
  های لذت معنوی از نگاه قرآن عوامل و زمینه
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 مقدمه
نیهاز  لذت و شادی، از نیازهای اساسی روح و رواِن انسان و از ملزومهات سهالمت جسهم و پید

، توجهه کنند. در قهرآن و احادیهث معصهومین ها آن را آرزو می ای است که همه انسان زندگی
ی است که بها طبیعهت و روِح ای به لذت و شادی شده است. حقیقت لذت، ادراک هر چیز ویژه

شود. در برابهر لهذت، رنه  قهرار دارد و آن،  انسان مالئم و سازگار باشد و موجب شادی و انبساط 
 ادراک امور ناگوار و ناسازگار با طبیعت و روح است. 

گونه که از رسیدن بهه اههداف مهادی  شود. انسان همان لذت به دو گونه مادی و معنوی تقسیم می
برد، رسیدن به اهداف معنوی نیهز  ن، آشامیدن، روابط عاطفی و جنسی خود لذت میمانند خورد

ههایی بیهان شهده  های مهادی، ویژگی بخد خواهد بود. در روانشناسی بهرای لهذت برای او لذت
های مادی، اعضای بهدن و حهواس پنجگانهه و ارتبهاط آن بها عامهل  است. منشأ بسیاری از لذت

هها و  چشهایی و گهوارایی خوردنی ته به سه عنصر، زبان، حهسخارجی است. لذِت خوردن وابس
تهوان عضهوی از اعضهای بهدن و تالقهی آن بها عامهل  هاست، اما در لذت معنوی نمی آشامیدنی

 1خارجی را منشِأ چنین لذتی دانست.
شهود. منشهأ  در تقسیمی دیگر لذت بهه چهارگونهه حسهی، خیهالی، عقهل و معنهوی تقسهیم مهی

پنجگانه است؛ ماننهد لهذت خهوردن و آشهامیدن کهه منشهأ آن، حهس های حسی، حواس  لذت
هایی خیالی هستند که با تجسم خیال و تداعی خاطرات خهوش و زیبها و یها  چشایی است. لذت

های پیچیده فلسهفی  کند. لذِت فهم نظریه رخدادهای شیرینی که در خلسه و خواآ تمثل پیدا می
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ههای ریاضهی و فیزیهک،  ه جهان آفریند، فرمولو علمی، کشف حقایق و رمز و رازهای ناگشود
هایی از لذِت عقلی است. لذِت معنهوی را بایهد در امهوری چهون حهس آزادی، موفقیهت،  نمونه

وجو کرد. از منظر قرآن بنهدگی و ستایشهگری، نجهوا بها آفریننهده  ستوده شدن و مانند اینها جست
جهواری بها خهدا،  وظیفه، انس و ههم جهان، خشنودِی بنده از خدا و خشنودی خدا از بنده انجام

 آیند. شمار می و عامل سعادت و رستگاری جاودان به 1های معنوی شورانگیزترین لذت

 لذت در قرآن و روایت
، و امامهان معصهوم ههای پرشهماری از پیهامبر گرامهی اسهالم های قرآن و روایهت در آیه

ی نمونهه در روایتهی از پیهامبر ضرورت و اهمیت لذت و شادمانی در زندگی بیان شده است؛ بهرا
تهرین بخهد زنهدگی  روز به سهه بخهد، تفهریح و شهادمانی را مهم تقسیم شبانهپس از  اکرم

بخهد  4های خهود را بهه  خواهد تا ساعت در روایتی از مؤمنان می داند. امام رضا مؤمنانه می
همنشهینی و »، «تالش برای تأمین معیشهت و نیازههای زنهدگی»، «مناجات با خدا»تقسیم کنند: 

های  های اخالقی و کاسهتی وگو با دوستان و افراد مورد اعتماد، به منظور برطرف کردن عیب گفت
 2«.های مشروع لذت»و « زندگی

کهه مناجهات بها  بخد زندگی اسهت؛ چنهان های شورانگیز و لذت نشینی با دوستان، از لحظه هم
کنند. در ادامه این روایهت  ی آن را درک میهاست که اولیای اله ترین لذت خداوند نیز یکی از ناآ

نیازهههای  تههرین بخههِد سههبک زنههدگی اسههالمی و از پید ، تفههریح و نشههاط را مهمامههام رضهها
مثابه تجدید قوا و بازیهابی   است. آن حضرت تفریح و لذت را به  گانه زندگی دانسته های سه بخد

 داند. و دیگر فعالیت زندگی می نیرو، برای شادابی و توفیق در عبادت، همنشینی با دوستان
های دنیها، سههمی بهرای کامیهابی خهود برگزینیهد و  از لذت»فرماید:  در حدیثی می امام رضا

ها، باعهث فزونهی میهزان موفقیهت در  های مشروع برآورید؛ لذت آرزوها و تمایالت خود را از راه
و نابسهامانی روحهی و  های مشروع و خردپذیر، به بیمهاری محرومیت از لذت«. شود زندگی می

انجامد. آن حضرت ضمن توجه کامهل بهه نیازمنهدی انسهان بهه  ناپذیر می جسمی مزمن و درمان
در »کهه  داید تفریح و لذت و تصریح و تأکید بهر لهزوِم تهأمین ایهن نیهاز اساسهی، هشهدار مهی

 «.تان آسیب نبیند جویی اسراف نکنید و مراقب باشید، مردانگی و شرافت لذت
                                                           

 .160 – 181؛ ص آفرییش و انسان. ر.ک: محمدتقی جعفری؛ 1
 .327؛ ص فقه الرضاالفقه المنسوآ ؛  . منسوآ به امام رضا2



   211  های لذت معنوی از نگاه قرآن عوامل و زمینه

جویی، مطلهق پذیرفتهه   شهود؛ لهذت ای بشری که آزادی به معنای مطلق آن تروی  میه در مکتب
انگارنهد. بهر اسهاس  ها هر گونه محدودیتی را در مسیر لذت، نادرست می شده است. این مکتب

جویی مغهایر بها حقهوق   ها، هر گونه قید و محهدودیتی در مسهیر لهذت مبانی و اتول این مکتب
بنیهان،  های قرآن ویژه نظام های دینی به که در نظام  دی انسان است. در حالیانسان و در تصاد با آزا

های آسمانی، بر اسهاس  هایی در تشریع و تدوین قوانین وجود دارد؛ زیرا پیروان مکتب محدودیت
دانند. افهزون  مبانی و اتول اعتقادی خود پیروی و پایبندی از دستورات الهی را بر خود واجب می

های علوم تجربی دالیلی بیهان  های شرعی، در منابع دینی و داده بسیاری از محدودیتبرآن، برای 
های دور تا کنون، تألیفاتی بها  شود. از گذشته شده است که از این دالیل به فلسفه احکام تعبیر می

که برای علت حرمت  در دستور کار اندیشمندان سترگ مسلمان قرار دارد؛ چنان 1الشرایععلل نام 
نجسات اموری همچون قمار، مشروبات الکلی، گوشهت شهماری از حیوانهات ماننهد سهگ، و 

در  رضها و... از منظر بهداشت جسمی و روانی دالیل و توجیهاتی ارائه شده است. امام  کخو
رو حهرام کهرده اسهت  خداوند شراآ را از آن »فرماید:  تبیین علت و حکمت ممنوعیت شراآ می

کنهد کهه شهراآ بهرای  های دانهد پزشهکی نیهز تأییهد مهی یافته«. شود که موجب تباهی ِخرد می
سوره مائده، دالیل متعهددی بهرای تحهریم  90های مغزی زیانبار است. در قرآن نیز در آیه  سلول

 شراآ و قمار بازگو شده است.

 لذت معنوی در قرآن
شهوند.  می ها به جسمی، روحی، مهادی، معنهوی، دنیهایی و اخهروی تقسهیم از منظر قرآن لذت

های بازگو شده در قهرآن، در زبهان فارسهی بها اوتهافی چهون شهدیدترین، بهتهرین،  برخی لذت
اند. این اوتاف در قرآن بها واژگهانی همچهون خیهر،  ترین، گسترده و پایدار توتیف شده مطلوآ

کهرد. توان به لذت برتر تعبیهر  ها می گونه لذت بیان شده است. از این احسن، خالدین، باق و ابقی، 
فرمایهد:  کهه قهرآن می های آن اشاره شده است؛ چنان در آیات متعدد قرآنی، به لذت برتر و ویژگی

ذهِ » ْنهاُر خاِلديَن فيها ُنُزال  ِمْن ِعْنذِد اللَّ ات  َتْجر  ِمْن َتْحِتَها اْأَ ُهْم َلُهْم َجنَّ َقْوا َربَّ ِيَن اتَّ  َو مذا لِكِن الَّ
بْ  ِه َخْير  ِلْْلَ ی بها نهرههای یها ردند، برای آنان بهشهتکه از پروردگارشان پروا کسانی ک 2؛رارِ ِعْنَد اللَّ

ی از سهوی خداسهت و آنچهه نهزد یراین به عنهوان آغهاز[ پهذیاند. ]ا جاری است، در آنجا جاودانه
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 «.    اران بهتر استکویکخداست، برای ن

 های رسيدن به لذت معنوی  عوامل و زمينه
عوامل فراوانی برای برخوردار شدن از لذت معنهوی بیهان شهده  ،در قرآن و روایت معصومین

 شود: است که در اینجا به مواردی اشاره می
 رسيدن به مقام رشد. 1

ویژه  ها بهه شود. بسیاری از لذت گونه که بیان شد، لذت به دو گونه معنوی و مادی تقسیم می همان
لذت خهوردن و آشهامیدن، لهذت  گیرد. های مادی از طبیعت و فطرت انسان سر چشمه می لذت

های مشترک انسان و حیوانات و جهزء سهاختار  از لذت 1ارتباط عاطفی با دوستان و رابطه جنسی،
که گریز  هستند؛ چنان  ها، متضمن حیات و بقای انسان وجودی انسان است. بسیاری از این لذت

ان و از ابزارههای تهداوم از رن  و دردی مادی و بیمناکی از آن نیز واکهند طبیعهی و غریهزی انسه
آیند، اما لذت معنوی نیازمند نوعی تربیت و تحول آگاهانه اسهت کهه در  شمار می حیات انسان به

 شود.  اتطالح قرآنی از آن به بندگی و عبودیت تعبیر می
دانهد؛ ههدفی    قرآن رسیدن به مقام رشد را مقصد نهایی نزول قرآن و تربیت و هدایت قرآنهی می   

 ولین آیات سوره جن و از زبان جنیان بازگو شده است: که در ا
َن الْجنِّ   ُقْ  ُأوِحَی ِإلَی  ُه اْسَتَمَع َنَفر  م  ْشذِد   َأنَّ ا يَهذِدی ِإلذَی الرُّ ا عَجب  ا سَمْعَنا ُقْرَءان  َفَقاُلوْا ِإنَّ

َنا َأَحدا   ْشِرَك ِبَرب  ا ِبِه َو َلن نُّ ان ی  ه گروهی از جنکه است امبر! بگو به من وحی شدی؛ ای پَفاَمنَّ
  اند: ما قرآنی شگفت به قرآن گوش فرا دادند و آنگاه به سوی قوم خود بازگشته و به آنان گفته

سهی را کم و هرگهز یها مهان آوردهیکتد؛ پس به آن ا سوی رشد راهنمایی می ه به کم یا دهیرا شن
   2م گرفت.یپروردگارمان نخواه یکشر

سوره حجهرات،  7هدف نهایی نزول قرآن اشاره شده است؛ اما در آیه  در دو آیه سوره جن، تنها به
َنُه في»پردازد:  به تبیین مفهوم قرآنی رشد و آ ار آن می َب ِإَلْيُكُم اْْليماَن َو َزيَّ َه َحبَّ ُقُلذوِبُكْم   َو لِكنَّ اللَّ

َه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َو اْلُفُسوَق َو اْلِعْصياَن ُأولِئذَك ُهذ اِشذُدوَن َو َكرَّ مهان را بهرای شهما ی؛ خداونهد اُم الرَّ
فههر و فسههق و گنههاه را در نظرتههان کاراسههت و یهههای شههما ب داشههتنی قههرار داد و آن را در دل دوست
 «.افتگانندیه از این پن  ویژگی برخوردارند، رشد کند ساخت؛ آنان یناخوشا
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د انسان است و نشانه این رشد، معنای تحول و دگرگونِی گرای بر اساس این آیه، رشد یافتگی به    
باشد. بر اساس اتل تجسم اعمال، باطن گناههان مهتعفن و آلهوده  درک لذت و نفرت معنوی می

کهه بهاطن و  تواننهد بهاطن گنهاه را درک کننهد؛ چنان است و رشد یافتگان، کسانی هستند کهه مهی
زمنِد نوعی تحهول ذائقهه داشتنی است، اما باریابی چنین درکی، نیا ها، زیبا و دوست حقیقت نیکی

ها و باورههای  ها و بر طرف کردن موانهع، شهناخت و دگرگونی طبِع انسانی است که با ایجاد زمینه
تهدری  و در طهول  عمیق توحیدی، تمرین و پیمودن مراحل و منازل سلوک اخالقی و عرفهانی، به

لوک اخالقهی و زمان و فضل الهی دست یافتنی خواهد بهود. در اتهطالح قرآنهی، از سهیر و سه
عرفانی، به عبودیت و بندگی تعبیر شده است. پس از پیمهودن راه بنهدگی، بهه مقهام درک لهذت و 

 نفرت معنوی دست یابد. 
نکته حائز اهمیت در آیه، آن است که باریابی به مقهام رشهد یهافتگی، فضهل الههی اسهت؛ نهه     

ذَب ِإَلذْيُكُم َو »رو در ابتدای آیه آمده است:  حاتل تالش انسان. از این ذَه َحبَّ ؛ یعنهی ایهن «لِكنَّ اللَّ
 دهد.   های مؤمنان قرار می فضل خداوند است که ایمان را محبوآ دل

 دوستی و خشنودی متقابل خدا و بنده. 2

بهودن و   داشهتن، محبهوآ  هایی که فهرد قهادر بهه تجربهه آن اسهت، لهذِت دوسهت در میان لذت
ههای  از فرد، را باید از شدیدترین و شورانگیزترین گونهه رضایتمندی از زندگی و خشنودِی دیگران

دوستی و خشنودی متقابل میان خدا و انسهان مهدار  های قرآن  ها دانست. در شماری از آموزه لذت
، «محبهت»و « رضها»توجه قرار گرفته است. بر این اساس در منابع اخهالق عرفهانی از دو مقهام 

ستی و خشنودی متقابهل خهدا و انسهان، بهاالترین لهذت در قرآن، دو 1میان آمده است.  سخن به
معنوی و فوز عظیم معرفی شده است و آن لذت، زمانی است که خدا از بنده خود خشهنود باشهد 

 54و او را دوست بدارد و بنده نیز از خدای خوید خشهنود باشهد و او را دوسهت بهدارد. در آیهه 
 شاره شده است:سوره مائده به محبت متقابل خدا و برخی بندگان ا

وَنهُ  ُهْم َو ُيِحبُّ ُه ِبَقْوم  ُيِحبُّ ِيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اللَّ َها الَّ ذ   يا َأيُّ  َأِذلَّ
ة  َعَلی اْلكاِفريَن ُيجاِهُدوَن في ِه َو ال َيخاُفوَن َلْوَمَ  ال  َعَلی اْلُمْؤِمنيَن َأِعزَّ ِئذم  ذِلذَك َسبيِ  اللَّ

ُه واِسع  َعليم   ِه ُيْؤتيِه َمْن َيشاُء َو اللَّ س از کهد! ههر یها  مهان آوردهیه اکهسانی ک؛ ای َفْضُ  اللَّ
ه آنها را کآورد  رساند. خداوند جمعیتی را می انی نمیین خود بازگردد، هبه خدا زییشما، از آ
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افران کهمتواضهع، و در برابهر  ز  او را دوست دارند، در برابهر مؤمنهانیدوست دارد و آنان هن
چ مالمتگری هراسهی ینند و از سرزند هک رومندند. آنها در راه خدا جهاد مییسرسخت و ن

دهد و هفضل  خدا  ند  مییسته ببیس بخواهد هو شاکه به هر کن، فضل خداست یندارند. ا
 ع، و خداوند داناست.یوس
ذُه َعذْنُهْم َو َرُضذوا َعْنذهُ »رت قرآن، خشنودی متقابل خدا و بنده بها عبها 1در چهار آیه ؛ َرِضذيَ اللَّ

نیز از این  2، مطرح شده است. در دو آیه«خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از خدا خشنودند
ن است ی؛ و اذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظيُم »خشنودی متقابل بنده و خدا به کامروایی عظیم تعبیر شده است: 

 «.روزی بزرگ!یپ
هایی است کهه در  پاداش پارسایان نزد پروردگارشان، باغ»عمران آمده است:  سوره آل 15در آیه    

َو َأْزَواج  »فرمایهد:  در ادامه آیهه مهی«. زیر درختان آن، نهرهایی روان است و در آن جاودانه باشند
ِه َأْكَبُر  َرة  َوِرْضَوان  ِمَن اللَّ خشهنود و آنهان نیهز از  و برای آنان همسرانی است و خهدا از آنهان ؛ُمَطهَّ

نامد. در نگهاه  ترین پاداش و عظیم می در این فراز آیه، خشنودی خداوند را بزرگ«. خدا خشنوداند
الهی، حقیقت رستگاری است و بهشت بدون رضایت خهدا، عهذابی  رضوان  عالمه طباطبایی

و علت نکره بهودن  پرداخته« رضوان»به بررسی واژه  المیزان دردناک خواهد بود. عالمه در تفسیر
داند. عالمه، بنهدگی عاشهقانه را  این واژه را تعظیم و غیر قابل فهم و درک بودن حقیقت رضوان می

 3داند؛ نه بندگی که به طمع بهشت و بیمناکی از آتد باشد.. هدف اتلی آفریند انسان می
برای جلب رضایت برای آنکه مورد توجه شخصی قرار بگیریم، باید رضایت او را جلب کنیم و     

شهود،  او باید کارهایی را که او دوست دارد، انجام دهیم و از کارهایی که باعث ناخشنودی او مهی
ذَه »عمهران بیهان شهده اسهت:  سهوره آل 31پرهیز کنیم. این نکته در آیه  ذوَن اللَّ ُقذْ  ِإْن ُكْنذُتْم ُتِحبُّ

ِبُعوني ُه َو َيْغِفْر َلُكْم   َفاتَّ ذُه َغُفذور  َرحذيم  ُيْحِبْبُكُم اللَّ اگهر خهدا را دوسهت »؛ بگهو: ُذُنذوَبُكْم َو اللَّ
ز  شهما را دوسهت بهدارد و گناهانتهان را ببخشهد و خهدا یهد! تا خدا هنینکروی ید، از من پیدار می

دهد که بهه مهردم بگویهد بهرای  خداوند در آیه به فرستاده خود دستور می«. آمرزنده مهربان است
   4دا، باید از از دستورات الهی  پیروی کنند.برخورداری از لذِت محبت خ
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ِ»، سه راه را برای رسیدن به رضایت و خشنودی خداوند بیان فرمهوده اسهت: امام جواد ِِثَلََلث 
َِْ ُغ  لَدقَ ِِيَبَ  ُةِالصو َْ ِتغ َفاِرَِوَِخف ُضِال َجانِِبَِوِكَث ل ُةِاَِلس  َْ ِكَث 

ِ َواَ ِاّلَله سهه چیهز اسهت کهه  1؛ِبال َعب ِدِِرض 
 «.  رساند: زیاد استغفار کردن، فروتنی و زیاد تدقه دادن ضوان خداوند متعال را به بنده میر
 . نماز همراه با اشتياق و عشق 3

در سلوک عبادی، اشتیاق به عبادت، آغاز راه و تهالش بهرای رسهیدن بهه چیهزی اسهت کهه از آن 
وشهیم تها از محبهوآ خهود ک ایم و می ای است که محبوآ را یافته محروم هستیم و عشق، مرحله

وجوی یافتِن چشمه است و عاشق، مشتاقی است کهه  ای در جست مشتاق، تشنه 2پاسداری کنیم.
کوشد و بیمناک و نگراِن از دست دادن محبوآ خهود اسهت.  به چشمه رسیده و برای حفظ آن می

ی در روایهاتی از پیهامبر گرامه 3شوق، پید از وتول به محبهوآ و عشهق پهس از وتهال اسهت.
لَلَةِقُْبلاُ ِ»کنهد:  نماز را وسیله قرآ و نزدیکی به خدا معرفی می حضرت  ، آناسالم ِالصو إ و
ِِْ برای اولیای الهی، قرآ و همجواری با خهدا، بهاالترین لهذِت معنهویی اسهت. بهدون  4«.الُمؤِم

تواند عامل نزدیک شدن به خداوند باشد که بها شهوق و عشهق هحضهور قلهب   تردید نمازی می
اه است. نمازی که بر اساس انجام وظیفه و یا ترس از آتد انجام شود، فاقد لذتی اسهت کهه همر

شود؛ هر چنهد انجهام وظیفهه و احسهاس رههایی از عهذاآ و  در انس و قرآ به خدا دریافت می
 بخد خواهد بود. مجازات نیز خود به نوعی لذت

ذاَلِة َقذاُموْا »ماید: فر قرآن درباره منافقانی که از ایمان و شوق تهی هستند، می ِإَذا َقذاُموْا ِإَلذی الصَّ
نماز با حضور قلب، یعنی «. زندیزند، با اکراه و سستی برخیهمنافقان  چون به نماز برخ 5؛ُكَساَلی

که عظمت، شهکوه و زیبهایی  درک حضور خدا و زیارت هدیدار  خداست. پیشوایان معصوم
کردنهد تها بها    شهماری مهی قهراری و لحظه نماز بی اند، برای فرا رسیدن وقت جمال حق را دریافته

ِ»فرموده است:  رمؤمنانیمحبوآ خود دیدار کنند. ام َقاَملِ َِأف  ِ ََلُةِِف ِاِل  َِقاَمِتِالصو َوَِمع نَىَِقد 
يَاَرةَِِوق ُتَِِِحا َِ ارتنامه مهؤمن اسهت ینماز، ز«. عنی زمان زیارت فرا رسیدی"قد قامت الصالْه"  6؛الزِّ
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اجُِ»د. چنهین نمهازی باعهث عهروج خواههد شهد: یستا ، معبود خود را میکه در آن َْ ل لََلُةِِمع  ِِالصو
ِمْ  فرماید:  الله جوادی درباره آ ار نماز می آیت 1«. الُمؤ 

ذال»نقد نماز در زندگی مؤمن آن است که او را از فرو افتهادن در تبهاهی بهازدارد:   ةْ إَنِّ الَصِّ
اگهر نمهاز «. دارد ها و گناه بهاز مهی نماز هانسان را  از زشتی 2؛نَكرِ َتْنَهي َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُم 

ایم و هنوز به مرحله  ای از نماز نداشته  ه آدمی را از گناه باز نداشت و یا او را تطهیر نکرد، بهر
 تواند معراج باشد.  ن نماز نمییایم. ا دهینرس« َتْنَهي َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمنَكرِ »

در  3دههد. ها را دوست دارد و آن را بها اشهتیاق و عاشهقانه انجهام مهی ، همه عبادتمؤمن حقیقی
   آمده است: روایتی از پیامبر

َلِلَهلاِفَُهلَوِ ْو هاِِبَجَسلدِ َِوِتََفل َْ َِمَِْعَشَقِالِعباَيَ َِفعانَقَهاِوِاََحبَهاِِبقََبِهَِوِباَشل
ِِ َافَضُ ِالنَا

ني ِالدُّ َْ ٍَِْليُبالىَِعَىَِماِاَصبَ ِِم ِاَمِعََىِيُس ٍْ بهترین مردم، کسانی هستند کهه  4؛اَِعَىُِعس
گیرند و عبهارت را بها شهادمانی انجهام  اند و آن را مانند معشوق در آغوش می عاشق عبادت

کننهد و بهرای آنهان تفهاوتی  مشغولی جز نمهاز، فهارغ مهی دهند، و خود را از هر گونه دل می
 آرامد باشند.  کند در زندگی دنیا، در سختی و یا در نمی
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