
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 از کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان  شتمهخالصه فصل 

 تفریح در اسالمموضوع: 

 139تا  131صفحه: 

***************** 

داشته  قران کریم و با پیشوایان اسالم  توانند هیچ ارتباط اصیلی با  که نمی روایات صوفیانه  به استناد برخی   ✓

، نشاط در زندگی داشتن و امثال اینها را برای یک مسلمان  تفریح کردنهای متمادی تا به االن  باشند، قرن

 اند. معرفی کرده نقطه ضعف  ارزنده 

است. یعنی نه فقط به عنوان تجدید    نیازهای زندگی انساناصوال تفریح یکی از  نظر اسالم  در حالی که طبق   ✓

مطرح است. خدای آفریدگار طبعت و نظام طبیعت خواسته  نیازهای اصلی  قوا بلکه اصوال به عنوان یکی از  

 است آدمی با احساس احتیاج به تفریح همواره نشاط زنده ماندن و زندگی کردن داشته باشد. 

و مکتب زندگی باید برای ارضای این  نظام اجتماعی  یح یکی از نیازهای طبیعی بشر است و یک  اصوال تفر ✓

 خواسته طبیعی فکری کند 

هیچ کس حق ندارد تفریحات حالل را حرام یا حتی به عنوان  حت قرآن در نفی تحریم حالل الهی  اطبق صر ✓

 یز اصلی یک انسان است.یک نقص بداند. و صدها آیه نوید به بهشت موید این است که نشاط ن

است. یعنی موافق وجدان جمعی عرفی است و  دین فطرت  این است که بگوییم  اسالم ترین امتیازات  از بزرگ  ✓

 ای انجام دهد. قرار نیست کسی در اسالم برای متدین شدن کار خارق العاده 

ولی نه برای یک طبقه و یک قشر بلکه برای عموم کوشش کنند. این    ها همواره برای زندگی بهترمسلمان ✓

ای که گروهی از مردم از همه  که تقسیم ثروت غیر عادالنه است، در جامعه ای  جامعه واقعیتی است که در  

 نیز مفهومی ندارد. تفریح سالم چیزی برخوردارند و اکثیریتی از بخور و نمیری هم برخوردار نیستند، 

احساس تنهایی تواند به آسانی تحمل کند که تنهاست.  کنیم که هیچ انسانی نمیمی  ر دنیای زندگی امروز ما د ✓

مان، طبق تعالیم تربیتی اسالم رفیق و  . اگر توانستیم برای کودکان و نوجوانان و جوانان جامعه مشکل است

 شود.او به فساد کشیده می دمی جور کنیم که بسیار خوب است وگرنه هم

، پشت و پناه یکدیگرند. برای اینکه خصلت انسان  مردان و زنان با ایمانوید مردم با ایمان  گا صراحت می قرآن ب ✓

هایی تهیه کرد تا حس نکنند  تواند تنها زندگی کند. و باید برای مردم جامعه برنامه این است که در جامعه نمی 



 

 

خطری  احساس این محرومیت  مانند.  به حکم ایمن و به حکم پایبندی به دین از مواهب زندگی کال محروم می 

 گذارید. و هدفی است که شما به آن احترام می بزرگ برای ایده 

 


