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هچکید

Leisure time activities are very important moment for personality development and guiding

human forward to God and maintenance their health. Improper use of leisure time can cause

many of psychological and physical illness and risky behaviors. Islam is the religion of life by

developing basic ways to keep us healthy and how to use leisure time is one of the important

issues.

Method: So this literature review study aims to explain correct ways for use of leisure time in

Quran and traditions.

Results: Briefly these ways have been fall into three categories: 1, The philosophical challenge

of the purpose of creation, to explain the world and hereafter backwash of LAHV and LAEB

(meaningless, harmful and unmoral plays). 2, Healthy lifestyle such as nutrition, exercise, sleep,

relationships, marriage, clothing that includes leisure time as well.3, Worship and satisfy the need

for praise of creator that have been integrated with cognitive purposes in the form of prayer,

fasting, and mentions are presented to Muslims.

Advice to exercise, health, movement the nature, travel and relationships with family that

specially depended to Leisure time play important roles in maintaining and improving the health

of individuals and society.

Leave transgression (Maharrem), avoiding over-consumption and squander are examples of

preventive orders that unfortunately human beings to commit by evil in the name of leisure,

fooling them.

Conclusions: The correct planning leisure time based on religion and science is an effective way 

to guide this time in order to achieve happiness, bless and health of families.
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مشغولآنهاهبتوانمیاوقاتایندرکههستنداموریمهمترینازآیندمیشماربهشادابیوسالمتیدرمؤثرپارامترهایمهمترین

وانتخابرکنادرناشایستولعبلهوامورازپرهیزوزندگیهدفوفلسفهبهتوجهوبخشسالمتهایشادیهمچوناموری.شد
ونمازبرپاییربمبنیالهیدستوراترعایتباپرستشبهنیازحسارضایوامورتمامدرصحیحزندگییشیوهیکبرگزیدن
بهنیزراهشایستومناسبزندگیسبکیکدهد،میپوششخوبیبهرافراغتاوقاتآنکهبرعالوه...وزیارتودعاخواندن
.بودخواهدالهیقربوسعادتنهایتوتندرستیوسالمتیازبرخورداریآنینتیجهکهآوردخواهدارمغان

یاوآننگهداریوحفظکهاستهاانسانزندگییالزمهوپروردگارمهمهاینعمتازسالمتیوتندرستیداشتنطرفیاز
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هکاستزندگیدرمهمامراینبهدینتعالیموقرآنهایآموزهواسالمدینخاصوویژهتوجهباشدمیمهمآنچهاما
کار،وفعالیت،مناسبتغذیهازاعمزندگیصحیحشیوهواندنمودهتشریحومعرفیآنگذرانبرایراایشایستههایشیوه

اوقاتشاملکهاندنمودهبیانکاملوکلیصورتبهرا....وپوششزناشویی،ارتباطات،هنگامبهومناسبزماندرخواب
.(61آیهغافر،67آیهیونس،)گرددمینیزفراغت

انْصَبْفَفَرَغْتَفَإِذَا»است؛شدهاشارهآنبهصراحتبهقرآندرکهاستایگونهبهزندگیدراوقاتاینارزشواهمیت
رویارتپروردگسویبهاشتیاقباوکوشطاعتبهیافتیفراغتوقتهرازپسیعنی.(8-7/انشراح)«فَارْغَبْرَبِّكَوَإِلَى
ودبهروزشبانهتقسیمواستراحتبهیونسسوره67آیهونبأسوره11تا9آیاتمزمل،سوره7آیهماننددیگریآیات.آور

ردشگفراغت،اوقاتگذرانمناسبهایشیوهوهاراهازیکینمونهعنوانبهودارداشارهاستراحتزمانوکارزمانزمان؛
والهیآیاتدرتدبرنیزوپیشینیانعاقبتازگیریعبرتوزمیندرسفروسیربهراهاانسانقرآنکهاستسیاحتوسیرو

.(11/انعام)خواندمیفراسبحانخدایآثار
(آلهویهعلاهللصلی)اکرمپیامبرمثال؛عنوانبهاستشدهاشارهآنازبهرهوفراغتاوقاتامربهگوناگوندرروایات

الفصاحه،نهج)«شوددیده]دلیافسرده[خشکیشمادیندرکهندارمدوستزیراکنید،بازیکنید،تفریح»:فرمایندمی
فارغدنـیاهایغصـهوغمازراخودتوانـیدمیچـههر»:فرمایندمیدیگرجاییدرهمچنینو(1360،87
.(74:168ج؛1404مجلسی،)«سازید

وآفاقدرتفکر:ماننددارند؛توجهصحیحزندگیشیوۀومطلوبفراغتیهایفعالیتبهروایاتازبسیاریکلیصورتبه
چیدن،صورتوسراصالحاستحمام،غسل،وضو،)بدنبهداشت،(بیمارانعیادتمهمانی،رحم،صله)بازدیدودیدانفس،
درمشارکتآرامش،واستراحت(کشیدنسرمهمالی،روغنکردن،خضابزاید،موهایزدودنزدن،مسواکها،ناخن
هایستنشدرشرکت،...وهالباسشستنوخانهکردنتمیزوشووشستفرزندان،آموزشوتربیت:مانندخانه،امور

خیرهایکاردرمشارکتنیازمندان،وفقرااطعامواکرامقبور،اهلزیارتجنازه،تشیعدرشرکتافزایی،دانشوعلمی
وگردشوتفریحسفر،طبیعت،درگذاروگشت(اجتماعیوسیاسیوظایفادایدرختکاری،همیاری،وهمکاری)خواهانه

.(41آملی،جوادی)...وداریزندهشبمانندنوافلانجام
جسمی،قوایورشپردربسزایینقشتفریحیوفراغتیهایفعالیتاززیادیبخشکهاستآنمؤیدفراوانتجربیشواهد
بهشدنتارگرفازیاوکنندمیآمادهخودهاینقشایفایوبهترزندگیبرایراآنهاودارندافراداخالقیوفکریروحی،
شده،انجامتمطالعا.داردمیاماندرهستند،برندسالمتیبینازوکنندهتهدیدکهمخربوفرسایندهپیامدهایوهاآسیب
براتیونجاریاننک؛)اندکردهتأکیدسالمتفریحیهایفعالیتبرخیبررامثبتنتایجوآثارازایگستردهطیفترتب
اعمالواقداماتوتفریحاتواوقاتاینازسالمگیریبهرهباکه(60-1384،71دیگران،ومرادی،98-1371،115سده،

.بخشیدبهبودونمودحفظراسالمتیتوانمیزمان،ایندرمتناسب
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