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سال چهارم ،شماره  ،39مرداد 1400

واکاوی اصول گذراندن اوقات فراغت از منظر قرآن و عترت
سمیّه عزیزی  ، 1ژیال اسدی  ، 2محمّدمهدی کریمی نیا  ، 3مجتبی انصاری

مقدم 4

 1طلبه سطح چهار (دکتری) ،مدرسه عالی تخصّصی ریحانة النّبی (س) شهر اراک ،استان مرکزی ،مدرّس و پژوهشگر
 2طلبه سطح چهار (دکتری) مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیّه (س) قم ،مدرّس و پژوهشگر
 3استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 4دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
اوقات فراغت یکی از اوقات مهم و اثرگذار در زندگی روزمره است .دین مبین اسالم ،توجه به ارزش اوقات فراغت و خودداری از
اتالف آن را زمینه ساز تکامل و رشد انسان میداند .شیوهی گذراندن اوقات فراغت تجلی سبک زندگی ،باورها و اعتقادات افراد
و یکی از بهترین شاخصها در ارزیابی فرهنگ جامعه است .به همین دلیل توجه به اصول گذراندن اوقات فراغت حائز اهمیت
است .زیرا رعایت این اصول متضمن حفظ اعتبار فردی و اجتماعی و تضمینکننده سالمت جسم و روان انسان و مانع از نفوذ
سبک زندگی غربی و تبلیغات پرحجم آنان در الیههای زندگی است .از جمله مهمترین اصول گذران اوقات فراغت خدا محوری،
تناسب با عالیق ،تناسب با استعداد و توانایی ،در راستای خود شکوفایی ،برنامهریزی اجتماعی و مدیریت زمان می باشد.
واژههای کلیدی :سبک شناسی ،اوقات فراغت ،گذران اوقات فراغت
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مقدمه
در آموزههای دینی نیاز های فطری اعم از نیازهای فردی ،اجتماعی ،مادی و معنوی انسان در حوزههای مختلف مثل
معاشرت ،تفریح ،اوقات فراغت ،معماری و غیره مورد توجه واقع شده است .فراغت به عنوان یکی از زمانهای قابلاعتنا در
زندگی و یکی از عوامل مهم در تربیت بشر است که نقش اساسی در صالح و فساد حیات فردی و جمعی انسان دارد؛ بنابراین
ارائهی اصول گذران اوقات فراغت اسالمی در جوامع امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی ،اتوماسیونی شدن مشاغل ،کاهش
زمان انجام کار و امور مربوط به منزل و رابطه متقابل فرهنگ و روش گذران فراغت ،امری ضروروی به نظر میرسد.
اوقات فراغت به عنوان یکی از گنجهای پنهان در اوقات عمر ،تکمیل کنندهی تعلیم و تربیت است .بنابراین گذراندن فراغت
بدون اصول و پشتوانهی دین ،یا بدون برنامه سپری میشود و یا اگر برنامهریزی هم در آن باشد ،از بار ارزشی تهی خواهد بود و
به حد لذت و عالقهمحوری تنزل مییابد .بنابراین توجه به اصول هدایتگر در این اوقات گرانبها ،انسانساز خواهد بود.
دشمنان دین و نظام اسالمی در صدد تقدس زدایی و تغییر نگرش در خصوص گذران اوقات زندگی باالخص فراغت هستند،
در همین راستا راهبردهای لذت محور و مادیگرایانه را با هدف تغییر نگرش و مسدود کردن مسیر پیشرفت در نظر گرفته و
تالش میکند که اوقات آزاد بشر بهخصوص مسلمین به صرف بازی ،سرگرمی و شهوترانی سپری شود .بنابراین باید اصولی
جهت مقابله با سبک زندگی غربی ارئه شود؛ چرا که امروزه جریان مقابل با تکنیکهای مختلف و از طریق رسانهها و شبکههای
اجتماعی ،در حال نفوذ به جامعه میباشد و رفتار و منش زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
با توجه به این که به طور مجزا به اصول گذراندن اوقات فراغت در آیات و روایات پرداخته نشده است؛ نگارنده -به اندازه
بضاعت خود -در صدد است؛ تا با تکیه بر آیات نورانی قرآن کریم و سیرهی معصومین علیهمالسالم و با تأکید بر الگوهای قرآنی
و روایی؛ اصول گذراندن اوقات فراغت در اسالم را بررسی نماید ،تا در برابر جریان معارض غرب ،به عنوان رهتوشه و دستمایهای
بدون عوارض و آسیب مورد استفاده قرارگیرد .امید است در پرتو الطاف ربانی و عنایات حضرت ولیعصر عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف به این مهم دست یافته و تحقیق حاضر برای روزی که «یَوْمَ ال یَنْفَعُ مالٌ َو ال بَنُونَ» است ،ذخیره گردد.
 .1مفاهیم
.1-1

فراغت

«(فراغت) لغتی است عربی که از ریشه فَرَغَ گرفته شده است و معانی مختلف دارد .مهمترین معانی (فراغت) عبارتند از:
وسعت ،پایان یافتن کاری ،دست کشیدن از کار ،فرصتی که پس از پایان یک کار دراختیار انسان قرار می گیرد ،جدایی از چیزی
یا کاری»( .شریفی ،1391 ،ص )71
«فَرَغَ مِنَ ال َعمَلِ »یعنی کارش تمام شد ،از کار دست کشید« .فَرَغَ وَ فَرِغَ ِمنَ الشَّیء؛ چیزی را به پایان رسانید .اَلفِرغ »
یعنی بیکاری ،فراغت ،تهی بودن« اَلفَرِغ یعنی بیکار ،خالی ،تهی»( .بندر ریگی ،1366 ،ص)415
فراغت ،یعنی ناشکیبایی و سرگردانی؛ گفت :نزدیک بود از فراغت .زبیدی  ،تاج العروس ،ص

1.51

علی اکبرقرشی بنابی ،در قاموس قرآن میگوید « :فراغ :دست کشیدن از کار (الفراغ :خالف الشّغل) طبرسی ،فرمود :اصل
آن بمعنی خالی بودن است فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ .چون از کار فارغ شدی تالش کن و باز زحمت بکش»(.قرشی بنایی،1387 ،
ص )167-166
« .اَلفَراغَهُ» :اَلجَزَعُ وَ القَلَقُ ،قَالَ :يکادُ مِنَ الفَراغَهِ
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فراغت ،در لغتنامهی قرآن کریم به معنای آسودگی و پرداختن معنا شده است( .غیاثی کرمانی ،1389 ،ص .)320فراغت در
معجم تفسیر مفردات الفاظ قرآن کریم اینگونه معنا شده است؛ فراغ :ضد مشغول بودن است ،فارغ شد یعنی خالی از کار شد؛
پس او آسوده است(2.عاطف الزین ،1422 ،ص)676
فراغت در فارسی به «آسودگی و آسایش و آسودگی از کار و شغل» گفته میشود( .عمید ،1389 ،ص)945
.1-2

اوقات فراغت

مراد از این عنوان ،زمانها و فرصتهایی است ،که فرد در استراحت و آسایش از کار رسمی و شغل اصلی خود به سر میبرد.
از نظر اسالم ،اوقات فراغت به معنای اوقات و زمانهای آزادی از قیود و محدودیتهای قانونی و اخالقی ،و اوقات بی مسئولیتی
نیست؛ زیرا انسان تا زمانی که از عقل و اختیار و آگاهی برخوردار است ،دارای مسئولیت می باشد( .شریفی ،1391 ،ص

.)91

بنابر تعاریف مختلف لغوی و اصطالحی از اوقات فراغت نتیجه میگیریم ،اوقات فراغت از دو کلمه اوقات و فراغت تشکیل
شده است که به معنای زمانهای آزاد از کار است.
.1-3

فراغت در اصطالح مفسران

یکی از شایع ترین تعاریف اصطالحی اوقات فراغت این است که فراغت نوعی رهایی از وظایف اساسی اجتماعی ،خانوادگی
و مذهبی است( .زاهدی اصل ،1370 ،ص  .)160از نظر اسالم فراغت و رهایی از کار باید با شروع کار دیگری که موجب قرب
الهی است ،همراه باشد( .طبری ،بی تا ،ص  .)152در خصوص فراغت که در سورهی انشراح به آن اشاره شده است؛ مفسران
نظرات گوناگونی دارند؛ که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
در تفسیر المیزان ،اشاره شده است :پس هرگاه از انجام آنچه بر تو واجب شده فارغ شدى نفس خود را در راه خدا یعنى
عبادت و دعا خسته کن ،و در آن رغبت نشان بده(3.طباطبایی ،1374 ،ص.)535
در کشف البیان ثعلبی آمده است که :ابن عباس گفت :زمانی که فراغت از نماز یافتی ،پس به سوی پروردگارت دعا را شروع
کن و حاجتت را از او بطلب و به سوی او رغبت داشته باش(4.ثعلبی2002 ،م ،ص )236-237
بیضاوی در این مورد گفته است :پس زمانیکه از تبلیغ فارغ شدی ،خود را به عبادت مشغول کن ،به شکرانهی آنچه به تو
در گذشته عطا شده و آنچه به تو در آینده وعده داده شده است(5.بیضاوی ،1430 ،ص )506
مجتهده امین ،به اشتغال به عبادت بعد از تبلیغ اشاره میکند« .حضرتش مأمور میگردد که پس از فراغت تبلیغ ،مشغول
عبادت گردد . ...چون بظاهر مشغول امور طبیعی میگردد ،مأمور گردید که پس از فراغت از امر تبلیغ ،بدن خود را نیز در
عبادت بزحمت اندازد که از حیث قوای بدنی نیز ایستادگی نموده باشد»( .مجتهده امین ،1381 ،ص)181 -180

« .الفراغ :خالف الشغل ،و قد فرغ فراغا و فروغا أی خال ذرعه فهو

فارغ»2
3

« .فاذا فرغت مما فرض علیک فاتعب نفسک فی اهلل -بعبادته و دعائه -و ارغب فیه»

4

« .فإذا فرغت فانصب .قال ابن عباس :إذا فرغت من صالتک فانصب إلى ربک فی الدعاء ،واسأله حاجتک وارغب الیه»
« .فاذا فرغت"من التبلیغ" فانصب" فاتعب فی العباده شکرا لما عددنا علیک من النعم السالفه و وعدناک من النعم االتیه»

5
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قمی مشهدی در تفسیر کنز الدقائق ،در خصوص فراغت نوشته است :زمانیکه از تبلیغ فارغ شدی ،خود را به عبادت
مشغول کن ،به خاطر شکر آنچه به تو در گذشته عطا شده و آنچه به تو در آینده وعده داده شده است( 6.قمی مشهدی،
 ،1423ص )337 -336
در مجمع البیان در ذیل آیهی فاذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب مى گوید :معنایش این است که ،وقتى از نماز واجب
فارغ شدی ،برخیز و در برابر پروردگارت به دعا بایست ،و با رغبت از او درخواست کن(7.طبرسی ،1408 ،ص)772
قرائتی در مورد معنای فراغت میگوید( « :همین که فرغت) فراغت شدی (فانصب) یک کار نو شروع کن .انسان باید بعد از
فارغ شدن از هر کار و مسئولیّتى ،آماده پذیرش مسئولیّت دیگر و تالش و کوشش دیگر باشد»( .قرائتی ،1385 ،ص )525
مکارم شیرازی ،مفهوم وسیعی برای فراغت قائل است .در تفسیر نمونه ذیل آیهی  7سوره انشراح می نویسد :فراغت «مفهوم
گستردهاى دارد که فراغت از هر مهمى ،و پرداختن به مهم دیگر را شامل مىشود ،و جهتگیرى تمام تالشها را به سوى
پروردگار توصیه مىکند ....با توجه به اینکه در آیه شریفه موضوع" فراغت" معین نشده است و(فانصب) از ماده(نصب) (بر وزن
نسب) به معنى تعب و زحمت است آیه بیانگر یک اصل کلى و فراگیر است ،و هدف آن است که پیامبر را به عنوان یک الگو و
سرمشق از اشتغال به استراحت بعد از پایان یک امر مهم باز دارد ،و تالش مستمر و پىگیر را در زندگى به او گوشزد کند.با
توجه به این معنى روشن مىشود که تمام تفاسیر فوق صحیح است ولى هر کدام به عنوان یک مصداق از این معنى فراگیر و
عام .و چه برنامه سازنده و مؤثرى که رمز پیروزى و تکامل در آن نهفته است ،اصوال بیکار بودن و فراغت کامل مایه خستگى،
کم شدن نشاط ،تنبلى و فرسودگى ،و در بسیارى از مواقع مایه فساد و تباهى و انواع گناهان است .قابل توجه اینکه آمارها
نشان مىدهد که به هنگام تعطیالت مؤسسات آموزشى میزان فساد گاهى تا هفت برابر باال مىرود! »( .مکارم شیرازى،1374 ،
ص )130 -129
به نظر می رسد نزدیک ترین معنا به معنای اصطالحی فراغت ،همان معنا و تفسیری است که مکارم و قرائتی از فراغت
دارند؛ یعنی ،رهایی از کار و فرصت پیدا کردن جهت انجام کار دیگر و پذیرش مسئولیت جدید.
 .2اصول گذراندن اوقات فراغت در اسالم
اهمیت و تأثیر اوقات فراغت در زندگی فردی و اجتماعی ،موجب میشود که هر انسانی اصول گذراندن این مقولهی مهم را
فراگیرد تا از ظرفیتهای این اوقات به بهترین شکل بهرهبرداری نماید .این اصول اموری هستند که به صورت ایجابی به زندگی
سعادتمندانه میانجامد و به صورت سلبی باعث کاهش انحرافات فردی و اجتماعی می گردد و موجب طرد کجروی و
آسیبهای فردی و اجتماعی در گذران فراغت می شود ،اصولی که امیدبخش و انرژیزا و در رفع کسالت و بیهودگی موثر
هستند.
قبل از هر چیز باید دانست ،انسان نیازهای مادی و معنوی دارد ،که تأمین آنها نیاز به برنامهریزی جامعی دارد؛ که بر
مبانی و بنیانهای اصولی استوار باشد .اصول گذران فراغت ،به فعالیتها جهت می دهد .از جمله این اصول :خدا محوری ،
تناسب با عالیق ،تناسب با استعداد و توانایی ،در راستای خود شکوفایی ،برنامهریزی اجتماعی و مدیریت زمان میباشد.

6

« .فإِذا فَرَ ْغتَ من التّبلیغ فَانْصَبْ فاتعب فی العباده ،شکرا لما عدّدنا علیک من النّعم السّابقه و وعدنا بالنّعم اآلتیه»

7

« .معناه فاذا فرغت فانصب من الصالة المکتوبه فانصب الی ربک فی الدعاءو أرغب الیه»
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از آنجا که اوقات فراغت نقش موثر و سازنده ای در تأمین سعادت دنیا و عقبی دارد ،الزم است از دستورات و توصیههای
قرآن و عترت علیهمالسالم جهت گذران آن بهرهمند شد.
طرح اصول گذران فراغت و بررسی ضرورت بکارگیری آن در زندگی ،موجب میشود که سعادت دنیوی و اخروی حاصل و
زمینه گسترش سبک زندگی اسالمی در زمان فراغت فراهم گردد و در نتیجه فرصت نفوذ سبک زندگی غربی از دشمنان گرفته
شود .به دلیل ضرورت و اهمیت علم به اصول گذران فراغت ،در این مجال به برخی از این اصول به شرح ذیل اشاره خواهد شد.
.2-1

خدا محوری

اسالم دین کاملی است که به تمام نیازهای فطری انسان توجه کامل داشته و برای این نیازها برنامه ارائه داده است .یکی از
نیازهای انسان داشتن فراغت است که در بسیاری ازجنبههای زندگی نقش مؤثری را ایفا می کند.
اولین ارزش مورد توجه در دین اسالم خدامحوری و یکتا پرستی است؛ به همین دلیل گنجاندن ویژگی خدامحوری در
گذران فراغت ،اهمیت دارد؛ چرا که موجب تکامل و معنویت در همهی عرصههای زندگی خواهد شد .در همین راستا حضرت
علی علیهالسالم به امام حسن مجتبی علیهالسالم میفرمایند« :پس به(ریسمان طاعت) کسى چنگ بزن که تو را آفریده و
روزیت داده و اندامت را موزون کرده! بندگىات تنها براى او و میلت تنها به سوى او باشد»(8.ابن ابی الحدید ،1385 ،ص )76
این بدین معنا است که در اسالم تمام جهتگیریها و اهداف به سمت خدا و در جهت اطاعت او است .بنابراین انسان برای
رسیدن به قرب الهی الزم است ،در همین جهت حرکت نماید؛ زیرا طبق فرمایش مقام معظم رهبری« ،انسان در جهان بینی
اسالمی آن موجودی است که می تواند در میدان های علم و دانش و کشف رموز خلقت ،تا بی نهایت پیش رود و این با عبودیت
خدا ،امکان پذیر است و اگر طاعت غیر خدا باشد ،بال های انسان بسته میشود و از پرواز در هر رشتهای باز خواهد ماند»( .بانکی
فرد و قماشچی ،1380 ،ص )215
برگزیدن ارزشهای الهی و توجه به اهداف الهی ،نتیجهی خدامحوری است .اوقات فراغت یکی از عرصه هایی است که
انسان می تواند در عمل خدا محوری را اعمال کند.
«توحید و یا خدامحوری ،مبنا و محور اصلی تمام قانون ها و تصمیم گیری ها در اندیشه ها و نظامات سیاسی اسالم است و
هدف تمام پیامبران نیز بر مبنای اصل توحید شکل گرفته است»( .مهدی جعفری پناه ،احمدی)1392 ،1392 ،
انسان مومن برای گذران عمر و اوقات فراغتش ،برای کسب رضایت الهی اهمیت قائل است؛ لذا با این دیدگاه به دنبال تفریحات
و اموری میرود که رضای خالق را به دنبال داشته باشد؛ این همان گوهر اساسی دین است که میتواند خداوند را محور همهی
امور قرار دهد .بر خالف غرب و لیبرالیسم که انسان محوری را اصل میدانند؛ به همین جهت تمامی امور و فراغت ،حول محور
غرایز انسانی می چرخد .و این در حالی است که« ،خدامحوری در برابر انسان محوری ،توجه به بعد الهی انسان به جای توجه به
بعد مادی او ،تأکید بر نیازهای اساسی و اولویت دادن به آن ها به جای غفلت از روح و روان انسان در کنار نیازهای مادی بشر از
وجوه برتری جامعه موعود قرآن بر جامعه لیبرال در پایان تاریخ است»( .مهدیان فر ،1394 ،ص )311
برای گذران اوقات فراغت توجه به بُعد روحانی انسان در کمال و قرب الهی موثر است .چرا که در جامعه اسالمی هدف و مقصد
نهایی رسیدن به قرب الهی است ،و کسب رفاه و انتفاع هرچه بیشتر از زندگی؛ حول این محور و هدف می چرخد .زیرا رفاه و
بهرهمندی از نعمات الهی ابزاری برای رسیدن به هدف اصلی خلقت می باشند .تفاوت اصلی سبک گذران فراغت در اسالم با
جامعهی مدنی و انسان محور در همین است که ،خدا محوری و ایمان در تمام زوایای رندگی انسان مسلمان نهفته است و این

« .فاعتصم بالّذی خلقک و رزقک و سوّاک و لیکن له تعبّدک و إلیه
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مهم موجب دوری از اتالف وقت و بطالت در فراغت خواهد شد .بنابراین اصل توحید و توجه به محوریت الهی در
برنامهریزیهای فردی و جمعی برای گذران فراغت ،اصلی مهم و سرنوشت ساز است که آرامش دنیوی و سعادت اخروی را به
دنبال خواهد داشت.
برنامهی فراغت اگر جهت دار باشد و جهت آن هم ذات مقدس حق باشد ،تعالی بخش است .فراغتی که در آن توجه به
خدا و بی اعتنایی به خواهشهای نفسانی وجود داشته باشد ،عبادت محسوب میشود که انسان را از ارتکاب گناه و لذات حرام
دور میکند و پرهیز از محرمات ،عبادتی ستودنی است .امام خمینی میفرمایند« :بزرگترین عبادت گناه نکردن است ،اگر گناه
نکنید خداوند راه و توفیق انجام مستحبات را به شما نشان می دهد و( .» . ...رودسری ،1394 ،ص )165
در انتخاب نحوهی گذران فراغت ،توجه به امر و نهی الهی و عمل به فرامین مدبر هستی ،خدا محوری را در وجود انسان
پرورش می دهد .بنابراین فراغت به عنوان زمان آزاد برای انتخاب اعمال دلخواه ،زمینه را برای مبارزه و یا عدم مبارزه با عالیق
نفسانی فراهم میسازد و توجه به اصل توحید و خدامحوری ،انسان را در انتخاب صواب یاری می نماید و تأثیر بسزایی در
شکوفا سازی صفات الهی در انسان دارد.
.2-2

تناسب با عالیق

در مورد معیار انتخاب برنامهی برای گذران اوقات فراغت ،عالقه ،فاکتور مهمی است .زیرا که پر کردن فراغت با اموری که
مورد عالقه انسان و مطابق با شرع باشد ،موجبات رشد و تکامل را فراهم می نماید .تناسب گذران فراغت با عالیق فردی و
اجتماعی ،قابل اهمیت و مورد توجه دین است .آنچه که در این مورد تهدیدکننده است ،تغییر ذائقه و عالیق انسان در گذران
فراغت است .غرب با توجه به بُعد مادی انسان ،او را به سمت لذائذ غریزی سوق می دهد و به بُعد روحانی و معنوی انسان توجهی
ندارد؛ و این در حالی است که اسالم برای فراغت به عنوان زمانی رشد دهنده برای جسم و روح ،ارزش و جایگاه قائل است.
برخی درک لذتهای ملموس و حسی مورد عالقه خود را عین خوشبختی میدانند؛ به همین دلیل فراغت خود را بر پایهی
عالقه و لذت شهوانی برنامهریزی میکنند و برای کسب لذت به هر کار غیر شرعی می پردازند .در حالی که واضح است بدون
داشتن انگیزهی الهی و توجه به موازین شرعی؛ هیچیک از لذتهای زودگذر و ناپایدار دنیوی انسان را به خوشبختی و سعادت
نمی رساند.
انتخاب یک برنامه برای گذران فراغت که متناسب با عالیق انسان باشد ،می تواند تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت زندگی او
داشته باشد ،چرا که بسیاری از تصمیمهایی که انسان برای گذران فراغت میگیرد ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد
انگیزه ،رفع خستگی ،پرورش استعدادها ،خالقیت و بر دیگر کارکرد های فراغت ،اثر مثبت یا منفی می گذارد.
عالیق انسان در برهههای زمانی مختلف تغییر میکند ،بنابراین مدیریت و هدایت آنها موجب رشد ،و عدم کنترل و هدایت
آن ،موجب انحطاط خواهد شد .نتیجهی عالقه به امور نفسانی و شهوانی ،انجام کار ناشایست و ناپسند است؛ که منجر به فساد
امور دنیا و آخرت میشود .امام علی علیهالسالم فرمود« :بترس از هر امری که آخرت را خراب و دنیا را آباد میسازد».
(عبدالواحد آمدی ،1337 ،ص )142
هر شخصی ویژگیها و عالیق فردی دارد ،که به نوعی او را ممتاز از دیگران میکند .انتخاب اموری که مطابق با عالیق انسان
باشد ،تأثیر به سزایی در موفقیت و رضایت درونی شخص دارد .فراغت نیز باید بر اساس عالقه و میل گذرانده شود؛ چنانکه از
امام علی علیهالسالم نقل شده است« :کار اندکی که با اشتیاق تداوم یابد ،بهتر از فراوانی است که رنج آور باشد» (دشتی،1390 ،
ص )527
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نکتهی قابل توجه در توجه به عالیق این است که عالقه با خواهش نفسانی که انسان را به نابودی می کشاند ،تفاوت دارد.
گرایش و عالقه بر اساس اعتقادات و باورهای هر فرد و خانواده شکل میگیرد ،بنابراین کسی که خدامحور است ،عالیق و
آرزوهای خود را با این مقوله تنظیم می نماید.
گذران اجباری و بدون عالقهی فراغت ،از شکوفایی استعدادها و توانایی های انسان جلوگیری میکند و رشد ،نوآوری ،ابداع
و ابتکار افراد را تقلیل می دهد.
.2-3

تناسب با استعداد و توانایی

خداوند تبارک و تعالی در وجود هر فردی استعداد و توانایی خاصی قرار داده ،که انجام امور را برای او آسان میکند .از جهت
این که وظایف و امورات هر فردی با فرد دیگر تفاوت دارد؛ بنابراین استعداد و توانایی در انسانها نیز متفاوت است و تفاوت
استعدادها یک آزمایش الهی است؛ که چه کسی از استعدادش در مسیر درست و حالل استفاده میکند و چه کسی از آن در راه
نامشروع و حرام بهره برداری می نماید .خداوند در قرآن کریم میفرماید« :و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان
خود در زمین قرار داد ،و بعضی را بر بعضی دیگر درجات و برتری داد ،تا شما را به آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید».
هاشم زاده ،فلسفه امتحانات الهی ،ص

9.153-152

«استعداد یعنی حالت پذیرش برای تحقق یکی از صفات الهی ،این استعداد و این آمادگی در وجود فرد ،در پرتو قرار گرفتن
در جاذبهی تعالیم دینی می توانیم این استعدادها را احیا کنیم»( .مرکز تخصصی نماز ،1392 ،ص)116
در زمان فراغت برای انجام هر فعالیتی الزم است که از قبل ،شناسایی استعداد و پرورش آن صورت گرفته باشد .چرا که این
شناسایی باعث میشود ،استعداد از حالت بالقوه درآید و بالفعل شود .استعداد و توانایی که خداوند به انسان عطا کرده ،بیهوده
نیست .انسان در هر آن چه که استعداد دارد ،عالقه نشان می دهد و به هر چه عالقه نشان می دهد ،در آن توانمندتر میشود .در
واقع عالقه و استعداد رابطهی مستقیم با هم دارند .کشف عالئق ،توانایی و استعدادها زمینهی خالقیت فرد را نیز در فراغت فراهم
می نماید .بنابراین مدیریت فعالیت در زمان فراغت باید به گونهای باشد که با استعدادها و مهارتهای ویژهی فرد تناسب داشته
باشد ،تا به ثمر و نتیجه مطلوب برسد.
مطابق آیات قرآن کریم انسان ،دارای استعدادها و کماالت آفریده شده ،بنابراین در طول عمر خدادادی ،فراغت بهترین زمان
برای بفعلیت رساندن استعدادها و توانمندیها است و این امر در رشد و تعالی شخصیت انسان موثر است.
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید « :و شما را به نیکوترین صورتها بیافرید»( .غافر )64 :عالمه طباطبایی در تفسیر
این بخش از آیه گفته است:
خداوند خلقت صورتهاى شما را نیکو کرد ،و این بدان جهت است که خداى تعالى صورت انسان را مجهز به جهازى بسیار
دقیق کرد که با آن جهاز و وسایل مى تواند انواع کارهاى عجیب را انجام دهد ،کارهایى که سایر موجودات جاندار از انجام
آن عاجز است .و نیز از مزایایى از زندگى بهرهمند است که آن مزایا براى غیر انسان ابدا فراهم نیست( .عالمه طباطبایی،
 ،1374ص )524
مطابق روایات ائمه اطهار علیهمالسالم در هرفردی آمادگی و استعدادی برای نیل به هدف خلقت قرار داده شده است .هر
کس آماده است براى آنچه آفریده شده که خدای عز و جل پرى و آدمى را آفریده تا او را پرستند نه اینکه او را نافرمان باشند و

« .وَ هُوَ الَّذی جَعَلَکُم خَالئِفَ االَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَبْ ُلوَکُمْ فی ما
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این است تفسیر قول خدا عز و جل و «نیافریدم پرى و آدمى را جز که مرا پرستند،و آماده کرده همه را براى آنچه آنها را
( 10مکارم شیرازى ،1379 ،ص )141
آفریده و واى بر آنکه گمراهى را دوستتر دارد از رهنمائى»..
برای نحوهی گذران فراغت توجه به تناسب فعالیت با استعداد و توانایی ،ضرورت دارد .زیرا سبب توشه گیری دنیا و آخرت
میشود .در این خصوص امیر المومنین علیهالسالم فرمودند« :از امروزت برای فردایت توشه بردار و خواب سبک زمانه را غنیمت
شمار و فرصت توانایی را دریاب»( .ری شهری ،1389 ،ص ،513 – 512ح.)15397
تفکر در مورد استعداد و توانایی و شناسایی آن و تنظیم فراغت با این گنجینههای درونی ،باعث برنامهریزی منظم و متناسب
بافرد میشود و برنامهریزی مطابق با میل و استعداد ،انسان را از بطالت و گمراهی در گذران فراغت دور میسازد.
.2-4

در راستای خود شکوفایی

با توجه به اینکه در مباحث گذشته بیان شد؛ خداوند متعال در وجود انسان استعداد و توانمندیهایی را به ودیعه نهاده تا
بتواند به هدف خلقت دست یابد .بشر برای رسیدن به جایگاه واقعی خویش ،نیاز به خود شکوفایی دارد .یکی از بهترین
زمانهایی که به خود شکوفایی کمک میکند ،زمان فراغت است« .اوقات فراغت فرصتی به فرد می دهد تا انگیزههای خود را به
میل خویش به کار گیرد و به خالقیت بپردازد .متخصصان تعلیم و تربیت نیز اوقات فراغت را مناسب ترین شرایط برای باال بردن
قدرت ابتکار و خالقیت و نیل به خود شکوفایی افراد می شناسند»( .یوسفی)1375 ،1375،
«خودشکوفایی؛ تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه خویشتن؛ است» .پری ناز بنی سی و دیگران  .)1389،بهرهبرداری از
تمام استعدادها ،قابلیتها و تواناییها در زمان فراغت ،زمینهی خودشکوفایی را فراهم می نماید؛ به همین دلیل توجه به اصل
خودشکوفایی در زمان فراغت قابل توجه میباشد.
در خطبهی اول نهج البالغه از امیرمؤمنان على علیهالسالم در عبارتى کوتاه و پر معنا چنین بیان شده« :خداوند پیامبران
خود را مبعوث فرمود و هرچند گاه متناسب با خواستههای انسانها ،رسوالن خود را پی در پی اعزام کرد ،تا وفا داری به پیمان
فطرت را از آنها بازجویند ،و نعمت هاى فراموش شده را به یادآورند ،و با ابالغ احکام الهی ،حجت را بر آنها تمام نمایند ،و
توانمندی های پنهان شده عقل ها را آشکار سازند»( .دشتی ،1390 ،ص )25
انسان در پرتو آگاهی و ایمان و با بهرهمندی صحیح از فراغت ،اوج گرفته و به آسانی دستخوش تزلزل نمیگردد و میتواند
گنجهاى درونی و نهفتهی معرفت را از جان و اندیشه خود استخراج کند .خودسازی و خودشکوفایی؛ هدف دعوتهای توحیدی
و هدف جهاد همه جانبهی ائمهی اطهار بوده است .انسانهای کمالجو این مرحله را درنظر داشته و در راستای خود شکوفایی؛
گذراندن اوقات فراغت را تنظیم می نمایند.
در کتاب آسمانی اسالم ،خالق هستی به آگاهی و دانش فطری بشر اشاره نموده است« .إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا یَعْلَمُونَ ما آنان را
ازآنچه خود میدانند آفریدیم .بعضی گفته اند:مقصود اینست که ما ایشان را آفریدیم از جنسی که میدانند یا از موجود و
خلقی که میدانند و میفهمند و حجّت ایشان را ملزم میکند و نیافریدیم از جنسی که فهم ندارند چون چهارپایان و پرندگان.

«کَمَا رَوَى اَلصَّدُوقُ فِی اَلتَّوْحِیدِ عَنْ أَبِی اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَیْهِ السَّالَمُ أَنَّهُ قَالَ :مَعْنَى قَوْلِ اَلنَّبِیِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اِعْمَلُوا

کلٌّ10
فَ ُ

ن
جلَّ خَلَقَ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ لِیَعْبُدُوهُ وَ لَمْ يَخْلُقْهُمْ لِیَعْصُوهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ -وَ ما خَلَقْتُ اَلْجِ َّ
مُیَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ َ
حبَّ اَلْعَمَى عَلَى اَلْهُدَى».
وَ اَلْإِنْسَ إِالّ لِیَعْبُدُون .فَیَسَّرَ کُالًّ لِمَا خُلِقَ لَهُ فَا ْلوَيْلُ لِمَنِ اِسْتَ َ
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و بعضی گفته اند:معنایش اینست که ما ایشان را آفریدیم از جهتی که ثواب و عقاب و تکلیف طاعات را برای درک ثواب
میدانند( .بیستونی ،1390 ،ص )256
یکی از راههای رستگاری و رشد انسان در گرو تالش و برنامهریزی صحیح جهت گذران فراغت و اوج دادن روح و روان در
پرتو خدامحوری و شایستهکرداری واقعی است و این امر با خودشکوفایی مناسبت و مقاربت دارد.
توجه صرف به تأمین نیازهای جسمانی در اوقات فراغت ،انسان را از تأمین نیاز باالتری همچون خودشکوفایی غافل میکند.
تجربههای موفق حیات طیبهی عالمان و عارفان ربانی در استفاده از اوقات فراغت ،الگوهایی برای توجه به اصل خودشکوفایی در
گذران اوقات فراغت است.
.2-5

برنامهریزی اجتماعی

الزمهی داشتن فراغتی که سعادت دنیوی و اخروی را به دنبال داشته باشد ،این است که به اصول گذراندن فراغت که مورد
نظر اسالم است توجه شود .در سبک زندگی اسالمی به روابط اجتماعی بین انسانها توصیه شده است .یکی از زمانهایی که
میتوان آنرا به صورت جمعی سپری کرد ،زمان فراغت است.
یکی از اصولی که باعث پایداری سالمت روابط اجتماعی افراد در سطح جامعه میشود ،برنامهریزی اجتماعی است .انسان
خدامحور برای پر کردن فراغت خود ،پس از سنجیدن شرایط زمان و مکان و رعایت اصول اسالمی ،شیوهی فراغتی را گزینش
میکند؛ که از آسیبها در امان بماند ،زیرا تصمیم گیری بدون توجه به عواقب فردی و اجتماعی ،تبعات غیر قابل جبرانی را به
همراه دارد .چنانچه برخی از افراد برای سرگرمی و سپری کردن اوقات فراغت ،روابط نامناسب و کارهای حرام انجام می دهند و
دچار مشکالت عدیدهای میشوند .در راستای دقت در تصمیم گیری و عزم برای انجام امور حضرت آدم علیهالسالم در سفارش
11مجلسی ،1403،ص )452
به وصی خود ،حضرت شیث ،فرمود« :هرگاه تصمیم به انجام کاری گرفتید ،پایان آن را بنگرید»( .
برنامهریزی برای امور اجتماعی و تفریحات فردی و جمعی یکی از مسائل مهم و مورد توجه در اسالم است .چرا که «در
روایات اسالمی ،میتوان به دو واژه «تدبیر» و «تقدیر» دست یافت که دربردارنده معنای برنامهریزی هستند . ...برنامهریزی در
زمینهی اجتماعی ،یعنی ایجاد نظم در معاشرتها ،دید و بازدیدها ،تفریحها و گردشها»( .مرکز پژوهش های اسالمی صدا و
سیما گروه معارف ،1385 ،ص)146-145
با وجود سفارش اسالم به روابط اجتماعی و همراهی با دیگران ،از طرف دیگر ،از گذران فراغت به صورت لهو و لعب و بی
هدف ،نهی نموده است .از اینرو انسان باید در اوقات فراغت بر اساس هدف و انگیزهی مقدسی که برای آن آفریده شده است،
پیش رود و عمل کند.
در روابط اجتماعی و گذران فراغت به صورت جمعی ،سرگرم شدن به امور پوچ و بی محتوا ،فراموش کردن هدف اصلی و
مسئولیت گریزی ،خسارتهای جبرانناپذیری در پی دارد .امام علی علیهالسالم میفرماید« :مجلسهای لهو ایمان را فاسد
میسازد»(12.عبدالواحد تمیمی ،1410 ،ص  ،708ح .)104در حدیث دیگری فرموده اند« :بدترین روزهای عمر که تباه
( 13همان ،ص ،411ح)57
میشود ،زمان سرگرم شدن به بازیچهها است».

«اِذا عَزَمْتُمْ عَلی اَمْرٍ فَانْظُرُوا إِلی

11
عَواقِبِهِ».

«مجالس اللّهو تفسد

12
اإليمان».

«:شَرُّ ما ضُ ِّیعَ فِیهِ الْعُمُرُ
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مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،39مرداد 1400

.2-6

مدیریت زمان

یکی از اصول گذراندن فراغت ،مدیریت زمان است .برنامه ریزی ،فرد را قادر میسازد تا از زمان فراغت خود به بهترین شکل بهره
گیرد .بدون برنامه ،فرد در انجام کارها دچار مشکل میشود.حضرت علی علیهالسالم میفرماید« :هرکه به کار بی فایده مشغول
( 14درایتی ،1366 ،ص ،614ح )10937
شود ،کارهای مهم مورد انتظارش از دست برود».
هر انسانی با استفادهی بهینه از اوقات فراغت و جلوگیری از هدر رفتن سرمایهی عمر ،سود بیشتری به خود و دیگران می
رساند .ازاینرو ،امام کاظم علیهالسالم در سفارش به برنامهریزی در کارها و استفاده صحیح از وقت میفرماید:
«بکوشید که وقت شما چهار بخش گردد  -1:ساعتی برای مناجات با خدا -2 ،و بخشی برای گذران زندگی و معاش -3 ،و
ساعتی برای همنشینی با برادران و افراد مطمئنّی که شما را از عیوبتان آگاه ساخته و در دل خیرخواه شما هستند-4 ،
ساعتی را نیز برای لذّت بردن از حالل خود خلوت نمائید ،که در پرتو این ساعت است که بر آن سه بخش دیگر توان می
یابید ( .ابن شعبة الحرانی ،1404،ص)410 -409
مدیریت زمان فراغت در استفادهی مؤثر از زمان ،به انسان کمک میکند .انسانی که نگاه هدفمند به زندگی دارد ،فراغت خود
را با خوشگذرانیهای باطل هدر نمی دهد .زیرا بطالت و خوشگذرانی بدون هدف ،پشیمانی و حسرت به دنبال خواهد داشت.
در اینباره امام علی علیهالسالم میفرماید« :چه بسا از دست رفته ای که دیگر قابل جبران نیست»( 15.عبدالواحد تمیمی،
 ،1410ص ،383ح.)87
هدر دادن فرصت های مفید فراغت ،انسان را از پیشرفت بازمی دارد .همان گونه که امام علی علیهالسالم فرمود« :بسا لذت
16تویسرکانی ،1378 ،ص،1308ح .)6934استفاده موثر از زمان فراغت
پستی که از رسیدن به مرتبههای باال جلوگیری کند»( .
نیازمند شناسایی اهداف و فرصتها است؛ زیرا «نشناختن فرصتها و استفاده نکردن به موقع از آنها ،باعث تضییع زمان و در
نتیجه عدم موفقیت و کامیابی در تالش هاست.این مسئله یکی از آسیبهای جدی در فرهنگ اجتماعی ماست و چه بسیار
انگیزههای مثبت برای انجام کارها و تالش مجاهدانه که به دلیل عدم مدیریت بر زمان و از دست دادن فرصتها به ثمر نمی
نشیند و تنها حسرت آن برای انسانها می ماند ( .درافشان ،1392 ،ص)141
با توجه به اینکه زمان در حرکت است و اوقات فراغت ،گاهی برای انسان فراهم میشود؛ الزم است با برنامهریزی درست و
دقیق ،از این اوقات طالیی ،جهت تقرب و تکامل بهره برداری شود .چه بسیار انسانهایی که با بی توجهی به ارزش اوقات فراغت،
آن را به بیهودگی سپری میکنند .این گونه افراد تنها زمانی از این غفلت بیدار میشوند ،که دیگر فرصتی برای شکوفایی و کمال
ندارند و جز حسرت و پشیمانی چیزی نصیب شان نمیشود؛ زیرا زمان از دست رفته هرگز برنمیگردد .بنابراین توجه به اصل
مدیریت زمان در گذران فراغت و بهرهمندی از فرصتهای موجود مورد تأکید و سفارش دین مبین اسالم است.

«مَن اشتَغَل بِالفُضول فاتَهُ مِن مُهِ ِّمهِ

14
الَمأْمولُ».

«رُبَّ فائتٍ اليُدرَکُ
«کَمْ مِنْ لَذَّهٍ دَنِیَّهٍ مَنَعَتْ سَنِّی
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اِلحاقُه».

16
دَرَجاتٍ».
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نتیجه گیری
اوقات فراغت در آیات و روایات از اهمیت و جایگاه فوق العادهای برخوردار است .اوقات فراغت و گذران آن در دین مبین اسالم
صرفا مدی نیست ،بلکه دیدگاه اسالم نسبت به فراغت ،دیدگاه جامع و کاملی است و برای گذراندن این اوقات قائل به اصولی
است.
اوقات فراغت ،فرصت بینظیری است که حساسیت فوقالعادهای در زندگی انسان دارد ،به همین دلیل میبایست ،برای سپری
نمودن این اوقات اصولی را رعایت کرد؛ زیرا اندکی بیتوجهی نسبت به نحوهی گذران این اوقات ،آسیبها و انحرافات فردی و
اجتماعی را به بار میآورد.
فراغتی که بدونبرنامه و هدف باشد؛ با پوچی و بطالت همراه است ،موجب ضایع شدن فرصتها و امکانات موجود میشود .برای
اجتناب از منفعالنه و بیمارگونه عمل کردن در فراغت ،الزم است انسان از اصولی برای گذران این اوقات پیروی نماید ،تا به
هدف خلقت نزدیک و رضای الهی را جلب و سعادت دنیا و عقبی را کسب نماید .اصولی که رعایت آن موجب استفادهی صحیح
از وقت فراغت میشود عبارتند از :خدامحوری،تناسب با عالیق ،تناسب با استعداد و توانایی ،در راستای خود شکوفایی،
برنامهریزی اجتماعی ،مدیریت زمان.
محوریت خداوند متعال در برنامهریزی فراغت ،انسان را از توجه به هوا و هوس و عالیق فاسد دور نگه می دارد و منجر به کشف
و رشد استعدادها و خودشکوفایی میشود ،و این امر با برنامهریزی اجتماعی و مدیریت زمان محقق خواهد شد.
با توجه به بررسی مختصری که در زمینه ی فراغت صورت گرفته است؛ به اهل قلم و پژوهش ،موضوعاتی در این زمینه
جهت تحقیق و بررسی پیشنهاد میگردد .تطبیق سبک اسالمی گذران فراغت با سبک غربی ،شیوهی گذران فراغت طالب
حوزه علیمه خواهران ،سبک گذران فراغت کودکان ،نوجوانان و جوانان و تأثیر آن در بزرگسالی ،بازی در فراغت و آثار تربیتی
آن و کاردهای فراغت سالم از منظر دین. ...
امید است با بکارگیری اصول گذراندن اوقات فراغت ،شیوهای مومنانه و عاقالنه در گذران زندگی و اوقات فراغت اتخاذ گردد ،تا
سبک گذران فراغت در جوامع اسالمی به عنوان الگویی برای دیگر جوامع معرفی گردد.
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مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،39مرداد 1400
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