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چكیده:
بــا نگاهــی دقیق به برخی آیات قرآن کریم، زندگی مادی دنیایی و تعلقات آن به عنوان ســرگرمی و 
گردیده، البته این توصیف در مقایســه با زندگی واقعی آخرت اســت و پرداختن به آن  بازیچه معرفی 
در نتیجه، غفلت از معنویات اســت که امری مذموم شــمرده شــده اســت.با بهره گیری از کالم وحی و 
ســخنان معصومیــن؟مهع؟ راهکارهایــی را جهت اجتنــاب از لهو ولعب برای دوســتداران معارف قرآنی 
کردن، ســرگرم شــدن و غفلت ورزیدن می باشــد و  ارائه نموده اســت. لهو در لغت به معنای مشــغول 
عبــارت اســت از چیزی که انســان را از مقصود و هدف باز دارد و لعب بــه معنی بازیچه، بازی کردن، 
که به قصد لذت انجام دهد و فایده ای را در بر نداشته باشد، آنچه از بررسی  کاری را  کردن و  شوخی 
کی از این اســت که دو دســته از عوامل را می توان به عنوان راه های  آیات و روایات بدســت می آید حا
کــه از جمله یــاد حق که  کــه دســته اول عوامل اعتقادی  مقابلــه و جلــو گیــری از لهــو ولعــب نــام برد، 
نیکوترین راه برای تقویت ارزش های دینی است که انسان را از فرو رفتن در پستی ها و تباهی ها حفظ 
می کند و یاد مرگ و اهمیت دادن به آخرت، ایمان و تقوای الهی داشتن و تفکر و تعقل و دسته دوم 
گرایش انســان به لهو ولعب دارد که از  عوامل عملی و رفتاری هســتند که نقش بســیار مهمی در عدم 

). استاد دانشݡگاه تهران و دانشݡگاه آزاد اسالمی تهران 
). دانشیار دانشݡگاه آزاد اسالمی ݡکرج مرݡکز تحقیقات علوم انسانی و اسالمی 

3. ݡکارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

راهݡکارهای پیشݡگیری از 

لهوولعب از منظر قرآن و روایات
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با نگاهی دقیق به 
برخی آیات قرآن 
كریم، زندگی مادی 
دنیایی و تعلقات آن 
به عنوان سرگرمی و 
بازیچه معرفی 
گردیده، البته این 
توصیف در مقایسه با 
زندگی واقعی آخرت 
است و پرداختن به 
آن در نتیجه، غفلت 
كه  از معنویات است 
امری مذموم شمرده 
شده است.

جملــه انس بــا قرآن و تدبر در آن، اقامه نماز، انفاق کردن، نقش پدر مادر، 
محیط اجتماعی ســالم و اشتغال به سرگرمی ها و تفریحات سالم و سازنده 
کــه راهکار های قــرآن و روایــات در جهت  می باشــد ایــن مقالــه در نظر دارد 

دوری از لهو و لعب بپردازد.
كلیــدی: قــرآن، حدیــث، لهــو، لعب، عوامــل اعتقــادی، عوامل  واژگان 

عملی.

مقدمه
گشــتگان را بــه ســرمنزل مقصود  گم  کریــم، نــور هدایتی اســت تــا  قــرآن 
کــه بــه حقانیتش ایمــان آورده اند بــه نیک بختی  کنــد و آنانــی را  هدایــت 
کــه بــا اســتناد از آیــات و روایــات  و ســعادت ابــدی رســاند. در ایــن مقالــه 
گیری از لهو و لعب مورد بررســی  معصومین؟مهع؟ راهکارهایی جهت پیش 
قرار گرفت که عوامل اعتقادی آن، یاد حق، یاد مرگ و تقوا و ایمان قوی، 
زندگی در محیط ســالم و اشــتغال به ســرگرمی ها و تفریحات ســالم اشــاره 
کی از این است  شده است. آنچه از بررسی آیات و روایات بدست می آید حا
کــه دو دســته از عوامــل را می توان به عنوان راههــای مقابله و جلوگیری از 

امور لهو و لعب نام برد. الف( عوامل اعتقادی ب( عوامل عملی

عوامل اعتقادی
عــده ای از انســانها بــه دلیــل برخــورداری از اعتقــادات قــوی و بینــش 
کــه نســبت بــه جهــان هســتی و خلقــت انســان دارنــد، همواره  صحیحــی 
متوجه مبدأ و معاد بوده و همین معرفت اعتقادی عاملی برای بازداشــتن 
کارهــای بی فایــده و لهــو و لعــب اســت در ذیــل به برخــی از این  انســان از 

معارف اشاره نمود.

 1- یاد حق

نیکوترین راه برای تقویت ارزش های دینی یاد حق اســت. یاد خدا همه 
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وجــوه زندگــی آدمــی را تحــت تاثیــر قرار می دهــد و انســان را از فرو رفتــن در پســتی ها و تباهی ها حفظ 
می کنــد و به مســیر راســت و درســت رهنمون می ســازد و غفلت از یاد خــدا، از جمله عواملی اســت که 
که منجر  موجب می شود انسان درمسیرزندگی، از حق و حقیقت دور شده و راه غیرخدایی را برگزیند 
که بهترین  گاهی است  به شقاوت آدمی می گردد. نقطه مقابل حالت غفلت وبی توجهی، بیداری و آ
که به معنای فراموش  گاهی در برابر نســیان قرار می گیرد  واژه برای آن، واژه ذکر می باشــد. واژه ذکر، 
که پس از فراموشی بر انسان عارض می شود،  گاهی به معنای یادآوری یعنی توجهی  نکردن است و 
کار می رود. مفهوم ذکر اعم از ذکر زبانی و قلبی می باشد و وقتی انسان چه به زبان و چه در باطن،  به 
زیــاد بــه یاد خدا باشــد. این یــاد خدا در نفس آدمی رســوخ می کند و در ذهن نقــش می بندد و عواملی 
کن ساخته باعث تقوای دینی می شود و انسان را در مسیر فالح و رستگاری قرار  غفلت را از دل ریشه 

می دهد. »واذكرو اهلل كثیـرا لعلكم تفلحون« »و خدا را زیاد یادکنید، شاید شما رستگارشدید.«
کی ها ســوق می دهد و از بدی ها  توجــه مــداوم بــه ذات اقدس الهی، روح انســان را به نیکی ها و پا
گناه و  و زشــتی ها پیراســته می دارد. توجه به احســاس حضور دائم در پیشــگاه او فاصله انســان را از 
آلودگــی بســیار زیــاد خواهــد کرد. یــاد او، یادآوری مراقبت او اســت، یاد حســاب و جزای اوســت، یاد 
کــه جان را صفــا و دل را نور و حیات  خ او اســت و چنیــن یادی اســت  دادگاه عــدل او و بهشــت و دوز
می بخشــد بــه همیــن دلیــل در روایــات اســالمی آمده اســت که امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »هر چیز 
کــه هیچ حد و مرزی برای آن نیســت« و در روایتی دیگر امام صادق؟ع؟  انــدازه ای دارد جــز یاد خدا 
گــردد، برکتش افزون خواهد شــد.  کــه در آن تــالوت قــرآن شــود و یاد خدا  بیــان فرمودند:»خانــه ای 
فرشــتگان در آن حضــور می یابنــد و شــیاطین از آن فــرار می کننــد و بــرای اهل آســمانها می درخشــد، 
کــه ســتاره درخشــان برای اهل زمیــن اما بر عکس خانــه ای که در آن تــالوت قرآن و ذکر  همانگونــه 
کــم خواهد  کارهــای بیهــوده و لهــو و لعــب در آن انجام می شــود برکاتش  خــدا نیســت و معصیــت و 
بــود. فرشــتگان از آن هجــرت می کنند و شــیاطین در آن حضــور دائم دارند« و مداومــت در یاد خدا، 
که با لذات دنیایی  موجب انس با او گشته و برای شیفتگان درگاه الهی توأم با لذت و سروری است 
قابل قیاس نیســت و در صدرالمتألهین آمده:» شــناخت خدا و صفات او و معرفت نســبت به ملکوت 
آسمانها و اسرار آفرینش، بسیار عظیم تر از لذات قوای حسیه و خیالیه و شهوت نفس است و لذت 
کریمش. از لذیذترین لذات باطنی است، نسبت به ریاست و حکومت و  معرفت الهی و نظر به ذات 
شــهواتی که غالب بر نفس انســانی هســتند.« لذا یاد خدا و انس با او، لذیذترین حاالت برای اولیای 
که مورد رضایت الهی نمی باشــد و مؤمنین واقعی،  کاری  خداســت و مانع و بازدارنده ای از انجام هر 
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دو دسته از عوامل 
را می توان به عنوان 
راه های مقابله و 
جلوگیری از لهو ولعب 
كه دسته  نام برد، 
اول عوامل اعتقادی 
از جمله یاد حق و یاد 
مرگ و اهمیت دادن 
به آخرت، ایمان و 
تقوای الهی داشتن و 
تفكر و تعقل و دسته 
دوم عوامل عملی و 
كه  رفتاری هستند 
نقش بسیار مهمی در 
گرایش انسان  عدم 
به لهو ولعب دارند از 
جمله انس با قرآن و 
تدبر در آن، اقامه نماز، 
كردن، نقش  انفاق 
پدر مادر، محیط 
اجتماعی سالم و 
اشتغال به سرگرمی ها 
و تفریحات سالم و 
سازنده.

کارهای بیهوده و خالی از فایده ُاخروی عمر و وقت خود را سپری  با انجام 
که از یاد او روی  کرم؟ص؟ نســبت به کســانی  نمی کنند و خداوند به پیامبر ا
کرده دســتور اعراض  می گرداننــد و زرق و بــرق دنیا آنها را به خود مشــغول 
می دهد. امیر مومنان؟ع؟ می فرمایند: »من كرم دینه هانت الدنیا علیه«. »هر 

کس دینش برای او ارجمند باشد، دنیا در نظرش خوار می آید«.
که ثمره اش  بنابرایــن یکــی دیگر از وظایف مهم انســان در مســیر زندگی 
گرایی و دنیاپرستی است تقویت و استحکام بخشیدن به ارزشها  نهی دنیا
که  و باورهای دینی و عمل به آنها است. دین نسخه ای را تجویز می کند 
انسان می تواند از طریق عمل به آن از نامالیمات زندگی دنیا رهایی یابد. 
کــه در اختیار  کــه نعمتهایی  گــر انســان ایــن معرفــت و بینش را پیــدا کند  ا
دارد از آن او نیســت، بلکــه امانتــی اســت که خداوند بــه او عطا کرده هرگز 
در صورت از دســت دادن آنها ناراحت نمی شــود. این باور و اعتقاد تنها در 
ســایه دین تحقق پیدا می کند و انســان باید خداشــناس باشــد تا بتواند از 

کند. که همانا معرفت و ایمان است، استفاده  این دارو، 
آموزه های دینی ما را به صبر و شکر نعمتهای الهی دعوت می کند و آنها را 
وســیله رشــد و تکامل معرفی می کند و کسی که با این اعتقادات زندگی کند 
کامال آرام و بی دغدغه  گرفتایهای دنیوی ندارد و  هیچ ترسی از مشکالت و 
گاه بزرگ و عظیمی چون خــدا دارد. بنابراین دین  زندگــی می کند زیرا تکیه 
گر آن را نداشته باشیم از معارف و آسایش و آرامش  گوهر گرانبهایی است که ا
روحی برخوردار نخواهیم شــد.حضرت علی؟ع؟ در مفهوم مرگ می فرماید: 
»کســی که مداوم به یاد مرگ باشــد، آرزوهایش را در دنیا محدود می گرداند 
گهان  و از خداونــد متعــال هراســناك اســت و مواظب خواهد بود که مبــادا نا
مرگ به ســراغش بیاید، در حالی که او ســرگرم شــهوات و لهو و لعب اســت. 
کســی که دارای چنین حالتی باشــد چگونه تصور می رود که بذلو گو و شوخ 
طبعیهای افراطی داشــته باشــد و آخرت را از یاد برده باشدو حساب و کتاب 
و قیامت را به هیچ انگارد.«در حدیثی ازمواعظ خدای تعالی به عیسی؟ع؟ 
آمــده اســت: »زیاد به یاد مرگ باش و مشــغول به لهو و ســرگرمی نباش، زیرا 
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یكی از عوامل 
بازدارنده از لغو و لهو 

و لعب، یاد مرگ و 
یادآوری سرای آخرت 

می باشد. معموال 
گاهی به  انسانها 

یاد مرگ می افتند و 
در مراسم تشیع و 

كسی حاضر  یاد بود 
می شود و این یاد 

خالص نیست، اما 
مردان خدا توجهی 

خالص و عمیق و 
مداوم و مستمر به 

سرای دیگر دارند.

لهو وســرگرمی صاحبش را فاســد می کند«. بنابراین اعتقاد به معاد انســان را 
که اعمالش دائما  از افراط در مادیات و شهوت پرستی باز می دارد و می داند 
تحــت کنتــرل بوده و ظاهــر و باطن اعمالش پیش خدای دانا و بینا روشــن 
است پس انسان با شناخت صحیح آخرت، نه تنها از مرگ نمی هراسد بلکه 

آن را پلی برای رسیدن به مقام قرب الهی و بهشت برین می داند.

2- یاد مرگ و سرای آخرت
یکــی از عوامــل بازدارنــده از لغو و لهــو و لعب، یاد مرگ و یادآوری ســرای 
آخــرت می باشــد. معموال انســانها گاهی بــه یاد مرگ می افتند و در مراســم 
کســی حاضر می شــود و این یاد خالص نیســت، اما مردان  تشــیع و یاد بود 
خدا توجهی خالص و عمیق و مداوم و مســتمر به ســرای دیگر دارند. این 
مسئله در قرآن کریم به عنوان یکی از صفات برجسته انبیای الهی حضرت 
که آنها پیوســته به یاد جهان  ابراهیم، اســحاق و یعقوب یاد شــده اســت 
دیگــر بودنــد و افــق دید آنهــا در زندگی چنــد روزه، دنیاو لــذات آن محدود 
نمی شد آنها در ماورای این زندگی زودگذر، سرای جاویدان را با نعمت های 
کوشــش داشــتند و دنیا را  بی پایانش می دیدند و همواره برای آن تالش و 
گذرگاهــی به ســوی آن می دیدند. امــام صادق؟ع؟ می فرمایــد: »یاد مرگ 
شــهوت ها را در نفــس آدمی می کشــد و ریشــه های غفلــت را قطــع می کند. 
دل را بــه وعده هــای الهی قوی می ســازد و هوای نفس را می کشــد و آتش 
گرداند و دنیا در نظر آدمی حقیر و کوچك جلوه می دهد«  حرص را خاموش 
و عالمه طباطبایی پیرامون این مطلب می نویســد: »وقتی انسان غرق در 
یاد آخرت و جوار رب العالمین شد و تمامی همش در قهرا معرفتش نسبت 
گشــته و دیگر بر ظاهر حیات دنیا و زینت آن ماند بنای دنیا  کامل  به خدا 

جمود ندارد.«

3- اهمیت دادن به آخرت
کــه دل بــه دنیا نبســته و دنیا را برای دنیا نخواهــد تمام هم و غم  کســی 
کار می برد و سعادتمند خواهد شد و این  خویش را برای ساختن آخرت به 
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راه بهره برداری انسان 
از دنیا، راهی است 
كه از فكر می گذرد، 

زیرا انسان موجودی 
است متفكر، است 

یعنی با اندیشه 
زندگی می كند و با 

كارگرفتن آن  به 
سیر می نماید و هر 

كه  سود و زیانی 
می بیند از راه افكار 

و اندیشه هایش 
كه بهره مند و  است 

یا متضرر می شود و از 
همین راه به سعادت 

و شقاوت می رسد. 

که دنیای ممدوح برای انسان به ارمغان می آورد  از مهمترین آثاری است 
گاه عاشــقان حق بوده است. »و من اراد الاخرة  و نتیجه دنیایی که ســجده 
که  کســانی  و ســعی لهــا ســعیها و هــو مومــن فاولئك كان ســعیهم مشــكورا«. »و 
که  کوشــش را بــرای آن بکننــد، در حالی  خواهــان آخــرت باشــند و نهایت 

که تالششان مورد قدردانی واقع خواهد شد.« مومن اند، آنان اند 
کرم؟ص؟ می فرمایند: »اعمل لدنیاك كانك تعیــش ابدا، و اعمل لاخرتك  رســول ا
كانــك تمــوت عــذا« »برای دنیایت چنان کار کن که گویی تا ابد زنده هســتی و 
برای آخرتت چنان عمل کن که گویی فردا خواهی مرد«.از جمله ویژگیهای 
طالبان آخرت بی رغبتی دنیا و شیفتگی به آخرت می باشد. قال علی؟ع؟: 
»خــوی و خصلت صاحــب دالن خردمند، روی آوردن به ســرای ماندگاری، 

روی گرداندن از سرای ناپایداری و شیفتگی به قرارگاه بهشتی است«.

4- ایمان و تقوای الهی داشتن 
کریم برخورداری از ایمان راستین و حقیقی را می توان  با استناد به قرآن 
از جملــه عوامــل بازدارنده از لهو و لعب برشــمرد. »قد افلح المؤمنون*و الذین 
کســانی  هــم عــن اللغو معرضون« به تحقیق مؤمنان رســتگار شــدند. همان 
گردانند. صاحب المیــزان در معنای تأثیر ایمان  گویــی روی  کــه از بیهوده 
کــه اعتقاد حق  کــرده اســت: »ایمــان عبارت اســت از التزام بــه آنچه  نقــل 
دربــاره خــدا و رســوالنش و روز جــزا و احکامی که پیامبــران آورده اند و البته 
ایمــان بــه خــدا وقتــی اثــر خــود را می بخشــد و آدمــی را بــه اعمــال صالح و 
ع و اخالص و امثال آن می کشاند  صفات پســندیده نفســانی از قبیل خشــو
که انگیزه های باطل و مکرهای شــیطانی بر آن غلبه نکند. و مومن آنچه 
انجام می دهد. مبتنی بر اســاس حقیقی و واقعی و مقتضای ایمان باشــد 
ع داشــته باشد  گر انســان عبادت می کند خشــو چون ایمان اقتضا دارد که ا
کــه می کنــد خالــی از لغــو و امثــال آن باشــد. مؤمن و کســی که  کاری  و هــر 
متمســك بــه ریســمان ایمان شــده، دیگر معنا ندارد راضی شــود بــه اینکه 
اغیــار، دیــن او و آنچــه را که او به آن ایمان دارد. مورد ســخریه و اســتهزاء 

کفار ندارد.«  قرار دهند و دوستی با 
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زمینه رشد و تعالی 
انسان جز به وسیله 
تفكر صحیح فراهم 

نمی شود، زیرا به 
كه نیك و  تفكر است 

بد امورات دریافت 
می شود و مذموم از 

ح تشخیص  ممدو
داده می شود و اصالح 

زندگی این جهان 
و سعادت اخروی 

سامان می یابد. 
و یكی از عوامل 

بازدارنده از انجام 
امور لهو و لعب به 

كارگیری فكر و اندیشه 
می باشد آیات قرآنی 

شاهدی بر این مطلب 
می باشند.

5- تفكر و تعقل
کــه از فکــر می گــذرد، زیــرا  راه بهره بــرداری انســان از دنیــا، راهــی اســت 
انســان موجــودی اســت متفکر، اســت یعنی با اندیشــه زندگــی می کند و با 
کارگرفتــن آن ســیر می نماید و هر ســود و زیانــی که می بینــد از راه افکار  بــه 
کــه بهره منــد و یا متضرر می شــود و از همین راه به  و اندیشــه هایش اســت 
ســعادت و شقاوت می رســد. بنابراین توجه به تفکر صحیح اساس سلوك 
به سوی کمال مطلق است. و آدمی باید در همه امور زندگی دنیوی مبتنی 
گام بــردارد و بر اســاس تفکر از بــدی و تباهی دوری  بــر اندیشــه و صحیــح 
کلید هدایت آدمــی و مبدا بصیرت و بینایی و وســیله  گزیند.تفکــر صحیــح 
کســب علوم و معارف و حقیقت زندگی انســان اســت.در اسالم اندیشه یك 

ساعت بهتر از عبادت یك سال دانسته شده است.
امــام صادق؟ع؟ می فرماید: »فكر ســاعة خیر من عبادة سنة«»اندیشــه یك 

ساعت بهتر از یك سال عبادت است«.
بنابرایــن زمینــه رشــد و تعالی انســان جز به وســیله تفکر صحیــح فراهم 
که نیــك و بــد امــورات دریافت می شــود و  نمی شــود، زیــرا بــه تفکــر اســت 
مذمــوم از ممــدوح تشــخیص داده می شــود و اصــالح زندگی ایــن جهان و 
ســعادت اخروی ســامان می یابــد. و یکی از عوامل بازدارنــده از انجام امور 
کارگیری فکر و اندیشــه می باشــد آیات قرآنی شاهدی بر این  لهو و لعب به 
مطلب می باشــند. »و اذا نادیتم الی الصلوة اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بانهم قوم 
لایعقلــون« »و هنگامی کــه بــه نمــاز فرا می خوانیــد، آنها آن را به مســخره و 
کــه درك  کــه آنها جمعی هســتند  بــازی می گیرنــد ایــن بــه خاطر آن اســت 

نمی کنند.« 
در این آیه به یکی از اعمال کفار اشــاره کرده اســت که هر گاه مســلمانان 
برای نماز اذان می گفتند، آنان با یکدیگر می خندیدند و مسخره می کردند 
و خداونــد علــت عمل آنها را بی عقل و نادان بودن ایشــان و اینکه از درك 
که اندیشــه و تعقــل در حقانیت دین  حقایــق دورنــد بیان می کند و از آنجا 
گر بــا دیدی منطقی و ناشــی از  کــه ا و احــکام و شــعائر آن امــری الزم بــوده 
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كه  یكی از عواملی 
می تواند در اجتناب 
و دوری از امور لغو 
ولهو و لعب مؤثر 
باشد انس با قرآن 
و تدبر در آن است، 
هر چه انسان بیشتر 
كالم وحی آشنا  با 
شود و نسبت به آن 
كند  شناخت پیدا 
بهتر می تواند از تعالیم 
و راهنمایی هایش 
در زندگی بهره مند 
شودو این آشنایی و 
معرفت خدای تعالی 
برای انسانها، آسان و 
میسر ساخته است

خــرد و اندیشــه بــه دین اســالم و اعمال دینی نگریســته شــود فواید آن که 
همانا نزدیکی به خدای تعالی و تحصیل سعادت دنیا و آخرت است درك 
گرفتن امور دینی اتفاق نخواهد افتاد  شــود دیگر هیچگاه اســتهزاء و بازی 
که اســتفاده از فکر واندیشــه انســان  و در آیــات دیگرقرآن، یادآور می شــود 
را رهنمــون می کنــد به اینکه زندگــی آخرت با نعمت هایــش بهتر از زندگی 

دنیوی است.

عوامل عملی و رفتاری 
گرایش  انجام دادن برخی از اعمال و رفتارها نقش بســیار مهمی در عدم 
انسان به لهو و لعب دارد و مهمترین این کارها شامل موارد ذیل می باشد.

1- انس با قرآن و تدبر آن

کــه می تواند در اجتنــاب و دوری از امور لغــو ولهو و لعب  یکــی از عواملــی 
مؤثــر باشــد انــس با قرآن و تدبر در آن اســت، هر چه انســان بیشــتر با کالم 
کند بهتر می تواند از تعالیم  وحی آشــنا شــود و نســبت به آن شــناخت پیدا 
و راهنمایی هایش در زندگی بهره مند شــودو این آشــنایی و معرفت خدای 
که می فرماید: »و لقد  تعالی برای انســانها، آسان و میسر ساخته است آنجا 
یسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر« »و ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم، آیا 

که متذکر شود؟«  کسی هست 
گردانیدیم، یعنــی الفاظ و بیانــات آن را طوری  مــا حقیقتــا قرآن را آســان 
کسی آسان باشد و بتواند طریق سعادت  که فهم آن برای هر  کردیم  بیان 
ج در آن به آســانی پیدا  خود را چه از طریق الفاظ و یا از طریق معانی مندر
نماید و هر زمان دلهای آماده با آن تماس یابد، مجذوب آن می شــود و از 
که نســبت  که آیات قرآن در آنها مفید و مؤثر اســت، آنهایی  کســانی  جمله 
بــه وعیدهــا و عذاب خداوند، ترس دارند، خداونــد در این باره می فرماید: 
»فذكر بالقرآن من یخاف و عید« »پس بوســیله قرآن کســانی را که عذاب من 
می ترســند متذکــر ســاز«.با توجه به اینکــه قرآن برای انذار و بیدار ســاختن 
کافــی اســت به عنــوان مثــال وقتــی مؤمنــان قــرآن را تالوت  افــراد مؤمــن 
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خداوند بزرگ به 
مقتضای ربوبیت 

خود برای تربیت بشر 
كمال  و رساندن او به 

شایسته خویش 
یك سلسله عبادات 

و وظایف اخالقی 
معین فرموده است 

تا آدمی در سایه عمل 
به آن عبادات و به 

كار بستن وظایف 
كمالی  اخالقی به 

كه برای آن آفریده 
شده است برسد. 

در میان عبادات 
نماز یكی از بزرگترین 

فرائض اسالمی و 
كالس  عالی ترین 

مكتب تربیتی اسالم 
است. نماز به نمازگزار 

نیرویی می بخشد 
كه همچون سدی 

گناه و  محكم در برابر 
گوار  پیش آمدهای نا

مقاومت می كند

می کنندکــه زندگــی مــادی دنیایــی را، بازیچه و ســرگرمی و بازدارنــده از یاد 
کــه از قرآن پند  خــدا می دانند و قطعا کســانی از تهدید خداوند می ترســند، 
می گیرند و بدون تردید هر قدر مؤمنان با قرآن مأنوس شوند و در آیات آن 
کنند در طول مسیر زندگی، تعالیم و دستورات آن را  بیشــتر تدبر و اندیشــه 
چراغ راه خویش قرار می دهند و از افتادن در دام امور جذاب و فریبنده لهو 

و لعب و عذاب الهی مصون و محفوظ می مانند.

2- اقامه نماز و محافظت بر آن

کارهای زشــت و ناروا  از جمله عوامل مهم و موثر در بازداشــتن انســان از 
و لهــو و لعــب برپاداشــتن نماز اســت، خداوند بــزرگ به مقتضــای ربوبیت 
خود برای تربیت بشــر و رســاندن او به کمال شایســته خویش یك سلســله 
عبــادات و وظایــف اخالقــی معیــن فرموده اســت تا آدمی در ســایه عمل به 
که بــرای آن آفریده  کمالی  کار بســتن وظایف اخالقی به  آن عبــادات و بــه 
شــده است برسد. در میان عبادات نماز یکی از بزرگترین فرائض اسالمی و 
عالــی تریــن کالس مکتــب تربیتی اســالم اســت. نماز بــه نمازگــزار نیرویی 
گوار  گناه و پیش آمدهای نا می بخشــد که همچون ســدی محکم در برابر 
گفتار خود از  که بــا  کننده ای اســت  مقاومــت می کنــد. »نماز به منزله نهی 
انحــراف مــردم جلوگیری کند و از فحشــا و منکر بــازدارد. زیرا نماز مرکب از 
تکبیر و تحمید و تسبیح و تهلیل و قرائت در مقابل خداوند قهار به بندگی 
کند،  کلی، هر چه انســان را به طرف خدا دعوت  ایســتادن اســت و به طور 
از غیر او باز خواهد داشت، مداومت بر نماز، موجب دوام ذکر خدا و بوجود 
که این اجتنــاب از معاصی را  آوردن خــوف و خشــیت در نفس آدمی اســت 

به دنبال می آورد.« 
طباطبایــی در زمینــه نماز نقــل می کند:»نماز نه تنها انســان را از ارتکاب 
معاصــی بلکــه حتــی از تلقین آن نیــز جلوگیــری می کند، زیرا نماز مشــتمل 
است بر ذکر خدا و این ذکر، اوال ایمان به وحدانیت خدای تعالی و رسالت 
گزار تلقین می کند و ثانیا او را وادار می کند بر  و جــزای روز قیامــت را به نماز 
اینکه با روح و بدن خود متوجه ساحت مقدس خدا شده و عالوه بر این او 



فصلنامهقرآنیݡکوثرشمارهچهلوهفت32

کند و لباس و مکانش غصبی نباشــد و مداومت بر  را وادار می کند از آلودگی بدن و جامه خود را پاك 
که ملکه پرهیز از فحشا و منکر در او پیدا شود.« نماز به طور مسلم باعث می شود 

كردن و رسیدگی به محرومان و نیازمندان 3- انفاق 

کــه باعث می شــود انســانها از انجــام کارهای بــی فایده و لهــو و لعب دوری  یکــی دیگــر از عواملــی 
کــردن اســت صاحبان امــوال و امکانــات و ثروتمندان موظــف به انفــاق خالصانه و بی  کننــد انفــاق 
منت هســتند و باید در مصرف امکانات آخرت را مد نظر داشــته باشــند. به عبارتی دیگر هر مصرفی 
از ثروتمنــد یــك ارزش اخــروی را بایــد نتیجــه دهــد. مردم عیــال اهلل هســتند و ثروتمند بایــد رعایت 
که دارند فقط برای شخص آنها نیست بلکه ثروتمندان انباردار  عیال اهلل را بنماید. چون امکاناتی 
ثــروت خــدا هســتند.« بنابراین جــاری بودن فرهنگ انفــاق در جامعه ثمرات و فوایــدی را به دنبال 
گر افراد چه توانگران و چه ســایرین هر کس در حــد توان مالی خود به فکر  که ا دارد. بدیــن صــورت 
نیازمنــدان و فقیــران باشــند و زیادی اموالشــان را در مســیر کمــك به آنان صرف نماینــد. هم فاصله 
ج  طبقاتــی بیــن افــراد جامعــه از بین مــی رود و هم ثروت هــا و دارائی ها در مســیر صحیح و ســالم خر
می شــود و از طــرف دیگــر وقــت و فرصــت و هزینــه ای بــرای گذرانــدن عمر بــه بیهودگــی و بطالت و 
گفــت اقامه نمــاز و دوری از لغــو و بیهــوده و پرداخت زکات  خوشــگذرانی باقــی نمی مانــد ومی تــوان 
ارتباطــی وجــود دارد که خداوند اعراض از امور بیهوده را بین این دو خصلت مهم یعنی نماز و زکات 
ع  ذکر نموده اســت. آنجا که می فرماید: »به تحقیق مؤمنان رســتگار شدند آنها که در نمازشان خشو

که زکات را می پردازند«. گردانند و آنها  دارند و آنها از بیهودگی و لغو روی 

4- زندگی در محیط سالم خانوادگی

گاهــی دیــده می شــود برخی پدران و مادران در زمینــه تربیت اخالقی و معنوی، فرزندانشــان را رها 
کــرده و ایــن امــر را جدی نمی گیرنــد و تمام توجه خــود را تنها به امور دیگری چون تغذیه، پوشــاك، 
تفریــح، آموزشــهای علمــی  و تحصیلــی می پردازنــد که این مســئله بــی توجهی در ســازندگی معنوی 
که صفات و اخالق و آداب ناپسند به صورت عادت در آنان  فرزندان محسوب شده و باعث می شود 
ک نمودن اخالق زشــت دشــوار خواهد بــود. در برخی خانواده ها بیشــتر اوقات  اســتحکام یافتــه و پا
اعضای خانواده، بدون برنامه ریزی صحیح و ســالم نســبت به مســایل معنوی و اخالقی است و به 
گرانبها معنویت واخالق اســالمی اهمیت نمی دهند و به جای آن ســخنان غیر ضروری و  گوهــر  ایــن 
شــوخی های افراطــی جای گفتگوهای صمیمی و مشــورت و ســازنده رادر فضای خانــواده پرکرده اند 
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محیط اجتماعی 
سالم و تعامالت و 

ارتباطات بین افراد 
اجتماع را نیز باید 

از عوامل تأثیرگذار 
در موضوع لهو 

ولعب برشمرد. از 
كریم،  دیدگاه قرآن 

جامعه سالم و رشد 
یافته،جامعه ای است 

كه در ابعاد مختلف 
فرهنگی، اخالقی، 

اقتصادی، سیاسی، 
نظامی، دارای رشدو 

كمال بوده و بر اساس 
موازین و معیارهای 

اسالمی پایه ریزی 
شده باشد.

لحظــات و اوقــات فراغت به بطالت می گذرانند و پــدرو مادری که خود در 
پی انجام امور لغو و لهو ولعب هســتند نســبت به مســایل دینی و اخالقی 
توجهی ندارند؛ و با ســهل انگاری و بی توجهی نســبت به اینگونه مسایل 
برخــورد می کننــد، ایــن امر را به فرزنــدان خود می آموزند و بــر عکس پدر و 
کــه از همــان دوران کودکی فرزنــدان خود را در همــه زمینه ها اعم  مــادری 
گاهی های  کرده و آ از تربیتی، علمی، معنوی بادقت و حساســیت هدایت 
الزم را بــه فرزنــدان آموختنــد و آنــان را از افتــادن بــه دام امور ناشایســت و 
کرم؟ص؟ در این بــاره می فرماید:  لهــو و لعب مصــون نگه می دارنــد پیامبر ا
»كل مولــود یولــد علــی الفطره حتى لیكــون ابوهما اللــذان یهودانــه و نصرانیه« »هر 
کودکــی بر اســاس فطرت متولــد می گردد مگــر اینکه پدر و مــادرش او را به 
گون ســوق دهد«.خانواده باید عالوه بر تربیت فرزندان به  گونا آیین های 
امــور مذهبــی و فرائض دینی بکوشــد تــا زیبائیها و طراوت هــای معنوی را 
کرامت  نیــز به اعضای خانواده انتقال دهند و بســتر مناســب را برای درك 

معنوی فراهم نماید.

5- محیط اجتماعی سالم

محیــط اجتماعــی ســالم و تعامــالت و ارتباطات بیــن افراد اجتمــاع را نیز 
ع لهــو ولعــب برشــمرد. از دیــدگاه قرآن  بایــد از عوامــل تأثیرگــذار در موضــو
کــه در ابعــاد مختلف  کریــم، جامعــه ســالم و رشــد یافته،جامعــه ای اســت 
فرهنگــی، اخالقی، اقتصادی، سیاســی، نظامی، دارای رشــدو کمال بوده 
و بر اســاس موازین و معیارهای اســالمی پایه ریزی شــده باشد. قرآن کریم 
گونه افراط و  کــه از هر  امــت اســالمی را امتی میانه و معتدل معرفی می کند 
تفریط بدور اســت و اعتدال بر تمام تعلیمات اســالمی حکومت می کند و در 
که یك مسلمان واقعی نمی تواند، انسان یك  همه برنامه ها به این ترتیب 
کند، بلکه انســانی  بعدی باشــد و تنها نظر به جهت ماده یا به جهت معنا 
اســت همــه جانبــه، متفکر، بــا ایمان اهل زندگــی و فعالیت و معاشــرت در 
جامعه ســالم، تمام فضاها و محیط ها اعم از آموزشــی و تفریحی و محیط 
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کار و فعالیت همه در مسیر رشد و معنویت گام بر می دارد یعنی در مدرسه، دانشگاه، ادارات شرایطی 
کارهای افراد را در مســیر صحیــح هدایت می کند به ایــن معنی که با  کــه فعالیت هــا و  فراهــم اســت 
برنامــه ریزیهــای جــذاب و صحیح جایی برای پرداختن به امور بیهوده و ســرگرم شــدن به کارهای 
لهــو و لعــب باقــی نمی ماند، درجامعه ســالم در هر مکان و هر جایی یاد خدا زنده اســت و اشــتغاالت 

روزمره دنیایی، انسانها را دچار غفلت نمی سازد.

6- دستور اسالم برای سالم سازی محیط

کــه محیــط و جامعه در گرایشــهای فکری و اخالقــی افراد، تأثیری بســیار مهم و تعیین  از آن جایــی 
کننده دارد. لذا اســالم به ســالم ســازی محیط و اجتماع عنایت ویژه ای داشــته، برنامه ها و دستورات 
خاصی برای این امر مهم و حیاتی ارائه می دهد شاهد قرآنی در باره آیه ای است که می فرماید: »و لتكن 
منكم امة  یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف بالمعروف و ینهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون«»و باید 
از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کند و آنان رستگارانند«.در محیط 
اجتماعی ســالم افراد خود را مســئول دانســته و امر به معروف و نهی از منکر می نماید و لذا زمینه برای 
اینکه مسلمین به لهو و لعب سرگرم شوند و با این امور انس گیرند، وجود ندارد و برای تضمین سالمت 
جامعه اســالمی و پیشــگیری از بوجود آمدن عوامل فســاد و ترویج بی بند و باری و برای حفظ شــرایع 
دینی نظارت عمومی مسلمین نسبت به یکدیگر تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر وجوب این 

فریضه از ضرورت های دین است.

7- اشتغال به سرگرمی ها و تفریحات سالم و سازنده

یکی از مهمترین عوامل بازدارنده از لغو وسرگرمی این است که انسان به سرگرمی و تفریحات سالم 
مشــغول باشــد و اصوال نیاز به تفریح طبیعی و فطری است و باید در تمام دوران عمر برآورده شود تا 
گردد. همانگونه که جسم نیاز به استراحت دارد روح و روان نیز نیاز  باعث نشــاط و طراوت انســانها 
که آدمی نیرویی تازه، همراه با نشاطی نوین  به سرگرمی و تفریح سالم دارد و تفریح موجب می شود 
کار و فعالیت پیدا کند که بی توجهی به این مسئله مهم حیاتی  بدست آورد و آمادگی بیشتری برای 

خطرات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

8- سرگرمی ها و تفریحات سالم از دیدگاه اسالم

که در جهت رشد و تقویت جسمانی و روحی افراد موثر  در اسالم بسیاری از سرگرمی ها و تفریحات 
که در اینجا به نمونه هایی از آنها اشاره می شود. گرفته است  کید قرآن و احادیث قرار  است مورد تا
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الف( مطالعه و رشد فكری
مطالعه و کتاب خواندن از تفریحاتی اســت که در رشــد فکر اندیشــه مردم فوق العاده موثر اســت و 
گر با شــوق و اشــتیاق همراه باشــد، لذت بخش و نشاط انگیز است.علی؟ع؟ می فرماید:»با مطالب  ا
حکیمانــه نویــن و شــگفت جانهای خود را نشــاط دهید زیرا روان هم مانند جان خســته می شــود«.
گفتار حکیمانه که از راه مطالعه و همنشــینی با دانشــمندان بدســت می آید به روح نشــاط می بخشد 
که ســاعتهای فراغت  و نیروی فکر را زیاد می کند. اصوال عادت نداشــتن به مطالعه باعث می شــود 
انسان به انجام تفریهای بیهوده بگذرد، کتاب وسیله ای است که در هر مکانی قابل استفاده و هم 

همه افراد می تواننداز آن بهره مند شوند.
ب( سفر و مسافرت

یکی دیگر از تفریحات سالم را می توان سفر ومسافرت دانست. مسافرت از تفریحات سالم و لذت 
بخشــی اســت که در ســالمت جسم و روان موثر است. اسالم نیز مسلمانان را به این تفریح صحیح و 
سالم فراخوانده و تشویق کرده است. قرآن کریم در بیش از ده آیه، مردم را به سیر و گردش در زمین 
فرمان داده است. تا به وضع حال مردم قرن های گذشته آشنا شوند و علل انحراف و انحطاط آنان 
کنند. چنانکه می فرماید: »افلم یسیروا  را دریابند، و با دلهایی زنده و بیدار و گوشــهایی شــنوا زندگی 
که با  فی االرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها...« »چرا مردم سیر نکرده اند تا دلهایی داشته باشند 
آن بفهمند یا گوشــهایی که بدان بشــنوند...« یعنی، ســیر و گردش باید برای پیدا کردن دلی بیدار، 
ع سیر و گردش  که اســالم هر نو و به منظور تقویت روحی پند آموز باشــد. بنابراین باید توجه داشــت 
که  را امضــاء نمی کنــد، بلکه فقط آن قســم را می پذیرد که همراه با یك هدف انســانی باشــد، هدفی 
کنید تا  برای فرد یا جامعه نفعی داشــته باشــد، پیامبراســالم؟ص؟ می فرماید: »ســافروا تصّحوا« ســفر 

سالم و تندرست باشید. 
تأثیــر ســفر در شــادابی و نشــاط روحیــه، فــراوان و غیــر قابل انکار اســت. آن کســانی که بــرای رفع 
کار و تجدیــد نیــرو به ســفر می رونــد، هم تفریحی مســرت بخــش انجام داده انــد و هم به  خســتگی 
یکی از عوامل تندرســتی دســت یازیده اند. اما مســافرتهایی که به منظور هوســرانی و عیاشــی اســت 
کوفتگی اعصاب و خســتگی فکر و جســم همراه اســت،  گوش، با  و به جای بیداری دل و شــنوایی 

کرده است. نمی توان تفریح سالم نامید و اسالم هم شدیدا از آنها جلوگیری 
بســیاری از افــراد، در ســفرهای ســیاحتی خــود، پیشــرفتهای علمی وصنعتــی تجــارت و مبــادالت 

اقتصادی را نیز جستجو می کرده و می کنند. 
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گذراندن اوقات فراغت به شمار می آمده  در گذشته، همواره صید و شکار از متداولترین شیوه های 
که در عین حال، درآمد و اقتصادی هم داشــته اســت.بنابراین اهمیت مســئله سیر و سفر در اسالم و 

کید شده است. کتب اخالقی، تا در بین مسلمین، دانشمندان و علماء اخالق در بسیاری از 
ج( ورزش و بازی

ورزش نیز از تفریحات سالم و سودمند است و مانند مسافرت نشاط انگیز، و در سالمت و بهداشت 
افــراد موثــر و چون ســالمت بــدن فراهم گردد، به ســالمت روح همه کمك می کنــد اهمیت ورزش به 
کردن نیز می تواند، انسان را  که بدن را نیرومند می ســازد و روح را اراده می بخشد. ورزش  این اســت 
ع  که در بحث مصادیق نســبت به این موضو کارهای بیهوده، لغو، لهو و لعب باز دارد  گرایش به  از 

پرداخته شد. 

نتیجه:
1-کلمــه لهــو در قــرآن به معنی ســرگرمی ها و مشــغولیت های غفلت آور از یاد حق می باشــد.تمایل 
کــه 10 بار در مــوارد مختلف در  کــردن بــه هــر امری که هــوای نفس، انســان را به آن می خواند  پیــدا 

قرآن ذکر شده است.
کلمه را از لعاب به معنی  که اصل  کردن و مزاح آمده است  2-کلمه لعب به معنای بازیچه، شوخی 
کاری را بدون هدف صحیحی انجام دهد و  که  که جاری اســت می دانند وکســی  بزاق و آب دهانی 

نتیجه عقالنی نداشته باشد.
ح اســت و هم در حوزه عمل و رفتار انســانی و این  3-لهــو ولعــب هــم در حوزه بینش و عقیده مطر
که لهو ولعب در اندیشــه موجب لهو ولعب در عمل می گردد و  گذار در یکدیگر اند بگونه ای  دو تاثیر 

بلعکس
4-دین اســالم جهت پیشــگیری و عدم ابتال به لهو ولعب، سفارشــات متعدد و قابل توجهی ارائه 
کــه از جمله عوامل اعتقــادی را می توان  که شــامل عوامل اعتقادی و عملی می باشــد  نمــوده اســت 
یــاد خــدا، یــاد مرگ، ایمان وتقوا، تفکر و تعقل نام برد و عوامل عملی که نقش بســیار مهمی در عدم 
کــردن، زندگی در  گرایــش بــه لهــو ولعــب دارد از جمله انــس با قرآن و تدبــر درآن، اقامه نمــاز، انفاق 

محیط سالم و اشتغال به سرگرمی ها و تفریحات سالم و سازنده اشاره نمود.
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