
 

 تحقّق سعادت در قرآن کریم، مصادیق و راهکارها
 

 ناهید مشّائی
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده 
هدف اصلی نوع انسانی، وصول به خوشبختی پایدار و رستگاری بزرگ است. از این هدف در قرآن کریم 

   تعبیر شده است. "فالح"و  "فوز"به

پذیرفته، سعادت بشریت، وابسته به  پژوهش که با روش کیفی و تحلیل آیات قرآن، انجامبراساس این 

ایمان به خدای متعال، عبادت و پرستش وی و عمل به فرامین اوست که همراه با تقوا و تزکیه نفس، 

ت تحقّق واطاعت از رسول خدا، تحقّق می یابد. از آن رو که دنیا ناپایدار و محدود به زمان است، و قابلیّ

 رستگاری دائمی و پایدار را ندارد؛ قرآن کریم، سرای آخرت را محلّ نیل به سعادت ابدی دانسته است.

عدم کاربست این راهکار، عامل شرک، تکذیب خدا و بازداری از مسیر الهی است و درنتیجه، مستلزم ظلم 

 به اندیشه و فکر انسان و سقوط در گرداب هالکت است. 

 قرآن، خوشبختی، رستگاری، فوز، فالح، تقواي: واژگان کلید

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 مقدمه

است که از آن  -نه مقطعی و زودگذر -کامل ترین هدف برای هر انسان، در حیات بشری، دستیابی به خوشبختی حقیقی وپایدار

 تعبیر می شود. "سعادت"و  "رستگاری"در زبان پارسی به

بیان شده و قرآن، هدف نهایی از خلقت و تکامل بشری را  "فالح"و "فوز"موارد، با واژه هایاین مفهوم در قرآن کریم، در بیشتر 

 دانسته است. "فالح"و "فوز"رسیدن به مقام رستگاری یا همان 

این پژوهش، با بررسی اجمالی این واژگان در قرآن، بر آن است تا مهم ترین مالک های نیل بدین فرجام را براساس مالک های 

 تبیین نماید و نقشه ی کلّی رسیدن به رستگاری ابدی را به بشریّت اعالم نماید. قرآن،

 

 
 واژه شناسی

 فوز-1
 بار در فرآن کریم ذکر شده است. 30و مشتقات آن، حدود  "فوز"واژه ی 

همراه با رهایی از شرّ، ناپسندی و هالکت  وسود نعمت خیر، ازن وبرخوردارشد حصول آوردن، دست به واژه، این معنای اصل

یابی دست( و یا نجات ازموارد ترسناک و 10/320( و نیز به: رسیدن به نجات با سود خالص )طبرسی: 7/153باشد. )زحیلی: می

 ( تعبیر شده است.3/454به آرزوها )ابو حیّان: 

  الْمُبِینُ الْفَوْزُ لِکَٰ  وَذَ "مبین"(، دوبار با صفت 11)بروج/ الْکَبِیرُ الْفَوْزُ لِکَٰ  ذَ "کبیر"قرآن کریم، این واژه را یک بار با صفت

 یاد نموده است. "عظیم"( و در بقیه موارد با صفت 30) جاثیه/الْمُبِینُ الْفَوْزُ هُوَ لِکَٰ  ذَ  ( و16)انعام/

 مصادیق فوز -1-1

( 30( و ورود به دریای رحمت الهی )جاثیه/72و توبه/ 119آیات قرآن، مصادیق واقعی فوز را منحصر در کسب رضایت الهی )مائدة/

و...(  11، بروج/9، تغابن/12، صف/12، حدید/89، توبه/13، نساء/185و در نهایت، وصول به جنّت و بهشت الهی ) آل عمران/

لیل ناپایداری وگذرا بودن نمی تواند مکان تحقّق سعادت ابدی باشد، خداوند متعال، فقط در دانسته است. ازآن جا که دنیا به د

( دنیا را همراه با سرای آخرت آورده است و محلّ تحقّق این سعادت ورستگاری ابدی را سرای آخرت 64مواردی محدود )یونس/

اصحاب  (20)حشر/ "أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ٰ  نَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ لَا یَسْتَوِی أَصْحَابُ ال "دانسته و صراحتا اعالم می دارد که: 

 دوزخ و اصحاب بهشت یکسان نیستند، فقط اصحاب بهشت رستگار و پیروزند.

گروه فراموشکاران  به مقایسه این دو گروه )گروه مؤمنان با تقوى، و متوجه به مبدأ و معاد، و و آیات ماقبل آن خداوند در این آیه

)ال یَسْتَوِی أَصْحابُ  "اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت یکسان نیستند "گوید:اند( پرداخته، مىخدا که گرفتار خود فراموشى شده

 النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ(.

هاى الهى،  در آخرت و پاداشنه در این دنیا، نه در معارف، نه در نحوه تفکر، نه در طرز زندگى فردى و جمعى و هدف آن، و نه 

هاى واالى انسانى، و اندوختن  خط این دو گروه در همه جا، و همه چیز، از هم جدا است، یکى به یاد خدا و قیامت و احیاى ارزش

 ر براى زندگى جاویدان است، و دیگرى غرق شهوات و لذات مادى و گرفتار فراموشى همه چیز و اسیر بند هوا و هوس.یذخا

 ن ترتیب انسان بر سر دو راهى قرار دارد یا باید به گروه اول بپیوندد یا به گروه دوم و راه سومى در پیش نیست.و به ای

 )أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ(. "فقط اصحاب بهشت رستگار و پیروزند "فرماید:و در پایان آیه به صورت یک حکم قاطع مى

ها است، و شکست در هر دو جهان  زند که در این دنیا نیز پیروزى و آرامش و نجات از آن آننه تنها در قیامت رستگار و پیرو

 (23/542)مکارم شیرازی، نصیب فراموشکاران است.



 
هاى جاودان است  بدیهى است گروهى که تحت تدبیر پروردگار قرار گرفته و سیرت ایمان و اطاعت آنان در این جهان نعمت

بختى و شقاوت نصیب نخواهند اند جز تیرهبهرهى از هر نعمت و فضیلت بىیخودستاه ان که در دنیا برستگار خواهند بود و آن

 داشت.

که شخصیت خود را شناخته و ارزش خود را  ستا نای ،آن هکمال انسانى است و الزم ،خالصه معرفت صفات پروردگار یگانه

ى خود نیز رعایت ارزش خود را نموده و پیوسته از دستور پروردگار یافته و عبودیت را شعار خود قرار دهد و در افعال اختیار

 . )حسینی همدانی، تفسیر انوار درخشان، ذیل آیه(پیروى بنماید و هرگز در مقام مخالفت برنیاید

هَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ"و یا در آیه ای مشابه می فرماید: 

هایى )از بهشت(  خداوند به مردان و زنان با ایمان، باغ( 72)توبه/"یمُ الْعَظِ الْفَوْزُ هُوَ لِکَٰ  ذَ ٰ  وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ  ٰ  جَنَّاتِ عَدْنٍ 

هایى دلپسند در بهشت برین را وعده داده است. ولى جاودانند و )نیز( مساکنکه از پاى )درختان( آن، نهرها جارى و در آن 

 72(: آیه 9ها( است. این همان رستگارى بزرگ است. سوره التوبة ) رضایت و خرسندى خداوند، برتر و واالتر )از این

 کند.بیان مى« سَیَرْحَمُهُمُ»ى قبل بود، این آیه چگونگى تحقّق رحمتى را که در آیه

اى که از ى بهشت و جایگاه پیامبران و صدّیقان و شهداست، منطقهترین منطقه، طبق روایات، بهترین و شریف«جَنَّاتِ عَدْنٍ» 

 ، ذیل آیه(تفسیر کنز الدقائق )القمی المشهدی، نظر خوبى، به خیال کسى خطور نکرده است. 

 ی آیه:پیام ها

 «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ»رابرند زن و مرد، در برخوردارى از پاداش الهى، ب -1

 «خالِدِینَ فِیها»هاى آن است. ترین امتیاز بهشت، خلود در آن و جاودانگى نعمتبزرگ -2

 «مَساکِنَ طَیِّبَةً»، «جَنَّاتٍ»زندگى آخرت تنها معنوى نیست، بلکه مادّى و جسمانى است.  -3

 «مَساکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ»ى خوب باشد. ست که در منطقهمساکن خوب، وقتى ارزشمند ا -4

« ... وَعَدَ اللَّهُ»از تمایالت طبیعى انسان به آب، سرسبزى، باغ، بوستان و منزل، در جهت گرایش به معنویت استفاده کنیم.  -5

 ...«جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ »

 «.رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ»هاى مادّىِ بهشت است. باالتر از لذّتهاى معنوى، لذّت -6

 «جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ»، «جَنَّاتٍ تَجْرِی»بهشت نیز درجات و مراتبى دارد.  -7

 رائتی، تفسیر نور، ذیل آیه()ق «.الْفَوْزُ الْعَظِیمُ»رسیدن به پاداش اخروى و رضایت الهى، رستگارى بزرگ است  -8

إِنَّ اللَّهَ " که: خلف وعد از قبایح عقلیه است و محال است از خدا صادر شود و نصّ قرآن است :"وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ"

رود و کارى نکند که باعث سلب ایمان  مؤمن و مؤمنة کسى را گویند که با عقائد حقّه از دنیا ( و 7 /آل عمران )"ال یُخْلِفُ الْمِیعادَ

شود از انکار ضرورى یا اهانت به مقدسات دینى یا ارتکاب عملى که باعث سلب ایمان شود که در اخبار تصریح شده مثل ترک 

عروف اعتنایى که گفتند کافر است یا تضییع صلوة که بدون ایمان از دنیا می رود یا ترک زکاة و حج و امر به مصلوة از روى بى

توبه شود .جنات یک بهشت و دو بهشت نیست جنات عدیدة است ه و نهى از منکر و اعراض از علما و غیر اینها مگر اینکه موفق ب

تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ معنى این نیست که از زیر قصرها نهر جارى شود مراد پاى قصرها است به دلیل قول فرعون که گفت 

مسلما از زیر پاى او جارى نبوده و انهار بهشت  (،50/زخرف )  لَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِی مِنْ تَحْتِیقالَ یا قَوْمِ أَ

ارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِینَ وَ فِیها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْه ":چهار نهر است به دلیل قوله تعالى

ها و قصرهاى عالیه فِی  الِدِینَ فِیها ابد االباد انتهى ندارد وَ مَساکِنَ طَیِّبَةً منزل( خ 71 (/ص)د محمّ )"أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى

یة مرضیة باشد اکبر مقامى باالتر از این نیست جَنَّاتِ عَدْنٍ که یکى از هشت بهشت جنة عدن است.وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ که راض

حتى دارد که اهل بهشت بعد از آنى که در بهشت متنعم می شوند خطاب می رسد آیا توقع دیگرى دارید عرض می کنند )ربّنا 

 فی تفسیر القرآن، ذیل آیه( البیان طیبا ،عبدالحسین طیب .)رضاک( ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

 های نیل به فوز راهکار-1-2



 
خشیت و خوف  "، "اطاعت از رسول خدا"، "اطاعت خدا"یدر محدوده "فوز "بنابر آیات قرآن کریم، راهکارهای رسیدن به مقام

 تبیین گردیده است. به عنوان نمونه: "عمل به شرایع واحکام"و  "تقوای الهی"،"از گناه

ترسند برند و از خدا مىکسانى که از خدا وپیامبرش فرمان مى "اللَّهَ وَ یَتَّقْهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونوَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ "

  (52)نور/ کنند، رستگارانندو پرهیزگارى مى

 امر به اطاعت ارشادیست به حکم عقل و اطاعت اولى االمر عین اطاعت رسول است.

 فرماید: یو اطاعت او عین اطاعت خدا است. لذا م

خوف ممدوح و  :أ(دوم )وَ یَخْشَ اللَّهَ( خشیة، خوف است و دو قسم خوف داریم)شرط()وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ(  )شرط اوّل:(

خوف از عذاب  -2بدون ایمان از دنیا رود،  : )ترس از آن که(خوف خطر خاتمه -1 اما ممدوح سه خوف است، .خوف مذمومب(

خوف از عظمت پروردگار، و کبریایى او که انبیاء و ائمه داشتند بسا ضعف می کردند و مثل چوب   -3، معاصى قیامت در اثر

سوّم )وَ یَتَّقْهِ( تقوى پرهیز از . )شرط(خوف مذموم، خوف از ذهاب مال و جاه و از غیر خدا  ب( خشک روى زمین می افتادند.

 و اولیا است. امعاصى الهیه و مخالفت با انبی

)طیب، عبدالحسین،  ین طائفه است.ه امنحصر ب ،قرینه جمله اسمیه و ضمیر همه شود که فوز ب)فَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ( استفاده مى 

 گوید: فوز و رستگارى در سه چیز است:در تفسیرش مى« فخر رازى» اطیب البیان، ذیل آیه(

 ها.ها و غماطاعت خدا و رسول، در شادى -1

 از خدا در مورد کردار گذشته.ترس  -2

 )تفسیر کبیر، ذیل آیه( ى عمر.رعایت تقوا، در باقیمانده -3 

 ی آیه: هاپیام

مَنْ یُطِعِ ... هُمُ »شود. سعادت، کارى به نژاد و سن و جنس و قبیله ندارد، هر کس تسلیم خدا باشد، رستگار مى -1

 «الْفائِزُونَ

 «مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»، زیرا به اطاعت بى قید و شرط از او سفارش شده است. پیامبر )صلوات اللَّه علیه( معصوم است -2

 «یَخْشَ اللَّهَ وَ یَتَّقْهِ»آنچه ارزش است، خشیت درونى و پرواى بیرونى است.  -3

یُطِعِ اللَّهَ وَ »ى خشیت و تقوا باشد. اطاعت باید هم از خدا باشد و هم از رسول، و در کنار آن نه غرور، بلکه روحیّه -4

 «رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اللَّهَ

قرائتی، تفسیر نور، ذیل ) «فَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ»شوند. خداترسانِ تقوا پیشه که مطیع خدا و رسولند، حتماً رستگار مى -5

 آیه( 

وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  ٰ  یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمَالَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ   ایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدً "و نیز آیه:

تا ]خداوند[  .ای مؤمنان! از خداوند ]اطاعت کرده، و از محرّماتش[ بپرهیزید، و سخنِ استوار و درست بگویید  "فَوْزًا عَظِیمًا

برکت اطاعت از خدا و پرهیز از محرّمات[ اصالح کند، و گناهانتان را بیامرزد، و هر که از خدا و رسولش اعمالتان را برایتان ]از 

 ( 71. )احزاب/بزرگی دست یافته استرستگاری اطاعت کند یقیناً به 

ه و سخنى است که در آن سستى و لغو و دروغ و نفاق نباشد. سخنى که همچون سدّى محکم، جلو شکّ و شبه« قول سدید»

 فساد را بگیرد.

  :ی آیههاپیام

اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا »ى تقوا سخن استوار است. و الزمه« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ»ى ایمان، داشتن تقواست، الزمه -1

 «سَدِیداً

 «. اتَّقُوا ... قُولُواالَّذِینَ آمَنُوا ..»انسان مؤمن شایستگى تقوا و قول سدید را دارد.   -2

 «اتَّقُوا اللَّهَ»و هم باطنى. « قَوْلًا سَدِیداً»ى ایمان، هم ظاهرى است، نشانه  -3



 
سخن سدید تنها به الفاظ آن نیست، بلکه به محتواى آن است، در واقع این فکر و اندیشه است که باید محکم و استوار   -4

 «قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً»باشد. 

 «قَوْلًا سَدِیداً»قابل بازگو کردن نیست.  اىهر شنیده  -5

« یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمالَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ»کند. اگر انسان در رفتار و کردار تقوا را مراعات کند، باقى مسائل را خداوند حل مى  -6

ز گناهان بزرگى ، اگر ا«إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ»فرماید: سوره نساء که مى 31)نظیر آیه 

 7پوشانیم.شوید دورى کنید، گناهان کوچک شما را مىکه از آن نهى مى

)قرائتی، تفسیر نور، ذیل «.وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً»کلید رستگارى، پیروى از خدا و رسول است.   -7

 آیه( 

الْعَظِیمُ . آن  الْفَوْزُ یها وَ ذلِکَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِ "و یا آیه:

کند که از هایى وارد مى )چه گفته شد،( حدود و مقرّرات الهى است و هرکس از خدا و رسولش پیروى کند خداوند او را به باغ

  مانند، و این است کامیابى و رستگارى بزرگ.زیر درختانش نهرها جارى است، آنان همیشه در آن مى

 این آیه که در باره ی احکام ارث است، به نقش عمل به شریعت و احکام در نیل به فوز، تصریح می نماید.

 :ی آیههاپیام

 «تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ»نباید از مرز آن گذشت. احکام ارث، از حدود الهى است، پس  1

 «یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»ى اطاعت از خداست. اطاعت از رسول خدا به منزله -2

 )همان، ذیل آیه( «ذلِکَ الْفَوْزُ»گیرى بیشتر از ارث. سعادت و رستگارى، در گرو حرکت در مسیر الهى است، نه کام -3

 فالح -2
 بار در قرآن مجید به کار رفته است. 40تقّات آن، حدود این واژه و مش

( ومقصود آن است که موانع و خطرات رسیدن به اهداف کمالی، از سر 72اصل معنای این واژه، شقّ و قطع است. )ابو حیّان، ا/

 راه این گروه از میان برداشته می شود. 

قاطع ترین و روشن ترین آیاتی است که پیرامون فالح و رستگاری چنین به نظر می رسد که آیه ابتدایی سوره مؤمنون، ازجمله 

  "مؤمنان، سخن می گوید:

 ( 1)مؤمنون/قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . قطعاً مؤمنان رستگار شدند.

 ، و به هدف نهایى خود در تمام ابعاد رسیدند )قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(."مؤمنان رستگار شدند "فرماید:مى

در اصل به معنى شکافتن و بریدن است، سپس به هر نوع پیروزى و رسیدن به مقصد و خوشبختى  "فلح و فالح "از ماده "فلحا"

 اطالق شده است.

لکن در سه مورد بدون این « لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»)شاید( همراه است: « لعل»ى ى فالح )رستگارى( با کلمهدر قرآن، یازده مورد کلمه

ى و دیگرى در سوره« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها»ى شمس: به طور حتمى مطرح شده است، یکى در همین سوره و یکى در سورهکلمه و 

 شود که ایمان و تزکیه داراى جوهر واحدى هستند.از مقایسه این سه مورد با یکدیگر، روشن مى«. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى»اعلى: 

هاى اسالم، فالح و رستگارى است. در بسیارى از آیات قرآن از تقوا سخن گفته شده و هدف ام برنامهبرترین و آخرین هدف تم

وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ »و آخرین هدف تقوا نیز فالح است: « 183بقره، « » لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»از احکام دین هم رسیدن به تقواست: 

قولوا ال اله اال »ترین و آخرین هدف دین اسالم در اوّلین شعار آن آمده است: جالب است که مهم« 130آل عمران، « » تُفْلِحُونَ

 بگویید تا رستگار شوید.« ال اله اال اهلل»به یگانگى خداوند ایمان آورید و « اهلل تفلحوا

آوریم و هدف نهایى را با فریاد بر زبان مىرا بیست بار « حى على الفالح»ى ى نمازهاى یومیّه جملههر شبانه روز، در اذان و اقامه

 کنیم، تا راه را گم نکنیم.رسا اعالم مى



 
ى نفس داشته باشند، کسانى رستگارند که ایمان وتزکیه« 14 /اعلى« » قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى»، «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»گوید: اسالم مى

 گفت: امروز هر کس زور و برترى دارد رستگار است.فرعون مى« 64 /طه« » وْمَ مَنِ اسْتَعْلىقَدْ أَفْلَحَ الْیَ»گوید: فر مىاولى ک

ى رستن دانه را فراهم گویند آن باشد که وسیلهمى« فَلّاح»به معناى رستن است، شاید دلیل اینکه به کشاورز، « فالح»ى کلمه

ى خود را به عمق رسد: اوّل آنکه ریشهدهد و به فضاى باز مىنجات مى گیرد با سه عمل خود راکند. دانه که در خاک قرار مىمى

 کند.هاى مزاحم را دفع مىکند. سوّم آنکه خاکدوّم اینکه مواد غذایى زمین را جذب مى کند.زمین بند مى

ها باید مثل و طاغوت ها هاى مادّیات و هوسآرى، انسان هم براى رهایى خود و رسیدن به فضاى باز توحید و نجات از تاریکى

ى عقاید خود را از طریق استدالل محکم کند. دوّم از امکانات خدادادى آنچه را براى دانه همان سه عمل را انجام دهد: اوّل ریشه

دفع « ال اله»تکامل و رشد معنوى اوست جذب کند. سوّم تمام دشمنان و مزاحمان را کنار زند و هر معبودى جز خدا را با کلمه 

 .)قرائتی، تفسیر نور، ذیل آیه( د تا به فضاى باز توحیدى برسد.کن

 ، و به هدف نهایى خود در تمام ابعاد رسیدند )قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(."مؤمنان رستگار شدند "فرماید:مى

به مقصد و خوشبختى  در اصل به معنى شکافتن و بریدن است، سپس به هر نوع پیروزى و رسیدن "فلح و فالح "از ماده "افلح"

دارند و راه خود را به سوى مقصد در حقیقت افراد پیروزمند و رستگار و خوشبخت موانع را از سر راه بر مى اطالق شده است.

شود، و هم معنوى هاى مادى را شامل مى البته فالح و رستگارى معنى وسیعى دارد که هم پیروزی روند.شکافند و پیش مىمى

پیروزى و رستگارى دنیوى در آن است که انسان آزاد و سربلند، عزیز و بى نیاز  مؤمنان هر دو بعد منظور است. را، و در مورد

پذیر نیست، و رستگارى آخرت در این است که در جوار رحمت پروردگار، در زندگى کند، و این امور جز در سایه ایمان امکان

 و پاک، و در کمال عزت و سربلندى به سر برد. هاى جاویدان، در کنار دوستان شایسته میان نعمت

شود: بقاء و غنا و عزت، و فالح فالح دنیوى در سه چیز خالصه مى "گوید:ضمن تشریح این معنى مى "مفردات "در "راغب"

ن فقر، عزت بدون بقاى بدون فنا، بى نیازى بدو "اخروى در چهار چیز: بقاء بال فناء، و غنى بال فقر، و عز بال ذل، و علم بال جهل:

 )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ذیل آیه(  ."ذلت، و علم خالى از جهل

صفت ذکر شده به این که ایمان اعتقادى و صورت علمى و هم چنین ایمان عملى و نیروى اطاعت و انقیاد  صورت الْمُؤْمِنُونَ: به

ر خواهد بود یکى ایمان و صورت علمى و عبارت از اعتقاد در روان رسوخ داشته باشد بر این اساس صفت ایمان بر دو رکن استوا

صفات واجب تعالى و نیز توحید افعالى پروردگار و اعتقاد بسایر ارکان آن. از جمله معاد و عبارت از اعتقاد ه اصول توحید و به ب

آستانه برزخ و ه ود و موقت بجهان محد به این که بشر داراى زندگى ابدى و جاودانى خواهد بود و پس از سیر و سلوک از این

حکم خرد باید از این رهگذر و نظام آزمایش خود را آماده سعادت و فالح و رستگارى بنماید و ه عالم قیامت خواهد در آمد و ب

ن معاد جزء و رکن ایماه و از جمله اعتقاد ب اصول توحید.ه مقامى از حیات حقیقى نایل شود با توجه به این که مجرد ایمان به ب

حقیقت ایمان و ظهور اعتقاد ه ست و تمام ایمان نیست بلکه صورت علمى ناقصى است و آنچه رکن مهم و سبب نیل با و پایه آن

شود همانا التزام عملى و جوارحى و قیام باداء وظایف و پیروى از برنامه مکتب عالى قرآن است که دانشجویان و پیروان قلبى می

 ظهور و کمال برسانند.ه وظایف ایمان اعتقادى خود را ب یو ادا در نتیجه حرکت ،آن یبرنامه

 یاداه صورت عمل باشد و در خارج تحقق بیابد و چنانچه قیام به بدین جهت ایمان قلبى باید توأم با عمل جوارحى و تمثل ب

وظایف ننماید المحاله ایمان مورد تکذیب عملى قرار خواهد گرفت و ایمان اعتقادى نیز خلل خواهد پذیرفت پس قوام حقیقت 

این دو سبب فالح  .اصول توحید و دیگر پیروى از برنامه مکتب قرآنه طور اطالق بر دو رکن استوار است یکى اعتقاد به ایمان ب

)حسینی همدانی، تفسیر انوار درخشان،  آید.و رستگارى بشر خواهد بود فالح اکتسابى بصورت صفاء روح و نورانیت قلب در می

 ذیل آیه(

 (9/شمس). که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده. "قَدْ أَفْلحَ مَنْ زَکَّاها"ونمونه دیگر: 

به معنى نمو و رشد دادن است، و زکات نیز در اصل به معنى  -چنان که راغب در مفردات آورده -در اصل "کیةتز "زکیها از ماده

 خوانیم:نمو و رشد است، و لذا در روایتى از امام على ع مى



 
 «.147نهج البالغه، کلمه » کند مى یابد ولى علم با انفاق نموّمال با انفاق نقصان مى

ها سبب رشد و نمو است، و پاک کردن نیز آمده، شاید به این مناسبت که پاکسازى از آلودگی و  تطهیرسپس این واژه به معنى 

 در آیه مورد بحث هر دو معنى امکان دارد.

آرى رستگارى از آن کسى است که نفس خویش را تربیت کند و رشد و نمو دهد، و از آلودگى به خلق و خوى شیطانى و گناه 

است، که اگر باشد سعادتمند است و اال  "تزکیه "سازد و در حقیقت مساله اصلى زندگى انسان نیز همینو عصیان و کفر پاک 

 )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ذیل آیه( بدبخت و بینوا.

گى آن از فجور و فسق و بر تزکیه روح و پاکیزه ، )فقط(آیه فالح و رستگارى را که غرض و منتهى حرکت جوهرى انسانى است

ه الهامات غیبى و درونى خود گوش فرا داده و عبرت گرفته و نیز به پیوسته بباید شود که استفاده مى و نیز نهاده است ،حرافان

گى و طهارت از شرح و تفسیر آن و باالخره از طریق پیروى از برنامه مکتب عالى اعتقادى و جوارحى آن نیروى تزکیه و پاکیزه

 حسینی همدانی، تفسیر انوار درخشان، ذیل آیه(دهد. )تقویت نموده و شعار خود را عبودیت قرار  قذارت گناه و فجور را در خود

 (14)اعلی/شود کسى که خود را تزکیه کند . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى. مسلما رستگار مىنمونه دیگر: 

چیست تفسیرهاى  "تزکیه "که منظور از ندر ای .شمردمى "تزکیه "عامل فالح و رستگارى و پیروزى و نجات را این آیه، 

 اند:گوناگونى ذکر کرده

سازى سازى همان پاکترین پاکسازى روح از شرک است، به قرینه آیات قبل، و نیز به قرینه اینکه مهممنظور پاک :که نخست این

 از شرک است.

است، به قرینه آیات فالح در قرآن مجید از جمله آیات سازى دل از رذائل اخالقى و انجام اعمال صالح منظور پاک :که دیگر این

سوره شمس که بعد از ذکر مساله تقوى و فجور  9شمرد، و به قرینه آیه آغاز سوره مؤمنون که فالح را در گرو اعمال صالح مى

 ."کرد و به زینت تقوى بیاراسترستگار شد کسى که نفس خود را از فجور و اعمال زشت پاک  "فرماید: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها:مى

معنى وسیعى دارد که همه این  "تزکیه "مهم این است که اند.را در اینجا به معنى دادن صدقه مالى دانسته "تزکیه "بعضى نیز

، سازى عمل از محرماتسازى از اخالق رذیله، و هم پاکسازى روح از آلودگى شرک، و هم پاکگیرد، هم پاکمفاهیم را در بر مى

سازى مال و جان به وسیله دادن زکات در راه خدا، زیرا طبق آیه خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ و هر گونه ریا، و هم پاک

پاکى دادن زکات سبب )زبرا(  ."سازى و تزکیه کنىاى )زکات( بگیر تا آنها را به وسیله آن پاکها صدقه از اموال آن "تُزَکِّیهِمْ بِها:

 روح و جان است.

                                     )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ذیل آیه( ى گسترده آیه جمع باشد.ابنابراین، تمام تفسیرها ممکن است در معن

 مصادیق دست یابی به فالح 2-1

  « . 1مؤمنون/»رستگارى مؤمنان حتمى است. "َفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  قَدْ أ"مؤمنان-1

 پروردگارتان را پرستش کنید، شاید رستگار شوید.« 77حج، « » وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»عابدان.  -2

 « 8اعراف، « » فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»آنان که اعمالشان ارزشمند و سنگین است.  -3

 « 9حشر، « » وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»دورى کنندگان از بخل.  -4

 حزب خدا رستگارند.« 22مجادله، « » أاَل إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»حزب اللَّه.  -5

 کنید تا رستگار شوید. را بسیار یاد خدا« 45انفال، « » تُفْلِحُونَوَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ »اهل ذکر کثیر.  -6

 اى خردمندان! تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید. "100مائده/"«.فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»تقوا پیشگان.  -7

 در راه خدا جهاد کنید تا رستگار شوید. "35همان، ".« فْلِحُونَوَ جاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُ»مجاهدان.  -8

اى اهل ایمان! همگى توبه کنید تا رستگار  "31نور/"« . تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»توبه کنندگان.  -9

 شوید.

   9 /شمس ". که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده. "زَکَّاهاقَدْ أَفْلحَ مَنْ "تزکیه کنندگان نفس:  -10



 
 راهکارهای  نیل به فالح  2-2

 بر اساس آیات قرآن، می توان راهکارهای قرآن برای نیل به فالح را به ترتیب، چنین برشمرد: 

( ؛ 8مل به فرامین الهی )همان و اعراف/(؛ ع77(؛ عبادت و پرستش پروردگار عالم )حج/1ایمان به خدای متعال )مؤمنون/

 (؛ 31توبه)نور/

 ( و مانند آنها. 35(؛ جهاد)مائده/45(؛ ذکر )انفال/100مائده/(؛ تقوا ) 9و حشر/ 9تزکیه نفس ودوری از صفات رذیله )شمس/

 ی آید.اقامه نماز و پرداخت زکات، نیز در آیات ابتدایی سوره بقره جزو راهکارهای نیل به فالح، به شمار م

 توصیه به کاربست این راهکارها، عامل برون رفت جوامع از ظلمت به نور و نیل به سعادت ابدی است. 

 خطر انحراف از طریق سعادت و سقوط در ورطه ظلم و هالکت

 تکذیب و عمل نکردن بدین راهکارها را از مصادیق قطعی ظلم، دانسته و -ضمن توصیه به پیمایش مسیر سعادت -قرآن مجید

(، بیم داده 31و انسان/ 21( و دردناک و الیم )شورا/45( و عذاب مقیم )شورا/52از فرجام ظالمین به بدترین وجه ممکن )غافر/

 است.

ن کس که به خداوند دروغ عَلَى اللَّهِ کَذِباً أَوْ کَذَّبَ بِآیاتِهِ إِنَّهُ ال یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ . و کیست ستمکارتر از آ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى 

 (21)انعام/شوند. بندد، یا آیات الهى را تکذیب کند؟ همانا ستمگران رستگار نمى

 درحقیقت، تکذیب و بازداری از مسیر الهی، مصداق بارز ظلم به تفکّر و فرهنگ انسان ها به شمار می رود.

 

 گیري و نتیجه  یافته ها
 از بررسی آیات شریفه قرآن مجید، به دست می آید که: 

 در قرآن مجید، مترادف خوشبختی پایدار یا همان رستگاری بزرگ است."فالح"و  "فوز"واژگان  -1

 به خدای متعال؛ عبادت و پرستش پروردگار جهان؛ عمل به فرامین الهی؛ سعادت و رستگاری بشریت، تنها درسایه ایمان-2

 فس ودوری از صفات رذیله تحقّق می یابد.تقوا، تزکیه ن

 ی اطاعت از خدای متعال و در ردیف هم قرار گرفته است.اطاعت از رسول خدا، الزمه -3

دنیا به دلیل محدودیت زمان و ناپایداری، توان تحقّق سعادت را نداشته و سرای آخرت، محلّ نیل به رستگاری و فوز و فالح -4

  ابدی است.

ی و سقوط در ورطه هالکت است و نتیجهها، ر و فرهنگ انسانظلم به تفکّراهکارهای نیل به سعادت، سبب  به کارنبستن -5

 تکذیب و بازداری از مسیر الهی به شمار می رود.شرک، افترا به خدا،  مستقیم
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- Abstract 

The primary purpose of human kind is to achieve lasting happiness and great salvation. 

This purpose, is interpreted as "Fuz" and "Falah" the in Holy Qur'an.  

The word "Saadah" encompasses the meaning of eternal salvation and happiness. 

In Persian language and in Quranic culture, it is used in a sense. 

According to the verses of the Qur'an, the happiness of mankind depends on faith in the 

Almighty God, and worship and act on His commandments. Solutions to this end, piety 

and self-cultivation, obedience to the Apostle of God, counted and fulfilled only in 

accordance with divine commandments. Since the world is unstable and time limited, it is 

not capable of achieving lasting and lasting salvation. 

The Holy Quran has considered the home of the hereafter, the place of eternal bliss. Failure 

to apply this strategy results in Shirk, denial of God, and deterrence from the divine path. 

And, as a result, it requires oppression of human thought and destruction on the verge of 

destruction. This research has been done by qualitative method and analysis of Qur'anic 

verses. 
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