
 23/7/97درس خارج فقه بازی های رایانه ای جلسه نهم، 

حجه االسالم و المسلمین خادمی  ای توسط استادهای رایانهنهمین جلسه از درس خارج فقه بازی

 . در مدرسه علمیه آیۀ اهلل بروجردی برگزار شد کوشا

 معنای لغوی لهو
قبل از ورود به آیات و روایات در موضوع لهو ابتدا روش به دست آوردن معنای لغوی در اینجا بیان می شود و به 

 .صورت عملی در واژه لهو پیاده می شود

 روش به دست آوردن معنای لغوی

در فهم لغات یک نکته اساسی، توجه به استعماالت لغوی است و باید معناها با استعماالت گفته شود. گاهی مواقع 
حروف جر معنای واژها را ضد هم می کنند . آیا کلمه متعدی بنفسه است یا با حرف جر متعدی می شود و با چه حروف 

ماالت صرفی آن کدام است، ایا ناقص واوی است یا یای است مثل لهَی یلهو، و لهوا یلهی جری متعدی می شود. استع
 .و حرف جر هر کدام از این استعماالت فرق می کند که با باء و عن می ایند

جناب اقای  برخی در لغات، واژه ها را به یک معنا بر می گرداند این یک روش است و همه این را قبول ندارند مثال
در کتاب التحقیق این کار را کرده است و ما نمی خواهد صحت یا غلط بودن این روش را بیان کنیم . و  مصطفوی

 .برخی قائل اند که استعماالت با هم فرق می کنند

ید ابتدا تمام معانی مشترک و همچنین استعماالت را جمع اوری کنیم و معنای مشترک را از بین آنها بیرون بکشیم و با
 اختالف ها را هم مشخص کنیم تا روشن شود که آیا این واژه، یک ریشه و معنا دارد یا نه؟

 .و از طرفی باید از کتاب لغت قدیمی استفاده کرد و به این سمت حرکت کرد

 تطبیق این روش در لهو

 :این را پیاده می کنیم« الباء»در معنای لهو از لهی یلهو با حرف جر 

 «]1[ما شغلک من هوی و طرب»

 :برخی از لغویین و مفسرین لهو را اینگونه تعریف کردند

 «]2[ما یشغل االنسان عما یعنیه و یهمه»

 «]3[اللهو هو اللعب و العبث المر غیر معلوم الفائده»برخی دیگر لهو و لعب را مترادف دیده اند: 

 :ابن فارس لهو را اینگونه معنا می کند
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  4«اللهو کل شی شغلک عن شی»

 :بن منظور در باره لهو می نویسدا

 ]5[«اللهو ما لهوت به و لعبت به و شغلک من هوی و طرب و نحوهما»

 :لویس معلوف با ذکر معنای ابن منظور در ادامه با اجتهاد خود قیدی را به معنای لهو اضافه می کند

 ]6[«فیلهیه ء الذی یتلذذ به اإلنساناللهو ما لهوت به و شغلک من هوى و طرب و نحوهما الشی»

 .این معانی از لهو در کتب لغت که از ریشه )لهی یلهو( است و استعمال آن با حرف جر باء است

 و است آن اجمال معنا، این مشکل  معنای اول که از لغوی های بزرگ آمده است و در کتب دیگر هم آمده است اما
 .بیانیه است یا نشویه است من آیا که است این از آن اجمال

 طرب در این معنا به معنای خفت سبک سری که تعتری االنسان لشده فرح او حزن

 .آن چیزی که هوی و هوس و یا هیجان باشد که شما را مشغول می کند این اگر من بیانیه باشد

  .اگر من ناشئه باشد: منشا و برخاسته از شادی و هوی باشد

یانیه گرفته است. از اینرو مابعد از من، مصادیق و مثال به حساب می آیند. اما ناشئه باشد که لذا لسان العرب من را ب
 .مشغولیت باید ناشی از اینها مثل هوی و طرب باشد. و ناشئه که باشد زیاد تاثیری ندارد

 .اگر من بیانیه باشد احتمال مثال دارد اما اگرنشویه باشد احتمال مثال نیست

 .که چه بیانیه باشد و چه نشویه باشد فرقی نمی کند و هر کدام معنای لهو را محدود می کنداحتمال می دهم 

 .معنای پنجم، محدود کننده معنای اول است 

حال از بین معانی بیان شده کدام معنا را اتخاذ کنیم: باید دید که لغویها سراغ مطلق رفتند یا محدود . در بین لغویی ها 

 است این دیگر سوال حال    گفته است و اگر لغویی متفرد در ذکر معنا بود او را باید کنار بگذارید.تنها ابن فارس مطلق 
 .است مطلق جهت دو هر از فارس ابن کالم و  کند؟ مشغول چیزی چه از باشد؟ چی کننده مشغول که

چهارمی محدود کرده است. ایشان لذا معانی محدود بیشتر اند اولی و دومی و سومی که لهو را به لعب معنا کرده است. 
 .از متاخرین هستند و اجتهاد کرده است لذا موید ایشان تنها صحاح است. لذا این هم کنار می رود

مایشغل االنسان عما یعنیه و یهمه: این هر چند متفرد است اما دیگران هم ان را بیان کردند و قید آن از توضیح 
ت و کلماتش اطالق دارد. چرا که اگر از کار مهمتری باز ندارد نمی گویند واضحات است و هیچ کس با ان مخالف نیس

 .از آن کار بازداشت



هفتمین معنا؛ معنای المنجد است که معنای لسان را اورد اما قید اضافه ای اورد که ریشه ای برای آن پیدا نشد. در 
 در ما لهوت است« ما»ه عبارت ایشان، کلمه الشی آورده شده است که خود عام است و بیان کنند

 بحث عرفی

 .اگر این تعاریف شامل مصادیق یقینی عرفی نشوند تعریف شکسته می شود و مثال نقض پیدا می کند

مثال معنای اول با بازی های بچه که مشغولیت در باره او معنا ندارد لذا لهو در باره او استعمال نمی شود و لذا برخی 
ست که هدف دارنند لذا برخی افتراق بین لهو و لعب همان بازی های بچه گانه مثال گفته اند که لهو برای کسانی ا

 .زدند

بقیه را اگر بخواهیم بیان کنیم باید جمع کنیم و مشترکات را دربیاوریم . کاری که المنجد کرده است. هر چند او 
 .نیستقیدهای اضافی را اورده است. اما نکته این است که المنجد از کتب لغه معتبر 

و در آخر باید گفته شود که با توجه به هر دو استعمال لهو، در عرف و لغت، معنای که در آن دو می تواند مشترک باشد 
 .همان معنای مشغولیت است

 :جمع بندی

لهو به این معنا دارای قیودی است که مورد اتفاق همه اهل لغت است و آن قیود عبارت است از: مشغولیت زا بودن،  
ی زمینه نفسانی داشتن، لذت بخش بودن، مانع کارهای مهم شدن، هدف خاصی نداشته باشد. )هر چند دو معنای دارا

 (اخر می توانند به یکی برگردند

 از گفته های لغوی ها فهمیده می شود که همه، این را لهو می دانند اما ایا لهو همه اش این است؟

باتوجه به اینها می توان گفت که هر لهوی سرگرمی است اما هر سرگرمی لهو نیست و رابطه آن ها عام و خاص مطلق 

 .است خاص لهو و  است که سرگرمی عام است

شامل آنجایی که کار مهم نیست هم می « ما شغلک»در اینجا باید گفت که معنای هشتمی هم می توان بیان کرد که 
که انسان را از امر مهم باز »د گفتن مشغولیت درباره آن درست نیست بنابراین می توان این قید را شود و اگر مهم بو

جزء ویژگی ها نیاورد اما از آن جهت که تعریف صریح تر و شفافتر باشد این قید را نیز می آوریم. و در نتیجه « می دارد
 .است بهترین تعریف لغوی همان تعریف خلیل بن احمد در کتاب العین

 در اگر و است  راغب اصفهانی در مفردات استعماالت و معانی مختلف لهو را آورده است و همین معنی را برداشت کرده
 .است مصداق باب از است شده مال و اوالد و زن به مثال موارد برخی

هو المرأة و الولد فتخصیص لبعض ما هو من زینة [ و من قال: أراد بالل17ّقال تعالى: لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً ]األنبیاء/ »
 ]7[«.الحیاة الدّنیا التی جعل لهوا و لعبا. و یقال: أَلْهاهُ کذا. أی: شغله عمّا هو أهمّ إلیه



 .برخی به زن مثال زدن و برخی مطلق لهو را مصداق آن دانسته اند« لو اردنا ان نتخذ لهوا....»درباره آیه ی 

 .(: حیات در قران سه گونه است دنیا و اخرت و حیات طیبه است 36محمد « ) و ما الحیاه الدنیا اال لعبا و لهوا»

جْحَدُونَ  غَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فَالْیَوْمَ نَنْسَاهُمْ کَمَا نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِهِمْ هذَا وَ مَا کَانُوا بِآیَاتِنَا یَالَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ

 .دهند می قرار خود دین را لهوی امور انسانها گونه این ﴾51 اعراف﴿
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