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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
كه بازي چه حكمي  رسيديم سؤالمباحث تربيت خانوادگي مطالب و موضوعاتي مطرح شد و به اين  در تكمله

 فرزندانشان چه وظايف ايجابي يا سلبي دارند؟دارد و مربي و معلم و استاد و والدين در تنظيم بازي براي 
بود، مقدمه  شناسيمفهومبه اين بحث فقهي پرداخته شود، دو مقدمه عرض شد، يك تحليل لغوي و  كهاينقبل از 

كه عالوه بر روانشناسي و تعليم و تربيت كه به  دوم هم بازي در دانش روانشناسي و تعليم و تربيت بود و گفته شد
 كهاينشناسي هم به دليل ي آن ارائه دادند، در جامعهها و نظرياتي دربارهها و ديدگاهاند و تحليلپرداختهبازي  مسئله

به اين مقوله پرداخته شده  وبيشكميك امر و نهاد اجتماعي درآمده است،  صورتبههاي معاصر، بازي در دوره
 است.

 يگاه بازي در علوم انساني و مباحث جديد امروز.و يكي هم جا شناسيمفهوماين دو مقدمه مطرح شد، يكي 
از  نظرقطعبا  كهاينپردازيم، منتهي از دو زاويه، يكي بعد از گذر از اين مقدمات به حكم بازي از نظر فقهي مي

 در اين زمينه چيست؟ هاآنوظايف  كهايننقش معلم و والدين اصل بازي چه حكمي دارد؟ و يكي هم 

 بيان مقدمه سوم
 بازي در فقه سابقه) الف

اين بحث در فقه توجه كنيد، بايد به مباحث لهو در مكاسب محرمه مراجعه  اما در مقام اول، اگر بخواهيد به سابقه
فقها اشاراتي دارند، البته ما ترجيح  وبيشكمهم  آنجالهو و لعب يكي هستند يا تفاوت دارند، در  كهاينكنيد، البته 

 شند.ها يكي باكه اين داديم

هم مباحثي مطرح است  آنجاايه است كه در مو ر قجايگاه ديگر فقهي لهو و لعب و بازي هم همان بحث سب -
 ؛كه با بحث بازي ارتباط دارد

 ؛موضع ديگر اين بحث هم مباحث صيد و ذباحه است -

 ؛چهارم هم بحث صيد در مباحث حج است -
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رود، نمازش گويند، اگر كسي براي صيد لهوي مييي كه ميآنجاتا  پنجم هم در مباحث صلوه مسافر است -
 ؛شكسته نيست و تمام است

 هاي ديه و قصاص است.ششم هم در بحث -

به اين پرداخته شده است و  وبيشكماين شش مورد به نحوي با مباحث بازي و لهو لعب در فقه مرتبط است و 
جا يك ها هيچي اين بحثبا همه األسفمع ماا نسبتي كه اين بحث با اين شش موضع از مباحث فقهي دارد، رغمبه

 كار جامع انجام نشده است.

 و اخالقيهاي روايي بازي در بحث سابقه) ب
هاي روايي و اخالقي در جايي كه بحث مطرح است، در بحث وبيشكمهاي لهو و لعب در كتب اخالقي، بحث

كتب روايي، اين مباحث در بحث عالئم  است، درشود اين موارد عنوان شده تفريح و تفرج يا بحث مزاح مطرح مي
 شود.مؤمن آمده است و در كتاب العشره در بحث تفرج و تفريح مطرح مي

 ي سوم است.مقدمه عنوانبهها و معارف و منابع ديني جايگاه اين بحث در دانش
ي روايات، در حوزهخيلي مستقل مطرح نشده، بلكه  صورتبهبازي با كودك يا بازي كودك، در فقه و اخالق 

كه نوعي بازي با بچه است، يا  در ابواب و احكام اوالد آمده است، يا در تساوي كه قبالً بحث شد وبيشكمبازي 
 كردند.ها بازي ميهايي كه ائمه دارند كه با بچهسيره

ي سوم هم مقدمهي دوم جايگاه آن در علوم انساني و علوم جديد، شناسي، مقدمهي اول مفهومبنابراين مقدمه
 ي معارف فقهي و ديني است.ارتباط و جايگاه آن در حوزه

 توصيفي بازي در مباحث كالمي و سابقه) ج
كنيم كه خلقت عالم، لعب نيست، بعد البته بازي، با مباحث كالمي و توصيفي هم ارتباط دارد، وقتي كه بحث مي

 است. توجهقابلكه  كنيمرا مطرح مي مسئلهفلسفي كالمي 
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 اي درباره مقدمه اولنكته
ي اول، غير از دو اصطالح مطلق و نسبي كه بيان شد، لهو و لعب يك اصطالح خاصي هم دارد و آن لهو در مقدمه

هايي كه از مرز عادي و متعارف بيرون رفته است و جنبه افراطي و شهواني پيدا و لعب خاص است، يعني آن بازي
ي افراطي و شهواني پيدا شود كه جنبههاي خاصي ميها لهو لعبآن است، اينكه در باب غنا و امثال  كرده است
 كه اين لهو و لعب به معناي خاص است و غير از آن دو معنايي است كه قبالً بيان شد. كرده است

 دو ديدگاه درباره حرمت يا كراهت بازي
كه  م اول يك سؤال جدي مطرح استو در بحث هم دو مقام وجود دارد، در مقا شد بنابراين سه مقدمه مطرح

كه  غرض عقاليي نيست هاآنلهو و لعب در معناي مطلقش يعني آن افعالي كه در اصول  كهاينيك اطالقي داريم بر 
كند، اصل مطلقي كنيد كه دو ديدگاه است، يك ديدگاهي كه بيان مياين حرام است يا نه؟ در مكاسب مالحظه مي

 ست،كه لهو و لعب حرام ا داريم
 نداريم كه لهو و لعب و بازي براي مكلفين حرام باشد. و اطالقيكه دليل  ي ديگر اين استنظريه

 نظر استاد
لهو يا لعب و بازي مطلقاً حرام باشد، نداريم و  كهايندوم هستيم، ما دليلي براي  ما هم معتقد به همين ديدگاه

دهد، يا ارزش انسان باالتر از اين مسائل است، باطل انجام نمياي كه گفته شده است، انسان مؤمن معموالً يك ادله
گوييم، اطالقي بر سند يا داللت تامي بر حرمت ندارد. پس در بين اين دو نظر، ما معتقد به نظر دوم هستيم، يعني مي

 حرمت هر لهو و لعب وجود ندارد.
كند، جاهايي ميتي در حد كراهت را افاده مياي كه در شرع وارد شده است، يك مذموما معتقديم كه مجموعه ادله

خواهد كه در بعضي جاها آن را خواهيم بگوييم كراهت ندارد يا حتي مستحب است، مخصص و مقيد ميكه مي
 داريم.
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 نظرات بنديجمع
اين سه نظر وجود دارد، يك نظر  درواقعتوان گفت جمع كنيم، مي ها رانظريهبخواهيم اين  اينجابنابراين اگر در 

كه  آيدكه مكروه است. به نظر مي است كه مباح است، يك نظر اين است كه مطلقاً حرام است و يك نظر اين است
كند و آيات و فايده مشغول نميكه مؤمن خود را به كارهاي بي اي كه درباره اوصاف مؤمن استي آن ادلهمجموعه

موميت مطلقه در حد كراهت، براي لهو و لعب و كارهايي رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است، مجموعاً يك مذ
 شود.كه در آن نفعي نيست و در آن غرض عقاليي وجود ندارد شامل مي

 هاقاعده اول در بازي
 اين كند و مذاق شرع هم اين است.ما دليل مطلقي بر حرمت نداريم ولي براي كراهت، مجموع ادله آن را افاده مي

مطلق تام است و اگر  طوربهاي كه در مكاسب هست، سند و داللتش نكته ناظر به اين است كه اوالً بعضي از ادله
 ي كراهت مطلقه كرد.ي آن ادله استفادهشود از مجموعههم نباشد مي طوراين

 هاقاعده دوم در بازي
ها در بازي بردوباختكه  ده اين استي ديگر هم داريم و آن قاعي عامهكه يك قاعده مطلب ديگر اين است

كه  ي عمومي است، مگر در دو الي سه موردي كه استثناء شده است، اين هم بحثي استحرام است و اين يك قاعده
 چند مورد ال رهان إال فيكه  اي نيست و روايات معتبري داردو بحث پيچيده ايه استمرجاي بسط آن در سبق و 

 ها است.ال ايناندازي و امثكه همان تير
باشد،  بردوباختجايز شده است واال كاري كه در آن  بردوباختجا كه استثنائاً در چند  اين هم مطلب دوم است

 پذيرد.االصول نميشرع علي
ي اول، كراهت مطلق تري دارد، قاعدهپذيريم و هر كدام هم جاي بحث مفصلمبنا مي عنوانبهما اين دو قاعده را 

 است، اال در موارد خاص. بردوباختي دوم، هم حرمت مطلق است، قاعدهلهو و لعب 
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 چند استثناء درباره كراهت لهو و لعب و بازي
كنيم، به برخي از اين استثنائات اشاره مي اينجاكه ما در  كراهت بازي و لهو و لعب يك استثنائاتي دارد مسئله

كه  ي معتبر و متعددي داريمد در جاي خودش مطرح شود، ادلهيكي از استثنائات خود مزاح است، با شرايطي كه باي
مزاح يك امر مستحسني است، منتهي در يك حد متعارف و با رعايت ضوابطي كه در آن محرمات نباشد، ظاهر 

ي اوليه اي كه در باب مزاح وارد شده است، اين است كه مزاح با حدود و شرايط خاص خودش، از قاعدهادله
 ود و مكروه نيست، بلكه گاهي در يك شرايطي مستحب هم هست و در سفر ترغيب هم شده است.شاستثناء مي

شمار بيايد، آن استثناي از كراهت يا حرمت به  عنوانبهتا حدي  تواندكه آن هم مي يك عنوان ديگري هم داريم
كه ايجاد فرح و  يماي دارمواردي است كه يك كاري موجب سرور و مسرت و فرحي براي ديگران شود، ادله

كند و گويد، مؤمن ديگران را خوشحال ميخوشحال كردن و مسرور كردن ديگران، امر مستحسني است، يعني مي
ي كراهت لهو و لعب رابطه عموم و خصوص من وجه دارد. از بعضي رواياتش هم معتبر است، منتهي اين ادله با ادله

كه لهو لعب مكروه است و بين اين دو  مستحب است و از طرفي داريم هاالسرور و امثال اينكه ادخال طرفي داريم
السروري نيست و گاهي كه در آن ادخال دليل رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است، گاهي لهو و لعبي است

سرور از اليي كه ادخالآنجاآورد. در السروري هست، ولي نه از طريق لهو و لعب مثالً براي او سوغاتي ميهم ادخال
ها عموم و خصوص من وجه است، منتهي ممكن است، بگوييم كه در اين نوع طريق لهو و لعب است، رابطه اين

تر از طرف ديگر است و مقدم بر آن است و لحنش كه اطالقش قوي السرور طوري استي ادخالموارد يا لحن ادله
كنند شود و تساقط ميهم نگوييم، در تعارض من وجه ميداند، يا اگر اين را لحني است كه عرف آن را لهو و لغو مي

 كه اين دومي ارجح و اولي است. شودالسرور است، جايز ميو در آن صورت لهو و لعبي كه موجب ادخال
اي كه مطلق لهو و لعب را عرفاً يك نوع بازي است و لذا دليل مزاح با ادله كهاينمزاح استثناء است، براي 

 شود.د، مقيد ميدانپسنديده نمي
 درنتيجهكنند و كنيم، تعارض و تساقط ميدر مورد دوم بينشان عموم و خصوص من وجه درست مي

 شوند، جايز است.نيست، ولي موجب خوشحالي افرادي مي هاآنهايي كه حرام در سرگرمي
در جايي كه تعارض باشد،  رود،شود، يعني تخصصاً بيرون ميدر جايي كه مزاح حكيمانه باشد، از آن استثناء مي 

 شود.شود، يعني كراهت عام از آن ساقط ميكند و جايز ميتساقط پيدا مي
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اي است، يعني اين قالب و اين بافت را عرف گويد اين لعب نيست، بلكه لعب است، ولي لعب سنجيدهعرف نمي
 داند.لهو و لعب مي

ما در فقه دليل و مطلقاتي گذاشتيم و گفتيم لغو، حرام نيست، ولي كراهت دارد، چيزهايي از مطلقات كراهت 
دو نوع است، يكي شكل تخصيصي است، يعني در جايي كه مطلق و مقيد  هاآنبيرون رفته است و شكل خروج 

كند و رابطه من وجه است و تعارض مي گفته شد. در بعضي جاها هم مقيد ندارد، ولي آنچه بنا برباشد، مثل مزاح 
 شود، مثل مورد دوم.ي آن جواز مينتيجه

آن صورت بين مزاح و لهو و لعب،  در داند،اگر گفته شود، عرف مزاح را در جايي كه حكيمانه باشد، لعب نمي
شود. در ميي اجتماع جايز شود و در مادهشود و مثل شكل دوم ميوجه برقرار مي خصوص من رابطه عموم و

محرمي در  كهآنالسرور باشد، بدون يي كه موجب ادخالآنجاخصوص من وجه است، يعني  فرض دوم رابطه عموم و
 آن باشد، جايز است.

 وَ لِفَرَحِنَا يَفْرَحُونَ الَّذِينَ«كه  هاي مؤمن اين استكه از ويژگي مورد سوم كه روايات معتبر هم دارد اين است
هاي مؤمن، تابعي از حزن و فرح كه اين قطعي است و از امور مسلم است، حزن و فرح انسان 1»ِلحُزْنِنَا يَحْزَنُونَ
 ص) و دستگاه ديني است.( پيامبرخاندان 

اين فرح كه عرفاً در شادي ائمه مستحب شد، نسبتش با لهو لعب عموم وخصوص من وجه است، ممكن است 
هايي هم مستحسن ايجاد شود، مثالً سوغاتي ببرد يا اطعام كند. لعب يك نوع فرحي، از طريق يك امر ممدوح و

شود، اين باب تزاحم ارتباط با دين ندارد، ولي اين بازي موجب يك نوع فرح و سروري مي فرح هاآنكه در  داريم
-ياز تزاحماتي است كه حالت تساوي پيدا م اينجا است، يعني يك طرف كراهت است و يك طرف استحباب است،

كراهت نيست و  اينجاشود انجام نداد، يعني در شود انجام داد و هم ميكند، يعني اين كار چون براي سرور است، مي
ها و هايي كه محرم نيست ولي چون بازي يك نوع كراهتي دارد در جشنشود و لذا بازيحالت تساوي پيدا مي

 .اين اولي است گفته شود، كهاينگوييم، اين امر مستحسن است، مگر هاي ديني اين امر مباحي است، نميشادي
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امري مستحب است، اما اين  هاآناست و خوشحالي هم در اين موقعيت براي  هاآناين موقعيت خوشحالي 
گوييم، كه اين همان باب تزاحم است و در آن صورت مي خواهد، از طريق يك امر مكروه محقق شودخوشحالي مي

 ، هر كدام را انجام دهد.تواندميشود و اگر هم اهم نباشد، فرد مخير است و ن اهم است، مقدم مياگر اي
را  هاآنچه چيزي  كهاينص) متولد شده است، ولي ( پيغمبركه  خاطر اين استاي به مثالً خوشحالي عده

آن خوشحال  به خاطريعني  »لفرَحنا يَفرحونَ«تواند، اين را به وجود بياورد، كند، چيزهاي ديگر هم ميخوشحال مي
كه اين كار در حقيقت براي اين است كه نهايتاً  شوند، اگر الم به معناي تعليل باشد، آن وقت ممكن است، بگوييممي

كه اين فرح ايجاد شود، يعني اگر آن  موجب شده است كه او يك كاري كند هاآنرسد، يعني فرح مي هاآنبه فرح 
 كرد.كار را نمينبود، او اين 

خوشحال  هاآنكه  شودكه اين امر موجب مي كه او اين مجلس را بيارايد يا انفاق كند موجب شد هاآنفرح 
اي در آن و بايد يك اطالق باواسطه گرددبرميو اين خوشحالي به آن  گرددبرميكه آن خوشحالي به اين  شوند

 ايجاد كنيم. اين هم مورد سوم بود.
 ي محمد و آل محمدو صل اهللا عل

 


