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مقدمه

روان انسان و از ملزومهات سهالمت جسهم و پیدنیهاز
لذت و شادی ،از نیازهای اساسی روح و ِ
زندگیای است که همه انسانها آن را آرزو میکنند .در قهرآن و احادیهث معصهومین  ،توجهه
ویژهای به لذت و شادی شده است .حقیقت لذت ،ادراک هر چیزی است که بها طبیعهت و روح
ِ
انسان مالئم و سازگار باشد و موجب شادی و انبساط شود .در برابهر لهذت ،رنه قهرار دارد و آن،
ادراک امور ناگوار و ناسازگار با طبیعت و روح است.
لذت به دو گونه مادی و معنوی تقسیم میشود .انسان همانگونه که از رسیدن بهه اههداف مهادی
مانند خوردن ،آشامیدن ،روابط عاطفی و جنسی خود لذت میبرد ،رسیدن به اهداف معنوی نیهز
برای او لذتبخد خواهد بود .در روانشناسی بهرای لهذتهای مهادی ،ویژگیههایی بیهان شهده
است .منشأ بسیاری از لذتهای مادی ،اعضای بهدن و حهواس پنجگانهه و ارتبهاط آن بها عامهل
لذت خوردن وابسته به سه عنصر ،زبان ،حهس چشهایی و گهوارایی خوردنیهها و
خارجی استِ .
آشامیدنیهاست ،اما در لذت معنوی نمیتهوان عضهوی از اعضهای بهدن و تالقهی آن بها عامهل
1
منشأ چنین لذتی دانست.
خارجی را ِ
در تقسیمی دیگر لذت بهه چهارگونهه حسهی ،خیهالی ،عقهل و معنهوی تقسهیم مهیشهود .منشهأ
لذتهای حسی ،حواس پنجگانه است؛ ماننهد لهذت خهوردن و آشهامیدن کهه منشهأ آن ،حهس
چشایی است .لذتهایی خیالی هستند که با تجسم خیال و تداعی خاطرات خهوش و زیبها و یها
لذت فهم نظریههای پیچیده فلسهفی
رخدادهای شیرینی که در خلسه و خواآ تمثل پیدا میکندِ .
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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و علمی ،کشف حقایق و رمز و رازهای ناگشوده جهان آفریند ،فرمولههای ریاضهی و فیزیهک،
لذت معنهوی را بایهد در امهوری چهون حهس آزادی ،موفقیهت،
لذت عقلی استِ .
نمونههایی از ِ
ستوده شدن و مانند اینها جستوجو کرد .از منظر قرآن بنهدگی و ستایشهگری ،نجهوا بها آفریننهده
خشنودی بنده از خدا و خشنودی خدا از بنده انجام وظیفه ،انس و ههمجهواری بها خهدا،
جهان،
ِ
شورانگیزترین لذتهای معنوی 1و عامل سعادت و رستگاری جاودان بهشمار میآیند.
لذت در قرآن و روایت

در آیههای قرآن و روایهتههای پرشهماری از پیهامبر گرامهی اسهالم و امامهان معصهوم ،
ضرورت و اهمیت لذت و شادمانی در زندگی بیان شده است؛ بهرای نمونهه در روایتهی از پیهامبر
اکرم پس از تقسیم شبانهروز به سهه بخهد ،تفهریح و شهادمانی را مهمتهرین بخهد زنهدگی
مؤمنانه میداند .امام رضا در روایتی از مؤمنان میخواهد تا ساعتهای خهود را بهه  4بخهد
تقسیم کنند« :مناجات با خدا»« ،تالش برای تأمین معیشهت و نیازههای زنهدگی»« ،همنشهینی و
گفتوگو با دوستان و افراد مورد اعتماد ،به منظور برطرف کردن عیبهای اخالقی و کاسهتیهای
2
زندگی» و «لذتهای مشروع».
همنشینی با دوستان ،از لحظههای شورانگیز و لذتبخد زندگی اسهت؛ چنهانکهه مناجهات بها
خداوند نیز یکی از ناآترین لذتهاست که اولیای الهی آن را درک میکنند .در ادامه این روایهت
امههام رضهها  ،تفههریح و نشههاط را مهمتههرین بخههد سههبک زنههدگی اسههالمی و از پیدنیازهههای
ِ
بخدهای سهگانه زندگی دانسته است .آن حضرت تفریح و لذت را به مثابه تجدید قوا و بازیهابی
نیرو ،برای شادابی و توفیق در عبادت ،همنشینی با دوستان و دیگر فعالیت زندگی میداند.
امام رضا در حدیثی میفرماید« :از لذتهای دنیها ،سههمی بهرای کامیهابی خهود برگزینیهد و
آرزوها و تمایالت خود را از راههای مشروع برآورید؛ لذتها ،باعهث فزونهی میهزان موفقیهت در
زندگی میشود» .محرومیت از لذتهای مشروع و خردپذیر ،به بیمهاری و نابسهامانی روحهی و
جسمی مزمن و درمانناپذیر میانجامد .آن حضرت ضمن توجه کامهل بهه نیازمنهدی انسهان بهه
لهزوم تهأمین ایهن نیهاز اساسهی ،هشهدار مهیداید کهه «در
تفریح و لذت و تصریح و تأکید بهر ِ
لذتجویی اسراف نکنید و مراقب باشید ،مردانگی و شرافتتان آسیب نبیند».
 .1ر.ک :محمدتقی جعفری؛ آفرییش و انسان؛ ص .160 – 181
 .2منسوآ به امام رضا

الفقه المنسوآ ؛ فقه الرضا ؛ ص .327
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در مکتبهای بشری که آزادی به معنای مطلق آن تروی میشهود؛ لهذتجویی ،مطلهق پذیرفتهه
شده است .این مکتبها هر گونه محدودیتی را در مسیر لذت ،نادرست میانگارنهد .بهر اسهاس
مبانی و اتول این مکتبها ،هر گونه قید و محهدودیتی در مسهیر لهذتجویی مغهایر بها حقهوق
انسان و در تصاد با آزادی انسان است .در حالی که در نظامهای دینی بهویژه نظامهای قرآنبنیهان،
محدودیتهایی در تشریع و تدوین قوانین وجود دارد؛ زیرا پیروان مکتبهای آسمانی ،بر اسهاس
مبانی و اتول اعتقادی خود پیروی و پایبندی از دستورات الهی را بر خود واجب میدانند .افهزون
برآن ،برای بسیاری از محدودیتهای شرعی ،در منابع دینی و دادههای علوم تجربی دالیلی بیهان
شده است که از این دالیل به فلسفه احکام تعبیر میشود .از گذشتههای دور تا کنون ،تألیفاتی بها
نام عللالشرایع 1در دستور کار اندیشمندان سترگ مسلمان قرار دارد؛ چنانکه برای علت حرمت
و نجسات اموری همچون قمار ،مشروبات الکلی ،گوشهت شهماری از حیوانهات ماننهد سهگ،
خوک و ...از منظر بهداشت جسمی و روانی دالیل و توجیهاتی ارائه شده است .امام رضها در
تبیین علت و حکمت ممنوعیت شراآ میفرماید« :خداوند شراآ را از آن رو حهرام کهرده اسهت
که موجب تباهی ِخرد میشود» .یافتههای دانهد پزشهکی نیهز تأییهد مهیکنهد کهه شهراآ بهرای
سلولهای مغزی زیانبار است .در قرآن نیز در آیه  90سوره مائده ،دالیل متعهددی بهرای تحهریم
شراآ و قمار بازگو شده است.
لذت معنوی در قرآن

از منظر قرآن لذتها به جسمی ،روحی ،مهادی ،معنهوی ،دنیهایی و اخهروی تقسهیم میشهوند.
برخی لذتهای بازگو شده در قهرآن ،در زبهان فارسهی بها اوتهافی چهون شهدیدترین ،بهتهرین،
مطلوآترین ،گسترده و پایدار توتیف شدهاند .این اوتاف در قرآن بها واژگهانی همچهون خیهر،
احسن ،خالدین ،باق و ،
ابقی بیان شده است .از اینگونه لذتها میتوان به لذت برتر تعبیهر کهرد.
در آیات متعدد قرآنی ،به لذت برتر و ویژگیهای آن اشاره شده است؛ چنانکهه قهرآن میفرمایهد:
ْ ْ
َّ
ُُ
َ
َّ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ
ْ َ ْ َ َْْ ُ
ذه َو مذا
لك ِن الِين اتقوا ربهم لهم جنات تجر ِمن تح ِتها اأنهار ِ
ذد الل ِ
« ِ
خالدين فيها نزال ِمن ِعن ِ
َ
ْ َ َّ َ ْ ْ ْ
رار؛ 2کسانی که از پروردگارشان پروا کردند ،برای آنان بهشهتهایی بها نهرههای
ِعند الل ِه خير ِلْلب ِ
جاری است ،در آنجا جاودانهاند[ .این به عنهوان آغهاز] پهذیرایی از سهوی خداسهت و آنچهه نهزد
 .1محمد بن علی تدوق؛ علل الشرایع.
 .2آلعمران.198 :
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خداست ،برای نیکوکاران بهتر است».
عوامل و زمينههای رسيدن به لذت معنوی

در قرآن و روایت معصومین  ،عوامل فراوانی برای برخوردار شدن از لذت معنهوی بیهان شهده
است که در اینجا به مواردی اشاره میشود:
 .1رسيدن به مقام رشد

همانگونه که بیان شد ،لذت به دو گونه معنوی و مادی تقسیم میشود .بسیاری از لذتها بههویژه
لذتهای مادی از طبیعت و فطرت انسان سر چشمه میگیرد .لذت خهوردن و آشهامیدن ،لهذت
ارتباط عاطفی با دوستان و رابطه جنسی 1،از لذتهای مشترک انسان و حیوانات و جهزء سهاختار
وجودی انسان است .بسیاری از این لذتها ،متضمن حیات و بقای انسان هستند؛ چنانکه گریز
از رن و دردی مادی و بیمناکی از آن نیز واکهند طبیعهی و غریهزی انسهان و از ابزارههای تهداوم
حیات انسان بهشمار میآیند ،اما لذت معنوی نیازمند نوعی تربیت و تحول آگاهانه اسهت کهه در
اتطالح قرآنی از آن به بندگی و عبودیت تعبیر میشود.
قرآن رسیدن به مقام رشد را مقصد نهایی نزول قرآن و تربیت و هدایت قرآنهی میدانهد؛ ههدفی
که در اولین آیات سوره جن و از زبان جنیان بازگو شده است:

ُ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ
َ ُّ ْ
َ َ
َ ْ ِّ َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ ْ َ
ذد
ذدی ِإلذی الرش ِ
وحی ِإلی أنه استمع نفر من الجن فقالوا ِإنا سمعنا قرءانا عجبا يه ِ
ق أ ِ
َ َ ُّ ْ َ َ َ ََ
َ َّ
ف َامنا ِب ِه و لن نش ِرك ِبربنا أحدا؛ ای پیامبر! بگو به من وحی شده است که گروهی از جنیان

به قرآن گوش فرا دادند و آنگاه به سوی قوم خود بازگشته و به آنان گفتهاند :ما قرآنی شگفت

را شنیدهایم که به سوی رشد راهنمایی میکتد؛ پس به آن ایمهان آوردهایهم و هرگهز کسهی را
شریک پروردگارمان نخواهیم گرفت.

2

در دو آیه سوره جن ،تنها به هدف نهایی نزول قرآن اشاره شده است؛ اما در آیه  7سوره حجهرات،
ُُ
َ َّ َّ
ُ
الل َه َح َّب َب إ َل ْي ُك ُم ْاْل َ
يمان َو َز َّي َن ُ
ذوبك ْم
ل
ق
في
ه
لكن
به تبیین مفهوم قرآنی رشد و آ ار آن میپردازد« :و ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ُ
َ
الراش ُ
ذد َ
ذك ُهذ ُم َّ
ون؛ خداونهد ایمهان را بهرای شهما
ولئ
و كره ِإليكم الكفر و الفسوق و ال ِعصيان أ ِ
ِ
دوستداشههتنی قهرار داد و آن را در دلهههای شههما بیاراسههت و کفههر و فسههق و گنههاه را در نظرتههان
ناخوشایند ساخت؛ آنان که از این پن ویژگی برخوردارند ،رشد یافتگانند».
 .1لذتهای هنری و زیباییشناختی لذت و پرستشگری ،نمونههایی از لذتهای ویژه انسان است.
 .2جن 1 :و .2
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دگرگونی گراید انسان است و نشانه این رشد،
بر اساس این آیه ،رشد یافتگی به معنای تحول و
ِ
درک لذت و نفرت معنوی میباشد .بر اساس اتل تجسم اعمال ،باطن گناههان مهتعفن و آلهوده
است و رشد یافتگان ،کسانی هستند کهه مهیتواننهد بهاطن گنهاه را درک کننهد؛ چنانکهه بهاطن و
زمند نوعی تحهول ذائقهه
حقیقت نیکیها ،زیبا و دوستداشتنی است ،اما باریابی چنین درکی ،نیا ِ
و دگرگونی طبع انسانی است که با ایجاد زمینهها و بر طرف کردن موانهع ،شهناختها و باورههای
ِ
عمیق توحیدی ،تمرین و پیمودن مراحل و منازل سلوک اخالقی و عرفهانی ،بهتهدری و در طهول
زمان و فضل الهی دست یافتنی خواهد بهود .در اتهطالح قرآنهی ،از سهیر و سهلوک اخالقهی و
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
َ َّ َّ
الل َ
ذه َح َّب َ
ذب ِإ َل ْذي ُك ُم»؛ یعنهی ایهن
لكن
حاتل تالش انسان .از اینرو در ابتدای آیه آمده است« :و ِ
فضل خداوند است که ایمان را محبوآ دلهای مؤمنان قرار میدهد.
 .2دوستی و خشنودی متقابل خدا و بنده

لهذت دوسهت داشهتن ،محبهوآ بهودن و
در میان لذتهایی که فهرد قهادر بهه تجربهه آن اسهتِ ،
خشنودی دیگران از فرد ،را باید از شدیدترین و شورانگیزترین گونههههای
رضایتمندی از زندگی و
ِ
لذتها دانست .در شماری از آموزههای قرآندوستی و خشنودی متقابل میان خدا و انسهان مهدار
توجه قرار گرفته است .بر این اساس در منابع اخهالق عرفهانی از دو مقهام «رضها» و «محبهت»،
سخن به میان آمده است 1.در قرآن ،دوستی و خشنودی متقابهل خهدا و انسهان ،بهاالترین لهذت
معنوی و فوز عظیم معرفی شده است و آن لذت ،زمانی است که خدا از بنده خود خشهنود باشهد
و او را دوست بدارد و بنده نیز از خدای خوید خشهنود باشهد و او را دوسهت بهدارد .در آیهه 54
سوره مائده به محبت متقابل خدا و برخی بندگان اشاره شده است:
َ ْ
َ
َّ َ
َ َ َّ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ
دين ِه ف َس ْوف َيأ ِتي الل ُه ِبق ْوم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبون ُه أ ِذلذ
يا أيها الِين آمنوا من يرتد ِمنكم عن ِ
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
ََ ْ ُْ
َ َ َّ َ َ ْ
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ذلذك
جاهدون في سبي ِ الل ِه و ال يخافون لوم ال ِئذم ِ
كافرين ي ِ
علی المؤ ِمنين أ ِعزة علی ال ِ
َ ْ ُ َّ
الله ُي ْؤ َ ْ َ ُ َ َّ ُ
واسع َعليم؛ ای کسانی کهه ایمهان آوردهایهد! ههر کهس از
فض
ِ
ِ
تيه من يشاء و الله ِ

شما ،از آیین خود بازگردد ،هبه خدا زیانی نمیرساند .خداوند جمعیتی را میآورد که آنها را

 .1ر.ک :اوتاف االشراف نوشته خواجه طوسی و مراحل اخالق نوشته عالمه جوادی آملی.
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دوست دارد و آنان هنیز او را دوست دارند ،در برابهر مؤمنهان متواضهع ،و در برابهر کهافران
سرسخت و نیرومندند .آنها در راه خدا جهاد میکنند و از سرزند هیچ مالمتگری هراسهی
ندارند .این ،فضل خداست که به هر کس بخواهد هو شایسته ببیند میدهد و هفضل خدا
وسیع ،و خداوند داناست.

ُ
ْ
ْ
در چهار آیه 1قرآن ،خشنودی متقابل خدا و بنده بها عبهارت « َر ِضذيَ َّالل ُذه َعذن ُه ْم َو َرضذوا َعن ُذه؛

خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از خدا خشنودند» ،مطرح شده است .در دو آیه 2نیز از این
خشنودی متقابل بنده و خدا به کامروایی عظیم تعبیر شده است« :ذل َك ْال َف ْو ُز ْال َع ُ
ظيم؛ و این است
ِ
پیروزی بزرگ!».
در آیه  15سوره آلعمران آمده است« :پاداش پارسایان نزد پروردگارشان ،باغهایی است کهه در
َْ
زیر درختان آن ،نهرهایی روان است و در آن جاودانه باشند» .در ادامه آیهه مهیفرمایهدَ « :و أز َواج
َ
ْ
ُم َط َّه َرة َو ِرض َوان ِم َن َّالل ِه أ ْك َب ُر؛ و برای آنان همسرانی است و خهدا از آنهان خشهنود و آنهان نیهز از
خدا خشنوداند» .در این فراز آیه ،خشنودی خداوند را بزرگترین پاداش و عظیم مینامد .در نگهاه
عالمه طباطبایی رضوان الهی ،حقیقت رستگاری است و بهشت بدون رضایت خهدا ،عهذابی
دردناک خواهد بود .عالمه در تفسیر المیزان به بررسی واژه «رضوان» پرداخته و علت نکره بهودن
این واژه را تعظیم و غیر قابل فهم و درک بودن حقیقت رضوان میداند .عالمه ،بنهدگی عاشهقانه را
3
هدف اتلی آفریند انسان میداند؛ نه بندگی که به طمع بهشت و بیمناکی از آتد باشد..
برای آنکه مورد توجه شخصی قرار بگیریم ،باید رضایت او را جلب کنیم و برای جلب رضایت
او باید کارهایی را که او دوست دارد ،انجام دهیم و از کارهایی که باعث ناخشنودی او مهیشهود،
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َّ
الل َ
ذه
پرهیز کنیم .این نکته در آیه  31سهوره آلعمهران بیهان شهده اسهت« :قذ ِإن كنذتم ت ِحبذون
َ ُ
َ َّ
ُ ْ ْ ُ ُ َّ
الل ُه َو َي ْغف ْر َل ُك ْم ُذ ُن َ
ذوب ُك ْم َو َّالل ُذه غفذور َرحذيم؛ بگهو« :اگهر خهدا را دوسهت
فات ِب ُعوني يح ِببكم
ِ
میدارید ،از من پیروی کنید! تا خدا هنیهز شهما را دوسهت بهدارد و گناهانتهان را ببخشهد و خهدا
آمرزنده مهربان است» .خداوند در آیه به فرستاده خود دستور میدهد که بهه مهردم بگویهد بهرای
4
لذت محبت خدا ،باید از از دستورات الهی پیروی کنند.
برخورداری از ِ
 .1مائده119 :؛ توبه100 :؛ مجادله22 :؛ بینه.8 :
 .2مائده119 :؛ توبه.100 :
 .3سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،9ص .339
 .4سایت عالمه محمدتقی مصباح یزدی؛ عوامل و موانع محبت خدا؛ جلسه یازدهم؛ .92/11/23
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لَلثِِ
امام جواد  ،سه راه را برای رسیدن به رضایت و خشنودی خداوند بیان فرمهوده اسهت« :ثَ َ
ِ
ِاّللِكَثْ ُة ِ
ِ ِ
ِاَلس ِتغ َف ِ
ِ ِ ِ
لد َق ؛ 1سهه چیهز اسهت کهه
ِالص َ
ار َِوِ َخف ُ
لْ ُة و
ضِال َجانب َِوِكَث َ
َيبَُغ َِِْبال َعبدِرض َوا َ ه َ َ

رضوان خداوند متعال را به بنده میرساند :زیاد استغفار کردن ،فروتنی و زیاد تدقه دادن».

 .3نماز همراه با اشتياق و عشق

در سلوک عبادی ،اشتیاق به عبادت ،آغاز راه و تهالش بهرای رسهیدن بهه چیهزی اسهت کهه از آن
محروم هستیم و عشق ،مرحلهای است که محبوآ را یافتهایم و میکوشهیم تها از محبهوآ خهود
پاسداری کنیم 2.مشتاق ،تشنهای در جستوجوی یافتن چشمه است و عاشق ،مشتاقی است کهه
ِ
به چشمه رسیده و برای حفظ آن میکوشد و بیمناک و نگر ِان از دست دادن محبوآ خهود اسهت.
شوق ،پید از وتول به محبهوآ و عشهق پهس از وتهال اسهت 3.در روایهاتی از پیهامبر گرامهی
ِالصلَل َةِ ُقْبلا ُ ِ
اسالم  ،آن حضرت نماز را وسیله قرآ و نزدیکی به خدا معرفی میکنهد« :إ و و
ِ ِ 4
لهذت معنهویی اسهت .بهدون
المؤم ِ
ْ» .برای اولیای الهی ،قرآ و همجواری با خهدا ،بهاالترین ِ
ُ
تردید نمازی میتواند عامل نزدیک شدن به خداوند باشد که بها شهوق و عشهق هحضهور قلهب
همراه است .نمازی که بر اساس انجام وظیفه و یا ترس از آتد انجام شود ،فاقد لذتی اسهت کهه
در انس و قرآ به خدا دریافت میشود؛ هر چنهد انجهام وظیفهه و احسهاس رههایی از عهذاآ و
مجازات نیز خود به نوعی لذتبخد خواهد بود.
َّ َ َ ُ ْ
َ َ ُ ْ َ
قرآن درباره منافقانی که از ایمان و شوق تهی هستند ،میفرمایدِ « :إذا قذاموا ِإلذی الصذال ِة قذاموا
ُك َس َالی؛ 5همنافقان چون به نماز برخیزند ،با اکراه و سستی برخیزند» .نماز با حضور قلب ،یعنی
درک حضور خدا و زیارت هدیدار خداست .پیشوایان معصوم که عظمت ،شهکوه و زیبهایی
جمال حق را دریافتهاند ،برای فرا رسیدن وقت نماز بیقهراری و لحظهشهماری مهیکردنهد تها بها
محبوآ خود دیدار کنند .امیرمؤمنان فرموده است« :وِمعنىِ َقدِ َقام ِ
تِالص ََل ُة ِِف ِ
ِاِل َق َامل ِ ِ َأفِ
َ َ َ
و
َ
ْ
الصاله" یعنی زمان زیارت فرا رسید» .نماز ،زیارتنامه مهؤمن اسهت
الز َي َارة؛" 6قد قامت
َحا َِِ َوق ُتِِ ِّ
 .1عزیزالله عطاردی؛ مسید االمام الجواد؛ ص .247
 .2ر.ک :عبدالله جوادی آملی؛ اسرار عبادات؛ ج  ،1ص .83
 .3سعید شرتونی؛ اقرب الموارد؛ ذیل واژه عشق و شوق.
 .4علی بن حسام متقی هندی؛ کیز ّ
العمال؛ ح . 18907
 .5نساء.142 :
 .6محمد بن علی تدوق؛ التوحید؛ ص.241
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که در آن ،معبود خود را میستاید .چنهین نمهازی باعهث عهروج خواههد شهد« :الص َ ِ
لْ ُاجِِ
و
لَل ُةِمع َ
المؤ ِمْ» 1.آیتالله جوادی درباره آ ار نماز میفرماید:
ُ
َِّ َِّ ْ
نقد نماز در زندگی مؤمن آن است که او را از فرو افتهادن در تبهاهی بهازدارد« :إن الصذالة
َْ

َْ

َ

ْ

َ ُ َ
َ َ
ْ
نك ِر؛ 2نماز هانسان را از زشتیها و گناه بهاز مهیدارد» .اگهر نمهاز
اء والم
تنهي ع ِن الفحش ِ

آدمی را از گناه باز نداشت و یا او را تطهیر نکرد ،بهرهای از نماز نداشتهایم و هنوز به مرحله
َْ

َْ

َ

ْ

َ ُ َ
َ َ
ْ
نك ِر» نرسیدهایم .این نماز نمیتواند معراج باشد.
اء و الم
«تنهي ع ِن الفحش ِ

مؤمن حقیقی ،همه عبادتها را دوست دارد و آن را بها اشهتیاق و عاشهقانه انجهام مهیدههد 3.در
روایتی از پیامبر آمده است:

ِ
ِالعباي ِ َفعانَ َقهاِوِاَحبهاِ ِب َق ِ
اِِمِْع َشق ِ
ِ
ِ
لوِ
َبه َِو َ
ا َ
َفض ُ ِال َن َ َ َ
لْ َلِلَهلاِ َف ُه َ
ََ
ََ
لْهاِب َج َسلد َِوِ َت َف و
ِباش َ
ِ
ِالدنياِعَىِع ٍ
سْ؛ 4بهترین مردم ،کسانی هستند کهه
َمِعَىِيُ ٍِ
سِْا
َ
َصب ِم َْ ُّ َ ُ
َىِماِا َ
بالىِع َ
َليُ
َ
عاشق عبادتاند و آن را مانند معشوق در آغوش میگیرند و عبهارت را بها شهادمانی انجهام
میدهند ،و خود را از هر گونه دلمشغولی جز نمهاز ،فهارغ مهیکننهد و بهرای آنهان تفهاوتی
نمیکند در زندگی دنیا ،در سختی و یا در آرامد باشند.
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