، ) خود حرام و گناه ا

؛ 14، ص 2ق، ج 1420، ياخامنهينيحس) اندز ندانستهيجا، ا مقرون به حرام استينکه موجب يادليل به 

 (.374ص  ،1ق، ج 1416، ييخو
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کننده در نامطلوب بودن نييمجزا و تع يبا گناه خود عامل يهمراه، شووووديچنانچه مالحظه م

 يگرياما چون مقرون به حرام و گناهان د، ز باشديجا يامر يبسا خود سرگرمچه؛ هاستيسرگرم

فرد از گناهان، قصوود  ياريدر بسوودارد که ت ياهم يوقت، ن مسووئلهيتوجه به ا. ناپسووند گردد، اسووت

ح ين قصد تفريهم، در شرع ياز سرگرم يل نهيد از عمده دالياست. شا يح و سرگرميگناهکار تفر

، ي، دزديچرانبت، چشميانواع گناهان مانند دروغ، غ، ن خصوصيدر ا. در گناهان باشد يو سرگرم
ست صرف م سرگرميم ،قتل نفس يها و حتکنندهم صد  شود يتوانند به ق در  ديبا، نيبنابرا. انجام 

سالم يسبک زندگ شوند که خود آن ييهايسرگرم، يا شأ آني هاانتخاب  ا امر يو  هاجه آنيا نتي هاا من

 د.ن، گناه نباشهامقارن با آن

 ياعتدال در پرداختن به سرگرم

مجاز و معمول  يهاياست که در سرگرم يگر از الزامات اخالقيد يکي، يت فراغتياعتدال در انجام فعال
موجب بروز مشکل در ، ط در آنيا تفرياست که افراط  ييتا جا، يک سرگرميبودن  مطرح است. مجاز

 يدر عرصه سرگرم، مؤمنانه يط در سبک زندگياز افراط و تفر يريجلوگ، نيبنابرا. انسان نشود يزندگ
 يامر، د در کنار فرهنگ فراغت و مصرفيو تول ت به فرهنگ کارياهمزمينه، ن يالزم است. در هم يامر

باالتر از  به مراتب، مصرف و فراغت ارزش ياسالمريغو  يماد يسبک زندگدر ، است. امروزه يضرور
سان ، ت روزمرهيو مشغول يويپرداختن به امور دن، ن اسالميدا کرده است. در ديد و کار پيتول به آنچه ان

شووده  ينه شووده و از آن به شوودت يمذموم تلق يامر، دارديخود باز م يرا از اهداف بلندمدت و اصوول
ست ست. خداوند م يات ابتدايمانند آنچه در آ. ا زُرْتُُم  يحَتَّ أَلْهَاکمُ التَّکاثُرُ»د: يفرمايسورة تکاثر آمده ا
تان[ يتا کارتان ]و پا داشتن شما را غافل داشت شتريتفاخر به ب(؛ 3-1)تکاثر: « کلّا َسوْفَ تَعْلَمُونَ الْمَقَابِرَ

که  يکسان، اتين آيدر ا د دانست.يخواه يبه زود ديکنيمال يکه شما خست ين نيچن ديبه گورستان رس
شده و تفاخر به آن ياندوزمالبه  شدت تهد، اندسرگرم  سئله يا .اندشده يد به عذاب الهيبه  بيانگر ن م

 عمل نزد شارع است. يشدت زشت
 ريتأثز يفعل ن آن يطيط محياسووت که از شوورا يامر، افعال يگذارکه ارزشالزم به يادآوري اسووت 

 يو جسوم يو عاطف يالزم اسوت و موجب رشود اخالق يکودکان امر يکردن برا يباز، مثالً .رديپذيم

خارج از حد  يو امرندارد را  يدين فوايبزرگساالن چن يبرا، کودکانه يهايباز کهيدرحال. شوديمآنان 
و  يط اجتماعيط فرد و محيرابا در نظر گرفتن شووو، نيبنابرا. شووووديممحسووووب  يراخالقيغاعتدال و 

 .شوديممشخص  هايسرگرماعتدال در  يمعنا، ديگرگوناگون  طيشراو  ياقتضائات سن
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شد، ا يسرگرم يکاد به يچنانچه پرداختن ز، نيهمچن شته با شغوليارزش دا نخواهد  يت افراطين م

سرگرم شدن ، مثالً ست.ت آن ايت اهميبدون رعا يتيپرداختن به مشغول« طيتفر»و « افراط»مراد از  .بود

شرعيکه فا يبه ورزش تا هنگام شد يو عقل يده  شته با سوب  يافراط، دا هرچند تعداد . شودينممح

انسان از  باز ماندنا ي، يب جسميب آسموجخود  ين سرگرمياما اگر ا. اد باشديدفعات ورزش کردن ز

ط تنها يار افراط و تفريدر مع، نيبنابرا. شوديممحسوب  يمذموم و افراط يامر، گر اهداف خود شوديد
در پرداختن به » د گفت:ين شوواخصووه باين اييشووود. در تبينمتوجه  يبه تعداد دفعات انجام سوورگرم

 .«ت شوديد اعتدال رعايبا يسرگرم

 بودن يعقالئ

سالميدر د ست. در يموجود در طول اعصار اهم ييعقال يهاهيروبه ، ن ا شده ا سايمت داده  از  يارين ب

سالم نيمتفکر شرا يبا برخ، کننديما عمل يآنچه عقال درک ، يا شرعيط دلياز  سوب  يل  شود. يممح

سان در زندگ يهاتياز فعال يکيکه ، يسرگرم ست يان ن يدر ا. شوديده ميسنج يار اخالقين معيبا ا، ا

 رسد:يره عقال به نظر ميعمل به س يدو شرط برا، نهيزم
و دف  غم را  يجاد شاديعقال ا، شارع من  نشده باشد. مثالً يسواز  يه عقالئين فهم و روينکه ايا. 1
هم  نامعصوم، در زمان صدر اسالم هم وجود داشته، ييره عقالين سيدانند. ايسته و الزم ميبا يامر

سفارش ن، اندرا رد نکرده نه تنها آن سياند. از از کردهيبلکه به آن  جه گرفت که يتوان نتيم يره عقالئين 
سندجاد يا سالم يسرور و خر ست يمطلوب و اخالق يامر، از منظر ا که جهت ن يز از اين يسرگرم. ا
 مطلوب است. يامر، کنديح ميو تفر يجاد شاديا

د وجود ين باادر زمان معصوم ين فهم عقالئينکه چنيا، شوديم يشرط دوم که خود از شرط اول ناش. 2
شد؛ چراکه اگر ا شته با سيدا صوم يره و فهم عقالئين  شدادر زمان مع شته با ز يا رد آن نيد ييتأ، ن وجود ندا

سالم، نيبنابرا. خواهد بود يمنتف ، ها وجود دارديکه در حال حاضر در سرگرم يارهيس ،اگر در زمان صدر ا
ض ناموجود بوده و معصوم سيا، اندنکرده يهم به آن اعترا . شوديمحسوب م يل اخالقيما دل يره براين 

ت قانون يرعا ،تمسک جست. مثالً يقضاوت اخالق يتوان به آن براينم، ره وجود نداشته باشدين سياما اگر ا
در زمان ، وجود آمده به يشوورفت فناورينکه با پيل ايبه دل، رهين سووياسووت. ا يره عقالئيک سوويت يرايکپ

صوم ست. در چنامع شته ا سينم، ين مواردين وجود ندا ت تمسک يرايت قانون کپيرعا يره عقالئيتوان به 
نه يدر زم يره عقالئيمانند سوو. را انتخاب کرد يگريد يهاد راهيت آن شوود، بلکه بايکرد و اخالقاً ملتزم به رعا
 ز وجود داشته است.ين ناکه در زمان معصوم، دف  ضرر و جلب منفعت
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ر ز برسووند؟ به نظيد شوورع نييه عقال به تأيد روينکه چرا بايا، ره عقاليگر در خصوووص سووينکته د

شوند. يز دچار اشتباه مين يبسا عقول مردم به صورت جمعکه چهاين دليل ن مطلب به علت يا، رسديم

بشر به جوانب  يها و عدم آگاهانسان يال نفسانيعقل و شهوت و ام يختگيآمبه علت درهم، ن اشتباهيا

سئله اخالقيو احتماالت مختلف در  ست يک م ست آنچه ام، نيبنابرا. ا سانال يممکن ا سان ينف ، هاان

، مثالً . ر قرار دهديه آنان را تحت تأثيندازد و رويعقال را به اشوووتباه ب يو عادات اجتماع هاسووونتوجود 
 يل نفسانين ميها است و ايدر سرگرم يک ضرورت انکار نشدنيبپندارند که قمار  ياممکن است عده

س شتباه به  شخص م يشارع از قمار، برا من ، نهين زميبدهند. در اسبت ره عقال نيرا به ا کند که يما م

مناف  ، گران اسوووت. از منظر نوع عقالياز ضووورر رسووواندن به خود و د يدور، و عاقالنه يحکم واقع

نه يو ک يچون دشمن، يمتعدد يموجب ضررها است که يين درآمدهايدر تضاد با چن يبلندمدت اخرو

 شود.يا ماد خدياز  يقمارباز، دور يو هرزگ ياشيفرد بازنده، ع

سئله، باطليبودن  يتوان با جدل و مغالطه در عقالئيم، شوديطور که مالحظه مهمان را حق  يک م
سودجو افکار ين ينيد مناب  ديار باين معيدر ا، نيبنابرا. را باطل جلوه داد يو حق شود تا افراد  ز مالحظه 

 ه نکنند.يتوج ييه عقالياز رو يرويغلط خود را به اسم پ

 يريگجهينت

 يهاا همان اصووول و گزارهي، ياخالق يهاشوواخصووه توان گفت:يم ياخالق يهاشوواخصووهف يدر تعر
شيب مفاهيمعموالً از ترک ياخالق ضوعات يم ارز سان به يبا مو صفات ان  .نديآيوجود م چون افعال و 

ضوع ا، ياريک فعل اختيز به عنوان يها نيسرگرم شين مفاهيمو ستند. يم ارز در  يديلچهار مفهوم ک ه
 يجابيد(، رجحان اي)نبا يد(، الزام سوولبي)با يجابيالزام ا از: عبارتند ياخالق يهاشوواخصووهخصوووص 

د يبا، ياخالق يسرگرم يهاشاخصهن اصول و ييدر تب (.ستيسته ني)شا يسته است( و رجحان سلبي)شا
چون  يطيه محديچياز عناصر پ، شوديم، مطرح ياخالق يهاشاخصهو  در اصولتوجه داشت که آنچه 

ق يرا بر مصاد ياصول کل يد گاهيبا. رديپذيم ريتأثز ين ي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعياسياقتضائات س
 قرار داد. يح اصول کلير و تصحييرا منشأ تغ يق خارجيمصاد يق داد و گاهيتطب

شتبا توجه به  سرگرمآنچه گذ صهيا يمطلوب دار ي،  شاخ ستان  ست: در را ستگانهي يها ا  يپر

هوده و عبث يگراسووت، برد، واق يپذيب صووورت مي، با توجه عالم غاسووت ياسووت، موجب قرب اله

سانين ستلزم گناهيشود، مقرون يدر آن حفظ م يست، کرامت ان ست، در پرداختن به آن اعتدال ين يا م

 است. يه عقالئين مطابق با رويهمچن، شوديت ميرعا
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