
جواد ایرواني1

چکیده
ازجمله نيازهاي آدمي، نياز به تفریح سالم است كه براساس آموزه هاي دیني و سبك 
زندگي رضوي، بخشي از زمان مسلمانان را به خود اختصاص مي دهد. با این حال، افراط 
در لذت جویي و سرگرمي، از مصادیق لهو و لغو و نيز اتراف و تن پروري، از آسيب هاي 
تفریح ناسالم به شمار مي رود. به همين دليل در سيره و سخنان امام رضا )ع( بر پرداختن به 
تفریح سالم و حالل در چارچوب موازین شرعي و به اندازه تأکيد شده است. نكتة جالب 
در سبك زندگي رضوي، توجه دادن فرد به شخصيت واال و اهداف متعالي انساني است 
تا جایگاهش را باالتر از آن بيند كه به كارهاي بيهوده دست یازد. از سوي دیگر، بر پرهيز 
از مصارف زائد، تشریفاتي و تجمالتي با هدف تفریح و سرگرمي نيز به عنوان نمودهاي 
قناعت تأكيد شده است. نكتة قابل توجه در این عرصه، تأثير منفي افراط در لذت جویي 
و زیاده روي در تفریح و سرگرمي و رفاه طلبي عمومي بر ایجاد تمدن و بقاي آن است، 
طوری كه به گفتة ویل دورانت، این خود یكي از علل افول تمدن بزرگ اسالمي پس از 

سدة هفتم بوده است. 
مسئلة اصلی نوشتار حاضر، تبيين حد و مرز تفریح سالم و نقش آن در تمدن سازی 
کتابخانه ای و شيوة  به صورت  آموزه های رضوی است. روش گردآوری مطالب  پرتو  در 

بررسی، توصيفی ـ تحليلی است.
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جایگاه »تفریح و سرگرمي« 
در سبك زندگي رضوي و تأثیر آن بر تمدن سازي
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مقدمه
آدمي براي اینكه زنده، سالم و بانشاط باشد، نيازهایي دارد كه بایستي در حد و كيفيت 
مطلوب تأمين شود، مثل نياز به تفریح و سرگرمي و پاره اي از لذت های زندگي. از سوي 
دیگر، براي رسيدن به اهداف واال و نيل به سعادت مادي و معنوي، مسيري جز عبور از 
سختي ها، كار و تالش مداوم و مجاهدت وجود ندارد. چنان كه ساختن تمدني سترگ و 
الگو شدن در علم و دانش و توسعه و پيشرفت، نيازمند عزمي ملي، وجدان كاري و پرهيز 
از تن پروري است. حال با توجه به نوع نگاه آموزه هاي دیني به مقوله هایي همچون لهو، لغو، 
لعب، اتراف و لذت گرایي از یك سو و كار و جهاد، زهد و قناعت و بهره گيري حداكثري 
و  سرگرمي  تفریح،  اینكه  ازجمله  می شود،  مطرح  پرسش هایی  دیگر،  سوی  از  زمان،  از 
لذت جویي در آموزه هاي دیني چه جایگاهی دارد؟ حد و مرز آن چگونه تعيين و تأثير آن 
بر تمدن سازي چگونه ارزیابي می شود؟ اصواًل مقصود از لهو، لغو و لعب نکوهش شده در 
دین چيست و چگونه می توان لذت های حالل و تفریح های سالم را ـ که حتی ممکن است 
نوعی عبادت به شمار رود ـ از اموری همچون لهو و لغو ـ که مکروه یا حرام تلقی می شود ـ 
تمایز داد؟ نوشتار پيش رو تالش دارد به پرسش هایی از این دست با تأکيد بر آموزه های 

رضوی پاسخ دهد.

تفریح و سرگرمي، نیاز آدمي
با این  نيازهاي آدمي است.  از  نياز به تفریح و سرگرمي هاي نشاط انگيز و لذت بخش، 
حال، روشن است كه این نياز در مقایسه با بسياري از نيازهاي جسماني یا فيزیولوژیك در 
نيز مطرح شده  انسان  نيازهاي  اولویت نيست، چنان كه چنين اولویت بندي در مورد سایر 
است كه نمونة بارز آن را مي توان در هرم نيازهاي آبراهام مازلو )1908-1970م.( مشاهده 
كرد. با وجود این، تأمين نيازهاي سطوح باالتر، سالمت بهتر، عمر طوالني تر، كارایي بيشتر 
و نيز خوشي عميق تر، سبب آرامش فكر و كمال زندگي دروني شخص مي شود )نك: دفتر 
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همكاري حوزه و دانشگاه، 1372، ج2: 475-463؛ شولتس، 1388: 117؛ مرویان حسيني، 
.)214-217 :1383

 از این روي در روایت ها تصریح شده كه مؤمن، بایستي بخشي از وقت خود را به تفریح 
اختصاص دهد. اميرمؤمنان )ع( فرمودند: 

َبنْيَ  ُيَلِّی  َمَعاَشُه َو َساَعٌة  يََُرمُّ  َربَُّه َو َساَعٌة  ِفیَها  َساَعاٍت: َفَساَعٌة ُيَناِجی  َثَلُث  لِْلُمْؤِمِن 
ِتَها ِفیَما وحيل هم حَيِلُّ َو َیُْمُل َولَْیَس لِْلَعاِقِل َأْن َيُکوَن َشاِخصًا ِإالَّ ِفی َثَلٍث َمَرمٍَّة  نَْفِسِه َو َبنْيَ َلذَّ
م؛ مؤمن وقت خویش را سه بخش مي كند: بخشي  ٍة ِفی َغرْيِ ُمَرَّ ِلََعاٍش َأْو ُخْطَوٍة ِفی َمَعاٍد َأْو َلذَّ
با پروردگارش اختصاص می دهد، در بخشي دیگر به اصالح معاش ]كار  را به مناجات 
روزانه[ مي پردازد، قسمتي دیگر را براي لذت جویي در آنچه حالل و زیباست، اختصاص 
مي دهد و شایسته نيست جز آنكه خردمند در پي سه چيز حركت كند: كسب حالل براي 
تأمين زندگي یا گام نهادن در راه آخرت یا به دست آوردن لذت هاي حالل )شریف الرضی، 

1370: حكمت382؛ نك: كليني، 1365، ج5: 87(.

از حضرت رضا )ع( نيز نقل شده است كه فرمودند:
ِلُناجاِة، َوساَعًة الَِْمِراْلَعاِش، َوساَعًة  منه  ساَعًة  ساعات:  َأْرَبَع  َزماُنُکْم  َيُکوَن  َأْن  ِإْجَتِهُدوا 
َتُْلوَن  ُعُیوَبُکْم، َوُيَلُِّصوَن َلُکْم ِف الْباِطِن، َوساَعًة  ُفوَنُکْم  ُيَعرِّ االِْْخواِن والثِّقاةِ، الَّذيَن  ِلُعاَشَرِة 
فیها لَِلّذاِتُکْم، َوبِهِذِه الّساَعِة َتْقِدرُوَن َعَلى الثَّلِث ساعات؛ تالش كنيد تا زمانتان چهار بخش 
باشد: بخشي براي مناجات، قسمتي براي تأمين زندگي، زماني براي دیدار با دوستان مورد 
اعتماد كه عيوب شما را به شما نشان دهند و در نهان، دوستي خالصانة خود را نمایان 
سازند و بخشي را به لذت های خود بپردازید و با این زمان، خود را براي سه بخش پيشين 

توانمند سازید )منسوب به امام رضا)ع(، 1406ق: 337(. 

نيك روشن است كه مقصود از »ساعت« در این گونه روایت ها، محدودة زماني 60 دقيقه 
نيست، بلكه به معني بخشي از زمان است، چنان كه تساوي زماني بخش هاي یادشده نيز مدنظر 
نيست، چون ممكن است ساعت كار روزانه، بسي بيشتر از ساعت عبادت یا تفریح باشد.
بر این اساس، اختصاص بخشي از وقت خود به تفریح سالم و لذت هاي حالل، نه تنها 
نكوهيده و مكروه نيست، بلكه در شرایط عادي دست كم استحباب دارد و نوعي عبادت ـ به 
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معناي گسترده  ـ است. هرگاه ترك استراحت و تفریح سالم باعث زیان جسمی یا در مورد 
كارگر و كارمندي كه براي دیگري كار مي كند، موجب كاهش بازدهي در كار شود، مورد 

نكوهش قرار مي گيرد )نك: کلينی، 1365، ج5: 81(. 

تفریح های سالم؛ چارچوب و فلسفه
تردیدی نيست که هرگونه سرگرمی و لذتی که فرد تمنای آن را دارد، نمی تواند مورد تأیيد 
شرع هم باشد. بنابراین باید دید تفریح های لذت بخش با چه شرایطی و در چه چارچوبی 
مطلوبيت می یابد. از روایت های مربوط به بحث برمی آید که اباحه و بعضًا ارزشمندی آنها 

در گرو تحقق شرایط ذیل است: 
1. به تصریح روایت یادشده، تفریح و لذت مورد تأیيد، آن است كه در چارچوب مباحات 
باشد. بنابراین كارهاي حرام، مانند غنا و نوازندگي هاي حرام، قماربازي، شراب خواري و 
به کارگيری محصوالت فرهنگی ناسالم و فتنه انگيز یا تفریحي كه آزار و اذیت دیگران را 

به دنبال داشته باشد، جزء تفریح های سالم به شمار نمي روند.
2. تفریح های سالم و لذت بخش مورد تأیيد و سفارش اسالم، آنهایی است كه خستگي 
و ماللت را از آدمي رفع کند و به او نشاط و سرزندگي بخشد، به گونه اي كه وي را براي 
انجام بهتر كار و عبادت، مهيا سازد. در سخن پيش گفته از امام رضا )ع(، »َوبِهِذِه الّساَعِة َتْقِدرُوَن 
اعتني«  َعَلى الثَّلِث ساعات« و در روایت امام صادق )ع( چنين آمده است: »فإنَّها َعَوٌن على تلك السَّ

از  دسته  آن  بنابراین،  مي سازد.  روشن  را  سالم  تفریح  به  تشویق  فلسفة  که   )87 )همان: 
سرگرمي ها كه آدمي را ملول تر و بي نشاط تر سازد، دست كم رجحان و مطلوبيت ندارد و اگر 

به جسم زیان رساند، ممنوعيت نيز مي یابد.
و  عبادت  كار،  یاد شده ـ  موارد  از  یك  هر  كه  باشد  به گونه اي  باید  فرد  برنامه ریزي   .3
تفریح ـ را در جاي خود انجام دهد و زمان در نظر گرفته شده براي هر یك را با دیگري 
ادغام نكند. انجام برخي كارها در زمان تفریح یا سرگرم كردن خود در زمان كار یا كاستن از 



113 جایگاه »تفریح و سرگرمي« ...
13

94
یز 

پای
م، 

ده
یاز

رة 
شما

م، 
سو

ل 
سا

  

وقت عبادت به نفع كار و تفریح یا بر عكس، همه نامطلوب بوده و پيامدهاي منفي را در پي 
دارد. بدین جهت، در سخن معروف اميرمؤمنان )ع(، پس از تقوا، به نظم و انضباط در كارها 
سفارش شده است: »ُأوِصیُكَما ... َوَمْن بََلَغُه ِكَتاِب ... َوَنْظِم َأْمِرُكْم؛ شما و هركس را نامة من بدو 

رسد، به... نظم در كارتان سفارش م ي كنم« )شریف الرضی، 1370: نامه 47(.
تأكيد شده است  انجام عبادت در حد مطلوب  بر  امام رضا )ع(، هم  در سيره و سخنان 
)براي نمونه نك: صدوق، 1404ق، ج1: 215 و 504(، هم بر انجام كار و تالش )براي نمونه 
نك: مجلسي، 1403ق، ج75: 338( و هم بر پرداختن به تفریح  سالم و حالل در چارچوب 

موازین شرعي و به اندازه )نك: منسوب به امام رضا)ع(، 1406ق: 337(.
4. حد زماني مطلوب براي هریك از موارد یاد شده بایستي مدنظر قرار گيرد و از هرگونه 
افراط و تفریط، دوري شود. كار و تالش در حد توان و به دور از حرص و زیاده روي 
)كليني، 1365، ج5: 81(، عبادت و مناجات در زمان ویژه و پرداختن به مستحبات هنگام 
نشاط )نك: شریف الرضی، 1370: حكمت 312( و پرداختن به تفریح سالم به مقدار رفع 

خستگي و ایجاد نشاط روحي. 
رعایت نکردن انضباط و حد زمانی، ازجمله عواملی است که لذت و تفریح را به لهو و 

لغو مذموم ـ چنان که پس از این می  آید ـ مبدل می سازد.

نمونه هایي از تفریح های سالم
تفریح های سالم مصادیق گوناگوني دارند و بر اساس شرایط زماني و مكاني، ميزان درآمد 
و امكانات و نيز سليقة افراد متفاوت است. با این حال، مواردي را كه در آموزه هاي دیني یاد 

شده، به اختصار مطرح مي كنيم.
1. تفرج و گشت و گذار

در آموزهاي دیني بر تفرج و گشت و گذار به عنوان تفریحي سالم اشاره شده و حتي از 
آنها برمي آید كه در سيرة برخي از معصومان)ع( نيز این كار وجود داشته است. قرآن كریم، 
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َلُه  َوِإنَّا  َوَيْلَعْب  َيْرَتْع  َغدًا  َمَعنا  »َأْرِسْلُه  است:  کرده  نقل  تأیيدگونه  را  یعقوب)ع(  فرزندان  تفرج 
حَلاِفُظون؛ فردا او را با ما بفرست تا ]در چمن [ بگردد و بازي كند و ما به خوبي نگهبان او 

خواهيم بود« )یوسف/ 12(.
از برخي روایت ها چنين برمي آید كه این نوع تفریح ها در سيرة امام رضا )ع( نمود داشته 

است، در یكي از روایت ها آمده است كه حضرت رضا )ع( فرمودند: 
َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن َأِب َمُْموٍد قاَل: قاَل لََنا الرضا)ع(: َأيُّ اإْلَِداِم َأْجَزُأ؟ َفقاَل بَْعُضَنا: اللَّْحُم َو قاَل 
. َفقاَل ُهَو : اَل َبِل اْلِْلُح و لََقْد َخَرْجنا ِإَل ُنْزَهٍة لََنا َو َنِسَي بعض  ْيُت َو قاَل بَْعُضَنا: اللََّبُ بَْعُضَنا: الزَّ
ابراهيم بن  اْنَصَرْفَنا؛  َحتَّ  ِبَشيْ ٍء  اْنَتَفْعَنا  َفَما  َيُكوُن  َما  َأْسَِن  ِمْن  َشاًة  لََنا  َفَذحَبُوا  اْلِْلَح،  اْلِغْلَماُن 
ابي محمود گوید: امام رضا )ع( به ما فرمودند: ]وجود[ كدام خورش ]در كنار غذا[ شایسته تر 
حضرت  را.  شير  هم  برخي  و  روغن  برخي  بردیم،  نام  را  گوشت  ما،  از  برخي  است؟ 
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 یكي از فربه ترین گوسفندان را براي ما 

ذبح كردند، ولي بي آنكه استفاده اي ببریم بازگشتيم )كليني، 1365، ج6: 326(.

در روایتي دیگر آمده است: یكي از یاران امام صادق )ع( گوید: »نزد ایشان رفتم در حالي كه 
در منزل برادرشان عبداهلل  بن محمد به سر مي بردند. عرض كردم: به چه انگيزه اي به این منزل 

آمده اید؟ فرمودند: طلب النُّزهة«) همان، ج2: 23(
همچنين براساس برخي روایت ها، حضرت علي )ع( همراه همسر مهربانشان فاطمه )س(، گاه 
به صحرا مي رفتند و با یكدیگر به گفتگویي صميمي و سخناني سرور آفرین مي پرداختند 

)قمي، 1381ق: 82- 80(.

2. ورزش هاي سالم

جزء  سواركاري،  و  شنا  همچون  سودمندي  و  سالم  ورزش هاي  روایت ها،  برخي  در 
تفریح های سالم به شمار رفته است )نك: كليني، 1365، ج2: 393؛ ابن حنبل، بی تا، ج4: 146(.
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 3. مسافرت 

در آموزه هاي دیني، 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 
زیارتي و دیگر بار سفر سياحتي و تفریحي. ضمن آنكه مسافرت به شهرهاي مختلف و 
دیدن آثار باستاني برجاي مانده از پيشينيان، كاركرد درس آموزي و عبرت گيري نيز داشته 
و ضمن سياحت و تفریح، پيام هاي تربيتي و اخالقي نيز به همراه دارد. تأكيد قرآن كریم بر 
سياحت و جهانگردي، بيشتر ناظر به این مورد اخير است و گردشگري در قرآن، توأم با درك 
بنَي؛ بگو:  پيام هاي یادشده است. براي نمونه: »ُقْل سرُيوا ِف اْلَْرِض ُثَّ اْنُظُروا َكْیَف كاَن عاِقَبُة الَُْكذِّ
در زمين بگردید، آن گاه بنگرید كه فرجام تكذیب كنندگان چگونه بوده است؟« )انعام/ 11(.
بمانيد،  سالم  تا  روید  سفر  به  َتْغَنُموا؛  َساِفُروا  وا ،  َتِصحُّ »َساِفُروا  فرمودند:  خدا )ص(  رسول 

مسافرت كنيد تا سود ببرید« )برقي، بی تا، ج2: 345(.
در سخنان امام رضا )ع( نيز دربارة سفر و اخالق و رفتار مورد تأكيد در آن چنين آمده است: 

َثَلَثٌة  ِستٌَّة ِمَن الُُْروَءِة   : اللَِّ)ص(  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل :  )ع(  َعِليٍّ َعْن  آبَاِئِه  َعْن  َضا  الرِّ َعِن 
َمَساِجِد  َوِعَماَرُة  اللَِّ،  ِكَتاِب  َفِتَلَوُة  احْلََضِر  ِف  الَّيِت  َفَأمَّا  َفِر،  السَّ ِمْنَها ِف احْلََضِر َوَثَلَثٌة ِمْنَها ِف 
َفِر َفَبْذُل الّزاِد َوُحْسُن اْلُْلِق َوالِْزاُح ِفی َغرْيِ  َاُذ اإلخوان ف الل عزوجل َو الَِّتی ِفی السَّ اللَِّ، َواتِّ
اْلَعاِصی؛ امام رضا )ع( از پدران خود از رسول خدا )ص( نقل كرده اند 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 دیني براي رضاي خدا و اما ]مروت[ در سفر عبارت اند 
از عرضة زاد و توشه ]به همسفران[، خوش اخالقي و بذله گویي به دور از گناه )صدوق، 

1404ق: 324(.

بر این اساس، خوش اخالقي و بذله گویي بيشتر، همراهي با همسفران و مخالفت نكردن 
با تصميم آنان تا حد امكان، به همراه داشتن امكانات و زاد و توشة مناسب و آن را در اختيار 
دیگران قرار دادن و نيز یاري رساندن به آنان، مورد تأكيد قرار گرفته است و این، افزون بر 

ارزش اخالقي موجب لذت بخش تر شدن سفر مي شود.
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آسیب شناسي تفریح
ٍم« و مانند آن  ٍة ِفی َغرْيِ ُمَرَّ در كنار تفریح های سالم كه در روایت های یاد شده با عنوان »َلذَّ
آمده است، واژه هاي دیگري نيز وجود دارد كه آموزه هاي دیني، به آنها نگاهي منفي دارد، 
واژه هایي مانند: لهو، لغو و لعب. شاید به همين دليل باشد كه برخي افراد، هرگونه سرگرمي 
را كاري ضد ارزش و ناپسند مي دانند و تالش مي كنند خود را از آنها به دور دارند. اكنون 
پرسش این است كه مرز بين تفریح های سالم با لهو و لغو و مانند آن چيست و اصواًل آیا 
هر لهوي، حرام یا دست كم مكروه است؟ به دیگر سخن، اگر لهو، لغو و لعب مذموم را هر 
کاری بدانيم که »فاقد سود مادی و فایدة معنوی و اخروی« باشد، آیا می توان مصداقی برای 

لذت های حالل و تفریح های سالم پيدا کرد که کاری لغو و امری لهو نباشد؟!

رابطة مطلوبیت تفریح سالم با نکوهش لهو، لغو و لعب
»لهو« در اصل به هر كاري گویند كه آدمي را به خود مشغول سازد و از كارهاي مهم 
258؛  ج15:  1410ق،  ابن منظور،  87؛  ج2:  1409ق،  )فراهيدي،  بازدارد  اساسي  اهداف  و 

راغب اصفهاني، 1416ق: 748(.
با این حال، لهو در موارد فراوان به مفهوم مطلق سرگرمي و بازي به كار مي رود )همان: 748(.
»باطل« است )فراهيدي، 1409ق، ج4: 449( و غالبًا در  به معناي  نيز در اصل  »لغو«   
مواردي به كار مي رود كه باطل و پوچ بودن، به جهت بي ارزش بودن و فقدان سود و فایده 

باشد )ابن منظور، 1410ق، ج15: 250(.
 واژة »لعب« در غالب فرهنگ هاي عربي به وضوح خود وانهاده شده است. اما برخي، 
فاقد هدفي صحيح )راغب اصفهاني،  بي فایده )طریحي، 1408ق، ج2: 166( و  آن را عمل 

1416ق: 741( معنا کرده اند. 
و  نور/ 37(  و   1 تکاثر/ 3-  3؛  انبياء/  9؛  منافقون/  نک:  نمونه  )براي  آیات  از مجموع 
روایت ها ـ که پس از این اشاره مي شود ـ و گفتار واژه شناسان چنين بر مي آید كه »لهو« گاه در 
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مفهوم اصلي خود به كار مي رود یعني حالت غفلت و سرگرمي خاصي كه آدمي را از انجام 
وظایف مهم بازدارد و دیگر بار به معني هر گونه سرگرمي به انگيزة لذت بردن یا سپري 
كردن وقت بی آنكه مانع كارهاي مهم باشد. بر این اساس، مي توان گفت لهو، امري نسبي 
است، چون یك فعل ممكن است براي فردي بازدارنده از وظایف مهم باشد، ولي براي 

دیگري چنين پيامدي نداشته باشد.
حكم:  چهار  دست كم  آن  مصادیق  و  لهو  مي رسد  به نظر  مطلب،  این  به  توجه  با  حال 
حرمت، كراهت، اباحه و استحباب را مي تواند داشته باشد. پاره اي از مصادیق لهو، حرام 
هستند و این در مواردي است كه مصداق لهو به معني اصلي آن باشد، بدین معنا كه آدمي را 
به خود سرگرم سازد و »موجب اهمال وظایف واجب و مهم« شود )نک: منافقون/ 9؛ تکاثر/ 
3- 1( یا آنكه مصداق یادشده ـ با قطع نظر از لهو ـ از مصادیق حرام  باشد )مانند استهزاء به 

آیات الهي( )نك: نساء/ 140(.
در برخي از موارد نيز مصداق لهو مقدمه و زمينه یا ابزار رسيدن به گناه قرار مي گيرد، 
مانند آیه  اي كه »لهو الحدیث« را وسيله اي براي گمراه كردن از راه خدا معرفي مي كند )نك: 
لقمان/ 6( یا دست كم مصادیقي از لهو كه حالت »بطر« یعني فرح برخاسته از قواي شهواني 
حرام )انصاري، 1415ق، ج1: 160( را موجب مي شوند که خود زمينه ساز مفاسدي دیگر 

باشد.
لهو و استماع آن )كليني، 1365،  به نواختن آالت  از دیگر مصادیق لهو حرام مي توان 
ج6: 432؛ محقق حلي، 1409ق، ج4: 913(، وسایل قمار )نك: مائده/ 91-90( و افسانه هاي 
لقمان/ 6؛  از قصص قرآني)نک:  یاد خدا و رویگرداني مردم  از  با هدف گمراهی  خرافي 

زمخشري، بی تا، ج3: 490( یاد کرد.
لهو مكروه نيز بر مواردي صدق مي كند كه آدمي را به خود سرگرم مي كند و هيچ سود ُاخروي 
یا دنيوِي منتهي به آخرت ندارد و در عين حال، مانع انجام وظایف واجب نمي شود، مانند: سخنان 
بيهوده )مجلسي، 1403ق، ج68: 278(، افراط در مزاح و بذله گویي و خنده هاي بي جا و فراوان 
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)همان: 68 و 277 و ج73: 58(، تجارت و خرید و فروش به وقت نماز )كليني، 1365، ج5: 
154( و كارهاي بيهودة دیگر )نک: مومنون/ 3؛ قصص/ 67(. در حقيقت لهو مکروه همان »لغو« 
است، چه، لهو به این معنا نيز به کار مي رود، چنان که لعِب مورد نکوهش نيز به همين معنا است.

مصادیق لهو مباح و مستحب نيز در روایت هایی یاد شده اند. امام باقر)ع( مي فرمایند: 
َلِة بِاللَّْیل؛  لهو مومن در  »َلُْو الُْْؤِمِن ِفی َثَلَثِة َأْشَیاَء: التََّمتُِّع بِالنَِّساِء َو ُمَفاَکَهِة اإْلِْخَواِن َو الصَّ
با برادران دیني و نماز شب«1  )صدوق،  سه چيز است: لذت جویي از همسر، بذله گویي 

1404ق، ج1: 161(.
َوَرْمِیِه  اْلَفَرَس  َتْأِديِبِه  ِف  َثَلٍث:  ِف  ِإالَّ  بَاِطٌل  لِْلُمْؤِمنِ   َلْو  »ُكلُ   فرمودند:  نيز  اکرم)ص(   پيامبر 
َعْن َقْوِسِه َو ُمَلَعَبِتِه اْمَرَأَتُه َفِإنَُّهنَّ َحقٌّ؛ هر کار لهوي از مؤمن باطل است، جز در سه مورد: پرورش 

اسب خود، تيراندازي و لذت جویي از همسرش که اینها حق اند« )كليني، 1365، ج2: 393(. 
توجه به مصادیق یادشده به روشني گواه آن است كه منظور از لهو در اینجا، سرگرمي مطلق 
است، نه لهوي كه غفلت زا و مانع وظایف مهم تر باشد. چنان که مصادیق لهِو مستحب نيز مواردي 
هستند كه از یك سو موجب غفلت از وظایف مهم و بالفعل دیگر نشوند و از سوي دیگر، یا 
به خودي خود مستحب باشند یا وسيله و زمينه ساز مسائل مهم و مطلوب   مانند آموزش شنا. 
حال نكتة مهم آن است كه تفریح سالم در نوع اخير جاي مي گيرد، چون موجب رفع 

خستگي جسمي و روحي و آمادگي براي انجام بهتر وظایف مي شود.
بر این اساس، تفریح سالم با حدود و شرایط خود که پيشتر بيان شد، ارتباطي با لهو، 
لغو و لعب مذموم ندارد و فرد باایمان، ضمن پرهيز از این سه، زماني را به تفریح سالم 
اختصاص می دهد.  از ُبعد اقتصادي، بایستي بخشي از درآمد فرد و خانوار صرف هزینه هاي 
شرایط  و  نيازها  اولویت بندي  فرد،  درآمد  ميزان  براساس  آن  مقدار  كه  شود  سالم  تفریح 

بهره مندي از تفریح های گوناگون، متغير خواهد بود.

1. ذکر »نماز شب« در شمار لهو مومن ممکن است بدین جهت باشد که معمواَل هدف اصلي از پرداختن به امور لهوي، ایجاد 
فرصتي براي تفریح، سرگرمي و التذاذ است و از آنجا که فرِد باایمان، از تهجد و نماز شب و انس با خداوند لذت مي برد، در شمار 

لهو مجاز آمده است. 
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شخصیت واالي انساني و پرهیز از لهو و لغو در سبك زندگي رضوي 
نكتة جالب در سبك زندگي رضوي كه از سخنان حضرت برداشت مي شود، توجه دادن 
فرد به شخصيت واالي انساني و اهداف متعالي خود است تا از یك سو، خرد خویش را 
حاكم قرار دهد و مصادیق لغو و بيهوده را تشخيص دهد و از دیگر سو، شأن و جایگاه خود 
و ارزش وقت و امكانات خویش را باالتر و بيشتر از آن بيند كه به چنين كارهایي دست 

یازد، بي آنكه براي وي سودي به همراه داشته باشد. 
َضا )ع( َیْومًا بُِخَراَساَن َفُقْلُت: َیا َسيِِّدي إِنَّ ِهَشاَم ْبَن إِْبَراِهيَم  ْلِت َقاَل: َسَأْلُت الرِّ یَّاِن ْبِن الصَّ الرَّ
ْنِدیُق إِنََّما َسَألَِني َعْن  ْصَت َلُه ِفي اْستَِماِع اْلِغَناِء َفَقاَل: َكَذَب الزِّ اْلَعبَّاِسيَّ َحَكى َعْنَك َأنََّك َرخَّ
َذِلَك َفُقْلُت َلُه: إِنَّ َرُجاًل َسَأَل َأبَا َجْعَفٍر)ع( َعْن َذِلَك َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر)ع(: إَِذا َميََّز اهلُل بَْيَن اْلَحقِّ 
َو الَْباِطِل َفَأْیَن َیُكوُن اْلِغَناُء َفَقاَل: َمَع الَْباِطِل َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفٍر)ع( َقْد َقَضْيَت؛ ریان بن صلت 
گوید: روزي در خراسان از امام رضا )ع( پرسيدم: سرورم! ابراهيم بن هاشم عباسي از شما نقل 
كرده كه به او اجازة گوش كردن به غنا داده اید! حضرت فرمودند: دروغ گفته است كافر! 
او صرفًا از من در این باره پرسيد و من به او گفتم: مردي از امام باقر )ع( در این باره سؤال 
كرد. امام باقر )ع( فرمودند: هر گاه خدا حق را از باطل جدا سازد، غنا در كدام جهت قرار 
مي گيرد؟ او پاسخ داد: در طرف باطل. امام)ع( به او فرمودند: خود ]به درستي[ قضاوت كردي 
)صدوق، 1404ق، ج1: 17؛ كليني، 1365، ج 6: 435 – 434 با اندكي اختالف در لفظ(. 

از  فرومایه  و  پست  افراد  الّلِ؛ دربارة  َعِن  ُيْلهیِه  َشْىٌء  َلُه  َفقاَل:َمْن کاَن  ْفَلِة  السِّ َعِن  ُسِئَل)ع(  »و 
حضرت سؤال شد. فرمودند: كسي كه چيزي دارد كه او را از ]یاد و مسير[ خدا بازدارد و به 

خود سرگرم سازد« )ابن شعبه حراني، 1404ق: 442(.
َعِن الرَّضا)ع( قاَل: جاَء َرُجٌل اِلیٰ َأبی َجْعَفٍر)ع( َفقاَل: یا اَبا َجْعَفر ٍما َتُقوُل فی الَشْطَرْنج ِالَّتی 
ُیْلَعُب بِها؟ َفقاَل)ع(: أْخَبَرنی َأبی َعِلیَّ ْبُن اْلُحَسْين)ع( َعن اْلُحَسْين ِْبَن َعِلّیٍ )ع(: َعْن أميِراْلمؤمِنيَن)ع( 
قاَل: قاَل رُسوُل اهللِ)ص(: َمْن کاَن ناِطقًا َفکاَن َمْنِطُقُه بَِغيرِ  ِذْکرِ  اهللِ  کاَن الِغيًا، َو َمْن کاَن صامِتًا 
ُجُل َواْنَصَرَف؛ امام رضا)ع( فرمودند:  َفکاَن َصْمُتُه لَِغْير ِ ِذْکر ِاهلل ِ کاَن ساهيًا، ُثَم َسَکَت َفقاَم الرَّ
مردي نزد امام باقر)ع( آمد و گفت: دربارة شطرنج كه مردم با آن بازي مي كنند چه مي گویيد؟ 
حضرت فرمودند: پدرم علي بن حسين)ع( از حسين بن علي)ع( از امير مؤمنان)ع( نقل كرد كه 
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رسول خدا )ص( فرمودند: هر كس سخن گوید و سخنش براي غير یاد خدا ]و در مسير غير 
او[ باشد، بيهوده گفته است، هر كس سكوت كند و سكوتش براي غير یاد خدا باشد، خطا 
كرده است. آن گاه امام )ع( سكوت كردند. مرد نيز برخاست و رفت )كليني، 1365، ج6: 437(

او  از  به خویشتن خویش مي برند و  را  این سخنان، فرد  نقل  با  امام رضا)ع(  بدین سان، 
مي خواهند كه خود بيندیشد آیا شایسته است به كارهاي لهو و لغو بپردازد و جایگاه خود 

را تنزل داده از مقام قرب و معنویت نيز باز ماند!؟

اتراف )رفاه زدگي و مصرف گرایي(
از آسيب هاي تفریح و سرگرمي و مرزهاي آن، افراط در لذت جویي در عرصة مصرف 
و لذت های مادي است كه در قرآن كریم و روایت ها ، با نام »اتراف« تعبير مي شود. اتراف از 
واژة »تَرف« به معناي نعمت و برخورداري از آن به كار رفته است و ُمترف به كسي گویند كه 
نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوشگذراني ها، او را به غرور و سركشي واداشته 

است )نك: ابن منظور، 1410ق، ج9: 17؛ راغب اصفهاني، 1416ق: 166(.
اشرافي، رفاه زدگي و لذت گرایي  بيانگر زندگي  قرآن كریم،  این واژه در  معنایي  كاربرد 
ثروتمندان بوده كه همراه با غرور و طغيان است. بنابراین، كاربرد آن ویژة ثروتمندان بوده و 
براي افراد كم  درآمد، هرچند به سهم خود مصرف گرا باشند، به كار نرفته است )نك: حكيمي، 

1368، ج3: 312؛ مدرسي، 1419ق، ج14: 418(.
در فرهنگ مصرف گرایي مترفان، مصرف، هم ارزش مادي مي یابد و هم ارزش نمادین؛ 
بدین معنا كه مصرف، وسيله اي براي ابراز وجود و به دست آوردن هویت اجتماعي مي شود، 
از این رو، نه تنها ارزش نمادین مي یابد بلكه در برابر مصرف به معناي تأمين كنندة نيازهاي 

زیستي انسان قرار مي گيرد و اولویت مي یابد )نك: گل محمدي، 1381: 106(.
آنان تالش مي کنند با خرید و مصرف کاالهاي لوکس و تجمالتي، ُمدپرستي و ریخت و پاش، 
به پندار خود، پایگاه اجتماعي و آبروي فزون تري به دست  آورند و در حقيقت به خودنمایي 
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و فخرفروشي مي پردازند. این كار براي آنان، نوعي تفریح و سرگرمي نيز به شمار مي رود.
نيك روشن است كه اتراف، زیان هاي متعددي در عرصة فردي و اجتماعي دارد؛ زندگي 
اترافي از چند سو، فساد اخالقي و رفتاري را در پي دارد. از یك سو غرق شدن در شهوت ها 
و هوس ها و زیاده روي در لذت های جسماني، مجالي براي اندیشه در كمال معنوي و انساني 
و توجه به ُبعد روحي باقي نمي گذارد و راه را براي تهذیب اخالقي مي بندد، به ویژه آنكه 
افتادن در دام هوس ها و لذت جویي ها، نور و نيروي خرد را سخت ناتوان مي كند و پذیرش 
دعوت ادیان و مصلحان را دشوار مي سازد. زندگي توأم با افراط در لذت و تن پروري، آدمي 
را به سرمنزل كمال نمي رساند، چه، »سختي و گرفتاري، هم تربيت كنندة فرد و هم بيداركنندة 
ملت ها است. شدائد، همچون صيقلي كه به آهن و فوالد مي دهند، هر چه بيشتر با روان آدمي 
تماس گيرد او را مصمم تر و فعال تر و برنده تر مي كند« )مطهري، 1380: 156( بدین جهت، 
آن. مزاحم  نه  باشد  بيشتر  كمال  به  رسيدن  راستاي  در  و  اندازه  به  بایستي  سالم  تفریح 
اخالقي  رذیلت هاي  یا همراه  مستلزم  غالبًا  آن  ادامة  و  موقعيت  این  دیگرسو، حفظ  از 

همچون آزمندي، طمع و بخل است )نك: قلم/ 14- 12؛ مدثر/ 15- 12(.
ناشایست هاي  با  همراه  غالبًا  نيز  كامجویي ها  و  تجمل  به  پرداختن  دیگر،  جنبه اي  از 
بي بندوباري  )نك: سبا/ 35-34( و  رفتاري همچون فخرفروشي، خودبرتربيني  اخالقي و 
)نك: شعراء/  مي كند  معرفي  فاسق  و  ُمفِسد  را  مترفان  قرآن كریم،  از این رو،  و  بود  خواهد 

152- 147؛ فجر/ 12 - 6؛ اسراء/ 16(.
جوامع  و  كم درآمد  افراد  به  همه،  از  بيش  رفاه زدگي،  و  مصرف گرایي  اقتصادِي  زیان   
عقب مانده و در حال توسعه مي رسد، زیرا گسترش این پدیده، موجب کشاندن امكانات 
به سوي  شود،  سرمایه گذاري  توليدي  و  زیربنایي  بخش هاي  در  بایستي  كه  ثروت هایي  و 

مصرف گرایي و خرید كاالهاي تجمالتي و غير ضروری می شود.
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اتراف، آفت تمدن سازي 
نتيجة آسيب هاي متعدد پدیدة اتراف، به ویژه سقوط اخالقي و مفاسد اجتماعي، چيزي 
جز تهي شدن فرهنگ ها و جوامع از درون و در نتيجه، سقوط و نابودي آن نيست. قرآن كریم 
با تصریح به این نكته، مي فرماید: »َوِإَذا َأَرْدنَا َأْن نُْهِلَک َقْرَية َأَمْرنَا ُمْتَِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها َفَحقَّ َعَلْیَها 
فرمان  را  خوشگذرانانش  سازیم،  نابود  را  شهري  بخواهيم  چون  و  َتْدِمريًا؛  َفَدمَّْرنَاَها  اْلَقْوُل 

مي دهيم تا در آن به انحراف ]و فساد[ بپردازند و در نتيجه، عذاب بر آن ]شهر[ الزم شود، 
پس آن را ]به تمامي[ نابود مي كنيم« )اسراء/ 16(. 

تعبير »َأَمْرنَا ُمْتَِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها« یا بدین  معناست كه مترفان را به اطاعت و فرمانبري، امر 
كردیم ولي آنان سر باز زدند و گناه كردند یا اینكه طبق ظاهر آیه، به این معناست كه آنها را 
به فسق فرمان دادیم كه در این صورت، نوعي مجاز است و كنایه از فراهم ساختن وسایل و 
امكانات براي آنان تا با استفادة نادرست از آن، سزاوار نابودي شوند )زمخشري، بی تا، ج2: 

654 ؛ طباطبایي، 1417ق، ج13: 61 ـ 60(.
با این حال، پيرامون مطلب و آیة یادشده پرسشي مطرح است: چرا جوامع به دور از ایمان 
و تقوا و غرق در »اتراف« و تباهي، از پيشرفت، تمدن و رفاه اقتصادي بيشتري در مقایسه 
با جوامع اسالمي برخوردارند؟ بنابراین، چگونه مي توان گفت اتراف و عياشي هاي بي حد و 

مرز، آفت تمدن سازي است؟ 
پاسخ این پرسش با توجه به نكات زیر روشن مي شود:

1. ادعاي یادشده، كليت ندارد و هيچ گاه فساد و هوسرانی جوامع، با پيشرفت اقتصادي 
آن مالزمه اي نداشته است )نك: ساعي، 1375: 83 ؛ شریف النسبي، 1375: 106ـ105(.

افزون بر این، در درون بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز بر اثر بي عدالتي، شكاف طبقاتي 
و استثمار توده ها كه ناشي از اتراف، خوشگذرانی افراطی و ریخت و پاش اقليتی معدود 
است، ميليون ها نفر از فقر و محروميت رنج مي برند. در این گونه كشورها، خأل معنویت و 
نابساماني هاي اجتماعي ناشي از آن، امنيت رواني و آرامش روحي مردم را سخت به مخاطره 
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افكنده است به گونه اي كه براي بسياري از آنان، رفاه اقتصادي ملموس نيست.
2. بخش عمده اي از پيشرفت این گونه جوامع، به ویژه در مرحلة شکل گيری تمدن، نه 
بلكه مرهون رعایت نسبي برخي اصول اخالقي و درواقع، رعایت  معلول فساد اخالقي، 
تقواي اقتصادي است كه ميراث پيامبران و ثمرة تالش هاي دانشمندان در طول قرن ها ست. 
عناصري چون دانش و تخصص، انضباط و برنامه ریزي، سختکوشی، وجدان كاري، پرهيز 
از اتالف وقت، تن ندادن به خوشگذرانی های طوالنی و مانند آن، كه در متن آموزه هاي 
دیني جاي دارند، نقش تعيين كننده اي در رشد اقتصادي دارد. بي گمان عمل به این آموزه ها، 
به جاي  را  تأثير وضعي خود  به گونه اي  به شمار مي رود كه  دیني  تقواي  تعهد و  از  بخشي 

خواهد گذاشت )نك: قرضاوي، 1417ق: 162ـ159(.
3. بی تردید هنگامي ایمان و تقوا، تأثيرگذار است كه در رفتارها و امور زندگي افراد نمود 
عيني یابد، وگرنه ادعاي ایمان و پرهيزكاري، هيچ گونه تأثير مثبتي نخواهد داشت. امروزه در 
جوامع اسالمي، عمل به بسياري از آموزه هاي اصيل اسالم، به فراموشي سپرده شده و بخش 
عظيمی از افراد و سران این کشورها، مبتال به نوعی هدر دادن زمان، تن پروری یا غرق شدن 

در لذت جویی و خوشگذرانی شده اند.
4. در كنار سنت الهي نابودی بر اثر اتراف، سنت هاي دیگري نيز هست، ازجمله سنت 
»امال« و »استدراج« كه خداوند بر اساس آن، گناهكاران و سركشان گستاخ را كه اميدي به 
هدایت آنان نيست، به تندي گرفتار مجازات نمي كند، بلكه به آنان مهلت و نعمت فزون تري 
مي بخشد تا كيفرشان دردناك تر شود )نك: طباطبایي، 1417ق، ج8 : 205ـ 204 و 350؛ 

ج15: 39ـ 38(.
بنابراین، ممكن است رفاه اقتصادي فرد یا جامعة فاسد، نشانة گرفتاري آنان به مجازات 
ُهْم  نُِدُّ َا  َأنَّ »َأحَيَْسُبوَن  مي فرماید:  قرآن كریم  چنان كه  60 ـ59 (،  ج18،  )همان،  باشد  استدراج 
بَِننَي، ُنَساِرُع َلُْم ِف اْلَرْيَاِت َبْل ال َيْشُعُروَن؛ آیا آنان چنين مي پندارند كه ثروت و  ِبِه ِمْن َماٍل َو 

فرزنداني كه به آنان مي دهيم براي این است كه درهاي خيرات را به رویشان بگشایيم؟! 
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]هرگز چنين نيست[ بلكه آنها نمي فهمند« )مؤمنون/ 56 ـ55 (. 
نشانة استدراج نيز آن است كه فرد یا جامعه، در برابر فزوني نعمت ها، بيشتر در گناه و 
طغيان فرو مي روند و از نعمت دهندة حقيقي غافل مي شوند )نك: كليني، 1365، ج2: 452(.

مفهوم واالي »قناعت«، در تقابل با فرهنگ اتراف
در فرهنگ دیني، مفاهيمي همچون »قناعت« با محتواي عميق و فرازمند خود ـ و نه تلقي 
عوامانه كه آن را صرفًا به معني مصرف كمتر و صرفه جویي مي دانند ـ در تقابل با پدیده هاي 

نامطلوبي همچون اتراف قرار دارد. 
واژة قناعت در لغت به معناي »روي آوردن به چيزي« است و از آن مفهوم رضایت و 

خشنودي برداشت مي شود )ابن فارس، 1404ق، ج5: 33؛ ابن منظور، 1410ق، ج8: 297(.
در اصطالح، این واژه گاه صفت فعل و به معناي »بسنده كردن به اندك در كاالهاي مورد نياز« 
)راغب اصفهاني، 1416ق: 685( دانسته شده است و گاه صفت نفس است و به مفهوم »صفت 
پایدار نفساني كه موجب اكتفا كردن به اندازة نياز و ضرورت از مال« )نراقي، بی تا، ج2: 101(. 
از مجموع سخنان واژه شناسان زبان عربي، دانشمندان اخالق و آموزه هاي دیني چنين 
در شخصيت  مثبتي  ویژگي  رضایت،  همچون  آن  با  مرتبط  عناصر  و  قناعت  كه  برمي آید 
انسان است كه موجب خشنودي و لذت انسان از حداقل هاي زندگي مي شود و به صورت 
ترك آزمندي و فزون خواهي نمود مي یابد. از این رو، طمع و حرص را نقطة مقابل قناعت 

دانسته اند )نك: منسوب به امام صادق)ع(، 1400ق: 202؛ نراقي، بی تا، ج2: 101(.  
با این همه، قناعت هرگز به معناي رها كردن كار و توليد و راضي شدن به مشكالت و 
عامل عقب ماندگي اقتصادي نيست، بلكه خود، زمينه ساز رشد اقتصادي است، زیرا جامعه اي 
كه مصارف اضافي خود را حذف كند و از تجمالتي كه براساس نيازهاي كاذب و روحية 
اشرافي گري به وجود مي آید دوري كند، مي تواند پس انداز بيشتري براي سرمایه گذاري هاي 
الزم در توسعه داشته باشد، نكته اي كه ماكس وبر بر آن تأكيد داشت و درواقع، پيدایش 
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سرمایه داري و توسعه در غرب، معلول زهد پروتستانيسم بود )نك: وبر، 1371: 150ـ147(.
وطرح  القدر  َوِعزِّ  النَّفس ِ  صیانِة  إلی  َتَتِمُع  »القناعة  فرموده اند:  قناعت  تبيين  در  رضا)ع(  امام 
با حفظ شخصيت و ارزشمندي جایگاه و رها كردن هزینه هاي  مؤونة االستكثار...؛ قناعت 

فزون طلبي همراه است« )مجلسي، 1403ق، ج75: 349(.
همچنين حضرت رضا)ع(، كسي را در مسير قناعت مي دانند كه خود را از مردم لئيم و 
الَقناَعِة إاّل رُجلِن: إّما  ُمَتعبٌِّد ُيريُد أجَر الِخَرة، أو كرمٌي  پست، به دور مي دارد: »واليسلك طريق 
لِئاِم الناِس؛ مسير قناعت را جز دو نفر نپيمایند: اهل تعبدي كه پاداش آخرت را  ٌه َعن  ُمَتنزِّ

مي جوید یا بزرگواري كه از مردم پست، خود را به دور دارد« )حلواني، 1408ق: 128)با لفظ: 
متعلل به جاي متعبد(؛ مجلسي، 1403ق، ج75: 357(.

بدین سان، از نگاه روان شناختي، خشنودي و رضایتمندي، ارمغاِن قناعت است، به گونه اي 
كه فرد با وجود مصرف اندك و گاه نداشتن ثروت، از زندگي خویش لذت مي برد. قناعت 

در كنار غنا و ثروت نيز زندگي را گوارا مي سازد )همان، ج1: 83(.
ثروِت بدون قناعت، گوارایي زندگي را نخواهد چشاند؛ جامعة مصرف گرایي كه قناعت پيشه 
نيست، رضایت خاطر شهروندان خود را برآورده نمي سازد )نك: درنينگ، 1376: 31- 23(، 
از منظر آموزه هاي روایي، زندگي پاك و حيات طيبة بشري، حياتي  از همين روست كه 
است كه روح قناعت در آن دميده شده باشد )نك: شریف الرضی، 1370: حكمت 221(.
وارستگي حاصل از این روحيه آثار ذیل را به دنبال دارد: رشد یافتگي شخصيت، اعتماد 

و عزت نفس و عدم وابستگي.
به دیگر سخن، شخص تالش كرده است خود را از قيد و بند عادت هاي متفاوت با مصرف 
كاالهایي خاص برهاند. چه بسيارند افرادي كه به پاره اي سرگرمي ها، تفریح ها و لذت جویي ها 
وابسته شده اند و این وابستگي، در مواردي حتي عزت و جایگاه اجتماعي و شخصيتي آنان 
را نيز به مخاطره مي افكند. این گونه است كه در روایت حضرت رضا )ع( بر ُبعد رواني آن، 
یعني وارستگي و آزادگي و ثمره این رویكرد، همچون عزت و شرافت فرد تأكيد شده است.



فرهنگ رضوی126

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

دیگر  از  سرگرمي،  و  تفریح  هدف  با  تجمالتي  و  تشریفاتي  زائد،  مصارف  از  پرهيز 
نمودهاي قناعت بوده كه به نظر مي رسد بارزترین آنها نيز است. بدین سان، نهادینه شدن اصل 
قناعت به معناي یادشده در الگوي مصرف و تفریح افراد جامعه، ثمره و بركت های مادي و 

معنوي فراواني به همراه خواهد داشت.

تأثیر منفي افراط در تفریح و لذت جویي بر تمدن سازي
از مسائل مهم در این بحث، نقش و تأثير تفریح و سرگرمي هاي رایج بين مردم بر پدیدة 
تمدن سازي است. براي آنكه این تأثير به صورت تاریخي و در عين حال اختصارگونه تحليل 

شود، نگاهي به تاریخ فراز و فرود تمدن اسالمي مي افكنيم:

علل ظهور و افول تمدن اسالمي
بود، گرفت و آن را  افول  از جهان اسالم، كه خود در حال  تمدن غرب، فروغ علم را 
فروزان تر از پيش نگاه داشت. از پرسش هاي مهم در این باره آن است كه چرا جهان اسالم 
در فاصلة سده هاي اول تا ششم هجري، به سرعت رشد كرد و پس از آن به افول گرایيد؟ 
اگرچه برخي نيروهاي بی دین و ضد اسالم تمایل دارند اسالم را عامل افول معرفي کنند 
)نك: فروغي، 1344: 128(، اما  واقعيت هاي تاریخي و نيز آموزه هاي اسالمي نشانگر آن 
است كه رشد و پيشرفت اولية مسلمانان به سبب اجرای نسبي دستورهای اسالمي و افول 
و انحطاط آنان به سبب دوري از آموزه هاي دیني بوده است. برخي صاحب نظران همچون 
هيتي، هاجسون، بائك و لوئيس نشان داده اند كه اسالم نقشي مثبت در توسعة جوامع مسلمان 
ایفا كرده است. تنها پاسخ این سؤال كه چرا جامعه اي بدوي كه از صفر شروع كرده بود، 
توانست با این سرعت در برابر سختي ها و مشكالت رشد كند، اسالم است. خصوصيت 
اصلي این جامعة بدوي در آن زمان، نزاع هاي خونين و خانمان برانداز، كمبود منابع، آب و 
هوایي سخت و طاقت فرسا و زميني نامناسب بود. این جامعه هيچ یک از سرمایه هاي مادي 
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همسایگان قدرتمندش یعني ساسانيان و امپراتوري بيزانس را نداشت. در چنين شرایطي، 
بر  كه  به گونه اي  شد،  بدوي  جامعة  این  كيفيت  تغيير  به  منجر  كه  بود  عاملي  تنها  اسالم 
كاستي هاي خود فائق آمد و به قدرتي بزرگ تبدیل شد. به گفتة كاهن، قانونمندي قرآن به 
نفع محرومان در كنار تضمين عدالت، همبستگي اجتماعي، بهزیستي همگاني، اصالحات 
اخالقي و نهادي و ارائة دولتي كارا و نظام حقوقي مقتدر، موجب فراهم آمدن الزام های 
نهادي برای توسعه شد. بدین جهت اسكاتز ميلر مي گوید: »همة عواملي كه اروپا را قادر به 
موفقيت ساخت، خيلي پيش از اینها در اسالم وجود داشت« )نك: چپرا، 1384: 270ـ268(. 
رودنسون نيز اسالم را واجد تمام خصوصياتي معرفي مي كند كه موجب پيشرفت است، 
ولي مسلمانان هيچ گاه اسالم واقعي را به كار نبسته اند )تفضلي، 1372: 50ـ49( این جملة 
اخير به درستي بيانگر عامل اصلي انحطاط و عقب ماندگي جوامع اسالمي در سده هاي اخير 
از آموزه هاي اسالمي در این جوامع را در ضمن  بارز دوري  است. برخي محققان، نمود 
عواملي برشمرده اند، از جمله: فساد اخالقي و سياسي، فقدان پویایي پس از پيوند تحجر 
و تعصب، كاهش فعاليت هاي عقالني و علمي، شورش و تفرقه هاي دروني همراه تهاجم 
و جنگ افروزي هاي مستمر، عدم توازن مالي، ركود كشاورزي، صنعت و تجارت در نتيجه 

سستي و كم كاري و عواملي دیگر )نك: چپرا، 1384: 354ـ264(.
ویل دورانت، در تحليلي برون گروهي، سبب انحطاط تمدن اسالمي را به دو عامل بيروني 

)حملة مغول( و دروني )رفاه زدگي افراطي مسلمانان( تقسيم مي كند: 
هيچ یك از تمدن هاي تاریخ چون تمدن اسالم دچار چنين ویراني ناگهاني نشده است.... 
وقتي موج خونين مغول بازپس رفت، آنچه برجاي ماند، عبارت بود از اقتصادي به شدت 
و  فقير  دولت هایي  سوخته،  كتابخانه هایي  و  مدرسه ها  كور،  یا  ویران  قنات هایي  آشفته، 
ضعيف... و نفوسي كه به نيم تقليل یافته و روحيه باخته بودند. اما پيش از حملة خارجي، 
لذت طلبي اپيكوري، خستگي جسمي و روحي، بزدلي و بي لياقتي جنگي، فرقه گرایي و... ده ها 
شهر آباد... را به فقر و بيماري و عقب ماندگي كنوني دچار ساخت )1368، ج4: 433ـ431(. 
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بازگشت به اسالم ناب، تنها راه احیای تمدن اسالمی
براساس آنچه گذشت و به ویژه با توجه به تحليل ویل دورانت، می توان تأثير منفي افراط 
در لذت جویي و زیاده روي در پرداختن به تفریح و سرگرمي و رفاه طلبي عمومي بر ایجاد 
تمدن و بقاي آن را به روشنی فهميد. بدین ترتيب، نهادینه كردن سبك زندگي رضوي در 
خصوص پرهيز از لهو و لغو در زندگي و افراط در تفریح و سرگرمي، در كنار توصيه به 
تفریح سالم با هدف ایجاد نشاط و سرزندگي در كار و تالش، مي تواند زمينه ساز احياي 

دوبارة تمدن شكوهمند اسالمي بر پایة پيشرفت و معنویت باشد.
بدین  جهت، رنسانسي كه جهان اسالم نيازمند آن است، نوعي بازگشت به خود و فرهنگ 
و آموزه هاي اصيل اسالمي و نوسازي در پرتو آن است و نه گونه اي از اصالحات كه با خود، 
لذت گرایي، آسان گيري و هرج و مرج معرفتي و فرهنگي را به دنبال آورد. قرآن كریم آشکارا، 
ُوا ما  ُ ما بَِقْوٍم َحيتَّ ُيَغريِّ تعيين سرنوشت هر ملتي را به دست خود آنان دانسته است: »ِإنَّ الَل ال ُيَغريِّ
ِبَأْنُفِسِهم؛ در حقيقت، خدا حال قومي را تغيير نمي دهد، تا آنان حال خود را تغيير دهند « )رعد/ 11(.

بحث و نتیجه گیری
1. تفریح سالم ازجمله نيازهاي آدمي است كه براساس سبك زندگي رضوي، بخشي از 

وقت فرد مسلمان را به خود اختصاص می دهد. 
2. افراط در لذت جویي و سرگرمي، پاره اي مصادیق لهو و لغو و نيز اتراف و تن پروري، 
از آسيب هاي تفریح سالم به شمار مي رود. مرزهاي عناوین یادشده با تفریح سالم، در متن 
نوشتار تحليل شده است. بدین 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 تفریح سالم و حالل در 

چارچوب موازین شرعي و به اندازه تأكيد شده است. 
3. نكتة جالب در سبك زندگي رضوي، توجه دادن فرد به شخصيت واالي انساني و 
اهداف متعالي خود است تا از یك سو خرد خویش را حاكم قرار دهد و مصادیق لغو و 
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بيهوده را تشخيص دهد و از دیگر سو شأن و جایگاه خود را باالتر از آن بيند كه به چنين 
كارهایي دست یازد، بي آنكه براي وي سودي به همراه داشته باشد. 

4. در نقطة مقابل اتراف، بر پرهيز از مصارف زائد، تشریفاتي و تجمالتي با هدف تفریح 
و سرگرمي، به عنوان نمودهاي قناعت تأكيد شده است. 

رفاه طلبي  و  سرگرمي  و  تفریح  به  پرداختن  در  زیاده روي  و  لذت جویي  در  افراط   .5
عمومي، تأثيري منفي بر ایجاد تمدن و بقاي آن دارد، به گونه اي كه یكي از عوامل مهم افول 
تمدن اسالمي از سدة هفتم، همين عامل معرفي شده است. بدین ترتيب، نهادینه كردن سبك 
زندگي رضوي در خصوص پرهيز از لهو و لغو در زندگي و افراط در تفریح و سرگرمي، 
در كنار توصيه به تفریح سالم با هدف ایجاد نشاط و سرزندگي در كار و تالش، مي تواند 

زمينه ساز احياي دوبارة تمدن شكوهمند اسالمي بر پایة پيشرفت و معنویت باشد.
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منابع و مآخذ
قرآن كریم.

ابن حنبل، احمد، )بي تا(. المسند. بيروت: دار صادر.

قم:  غفاري،  علي اکبر  محقق  الرسول)ص(.  آل  عن  العقول  حتف  )1404ق(.  علي،  حسن بن  حراني،  ابن شعبه 

اسالمي.

ابن فارس، احمد بن فارس، )1404ق(. معجم مقایيس اللغه. قم: االعالم االسالمي. 

ابن منظور، محمد بن مکرم، )1410ق(. لسان العرب. چاپ اول، بیروت: دارالفکر. 

انصاري، مرتضي، )1415ق(. املكاسب. قم: باقري.

برقي، احمد بن محمد بن خالد، )بی تا(. احملاسن. محقق سید جالل الدین حسیني، تهران: دارالكتب االسالميه.

تفضلي، فریدون، )1372(. تاریخ عقاید اقتصادي. چاپ اول، تهران: ني. 

تهران:  شعباني،  احمد  مترجم  اسالمي(.  )چشم اندازي  اقتصاد  علم  آیندة   .)1384( عمر،  محمد  چپرا، 

انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.

حرعاملي، محمد بن حسن، )1403 ق(. وسائل الشيعه إيل حتصيل مسائل الشریعه. مصحح و محقق عبدالرحيم 

رباني شيرازي، چاپ ششم، تهران: مكتبة االسالميه. 

حکیمي، محمدرضا و دیگران، )1368(. احلياة. چاپ اول، تهران: مکتب نشر الثقافة االسلمیه. 

حلواني، حسین بن محمد، )1408ق(. نزهه الناظر و تنبيه اخلاطر. چاپ اول، قم: مدرسة االمام المهدي)عج(. 

درنینگ، آلن، )1376(. چقدر كافیست؟. مترجم عبدالحسین وهاب زاده، چاپ دوم، مشهد: جهاد دانشگاهي. 

دورانت، ویلیام جیمز، )1368(. تاریخ تمدن. مترجم احمد آرام، چاپ دوم، تهران: انقالب اسالمي. 

راغب اصفهاني، حسين بن محمد، )1416 ق(. مفردات الفاظ القرآن. محقق صفوان عدنان داوودي، چاپ اول، 

بيروت: دارالقلم؛ دمشق: الدار الشاميه.

التأویل.  االقاویل يف وجوه  التنزیل و عيون  الكشاف عن حقائق غوامض  )بي تا(.  زمخشري، محمود بن عمر، 

مصحح مصطفي حسين احمد، بيروت: منشورات البالغة. 

ساعي، احمد، )1375(. درآمدي بر شناخت مسائل اقتصاديـ  سياسي جهان سوم. چاپ دوم، تهران: قومس. 

فيض االسالم،  علي نقي  سيد  شرح نویس  و  مترجم  نهج البالغه.   .)1370( حسين،  محمد بن  الرضي،  شریف 

تهران: مركز نشر آثار فيض االسالم.

شریف النسبي، مرتضي، )1375(. چرخة توسعة راهنماي رشد شتابان. چاپ اول، تهران: رسا.
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شولتس، دوان، )1388(. روان شناسي كمال. مترجم گيتي خوشدل، چاپ شانزدهم، تهران: پيکان. 

صدوق، محمد بن علی، )1404ق(. اخلصال. قم: جامعة مدرسين. 

صدوق، محمد بن علی، )1404ق(. من الحیضره الفقيه. محقق علی اکبر غفاری، قم: اسالمی. 

صدوق، محمد بن علي،)1404ق(. عيون اخبار الرضا)ع(. محقق حسین اعلمي، چاپ اول، بیروت: للمطبوعات.

طباطبایي، سيدمحمدحسين، )1417ق(. امليزان يف تفسري القرآن. چاپ اول، بيروت: للمطبوعات. 

طریحي، فخرالدین، )1408ق(. جممع البحرین. محقق سید احمد حسیني، چاپ دوم، تهران: فرهنگ اسالمي.

فراهیدي، خلیل بن احمد، )1409ق(. كتاب العني. محقق مهدي المخزومي، قم: العین.

فروغي، محمدعلي، )1344(. سیر حكمت در اروپا. تهران: زوار. 

قرضاوي، یوسف، )1417ق(. دور القيم و االخالق يف االقتصاد االسالمي. چاپ اول، بیروت: الرسالی. 

قمي، شاذان بن جبرئیل، )1381ق(. الفضائل. نجف: منشورات حیدریه. 

كلیني، محمد بن یعقوب، )1365(. الكايف. چاپ چهارم، تهران: دار الكتب االسالميه. 

گل محمدي، احمد، )1381(. جهاني شدن، فرهنگ، هویت. چاپ اول، تهران: ني. 
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