جايگاه «تفريح و سرگرمي»
در سبك زندگي رضوي و تأثير آن بر تمدن سازي
جواد ايرواني

1

چکیده

ازجمله نيازهاي آدمي ،نياز به تفريح سالم است كه براساس آموزههاي ديني و سبك
زندگي رضوي ،بخشي از زمان مسلمانان را به خود اختصاص ميدهد .با اينحال ،افراط
در لذتجويي و سرگرمي ،از مصاديق لهو و لغو و نيز اتراف و تنپروري ،از آسيبهاي
تفريح ناسالم بهشمار ميرود .به همین دلیل در سيره و سخنان امام رضا(ع) بر پرداختن به
تفريح سالم و حالل در چارچوب موازين شرعي و به اندازه تأکید شده است .نكتة جالب
در سبك زندگي رضوي ،توجه دادن فرد به شخصيت واال و اهداف متعالي انساني است
تا جايگاهش را باالتر از آن بيند كه به كارهاي بیهوده دست يازد .از سوي ديگر ،بر پرهيز
از مصارف زائد ،تشريفاتي و تجمالتي با هدف تفريح و سرگرمي نیز بهعنوان نمودهاي
قناعت تأكيد شده است .نكتة قابل توجه در اين عرصه ،تأثير منفي افراط در لذتجويي
و زيادهروي در تفريح و سرگرمي و رفاهطلبي عمومي بر ايجاد تمدن و بقاي آن است،
طوریكه به گفتة ويل دورانت ،اين خود يكي از علل افول تمدن بزرگ اسالمي پس از
سدة هفتم بوده است.
مسئلة اصلی نوشتار حاضر ،تبیین حد و مرز تفریح سالم و نقش آن در تمدنسازی
در پرتو آموزههای رضوی است .روش گردآوری مطالب بهصورت کتابخانهای و شیوة
بررسی ،توصیفیـ تحلیلی است.

واژههای کلیدی
تفريح سالم ،لهو و لغو ،اتراف ،تمدن اسالمي
تاریخ دریافت 94/07/22 :تاریخ پذیرش94/09/04 :
 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمي رضوي
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مقدمه

آدمي براي اينكه زنده ،سالم و بانشاط باشد ،نيازهايي دارد كه بايستي در حد و كيفيت

مطلوب تأمين شود ،مثل نياز به تفريح و سرگرمي و پارهاي از لذتهای زندگي .از سوي
ديگر ،براي رسيدن به اهداف واال و نيل به سعادت مادي و معنوي ،مسيري جز عبور از
سختيها ،كار و تالش مداوم و مجاهدت وجود ندارد .چنانكه ساختن تمدني سترگ و
الگو شدن در علم و دانش و توسعه و پيشرفت ،نيازمند عزمي ملي ،وجدان كاري و پرهيز
از تنپروري است .حال با توجه به نوع نگاه آموزههاي ديني به مقولههايي همچون لهو ،لغو،
لعب ،اتراف و لذتگرايي از يكسو و كار و جهاد ،زهد و قناعت و بهرهگيري حداكثري
از زمان ،از سوی دیگر ،پرسشهایی مطرح میشود ،ازجمله اینكه تفريح ،سرگرمي و
لذتجويي در آموزههاي ديني چه جایگاهی دارد؟ حد و مرز آن چگونه تعیین و تأثير آن

بر تمدنسازي چگونه ارزيابي میشود؟ اصوالً مقصود از لهو ،لغو و لعب نکوهششده در
دین چیست و چگونه میتوان لذتهای حالل و تفریحهای سالم راـ که حتی ممکن است
نوعی عبادت بهشمار رودـ از اموری همچون لهو و لغوـ که مکروه یا حرام تلقی میشودـ
تمایز داد؟ نوشتار پیش رو تالش دارد به پرسشهایی از این دست با تأکید بر آموزههای
رضوی پاسخ دهد.
تفريح و سرگرمي ،نياز آدمي

نياز به تفريح و سرگرميهاي نشاطانگيز و لذتبخش ،از نيازهاي آدمي است .با اين

حال ،روشن است كه اين نياز در مقايسه با بسياري از نيازهاي جسماني يا فيزيولوژيك در
اولويت نیست ،چنانكه چنين اولويتبندي در مورد ساير نيازهاي انسان نيز مطرح شده
است كه نمونة بارز آنرا ميتوان در هرم نيازهاي آبراهام مازلو (1970-1908م ).مشاهده
كرد .با وجود اين ،تأمين نيازهاي سطوح باالتر ،سالمت بهتر ،عمر طوالنيتر ،كارايي بیشتر
و نيز خوشي عميقتر ،سبب آرامش فكر و كمال زندگي دروني شخص ميشود (نك :دفتر
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.)214-217 :1383
ازاينروي در روایتها تصريح شده كه مؤمن ،بايستي بخشي از وقت خود را به تفریح
اختصاص دهد .اميرمؤمنان(ع) فرمودند:

ِن ثَ َل ُث َسا َع ٍ
ی
َسا َع ٌة یُنَ ِ
لِْل ُم ْؤم ِ
اجی فِی َها َربَّ ُه َو َسا َع ٌة یَ ُر ُّم َم َع َ
اش ُه َو َسا َع ٌة َُی ِّلی بَ ْ َ
ات :ف َ
ِیما وحیل هم َی ُّ
ون َش ِ
اخصًا ِإ َّل فِی ثَ َل ٍث َم َر َّم ٍة
س لِْل َعاق ِ
نَْف ِس ِه َو بَ ْ َ
ِل أَ ْن یَ ُک َ
ی لَ َّذتِ َها ف َ
ِل َو َْی ُم ُل َولَْی َ
َی َُم َّرم؛ مؤمن وقت خويش را سه بخش ميكند :بخشي
ِلََع ٍ
اش أَ ْو ُخ ْط َو ٍة فِی َم َعا ٍد أَ ْو لَ َّذ ٍة فِی غ ْ ِ
را به مناجات با پروردگارش اختصاص میدهد ،در بخشي ديگر به اصالح معاش [كار
روزانه] ميپردازد ،قسمتي ديگر را براي لذتجويي در آنچه حالل و زيباست ،اختصاص
ميدهد و شایسته نیست جز آنكه خردمند در پي سه چيز حركت كند :كسب حالل براي

تأمين زندگي يا گام نهادن در راه آخرت يا بهدست آوردن لذتهاي حالل (شریفالرضی،
 :1370حكمت382؛ نك :كليني ،1365 ،ج.)87 :5

از حضرت رضا(ع) نيز نقل شده است كه فرمودند:
ون َزمانُ ُک ْم
ِإ ْجتَ ِه ُدوا أَ ْن یَ ُک َ
ذین
عاش َر ِة ا ِْال ْخ ِ
ِلُ َ
وان والثِّقاة ِ،الَّ َ

عاشَ ،وسا َع ًة
أَ ْربَ َع ساعات :سا َع ًة منه ِلُناجاةَِ ،وسا َع ًة َال ِْم ِرالَْ ِ
ون
ون لَ ُک ْم ِف الْباط ِ
یُ َع ِّرفُونَ ُک ْم ُعیُوبَ ُک ْمَ ،و َُی ِّل ُص َ
ِنَ ،وسا َع ًة َْت ُل َ

فیها لَِل ّذات ُ
رو َن َع َلى َّالث ِ
ِک ْمَ ،وب ِ
الث ساعات؛ تالش كنيد تا زمانتان چهار بخش
السا َع ِة تَ ْق ِد ُ
ِهذ ِه ّ
باشد :بخشي براي مناجات ،قسمتي براي تأمين زندگي ،زماني براي ديدار با دوستان مورد

اعتماد كه عيوب شما را به شما نشان دهند و در نهان ،دوستي خالصانة خود را نمايان

سازند و بخشي را به لذتهای خود بپردازيد و با اين زمان ،خود را براي سه بخش پيشين
توانمند سازيد (منسوب به امام رضا(ع)1406 ،ق.)337 :

نيك روشن است كه مقصود از «ساعت» در اينگونه روايتها ،محدودة زماني  60دقيقه
نيست ،بلكه به معني بخشي از زمان است ،چنانكه تساوي زماني بخشهاي يادشده نيز مدنظر
نیست ،چون ممكن است ساعت كار روزانه ،بسي بيشتر از ساعت عبادت يا تفريح باشد.
بر اين اساس ،اختصاص بخشي از وقت خود به تفريح سالم و لذتهاي حالل ،نهتنها
نكوهيده و مكروه نيست ،بلكه در شرايط عادي دستكم استحباب دارد و نوعي عبادتـ به
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معناي گستردهـ است .هرگاه ترك استراحت و تفريح سالم باعث زيان جسمی يا در مورد
كارگر و كارمندي كه براي ديگري كار ميكند ،موجب كاهش بازدهي در كار شود ،مورد
نكوهش قرار ميگيرد (نك :کلینی ،1365 ،ج.)81 :5
تفريحهای سالم؛ چارچوب و فلسفه

تردیدی نیست که هرگونه سرگرمی و لذتی که فرد تمنای آنرا دارد ،نمیتواند مورد تأیید

شرع هم باشد .بنابراین باید دید تفریحهای لذتبخش با چه شرایطی و در چه چارچوبی
مطلوبیت مییابد .از روایتهای مربوط به بحث برمیآید که اباحه و بعضًا ارزشمندی آنها
در گرو تحقق شرایط ذیل است:
 .1به تصريح روايت يادشده ،تفريح و لذت مورد تأييد ،آن است كه در چارچوب مباحات
باشد .بنابراين كارهاي حرام ،مانند غنا و نوازندگيهاي حرام ،قماربازي ،شرابخواري و
بهکارگیری محصوالت فرهنگی ناسالم و فتنهانگيز يا تفريحي كه آزار و اذيت ديگران را
بهدنبال داشته باشد ،جزء تفريحهای سالم بهشمار نميروند.
 .2تفريحهای سالم و لذتبخش مورد تأييد و سفارش اسالم ،آنهایی است كه خستگي
و ماللت را از آدمي رفع کند و به او نشاط و سرزندگي بخشد ،بهگونهاي كه وي را براي
انجام بهتر كار و عبادت ،مهيا سازد .در سخن پيشگفته از امام رضا(ع)َ « ،وب ِ
رو َن
السا َع ِة تَ ْق ِد ُ
ِهذ ِه ّ

(ع)
الث ِ
الساعتني»
َع َلى َّ
الث ساعات» و در روايت امام صادق چنين آمده است« :فإنَّها َع َو ٌن على تلك َّ

(همان )87 :که فلسفة تشويق به تفريح سالم را روشن ميسازد .بنابراين ،آن دسته از
سرگرميها كه آدمي را ملولتر و بينشاطتر سازد ،دستكم رجحان و مطلوبيت ندارد و اگر
به جسم زيان رساند ،ممنوعيت نيز مييابد.
 .3برنامهريزي فرد بايد بهگونهاي باشد كه هر يك از موارد يادشدهـ كار ،عبادت و
تفريحـ را در جاي خود انجام دهد و زمان در نظر گرفتهشده براي هر يك را با ديگري
ادغام نكند .انجام برخي كارها در زمان تفريح يا سرگرم كردن خود در زمان كار يا كاستن از
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دارد .بدين جهت ،در سخن معروف اميرمؤمنان(ع) ،پس از تقوا ،به نظم و انضباط در كارها

وص ُ
سفارش شده است« :أُ ِ
اب َ ...ونَ ْظ ِم أَ ْم ِر ُك ْم؛ شما و هركس را نامة من بدو
يك َما َ ...و َم ْن بََل َغ ُه ِكتَ ِ

رسد ،به ...نظم در كارتان سفارش ميكنم» (شریف الرضی :1370 ،نامه .)47

در سيره و سخنان امام رضا(ع) ،هم بر انجام عبادت در حد مطلوب تأكيد شده است
(براي نمونه نك :صدوق1404 ،ق ،ج 215 :1و  ،)504هم بر انجام كار و تالش (براي نمونه
ح سالم و حالل در چارچوب
نك :مجلسي1403 ،ق ،ج )338 :75و هم بر پرداختن به تفري 
موازين شرعي و به اندازه (نك :منسوب به امام رضا(ع)1406 ،ق.)337 :
 .4حد زماني مطلوب براي هريك از موارد يادشده بايستي مدنظر قرار گيرد و از هرگونه
افراط و تفريط ،دوري شود .كار و تالش در حد توان و به دور از حرص و زيادهروي
(كليني ،1365 ،ج ،)81 :5عبادت و مناجات در زمان ويژه و پرداختن به مستحبات هنگام
نشاط (نك :شریف الرضی :1370 ،حكمت  )312و پرداختن به تفريح سالم به مقدار رفع
خستگي و ايجاد نشاط روحي.
رعایت نکردن انضباط و حد زمانی ،ازجمله عواملی است که لذت و تفریح را به لهو و
لغو مذمومـ چنانکه پس از این میآیدـ مبدل میسازد.
نمونههايي از تفريحهای سالم

تفريحهای سالم مصاديق گوناگوني دارند و بر اساس شرايط زماني و مكاني ،ميزان درآمد

و امكانات و نيز سليقة افراد متفاوت است .با اينحال ،مواردي را كه در آموزههاي ديني ياد
شده ،به اختصار مطرح ميكنيم.
 .1تفرج و گشت و گذار

در آموزهاي ديني بر تفرج و گشت و گذار بهعنوان تفريحي سالم اشاره شده و حتي از

آنها برميآيد كه در سيرة برخي از معصومان(ع) نيز اين كار وجود داشته است .قرآنكريم،
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تفرج فرزندان يعقوب

(ع)

را تأييدگونه نقل کرده است« :أَ ْر ِس ْل ُه َم َعنا غَدًا يَ ْرتَ ْع َويَ ْل َع ْب َو ِإنَّا لَ ُه

َلاف ُِظون؛ فردا او را با ما بفرست تا [در چمن] بگردد و بازي كند و ما بهخوبي نگهبان او

خواهيم بود» (يوسف.)12 /

از برخي روايتها چنين برميآيد كه اين نوع تفريحها در سيرة امام رضا (ع) نمود داشته
است ،در يكي از روايتها آمده است كه حضرت رضا(ع) فرمودند:

ال َد ِام أَ ْج َزأُ؟ ف َ
َقال بَ ْع ُضنَاَّ :الل ْح ُم َو َ
قالَ :
ِيم بْ ِن أَ ِب َْم ُمو ٍد َ
قال
قال لَنَا الرضا(ع) :أَ ُّي ْ ِ
َع ْن ِإبْ َراه َ

ب .ف َ
الز ْي ُت َو َ
َقال ُه َو َ :ل بَ ِل ْالِْل ُح و لََق ْد َخ َر ْجنا ِإ َل نُ ْز َه ٍة لَنَا َو نَ ِس َي بعض
قال بَ ْع ُضنَاَّ :الل َ ُ
بَ ْع ُضنَاَّ :
ان ْالِْل َح ،ف َ
ي ٍء َح َّت انْ َص َر ْفنَا؛ ابراهيمبن
ِش ْ
ون ف ََما انْتَ َف ْعنَا ب َ
ِن أَ َْ
س ِن َما يَ ُك ُ
الِْغ ْل َم ُ
َذ َُبوا لَنَا َشا ًة م ْ
ابيمحمود گويد :امام رضا(ع) به ما فرمودند[ :وجود] كدام خورش [در كنار غذا] شايستهتر
است؟ برخي از ما ،گوشت را نام برديم ،برخي روغن و برخي هم شير را .حضرت
فرمودند :نه ،بلكه نمك! ما [چندي پيش] به تفرجگاهي كه از آن ما بود رفتيم ،ليك برخي
از خدمتكاران ،نمك را فراموش كرده بودند .پس يكي از فربهترين گوسفندان را براي ما

ذبح كردند ،ولي بيآنكه استفادهاي ببريم بازگشتيم (كليني ،1365 ،ج.)326 :6

در روايتي ديگر آمده است :يكي از ياران امام صادق(ع) گويد« :نزد ایشان رفتم در حاليكه
در منزل برادرشان عبداهللبن محمد به سر ميبردند .عرض كردم :به چه انگيزهاي به اين منزل

آمدهايد؟ فرمودند :طلب النُّزهة»( همان ،ج)23 :2

همچنین براساس برخي روايتها ،حضرت علي(ع) همراه همسر مهربانشان فاطمه(س) ،گاه

به صحرا ميرفتند و با يكديگر به گفتگويي صميمي و سخناني سرورآفرين ميپرداختند
(قمي1381 ،ق.)80 -82 :
 .2ورزشهاي سالم

در برخي روايتها ،ورزشهاي سالم و سودمندي همچون شنا و سواركاري ،جزء
تفريحهای سالم بهشمار رفته است (نك :كليني ،1365 ،ج393 :2؛ ابنحنبل ،بیتا ،ج.)146 :4

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

در آموزههاي ديني ،سفر کردن ،مطلوب شمرده شده و آدابي نيز براي آن بيان شده است.
نيك روشن است كه سفر ،گاه مسافرت كاري و براي كسب روزي و درآمد است ،گاه سفر
زيارتي و ديگر بار سفر سياحتي و تفريحي .ضمن آنكه مسافرت به شهرهاي مختلف و
ديدن آثار باستاني برجاي مانده از پيشينيان ،كاركرد درسآموزي و عبرتگيري نيز داشته

و ضمن سياحت و تفريح ،پيامهاي تربيتي و اخالقي نيز به همراه دارد .تأكيد قرآنكريم بر

سياحت و جهانگردي ،بيشتر ناظر به اين مورد اخير است و گردشگري در قرآن ،توأم با درك
ريوا ِف َْ
ض َُّ
ني؛ بگو:
ال ْر ِ
كان عاقِبَ ُة الُْ َك ِّذب َ
ث انْ ُظ ُروا َك ْي َف َ
پيامهاي يادشده است .براي نمونه« :قُ ْل س ُ

در زمين بگرديد ،آنگاه بنگريد كه فرجام تكذيبكنندگان چگونه بوده است؟» (انعام.)11 /
رسول خدا(ص) فرمودندَ « :ساف ُِروا تَ ِص ُّحوا َ ،ساف ُِروا تَ ْغنَ ُموا؛ به سفر رويد تا سالم بمانيد،
مسافرت كنيد تا سود ببريد» (برقي ،بیتا ،ج.)345 :2
در سخنان امام رضا(ع) نيز دربارة سفر و اخالق و رفتار مورد تأكيد در آن چنين آمده است:
َّ (ص)
ِي(ع) قَ َ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
وء ِة ثَ َلثَ ٌة
ول
اللِ ِ :ستَّ ٌة م َ
ِن الُْ ُر َ
َع ِن ال ِّر َضا َع ْن آبَائِ ِه َع ْن َعل ٍّ
اب َّ
ِم ْن َها ِف َْ
الس َف ِر ،ف ََأ َّما الَّ ِت ِف َْ
اج ِد
ار ُة َم َس ِ
ال َض ِر فَت َِل َو ُة ِكتَ ِ
ِم َ
اللَِ ،وع َ
ال َض ِر َوثَ َلثَ ٌة ِم ْن َها ِف َّ
َّ
الس َف ِر فَبَ ْذ ُل ال ّزا ِد َو ُح ْس ُن ُْ
اللَِ ،و َِّ
َی
ِزاح فِی غ ْ ِ
ال ْل ِق َو ْال ُ
اتا ُذ اإلخوان يف اهلل عزوجل َو الَّتِی فِی َّ

الَْ ِ
عاصی؛ امام رضا(ع) از پدران خود از رسول خدا (ص) نقل كردهاند كه فرمودند :شش چيز از

مروت است :سه مورد در غير سفر و سه مورد در سفر .اما در غير سفر ،تالوت كتاب خدا،
آباد كردن مساجد و انتخاب برادر ديني براي رضاي خدا و اما [مروت] در سفر عبارتاند

از عرضة زاد و توشه [به همسفران] ،خوشاخالقي و بذلهگويي به دور از گناه (صدوق،
1404ق.)324 :

بر اين اساس ،خوشاخالقي و بذلهگويي بيشتر ،همراهي با همسفران و مخالفت نكردن
با تصميم آنان تا حد امكان ،به همراه داشتن امكانات و زاد و توشة مناسب و آنرا در اختيار
ديگران قرار دادن و نيز ياري رساندن به آنان ،مورد تأكيد قرار گرفته است و اين ،افزون بر
ارزش اخالقي موجب لذتبخشتر شدن سفر ميشود.
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آسيبشناسي تفريح

َی َُم َّر ٍم» و مانند آن
در كنار تفريحهای سالم كه در روايتهای يادشده با عنوان «لَ َّذ ٍة فِی غ ْ ِ

آمده است ،واژههاي ديگري نيز وجود دارد كه آموزههاي ديني ،به آنها نگاهي منفي دارد،
واژههايي مانند :لهو ،لغو و لعب .شايد به همين دليل باشد كه برخي افراد ،هرگونه سرگرمي
را كاري ضد ارزش و ناپسند ميدانند و تالش ميكنند خود را از آنها به دور دارند .اكنون
پرسش اين است كه مرز بين تفريحهای سالم با لهو و لغو و مانند آن چيست و اصوالً آيا

هر لهوي ،حرام يا دستكم مكروه است؟ به دیگر سخن ،اگر لهو ،لغو و لعب مذموم را هر
کاری بدانیم که «فاقد سود مادی و فایدة معنوی و اخروی» باشد ،آیا میتوان مصداقی برای
لذتهای حالل و تفریحهای سالم پیدا کرد که کاری لغو و امری لهو نباشد؟!
رابطة مطلوبيت تفريح سالم با نکوهش لهو ،لغو و لعب

«لهو» در اصل به هر كاري گويند كه آدمي را به خود مشغول سازد و از كارهاي مهم

و اهداف اساسي بازدارد (فراهيدي1409 ،ق ،ج87 :2؛ ابنمنظور1410 ،ق ،ج258 :15؛
راغباصفهاني1416 ،ق.)748 :
با اينحال ،لهو در موارد فراوان به مفهوم مطلق سرگرمي و بازي بهكار ميرود (همان.)748 :
«لغو» نيز در اصل به معناي «باطل» است (فراهيدي1409 ،ق ،ج )449 :4و غالبًا در
مواردي بهكار ميرود كه باطل و پوچ بودن ،به جهت بيارزش بودن و فقدان سود و فايده
باشد (ابنمنظور1410 ،ق ،ج.)250 :15
واژة «لعب» در غالب فرهنگهاي عربي به وضوح خود وانهاده شده است .اما برخي،
آنرا عمل بيفايده (طريحي1408 ،ق ،ج )166 :2و فاقد هدفي صحيح (راغباصفهاني،
1416ق )741 :معنا کردهاند.
از مجموع آيات (براي نمونه نک :منافقون9 /؛ انبياء3 /؛ تکاثر 1 -3 /و نور )37 /و
روايتهاـ که پس از اين اشاره ميشودـ و گفتار واژهشناسان چنين برميآيد كه «لهو» گاه در

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

وظايف مهم بازدارد و ديگر بار به معني هر گونه سرگرمي به انگيزة لذت بردن يا سپري
كردن وقت بیآنكه مانع كارهاي مهم باشد .بر اين اساس ،ميتوان گفت لهو ،امري نسبي
است ،چون يك فعل ممكن است براي فردي بازدارنده از وظايف مهم باشد ،ولي براي
ديگري چنين پيامدي نداشته باشد.
حال با توجه به اين مطلب ،بهنظر ميرسد لهو و مصاديق آن دستكم چهار حكم:
حرمت ،كراهت ،اباحه و استحباب را ميتواند داشته باشد .پارهاي از مصاديق لهو ،حرام
هستند و اين در مواردي است كه مصداق لهو به معني اصلي آن باشد ،بدين معنا كه آدمي را
به خود سرگرم سازد و «موجب اهمال وظايف واجب و مهم» شود (نک :منافقون9 /؛ تکاثر/
 )1 -3يا آنكه مصداق يادشدهـ با قطع نظر از لهوـ از مصاديق حرامباشد (مانند استهزاء به
آيات الهي) (نك :نساء.)140 /
در برخي از موارد نيز مصداق لهو مقدمه و زمينه يا ابزار رسيدن به گناه قرار ميگيرد،
مانند آيهاي كه «لهو الحديث» را وسيلهاي براي گمراه كردن از راه خدا معرفي ميكند (نك:
لقمان )6 /يا دستكم مصاديقي از لهو كه حالت «بطر» يعني فرح برخاسته از قواي شهواني
حرام (انصاري1415 ،ق ،ج )160 :1را موجب ميشوند که خود زمينهساز مفاسدي ديگر
باشد.
از ديگر مصاديق لهو حرام ميتوان به نواختن آالت لهو و استماع آن (كليني،1365 ،
ج432 :6؛ محققحلي1409 ،ق ،ج ،)913 :4وسايل قمار (نك :مائده )90-91 /و افسانههاي
خرافي با هدف گمراهی از ياد خدا و رويگرداني مردم از قصص قرآني(نک :لقمان6 /؛
زمخشري ،بیتا ،ج )490 :3ياد کرد.

لهو مكروه نيز بر مواردي صدق ميكند كه آدمي را به خود سرگرم ميكند و هيچ سود اُخروي

ِ
دنيوي منتهي به آخرت ندارد و در عين حال ،مانع انجام وظايف واجب نميشود ،مانند :سخنان
يا
بيهوده (مجلسي1403 ،ق ،ج ،)278 :68افراط در مزاح و بذلهگويي و خندههاي بيجا و فراوان
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(همان 68 :و  277و ج ،)58 :73تجارت و خريد و فروش به وقت نماز (كليني ،1365 ،ج:5
 )154و كارهاي بيهودة ديگر (نک :مومنون3 /؛ قصص .)67 /در حقيقت لهو مکروه همان «لغو»

است ،چه ،لهو به اين معنا نيز بهکار ميرود ،چنانکه ِ
لعب مورد نکوهش نيز به همين معنا است.

مصاديق لهو مباح و مستحب نيز در روايتهایی ياد شدهاند .امام باقر(ع) ميفرمايند:
َ
الص َل ِة بِال َّل ْیل؛ لهو مومن در
ال ْخ َو ِ
اء :التَّ َمتُّ ِع بِالنِّ َسا ِء َو ُم َفا َک َه ِة ْ ِ
«لَْ ُو الُْ ْؤم ِ
ان َو َّ
ِن فِی ثَ َلثَ ِة أ ْشیَ َ
سه چيز است :لذتجويي از همسر ،بذلهگويي با برادران ديني و نماز شب»( 1صدوق،
1404ق ،ج.)161 :1

ْ
ِن بَاط ٌ
س َو َر ْميِ ِه
پيامبر اکرم(ص) نيز فرمودندُ « :ك ُ
ل لَْو لِْل ُم ْؤم ِ
ِل ِإ َّل ِف ثَ َل ٍثِ :ف تَأدِيبِ ِه الَْف َر َ
َع ْن قَ ْو ِس ِه َو ُم َل َعبَتِ ِه ْام َرأَتَ ُه فَ ِإنَّ ُه َّن َح ّقٌ؛ هر کار لهوي از مؤمن باطل است ،جز در سه مورد :پرورش

اسب خود ،تيراندازي و لذتجويي از همسرش که اينها حقاند» (كليني ،1365 ،ج.)393 :2
توجه به مصاديق يادشده به روشني گواه آن است كه منظور از لهو در اينجا ،سرگرمي مطلق

است ،نه لهوي كه غفلتزا و مانع وظايف مهمتر باشد .چنانکه مصاديق له ِو مستحب نيز مواردي
هستند كه از يكسو موجب غفلت از وظايف مهم و بالفعل ديگر نشوند و از سوي ديگر ،يا
بهخودي خود مستحب باشند يا وسيله و زمينهساز مسائل مهم و مطلوب مانند آموزش شنا.
حال نكتة مهم آن است كه تفريح سالم در نوع اخير جاي ميگيرد ،چون موجب رفع
خستگي جسمي و روحي و آمادگي براي انجام بهتر وظايف ميشود.
بر اين اساس ،تفريح سالم با حدود و شرايط خود که پيشتر بيان شد ،ارتباطي با لهو،
لغو و لعب مذموم ندارد و فرد باايمان ،ضمن پرهيز از اين سه ،زماني را به تفريح سالم
اختصاص میدهد .از بُعد اقتصادي ،بايستي بخشي از درآمد فرد و خانوار صرف هزينههاي

تفريح سالم شود كه مقدار آن براساس ميزان درآمد فرد ،اولويتبندي نيازها و شرايط
بهرهمندي از تفريحهای گوناگون ،متغير خواهد بود.
 .1ذكر «نماز شب» در شمار لهو مومن ممكن است بدين جهت باشد كه معمو َال هدف اصلي از پرداختن به امور لهوي ،ايجاد
فرصتي براي تفريح ،سرگرمي و التذاذ است و از آنجا كه فر ِد باايمان ،از تهجد و نماز شب و انس با خداوند لذت ميبرد ،در شمار
لهو مجاز آمده است.
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نكتة جالب در سبك زندگي رضوي كه از سخنان حضرت برداشت ميشود ،توجه دادن

فرد به شخصيت واالي انساني و اهداف متعالي خود است تا از يكسو ،خرد خويش را
حاكم قرار دهد و مصاديق لغو و بيهوده را تشخيص دهد و از ديگر سو ،شأن و جايگاه خود
و ارزش وقت و امكانات خويش را باالتر و بيشتر از آن بيند كه به چنين كارهايي دست
يازد ،بيآنكه براي وي سودي به همراه داشته باشد.

ت قَ َ َ
الصْل ِ
الر َضا(ع) يَ ْومًا بِ ُخ َر َاس َ
يم
الريَّا ِن بْ ِن َّ
ان فَ ُقْل ُت :يَا َسيِّ ِدي إِ َّن ِه َشا َم بْ َن إِبْ َرا ِه َ
الَ :سألْ ُت ِّ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
يق إِنَّ َما َسألني َع ْن
الزنْد ُ
الَْعبَّا ِس َّي َحكى َعنْك أنَّك َر َّخ ْص َ
ت ل ُه في ْاست َما ِع الغنَاء فَ َقال :كذ َب ِّ
ك فَ ُقْل ُت لَُه :إِ َّن َر ُج ًل َسَأ َل أَبَا َج ْع َف ٍر(ع) َع ْن َذلِ َ
َذلِ َ
ك فَ َق َ
ال أَبُو َج ْع َف ٍر(ع) :إَِذا َميَّ َز اهللُ بَيْ َن الْ َح ِّق
الَ :م َع الْبَا ِط ِل فَ َق َ
ون الْغِنَا ُء فَ َق َ
َو الْبَا ِط ِل فََأيْ َن يَ ُك ُ
ت؛ ريانبن صلت
ال لَُه أَبُو َج ْع َف ٍر(ع) قَ ْد قَ َضيْ َ
گويد :روزي در خراسان از امام رضا(ع) پرسيدم :سرورم! ابراهيمبن هاشم عباسي از شما نقل

كرده كه به او اجازة گوش كردن به غنا دادهايد! حضرت فرمودند :دروغ گفته است كافر!
او صرفًا از من در اينباره پرسيد و من به او گفتم :مردي از امام باقر(ع) در اينباره سؤال
كرد .امام باقر(ع) فرمودند :هر گاه خدا حق را از باطل جدا سازد ،غنا در كدام جهت قرار

ميگيرد؟ او پاسخ داد :در طرف باطل .امام(ع) به او فرمودند :خود [بهدرستي] قضاوت كردي
(صدوق1404 ،ق ،ج17 :1؛ كليني ،1365 ،ج  434 – 435 :6با اندكي اختالف در لفظ).

َ (ع)
کان لَ ُه َشى ٌء یُ ْلهی ِه َع ِن ّ
الس ْف َل ِة ف َ
اللِ؛ دربارة افراد پست و فرومایه از
«و ُسئ
َقال َ:م ْن َ
ِل َع ِن ِّ
ْ
حضرت سؤال شد .فرمودند :كسيكه چيزي دارد كه او را از [ياد و مسير] خدا بازدارد و به

خود سرگرم سازد» (ابنشعبه حراني1404 ،ق.)442 :

قال :یا اَبا َج ْع َفر ٍما تَُق ُ
قال :جا َء َر ُج ٌل اِلیٰ أَبی َج ْع َف ٍر(ع) فَ َ
الرضا(ع) َ
ول فی َ
الش ْط َرنْجِالَّتی
َع ِن َّ
(ع)
یُْل َع ُب بِها؟ فَ َ
نین
أخبَ َرنی أَبی َعلِ َّ
قال(ع)ْ :
یبْ ُن الْ ُح َسیْن(ع) َعن الْ ُح َسیْنبِْ َن َعلِ ّی ٍ(ع)َ :ع ْن أمیرِالْمؤمِ َ
رس ُ
قالَ :
َ
کان ال ِغیًاَ ،و َم ْن َ
کان َمنْ ِط ُق ُه بِغَیرِ ذِْکرِ اهللِ َ
کان نا ِطقًا فَ َ
ول اهللِ(ص)َ :م ْن َ
کان صامِتًا
قال ُ
کان َص ْمتُ ُه لِغَیْرِ ذِْکرِاهللِ َ
فَ َ
ْص َر َف؛ امام رضا(ع) فرمودند:
کان ساهیًا ،ثُ َم َس َک َ
الر ُج ُل َوان َ
ت فَقا َم َّ
مردي نزد امام باقر(ع) آمد و گفت :دربارة شطرنج كه مردم با آن بازي ميكنند چه ميگوييد؟
حضرت فرمودند :پدرم عليبن حسين(ع) از حسينبن علي(ع) از امير مؤمنان(ع) نقل كرد كه
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رسول خدا (ص) فرمودند :هر كس سخن گويد و سخنش براي غير ياد خدا [و در مسير غير

او] باشد ،بيهوده گفته است ،هر كس سكوت كند و سكوتش براي غير ياد خدا باشد ،خطا
كرده است .آنگاه امام (ع) سكوت كردند .مرد نيز برخاست و رفت (كليني ،1365 ،ج)437 :6

بدينسان ،امام رضا(ع) با نقل این سخنان ،فرد را به خويشتن خويش ميبرند و از او
ميخواهند كه خود بينديشد آيا شايسته است به كارهاي لهو و لغو بپردازد و جايگاه خود
را تنزل داده از مقام قرب و معنويت نيز باز ماند!؟
اتراف (رفاهزدگي و مصرفگرايي)

از آسيبهاي تفريح و سرگرمي و مرزهاي آن ،افراط در لذتجويي در عرصة مصرف

و لذتهای مادي است كه در قرآنكريم و روايتها ،با نام «اتراف» تعبير ميشود .اتراف از
«ترف» به معناي نعمت و برخورداري از آن بهكار رفته است و ُمترف به كسي گويند كه
واژة َ

نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوشگذرانيها ،او را به غرور و سركشي واداشته
است (نك :ابنمنظور1410 ،ق ،ج17 :9؛ راغباصفهاني1416 ،ق.)166 :

كاربرد معنايي اين واژه در قرآنكريم ،بيانگر زندگي اشرافي ،رفاهزدگي و لذتگرايي

ثروتمندان بوده كه همراه با غرور و طغيان است .بنابراين ،كاربرد آن ويژة ثروتمندان بوده و
براي افراد كمدرآمد ،هرچند به سهم خود مصرفگرا باشند ،بهكار نرفته است (نك :حكيمي،
 ،1368ج312 :3؛ مدرسي1419 ،ق ،ج.)418 :14
در فرهنگ مصرفگرايي مترفان ،مصرف ،هم ارزش مادي مييابد و هم ارزش نمادين؛
بدينمعنا كه مصرف ،وسيلهاي براي ابراز وجود و بهدست آوردن هويت اجتماعي ميشود،
ازاينرو ،نهتنها ارزش نمادين مييابد بلكه در برابر مصرف به معناي تأمينكنندة نيازهاي
زيستي انسان قرار ميگيرد و اولويت مييابد (نك :گلمحمدي.)106 :1381 ،
آنان تالش ميکنند با خريد و مصرف کاالهاي لوکس و تجمالتيُ ،مدپرستي و ريخت و پاش،

به پندار خود ،پايگاه اجتماعي و آبروي فزونتري بهدستآورند و در حقيقت به خودنمايي

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

نيك روشن است كه اتراف ،زيانهاي متعددي در عرصة فردي و اجتماعي دارد؛ زندگي
اترافي از چند سو ،فساد اخالقي و رفتاري را در پي دارد .از يكسو غرق شدن در شهوتها
و هوسها و زيادهروي در لذتهای جسماني ،مجالي براي انديشه در كمال معنوي و انساني
و توجه به بُعد روحي باقي نميگذارد و راه را براي تهذيب اخالقي ميبندد ،بهويژه آنكه
افتادن در دام هوسها و لذتجوييها ،نور و نيروي خرد را سخت ناتوان ميكند و پذيرش

دعوت اديان و مصلحان را دشوار ميسازد .زندگي توأم با افراط در لذت و تنپروري ،آدمي
را به سرمنزل كمال نميرساند ،چه« ،سختي و گرفتاري ،هم تربيتكنندة فرد و هم بيداركنندة
ملتها است .شدائد ،همچون صيقلي كه به آهن و فوالد ميدهند ،هر چه بيشتر با روان آدمي
تماس گيرد او را مصممتر و فعالتر و برندهتر ميكند» (مطهري )156 :1380 ،بدينجهت،
تفريح سالم بايستي به اندازه و در راستاي رسيدن به كمال بيشتر باشد نه مزاحم آن.
از ديگرسو ،حفظ اين موقعيت و ادامة آن غالبًا مستلزم يا همراه رذيلتهاي اخالقي
همچون آزمندي ،طمع و بخل است (نك :قلم12 -14 /؛ مدثر.)12 -15 /
از جنبهاي ديگر ،پرداختن به تجمل و كامجوييها نيز غالبًا همراه با ناشايستهاي
اخالقي و رفتاري همچون فخرفروشي ،خودبرتربيني (نك :سبا )34-35 /و بيبندوباري

خواهد بود و ازاينرو ،قرآنكريم ،مترفان را ُمف ِسد و فاسق معرفي ميكند (نك :شعراء/
147 -152؛ فجر6 - 12 /؛ اسراء.)16 /

ِ
اقتصادي مصرفگرايي و رفاهزدگي ،بيش از همه ،به افراد كمدرآمد و جوامع
زيان

عقبمانده و در حال توسعه ميرسد ،زيرا گسترش اين پديده ،موجب کشاندن امكانات
و ثروتهايي كه بايستي در بخشهاي زيربنايي و توليدي سرمايهگذاري شود ،بهسوي
مصرفگرايي و خريد كاالهاي تجمالتي و غير ضروری میشود.
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اتراف ،آفت تمدنسازي

نتيجة آسيبهاي متعدد پديدة اتراف ،بهويژه سقوط اخالقي و مفاسد اجتماعي ،چيزي

جز تهي شدن فرهنگها و جوامع از درون و در نتيجه ،سقوط و نابودي آن نيست .قرآنكريم
با تصريح به اين نكته ،ميفرمايدَ « :و ِإذَا أَ َر ْدنَا أَ ْن نُ ْهل َ
َح َّق َع َل ْي َها
ِک قَ ْريَة أَ َم ْرنَا ُم ْ َ
تفِي َها فَ َف َس ُقوا فِي َها ف َ

الَْق ْو ُل ف ََد َّم ْرنَا َها تَ ْدمِريًا؛ و چون بخواهيم شهري را نابود سازيم ،خوشگذرانانش را فرمان
ميدهيم تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند و در نتيجه ،عذاب بر آن [شهر] الزم شود،
پس آنرا [به تمامي] نابود ميكنيم» (اسراء.)16 /

تفِي َها فَ َف َس ُقوا فِي َها» يا بدينمعناست كه مترفان را به اطاعت و فرمانبري ،امر
تعبير «أَ َم ْرنَا ُم ْ َ

كرديم ولي آنان سر باز زدند و گناه كردند يا اينكه طبق ظاهر آيه ،به اين معناست كه آنها را
به فسق فرمان داديم كه در اينصورت ،نوعي مجاز است و كنايه از فراهم ساختن وسايل و
امكانات براي آنان تا با استفادة نادرست از آن ،سزاوار نابودي شوند (زمخشري ،بیتا ،ج:2
 654؛ طباطبايي1417 ،ق ،ج 61 :13ـ .)60
با اين حال ،پيرامون مطلب و آية يادشده پرسشي مطرح است :چرا جوامع به دور از ايمان
و تقوا و غرق در «اتراف» و تباهي ،از پيشرفت ،تمدن و رفاه اقتصادي بيشتري در مقايسه
با جوامع اسالمي برخوردارند؟ بنابراین ،چگونه ميتوان گفت اتراف و عياشيهاي بيحد و
مرز ،آفت تمدنسازي است؟
پاسخ اين پرسش با توجه به نكات زير روشن ميشود:
 .1ادعاي يادشده ،كليت ندارد و هيچگاه فساد و هوسرانی جوامع ،با پيشرفت اقتصادي
آن مالزمهاي نداشته است (نك :ساعي 83 :1375 ،؛ شريفالنسبي106 :1375 ،ـ.)105
افزون بر اين ،در درون بسياري از كشورهاي پيشرفته نیز بر اثر بيعدالتي ،شكاف طبقاتي
و استثمار تودهها كه ناشي از اتراف ،خوشگذرانی افراطی و ریخت و پاش اقلیتی معدود
است ،ميليونها نفر از فقر و محروميت رنج ميبرند .در اينگونه كشورها ،خأل معنويت و
نابسامانيهاي اجتماعي ناشي از آن ،امنيت رواني و آرامش روحي مردم را سخت به مخاطره

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

 .2بخش عمدهاي از پيشرفت اينگونه جوامع ،بهويژه در مرحلة شکلگیری تمدن ،نه
معلول فساد اخالقي ،بلكه مرهون رعايت نسبي برخي اصول اخالقي و درواقع ،رعايت
تقواي اقتصادي است كه ميراث پيامبران و ثمرة تالشهاي دانشمندان در طول قرنهاست.
عناصري چون دانش و تخصص ،انضباط و برنامهريزي ،سختکوشی ،وجدان كاري ،پرهیز
از اتالف وقت ،تن ندادن به خوشگذرانیهای طوالنی و مانند آن ،كه در متن آموزههاي
ديني جاي دارند ،نقش تعيينكنندهاي در رشد اقتصادي دارد .بيگمان عمل به اين آموزهها،
بخشي از تعهد و تقواي ديني بهشمار ميرود كه بهگونهاي تأثير وضعي خود را بهجاي
خواهد گذاشت (نك :قرضاوي1417 ،ق162 :ـ.)159
 .3بیترديد هنگامي ايمان و تقوا ،تأثيرگذار است كه در رفتارها و امور زندگي افراد نمود
عيني يابد ،وگرنه ادعاي ايمان و پرهيزكاري ،هيچگونه تأثير مثبتي نخواهد داشت .امروزه در
جوامع اسالمي ،عمل به بسياري از آموزههاي اصيل اسالم ،به فراموشي سپرده شده و بخش
عظیمی از افراد و سران این کشورها ،مبتال بهنوعی هدر دادن زمان ،تنپروری یا غرق شدن
در لذتجویی و خوشگذرانی شدهاند.
 .4در كنار سنت الهي نابودی بر اثر اتراف ،سنتهاي ديگري نيز هست ،ازجمله سنت
«امال» و «استدراج» كه خداوند بر اساس آن ،گناهكاران و سركشان گستاخ را كه اميدي به
هدايت آنان نيست ،به تندي گرفتار مجازات نميكند ،بلكه به آنان مهلت و نعمت فزونتري
ميبخشد تا كيفرشان دردناكتر شود (نك :طباطبايي1417 ،ق ،ج205 : 8ـ  204و 350؛
ج39 :15ـ .)38
بنابراين ،ممكن است رفاه اقتصادي فرد يا جامعة فاسد ،نشانة گرفتاري آنان به مجازات

ُِد ُه ْم
ون أَنََّا ن ُّ
استدراج باشد (همان ،ج 60 ،18ـ ،) 59چنانكه قرآنكريم ميفرمايد« :أَ َْي َسبُ َ
ِع لَُ ْم ِف َْ
ي ِ
ِن َم ٍ
ون؛ آيا آنان چنين ميپندارند كه ثروت و
ال َو بَنِ َ
ني ،نُ َسار ُ
ات بَ ْل ال يَ ْش ُع ُر َ
ال ْ َ
بِ ِه م ْ

فرزنداني كه به آنان ميدهيم براي اين است كه درهاي خيرات را به رويشان بگشاييم؟!
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[هرگز چنين نيست] بلكه آنها نميفهمند» (مؤمنون 56 /ـ.) 55
نشانة استدراج نیز آن است كه فرد يا جامعه ،در برابر فزوني نعمتها ،بيشتر در گناه و
طغيان فرو ميروند و از نعمتدهندة حقيقي غافل ميشوند (نك :كليني ،1365 ،ج.)452 :2
مفهوم واالي «قناعت» ،در تقابل با فرهنگ اتراف

در فرهنگ ديني ،مفاهيمي همچون «قناعت» با محتواي عميق و فرازمند خودـ و نه تلقي

عوامانه كه آنرا صرفًا به معني مصرف كمتر و صرفهجويي ميدانندـ در تقابل با پديدههاي
نامطلوبي همچون اتراف قرار دارد.
واژة قناعت در لغت به معناي «روي آوردن به چيزي» است و از آن مفهوم رضايت و
خشنودي برداشت ميشود (ابنفارس1404 ،ق ،ج33 :5؛ ابنمنظور1410 ،ق ،ج.)297 :8
در اصطالح ،اين واژه گاه صفت فعل و به معناي «بسنده كردن به اندك در كاالهاي مورد نياز»
(راغباصفهاني1416 ،ق )685 :دانسته شده است و گاه صفت نفس است و به مفهوم «صفت
پايدار نفساني كه موجب اكتفا كردن به اندازة نياز و ضرورت از مال» (نراقي ،بیتا ،ج.)101 :2
از مجموع سخنان واژهشناسان زبان عربي ،دانشمندان اخالق و آموزههاي ديني چنين
برميآيد كه قناعت و عناصر مرتبط با آن همچون رضايت ،ويژگي مثبتي در شخصيت
انسان است كه موجب خشنودي و لذت انسان از حداقلهاي زندگي ميشود و بهصورت
ترك آزمندي و فزونخواهي نمود مييابد .ازاينرو ،طمع و حرص را نقطة مقابل قناعت
دانستهاند (نك :منسوب به امام صادق(ع)1400 ،ق202 :؛ نراقي ،بیتا ،ج.)101 :2
با اين همه ،قناعت هرگز به معناي رها كردن كار و توليد و راضي شدن به مشكالت و
عامل عقبماندگي اقتصادي نيست ،بلكه خود ،زمينهساز رشد اقتصادي است ،زيرا جامعهاي
كه مصارف اضافي خود را حذف كند و از تجمالتي كه براساس نيازهاي كاذب و روحية
اشرافيگري بهوجود ميآيد دوري كند ،ميتواند پسانداز بيشتري براي سرمايهگذاريهاي
الزم در توسعه داشته باشد ،نكتهاي كه ماكس وبر بر آن تأكيد داشت و درواقع ،پيدايش

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

امام رضا

(ع)

ِع إلی صیان ِة النَّفسِ َو ِع ِّز القدر وطرح
در تبيين قناعت فرمودهاند« :القناعة َتتَم ُ

مؤونة االستكثار...؛ قناعت با حفظ شخصيت و ارزشمندي جايگاه و رها كردن هزينههاي

فزونطلبي همراه است» (مجلسي1403 ،ق ،ج.)349 :75

همچنين حضرت رضا(ع) ،كسي را در مسير قناعت ميدانند كه خود را از مردم لئيم و

پست ،به دور ميدارد« :واليسلك طريق ال َقنا َع ِة إ ّ
أجر ِ
مي
رج ِ
اآلخ َرة ،أو كر ٌ
إما ُمتَعبِّ ٌد يُ ُ
ال ُ
النّ :
ريد َ

الناس؛ مسير قناعت را جز دو نفر نپيمايند :اهل تعبدي كه پاداش آخرت را
ِئام ِ
ُمتَن ِّز ٌه َعن ل ِ

ميجويد يا بزرگواري كه از مردم پست ،خود را بهدور دارد» (حلواني1408 ،ق(128 :با لفظ:
متعلل بهجاي متعبد)؛ مجلسي1403 ،ق ،ج.)357 :75

بدينسان ،از نگاه روانشناختي ،خشنودي و رضايتمندي ،ارمغا ِن قناعت است ،بهگونهاي

كه فرد با وجود مصرف اندك و گاه نداشتن ثروت ،از زندگي خويش لذت ميبرد .قناعت
در كنار غنا و ثروت نيز زندگي را گوارا ميسازد (همان ،ج.)83 :1

ِ
ثروت بدون قناعت ،گوارايي زندگي را نخواهد چشاند؛ جامعة مصرفگرايي كه قناعتپيشه

نيست ،رضايتخاطر شهروندان خود را برآورده نميسازد (نك :درنينگ،)23 -31 :1376 ،
از همين روست كه از منظر آموزههاي روايي ،زندگي پاك و حيات طیبة بشري ،حياتي
است كه روح قناعت در آن دميده شده باشد (نك :شریفالرضی :1370 ،حكمت .)221
وارستگي حاصل از اين روحيه آثار ذيل را بهدنبال دارد :رشد يافتگي شخصيت ،اعتماد
و عزت نفس و عدم وابستگي.
به ديگر سخن ،شخص تالش كرده است خود را از قيد و بند عادتهاي متفاوت با مصرف
كاالهايي خاص برهاند .چه بسيارند افرادي كه به پارهاي سرگرميها ،تفريحها و لذتجوييها
وابسته شدهاند و اين وابستگي ،در مواردي حتي عزت و جايگاه اجتماعي و شخصيتي آنان
را نيز به مخاطره ميافكند .اين گونه است كه در روايت حضرت رضا(ع) بر بُعد رواني آن،

يعني وارستگي و آزادگي و ثمره اين رويكرد ،همچون عزت و شرافت فرد تأكيد شده است.
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پرهيز از مصارف زائد ،تشريفاتي و تجمالتي با هدف تفريح و سرگرمي ،از ديگر
نمودهاي قناعت بوده كه بهنظر ميرسد بارزترين آنها نيز است .بدينسان ،نهادينه شدن اصل
قناعت به معناي يادشده در الگوي مصرف و تفريح افراد جامعه ،ثمره و بركتهای مادي و
معنوي فراواني به همراه خواهد داشت.
تأثير منفي افراط در تفريح و لذتجويي بر تمدنسازي

از مسائل مهم در اين بحث ،نقش و تأثير تفريح و سرگرميهاي رايج بين مردم بر پديدة

تمدنسازي است .براي آنكه اين تأثير بهصورت تاريخي و در عين حال اختصارگونه تحليل
شود ،نگاهي به تاريخ فراز و فرود تمدن اسالمي ميافكنيم:
علل ظهور و افول تمدن اسالمي

تمدن غرب ،فروغ علم را از جهان اسالم ،كه خود در حال افول بود ،گرفت و آنرا

فروزانتر از پيش نگاه داشت .از پرسشهاي مهم در اينباره آن است كه چرا جهان اسالم
در فاصلة سدههاي اول تا ششم هجري ،بهسرعت رشد كرد و پس از آن به افول گراييد؟
اگرچه برخي نيروهاي بیدین و ضد اسالم تمايل دارند اسالم را عامل افول معرفي کنند
(نك :فروغي ،)128 :1344 ،اما واقعيتهاي تاريخي و نيز آموزههاي اسالمي نشانگر آن
است كه رشد و پيشرفت اولية مسلمانان بهسبب اجرای نسبي دستورهای اسالمي و افول
و انحطاط آنان بهسبب دوري از آموزههاي ديني بوده است .برخي صاحبنظران همچون
هيتي ،هاجسون ،بائك و لوئيس نشان دادهاند كه اسالم نقشي مثبت در توسعة جوامع مسلمان
ايفا كرده است .تنها پاسخ اين سؤال كه چرا جامعهاي بدوي كه از صفر شروع كرده بود،
توانست با اين سرعت در برابر سختيها و مشكالت رشد كند ،اسالم است .خصوصيت
اصلي اين جامعة بدوي در آن زمان ،نزاعهاي خونين و خانمانبرانداز ،كمبود منابع ،آب و
هوايي سخت و طاقتفرسا و زميني نامناسب بود .اين جامعه هيچیک از سرمايههاي مادي

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

اسالم تنها عاملي بود كه منجر به تغيير كيفيت اين جامعة بدوي شد ،بهگونهاي كه بر
كاستيهاي خود فائق آمد و به قدرتي بزرگ تبديل شد .به گفتة كاهن ،قانونمندي قرآن به
نفع محرومان در كنار تضمين عدالت ،همبستگي اجتماعي ،بهزيستي همگاني ،اصالحات
اخالقي و نهادي و ارائة دولتي كارا و نظام حقوقي مقتدر ،موجب فراهم آمدن الزامهای
نهادي برای توسعه شد .بدين جهت اسكاتز ميلر ميگويد« :همة عواملي كه اروپا را قادر به
موفقيت ساخت ،خيلي پيش از اينها در اسالم وجود داشت» (نك :چپرا270 :1384 ،ـ.)268
رودنسون نيز اسالم را واجد تمام خصوصياتي معرفي ميكند كه موجب پيشرفت است،
ولي مسلمانان هيچگاه اسالم واقعي را بهكار نبستهاند (تفضلي50 :1372 ،ـ )49اين جملة
اخير بهدرستي بيانگر عامل اصلي انحطاط و عقبماندگي جوامع اسالمي در سدههاي اخير
است .برخي محققان ،نمود بارز دوري از آموزههاي اسالمي در اين جوامع را در ضمن
عواملي برشمردهاند ،از جمله :فساد اخالقي و سياسي ،فقدان پويايي پس از پيوند تحجر
و تعصب ،كاهش فعاليتهاي عقالني و علمي ،شورش و تفرقههاي دروني همراه تهاجم
و جنگافروزيهاي مستمر ،عدم توازن مالي ،ركود كشاورزي ،صنعت و تجارت در نتيجه
سستي و كمكاري و عواملي ديگر (نك :چپرا354 :1384 ،ـ.)264
ويل دورانت ،در تحليلي برونگروهي ،سبب انحطاط تمدن اسالمي را به دو عامل بيروني
(حملة مغول) و دروني (رفاهزدگي افراطي مسلمانان) تقسيم ميكند:

هيچيك از تمدنهاي تاريخ چون تمدن اسالم دچار چنين ويراني ناگهاني نشده است....

وقتي موج خونين مغول بازپس رفت ،آنچه برجاي ماند ،عبارت بود از اقتصادي بهشدت

آشفته ،قناتهايي ويران يا كور ،مدرسهها و كتابخانههايي سوخته ،دولتهايي فقير و
ضعيف ...و نفوسي كه به نيم تقليل يافته و روحيه باخته بودند .اما پيش از حملة خارجي،

لذتطلبي اپيكوري ،خستگي جسمي و روحي ،بزدلي و بيلياقتي جنگي ،فرقهگرايي و ...دهها

شهر آباد ...را به فقر و بيماري و عقبماندگي كنوني دچار ساخت ( ،1368ج433 :4ـ.)431
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بازگشت به اسالم ناب ،تنها راه احیای تمدن اسالمی

براساس آنچه گذشت و بهويژه با توجه به تحليل ويل دورانت ،میتوان تأثير منفي افراط

در لذتجويي و زيادهروي در پرداختن به تفريح و سرگرمي و رفاهطلبي عمومي بر ايجاد
تمدن و بقاي آنرا به روشنی فهمید .بدين ترتيب ،نهادينه كردن سبك زندگي رضوي در
خصوص پرهيز از لهو و لغو در زندگي و افراط در تفريح و سرگرمي ،در كنار توصيه به
تفريح سالم با هدف ايجاد نشاط و سرزندگي در كار و تالش ،ميتواند زمينهساز احياي
دوبارة تمدن شكوهمند اسالمي بر پاية پيشرفت و معنويت باشد.
ن جهت ،رنسانسي كه جهان اسالم نيازمند آن است ،نوعي بازگشت به خود و فرهنگ
بدي 
و آموزههاي اصيل اسالمي و نوسازي در پرتو آن است و نه گونهاي از اصالحات كه با خود،

لذتگرايي ،آسانگيري و هرج و مرج معرفتي و فرهنگي را بهدنبال آورد .قرآنكريم آشکارا،
يوا ما
ي ما بَِق ْو ٍم َح َّت يُ َغ ِّ ُ
تعيين سرنوشت هر ملتي را بهدست خود آنان دانسته استِ « :إ َّن اهللَ ال يُ َغ ِّ ُ

ب َِأنُْف ِس ِهم؛ در حقيقت ،خدا حال قومي را تغيير نميدهد ،تا آنان حال خود را تغيير دهند» (رعد.)11 /

بحث و نتیجهگیری

 .1تفريح سالم ازجمله نيازهاي آدمي است كه براساس سبك زندگي رضوي ،بخشي از

وقت فرد مسلمان را به خود اختصاص میدهد.
 .2افراط در لذتجويي و سرگرمي ،پارهاي مصاديق لهو و لغو و نيز اتراف و تنپروري،
از آسيبهاي تفريح سالم بهشمار ميرود .مرزهاي عناوين يادشده با تفريح سالم ،در متن
نوشتار تحليل شده است .بدين جهت ،در سيره و سخنان امام رضا(ع) ،هم بر انجام عبادت
در حد مطلوب ،هم بر انجام كار و تالش و هم بر پرداختن به تفريح سالم و حالل در
چارچوب موازين شرعي و به اندازه تأكيد شده است.
 .3نكتة جالب در سبك زندگي رضوي ،توجه دادن فرد به شخصيت واالي انساني و
اهداف متعالي خود است تا از يكسو خرد خويش را حاكم قرار دهد و مصاديق لغو و

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

كارهايي دست يازد ،بيآنكه براي وي سودي به همراه داشته باشد.
 .4در نقطة مقابل اتراف ،بر پرهيز از مصارف زائد ،تشريفاتي و تجمالتي با هدف تفريح
و سرگرمي ،بهعنوان نمودهاي قناعت تأكيد شده است.
 .5افراط در لذتجويي و زيادهروي در پرداختن به تفريح و سرگرمي و رفاهطلبي
عمومي ،تأثيري منفي بر ايجاد تمدن و بقاي آن دارد ،بهگونهاي كه يكي از عوامل مهم افول
تمدن اسالمي از سدة هفتم ،همين عامل معرفي شده است .بدين ترتيب ،نهادينه كردن سبك
زندگي رضوي در خصوص پرهيز از لهو و لغو در زندگي و افراط در تفريح و سرگرمي،
در كنار توصيه به تفريح سالم با هدف ايجاد نشاط و سرزندگي در كار و تالش ،ميتواند
زمينهساز احياي دوبارة تمدن شكوهمند اسالمي بر پاية پيشرفت و معنويت باشد.
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قرآنكريم.
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دفتر همكاري حوزه و دانشگاه .)1372( ،مكتبهاي روانشناسي و نقد آن .جلد دوم ،تهران :سمت.

منسوب به امام رضا(ع)1406( ،ق) .الفقه الرضا .محقق مؤسسة آل البيت ،چاپ اول ،مشهد :كنگرة جهاني امام رضا(ع).

منسوب به امام صادق(ع)1400( ،ق) .مصباح الشريعه .چاپ اول ،بيروت :للمطبوعات.

نراقي ،محمدمهدي( ،بيتا) .جامع السعادات .مصحح سيدمحمد كالنتر ،چاپ چهارم ،بيروت :للمطبوعات.

وبر ،ماكس .)1371( ،اخالق پروتستان و روح سرمايهداري .مترجم عبدالمعبود انصاري ،چاپ اول ،تهران :سمت.

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

شولتس ،دوان .)1388( ،روانشناسي كمال .مترجم گيتي خوشدل ،چاپ شانزدهم ،تهران :پیکان.
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