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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 لهو و لعب

 نگاهي به مطالب پيشين
 ديمف ادله نيا از يبعض .كنديم لهو از ينه كه ميدار اتيروا و اتيآ در ياطالقات كه ميكرد عرض لهو بحث در روزيد

 البته .ميكرد اشاره هاآن از ييهانمونه به .باشديم ميتحر ديمف ،هست مطلق هرظا به كه ادله نيا از يبعض و است كراهت
  .است استفاده قابل اتيروا و اتيآ از يميتحر و يهيتنز ينه مجموعاً  ميگفت و مينشد هاآن تك تك يبررس وارد

 مفهوم لهو و لعب
 شود دهيد، دارد وجود ينه اتيروا و اتيآ در نكهيا از فراغ از بعد كه است نيا داشت ميخواه اآلن كه يبحث در
 و تاس شده بحث قبالً  يتيترب فقه مباحث در هم بحث نيا. است ييكاربردها چه آن يكاربردها و ستيچ لهو مفهوم
 ياتيروا و اتيآ مجموعه كه مينيبب تا ميباش داشته آن امثال و لعب و لهو به عراج يشناس مفهوم به ترمبسوط يكم امروز

 .شود حمل ديبا كرد ميخواه عرض كه يميمفاه و يمعان نيا از كدام به بود لهو بحث به ناظر كه

 معناي لغوي لهو و لعب. 1
 ال ما كه است نيا است آمده لعب مورد در كه آنچه لغت در. ميكنيم عرض را است آمده لغت در كه نچهآ ابتدا 

 انسان كه آنچهاست،  ءٍ يش عن االنسان شغلي ما لهو و نباشد آن در يعقالئ غرض كه آنچه يعني لعب ،هيف اًيعقالئ غرض
 غافل يگريد زيچ از كه ياگونه به يزيچ به انسان اشتغال ،شود يم غافل گريد يزهايچ از شوديم آن به مشغول يوقت
 ءٍ يش عن االنسان شغلي ما لهو كه است شده گفته آن اساس بر .است يمله نديگويم و شوديم گفته لهو آن به شود
 كتب در كه است ياجمال فيتعر دو نيا .است اهللا ذكر عن االنسان شغلي ما شوديم ردهبُ كه هم ينيد ميمفاه در .است
 .ستين آن نيب ياختالف يليخ و دارد وجود يلغو
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 لعب مفهوم. 2
 سهيمقا هم با يمفهوم نظر از را مفهوم دو نيا اگر كه است نيا نكته كي .ميكن عرض ديبا بحث ريتفس در كه ينكات

 غرض و هدف آن ذات در كه آنچه يعني ،است نفسه حد يف و ينفس مالك كي به لعب مالك كه است شكل نيا به ميكن
 يباالتر هدف كي از را انسان يعني دارديم باز گريد زيچ از را ما كه است يزيچ كه است نيا لهو در اما ستين يعقالئ
 غرض ،ءيش آن در كه است ءيش ذات به نگاه لعب .ستين لعب در كه است ينسب حالت كي لهو در .دارديم باز

 را انسان كه است آن لهو شوديم گفته كه سنجنديم يباالتر غرض و هدف كي با را نآ ،لهو در اما ندارد وجود يعقالئ
  .شوديم دهيد دو آن نيب در هك است ياهياول تفاوت نيا .كنديم متوقف را او و دارديم باز باالتر هدف از

 يكار نكهيا يكي .دارد مصداق دو ،ستين آن در يعقالئ غرضاين مطلب كه  كه است نيا لعب مفهوم در دوم نكته
 علم مورد كار كه ييآنجا )،هست هم متصور البته است متصور هدف يب كار كه شود گفته اگر( دهديم انجام هدف يب را
 و هست آن در يغرض نكهيا دوم .ستين آن در يغرض كه است مصداق كي نيا ،نباشد يارياخت عمل و نباشد يآگاه و

 نكهيا از است اعم ستين يعقالئ غرض نكهيا يمنته .ستين يعقالئ مطلوب غرض ،غرض آن اما است يارياخت فعل
 نوع كي شتريب ،است تفرج و تفنن همان كه است يهدف نكهيا اي شودينم بيتعق كار نيا در يارزشمند هدف چيه اصالً 

 يارزشمند غرض اي نباشد يغرض آن در يكار نكهيا از است اعم لعب پس .شوديم هم نيا شامل بعل ،است يسرگرم
 عبل نيا .ستين آن در باشد داشته ينيمع محصول كه يارزشمند زيچ و است يسرگرم ينوع واقع در كه نباشد آن در
 آن امثال و تفنن و يسرگرم يبرا كه است يفعل كي ،فعل يعني ،است مقصود يدوم كه شوديم گفته هم غالباً  .شوديم

 . رديگيم انجام
 ييهايباز است ممكن كه كند سؤال يكس است ممكن نكهيا به توجه با .بود هيف يعقالئ غرض ال ما هياول مفهوم نيا
 يبرا نيهم و كنديم دايپ يبال فراغت كي انسان قتيحق در آن با كه باشد داشته يتفرج حالت دهديم انجام انسان كه

 عنوان به و آن ذات در كه است نيا لعب از مقصود .شوديم شامل هم را نيا لعب ،است ديمف گرشيد يكارها انجام
 اين مطلب ديشا ،شود گرفته كار به هم يعقالئ هدف كي يبرا كه است ممكن گرچه ستين يعقالئ فهد كي مستقل

 اناً ياح نكهيا ولو ستين يعقالئ غرض ،عمل ذات حد در كه است نيا شوديم گفته كه عبل .نباشد مقصود لعب مفهوم در
 توجه ديبا هم نكته نيا به ،باشد يعقالئ يريگ جهت كي آن در يعني ،كند دايپ را يعقالئ كاربرد كي نيهم است ممكن
 . داشت
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 مفهوم لهو. 3
 را او ،بماند باز يگريد زيچ از كه ياگونه به است يزيچ كي به يسرگرم كه است نيا است مهم كه نچهآ هم لهو در

 كه است نيا كرد ذكر شوديم لغت در كه آنچه .بدارد باز گريد امر از را او كه يامر به اشتغال ،كند غافل گريد زيچ از
 يزيچ ،مطلق يمعنا به لهو .دارديم باز مهم غرض كي از را انسان هك است يديمف ريغ و مهم ريغ امر كي به اشتغال

  .شوديم يباز هيشب يزيچ ،است يسرگرم هيشب

 نسبت دو مفهوم لعب و لهو. 4
 و است يسرگرم كه آنچه يعني ،شوديم منطبق هم بر يمصداق نظر از دو هر لعب و لهو ،شود گفته طور نيا اگر
 غرض آن در كه است نيا مالحظه به نديگويم كه بعل يمنته ،شوديم گفته لعب و لهو آن به ستين آن در يواقع ارزش
 دو هر يعني ،دارديم باز يعقالئ امر آن از را انسان امر نيا كه است نيا مالحظه به شوديم گفته كه لهو ،ستين يعقالئ
 و تفنن ينوع كي ،ستين هاآن در مستقل طور به يعقالئ اغراض كه يامور يعني ،هستند مصداق كي بر منطبق
 گفته لهو آن به كه ،مينيبيم ستين نآ در يعقالئ غرض كه ثيح نيا از بار كي يمنته ،است هانيا امثال و يسرگرم

 زيچ از ار انسان طبعاً و كنديم مشغول خودش به را انسان و دارديم باز را انسان كه ثيح نيا از بار كي ،شوديم
 . شوديم هگفت لهو آن به ثيح نيا از وقت آن ،دارديم باز است ارزشمند كه يرگيد

 كه يامور و هايسرگرم همان دو هر لعب و لهو عواق در يعني ،دارد وجود نجايا در كه است ييابتدا ليتحل نيا
 در يعقالئ غرض كه شوديم مالحظه آن يدرون ثيح فقط يوقت يمنته هستند، ستين آن در يعقالئ و ديمف ذاتاً اغراض

 نآ به ،دارديم زبا يعقالئ غرضٍ ذو امر كي از را ما ،آن به اشتغال كه ثيح نيا از ،شوديم گفته لعب آن به ستين آن
 .شوديم گفته لهو

 معناي لعب در قرآن كريم و روايات. 5
 مسئله به يشتريب عمق و مياوريب دست به را واژه دو نيا متفاوت يمعان و ميبرو جلو ترقيدق يكم ميبخواه اگر اما
 مفهوم و معنا دو يادار لعب واژه گفت توانيم شود مراجعه كه هم ميكر قرآن خود به ميكن عرض طور نيا ديبا ميبده
 .دارد فرق مه با يليخ مفهوم دو نيا و ميدار هم ينسب لعب كي ،است مطلق نحو به لعب كي ،است
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 معناي اول لعب. 1,5
 يسرگرم حالت كي بالذات و اوالً  ،آن ذات و تيماه در كه يزيچ نآ يعني ،لعب مفهوم نياول و مطلق قول به لعب
 كي يبرا بالذات و اوالً هانيا ،دارد وجود كه ييهايباز انواع از دهنديم انجام هابچه كه ييهايباز ،داردوجود 
 غرض كي ،جتفر و تفنن گرچه ،ندارد وجود خاص يمعنا به يعقالئ اغراض آن در و اندشده داده قرار يسرگرم
 يكي ،كنديم ليتحص يكي ،كننديم دنبال يزندگ در هاانسان كه ستا يعقالئ اغراض از ريغ نيا اما است يعقالئ

 كار آن ذات يول دارد يعقالئ غرض عام يمعنا به ولو كه ياعمال يمابق. آن مانند و كنديم سيتدر يكي ،كنديم تجارت
 آن ذات و طبع باز ،دهديم قرار مقدمه يعقالئ هدف كي يبرا را نآ كه هم ييجا در يحت و است يسرگرم ذات
  .است يسرگرم تيماه تشيماه
 فهرست دو در را هانآ توانيم شود نگاه كه باال منظر كي از بشر يهاتيفعال و بشر افعال يعني بود، اول يمعنا نيا
 نيتأم خاص طور هب را بشر يزندگ اهداف و دارد خاص يمعنا به يعقالئ راضغا ذاتاً كه است يافعال كي ،داد قرار
 هم هايسرگرم در گرچه ،دارد يسرگرم جنبه كه است يعالاف دوم ،است لعب مقابل هااين كه شوديم گفته ،كنديم

 اغراض ،آن ذات در و است تفرج و تفنن يبرا تيمشغول ينوع و است يسرگرم آن ذات يول دارد وجود يفوائد
 كسب كه يكاسب اي كنديم كار خود خانه تجارت در كه يتاجر ،است متفاوت اغراض ،يكل منظر از. ندارد قرار يعقالئ

 خاص اغراض كه است افعال نوع كي هانيا ،آن امثال و دهديم درس اي خوانديم درس كهشخصي  نآ اي و كنديم
 و يسرگرم حالت كه هست هم كارها از يسر كي باشند.را دارا مي است خورده گره آن به بشر يزندگ اصل كه يعقالئ
 االّ و دهد انجام درست را گريد يكارها خواهديم كه است نيا ثيح از هست نآ در يعقالئ غرض هم اگر و دارد تفنن
  داد.انجام نمي شدينم دايپ نآ يبرا يخستگ كه بود ياگونه به بشر اگر و ستين يارزش هاآن ذات در

 ،برديم نيب از را يخستگ نكهيا جز ندارد يارزش خواب ،است يداريب بشر يزندگ متن .است خواب مثلاين افعال 
 اي است باطل شهيهم و ستين آن در يغرض چيه كه ستين نيا شيمعنا ،شوديم گفته نجايا در كه يعقالئ غرض ال
 شوديم گفته يعرف مفهوم در كه يتوق يعني ،دارد فرق نآ با يكل نگاه از بلكه داد انجام را هدف و تين با كه شودينم

 را هاآن و دهميفي و الناس نفعي .است خواب مثل هايسرگرم و هايباز كه شوديم خطور ذهن به يفور ي،عقالئ غرض
 بلكه ،دارد وجود آن در هم يئعقال غرض اناًياح معنا نيا به .دهند انجام درست را شانياصل يهاتيفعال تا كنديم آماده

 هم ييهاتيفعال و ستا هاآن به بشر يزندگ قوام كه دارد وجود ييهاتيفعال ،بشر يهاتيفعال در كه است نيا مقصود
 ،است بشر يزندگ اصل يداريب ،است يداريب و خواب مثل ميكن هيتشب ميبخواه اگر .است يگريد يبرا كه دارد وجود
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 يغرض و ارزش هم خواب در لذا ،است نآ امثال و بدن سموم دفع و هايخستگ و هايسخت از رفتن رونيب يبرا خواب
 هم با فعل دو نيا ذات .دارد آن يبرا يتيمقدم نوع كي بلكه است نآ به يزندگ قوام كه يغرض نآ هن يول دارد وجود
 ،باشد آن در يادهيفا اناًياح اگر و ندارد ينفس مستقل ذات كه آنچه يعني لعب. است لعب اول يمعنا نيا. كنديم فرق

 يمعنا نيا. ندارد هم يمقدم و يريغ حالت يگاه ،كنديم دايپ يريغ حالت و ستين بالذات مطلوب و ينفس دهيفا كي
  .شوديم گفته مطلق قول به لعب آن به كه بود لعب اول

 (ع) عقوبي حضرت به (ع) وسفي برادران كه آنجا. داد قرار شوديم جدا فهرست دو در را بشر يهاتيفعال كل
 نيهم به يَلْعَبْ وَ )،12يوسف/( »لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ يَلْعَبْ وَ يَرَْتعْ َغداً مَعَنا أَرْسِْلهُ« ديايب ما با او بده اجازه كردند عرض
 دركارب نآقر در هم ليقب نيا از .نيهم يعني» و ألزمه نفسك سبعا سنين سبع ابنك دع« ديفرمايم يوقت .است معنا
 العاب آن به و است مطلق نجايا يول است بوده متفاوت ايدن در هم هايباز نوع البته. دارد وجود اتيروا در هم و دارد
 جد كه دارد وجود ياصل يهاتيفعال كي. رنديگيم قرار هم مقابل در جد و لعب ،يجد افعال مقابل در ،شوديم گفته
 به هم يسود و هست هم سود و منفعت نآ در اناًياح .است يسرگرم و لعب كه دارد وجود هم ييكارها كي و است بشر
 يزندگ قوام كه است يجد و درست اعمال مقابل در و است يباز ذات ،هانيا ذات يول رسانديم ياصل يهاتيفعال
 .بود لعب اول يمعنا نيا است بشر

    معناي دوم لعب. 2,5
 يمعنا در ،دارد هم ينسب حالت ينحو به و اعم يمعنا لعب دوم يمعنا .دارد هم يدوم يمعنا و كاربرد كي لعب اما
 يباز هم اول قسم يجد يكارها است ممكن برتر و بلند اهداف مدنآ شيپ با سهيمقادر  بشر يهاتيفعال همه ،دوم
 ماندگار برتر اهداف كي با بشر يزندگ مهم و يجد يحت افعال سهيمقا با كه است اعم ينسب مفهوم دوم مفهوم. شود

 كار آن ذات و كنديم يباز يكس يوقت. گفته شود لهو هم يجد يكارها به شوديم گيرد. بر طبق معناي دومصورت مي
 مثالً  نگاه با كه هوشمند و ميفه و عاقل نانسا يجد يكارها يول است لغو اول يمعنا به آن ،است كننده سرگرم ذات
 ايدن در يكس نكهيا .است يباز كه شود گفته ،دتريجد نگاه با است ممكن كار همان ،است درست و يجد كار آن ،يماد

 و برتر يزندگ كي به معتقد كه برود يديتوح دگاهيد و ياله منطق در كارها نيا همه يوقت ،باشد مقام و مال دنبال
 نآ در ،رتبلند نگاه كي با نكهيا يبرا ،است لعب دوم نگاه در اعمال نيا همه ،است عالم ماوراء اتيح و يابد سعادت
  .ستين يعقالئ غرض



 3138 شماره ثبت:                                                                                                               

 
 

7

 امور نيهمامور ديگر،  با سهيمقا در ليو باشد يجد توانديم ييزهايچ كي كه است ينسب ، معناي لعبدوم مفهوم در
 دگاهيد به اختصاص فقط كه ستين ينگاه نيا .است لعب موحدانه نگاه كي در يجد امور نيهم .شود لعب يجد
 ستين الزم و باشد گذار ريتأث جد و لعب نييتب در توانديم متفاوت يهادگاهيد و برتر يهاارزش .باشد داشته يديتوح

 .باشد يماورائ و يديتوح دگاهيد حتماً 
 يبدن و يجسمان امور و طب مشغول را خودش يبوعل كه شد فيح ديگويم و دارد يبوعل درباره مالصدرا ياجمله 
 يكارها مالصدرا نگاه از يعني ،كند كار معقول امور در كه بود نيا او كار .بود نيا از باالتر ياله رجل نيا شأن .كرد

 .داد انجام او كه بود يباز ينوع هانيا هك ديبگو خواهديم ايگو ،نبود او شأن در داد انجام يبوعل كه يجسمان و يپزشك
 مشغول را خودش اراده و نفس ضعف خاطر به و دهد انجام را يتربزرگ يكارها توانديم كه يآدم ،بود باالتر او شأن
 يليخ كار كه يحال در است يسرگرم و لعب آن سهيمقا در كار نيا كه شوديم گفته ،است كرده يترنييپا يكارها به
 . است يجد
 ،است لعب االطالقيعل كه دارد وجود ييكارها كي .كنديم فرق هاسهيمقا در و است ينسب يمعنا ،دوم يمعنا نيا

 و ستين يلعب چيه نآ در كه هست يجد امور ،اهللا يال يعال تقرب و بودن خدا جمال در محو مثل هم ييكارها كي
 يكارها غالب كه انهيم يكارها اام ؛است جد آن همه ،ستين يلعب چيه خدا كار در ،نيالعب كنا ما نديفرمايم كه خداوند

 .شود لعب تر ارزشمند و باالتر نگاه كي با و باشد يجد نگاه كي با توانديم هانيا ،است بشر
 و هايدئولوژيا ريثتأ تحت ،است مطلق مفهوم به كه اول يمعنا در و است معنا دو يدارا لعب كه گفت توانيم پس 
 در اما. يسرگرم يكارها كي و يجد يكارها كي ،است فهرست دو كارها نيا .ستين مختلف يهانشيب و هادگاهيد

 دايپ شخص كه است ييهادگاهيد و كردهايرو ريتأث تحت و است ينسب لعب . در معناي دوم،شوديم ينسب ،دوم يمعنا
 واژه كه يوقت دوم دگاهيد در وقت آن .شود مبدل لعب به يجد و شود مبدل جد به يلعب است ممكن سهيمقا با و كنديم
 خداوند يزندگ در ارزش مالك ،نيد نگاه در .شوديم اهللا ذكر دوم مفهوم مالك ،مياوريب نيد منطق و نآقر نگاه در را

 همه ،نخورد گره نآ با و باشد اهللا ذكر يمنها يوقت ،است يجد يماد منطق در المع در كه ييكارها همه وقت آن ،است
 اول مفهوم بحث نجايا ،كنديم مذمت را نآ و ستين خوب لعب ،شوديم گفته يوقت منطق نيا در .شوديم يباز هاآن
 همه ،خوردب گره اهللا ذكر با انسان اعمال اگر كه ديبگو خواهديم نجايا در ،ميريبگ يجد امور مقابل در را لعب كه ستين

 .شوديم لعب دوم مفهوم نيا در هانيا همه ،نخورد گره آن با اگر و است يجد
و  برتر امر با هانيا سهيمقا در و دارد اثر آن در هادگاهيد و هاارزش و ديعقا و است ينسب مفهوم دوم مفهوم 
  .باشد هذل ،باشد يشوخ هاآن همه كه است ممكن ،تركامل
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 معناي هذل. 6
 ،است يشوخ كه دارد وجود مطلق يمعنا به هذل كي ،هست هم هذل در لعب واژه نيع ،شوديم تهفگ كه هم هذل
 در يجد يكارها از يليخ است نممك كه دارد وجود ينسب هذل كي اما ،است يجد حرف مقابل در جك .است جك
  .باشد يشوخ ،برتر ياصل اهداف با سهيمقا

 و شوديم يجد هم هانيا ،ارزشمند نگاه نيا در هيرما و سبق مثل ييهايباز كه ديآيم نظر به دوم ومهمف در
 فوتبال مثالً ،اول يمعنا به .روديم باال كشور وزن يباز با ،شوديم انجام كه ييهايباز در هم اآلن .شوديم ارزشمند

 ييهايباز نيا. شود يجد هم يباز نيهم شوديم سبب ،برديم باال را كشورش وزن كه دوم يمعنا به يول است يباز
 نيهم ،دوم نگاه در يول هستند جدا هم از يجد و يباز اول نگاه و مطلق نگاه با ،دارد ياجتماع و يفرد ثمره كه
  .شود يباز است ممكن دوم نگاه با بشر يزندگ يهايجد كه طور نيهم .شوديم جد يكارها ،هايباز

 لعب در قرآنكاربرد . 7
 وَ لَعِبٌ الدُّْنيا الْحَياةُ إِنَّمَا« ديفرمايم كه اتيآ همه .است رفته كار به يليخ ،ينسب يمعنا به لعب دوم كاربرد ،قرآن در
 وَ  لَهْوٌ  وَ لَعِبٌ الدُّنْيا الْحَياةُ أَنَّمَا اْعلَمُوا«، )36محمد/( »أَْموالَكُمْ يَسْئَلْكُمْ ال وَ  أُجُورَُكْم يُؤِْتكُمْ تَتَّقُوا وَ تُؤْمُِنوا إِنْ وَ لَهْوٌ
 حُطاماً  يَكُونُ ثُمَّ مُصْفَرا َفتَراهُ يَهيجُ ثُمَّ نَباتُهُ الْكُفَّارَ َأعْجَبَ َغيْثٍ كََمثَلِ الْأَوْالدِ وَ الْأَمْوالِ فِي تَكاثُرٌ وَ َبيْنَُكمْ تَفاخُرٌ وَ زينَةٌ
 كرده هم حصر كه) 20حديد/( »ِالْغُرُور مَتاعُ ِإالَّ الدُّنْيا الْحَياةُ مَا وَ رِضْوانٌ وَ اللَّهِ مِنَ مَغْفِرَةٌ وَ شَديدٌ َعذابٌ الĤْخِرَةِ فِي وَ

 خَْيرٌ  الĤْخِرَةُ لَلدَّارُ وَ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ إِالَّ  الدُّنْيا الْحَياةُ مَا وَ« ،ستين نيا از ريغ يزيچ و است نيا فقط ايدن اتيح كه است
 وَ « است عكس به چهارم هيآ ،است لهو بعد و است لعب اول ،هيآ هس نيا در هك)، 32انعام/( »َتعْقِلُونَ أََفال يَتَّقُونَ لِلَّذينَ 

 حصر هيآ چهار نيا. )64عنكبوت/( »يَعْلَمُونَ كانُوا لَوْ الْحَيَوانُ لَهِيَ الĤْخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ  وَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إِالَّ الدُّنْيا الْحَياةُ هذِهِ ما
 نيا .است دوم يمعنا به بلكه ،ستين اول يمعنا به نجايا در حصر نيا .است طور نيا يزندگ كل ديگويم و دارد هم
 آنچه با يوقت را هانيا همه يعني ،است ينسب يمعنا به نجايا در لعب ،است لهو و لعب ايدن يزندگ همه ديگويم كه اتيآ
 وَ الدُّْنيا الْحَياةِ زينَةُ الَْبنُونَ  وَ الْمالُ« باشد الصالحات اتيباق توانديم هانيا همه البته .بازديم رنگ مييگويم ما كه

 هم كه يكاربرد كي و تين كي با توانديم هانيا همه ).46كهف/( »أََمالً َخيْرٌ وَ ثَواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَيٌْر الصَّاِلحاتُ الْباِقياتُ
 أَيُّهَا يا« ديگويم كه ييجا اي .باشد آخرت يبرا توانديم ،است تفاوت آن كاربرد در هم و است تفاوت آن تين در

 الْحَياةِ مَتاعُ فَما الĤْخِرَةِ ِمنَ الدُّنْيا بِالْحَياةِ رَضيتُمْ أَ الْأَرْضِ إِلَى اثَّاقَْلُتمْ اللَّهِ سَبيلِ في انْفِرُوا لَكُمُ قيلَ إِذا لَكُمْ ما آمَنُوا الَّذينَ
  .است يسرگرم و يشوخ و يباز و يويدن متاع همه هانيا)، 38توبه/( »قَليلٌ إِالَّ الĤْخَِرةِ فِي الدُّْنيا
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 آن با يعني ،است يسرگرم هدف آن با سهيمقا در هانآ همه يعني ،ديبگو را اول يعنام خواهديم هانجايا در
 كه ديكن رها را كفار كه شوديم گفته هيآ چند در اي .ديآينم رونيب تاًينها هاآن از يزيچ و ندارد يفرق هايسرگرم

 يريتعاب ،انعام و معارف ،زخرف سوره در )،83زخرف/( »يُوعَدُونَ الَّذي يَوْمَُهمُ يُالقُوا حَتَّى يَلْعَبُوا وَ يَخُوضُوا فَذَرُْهمْ«
 كه كفار ،كنند يباز كفار بگذار شوديم گفته نكهيا ،»يَلْعَبُوا« تا ديكن رها را هاآن كه شوديم گفته ،است ليقب نيا از

 فََذرْهُمْ « ،است لعب كي كننديم كه ييكارها نيا همه شوديم گفته هانيا در يول است يجد يكارها هاآن يكارها
 است طور نيهم هم هذل .هست دوم يمعنا به اتيآ در لعب نيا .»يُوعَدُونَ الَّذي يَوْمَهُمُ ُيالقُوا حَتَّى يَلْعَُبوا وَ يَخُوضُوا

  .دارد معنا دو و

 در قرآن لهو  . معنا و كاربرد8
 به آن ذات .است يسرگرم آن ذات هك است ييكارها لهو يناعم. دارد معنا دو هم لهو .است طور نيهم هم لهو
 لعب كارها يبعض ميگفت و ميكرد قسم دو را كارها كه طور همان .دارديم باز ياصل يكارها از را انسان كه است ياگونه
 باز جد يكارها از را انسان كه ثيح نيا از است لعب كه ييكارها همه .است جد آن مقابل در و اول يمعنا به است

 .است اول يمعنا به لعب بر طبقنم اول يمعنا به لهو .است لهو ثيح نيا از ،دارديم باز است يسرگرم چون ،دارديم
 باز اهللا ذكر از چون ،شود دهيد هم جا كي راگ قسم دو نيا همه. است عام و ينسب يارزش يمعنا لهو دوم يمعنا
 . است لهو دوم يمعنا نيا .شوديم لهو هانيا همه ،دارديم

 أَوْالدُُكمْ  ال وَ أَمْوالُكُمْ  تُلْهِكُمْ ال آَمنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« .است رفته كار به اديز هم دوم يمعنا به لهو قرآن در وقت آن
 هانيا ،دارد مال و بچه و زن هب اشتغال يكس نكهيا ).9منافقون/( »الْخاسِرُونَ ُهمُ فَأُولِئكَ ذِلكَ يَفْعَلْ مَنْ وَ  اللَّهِ ِذكْرِ عَنْ

 ،هست اهللا ذكر از ساد چون دوم يمعنا در يول ستين لهو هانيا اول يمعنا در ،است بشر يزندگ يجد و ياصل يكارها
 نيهم ديگويم )،3حجر/( »يَْعلَُمونَ فَسَوْفَ الَْأَملُ يُلْهِهِمُ  وَ يََتمَتَّعُوا وَ  َيأْكُلُوا ذَرْهُمْ « ديفرمايم كه ييجا اي .شوديم لهو

 نيا جمعه سوره هيآ مثالً ،است رفته كار به اول يمعنا به هم جاها يبعض البته .هستند بشر يزندگ كه يويدن يآرزوها
 خَْيرُ  اللَّهُ  وَ التِّجارَةِ مِنَ  وَ  اللَّهْوِ مِنَ خَيْرٌ اللَّهِ  ِعْندَ ما قُلْ قاِئماً تَرَكُوكَ وَ إِلَيْها انْفَضُّوا لَهْواً َأوْ تِجارَةً رَأَوْا إِذا وَ« كه است

 دنبال او و است شده برپا نماز .است اول يمعنا يعني ،است ارتجت مقابل در لهو آنجا در)، 11جمعه/( »الرَّازِقينَ
 ،داردهم  لاو مطلق يمعنا لهو .شوديم آن مقابل در تجارت و است لهو باز .است رفته يباز دنبال ،است رفته تجارت

 الَّذينَ أَيُّهَا يا« لمث شوديم شامل را زيچ همه كه دارد هم ينسب عام ياعنم .است هآمد جمعه سوره در كه لعب مثل
 سوره هيآ در ).9منافقون/( »الْخاِسرُونَ ُهمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ َيفْعَلْ مَنْ  وَ اللَّهِ ِذكْرِ عَنْ أَوْالدُكُمْ ال وَ أَمْوالُكُمْ  تُلْهُِكمْ  ال آمَنُوا



 3138 شماره ثبت:                                                                                                               

 
 

10

 َخيْرُ  اللَّهُ  وَ التِّجارَةِ مِنَ  وَ اللَّهْوِ  مِنَ  خَيْرٌ  اللَّهِ  ِعْندَ ما قُلْ قائِماً  تَرَكُوكَ  وَ  إَِليْها انْفَضُّوا لَهْواً  أَوْ  تِجارَةً رَأَوْا إِذا وَ« جمعه
 . باشديم ،است مطلق و خاص يمعنا كه اول يمعنا )،11جمعه/( »الرَّازِقينَ

 به هذل و لغو ،لهو ،لعب كه است نيا نم عرض. است يلغو و يمعارف و يريتفس بحث ،واقع در امروز بحث نيا
 كي شوديم گفته .كننديم جدا را بشر يهاتيفعال كه دارند ينسب ريغ مطلق خاص يمعنا كي ،اول يتا سه خصوص

 و عام يمعنا ،هانيا همه دوم يمعنا. است يجد امور هم دسته كي .است هذل اناً ياح و است لغو و لعب ،لهو دسته
 چهاراز اين  .است رفته كار به هذل و لهو و لعب كلمه هم قرآن در .شوديم عوض هانسبت با كه است يارزش و ينسب
 اول يمعنا به هم يگاه گرچه ،است هم مود يمعنا به غالباً  و است رفته كار به بار ستيب حدود لعب و لهو كلمه ،كلمه
 .ميكنيم عرض فردا آن ادامه در هم يترقيدق نكات و دارد هادام بحث .بود معنا دو از يكل ليتحل كي نيا .دارد وجود
 .    نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


