دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

ارزیابیجوازیاشتغالیبهیسرگرمیدریفقهیامامی یه1ی

______________ مجید اسماعیلی ،2علیاصغر انصاریپور______________ 3

چکیده

 .1تاریخ دریافت1400/3/30 :
 .2دانشپژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم( .نویسندۀ مسئول)
 .3مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم.

ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

در این نوشتار ،ضمن تبیین جایگاه اشتغال به سرگرمی از دیدگاه روانشناسی،
به بررسی اقتضائات فقهی این موضوع پرداخته شده و حکم جواز اشتغال به
آن استنباط میشود؛ از نگاه استداللی ،اوالً منعی در خصوص سرگرمی در
ادله یافت نمیشود؛ ثانیاً عناوین لهو و لعب بر آن منطبق نمیشوند تا صغرای
استدالل منع از سرگرمی را فراهم آورند .خصوصاً که ممنوعیت مطلق لهو و
لعب مورد تردید بوده و کبرای استدالل غیرقابل اثبات است .از سوی دیگر،
برخی ادلۀ نقلی و مؤیدات عقلی ،عالوه بر جواز اشتغال به سرگرمی ،بر
مطلوبیت آن داللت دارند.
واژگان کلیدی :سرگرمی ،لهو ،لعب.

تاریخ تأیید1400/6/13 :

majidesmaeili1991@yahoo.com
hahedmaes@yahoo.com
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مقدمه

کمتر افرادی پیدا میشووند ک تما سواعتهای بیداری خود را در حال انجا کارها و وظایف

جدی بگذرانند؛ زیرا اشوتغال ب فاالیت جدی االاا احسواس خسوتگی جسومی و روحی و ب
تاع آن ،احسوواس نیاز ب اسووتراحت و تفریح را ب دناال دارد .از همین رو ،انسووان بخشووی از
شواان روز را برای اسوتراحت و بازیابی توان از دسوت رفت اختصوای میدهد .ب نظر میرسود
کو در انسوووان حوالوت یوا نیوازی هسوووت کو او را بو انجوا کوارهوای سوور ر کننوده ،ایرجودی،
خندهآور ،مهمل و بیهوده ترایب میکند .الات همراه شودن امیال نفسوانی با حت تنوط بلای،
موجب موجب میشود ک اهی توج ب این نیاز ،از سیر بایای خارج ردد.
از همین الز است بررسی شود ک اوال آیا این تمایل از نظر روانشناسی ،نیاز واقای است
یا کاذب؟ و ثانیا نگاه فق امامی ب سر رمی چگون است؟ الات سر رمی ،موضوعی است ک
با در نظر رفتن عناوین ثانوی  ،میتواند مشمول احکا پنج ان قرار یرد؛ اما مقصود از این
بحث ،بررسی حکم سر رمی ،بدون در نظر رفتن عناوین ثانوی است .در مقالۀ حاضر ضمن
بررسی و نقد ادل ای ک برای حرمت سر رمی اقام شده است ،ب این بحث پرداخت میشود
ک آیا مفاد ادلۀ لهو و لاب شامل عنوان سر رمی نیز میشود؟ ضمن اینک ادل ای ک بر جواز
سر رمی اقام شده است نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

پیشینه

مسوألۀ مورد بحث ،در برخی مقاال مانند :سو مقالۀ یدین و سور رمی رسوان ای» ،1یسور رمی و
لهو در قرآن کریم» 2و یفراات و تفریح در اندیشو متفکران مسولمان» 3نوشوتۀ حسوین شور الدین،

یحکم فقهی اسوتفاده از بازی در تربیت» 4نوشوتۀ علیرضوا اعرافی و محمدکاظم مال  ،یبررسوی
مسووأل حرمت لهو ب عنوان قاعده فقهی» 5نوشووتۀ جواد ایروانی و محمدحسوون حا ری ،یدین و

 .1شر الدین ،یدین و سر رمی رسان ای» ،فصلنامۀ دین و رسانه ،شمارۀ ،1زمستان.89
 .2همو ،یسر رمی و لهو در قرآن کریم» ،فصلنامۀ شیعه شناسی ،شمارۀ ،43زمستان.93
 .3همو ،یفراات و تفریح در اندیش متفکران مسلمان» ،معرفت فرهنگی اجتماعی ،شمارۀ ،26بهار.95
 .4اعرافی ،مال  ،یحکم فقهی استفاده از بازی در تربیت» ،فصلنامۀ فقه تربیتی ،شمارۀ ،25زمستان.94
 .5ایروانی ،حا ری ،یبررسی مسأل حرمت لهو ب عنوان قاعده فقهی» ،فصلنامۀ فقه و اصول ،شمارۀ ،83زمستان.88
50

تفریحوا » 1نوشووتوۀ جافر وفوا ،و همچنین در برخی دروس خوارج فقو مواننود یخوارج فقو

محرما » 2استاد شهیدیپور ،جلسا پنجم تا هشتم سال  ۱۳۹۵مورد بررسی قرار رفت است.
نقط ضاف کارهای انجا شده در این زمین آن است ک یا موضوطشناسی ب نحو جامای
انجا نشده ،یا مراجاۀ ب ادل ب شکل ناقصی صور

رفت  ،یا از جنا های فقهی و تفسیری

افلت شده ،و یا نیازهای روانی و بایای انسان نادیده رفت شده است .اما در مقالۀ پیش رو،
با نگاهی نو و واقع رایان ب مفاهیم و ماانی بحث ،ضمن ارا ۀ تحلیلی دقیق و جامع از مفهو
سر رمی و توج ب اقتضا ا روانشناسی و تطایق آن با ماانی دینی ،و نیز تتاع در ادلۀ فقهی،
ب تحلیل و ارزیابی مسأل پرداخت شده و حکم جواز ،بلک مطلوبیت اثاا شده است.

مفهومشناسی
سرگرمی
مانای لغوی سور رمی عاار از یاشوتغال و توج » اسوت 3.باق این مانا ،در ابالق سور رمی،
فرقی نیسووت ک متالق اشووتغوال ،امور مهم و جدی باشوود ،یا اموری ماننود بازی و تفریح .در
حالیک در بسوویاری از موارد ،سوور رمی ب نوط خاصووی از اشووتغال ،یانی اشووتغال ب بازی و
تفریح ،اختصوای یافت اسوت .از همین رو اسوت ک برخی لغتشوناسوان ،آن را ب یآن

موجب

همچنین ،برخی ک در بیان مانای سور رمی ،ب یمطلق اشوتغال» اشواره کردهاند ،در مقا بیان

مانای واژۀ یتفریح کردن» ،سور رمی را مد نظر قرار دادهاند 5.لذا میتوان فت ک سور رمی در
بیشووتر کاردبردهای خود ،نوعی تخصووین ضوومنی و انصوورا ب فاالیتهای تفریحی و ایر

جودی دارد ،6و در اصووطالح بو مجموعو ای از فاوالیوتهوای اختیواری ،انتخوابی ،تفننی و
 .1وفا ،یدین و تفریحا » ،فصلنامۀ پیام ،شمارۀ ،104زمستان.89
 .2پایگاه ابالط رسانی استاد شهیدی پور ،مشاهده در تاریخ .shahidipoor.ir ،1400/2/1
 .3دهخدا ،لغتنامه ،ج ،۹ی – ۱۳۶۱۷عمید ،فرهنگ فارسی ،ی.۶۴۶
 .4ماین ،فرهنگ فارسی ،ج ،۱ی.۸۵۲
 .5دهخدا ،لغتنامه ،ج ،۵ی.۶۸۵۰
 .6شر الدین ،یدین و سر رمی رسان ای» ،دین و رسانه ،شمارۀ ،۱ی.۴۲

ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

مشوغولیت و تفریح باشود ،از قایل انواط بازی ،قصو ویی ،شواادهبازی و ایره» 4مانا کردهاند.
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ایرانتفاعی ابالق میشووود ک االاا با هد رسوویدن ب برخی هیجانا منات نظیر شووادی،
لوذ  ،آرامش ،خرسوونودی و دفع برخی انفاواال و هیجوانوا منفی نظیر ام ،افسوورد ی،
اضووطراب ،فشوووار روحی و نیز حصووول برخی نتوایج همچون تقو یوت قوای جسوومی ،خود
1

شکوفایی ،کسب مهار های الز  ،جاران کماودها ،ارضای حت تنوط جویی انجا می یرد.
لهو

لغتشوناسوان در توضویح مانای لغوی لهو ب دو خصووصویت موجب التذاذ بودن 2و بازدارند ی از
اشووتغوال بو امور دیگر 3اشوواره کردهانود .در میوان علموای دین ،محقق بارسووی ،لهو را بو مانوای

روی ردانی از باعت خدا و ذکر آخر  ،در نتیجۀ اشوتغال ب اموال و اوالد و زیاد نمودن آنها 4و

انصورا توج و همت ب امری ک سوزاوار بلب و انجا نیسوت 5میداند .از نظر عالم بااباایی

نیز ،لهو عاار است از مشغول شدن ب کار بیهوده و بازماندن از کار عقال ی 6و هر کار بیهودهای
کو انسووان را از کوار مهم و مفیود بواز دارد 7.از همین رو ،یکی از مصووادیق لهو ،زنود ی موادی
8

اینجهانی است؛ ک انسان را با زیااییهای فانیا از زند ی باقی باز میدارد.

بنابر این میتوان فت ک فال لهوی ،فالی است ک محرک انسان در ارتکاب آن ،االاا افلت،
سرمستی ،هواخواهی ،خو

ذرانی و لذ جویی است ،و ب دلیل منقصت ذاتی یا افراط در انجا

آن ،فرد را از انجا امور نساتا شایست تر بازداشت و آن را از دایرۀ هد عقال ی داشتن ،خارج میکند.
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400
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لعب
ّ
از نگاه لغتشناسان ،لاب ضد یجد» است و برای تایین مانای آن ،ب دو خصوصیت هد
 .1همو ،یالگوی مطلوب سر رمی در رسانۀ دینی» ،معرفت فرهنگی اجتماعی ،شمارۀ ،۸ی.۷۴
 .2رااب ،مفردات الفاظ القرآن ،ی۷۴۸؛ مصطفوی ،التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،ج ،۱۰ی246؛
جرجانی ،کتاب التعریفات ،ی.۸۴
 .3فراهیدی ،کتاب العین ،ج ،۴ی.۸۷
 .4بارسی ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج ،۱۰ی.۸۱۲
 .5همان ،ج ،۴ی.۶۵۵
 .6بااباایی ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،۱۴ی.۲۶۱
 .7همان ،ج ،۱۶ی.۱۴۹
 .8همان.

عقال ی نداشتن 1و مفید ناودن 2اشاره کردهاند .در میان مفسران ،محقق بارسی ،لاب را بلب
شادی از راه ایرصالح دانست  3و عالم بااباایی لاب را کاری میداند ک هد و نتیج ا

خیالی باشد و خود آن نیز جز در خیال ،حقیقت نداشت باشد 4.از همین رو همۀ کارهایی ک

انسان ب منظور رفع نیازهای مادی انجا میدهد ،در صورتی ک برای تحصیل سااد حقیقی

و در راه بلب حق ناوده باشند ،لاب محسوب میشود 5.برخی دیگر از محققین ،لاب را

سر رمیهای بیهوده و بیهوده رایی دانست اند .ا ر چ ممکن است لاب و بازی ،هدفی منطقی
را دناال کند؛ ک در این صور از این حکم مستنناست.

6

از تحلیل دید اههای یاد شده میتوان چنین نتیج رفت ک فال لاای ،کاری است ک
فاقد هد صحیح عقال ی و فایده بوده و موجب لذ بردن فاعل خود شود.

تبیین نگاه فقه امامیه به سرگرمی

برای تحقیق حکم فقهی ،باید بررسوی شوود ک آیا دلیلی بر ممنوعیت سور رمی وجود دارد یا خیر؟
در صوورتی ک چنین دلیلی وجود نداشوت ،اصول برا ت از حرمت اسوت .ضومن اینک باید دید آیا
دلیلی بر تأیید اشتغال ب سر رمی وجود دارد تا بتوان حکم ب مطلوبیت آن نمود ،یا خیر؟

بررسی ادلۀ منع

فقها ب اشوتهار میرسوید .بیشوتر مطالای ک در این خصووی قابل تکی اسوت ،ذیل دو عنوان لهو
و لاوب مطرح شووده اسووت .از همین رو ،برای روشوون شوودن این مطلوب کو آیوا این عنواوین،
ممنوعیتی برای سوور رمی ایجاد خواهند کرد یا ن  ،ابتدا باید صوودق آنها بر سوور رمی تحقیق
شود؛ آنگاه مشخن شود ک در فرض صدق ،حکم ممنوعیت ثابت میشود یا ن ؟
 .1مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،ج ،۱۰ی.۱۹۷
 .2ابنمنظور ،لسان العرب ،ج ،۱ی.739
 .3بارسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۴ی.۶۵۵
 .4بااباایی ،المیزان في تفسیر القرآن،ج،۸ی.۱۳۴
 .5همان ،ج ،۸ی.۲۰۲
 .6مکار شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج ،۱۳ی.۲۹

ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

در منابع دینی منع صوریحی دربارۀ سور رمی وجود ندارد ،و ا ر چنین منای وجود داشوت ،بین
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جهت اول :بررسی صدق لهو و لعب بر سرگرمی
روشوون شووود کو دو مقولوۀ فقودان هود عقال ی و حکیموانو  1و بیفوایود ی ،2و در نتیجوۀ آن،
بازدارند ی از امور مهم از مقوما مانای لهو و لاب هستند .اما ب نظر میرسد ک سر رمی
بو عنوان یوف فاول ارادی ،همواننود لهو و لاوب ،و خوالی از هود نیسوووت .چو اینکو مالک در
یفقدان هدفمندی» ،مرجوحیت هد فال مورد نظر در مقایسو با اهدا افاال دیگر اسوت.
بو ونو ای کو ا ر هود یوف فاول در مقوایسوو بوا هود فاول دیگر ،بو قودری کم ارز بو نظر
آید ک در سویر حیا انسوانی ب آن وقای ذاشوت نشوود ،آن فال را فاقد هد عقالنی ویند.
در مورد لهو و لاب ،از آنجا ک هد اموری ک متصوف ب این عناوین شودهاند در مقایسو با
اهدا فاالیتهای جدی زند ی ،مانند رسوید ی ب امور مادی و مانوی ،ناچیز و کم ارز
بو نظر میرسووود ،آنهوا را فواقود هود عقال ی دانسووتو انود .مالک یبیفوایود ی» یوف فاول نیز
عاار اسوت از اینک یا اایتی برای آن تصوور نشوود و یا اایت تصوور شوده برای آن ،حاصول
نشوود .در هر دو صوور  ،فال مورد نظر ب محصوول مشوخصوی منتهی نمیشوود .لهو و لاب،
از این جهت ک اایت قابل اعتنایی در آنها متصووور نیسووت و یا دارای اایاتی هسووتند ک در
مقایسوو با اایت سووایر امور ،مرجوح ب حسوواب میآیند ،بیفایده محسوووب میشوووند.
همچنین ،مالک در یبازداری از امور مهم» ،بازماندن از نظا ارزشوی و اایا متاالی انسوان
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

اسوت .چنان

پرداختن ب یف امر ،مانع از رسوید ی ب وظایف تاریف شودۀ افراد ذیل نظا

ارزشووی و رسوویدن ب اایا متاالی انسووانی شووود ،و در نتیج نیل ایشووان ب اهدا حقیقی
زند ی را با مشکل مواج کند ،آن امر مشمول لهو و لاب خواهد بود.
سر رمی ب عنوان یف فال ارادی ،مانند دیگر امور ،بی هد نیست؛ خواه هد آن عقالنی
باشد یا ن  .چنان سر رمی در همۀ مصادیق خود یا حداقل در برخی از آنها ،دارای کارکردهای
عقالنی باشد ،ب بور کلی یا ب نسات همان مصادیق ،از شمول لهو و لاب خارج خواهد شد.
اما ا ر هد سر رمی ،از یف سو در مقایس با اهدا امور جدی زند ی مرجوح بوده و از
سوی دیگر ،عرص را برای پرداختن ب ضروریا تنگ نماید ،تحت عناوین مذکور قرار می یرد.
 .1جرجانی ،کتاب التعریفات ،ی۸۳؛ بارسی ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج ،۴ی.۶۵۵
 .2رااب ،مفردات الفاظ القرآن ،ی.۷۴۱
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در جهت بررسی این مطلب ،باید دانست ک پیرامون رابطۀ میان فاالیت جدی و فراات،
س دید اه مختلف وجود دارد :برخی ماتقدند ک فراات هد

واقای زند ی بوده و

فاالیتهای جدی ،تنها وسیل ای برای نیل ب این هد هستند .نا فت پیداست ک این دید اه
از نظر اسال قطاا بابل است؛ چرا ک اوال بر اساس نن قرآن کریم ،هدفی ک خداوند متاال

از خلقت انسان در نظر داشت  ،عاودیت و بند ی است1؛ واضح است ک عاودیت در بین

فاالیتهای جدی دست بندی میشود ،ن فراات و سر رمی.
برخی دیگر ماتقدند ک هد زند ی ،همان فاالیتهای جدی است و سر رمی ،امری
موهو محسوب میشود .اما در مقابل دو دید اه یاد شده ،برخی ماتقدند امور جدی و
فراات ،قابلیت آشتیپذیری و جمع شدن با یکدیگر را دارند؛ ب ون ای ک حیا انسانی با

بودن هر دو عنصر کامل میشود 2.اما در قضاو بین دو دید اه دو و سو باید این نکت را در
نظر داشت ک انسان موجودی دو ُبادی بوده و از دو نشئۀ روح و جسم تشکیل شده است .از
سوی دیگر ،انسان هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی محدود است و از همین رو،
پت از مدتی ،دچار خستگی و کاهش بازدهی میشود .برای رفع خستگی است ک نیاز دارد
تا در کنار کارهای جدی ،برای بازیابی توانایی روحی و جسمی خود فرصتی را اختصای
دهد .خصوصا ک جسم و روح انسان با یکدیگر مرتاط بوده و دارای تأثیر متقابل هستند .از
همین رو انسان برای بازیابی توان از دست رفت  ،ناچار است تا جسم و روح خود را در مارض
موجب تفریح خابر او شود.

3

این ون کارها ،ممکن است در نگاه ابتدایی ،بیهوده و مهمل ب نظر آیند؛ اما از آنجا ک باعث
تجدید قوا برای پرداختن مجدد ب فاالیتهای جدی میشوند ،از نیازهای اصلی انسان ب شمار
میروند .از سوی دیگر ،سر رمی ،تنها عاملی برای رفع خستگی و تجدید قوا نیست؛ بلک آثار
سلای و ایجابی فراوانی دارد ک ب بور مستقیم یا ایر مستقیم در تالیم و تربیت و آمادهسازی

 .1سورۀ ذاریا  ،آیۀ .56
 .2شر الدین ،یدین و سر رمی رسان ای» ،فصلنامۀ دین و رسانه ،شمارۀ اول ،ی.۴۴
 .3مکار شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج ،۹ی ۳۳۴تا .۳۳۶
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افراد بر حیا انسانی مؤثر است .در واقع ،ا رچ اشتغال ب سر رمی و فراات ،هد زند ی
انسان نیست ،اما از آنجا ک تحقق هد زند ی ،در روی انجا فاالیتهای جدی بوده و این
خود نیز ،بدون اشتغال ب سر رمی و فراات ،ب بور کامل میسر نمیشود .میتوان فت
سر رمی عنصری اصیل و الز در تحقق حیا کامل انسانی ،و یکی از نیازهای همیشگی بشر
محسوب میشود؛ ک ا ر یکی از نیازهای اولیۀ بشر نااشد ،ب بور قطع از نیازهای ثانوی است
ک باید ب آن توج نمود .بنابر مطالب یاد شده ،میتوان فت ک ذا سر رمی ،هم دارای هد
عقال ی و فایده است و هم بازدارنده از امور مهم ب شمار نمیرود .بنابر این ،عناوین لهو و لاب
بر عنوان کلی آن ،صادق نخواهند بود و هیچ سر رمی ،از آن جهت ک سر رمی است ،مشمول
این عناوین واقع نمیشود؛ الات باید توج داشت ک نفت اشتغال ب سر رمی از آن جهت مهم
است ک در خدمت اهدا عالیتر قرار یرد؛ از این رو ،ا ر از حد الز فراتر رود و ب افراط
کشیده شود ،قطاا بازدارنده و مشمول عناوین لهو و لاب خواهد بود.
جهت دوم :بررسی حکم شرعی مترتب بر عناوین لهو و لعب
فرض کنیم عنواوین لهو و لاوب بر همو یوا برخی از مصووادیق سوور رمی صوودق کنود؛ در این
صووور آیا این عناوین ،ممنوعیت شوورعی ب دناال دارد تا آن را ب سوور رمی تسووری دهیم یا
خیر؟ قال از هر چیز ،باید دانسووت ک این عناوین در آیا از قرآن ،مورد مذمت واقع شووده

سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

اسووت1؛ اما صوور این مطلب برای اثاا ممنوعیت کافی نیسووت .از همین رو الز اسووت
حکم این دو عنوان بررسی شود.
 .1بررسی حکم فقهی لهو

در میوان فقهوا اختالفی در حرموت برخی موارد لهو منول قموار و انوا وجود نودارد؛ بلکو این

حکم از ضروریا فقهی محسوب میشود.
بر اساس نقل شیخ انصاری ،فقهایی چون شیخ بوسی ،ابن ادریت ،محقق حلی ،عالم
 .1ر.ک :سورههای لقمان ،آیۀ ۶؛ اناا  ،آیۀ ۳۲؛ عنکاو  ،آیۀ ۶۴؛ محمد ،آیا  ۳و ۳۶؛ حدید ،آیۀ ۲۰؛
مومنون ،آیۀ ۳؛ قصن ،آیۀ ۵۵؛ بور ،آیۀ ۲۳؛ مریم ،آیۀ ۶۲؛ واقا  ،آیۀ ۲۵؛ اعرا  ،آیۀ ۱۳۹؛ هود ،آیۀ ۱۶؛
انفال ،آیۀ ۸؛ رعد ،آیۀ ۱۷؛ اسراء ،آیۀ ۸۱؛ انایاء ،آیۀ ۱۸؛ حج ،آیۀ ۶۲؛ لقمان ،آیۀ ۳۰؛ ساأ ،آیۀ .۴۹
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حلی ،شهید اول و محقق کرکی ،قا ل ب حرمت مطلق لهو هستند 1.در مقابل ،عدهای از
محققان مانند :نراقی ،ایروانی ،بروجردی ،اما خمینی ،خو یی و میالنی ،حرمت مطلق لهو
را بدون دلیل دانست اند 2.در این مقا  ،الز است مهمترین ادل ای ک برای حرمت مطلق لهو

اقام شده ،مورد نقد و بررسی قرار یرد:
َ
َ
ُ
ُ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َّ
 .1آیۀ لهو اموال و اوالد :یا َأ ُّی َها َّال َ
الدک ْم ع ْن ِذک ِر الل ِ َو
ذین َآم ُنوا ال تل ِهکم أموالکم و ال أو
َ ْ َْ َ ْ َ َُ َ ُ ُ ْ
َ
خاس ُرون 3.در این آی از لهو نسات ب اموال و اوالد نهی شده
من یفال ِذلف فأ ِ
ولئف هم ال ِ
است .اما ب ضرور فقهی نمیتوان فت ک اموال و اوالد مصداق لهو بوده و اشتغال و
دلاستگی ب آنها مطلقا حرا است .ب همین قرین  ،مالو میشود ک مراد آی  ،افراط در
اشتغال ب مال و فرزند است؛ ب ون ای ک از وظایف شرعی باز بماند .بنابر این ،این آی دلیل
بر حرمت مطلق لهو نیست.
ْ
َ
َّ َ ْ
ْ
َّ َ
دیث ِل ُی ِضل ع ْن َسایل الل ِ ِبغ ْی ِر ِعل ٍم
اس َم ْن َیش َتري ل ْه َو ال َح
 .2آیۀ لهو الحدیثَ  :و ِم َن َّالن
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ
ف َل ُه ْم َع ٌ
ذاب ُمهین 4.ا ر چ این آی در مورد سخن لهوی بوده و روایا ،
ولئ
و یت ِخذها هزوا أ ِ
مورد آن را انا دانست اند ،اما جهت حرمت سخن لهوی ،لهو بودن آن است .بنابر این ،شاید
بتوان حرمت لهو را از آن نتیج رفت .اما باید توج داشت ک حکم آی  ،اختصای ب مواردی
دارد ک سخن لهو ،موجب مراهی و انصرا از توج ب خدا شود .از سوی دیگر ،از آنجا ک
دوا توج زبانی و قلای ب خدا ،ب ضرور فقهی وجوب ندارد ،پت هر انصرافی نیز حرا
مراهی قلای و عملی شود ،اختصای دارد.

 .1انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،۲ی .۴۱فتنی است ک برخی از محشین ،نسات ب استفادۀ شیخ از باضی
از عاارا یاد شده اشکال کرده و انتساب حرمت مطلق لهو ب ایشان را صحیح ندانست اند( .ر.ک :روحانی،
منهاج الفقاهة ،ج ،۲ی.)۱۵۳
 .2ر.ک :نراقی ،مستند الشیعة في احکام الشریعة ،ج ،18ی۱۵۷؛ ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،۱ی۴۱؛
بروجردی ،البدر الزاهر في صالة الجمعة و المسافر ،ی۲۹۷؛ خمینی ،المکاسب المحرمة ،ج ،۱ی۳۶۰؛
خو یی ،مصباح الفقاهة ،ج ،۱ی۴۲۳؛ میالنی ،محاضرات في فقه االمامیة -صالة المسافر و قاعدتی
الصحة و الید ،ی.۱۶۹
 .3سورۀ منافقون ،آیۀ .۹
 .4سورۀ لقمان ،آیۀ .۶
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نخواهد بود .در نتیج حکم حرمت در آی  ،ب لهوی ک موجب انصرا از وظایف واجب و
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َ َ
ٌ
 .3ماتارۀ سکونی :یروی إسماعیل بن ابي زیاد عن جافر بن محمد عن ابی قالَ :س ْا َاة
َّ ُ ُ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ
َ َ
َّ َ
ُّ ْ
َ
الص ْید ُی ِرید ِب ِ ل ْه َو الدن َیا» 1.این روایت ،بر تما
الصال ِة ...و الرجل یطلب
ال ُیق ِّص ُرون ِفي
بودن نماز ب خابر خروج برای صید لهوی داللت دارد .در واقع ،علت وجوب نماز تما ،
ماصیت بودن سفر برای صید لهوی است؛ و علت ماصیت بودن آن نیز حرمت لهو است.
اما این استدالل صحیح نیست؛ زیرا اوال مالزم ای بین نماز تما و سفر ماصیت وجود ندارد؛

چرا ک اسااب تما بودن نماز ،منحصر در سفر ماصیت نیست 2.ثانیا بر فرض مالزم  ،این
مالزم منحصر در صید لهوی است ،ن مطلق سفر لهوی .ب عاار دیگر ،این روایت بر
حرمت صیدی ک از روی لهو باشد داللت دارند ،ن سفر لهوی 3.بنابر این ،استدالل ب این

روایا برای اثاا حرمت مطلق لهو ،ناتما است.
َ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ ٌ َ َ ِّ ْ ُ
 .4روایت أعمش :یعن االعمش عن جافر بن محمد قال :الکاا ِ ر محرمة و ِهي الشرك
َّ
ْ َ
َّ
َّ َ ُّ َ ْ َّ َ
ِبالل ِ َوَ ...و ال َمال ِهي ال ِتي ت ُصد ع ْن ِذک ِر الل ِ ع َّز َو َجل» 4.بر اساس این روایت ،یمالهی»،
جمع مصدر میمی یملهی» ب مانای لهو است و بر اساس این روایت ،هر ون اشتغال ب
لهو ،حرا است 5.اما ب نظر میرسد این استدالل صحیح نیست؛ زیرا اوال مالهی ،جمع اسم
آلت از ماده لهو ،یانی ملهاة است ک در این صور  ،حکم حرمت مربوط ب استامال آال

لهو خواهد بود ،ن اشتغال ب لهو 6.ثانیا حرمت استامال آال لهو ،اخن از حرمت مطلق

لهو است 7.ثالنا حکم در این روایا  ،با خصوصیت مانایت از یاد خدا لحاظ شده است و
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

الز است این قید در تحریم مراعا شود.
 .5روایت مجالت :یأخارنا ابن الصلت ،قال :أخارنا ابن عقدة ،قال :أخارني علي بن محمد
بن علي ابو الحسن الحسیني قراءة علی  ،قال :حدثنا جافر بن محمد بن عیسی ،قال :حدثنا
َ َ
عادالل بن علي ،قال :حدثنا علي بن موسی ،عن أبی  ،عن جده ،عن آبای  ،عن علي قال:
 .1صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ی ،۴۴۱باب الصالة في السفر.
 .2خو یی ،مصباح الفقاهة ،ج،۱ی.۴۲۱
 .3ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،۱ی.۴۲
 .4حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،۱۵ی.۳۳۱
 .5انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،۲ی.۴۴
 .6ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،۱ی.۴۲
 .7خو یی ،مصباح الفقاهة ،ج،۱ی.۴۲۲
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ْ
ُ ُ َ ْ َ ْ َّ َ
کل َما أل َهی ع ْن ِذک ِر الل ِ ف ُه َو ِم َن ال َم ْی ِس ِر» 1.باق این روایت هر چیزی ک انسان را از یاد خدا
اافل کند ،از میسر و قمار شمرده میشود ک باق آیۀ قرآن حرا است2؛ در نتیج لهو حرا
خواهد بود .ب نظر میرسد مانای ظاهری این روایت قابل التزا نیست؛ زیرا الزمۀ این کال
حرمت بسیاری از مااحا است ک انسان حین انجا آن دچار افلت میشود .خصوصا ک
توج دا می ب خدا واجب نیست تا ناقض آن حرا باشد .بنابر این ،مراد این روایت ،حرمت
چیزی است ک موجب فراموشی یاد خدا ب صور مطلق شده و انسان را ب انجا مااصی و
ترک واجاا سوق دهد .ذشت از خدش در داللت ،سند این روایت نیز دچار ضاف است.
 .6روایت عادالل بن مغیره :یمحمد بن یحیی عن محمد بن أحمد عن علي بن اسماعیل رفا
ٌ َّ
ُ ُّ َ ْ
َْ َْ
ََ
َ َ
قال قال رسول الل  :کل ل ْه ِو ال ُم ْؤ ِمن َب ِابل ِإال ِفي ثال ٍث ِفي تأ ِد ِیا ِ الف َر َس َو َر ْم ِی ِ ع ْن ق ْو ِس ِ َو
ِ
َ َ َ َّ َ
َ َ
ُمالع َا ِت ِ ْام َرأت ُ ف ِإن ُه َّن ح ّق» 3.باق این روایت همۀ انواط لهو بابل شمرده میشود ،مگر تربیت
اسب ،تیراندازی و مالعا با همسر .ضمیم نمودن این روایت ب روایاتی ک بابل را بر انا تطایق
کردهاند ،4از آنجا ک انا نیز از محرما است ،حرمت لهو را نتیج خواهد داد .اما در نقد این
استدالل میتوان فت :اخااری ک بابل را بر یف امر حرا مانند انا تطایق نمودهاند ،بر حرا
بودن هر بابلی داللت ندارد .بنابر این ،ضمیم نمودن روایت ابنمغیره ب این اخاار ،نتیج ای جز
اثاا بطالن و بیهود ی برای لهو ندارد .از سوی دیگر ،سند این روایت نیز ضایف است.
از بررسی ادل ب این نتیج میرسیم ک ابالق یا عمومی ک بتوان برای اثاا حرمت
قمار و استامال آال لهو ،بنا بر اقامۀ دلیل خای حرامند ،اما حکم ذاتی لهو حرمت نیست،
مگر آنک موجب انحرا عقیده یا عمل شده و یا افلت از یاد خدا را ب دناال آورد .الات باید
توج داشت ک افلت ،ب مانای کاهش توج از یاد خدا ب هنگا اشتغال ب افاال عادی ایر
عاادی ،اختصای ب موارد خاصی ندارد و بسیاری از امور روزمره چنین خاصیتی را ب دناال
دارند .ب همین دلیل مراد از افلت ممنوط ،فراموشی کامل از یاد خداست ک نتیجۀ زیادهروی
 .1بوسی ،األمالي ،ی.۳۳۶
 .2سورۀ ما ده ،آیۀ.۹۰
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،۵ی.۵۰
 .4ر.ک :کلینی ،الکافي ،ج ،۶ی۴۳۵؛ قاضی نامان ،دعائم اإلسالم ،ج ،۲ی.۲۰۷
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مطلق لهو ،بدان استناد جست وجود ندارد .در واقع ،ا ر چ برخی از مصادیق لهو مانند انا،
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در لهو است .از سوی دیگر ،ایر از روایت عاد الل بن مغیره ک برخی از انواط لهو را حالل
میشمرد ،در روایتی از اما باقر نیز نقل شده است ک لهو مؤمن در س چیز است:

کا جویی از همسر ،شوخی با دوستان و نماز شب 1.این استننا ا و همچنین ابالق لهو بر
نماز شب ب جهت بهجتآفرینی آن ،نشان دهندۀ این است ک حکم حرمت برخی از موارد
لهو ،ب جهت لهو بودن ناوده ،بلک ب جهت کار لهویای است ک انجا میشود .بنابر این
نمیتوان عملی را ب صر لهو بودن حرا دانست.
 .2بررسی حکم فقهی لعب

نسووات ب حکم لاب دو دید اه بین فقها وجود دارد؛ عدهای مانند :ابن ادریت حلی ،عالم

حلی و سوویودعلی باواباوایی ،بو حرموت مطلق لاوب اعتقواد دارنود 2.در مقوابول این عوده ،اکنر
فقهای امامی قا ل ب جواز هسوتند؛ مگر آنک لاب با عناوین حرا دیگری همراه شوود مانند:
قمار و برد و باخت مالی .از جملۀ این فقها میتوان ب شوویخ بوسووی ،شووهید ثانی ،صوواحب
جواهر ،شوویخ انصوواری ،اما خمینی ،محقق خو یی ،شوویخ مرتضووی حا ری و سوویدتقی
باواباوایی قمی اشووواره کرد 3.در ادامو  ،مهمترین ادلو ای کو برای اثاوا حرموت لاوب بو آن
استناد شده ،مورد بررسی و نقد قرار داده میشود:
 .1آیۀ ظالم بودن اهل لاب :در آیا دو و سو سورۀ انایاء ،مردمی ک ب لاب مشغول
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

شده و قلبهایشان ب لهو خو رفت است ،ستمگر مارفی شدهاند .از آنجا ک هر ستمی حرا
است ،لاب نیز ک موجب میشود انسان از مصادیق ستمگران محسوب شود ،حرا خواهد
بود .اما باید توج داشت ک لاب مورد نظر در این آیا  ،لاای است ک مانع توج انسان ب
اندرزهای الهی بوده و باعث خو رفتن قلب ،ب امور بابل ردد؛ پت نمیتوان از این آیا
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۰۰ی.۲۲۰
 .2ر.ک :ابنادریت ،السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي ،ج ،۲ی۱۲۴؛ حلی ،تذکرة الفقهاء ،ی۵۸۱؛
بااباایی ،ر یاض المسائل ،ج ،۱۵ی.۲۶۳
 .3ر.ک :بوسی ،المبسوط في فقه االمامیة ،ج ،۸ی۲۲۱؛ عاملی ،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع اإلسالم،
ج ،۱۴ی۱۸۷؛ نجفی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،۴۱ی۵۶؛ انصاری ،کتاب المکاسب،
ج ،۲ی ۴۷و ۴۸؛ خمینی ،المکاسب المحرمة ،ج ،۲ی ۳۵تا ۳۸؛ خو یی ،مصباح الفقاهة ،ج ،۱ی۴۲۱
تا ۴۲۴؛ حا ری ،شرح العروة الوثقی ،ج ،۱ی۲۹؛ بااباایی قمی ،مباني منهاج الصالحین ،ج ،۷ی.۲۵۷
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حرمت مطلق لاب را نتیج رفت.

َ
ُّ ْ َّ َ
ْ
 .2آیۀ لاب بودن زند ی دنیاَ  :و َما ال َح َی ُوة الدن َیا إال ل ِا ٌب َو ل ْه ٌو 1.محقق بارسی مراد

از حیا دنیا را اعمال دنیوی میداند ک در مقابل اعمال اخروی قرار دارند 2.از این جهت،
تما فاالیتهای زند ی مادی ک فاقد هد اخروی باشد و انسان را از مسیر سااد بازدارد،
لاب نامیده شدهاند .بنابر این ،لاب امری خارج از رضایت الهی و مانع سااد انسان است
و امری با این ویژ یها قطاا مذمو و حرا خواهد بود .اما در پاسخ ب این استدالل میتوان
فت :این آی اوال در مقا توصیف واقایت زند ی در دنیای بدون مانویت و آخر

رایی

است ،ن در صدد جال حکم ،و ثانیا بر فرض ک بر مذمومیت لاب داللت کند ،ظهور در
ممنوعیت شرعی آن ندارد.
َ َ
 .3روایت علی بن جافر :یعلي بن جافر في کتاب عن أخی موسی بن جافر قال:
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َّ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ
3
الر َهان َو َّ
اللاب َا ْی َر ِّ
الر ْمي».
ن
م
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ی
ش
ب
ح
ت
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ه
ه
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ش
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ش
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سألت عن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
4
راوی در این روایت از حکم بازی با ارباة عشر و مانند آن پرسیده و اما کاظم نیز در
جواب ،همۀ اقسا لاب ب جز رهان و رمی را ممنوط کرده است .در پاسخ ب این استدالل
میتوان فت :اوال ارباة عشر از آال قمار محسوب میشود؛ لذا سؤال راوی از بازی با
آال قمار بوده است ،ن مطلق لاب .از سوی دیگر ،ا ر چ اما  در پاسخ بر عاار یشیئا
من اللاب» تکی کرده و ابالق این عاار شامل هر چیزی ک لاب بر آن صدق کند میشود،
میشود ،استننا نموده است .بنابر این ،میتوان فت پاسخ اما  نیز مربوط ب لاب با آال
قمار و بازی همراه با برد و باخت مالی است .ثانیا عاار یال نستحب» ب مانای دوست

 .1سورۀ اناا  ،آیۀ.۳۲
 .2بارسی ،مجمع البیان ،ج ،۴ی.۴۵۳
 .3حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،۱۷ی.۳۱۵
 .4نوعی ابزار چوبی است ک در آن دو یا س ردیف وجود دارد ک چهارده خان در آنها ساخت شده و ویهای
کوچکی را در آن خان ها انداخت و با آن بازی میکنند .فقها از این ابزار ب عنوان یکی از آال قمار یاد
کردهاند( .ر.ک :حلی ،شرائع اإلسالم ،ج ،۴ی۱۱۷؛ هاشمی شاهرودی ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل
بیت ،ج ،۱ی.)۳۶۵

ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

اما اسبسواری و تیراندازی را ک هردو از بازیهای همراه با برد و باخت مالی محسوب
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نداریم ،مشترک بین حرمت و کراهت بوده و ظهور

در حرمت ،محتاج قرین است 1.از

همین رو داللت این روایت بر حرمت لاب روشن نیست.
 .4روایت عاد الواحد بن مختار :یعن أحمد بن محمد بن یحیی عن أبی عن سهل بن
زیاد عن محمد بن جافر بن عقاة عن الحسن بن محمد ابن أخت أبي مالك عن عادالل بن
َ َّ
َ َ َ ْ ُ َ َ َّ
ِّ ْ ْ َ َ َ َّ
سنان عن عاد الواحد بن المختار قالَ :سألت أ َبا ع ْا ِدالل ِ  عن الل ِا ِب ِبالشط َرنج فقالِ :إن
ِ
ِ
ْ
َ ْ ُ ٌ َ َّ
ال ُم ْؤ ِم َن ل َمشغول عن الل ِا ِب» 2.رچ سؤال راوی در این روایت از لاب با شطرنج است ،ولی
ِ
اما  در پاسخ ب حکم مطلق لاب اشاره کرده و مؤمن را روی ردان از آن دانست اند .در
پاسخ این استدالل باید دقت شود ک اوال ا ر چ این روایت مسند است ،اما ب دلیل عد
وثاقت محمد بن جافر بن عقا و عاد الواحد بن مختار ،ضایف است .ثانیا از روی ردانی
مؤمن از لاب ،مذمت آن فهمیده میشود ک اعم از حرمت و کراهت است.
 .4روایا نهی از مصادیق لاب :در روایا متاددی مصادیق لاب ،مانند :بازی با
شطرنج ،نرد ،ارباة عشر ،ردو و بادا  ،استخوان ،انگشتر ،کاوتر و ...مورد نهی قرار رفت

است 3.شاید بتوان از ممنوعیت این مصادیق ،حرمت مطلق آن را نتیج رفت .اما باید در
نظر داشت ک حتی حرمت اکنر مصادیق یف عنوان ،نمیتواند دلیل بر حرمت مطلق آن باشد.
ب بریق اولی ،زمانی ک تنها باضی از مصادیق آن حرا شده باشند ،نمیتوان حرمت عنوان
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

را نتیج رفت؛ خصوصا ک مانای لغوی لاب بر بسیاری از امور روزمرۀ انسان صادق است.
ّ
از سوی دیگر ،بسیاری از روایا دال بر حرمت مصادیق لاب ،سندا یا داللتا قابل مناقش
بوده و یا دارای ماارضند.
 .5تالز بین قاح و نهی شرعی :اشاره شد ک لاب ب مانای کاری است ک فاقد ارض
صحیح عقال ی و فایده باشد و عر عقال اشتغال ب آن را مذمت کرده و تقایح نمایند .از
سوی دیگر ،با توج ب آیا و روایا فراوانی ک ب برخی از آنها اشاره شد ،لاب در نگاه
شارط نیز امری مذمو و قایح است ،و هر چیزی ک در نگاه عر و شرط مذمو و قایح باشد،
 .1ر.ک :ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،۱ی – ۴۲روحانی ،منهاج الفقاهة ،ج ،۲ی.۱۵۹
 .2حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،۱۷ی.۳۲۱
 .3ر.ک :حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،۱۷ی ،۳۲۵ح ۶و ی ،۳۲۳ح ۱و ی ،۳۱۴ح ۹و ی ،۳۱۹ح۵؛ ابنموسی
الرضا ،الفقه المنسوب لالمام الرضا ،ی۲۸۴؛ نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،۱۳ی ،۲۱۸حدیث.۱۵۱۷۲
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حرا شرعی نیز خواهد بود و در نتیج لاب نیز شرعا حرا است .ابن ادریت حلی و سیدعلی
بااباایی ،از جمل کسانی هستند ک این استدالل را مطرح نمودهاند.

1

اما ب نظر میرسد این استدالل صحیح نااشد؛ زیرا صر اثاا قاح ،اعم از قاح عرفی،
عقلی یا شرعی ،نمیتواند مقتضی حرمت باشد .چرا ک قاح عرفی مایار مشخصی ندارد ،و
دلیلی نداریم ک هر آن

عر قایح بداند ،از نظر شرط هم حرا باشد؛ خصوصا ک در برخی

موارد ،ممکن است نفسانیا منشأ نگاه عر باشد .دربارۀ قاح عقلی نیز باید در نظر داشت
ک هیچ ضرر دنیوی یا اخروی در خود عنوان لاب وجود ندارد تا موجب کشف عقل از قاح
آن شود .بر فرض ک چنین ضرری هم تصور شود ،حکم عقل ب قاح ،از جهت ضرر است،
و ن از جهت لاب .اما ا ر قاح شرعی مایار باشد ،باید دانست ک همان ون ک ممکن است
چنین قاحی ناشی از نهی تحریمی باشد ،احتمال دارد ک از نهی تنزیهی نشأ

رفت باشد.

از همین رو ،قاح شرعی اعم از کراهت و حرمت است.
با بررسی موارد فوق میتوان فت ک دلیلی بر حرمت مطلق لاب وجود ندارد؛ مگر آنک
لاب با عناوین ّ
محر دیگری همچون قمار همراه ردد .از سوی دیگر ،جواز اجمالی لاب و مااح
بودن برخی از مصادیق آن ،مانند :بازی کردن با ریش ،سنگ ،ریسمان و ،...از مطالای است ک

ضرور فقهی بر آن قا م شده است 2.از همین رو ،ادل ای ک در مذمت یا ممنوعیت لاب وارد
شده است را بر قسم خاصی از آن حمل مینماییم؛ اقسامی مانند مواردی ک با عناوین ّ
محر

ادلۀ تأیید اشتغال به سرگرمی
پت از آنک دلیلی بر ممنوعیت سر رمی یافت نشد ،شایست است ب ادل ای ک بر جواز یا
مطلوبیت آن داللت دارد ،اشاره شود:
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
 .1آیۀ توبئۀ برادران یوسف :أ ْر ِسل ُ َم َا َنا ادا َی ْرت ْع َو َیل َا ْب َو ِإنا ل ُ ل َح ِافظون 3.بر اساس
نقل قرآن ،در داستان توبئۀ برادران یوسف ،ایشان از حضر یاقوب خواستند تا برادرشان را
 .1ر.ک :ابنادریت ،السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي ،ج ،۲ی۱۲۴؛ بااباایی ،ریاض المسائل ،ج ،۱۵ی.۲۶۳
 .2روحانی ،منهاج الفقاهة ،ج ،۲ی.۱۶۱
 .3سورۀ یوسف ،آیۀ.۱۲

ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

دیگری همراه شده باشد ،و یا مواردی ک موجب انحرا عقیدتی یا عملی از احکا شرعی ردد.
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با ایشان ب چرا اه بفرستد ،تا با آنها بازی کند .چنانچ سر رمی و بازی کردن امری مذمو
بود ،یاقوب نای ،ایشان را از آن نهی نموده و فرزند یوسف را نیز با آنان همراه نمینمود.
خصوصا ک یوسف ،نای الهی و ماصو از خطا و خطیئ  ،حتی در زمان بفولیت بوده است.
لذا میتوان جواز بالمانی االعم بازی و سر رمی را از این آی استنااط نمود.
َ
وس َف ع ْن َد َم َتاع َنا َفأ َک َل ُ
 .2آیۀ بهانۀ برادران یوسفَ  :ق ُالوا َیا َأ َب َانا إ َّنا َذ َه ْا َنا َن ْس َتا ُق َو َت َر ْک َنا ُی ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
الذ ْ ُب 1.در داستان حضر یوسف ،هنگامی ک برادران یوسف را ب چاه انداختند ،شاانگاه
ب خان باز شت و در توجی افلت خود ،بازی و مسابق دادن را بهان قرار دادند .ا ر مسابق
دادن و تفریح مذمو بود ،خصوصا در این مورد ک بهان ای برای فقدان یوسف نیز قرار رفت ،
حتما از سوی یاقوب نای مورد سرزنش قرار می رفت.
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ ُ
ْ
 .3روایت تقسیم ساعا  :یروي عن اإلما الکاظمِ :ا ْج َت ِهدوا ِفي أن َیکون َز َمانک ْم أ ْر َب َع
َّ َ َ ْ
َ
َ َ َ َّ َ
َ َّ ُ
َ َُْ َ
َ
الساع ِة تق ِد ُرون علی النال ِث
َساعا ٍ َ ...و َساعة تخلون ِف َیها ِللذ ِاتک ْم ِفي ا ْی ِر ُم َح َّ ٍر َو ِب َه ِذ ِه
َ
َساعا ٍ » 2.بر اساس این روایت ،مؤمن در کنار رسید ی ب عااد پرورد ار و امور زند ی،
بایستی ب لذ های حالل نیز توج نموده و از آن بهره جوید و شکی نیست ک سر رمی،
مصداقی از همین لذ هاست .نکتۀ مهم آنست ک در این روایت ،وج اصالت سر رمی ک
پیشتر بیان نمودیم ،مورد اشاره اما ماصو  قرار رفت است .از سوی دیگر ،این روایت
عالوه بر جواز ،بر مطلوبیت شرعی سر رمی نیز داللت دارد .الز ب ذکر است ک هر چند این
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

3

روایت ب صور مرسل نقل شده ،اما همین مضمون در روایا صحیح نیز یافت میشود.

 .4روایت تجویز برخی از مصادیق سر رمی :یمحمد بن یحیی عن محمد بن أحمد عن
َْ
ُ ُّ َ ْ ْ ُ ْ َ ٌ َّ
ََ
علي بن إسماعیل رفا قال قال رسول الل  :کل له ِو المؤ ِم ِن ب ِابل ِإال ِفي ثال ٍث ِفي تأ ِد ِیا ِ
َْ
َ َ
َ َ َ َّ َ
َ َ
الف َر َس َو َر ْم ِی ِ ع ْن ق ْو ِس ِ َو ُمالع َا ِت ِ ْام َرأت ُ ف ِإن ُه َّن ح ٌّق» 4.از پیامار ب نحو مرفوط روایت
شده ک ایشان سوارکاری ،تیراندازی و اختالط با همسر را ک از مصادیق سر رمی ب شمار
میرود ،مجاز شمردهاند .همین امر نشانگر جواز اجمالی سر رمی است.
 .1همان ،آی .۱۷
 .2ابن شاا بحرانی ،تحف العقول  ،ی .۴۰۹
 .3ر.ک :کلینی ،الکافي ،ج ،۵ی ،۸۷ح.۱
 .4کلینی ،الکافي ،ج ،۵ی.۵۰
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 .5روایت توصی ب آموختن شنا و تیراندازی :یعلي بن أسااط عن ّ
عم یاقوب بن سالم
ّ
َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ِّ َ َ
اح َة َو ِّ
الر َم َایة» 1.در
رفا قال قال أمیر المومنین قال رسول الل  :علموا أوالدکم السا
این روایت نای رامی اسال  ،ن تنها شنا کردن و تیراندازی را ب عنوان یکی از
سر رمیها ،مورد تجویز و تأیید قرار دادهاند ،بلک یاد دادن آن را ب فرزندان توصی نمودهاند؛
لذا مطلوبیت اجمالی سر رمی نیز از آن قابل فهم است.
 .6روایت تجویز تیراندازی :یعن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن محمد بن
ْ َ
یحیی عن بلحة بن زید عن أبي عاد الل َّ :
الر ْم ُي َس ْه ٌم ِم ْن ِس َها ِ ِاإل ْسال ِ » 2.در این روایت
صحیح ،اما صادق تیراندازی را ب عنوان یکی دیگر از مصادیق سر رمی مورد تجویز و
بلک تأیید قرار دادهاند.
َْ
 .7روایت مسابق دادن پیامار :یمحمد بن علي بن الحسین قال :قال الصادق :قد
َ
ْ َ
ُ َّ ُ َ
َس َاب َق َر ُسول الل ِ أ َس َامة ْبن َز ْی ٍد َو أ ْج َری الخ ْیل» 3.بر اساس این روایت صحیح و روایا
ِ
دیگری مانند آن ،4پیامار ،ن تنها اقدا ب بر زاری مسابقا اسبسواری مینمود ،بلک
خود نیز در آن شرکت میکرد.

شمار میرود ،تأیید فرموده و آن را نشان حسن خلق برشمردهاند .ا ر چ سند این روایت
ضایف است ،اما با توج ب کنر اخاار با این مضمون ،چ بسا بتوان ب استحااب شوخی
فتوا داد .بااا منظور از حلیت شوخی در اینجا ،شوخیهایی است ک با عنوان حرا  ،هم ون
ایذاء و توهین ب مؤمنین همراه نااشد ،ک در این صور  ،شوخی حرا خواهد بود.
 .1همان ،ج ،۶ی.۴۷
 .2حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،19ی.۲۵۲
 .3همان ،ی.۲۵۱
 .4ر.ک :همان ،ج ،۱۹ی ،۲۴۹ح.۱
 .5کلینی ،الکافي ،ج ،۲ی.۶۶۳
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 .8روایت تأیید شوخی کردن :یعن محمد بن علي عن یحیی بن سال عن یوسف بن
َ َّ ْ َ َ َ
ُ
یاقوب عن صالح بن عقاة عن یونت الشیااني قال قال ابو عاد الل  :ف ِإن ال ُمداع َاة ِم ْن ح ْسن
ِ
ْ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َّ َ ُ َ ْ
الر ُجل ُی ِرید أن
الخل ِق و ِإنك لتد ِخل ِبها السرور علی أ ِخیك و لقد کان رسول الل ِ ید ِاعب
َی ُس َّرُه» 5.اما صادق در این روایت ،شوخی کردن را ک یکی از مصادیق بارز سر رمی ب
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 .9اهمیت سر رمی از نگاه روانشناسی :سر رمی ،فراات ،لذ و شادی از جمل نیازهای
اصیل انسان هستند .در واقع ،انسان فطرتا و ذاتا از رنج و سختی متنفر بوده و ب لذ جویی
و خو

ذرانی میل دارد .از آنجا ک اسال  ،ب نیازهای فطری انسان توج کرده و آنها را مورد

تأیید قرار داده ،بر نیاز انسان ب لذ و شادی نیز مهر تأیید زده و آن را ب مسیر درست ،هدایت
و راهاری کرده است .از این رو ،راه رسیدن ب لذ یانی سر رمی و تفریح نیز ،ب اقتضای
عقالنیت ابزاری ،مطلوبیت تاای دارد.

1

 .10اهمیت کارکردی سر رمی :سر رمی ،ب عنوان مجموع ای از کنشهای انسانی ،ب
صور آشکار یا پنهان و مستقیم یا ایرمستقیم ،ب خلق آثار مناتی منجر میشود ک وجود آن برای
2

استمرار حیا انسانی اجتناب ناپذیر است و شواهد تجربی فراوان بر این مسأل وجود دارد.

در پایان باید یاد آور شد ک دالیل چهار تا دهم ،تنها بر جواز اجمالی اشتغال ب سر رمی
و عد ممنوعیت کلی آن داللت دارند .الات شاید بتوان در صور قول ب عد جواز ذاتی
سر رمی ،با استفاده از استلزا تکنیر استننا ،از همین ادل برای اثاا جواز یا مطلوبیت ذاتی
سر رمی بهره جست؛ خصوصا ک عناوینی ک در این روایا مطرح شدهاند ،ا ر چ ب لحاظ
تادد عنوان محدود هستند ،اما ب لحاظ مصادیق ،کنر دارند.

جمعبندی و نتیجهگیری
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

پت از فحن منابع دینی و بررسوی ادل  ،چنین نتیج میشوود ک منع صوریحی از سور رمی

وجود ندارد ،و تنها چیزی ک ممکن است مانع شرعی جواز اشتغال ب سر رمی باشد ،شمول
دو عنوان یلهو» و یلاوب» اسوووت .اموا از آنجوا کو مالکهوای فقودان هودفمنودی ،بیفوایود ی و
بازدارند ی از امور مهم ،ب عنوان مقوما این دو عنوان ،در سر رمی وجود ندارد ،بااا مانع
یاد شووده نیز منتفی اسووت .از سوووی دیگر ،بر فرض اص ورار بر شوومول لهو و لاب نسووات ب
سوور رمی ،بر اسوواس ادلۀ اقام شووده ،این نتیج حاصوول میشووود ک لهو و لاب ب تنهایی،
ممنوط نیسووتند تا موجب عد جواز اشووتغال ب سوور رمی شوووند .بل  ،ممکن اسووت برخی از
 .1شر الدین ،یالگوی مطلوب سر رمی در رسانۀ دینی» ،فصلنامۀ معرفت فرهنگی اجتماعی ،شمارۀ،۴
ی.۷۷
 .2همان ،صن ۷۸و .۷۹
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مصووادیق لهو و لاوب ماننود قموار ،رقن و ...ممنوط باشووند؛ اما این مطلب باعث ممنوعیت
مطلق لهو و لاب نمیشووود .در مورد سوور رمی نیز ،ممکن اسووت برخی از مصووادیق آن ،ب
جهت انطااق با عناوین ثانوی ممنوط شوود؛ اما صور نظر از سوایر عناوین ،سور رمی ممنوط
نیست .خصوصا ک در مورد تردید در ممنوعیت یف چیز ،مرجع اصل برا ت خواهد بود.
از سوی دیگر ،ادلۀ لفظی ک بر جواز یا مطلوبیت سر رمی و برخی مصادیق آن داللت
دارد ،هر ون تردید در جواز سر رمی را از بین میبرد .بلک مستند ب باضی از همین ادل ،
میتوان مطلوبیت و استحااب فیالجملۀ اشتغال ب سر رمی را نیز اثاا نمود .ذشت از
مطلب یاد شده ،با توج ب جامایت دین اسال و نیز اهمیت عقلی سر رمی ،بر فرض ک
شواهد درون دینی متقنی مانی بر جواز یا مطلوبیت سر رمی وجود نداشت باشد ،از فضای
کلی حاکم بر شریات و یافت های برون دینی مورد تأیید فق امامی  ،میتوان حکم کلی این
مورد را کشف کرد .ب عاار دیگر ،حاصل یافت های عقلی ،این است ک فق امامی ب عنوان
برنام ای برای زیستن بشر ،با سر رمی ب عنوان نیازی فطری و ضرورتی ناشی از زند ی این
جهانی ،مخالفتی ندارد؛ بلک ب برخی از اشکال آن نیز توصی میکند.
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