
 سعادت در قرآن عوامل

 *ميرعرباهلل  فرج

 اشاره 

کند مطلوب فطری و قلبی هر انسا  است. انسا  با تما  وجود تالش می  سعادت

مةی  حها رها شود و به زنةدگی زسةوده و لةذت واقعةی و دا    ها و سختیز رنجکه ا

سةعادت حقیقةی را بشناسةد و     زدمةی  بسیار مهم است که   برسد. به همین دلی 

بهتةر از هةر کةس     عوام  ز  را بداند. البته خدای متعال که خةالق انسةا  اسةت    

ز  کةرحم   در کتاب خةوحش  قةر  سعادت واقعی و شقاوت و عوام  ز  را  دحگری

را  راسةتین  . به همین دلی   باحد به قرز  مراجعه کنیم تا سةعادت نموده استبیا  

 بشناسیم.

 شقاوت ت ودسعا معناي لغوي

 3کنةد.  می داللت بر سرور و شادی قلبی گرفته شده و« سَعَدَ» از  سعادت در لغت

 ـــــــــــــــــــــــ

 .عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  *

 «.سعد»، واژه 17، ص 1جامعه مدرسین، ج  یس اللغة، قم: انتشاراتي. احمد بن فارس، معجم مقا2
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حةالت    گرفته شده اسةت  حعنةی  « شقی»از    شقاوت است کهنقطه مقاب  سعادت

ى و معنةوى  مود  راه خیر  شاحسته و کمال مةاد سخت و دشوار که انسا  را از پی

 3دارد. باز م 

به معنةاى ناةات از     «فالح»ترحن واژه به سعادت  واژه فالح و فوز است. نزدحک

 1هم معناحی مشابه دارد.« فوز» 8است. ها و دست حافتن به خیر و صالح زمده بدی

حک مرحله باالتر از فالح است و به مطلةوب و مقرةود  بیشةتر توجةه       البته فوز

 3دارد.

 «سةعادت »مقدمةه    «رسةتگاری  حةا  فةالح »دهد که دقت در معنای لغوی نشا  می

است  زحرا انسا  ابتدا باحد از عوام  شقاوت و گرفتاری ناات حابد تا بتوانةد بةه   

و بةه سةعادت    بوده الترای بامرحله  «فوز»برسد.   مطلوب خود که سعادت است

  بةه  خواهداست که انسا  می یخود مقرود  ولی سعادت  تر استخیلی نزدحک

   سعادت است.«فوز»و  «فالح» حاص  نتیاه و بیا  دحگر 

 سعادت در اصطالح 

قوت و دلبه اسةباب سةعادت بةر شةقاوت و       سعادت» گوحد: مرحو  طبرسی می

خداونةد بةه     حرسن عم  در راه اطاعةت واسطه   که به استبرخورداری از نعمت 

 5«.زحد دست می

فراهم بود  اسباب تکام  براى حةک فةرد حةا    »مکار  شیرازی  سعادت را  اهلل زحت

ب روحة    حمنةدی از شةرا  حعنةی بهةره    رسید  به مطلةوب  به منظور «حک جامعه

 ـــــــــــــــــــــــ

 «.شقی»، واژه 71، ص 1مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، قم: انتشارات مصطفوی، ج  .2

 «.فلح»، واژه 211، ص 7همان، ج  .1

 «.فوز»، واژه 107راغب اصفهانی، مفردات غريب القرآن، قم: دفتر نشر کتاب، ص  .1

 .211ـ  211، ص 7مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، پیشین، ج  .0

 .270، ص 1اهلل مرعشی، ج  البیان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات کتابخانه آية طبرسی، مجمع  .1
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هةا تعرحةف     براى رسید  به هدفی مناس و فرهنگ یجسم   خانوادگ   م یط

 3.اندکرده

  سعادت مربود به درجات و مقامات وجودی است. با احن مبنةا   از نظر مالصدرا

هرگاه نفوس انسانی به کمال حقیقی و نهاحی خةود برسةند    »او چنین گفته است: 

 .کننةد  شود و به زفرحدگار رجةوع مةی   شا  با احن بد  عنرری مادی قطع می رابطه

شةوند کةه    ادت  بهات و سروری مةی اهلل ناح  شده  دارای سع لیإ  گاه به قرب ز 

  8«برای کسی قاب  توصیف نیست.

  از روح و بةد  اسةت    سعادت در انسةا  کةه مرکّة   »گوحد:  ی میحعالمه طباطبا

حعنةی چیةزی کةه بةه ز        سةت ا خیری است که مقتضای قوای روحی و بدنی او

بةه دو دسةته    ها انسا   بر اساس احن تعرحف 1«برد. شود و از ز  لذت می متنعم می

سوره  315زحه  که خدای متعال در چنا   شوند تقسیم می مند شقاوت مند و سعادت

 «.سَعید» و« شَقِی» د:دانمی دو دسته ههود  مرد  را در قیامت ب

 جاحگاه زنا  معرفةی شةده اسةت:    افراد شقی و سوره هود نیز 312و  311 زحه در

 312در زحةةه همچنةةین  .«  خالِدددينَ فيهددا...*  .فَأَمَّددا الَّددذينَ شَددقُوا فَفِددي النَّددارِ.. »

وَ أَمَّا الَّذينَ سُعِدُوا فَفِدي الْجَنَّدةِ   »است:  جاحگاه زنا  معرفی گردحده مندا  و سعادت

هةا و   کس  است که تا زسما   عیدسَ «.خالِدينَ فيها ما دامَتِ الَّْماواتُ وَ الْأَرْضُ... 

حعنی رسید  بةه    زمین برقرار است  جاودانه در بهشت خواهد بود. پس  سعادت

و اگةر عوامة  رسةید  بةه بهشةت        هةای ز  مندی از نعمتبهشت جاوحد و بهره

حعنةی م ةرو      شةقاوت   احم. در مقابة  جاودانه را بیابیم  عوام  سعادت را حافته

 های جهنم. گرفتار شد  در عذاب و سختیهای بهشت و  شد  از نعمت

 ـــــــــــــــــــــــ

 .07، ص 7 مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، ج  .2

 .212، ص 7سفار اربعه، قم: انتشارات مصطفوی، ج صدر المتالهین شیرازی، ا .1

 .22، ص 22طباطبايی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ج  .1
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 عوامل سعادت

 شود:ها اشاره می ز  از جا به بعضی عوام  سعادت در قرز  متعدد است که در احن

 عمل صالح . ایمان و1

ی ح. عالمه طباطبااستسعادت  های ترحن عام از مهم  عم  صالح اعتقاد به خدا و

ا و عم  صةالح اسةت کةه از روی    خد  احما  به  راه وصول به سعادت»گوحد: می

بةه عنةوا  عامة  سةعادت      قرز  از احن دو در  3«اراده و اختیار انسا  صادر شود.

إِالَّ الَّددذِينَ آمَنُددوا وَ عَمِلُددوا *  وَ الْعَصْددرِ إِنَّ الْإِنْْددانَ لَفِددي خُْْددرٍ»حادشةةده اسةةت: 

زورده و اعمال صالح  مگر کسان  که احما اند   ها همه در زحا    انسا الصَّالِحاتِ...

 8«. اند... اناا  داده

خواند  و تقاضای تفسیر  سوره عرر را برای رسول خدا»کع  گفته: بن ب ّ اُ

  و اهة    کةارى  کرد . حضرت فرمود: کسانی مانند ابو جه  در خسةارت و زحةا   

 1«ها است  نماد احما  و عم  صالح هستند. در رأس ز  بیت که علی

با عم  صالح  سب  ناات انسا  از خُسرا  اسةت ودر مرحلةه   پس  احما  همراه 

وَ بَشِّدرِ الَّدذينَ آمَنُدوا وَ    » :باشند باالتر  احن دو  عام  رسید  به بهشت جاودا  می

عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ... وَ لَهُمْ فيها أَزْواجٌ مََُّهَّرَةٌ وَ 

نوحد ده   اند و به کسان  که احما  زورده و کارهاى شاحسته کرده 3 هُمْ فيها خالِدُونَ

هةا   هةاح  انبةوه از درختةا  اسةت کةه از زحةر ز        که براى زنا  در زخرت بوستا 

جةا   جةا همسةران  پةاک خواهنةد داشةت و در ز       ها روا  اسةت... و در ز   جوى

وَ مَن يَُِّعِ اللَّدهَ وَ  »نشانه دارد:   امبرا یو پبه خدا  ما حا البته «جاودانه خواهند بود.

 ـــــــــــــــــــــــ

 .22، ص 21همان، ج  .2

 .1ـ  1عصر، آيه  .1

 .170ـ  171ص  ،14 های اسالمی، ج  ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان، مشهد: بنیاد پژوهش .1

 .11بقره، آيه  .0
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و ]  و هرکس اطاعت خدا و رسولش کند  به رستگارى رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

باحةد نمةود     احما  و عمة  صةالح    در ضمن «.عظیم  دست حافته است [پیروزى

 عینی و خارجی پیدا کند. 

 تقوا  .2

در احةن   ساز عم  به دستورات خداوند است. طبرسیزمینهزفرحن و  سعادت  تقوا

ها و اناا  واجبات  دور ماند  از عذاب خةدا  پرهیز از حرا   تقوا»: گوحد باره می

ها و حضور در سةرزمین  نرفتن به میدا  نهی  و  با اناا  اعمال پسندحده و درست

 3«ست.ا امرهای خدا

ظةت از نفةس و روح از عوامة  نگرانةی     حفا  تقوا»: نوحسد نیز می اهلل فض عالمه 

  حفظ نفس از معریت خدا و ترک طاعت او معنةا شةده    است و در عرف شرع

 8«اش حفظ جا  زدمی از عذاب است.نتیاه  زحرا چنین حفاظتی

نمةوده  احشةا  را اهة     معرفةی   پیشةگا  خدای متعال قرز  را کتاب هةداحت تقوا 

هُدًى مِن ربّهِم وأولئدكَ    قين... أولئِكَ عَلىهُدًى لِلمُتَّ» :داند هداحت و رستگاری می

 1«هُمُ المُفلِحون.

مند خوانده  در زحات متعدد دحگر نیز خدای متعال اه  تقوا را رستگار و سعادت

 الَّذينَ»در سوره حونس نیز زمده است:  3«واتَّقوا اللَّه لعلَّكُم تُفلِحون.»است  مانند: 

فِى الحَيوةِ الدُّنيا وفِى األخِرَةِ... ذلِدكَ هُدوَ الفَدوزُ      لَهُمُ البُشرى*   ءامَنوا وكانوا يَتَّقون

بةراى   .انةد  احما  زورده و همواره تقواپیشه بوده [به خدا و پیامبر]زنا  که  5 العَظيم

 ـــــــــــــــــــــــ

 .227ـ  222، ص 2 طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج  .2

 .77، ص 2 اهلل، محمدحسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت: دار المالک، دوم، ج  فضل .1

 .1و  1بقره، آيه  .1

 .144و  214عمران، آيه  ؛ آل 227بقره، آيه  .0

 .10ـ  11يونس، آيه  .1
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 «سعادت بزر .  بشارت است... احن است  زنا  در زندگ  دنیا و در زخرت

ای خدای متعال بعةد از  ای دارد. در زحهتردهگس و زثار حقیقتی است که دامنه  تقوا

دعوت از همه به عاله برای رسید  به مغفرت الهی و بهشت وسیع  احن نعمةت  

مَغْفِدرَةٍ مِدنْ رَبِّكُدمْ وَ جَنَّدةٍ       وَ سدارِعُوا إِلدى  » داند:می پرهیزکارا شده برای  را زماده

 3«قينَ.عَرَُْهَا الَّْماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّ

سازی کرده تا دستورات اخالقی مهمةی  زمینه  احن زحه»فرماحد: عالمه طباطباحی می

 8«را بیا  کند که اه  تقوا باحد اناا  دهند تا به سعادت مطلوب برسند.

قرز  کرحم  دارند؟هاحی  وحمگیچه حال جای احن پرسش وجود دارد که اه  تقوا 

الَّذينَ يُنْفِقُدونَ فِدي الَّْدرَّاءِ وَ الضَّدرَّاءِ وَ     » :فرمودهصفات اخالقی متقین  در اشاره به

اند  کسان   تقواپیشگا  1 الْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحَُِّ الْمُحِْْنينَ

کنند و خشةم خةود را    از اموال خود در راه خدا انفاق م   که در زساحش و تنگ 

نیکوکارند و خدا نیکوکةارا     گذرند. احنا  از لغزش مرد  در م خورند و  فرو م 

 «دارد. را دوست م 

وَ الَّذينَ إِذا فَعَلُوا فاُِشَةً أَوْ ظَلَمُدوا أَنْفَُْدهُمْ ذَكَدرُوا    »فرماحد:  خداوند در زحه بعد می

مدا فَعَلُدوا وَ هُدمْ      اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلىاللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِالَّ 

اند که چو  کار زشت  اناا  دهند حا در اثر گناه  به خود ستم  و کسان  3 يَعْلَمُونَ

طلبند و چه کس  جز  شا  زمرزش م  و براى گناها  زورند خدا را به حاد م   کنند

ورزنةد و   اصةرار نمة     اند زمرزد؟ و بر گناهان  که مرتک  شده خدا گناها  را م 

 «.[بدتر از گناه است یرفتار  که اصرار بر گناه]دانند  م 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .211آل عمران، آيه  .2

 .14، ص 0 طباطبايی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج  .1

 .210آل عمران، آيه  .1

 .211آل عمران، آيه  .0
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انفةاق در راحةت و رنةج       شةود خود به چندحن عام  تازحه می  عام  تقوا  پس

مةةرد   پشةةیمانی سةةرحع از اعمةةال زشةةت و  [خطةةاى]مهةةار خشةةم  گذشةةت از 

 ار بر گناه.و استغفار براى گناها  و عد  اصر  عذرخواهی از خداوند

 :فرماحةد  و مةی  کنةد خداوند بار دحگر پاداش چنین مردمةی را بیةا  مةی     در پاحا 

 3 أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِددينَ فيهدا...  »

ر درختةا   هاح  است که از زحة  پاداش احنا  از طرف پروردگارشا   زمرزش و باغ

 .« ها( هستند... ها نهرها جارى است و براى همیشه در ز  )باغ ز 

فهماند عظمت شخریت انسةانی  احن زحات می»نوشته:  در احن باره اهلل عالمه فض 

هةای رفتةاری و معنةویِ    به احن است که خروصیات لاتی انسا  در کنار وحمگةی 

جمع شوند تا شخریتی متواز  به وجود زحد که ارزش جاودانه شد  در   عرفانی

بةه حةک     انسا  در تربیت اخالقی اسالمی: »به بیا  احشا  «بهشت را داشته باشد.

به   به خدا مرتبب است و از طرف دحگر  شود که از طرفیتبدح  می «خیر»عنرر 

 8«در بهشت جاوحدا  است.  «خیر»و  .مرد 

ای دارد کةه در هةداحت و سةعادت زدمةی نقشةی       نشانه تقوای الهی   در زحه دحگر

 و ز   حفظ زبا  از گناه و زراستن ز  بةه حةق و راسةتی اسةت.     کننده دارد تعیین

اى کسةان  کةه    1 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْالً سَديداً» فرماحد:قرز  می

 « له  پیشه کنید و سخن م کم و حق بگوحید.احد! تقواى ا احما  زورده

که روی حساب و موافق حق و واقع  «سخن م کم و استوار»حعنی   «سدحدقول »

 گیرد. جلو امواج فساد و باط  را م   سخن  که همچو  حک سد م کم  است

ترحن عضو بد   و مؤثرترحن وسیله طاعةت   پربرکت  زبا »اند:  علماى اخالق گفته

 ـــــــــــــــــــــــ
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ترحن عضو بةد    رگناهترحن و پر خطرناک  الح است و در عین حالو هداحت و اص

جا که حدود س  گناه کبیره از همین عضو کوچک صادر  تا ز   شود م سوب م 

 3«.گردد م 

ال يَْتَقِيمُ ايمانُ عَبدٍ َُتّى يَْتَقِيمَ قَلبُهُ و اليَْتَقِيمُ »فرماحد: می خاتم رسوال  حق

  گراحةد  اى از بندگا  خدا بةه راسةت  نمة     : احما  هیچ بندهلِْانُهُقَلبُهُ َُتّى يَْتَقِيمَ 

کةه زبةانش    مگةر احةن    شةود  که قلبش مستقیم گردد و قلبش مستقیم نم  مگر احن

 8«.درست شود

همةه روز صةبح از اعضةاى دحگةر       زبا  هةر انسةان   »نیز فرموده:  اما  سااد

هةا در پاسةخ احةن     ه ز همة  گوحد: چگونه صبح کردحد؟ کند و م  پرس  م  احوال

اگر تو بگذارى! تو را بةه خةدا     گوحند: حال ما خوب است م   اظهار م بت زبا 

بینیم و با حرکات تةو ماةازات    ما به وسیله تو ثواب م  .سوگند ما را رعاحت کن

 1«.شوحم م 

هما  چیزی است که قرز  کةرحم   اش نتیاه  رعاحت شود خوبی به اگر تقوای زبا 

خةدا کارهةاى شةما را     3 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُدمْ ذُنُدوبَكُمْ...  » :بیا  فرموده

 «ست.ا کند و سب  زمرزش گناها  شمااصالح می

حک    تقوا پاحه اصالح زبا  و سرچشمه گفتار حق است و گفتار حق  در حقیقت

  سب  زمرزش گناها  است نیز و اصالح اعمال بوده از عوام  مؤثر اصالح اعمال

سةازی   و حسنه نیةز ماحةه پةاک    حک حسنه است  سخن مطابق تقوا به بیا  دحگر 

گناهةا  را از    اعمةال نیةک   5 إِنَّ الْحََْناتِ يُذْهِبْنَ الَّْيِّئات»انسا  از گناها  است  

 ـــــــــــــــــــــــ
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 «برند. بین م 

 سوره احزاب به احةن  23زحه  قسمتی ازمعیار سخن درست و حرف حق چیست؟ 

و هةر کةس     وَ مَنْ يَُِّعِ اللَّهَ وَ رَسُدولَهُ » :جا که فرموده است  ز  جواب دادهسؤال 

  پسةندند معیار ز  است که هر چه را زنا  مةی   پس .«اطاعت خدا و رسولش کند

حقةین   بةه   زنا  بدهیم. اگر چنین کنیم خواست را به خوحش بگوحیم و اختیار زبا 

  .«فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً»  خواهد شدنری  ما سعادت بزر  

 به احکام و حدود الهی بندي پاي .3

ها استوار است.  هما  احکا  اله  است که نظا  زندگ  بر مراعات ز   حدود خدا

 تواند راه سعادت را بپیماحد.با التزا  به احکا  اسال  م   بنده خدا

  الْحافِظُونَ لِحُدُود اهلل وَ» سوره توبه خدای متعال گروهی از مؤمنا  را: 338در زحه 

خةود را   333در زحةه    هما  گروهةی کةه   نامدمی «ادپاسدارا  حدود و احکا  خ

بهشةتی  برخةورداری از  و پاداش احن فداکارا  را  نموده معرفی زنا خرحدار جا  

أَنْفَُْدهُمْ وَ  مِنَ الْمُؤْمِنينَ   إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى» :شود میشمرده که سعادت بزر  خوانده 

  «أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ... وَ ذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيم.

و عم  به احکةا  خةدا  عامة  رسةید  بةه       بندی پایزحه داللت دارد که  بنابراحن 

 سعادت و رستگارى است. 

 ها مطرح شةده:  و وجوب عم  به ز  «حدود»عنوا    به طور کلی  در زحاتی دحگر

ست  بةه ز  نزدحةک   حدود و مرزهاى اله  ا  ها احن 3 لْكَ ُُدُودُ اللَّهِ فَال تَقْرَبُوهاتِ»

 «نشوحد.

سةوره   31در زحه   برای نمونه ند بسیار هستند  سعادت عام گر احن  اتی که بیا زح

 فرماحد:نساء می

دت تَجْدرِى مِدن تَحْتِهَدا االَْنْهَددرُ     تِلْكَ ُُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَُِّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْدهُ جَنَّد  »

 ـــــــــــــــــــــــ
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مرزهةاى الهة  اسةت و هةرکس       هةا   احةن خَددلِدِينَ فِيهَدا وَذَ لِدكَ الْفَدوْزُ الْعَظِديم    

خةدا و پیةامبرش را اطاعةت کنةد  خداونةد وى را در       [هةای دستورات و حکةم ]

کند که همواره  زب از زحةر درختةانش جةارى اسةت      هاح  از بهشت وارد م  باغ

 «.سعادت بزرگ  است  مانند و احنانه در ز  م جاود

را احکا  مربود ارث و رفتةار بةا حتیمةا      «حردرودر اللَّهِ»  در احن زحه اهلل فض عالمه 

  معنا کرده که واج  است به ز  عم  شود تا راه مستقیمی که خدا مشخد کرده

ز  معنا شود که مر  در سب  وارد شد  در بهشتی می  من رف نشود. احن عم 

بینةد و  ر از نعمت الهی مةی ست که انسا  خود را در حک فضای پرا جا ندارد و ز 

 3شود.تما  وجودش لذت می

زحات هم در برابر مبارزه با ربا و عم  به حکم خداوند  وعده سةعادت   یدر بعض

ةً وَ اتَّقُدوا اللَّدهَ لَعَلَّكُدمْ    يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا الرِّبَوا أََْعافاً مُضاعَفَ» داده شده:

ر هةاى مکةر   پول( را بةا افةزود    احد! ربا )بهره اى کسان  که احما  زورده 8 تُفْلِحُونَ

سةعادت و     عامة  احن زحه« شاحد رستگار شوحد.  کنیدپیشه  تقوای الهی .نخورحد

 1ترک رباخواری است.  جا که در احندانسته  رستگاری را تقوا

تکلیف  عم  به احکا  اسال  که نقش مهمی در سعادت انسا  دارد حکی دحگر از 

َ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الََْيْدرِ  و» است: «امر به معروف و نهی از منکر»واج  

ز شةما  و باحةد ا  3  وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُدمُ الْمُفْلِحُدون  

گروه  باشند که به کار خیر دعوت کنند و به کارهاى پسندحده فرما  دهنةد و از  

 «.هستند  مندا  دتاسع  کارهاى زشت و ناپسند باز دارند و زنا 

 ـــــــــــــــــــــــ
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 منةد را  سوره توبه خداوند حکی از اوصاف مؤمنةا  سةعادت   338همچنین در زحه 

نقةش احةن    روشةنی  بةه  بیا  فرموده کةه  «الْمُنْكَرالْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ »

 دهد.واج  را در زندگی انسا  نشا  می

 وفاي به عهد. 4

منةد و   سةعادت     مؤمنةا  قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُدونَ » خوانیم: سوره مؤمنو  می ابتدایدر 

  هِمْ رَاعُونَوَ الَّذِينَ هُمْ الماناتهم وَ عَهْدِ»زمده:  همین سوره نیز 2در زحه  .«رستگارند

 « بند هستند. شا  پایامانت و عهد]حفظ[  به که  زنا

حاد کرده و اولین  «لباب  خردمندا ولوا األأ» از کسانی به نا  33در سوره رعد زحه 

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّدهِ  » ده:برشمرشکن   صفت زنا  را وفاى به عهد و ترک پیما 

کننةد و پیمةا  را    ها کسان  هستند که به عهد اله  وفا م    ز قَوَ ال يَنْقُضُونَ الْمِيثا

 «شکنند. نم 

هاح  که خةدا بةه   عهدهاى فطرى و پیما   معناح  وسیع دارد  عهد و پیما  خدا»

  مانند فطرت توحید و عشق بةه حةق و عةدالت     مقتضاى فطرت از انسا  گرفته

تفکر و اندحشه و عق  از حقاحق حعن  زنچه را که انسا  با نیروى   هاى عقل پیما 

حعن  زنچه را کةه    هاى شرع پیما و نیز   کند و معاد درک م  أعالم هست  و مبد

هاى خداوند و ترک معریت و گناه از مؤمنا  در رابطه با اطاعت فرما  پیامبر

بنةدد   ها م  هاح  که انسا  با دحگر انسا پیما  گرفته. طبیع  است که وفا به پیما 

 3«در احن ماموعه وارد است. نیز

وعةده   ی دارهمین سةوره  بةه اهة  وفةا و امانةت      83تا  88در زحات  کرحم قرز 

هةاى   بةاغ   «عُقْبَدى الددَّارِ  » گر نهاحت سعادت است: نیک داده است که بیا  یعاقبت

ةُ وَ الْمَالئِكَد »احتةرا  و سةال  فرشةتگا :      «جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها» :جاوحدا  بهشت

 ـــــــــــــــــــــــ
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 چه نیکو فردوسی حکیم سروده است: 3«يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَالمٌ عَلَيْكُمْ.

 جوانمرد بود و وفادار بود او خوار بود          شیسراسر جهان پ

 صداقت  .5

کننده سعادت در زخةرت  صةداقت اسةت. انسةا  صةادق و       مینأحکی از عوام  ت

بازی و خودخواهی ندارد و زنچه را حقیقت  لجکسی است که با درک   گو راست

مدعی هسةتند کةه    نیز بسیاری  البته کندبا کمال شهامت ابراز می  دحده و فهمیده

  در حالی که احةن گونةه   کنندمی یپیرو از ز  پذحرند واگر حق را درک کنند  می

 .نیستند

قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ » :فرماحد می گوحی قرز  کرحم در بیا  زثار معنوی و اخروی راست

يَنْفَعُ الصَّادِقينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيهدا أَبَدداً رََِديَ    

گوحد: امةروز  روزى اسةت    خداوند م  8 اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رََُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ

هةاح  از بهشةت   هةا بةاغ   براى ز  .بخشد ها سود م  گوحا   به ز  که راست  راست

هم  .مانند گذرد و تا ابد  جاودانه در ز  م  ز  م  [درختا ]است که نهرها از زحر 

احةن  سةعادت بةزر      .ها از خدا خشنودند خشنود است و هم ز   خداوند از زنا

 «.است

که در زخرت  صدق و راست  در گفتار و کردار در دنیا است  منظور از احن جمله»

  وگرنه صدق و راست  در زخةرت کةه م ة  تکلیةف نیسةت       شود مفید واقع م 

هةا   ز   گوح  وجود ندارد. بنةابراحن  دروغ  اى نخواهد داشت و... در ز  روز فاحده

که مسئولیت و رسالت خود را اناا  دادند و جز راه صدق و درسةت  نپیمودنةد    

وا  راستین ساحر پیامبرا  که در احن دنیا و پیروا  راستین او حا پیر مانند مسیح

 ـــــــــــــــــــــــ
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نتیاه احن صداقت  3«صدق وارد شدند  از کار خود بهره کاف  خواهند برد... از درِ

 عظیم و سعادت جاودا  است. رستگاری  و راستی

 . صبر و استقامت6

نقش بسیار مهمی در زندگی انسا  دارد. استقامت و صبر در برابر حوادث    صبر

در باره نقش و اهمیت صبر در  قدرى و سعادت انسا  است. هر چضامن سربلند

رابطه صبر و احما   که عل  کم است  چنا   رفت و تعالی انسا  گفته شود پیش

إنَّ الصَّدبرَ مِدنَ   »فرمةوده:  و  را به همانند رابطه سر انسا  برای بد  معرفة  کةرده  

 8.«اإليمانِ كَالرَّأسِ مِنَ الجََْدِ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابَُِّواْ وَاتَّقُدواْ  »خوانیم:  عمرا  میدر سوره زل 

 [ها در برابر مشکالت و هوس] !احد ای کسانی که احما  زورده 1 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ت کنید و از پاحدار باشید و از مرزها  مراقب [نیز]استقامت کنید و در برابر دشمنا  

عامة     صبر و سةفارش بةه ز     در احن زحه« باشد که رستگار شوحد.  خدا بترسید

 3رستگاری و سعادت بیا  شده است.

سوره مؤمنو  در مورد مؤمنةانی کةه در برابةر تمسةخرها و      333همچنین در زحه 

  ا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَإِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُو» ززارهای دشمنا  صبر کردند  زمده:

بةه زنةا      ست  به پاس صةبر و شةکیباح  کةه کردنةد    ا من هم امروز که روز جزا

 «مند هستند. پاداش داد . تنها زنا  سعادت

اسةتقامت و    میةوه صةبر    مفهو  بسیار نزدحک به صبر  استقامت اسةت. در واقةع  

دحن حةق و مةذه  اهة      دانیم که تنها احما  به خدا و پذحرشپاحداری است. می
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بلکه باحد در احةن راه پاحةداری کنةیم و مراقة  باشةیم تةا         کافی نیست  بیت

داده دستور اسةتقامت   ای من رف نشوحم. خدای متعال چند بار به پیامبر ل ظه

فَاستَقِم كَما »سوره هود خطاب به ز  حضرت فرموده:  338است  از جمله در زحه  

گونه که فرما  دادحم  استقامت کن و ]نیةز[ کسةان       هما أمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَكَ

 3 شَيَّبَتني سُورَةُ هُود»نق  است که حضرت فرمود: « اند. که با تو به سوى خدا زمده

  «سوره هود  مرا پیر کرد.

إِنَّ الَّدذِينَ قدالُوا   »زفرحن است: اگرچه استقامت ورزحد  سخت است  ولی سعادت

اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ أَالَّ تََافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِدرُوا بِالْجَنَّدةِ    رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

زنا  که گفتند: پروردگار ما خةدا اسةت  سةپس اسةتقامت و      8 الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

 و بشارتپاحداری کردند  فرشتگا  بر زنا  فرود زحند که نترسید و دمگین نباشید 

 «احد. باد شما را به بهشتی که وعده داده شده

 توبه. 7

پشیمانی از رفتارهای زشت و بازگشت به سوی خدا و تغییر اعمال مطةابق    توبه

ست. توبه از سوى بنده  بازگشت از معریت و خطا و پشةیمان   ا دستورهای خدا

باحةد    انسا  طال  سةعادت  1از ز  است و از جان  خدا  پذحرفتن توبه او است.

زای از گةرد و دبةار رفتارهةای دفلةت     خود را با خدا رابطه خاص داشته باشد و

طعةم توبةه را     راز و نیاز شةبانه و بیةداری سة ری    پاک سازد و به برکت روزانه

 به بیا  سعدی شیرازی: .بچشد

 کردنهای خود اظهار ندامت ز بدی ها      و ای خوشا توبه و آویختن از خوبی

 ـــــــــــــــــــــــ

 .11، ص 22 ج پیشین، ، طباطبايی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن .2

 .14فصلت، آيه  .1

بیـروت: دار  ابن منظـور، لسـان العـرب،     ؛144، ص 2طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج  .1

 «.توب»، واژه  12، ص 1ج ق،  2042احیاء التراث العربی، اول، 



 

 

 

 
 

   11  عوامل سعادت در قرآن

 

... وَ تُوبُواْ إِلَي اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَدا الْمُؤْمِنُدونَ لَعَلَّكُدمْ    »فرماحد:  میخداوند در سوره نور 

کةه در مةورد حفةظ     هاحیو دسةتور  هاخداوند در احن زحه بعد از تذکر 3«تُفْلِحُدونَ. 

توبةه کنیةد و     فرماحد: هةر جةاحی کةه مخالفةت کردحةد      دهد  می عفت و زبرو می

 نیةز  سةوره قرةد   12ردحد تةا امیةد رسةتگاری بةرای شةما باشةد. در زحةه        بازگ

  امةا  أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِدينَ   فَأَمَّا مَن تَابَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعََْي: »خوانیم می

امید است از رستگارا    کسی که توبه کند و احما  زورد و عم  صالح اناا  دهد

انابه از گناها  گذشته و قرار گرفتن در زحر چتر حماحت الهی توبه و   پس «باشد.

سعادت دنیا و زخرت  به مهمی در رسید    نقشو اطاعت از اوامر خداوند متعال

 .دارد

زفةرحن   سوره ت رحم نیةز سةعادت   2مرحم و زحه  سوره 11تا  11دافر   2در زحات 

 بود  توبه بیا  شده است.

 وتهایی از اهل سعادت و شقانمونه

کسانی را که در نهاحت  به سعادت رسیدند و حا به شةقاوت   دو نمونه از  در پاحا 

 کنیم:می معرفی دچار شدند 

 م باعوراع. بل1

تشةبیه بةه   از سوی خدا   بود هدر قرز  کرحم دانشمندی بزر  که مستااب الدعو

با تةرک   وداد نمند خوحش را ادامه  تدمسیر زندگی سعااو    زحراشده استسگ 

او بةه جةای پیةروی و     گوحنةد کةه   تقوا دچار شقاوت شد و از جهنمیا  گردحةد. 

 را نفةرحن کةرد.   حماحت از پیامبر خدا  برای حفظ جا  خود  حضرت موسةی 

کةرد و     ز  دعةا مةی   افرمود: به بلعم باعورا اسم اعظم عطةا شةد و بة    اما  رضا

نگامی کةه فرعةو  بةه    ه او به سوی فرعو  متماح  گشت. ولی  شد مستااب می
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به درگاه خدا دعةا کةن تةا     و حارانش رفت  فرعو  به بلعم گفت: دنبال موسی

 موسی و حارانش از ما دست بردارند.

 .االدش از رفةتن خةودداری کةرد      اماسوار االدش شد تا دنبال موسی برود  بلعم

 !تةو  خدا االغ را به سخن زورد و به بلعم گفت: وای بةر  .پس به زد  او پرداخت

 فةرحن کنةی؟  نپیامبر خةدا و مؤمنةا  را   که خواهی با تو بیاحم  زنی؟ زحا می چرا می

 3.افتاداو زبا  از اسم اعظم دحگر  احن گونه بود که مررد.پیوسته االغ را زد تا   بلعم

 8.ه استنمودتشبیه او را به سگ  در قرز  کرحم خداوندبه همین جهت  

سرگذشت او خداوند ولی   در باره بلعم است  اص  زحهنق  شده:  از اما  باقر

که هواپرست  را بةر خداپرسةت  و   از امت اسال  در باره کسان   یرا به عنوا  مثال

  بلعم از اوج سةعادت   به احن ترتی  1است.   بیا  کردهترجیح دهندهداحت اله  

 به قعر جهنم افتاد و نماد شقاوت شد.

 . وهب و همسرش2

توانست زنةا  را  خیر میأاد کسانی هستند که ساعاتی توه   مادر و همسرش نم

 ها نرران  بودند و بةه وسةیله امةا  حسةین     از سعادتی بزر  م رو  کند. ز 

قةرار گرفتنةد. روز    ز  حضةرت مسلما  شدند و روز عاشورا در صف لشةکرحا   

عاشورا مادر وه  گفت: فرزند عزحز ! به حارى فرزند رسول خدا قیا  کن. وه  

ا  رفت و بعد از رجزخوانی و معرفی خود  به دشمن حمله کرد و سةخت  به مید

اى  به جان  مادر و همسر برگشت. در مقابة  مةادر   جنگید. او بعد از کشتن عده

 احستاد و گفت:
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 اى مادر! اکنو  از من راض  شدى؟ مادر گفت: تا در پیش روى امةا  حسةین  

 .یتا شهید شو به میدا  برو و بانگ شو .کشته نشوى  راضی نمی

وه  به میدا  کارزار برگشت  رجز خواند و با تما  قدرت جنگید تا بعةد از کشةتن   

هاحش قطع شد. همسةر وهة  کةه     نوزده نفر سوار و بیست نفر پیاده از دشمن  دست

عمود خیمه را گرفت و بةه سةوى وهة  شةتافت  در حةال  کةه         احن ص نه را دحد 

 توان  در راه پاکا  و خاندا  پیامبر بانگ!تا م  گفت: پدر و مادر  فداى تو باد! م 

را گرفةت و   لباسةش ولةی او   د را به خیمه بازگردانة  همسرشوه  خواست که 

مداخلةه   که با تو کشته شو . اما  حسةین  گرد  تا احن گفت: من هرگز باز نم 

پس از   کرد و ز  ز  برگشت. وه  به جنگ ادامه داد تا شهید شد. همسر وه 

هاى صورت او را پاک کرد که چشم  تاب نیاورد و به میدا  دوحد و خو شهادت 

به دالمش دستور داد تةا بةا عمةودى کةه در دسةت       .شمر به ز  بانوى باوفا افتاد

 اولین بانوی شهید در لشکر اما  حسین  بر او زد و او را شهید کرد. او  داشت

به سوى لشةکر امةا    است. عمر سعد دستور داد: گرد  وه  را زدند و سرش را 

گاه به طرف لشکر  ز  .سر او را برداشت و بوسید  انداختند. مادر وه  حسین

عمود خیمه را برداشت و به دشةمن حملةه کةرد      عمر سعد انداخت. مادر وه 

! حاگفت: خدام  ندر حال برگشت  مادر وه  .برگشت امر اما  حسین هولی ب

اوند تو را ناامید نخواهد کةرد و فرزنةدت   فرمود: خد امید مرا ناامید مکن. اما 

 3خواهد بود. در کنار پیغمبر
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