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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 نگاهي به مطالب پيشين در موضوع بازي
بعد از آن كه لغت را  .مسئله لعب و بازي بود ،بحثي كه وارد شديم و دو جلسه در باب آن مطالبي عرض كرديم

ها و همين مثل لهو و امثال اين ظر انجام شد،اي هم بين مفاهيم متناشد و مقايسهشناسي انجام مالحظه كرديد و مفهوم
شناسي و در طور يك توجهي هم به كاربرد اين مفهوم در قرآن داشتيم و يك بحثي هم راجع به جايگاه بازي در روان

عرض كرديم كه در دو مقام  ي داشتيم ، با اين مقدمات وارد بحث فقهي لعب و بازي شديم. وشناسعلومي از قبيل روان
وظيفه مربي و معلم را گوييم و در يك مقام مي شود.  در يك مقام وظيفه خود شخص نسبت به بازي رابحث مي

 گوييم.مي

 بازينسبت به  وظيفه مكلف
، اما داردتا وقتي كه شخص تكليف ندارد، نسبت به بازي بحثي وجود ن اما در مقام اول گفتيم كه: قبل از بلوغ طبعاً

 بعد از بلوغ گفتيم كه: دليلي بر حرمت مطلق لعب يا لهو نداريم، كه اجماًال اشاره كرديم .
اي باشد، گرچه در بعيد نيست كه يك كراهت مطلقه اي است يا نيست؟ ما گفتيم:آيا يك كراهت مطلقهاما اين كه  

نسبت به لعب  ممكن است كساني ترديد كنند. ما در مجموع ترجيح داديم كه في حد نفسه يك كراهتي براي بالغ، اين هم
 قطعاً نيست؛ ولي كراهتش بعيد نيست كه باشد، چه بگوييم جايز است و چهكه ها وجود دارد. حرمت و لهو و امثال اين

برد. كه در سمت حرام يا وجوب يا استحباب مي ين را بههاي ديگري وجود دارد كه ابگوييم مكروه است. ولي حالت
اين باب دليل خاص فقهي هم به آن شكل نداريم و بيشتر تطبيق قواعد است براي اين كه تكليف و حكم بازي روشن 

 شود.

 هاي حرامشرايط بازي
مي تواند احكام  ، اما در يك شرايطي با عناوين ديگريدو نظر است، يا جواز و يا كراهتپس در حال طبيعي 

 كنم :ها را عرض ميپيدا كند كه من اينديگري 
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 باشد. برد و باختداراي 
 شود كه در آن برد و باخت باشد كه اين را توضيح داديم. يكي گفتيم در مواردي حرام مي

 .مستلزم فساد شود
فسادي كه در حد محرّم است، اين كه بازي مستلزم يك فسادي باشد كه با او اجين و همراه شده است. يعني يك 

يعني در آن هرج و مرج و اختالط است. و در آن تهييج شهواني است و مسائلي از اين قبيل كه يك نوع فساد اخالقي 
 و اجتماعي محرّم در آن است.

 .مستلزم پيدايش خلقيات و ملكات رذيله شود
اي را در انسان ايجاد كند ذيله و خلقيات رذيلهملكات ر اي در انسان باشد.ش ملكات رذيلهيا اين كه موجب پيداي 

كند. به اين معنا كه اگر خود او يا بچه، وارد اين بازي شود توليدي پيدا ميكه اين هم در صورتي است كه حالت مقدمه 
شود، خلقي كه از اخالقيات محرمه است. ميو چند جلسه اين بازي را انجام دهد عمًال يك خلق فاسدي در او پيدا 

هم در صورتي  كنيم. اينها را روشن مياالخالق تكليف اينخلقيات محرمه هم در جايي بحث نشده است كه در فقه 
گيرد هنوز باز هم مه انجام ميتوليدي نباشد يعني بعد از اين كه مقد است كه بازي مقدمه توليدي آن باشد اما اگر مقدمه

 تواند ترك كند .مي
قرار بگيرد. يعني در آن برد و باختي باشد يا موجب يك امر فساد  هايكي از اين وضعيت در بنابراين اگر لهو و لعب

شود اي حرام مياي را در انسان ايجاد كند؛ اين به عنوان ثانوي و ضميمه،يا ملكات و خلقيات رذيلهو امر محرمي باشد
ايي كه وجود دارد يا جايز است و يا مكروه هاي ضميمه نباشد، حرام نيست. بر اساس اختالف مبنعنوانو اال اگر اين 

 است.

 

 آيا شارع مستقيما صفات رذايل و فضايل را تحريم يا واجب كرده است؟؟  :سوال
تواند مستقيم در فقه بيايد و بگوييم اين حرام است يا مكروه است يا مستحب جواب: صفات رذائل و فضائل نمي

در فقه بيايد، البته اين حرمت اكتساب، مثالً كذب به خاطر اين است كه قبح تواند ها ميولي اكتساب و اجتناب آن است.
 شود كه اكتسابش حرام شود.در حد تام است و اين موجب مي كذب
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 عنوان ثانويهاقسام 
شود. و گاهي اين عنوان ثانوي مي شود.كه منطبق بر خود آن شيء مي اي است، عناوين ثانويهگاهي عناوين ثانوي

گوييم اين اي كه ما مياست. عناوين ثانويه شود كه اين عنوان ثانوي نيست بلكه انضمام به حرامميهمراه با يك حرامي 
ود فعل شود. اما گاهي است كه خخود آن فعل به نحوي مشمول آن مي شود، بلكه در جايي است كهدومي را شامل نمي

ًا حرمت آن به اين كه با چيز ديگري كه حرام است همراه شده است، كه طبعشود، بلمشمول يك عنوان محرمي نمي
اين عنوان خود او مصداق  كند. در آن جايي كه عناوين ثانويه بر خود اين منطبق شود، اين بّذات، به خاطرسرايت نمي
با آن همراه شده است شود. اما آن جايي كه اين با يك حرامي همراه شود آن رفيقش حرام است منتها چون حرام مي

 گوييم حرام است. بالعرض به اين مي

 تضييع وقت و حكم آن
وقت و بطالت و امثال  شود. و آن عنوان، تضييعكه موجب كراهت يا تضاعف كراهت مييك عنوان ديگري هم داريم 

تضييع وقت  اي كهين ادلهالبته ا ها است. اين هم در ادله وجود دارد كه تضييع اوقات يا بطالت چيز مكروهي است.اين
داند، از آن حالت هاي تفريحي متعارف منصرف است. اين ناظر به آن جايي است كه كسي يا بطالت را مكروه مي

بخشي از وقت انسان تفريح  بخواهد همه عمرش را در چيزِ بي خاصيتي قرار دهد، و اال اصل اين كه هميشه يك
ا اگر هم باشد ادله از اين منصرف است. آن جايي كه عرفًا بگويند اين عمرش شود، آن يا اصًال تضييع وقت نيست، يمي
گذراند. و به بطالت مي -اين هم يك عنواني است كه در ادله وجود دارد -كند، كند و وقتش را ضايع مياه ميرا تب

 شود.كراهتش مييد كه اين هم موجب ممكن است بازي در يك شرايطي تضييع وقت و نوعي بطالت به شمار بيا
 سوال: آيا اين تضييع وقت اسراف نيست؟

 ظاهر ادله اسراف، اسراف در وقت نيست بلكه در اموال است.جواب: 

 بازي عناوين مرجّح براي
است با يك گوييم جايز است يا مكروه شود يعني بازي كه مياويني است كه موجب رجحان بازي ميبخش سوم عن

 ، گاهي در حد وجوب و گاهي در حد استحباب.كند عناويني ترجّح پيدا مي
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 شناختي با بازيمعالجه امراض روان .1
شود، جايي است كه بازي موجب معالجه امراض روحي و رواني باشد. كما يك عنوان كه موجب رجحان بازي مي

، بازي ها و مشكالت روحيبعضي از اضطرابات روحي يا استرس شناسي هم آمده است كه درماناين كه در روان
درماني است. اگر واقعاً كسي مبتال به يك بيماري شده است مثل وسواس ، استرس ، اضطراب و هراس و از اين امراض 

شود كه در اين جا بازي رجحان موجب مياين  ،شناختي كه وجود دارد. و يكي از راه هاي معالجه آن بازي استروان
 شود.اگر در آن حد نباشد مستحب ميشود. و اش واجب ميعالجهسيار مهم باشد مپيدا كند. البته اگر بيماري ب

 : در چه صورت خود درماني واجب است؟سوال
كند كه نقص عضو ايجاد مي جواب: اين كه آدم خودش را معالجه كند، در همه درجاتش واجب نيست، بلكه بيماريي 

شود كه در اين موارد، معالجه به يك افسردگي ميمبتالي كند و انسان برد يا از زندگي ساقط مييا به سمت جنون مي
 واجب است.

 حكم بازي با توجه به مقدمه آن
رسد كه تي به درجاتي ميشناخگوييم كه در آن جايي كه بازي درماني باشد. اگر آن امراض روحي و روانما مي

اين مقدمه مستحب  استحباب است،شود و بايد انجام شود. اگر در حد واجب مي معالجه آن واجب است، اين مقدمه
آن جايي كه يك بيماريي ؛شود. اين درجه بايد در جاي ديگر تعيين شود و اجمالش هم اين استاست و مستحب مي

كار افتادگي مطلق شود، اگر اين چند حالت باشد، قدر متيقن يا از باشد كه موجب مرگ يا نقص عضو يا سلب عقل و 
 معالجه كرد.  است كه بايد اين مريضي ها را

 شود كسي خود را مبتالي به اين بيماريها بكند، مين اوال:
اگر مبتال شد بايد معالجه كند. غير از اين چند مورد، كمي بعيد است كه بگوييم بازي واجب است و احتماًال آن  ثانيا:

. و در غير اين شودب ميقرار بگيرد واج ها جزء مستحبات باشند. و هر جايي كه بازي در آن مجرا (وجوب درمان)
 شود.صورت مستحب مي
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 تعريف مقدمه منحصره و غير منحصره و تاثير آن در حكم
مطلب ديگر هم اين است كه؛ بازي گاهي براي رفع آن مشكل و معالجه آن مرض، مقدمه منحصره است و گاهي 

 مقدمه منحصره نيست، در اين جا چه تأثيري در حكم فقهي دارد؟
و كراهت و وجوب و زي جايز است يعني مباح است، و عناوين ثانوي او را از اباحه به سمت حرمت اگر گفتيم: با 

شود با آن معالجه كرد. در اين جا يك راه هاي مباح يا مستحبي برد، اين عمل يك امر مباحي است كه مياستحباب مي
يعني  شود دعا درماني انجام داد،زي درماني مييعني به جاي با شود معالجه كرد.، كه با آن هم ميديگري هم وجود دارد

تواند به جاي مثالً مياي از دعا و حركات عبادي و معنوي را انجام داد و معالجه كرد. يا كارهاي مباح ديگري يك دوره
 بازي، قرص بخورد. در اين جا الزم نيست منحصره باشد، اگر منحصره نباشد وقتي كه يك تكليفي آمد مقدماتي دارد،

تواند هم از پله برود و هم آسانسور كه باالي پشت بام برو كه مياين مقدمات در عرض هم هستند. مثًال موال امر كرده 
ان حكم وجوبي يا استحبابي سوار شود، و هر دو هم مباح است و هر كدام را انجام دهد مقدمه است، و مشمول هم

دارد، و اين در صورتي است كه حكم اولي را اباحه بدانيم. اما شود. اين مباح است ولي راه هاي راجح ديگري هم مي
آيد كه در فقه و اصول در جايي اقل االن يادم نمياگر حكم اولي را كراهت بدانيم؛ اين از آن بحث هايي است كه من حد

د. و در صورت بحث شده باشد، كه مقدمه  يك امر واجبي در صورت اول، دو سه تا مباح بود كه هيچ كدام مانعي ندار
تواند مصداق مقدمه واجب شود؟ بعيد نيست كه ين مكروه ميدوم اين است كه يكي مباح و يكي مكروه است. آيا ا

تواند در مي واجب باشد و هم تواند مقدمه، يعني اين با دو عنوان هم ميبتواند بشود براي اين كه شارع منع نكرده است
شود. پس در اين جا هم ف مكروهيت از مقدميت ساقط ميكه بگوييم به صرعين حال مكروه باشد، خيلي بعيد است 

الزم نيست كه منحصر باشد حتي در آن جايي كه بگوييم مكروه است. پس در اين دو حالت، بازي يا مباح است و يا 
 كند.از حيث مقدميت رجحان هم پيدا مي مكروه، و قيد انحصار ندارد. يعني

 

 دارد؟بر مي آيا مقدمه واجب حرمت را
اگر كسي بگويد بازي حرام است، يا اين كه يك بازي حرامي بخواهد مقدمه شود، مثًال يك بازي شهواني بخواهد 
مقدمه معالجه مرض روحي شود، اين بايد مقدمه منحصره باشد كه دو شرط دارد؛ يكي اين كه بايد آن معالجه واجب 

ه واجب، كه اين بازي حرام است بايد مقدمه منحصره باشد. پس بازي باشد، نه مستحب و دوم اين كه مقدمه اين معالج
 گوييم كه:، مياي براي معالجه واجب يا مستحب شودخواهد مقدمهمي درماني يعني جايي كه بازي
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شود، چه منحصر باشد و چه شود و انجام آن راجح ميب ميالف:  اگر بازي مباح باشد، مقدمه آن واجب يا مستح
 ه.غير منحصر

 ب: اگر بازي مكروه باشد كه باز هم همين طور است و قيد انحصار هم ندارد. 
شود و رجحان پيدا مي كند وقتي جايز مي ج: اگر بازي حرام، مقدمه معالجه واجبي باشد در اين جا اين بازي حرام

 كه؛

 اش واجب باشد. مقدمه واجب شود نه مقدمه مستحب، يعني معالجه  -
 اينكه مقدمه منحصره باشد، چون اگر مقدمه منحصره نباشد، اختيار ندارد كه از طريق حرام انجام دهد.  -

 نبود مندوحه: تقديم اّهّم در صورت
 اگر اهم و مهم هم بكنيد آن جايي اهم مقدم است كه مندوحه نداشته باشد. هر جايي كه تزاحم بين اهم و مهم شد،

گوييم د هيچ وقت نميمشروط به اين كه مندوحه نداشته باشد. و اال اگر راهي داشته باشگوييم اهم مقدم است، ولي مي
 اين اهم است، اين قاعده كلي تزاحم است. 

با همين سه قيد كه مقدمه واجبي تكليف شده است، يكي اين كه آن اهم باشد، دوم اين كه مقدمه منحصره باشد و 
 سوم اين كه واجب باشد.

شود، حتي در رود و واجب ميعادي بيرون مياين يك مورد از مواردي است كه بازي به نحوي از كراهت و اباحه 
 األمراضِ  وَ اإلضطرابات مِنَ ِلتَّخَلُّص« نوشتم يك شرايطي بازي حرام، هم ممكن است اين وضعيت را پيدا كند، كه من 

 ».الرّوحيه وَ النَفسيه

 موجب نشاط شود .2
تواند رجحاني در بازي ايجاد كند، آن جايي است كه بازي موجب يك نوع نشاط شود، و موجب كه مي عنوان دومي

كند و اين نشاط در يك نوع كمكي شود براي اين كه كارهاي جدي او خوب انجام بگيرد. اينكه فرد نشاط پيدا مي
شود و اين رسد كه بازي امر راجحي ميميكارهاي ديگر او مثل عبادت و تحصيل و....موثر است. در اين جا هم به نظر 

گويد: يك بخشي از وقت خود را براي لذات شخصي و مسائل شخصي همان است كه در ادله ما هم آمده است كه مي
 بگذاريد. كه در واقع همين است. 
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 ه بر رجحان بازيادله خاصّ 
در اين جا ما به طور خاص هم دليل داريم، يعني آن چيزهاي متعارفي از لذات، كه بخشي از آن هم بازي است. و  

ها كه و امثال اين1»لَذَّتِهَا وَ َنفْسِهِ بَيْنَ  فِيهَا َيخْلُو سَاعَةٌ  وَ ... رَبَّهُ فِيهَا يُنَاجِي سَاعَةٌ  «اين هم در ادله استثنا نشده است: 
گيرد، و شود. منتها در حدي كه محدد است و يك بخشي از وقت را ميطالقاتي دارد كه بازي را شامل ميها هم اآن

روي بخش هاي ديگر اثر هم دارد. اين هم يك عنوان است كه در اين جا در حقيقت ادله خاصه هم داريم. و روايات 
اش است. آن روايات اطالق دارد يش شخصيمتعددي وجود دارد كه بخشي از وقت مؤمن، براي تفريح و تفرّج و آسا

شود چون آن هم داند. كه حتي بازي را هم شامل ميخواهد و آن را امر راجحي ميچون متعدد است، و سندي نمي
دهد. و رواياتي هم هاي متعارفي كه بخشي از وقت را به خودش اختصاص مينوعي لذت عرفي است. يعني سرگرمي

ها موجب يك نوع نشاطي در عبادت يا در تحصيل شد بگوييم به عنوان كلي چون ايننبود، ميداريم و اگر روايات هم 
تواند يك ها نوعي تأثير گذار است ميكند و چون در آنشود اين نوعي به آن بحث ها كمك ميو كارهاي ديگر مي

 عنوان استحباب و رجحاني پيدا كند.
  :اين دو قسم است

 گذارد. ه مستقيم در بدن اثر نميست كه نوعي نشاط روحي مي دهد ولو اين كالف: گاهي يك نوع بازي ا
 رود.يباً از عنوان بازي بيرون ميها است كه در آن صورت تقريك نوعش هم از قبيل ورزشب: 

ها اطالق دارد و كه اين گويد يك بخشي از وقت را براي خودش بگذارد.كه مي عنوان دوم همين رواياتي است،
 شود.ها را هم شامل ميا و سرگرميهبازي

 شود موجب سالمت جسماني .3
كند، ي يك حالت سالمت جسماني ايجاد ميكند. يعنت كه بازي يك حالت ورزشي پيدا ميعنوان سوم، آن جايي اس
البته  .آيد عنوان بازي نيست، كه فائده عقاليي در آن نباشد، بلكه در اين فايده وجود داردكه در اين مورد به نظر مي

اي كار كند، كه در آن صورت اصًال شكل بازي نيست. ولي اگر آن هم در مزرعه شد به جاي اين كه ورزش بكند،مي
آيد كه از اين پيدا كرد به نظر مي كند. پس اگر بازي حالت ورزشچيزي است، كه جسم را سالم مي نباشد خود ورزش

 كند.ميحيث حالت رجحاني پيدا 
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 فضائل و كاهش رذايل شودموجب افزايش  .4
ترسيخُ المَلكاتِ الحَسنه َو « يا »ذرُع المَلكات« موجبها بازي يا ورزش يا امثال اين عنوان چهارم اين است كه:

شود كه ملكاتي را پيدا كند و ولي همين موجب مي شود. يعني نوعاً سرگرمي و بازي يا ورزش است، »الفَضائلِ الخُلقيه
و يا  اي باشد، كه موجب شود اخالق خوبي در او ايجاد شود،يا يك نوع بازي و سرگرمي ند.خلقيات محسني پيدا ك

كند. مثالً به او حالت تواضع يا ادب رهاي خوبي را در او عادت سازي ميهاي بدي از او زائل شود يا رفتااخالق
 دهد و امثال اين ها.ي مياجتماع

ود شميا انجام دهد، و با اين جهت گيري انجام دهد، اراده او قوي يك چيز مباحي است كه اگر او در اين ج گاهي
شود، كه اين هم وقتي در آن جهت و رفتارهاي خوبي در او ايجاد مي شود، يا عادت هايا ملكات خوبي در او ايجاد مي

 تواند رجحان پيدا كند.ر بگيرد ميقرا

 ليصفرق مستحبات تعبدي و تو
 :لي دو نظر استقصد است. اما در مستحبات توصم به مستحبات تعبدي متقوّ 

 شود. الف: يك نظر اين است كه نفس عمل موجب ثواب مي
گوييم مستحب است، يعني ما مي ب: يك نظر هم اين است كه ثواب در جايي است كه همراه با قصد قربت باشد.

مقدمي نيست مثالً اگر بگوييم كسب  عنوان مستحبي دارد، منتها استحبابش استحباب مقدمي است. گاهي هم استحباب
شود، يا مستحب است و يا مقدمه د آن وقت اين مصداق مستحب ميملكه، مستحب است يعني خود مستقالً حكم دار

 مستحب است.

 موجب ادخال السرور شود .5
ن ببينيد. بيتوانيد نفس و در ابواب عشرت داريم كه ميعنوان بعدي اين است كه: ما روايات متعددي در ابواب جهاد 

گويد كاري كه موجب خوشحالي ديگران شود و ديگران را شاد كند مستحب است. در ها روايات معتبري است كه ميآن
إدخالُ «اين جا اگر يك بازي يا حركات يك بازي است، كه ما در آن قائل به اباحه شديم ولي همين بازي وسيله 
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شود. اين در صورتي است كه بگوييم مباح است مي1»الْمُؤْمِن قَلْبِ فِي رُورِالسُّ  إِدْخَالُ« شده است اين مصداق »السّرور
 و از آن چيزهايي كه حرام است يا مكروه است نباشد.

ل السّرور مي شود و مصداق إدخا، يعني امر مباحي ميحرام است اين طور است بازي اگر نگوييم تردستي و شعبده
 شود.شود و مستحب مي

اما اگر چيز مكروهي باشد يعني بگوييم بازي مكروه است يا چيزهايي از اين قبيل باشد. در آن صورت همان بحث 
آيد و لذا اگر بازي را مباح گرفتيم، بعيد نيست كه بگوييم آن بازي مباح وقتي موجب مسرّت و خوشحالي پيش ميقبلي 

 ديگران شود جايز است. اما اگر مكروه باشد بعيد است.
هايي است كه جديد است و رويكردهاي جديدي دارد و ما در حدي كه طور كلي فقه بازي و فقه ورزش بحثبه 

 كنيم.اي دارد كه فردا عرض ميملهامكانش بود بحث كرديم و يك مقدار هم تك
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