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  سعادت از ديدگاه قرآن
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا –دانشجوي رشته جغرافياي طبيعي  - ٭ عباس آقچايي

  

 :چكيده

  عنوانُ صحيفه الْمؤمنِ حسنُ خُلْقه 

  . 1سرلوحة كتاب سعادت بشر ملكات پاك و سجاياي اخالقي اوست

است اما هيچيك از اين نظرات مطلق و از همة جهات قابل استناد و دربارة سعادت اظهار نظرهاي فراواني صورت گرفته     

استفاده نيست زيرا تعريف ها و شاخصه هايي كه عموماً مطرح مي شود زائيده افكار ، تجربيات و مطالعات متفكـرين و  

ـ ( دانشمندان و روانشناسي است كه علم و تجربه آنها محدود به علوم طبيعي و مادي  اي شخصـي و  و متكي به معياره

  .2است) سليقه اي 

در مقاله اي كه بصورت تحقيق كتابخانه اي مي باشد سعي شده موضوع سعادت و خوشبختي جوان و راههاي رسيدن به 

آن با ذات وجود انسان و جهان را آفريده و داراي علم و شناخت مطلق مي باشد مي توان ادعا كرد كـه ايـن بررسـي و    

از آنجا كه انسان مخلوق خداوند تبـارك و  . آيات نوراني قرآن كريم مورد بررسي قرار گيرد  استفاده از آيات استمداد از

تعالي است و خالق يكتا تمامي نازل شده از سوي خدا حامع ترين و واقعي ترين مفاهيم و ارزيابي ها را در موضوع سعادت 

  .به همراه خواهد داشت 

  .جتماعي ، دنيوي و اخروي مي باشد و اجراي دستورات قرآن متضمن سعادت فردي و ا

  

  :مقدمه
دانش اساس سعادت هر انساني است و انسان نـادان را  . از اين روي ميان طرز زندگي و تفكر ارتباط و تناسب بسيار است . طرز زندگي هر انسان مولود طرز تفكر است 

حقيقـت هـر دانشـي از اوسـت ، چنانكـه      . نخست آموزگار خداي جهان آفرين است .شايد دانش به آموزش نياز دارد و آموزش بي آموزگار ن. از سعادت بهره اي نيست 

 3خداوند براي آموزش بشر دو آموزه قرار داده و بدان واسطه تعليم معارف و علوم كرده است ، عقل و وحي . هستي هر موجودي از بخشش اوست 

  .شر در استخدام دلش در آيد ، عقل را راهنمايي و ياري مي نمايد و از اسارت نجات مي دهد منبع عظيم و مهم وحي الهي قرآن كريم مي باشد كه هرگاه عقل ب

                                                
 13ص ) مجموعه چهار جلدي ( حديث تربيت - 1

  6ص ) دكتر محمد پيستوني ( راز خوشبختي -  2
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آيد و وجه تمايز انسـان   در قرآن به تفاوتهاي زندگي مردم دين دار و بي دين در دنيا و آخرت اشاره شده است و دين يكي از جنبه هاي مهم زندگي انسان به شمار مي

  . واند بر اساس دين به تعمق بپردازد از حيوان اين است كه مي ت

  .يل شود انسان در دنياي مادي كنوني به شدت نيازمند دين است ، زيرا وي نمي تواند از طريق لذايذ دينوي كه هيچ پاياني در آن نيست به سعادت نا  

نظيم كرده كه پرداختن به احكام آن سـعادت دنيـا و آخـرت را در پـي     وحي اسالمي در بردارندة همه جنبه هاي زندگي انسان است و برنامه هاي خود را به گونه اي ت

  . آورد 

 اسالم و قرآن مجيد

  اسالم ديني است كه بر تسليم بودن در مقابل مشيت خداوند واحد يا اهللا و قبول وحدانيت او استوار است 
ي داند و اسالم در واقع چيزي نيست جز زندگي كردن با خواست و مشـيت اهللا بـراي   دين اسالم ، دين را صرفاً بخشي از زندگي نمي داند ، بلكه همانا تمامي زندگي م

  .حصول به صلح و سالم در دنيا و سعادت و فالح در آخرت

كـه حـاوي ايـن     معاني ، الفاظ ، اصوات و حروفي كه با آن كلمات اين كتاب نوشته شده و باالخره كالبد اين كتاب. قرآن مجيد واقعيت مركزي و مقدس اسالم است   

برخالف بسياري ديگر از كتب مقدس كه بـس  .  كلمات و حروف است همه و همه از نظر مسلمين مقدس است و قرآن صرفاً صورت بازنگاشتة انساني كلمه اهللا نيست 

  . كهن اند و نحوة جمع آوري و تدوين آنها معلوم نيست ، قرآن كامالً در ديدرس تاريخي ما نازل شده است 

اين متن مقدس نه تنها منبع و ماية هدايت براي زندگي در اين دنيا است ، بلكه پيوسته انسان را به اصـل بـه آغـاز    . ن انسان را به محضر خداوند فرا مي خواند كل قرآ

  . هستي ، يعني خداوند نيز فرا مي خواند 

  ب يا دروني بودن خداوند ، يعني اين اصل كهقرآن در آن واحد هم متضمن آموزه تعالي خداوند است وهم دربردارندة آموزه قُر

 4.ا نزديكتر استخداوند بسيار به انسان نزديك است و زندگي ما را به صميمي ترين يا دروني ترين طرق هدايت مي كند ، آنچنان كه حتي از خود ما نيز به م

ع و تمام افراد انساني در نظر مي گيرد و با برنامه هـاي خـود كـه در آن روح توحيـد و     بنابراين اسالم و قرآن راه توسعه و تكامل و رسيدن به سعادت را براي تمام جوام

  .يكتاپرستي جاري است هم مصالح دنيوي و هم مصالح اخروي را تضمين مي كند 

 سعادت و ديدگاه قرآن دربارة آن 

 :در ارتباط با سعادت سئواالتي مطرح مي باشد كه برخي از آنها به قرار زيرند 

ديگـري هـم    دت چيست ؟ آيا سعادت انسان فقط در تأمين نيازهاي اقتصادي و تتمع از رفاه مادي و لذتهاي حيواني است؟ و يا براي سعادتمند شـدن چيزهـاي  سعا  

  نه حاصل مي شود؟ضرورت دارد ؟ سرچشمة علوم واقعي كه موجب پيشرفت و آگاهي از واقعيت باشد كجاست؟ و از چه كساني بايد فراگرفت ؟ و سعادت ابدي چگو
  .5سعادت عبارت است از نيل به مطلوب و سعد نقيض نحس است و سعادت ضد شقاوت 

  .سعادت را مي توان به مفهوم خشنودي كامل و نفس از خيري است كه به دست آورده است 

  . ون مي گويد سعادت در پيروي انسان از  فضايل است افالط. بعضي گفته اند سعادت ارضاي اميال و هوسهاست . آراء فيلسوفان در ماهيت سعادت متفاوت است 

 .انديشمندان مسلمان در آثار خود درباره سعادت چنين سخن گفته اند   

                                                
  20جوان مسلمان و دنياي متجدد ، سيد حسن نصر ص  -  4

  998، تأليف دكتر سيد جعفر سجاي ص ) ي - ف ( فرهنگ و معارف اسالمي   -  5
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مسير عقالنـي   فارابي مي گويد هنگامي كه انسان بمرتبت كمال عقالني رسيد و عقل فعال اتصال يافت به مرتبت كمال سعادت خود رسيده است  و آخرين مرحلة    

 .انسان نيل بدين مرتبت است 

  سعادت اخروي  - 2سعادت دنيوي      - 1   :اخوان الصفا مي گويند سعادت دو نوع است 

ا ابـد بـه بهتـرين    سعادت دنيوي يعني هر موجودي در طوالني ترين زمان به بهترين حاالت ممكن و تمام ترين نتايج باقي بماند و سعادت اخروي يعني هر نفسـي تـ  

  6.و سعادت ابدي در نظر فيلسوفان آن است كه سعادت فرد كامل گردد واز رفاه و نعمتي كه دارد خشنود باشد.اقي بماند حاالت خود ب
ايسه كنـد  و رنجها را با يكديگر مقمفهوم سعادت از اين حيث مورد توجه مي باشد كه با انسان ارتباط دارد و انسان نيز داراي قوة عاقله است و با اين قوه مي تواند لذتها 

  . و جوانب مختلف زندگي خود را در نظر بگيرد 

  . لذا به واسطة اين قوه و تكميل آن در اديان و مذاهب طرح سعادت انسان مهمتر شده است     

ـالتي    تفاوت لذت و سعادت در ا. بعالوه ميان سعادت و لذت و شقاوت ارتباط و اختراق برقرار است ولي هيچ يك به معناي ديگري نيست      ين است كـه سـعادت  ح

 .خاص به   انسان مي دهد در حالي كه لذت حالتي مشترك ميان انسان و  حيوان است 

  .نيز سعادت مشروط به آن است كه تمامي ميلهاي نفس خشنود باشند و رضايت آنها از خيردست يافته باشند    

اما خوشبختي و بدبختي در لسان قرآن كريم تحت عنوان سـعادت  . سعادت ابدي تبديل خواهد شد هرگاه سعادت به رضايت روحي و آرامش معنوي ارتقاء يابد به      

  .و شقاوت ، مطرح شده است كه سعادت به معني فراهم بودن اسباب نعمت و شقاوت به معناي فراهم بودن اسباب گرفتاري ، مجازات و بالست 

  :با چنين بيان مي كند  خداوند احوال مردمان 105كه در سورة هود آيه شريفه   

   عيدس و مفَهيه هال بأَذُنا نَفْس و ال تَكَلَم أتي ومي :  

اما آنهـا  . گروهي از مردم در آن روز بدبختند و گروهي خوشبخت و در ادامه مي گويند . آنگاه كه روز قيامت فرا رسيد هيچ كس جز به اجازة خدا سخن نمي گويد      

پروردگارت هـر  شدند در آتش اند وبراي آنها زخيرو شحيق است جاودانه در آن خواهند ماند تا آسمانها و زمين بر پاست  ، مگر آنچه پروردگار بخواهد كه  كه شقاوتمند

  .و در آيه بعد از افراد سعاد تمند و بهشت و بخشي قطع نشدني مي گويد . چه اراده كند انجام دهد 
  

  . مل مربوط به سعادتبررسي آيات قرآن و عوا    

 »  1مي باشد 29در قرآن معيارهاي سعادت بالفظ فالح ، سعادت ، نجات ، و طوبي بيان شده البته لفظ طولي يك بار بيان شده كه در سوره رعه آيه «   

فالح هم به همان كشـاورزي اطـالق مـي شـود كـه      .فَلَح شده يك دانه در درون خاك مبارزه مي كند و مي تواند شكم زمين را بشكافد و باال بيايد تا بگويم اَفلَح و «   

  .زمينه رشد اين بذر را فراهم مي كند تا رستگار شود او از درون خاك سر در مي آورد
  .اگر ما انسانها نيز توانستيم از اسارت خاك رها شويم به فالح رستگاري مي رسيم   
  

و  104سـوره آل عمـران آيـات      -  189و5سوره بقـره آيـات  : و نيك بختي و سعادت آمده است به قرار زير است  آياتي كه در آن فالح و اسعاده به معناي رستگاري  

سـوره   -  88سوره توبه آيـه   - 45سوره انفال آيه  - 157و  69و  8سورة اعراف آيات -  135و  21سوره انعام آيات  -  100و  90و  35سوره مائده آيات   -  200و  130

                                                
  155و ص 156دايره المعارف تشيع جلد نهم ص  - 6
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ـات    - 117و  102و  1سوره مؤمنون آيات  - 77سوره حج آيه  -  69سوره طه آيه  - 116سوره نخل آيه  - 23سوره يوسف آيه  -77- 69- 17يونس ايات  سوره نـور آي

وره سـ   -  10جمعـه آيـه    سـوره  – 9سوره حشر آيه  - 22سوره مجادله آيه  - 5سوره لقمن آيه  - 38سوره روم آيه  - 82و  67و  37سوره قصص آيات  - 51و  31

   9سوره شمس آيه   -  14سوره اُعلي آيه   -  16تغابن آيه 
  

ـاب     نه تنها در اين آيات بلكه در سراسر آيات قران كريم به نكاتي و عوامل مهمي در رسيدن به سعادت اشاره شده است كه در مجموع با توجـه بـه     محتـواي ايـن كت

  .مقدس مي توان عوامل سعادت را به قرار زير ذكر مي كند 

                                                                 
  
  
                      عوامل اعتقادي      

  عوامل عبادي                                                                     

  گي عوامل خانواد                                           7عوامل سعادت   

  عوامل اجتماعي                                                                    

  عوامل اخالقي                                                                    

  عوامل علمي                                                                    

  عوامل اقتصادي                                                                    

  عوامل نظامي                                                                    

  

  . ي و خارجي در سعادت تأثير دارندعواملي كه در سعادت بشر دخالت دارند در يك مرتبه نيستند و هر يك حدود معيني دارند و در بعد روحي ، بدن     

  . هر اندازه كه عوامل سعادت بيشتر فراهم باشد سعادت كامل تر است كه به برخي از اين عوامل اشاره مي شود      

بعنوان پايه هاي سعادت نامبرده عوامل اقتصادي بيان شده در قرآن شامل اصول دين يعني توحيد ، نبوت ، امامت و معاد مي باشد كه از آنها : عوامل اقتصادي      

 شده است 

، سوره آل عمران آيـه   56و  50و  23و  14سوره حج آيات  55و  54سوره قمر آيات   -  277و 82از توحيد و ايمان به خداوند سبحان در آياتي چون سوره بقره آيات 

سخن به ميان آمده و به شـرح زنـدگي و     - و  15و سوره روم آيه  58وت آيه سوره عنكب  -  107و  30سوره كهف آيات   -  175و  122و 57سوره نساء آيات  -  57

 )1مومنون آيه ( همانا اهل ايمان به پيروزي و رستگاري رسيدند: وظايف افراد با ايمان و سرانجام انها اشاره شد كه خداوند مي فرمايد قَد اَفْلَح الْمومنُونَ 

 . يونس هيچ فالح و رستگاري نخواهد بود  77و  17وند متعال است و اگر غير از اين باشد طبق آيه پس اولين شرط سعادت ايمان و يقين به خدا

                                                
  6و 5سيماي خوشبختي حميد رسائي ص  -  7
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آري تا زمينـه اعتقـادي و فكـري در يـك جامعـه وفـرد وجـود        . نيز اشاره شده اند  55و  51نور آيات   -  8و  157نبوت ، امامت و معاد نيز در سوره هاي اعراف آيات 

  .ظار حركت به سوي سعادت را داشت نداشته باشد نبايد انت

آنكسانيكه بجهان غيب : نْ قَبلك و باالخَرِه هم يوقنُونَ اَلَذينَ يؤمنُونَ بالْغَيبِ و يقيمونَ الصلوه و مما رزقْنا هم ينْفقُونَ بِما اُنْزِلَ الَيك و ما اُنْزِلَ م:  5تا  3سوره بقره آيات 

اد و آنهـا خـود بعـالم    و نماز بپاي دارند و از هر چه روزيشان كرديم انفاق كنند و آنان كه ايمان آرند به آنچه خداي تعالي بتو و برپيغمبران پيش از تو فرست ايمان آورند

يمان و تقوا طبق گواهي قـرآن مجيـد هـم    آنها به حقيقت رستگاران عالمند آري ا1سوره مؤمنون آيه  2آخرت يقين دارند آنان از لطف پروردگار خويش براه راستند و 

 .موجب آبادي دنيا و هم آخرت است 

ه توكل و تعبادت خدايي كه از تمام نيازهاي انسان اگاه است ، خدايي كه رحيم و مهربان است و قدرت حل هـر مشـكلي را دارد ، باعـث مـي شـود كـ      : عوامل عبادي 

و در برابر حوادث سخت مقاوم باشد و از سوي ديگر امدادهاي غيبي به ياري او مي آيد واو را از شكست و ناتواني  انسان مؤمن هرگز يأس و نااميدي را به خود راه ندهد

  .رهايي مي بخشد 

دت مـي باشـد   سيدن به سعااعمالي چون عبادت خداوند سبحان ، ذكر و ياد خداوند ، قرائت قرآن ، نماز ، تهجد و شب زنده داري و روزه از عوامل عبادي مهم در راه ر

  .آمده است  29و  28سوره رعد آيه   -  77كه در قرآن در آياتي چون سوره حج آيه 

  :  5و  4سوره لقمن آيه 

او و بِهِمنْ ري مدلَي هع ائكنُون اووقي مه بِاالخَرِه مه و ؤْتُونَ الزَكوهي و لوهونَ الصقيمونَاَلَذينَ يحفْلالم مه لئك . 

  .رستگاران عالمند  آنان كه نماز بپاميدارند و زكات فقيران ادا مي كنند و به عالم آخرت يقين دارند آنان هم از لطف پروردگار خويش براه راستند وهم آنان

ـاج مراقبـت و   عو. خانواده يكي از اركان مهم نظام اجتماعي مي باشد كه در كمال و سعادت انسان بسيار تأثير دارد : عوامل خانوادگي  اطف انسانيبه جهت لطافت ، محت

  .برخورداري از پشتوانه اي قابل اعتمادمي باشد كه اين از وظايف اصلي خانواده است 

 .به جهت لطافت ، محتاج مراقبت و برخورداري از پشتوانه اي قابل اعتمادمي باشد كه اين از وظايف اصلي خانواده است 

همسر صالح در روابط صحيح خانواده مواردي است كه در آيات قرآن فراوان به آن اشاره شده است تا محيطي فراهم شود كه با حفـظ   مادران عفيف ، نيكي به والدين ،

  .حريم ها فرد در خانواده و اجتماع به رشد و تعالي فرهنگي و انساني برسد كه مقصد نهايي حيات انسان است 

ـاف     -  14سوره لُقمن آيه   -  9و  8سوره عنكبوت آيه   -  25تا 23سوره بني اسرائيل  -  151ره انعام آيه سو  -  31كه در سوره هايي چون سوره نود آيه  سـوره احق

  .به آنها اشاره شده است  15آيه 

مي باشـد ماننـد سـوره     عدالت و عزت بعنوان عوامل اجتماعي مطرح - مردم داري  - ترحم بر مردم و مردم شناسي   - در قرآن همنشيني با نيكان : عوامل اجتماعي 

در زمينه مسائل اجتماعي با كمي دقت روشن مي شود عظمت و توانايي وقدرت و سربلندي يك ملت جز در ساية تفاهم و تعـاون  «  36و يا سوره نساء آيه  1انفال آيه 

نفوذ مي كند و يك ملت را به جمعـي پراكنـده مبـدل مـي     ممكن نيست اگر مشاجره ها ، اختالفات كوچك اصالح نشود ، ريشه عداوت و دشمني و تدريجĤً به دل ها 

به خطر مي افتد و دستيابي به سعادت امـري    - چنين جمعي آسيب پذير ، ضعيف و ناتوان است ودر اين اجتماع بسياري از مسائل و اصول اسالم چون نماز و . سازد 

  . 1ممكن نخواهد بود

 

 2تفسير جوان جلد  - 1

 .ه نكات اخالقي زيادي در رابطه با سعادت افراد و اجتماع اشاره شده است كه سعي مي شود برخي از اين موارد و آيات بيان گردد در قرآن ب: عوامل اخالقي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 6

شـمس   سوره قلب پاك و غلبه برهواي نفس دو نكته اي است كه در مورد آنها خداوند به خود قرآن قسم ياد كرده كه رعايت آنها موجب سعادت مي گردد مثل        

  . كه هر كس كه نفس خود را از گناه پاك سازد به يقين رستگار خواهد بود ) قسم به اين آيات ( قَد اَفْلَح منْ زكها :  9آيه 

  :كه مي فرمايد  14و يا در سوره اَعلي آيه         

  : قَد اَفْلَح منْ تَزَكي  

تقـوا ،  . كه با بيان داستان پيامبران سرانجام تزكيه نفس را نشان مي دهـد   23كرد و يا در سوره يوسف آيه  حقا كه فالح و رستگاري يافت كسي كه تزكيه نفس        

ه الْخَبيـث  قُل اليستَوي   الجِيث  و الطَيِب و لَو اَعجبك كَثَـرَ  100و يا سوره مائده آيه  189ترس از خداوند سبحان و زهد و پارسايي ، نيز در آياتي چون سوره بقره آيه 

بگو اي پيامبر هرگز مردم پاك و ناپاك يكسان نخواهند بـود ، هـر چنـد در هـان پليـدان شـما را بـه شـگفت آرنـد پـس اي           : فَاتَقُوا اهللاَ يا اولي الْاَلْبابِ لَعلُكُم تُفْلَحونَ 

  .ر شويد باشد كه رستگا) و از وصف پليدان در زمرة پاكان در آئيد ( خردمندان از خدا بترسيد 

  : 109ويا سوره جمعه آيه  77تواضع ، اخالص و سپاسگذاري نعمتها نيز در سوره حج آيه 

  :فَمنْ ثَقُلَت موازينُه فَاولئك هم الْمفْلخُونَ

 .است آنان رستگارانند ) در عمل خلوص و توجهش به خدا بيشتر ( پس دران روز هر آنكه اعمالش وزين   

با تعريف سرگذشت گذشتگان عمـل بـه    82تا  75به عمل صالح و سوره قصص آيات  29مل اخالقي ديگر اشاره نمود بعنوان مثال در سوره رعد آيه قرآن برخي عوا    

  :ترك شهوت را بيان مي كند كه مي گويد 90سنن الهي را تذكر مي دهد و يا در سوره مائد آيه 

  : لْميسروالْاَنصاب و الْاَزالم رِحبس منْ عملَ الْشيطانِ فَاْجتنُبوه لَعلَكُم تُفْلحونَ يا اَيها الَذينَ امنُوا انَما الْخَمرُ وا

همه اينها پليد و از عمل شيطان است و البته از آن دوري كنيد تا رسـتگار  ) كه رسمي بود در جاهليت ( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرگي گروهبندي 

  :اشاره شد كه مي فرمايد  9ويد غلبه بر حسد و قناعت در سوره حشر آيه ش

ه  ومـن يـوقُ شَـحَ نَفْسـه     وتُواويؤْثرُونَ علَي اَنْفُسهِم و لَوكانَ بِهِم  خَصاصولَذينَ بتَو والدار والْايمانَ منْ قَبلهِم يحبونَ منْ هاجرَ الَيهم واليجدونَ في صدورِهم حاجه مما ا

  : فَاولئك هم الْمفْلحونَ 

مدينه را خانه ايمان گردانيد و مهاجرين را كه بسـوي آنهـا آمدنـد دوسـت مـي      ) در مكه به رسول ايمان آوردند ( مهاجرين ) از هجرت ( وهم جماعت انصار كه پيش 

نسبت به آنها نمي يابند وهر چند به چيزي نيازمند باشند باز مهاجران ) و حسد و بخلي ( در دل خود هيچ حاجتي ) از غنايم بني نصير كه به انها داده شده .   ( دارند 

   آن چيزرا در 

 .آن چيز برخويشتن مقدم مي دارد و هر كس را از خوي بخل و حرص دنيا نگاهدارنده و آنان به حقيقت رستگاران عالمند 

  :آمده است كه  116و يا سوره نحل آيه  21راستگويي نيز در سوره انعام آيه 

  :تَرُنَ علَي اهللاِ الْكَذب ال يفعلحونَ والتَقُولُوالماتَصف اَلْسنَتُكُم الْكَذَب هذا حاللٌ و هذا حرام لتَفْرُوا علَي اهللاِ الْكَذب انَ الَذضنَ يفْ

زي را حرام كرده و به خدا نسبت دهيد تا بر خدا دروغ بنديد كه آنان كه بر خداي خود دروغ بسـتند هرگـز روي   شما نبايد از پيش خود به دروغ چيزي را حالل و چي

  .رستگاري نخواهند ديد 

  :چنين آمده  38در رابطه با صلحه رحم نيز در سوره روم آيه 

ونَ وريدلَذينَ يخَيرٌ ل كنَ ذلاب شكينَ وو الْم قَهي حذَالْقُرب وونَ فَاتالْفُلْح مه لئكاو اهللاِ و هج :  
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حقوق ارحام خويشان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن كه صله رحم و احسان به فقراء بـراي آنـان كـه مشـتاق     ) اي رسول ما همة مومنان خصوصاً شخص تو (  

  .لقاي خدا هستند بهترين كار است و هم اينان رستگاران عالمند 

  :200سوره آل عمران آيه . صبر همراه با نماز دو وسيله اساسي براي نيل به خوشبختي است كه در قرآن بسيار توصيه شده است  استقامت و

  : يااَيهااَلَذينَ امنُوا اصبِرُوا و صابرُوا ورابِطواو اتَقُو اهللاَ لَعلَكُم تُفْلحونَ 

 .را به بردباري و پايداري سفارش كنيد و مراقب كار دشمن بوده از خدا بترسيد ، باشد كه پيروز و رستگار شويد  اي اهل ايمان در كار و دين صبور باشيد و يكديگر

  خداوند مي فرمايد  153يا در سوره بقره آيه  

  : يا اَيها اَلَذينَ امنُوا استَعينُوا بِالْصبر و الصلواه انَ اهللاَ مع الْصابِرينَ  

  .در برابر حوادث سخت زندگي كمك بگيريد  زيرا خداوند با صابران است ( و نماز ) و استقامت ( ان از صبر اي افراد با ايم

  .  18اختصاص دارد) ص ( شخص پيامبر  در قرآن مجيد  در حدود هفتاد مورد از صبر سخن به ميان آمده كه بيش از ده مورد از آن به

  : عوامل علمي 
هدايت و احترام به علما و در كل علم و آگاهي در قرآن بسـيار سـفارش شـده اسـت زيـرا تنهـا         - تعليم وتربيت دانش   - مل به علم ع - تحصيل دانش و علوم ديني 

   نيز آمده است 29و 28فاطر آيه بندگان عالم و آگاه از عظمت خدا  ، از او مي ترسند و اين خوف سرچشمة انجام وظايف و رسيدن به كمال مي گردد كه در سوره 

ه كلئنْكَرِ واونِ الْمونَ عنَهي و رُوفعنَ بِالْمروياْم رِ ولَي الْخَيونَ اعدي هاُم نْكُملْتَكُنْ م ونَ وحفْلالْم م :  
مركرده و از به كاري نهي كنند واينان به حقيقت كـه  خلق را به خير و صالح دعوت كنند و مردم را به نيكوكاري ا) كه دانا و با تقواترند ( و بايد از شما مسلمانان برخي 

ـادي و بـي عـدالتي و انـواع     : عوامل اقتصادي . واسطه هدايت خلق هستند ، در دو عالم در كمال پيروز بختي و رستگاري خواهند بود  همانطور كه كج روي هاي اقتص

دستورات الهي و حقوق ديگران عامل اصلي توسعه رزق و روزي و جاري شـدن سرچشـمه    گناهان و ظلم باعث گرفتاريها و فقر و مشكالت اقتصادي مي شود و رعايت

 .در قرآن به كسب حالل ، كفاف ، انفال مال ، صبر بر فقر جهت رسيدن به سعادت بعنوان عوامل اقتصادي اشاره شده است . هاي خيروبركت براي انسان است 

   = 130سوره آل عمران آيه 

  : منُوا ال تَاْكُلُوا الرِبوآ اضْعا فاًمضُا عفَه و اتَقُوا اهللاَ لَعلَكُم تُفْلحونَ يا اَيها اَلَذضنَ ا

ت كنيد ، باشـد كـه رسـتگاري    اي كساني كه به دين اسالم گرويده ايد ربا مخوريد كه دائم ، سود برسرمايه بيفزائيد تا چند برابر شود و از خدا بترسيد كه اين عمل زش

  .يابيد 

  :آمده است كه خداوند مي فرمايد  16مال در سوره تقابن آيه  انفال

  . او لئك هم الْمفْلحونَ فَاتَقُوا اهللاَ ما استَطْعتْم و اَسمعوا و اطَيعوا و اَنْفقُظ خَيراً لاَنْفُسكُم و منْ يوقَ شُح نَفْسه فَ

خويش بفقيران انفال كنيـد و كسـاني كـه از خـوي     ) ذخيره آخرت (سخن حق بشنويد و اطاعت كنيد و ازمال خود براي پس تا بتوانيد خدا ترس و پرهيزگار باشيد و 

  . لئامت و بخل نفس خود محفوظ بمانند آنها رستگاران عالمند 

 .دت چه در بعد اجتماعي وچه فردي اشاره شده است و همچنين ساير سوره هاي قرآن از جهاد بعنوان يكي از عوامل سعا 40تا  38در سوره توبه آيه : عوامل نظامي 

                                                

   26دكتر محمد بيستوني ، ص . راز خوشبختي - ١

  287، ص  2تفسير جوان به دكتر محمد بيتوني ، جلد  - 2
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  . يا اَيها الَذينَ امنُوا اتَقُوا اهللاَ و ابتَغُوا الَيه الْوسيلَه و جاهد و في سبيله لَعلَكُم تُفْلحونَ 

  .ر راه او جهاد كنيد باشد كه رستگار شويد به خدا توسل جوئيد و د) به وسيله ايمان و پيروي اولياي حق ( اي اهل ايمان از خدا بترسيد و 

  : 88يا سوره توبه آيه   

مه اولئك و راتالْخَي ملَه لئكاو و هِماَنْفُس و هِموالو اباَم دجاه هعنُوا مالَذينَ ام ولُ ونَ الرَسونَلكحفْلالْم  : 

 . خدا جهاد كردند همه خيرات و خوبيها مخصوص آنها است وهم آنان سعادتمند عالمند  اما رسول و مؤمنان اصحابش كه به مال و جان در راه

  

 الگو سعادت از ديدگاه قرآن

  .مفهوم سعادت زماني مي تواند داراي ارج و قيمت باشد كه مصاديق ونمونه هاي عيني آن در طول قرون و اعصار به سادگي قابل مشاهده  باشد 

ا الهام از قرآن كريم و عمل به محتواي انسان ساز آن ، تجسم خوشـبختي واقعـي و انسـان موفـق بـوده انـد فـراوان ميباشـند كـه يكـي از           انسانهاي برجسته اي كه ب 

  شاخصترين آنها پيامبر نور و آزادي و رحمت   

خوشبختي را در دنيا و   آخرت بـر آغـوش گيرنـد    مي باشد كه قرآن كريم ايشان را اسوه و الگوي  همة كساني كه مي خواهند هماي سعادت و ) ص(حضرت محمد  

 : مطرح مي فرمايد آنجا كه مي گويد 

 ًنَهسح وهولُ اهللاِ اَسسفي ر لَكُم و -:  

  9.راه و روش زندگي رسول اكرم براي شما سرمشق و الگو است  
خداوند همـة فضـايل و كمـاالتي را كـه     . يف ترين همة مخلوقات خداوند مي دانند يعني كاملترين و شر» اشراف المخلوقات « پيامبر اسالم كاملترين انسان و در واقع 

بنا به تعبير قرآن مجيد او مقام پيامبري را خود كسب نكرده بود بلكه خداونـد او را بـه   . ارزاني داشته است ) ص ( مقام بشري قابليت وصول بدان را دارد به پيامبر اكرم 

بررسي كنيم ، آياتي چون و اَنَـك لَعلَـي   ) ص(چنانچه در قرآن در مورد اخالق رسول اكرم . بر اين همه فضايل در وجود او فعليت يافته عالوه . اين مقام برگزيده است 

كه در ايـن آيـات قـرآن     سره حشر اشاره كرد 9سوره اعراف و آيه  157پيامبر به يقين تو برخلق بس عظيم و استوار هستي از آيات ديگر مي توان به ايه : خُلْقٍ عظيمٍ 

  . و اصحابشان را نمونه افراد خونشبخت معرفي مي نمايد ) ع(و علي ) ص(حضرت محمد 

   .مفْلحونلكنَ الرَسولُ والَذينَ امنٌوامعه جاهد و باَموالهِم و اَنْفُسهِم و او لئك لَهم الْخيرات و اولئك هم الْ

و همچنـين قـرآن   10همه خيرات و خوبيها مخصوص آنهاست وهم آنـان سـعادتمند عالمنـد   . صحابش كه به مال و جان در راه خدا جهاد كردند اما رسول و مؤمنان ا 

.. و 69ف آيـه  قصص ، اعـرا » يونس « نفر از پيامبران را با ذكر نام و خصوصياتشان نقل فرموده است كه از آنجمله مي توان به سورة يوسف  25اخالق عمده انبياءتقريباً 

  .اشاره كرد كه براي سعادت و رستگاري بايد به آنها توجه نمود 
 نتيجه گيري 

براي يك فـرد  سعادت گم گشته همه انسانهاست و هر كس آن را در چيزي مي جويد و در جايي مي طلبد ، بطور خالصه عبارت است از فراهم بودن اسباب تكامل     

از ديدگاه اسالم كمال نهايي انسان تعلق به دنيا و طبيعت نداشته و متعلق بـه جهـان   « . ت و بدبختي است كه همه از آن متنفرند و يك جامعه و نقطه مقابل آن شقاو
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ير و جاودانه امري فنا ناپذ ابدي است زيرا دنيا با تمام وسعت و گستردگي خود ظرفيت ظهور كمال نهايي انسان را ندارد و كمال نهايي انسان مربوط به روح است و بايد

 11.و رسيدن به سعادت در انسان در نتيجه عمل و يك سري تصميمات آگاهانه و اختياري اوست در اين بين هيچ جنبه جبري ناآگاهانه وجود ندارد. باشد 

  . بايد توجه داشت كه پاية اصلي سعادت و شقاوت اراده و خواست خود انسان است 

يعني حرص به ماده دارد اما از نغمـة الهـي   ) سوره حشر  9طبق آيه . ( خاك آفريده شده عاشق خاك و شهوت و ثروت است انسان كه تمام بدن مادي است از اين « 

و اين فالح و رستگاري تنها با رعايت اخالق و ايمان و صبر و پيـروي از الگوهـاي   » 12نيز برخوردار است و هر كسي بتواند با حرص نفس مبارزه كند به فالح مي رسد

 . ت معرفي شده در قرآن بدست مي آيد سعاد

مسايل مـادي جـدا  مـي    با دقت در قرآن متوجه مي شويم تمام آيات آن انسان را به سعادت هدايت مي كند وآنهايي كه مسايل اخالقي و ايمان مذهبي و توحيد را از 

ـاب   . يك نوع جامعه سازي قرآني است كنند نه مسايل معنوي را درست شناخته اند و نه مسايل مادي را در اصل قرآن بدنبال  سخن آخر اينكه خداوند با قرآن ايـن كت

ت انسان را در فعاليتهـاي  بزرگ آسماني كه سرچشمه انقالبي بزرگ در تاريخ بشر گرديده  ، برنامة كامل زند گي سعادت بخشي انسانها را ارائه نموده و سعادت و شقاو

  . رنامه هاي عملي و طرز تفكر وعقيده هركس مي داند مثبت و منفي و نقاط قوت و ضعف اخالقي و ب
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