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 سعادت چيست؟

مفهوم سعادت و معاني اصط�حي آن و فهم ما از سعادت يكي از مطالب مهم و 
هاي مهمي در  رود .يكي از سؤال نسانها بشمار ميمركزي در جوامع بشري و زندگي ماا

ست؟ سعيد و خوشبخت كيست؟ سعادت زندگي انسان اينست كه در يابد كه سعادت چي
واقعي چيست؟ و چطور ميتوان انسان به سعادت واقعي دست يابد؟ يافتن جواب درست 

تواند  بسياري از مشاكل ما شده مي ومنطيي به اين سوالت،به اطمينان كامل حلي براي
 رود. ودرك مفردات آن امر بسيار مهمي بشمار مي

تعاريف مختلفي دارد.  انسان مفهوم، محتوي ودر فرهنگ هر ملت و حتي هر  سعادت
وتشريح  خود تعريف وذوق خاصي را به شگل سعادتانساني  فرقه هر گروه و

 و فهم خويش را ازين مفهوم دارند.اند نموده
كلمه سعادت يا خوشبختى در لغت، توسط علماء به معناى سعادت و خوش طالعى 

ويند: گ علماء در تعريف سعادت مي مورد ترجمه وتفسير قرار گرفته است . همچنان
شايستگى وصول به آن را  كمال ممكن كه انسان استعداد و رسيدن به هر نوع :سعادت«

سالم ومشروع از نيروهاى  ،سعادت عبارت از استفاده صحيح :ديگر ويا به عبارت »دارد
 است. ر انسان قرار دادهمعنوى كه پروردگار در تصرف واختيا مختلف مادى و

) با زيباي خاصي خويش 10– 7:(در سوره شمس آيات فهم را قرآن عظيم الشاناين 
 فرمايد: چنين معرفي مي

ٰ  َوَما ٖس َوَ�فۡ ﴿ ٮ َّ ۡ  ٧ َهاََ ل
َ
ٰ َوَ�قۡ  فُُجَرََها َهَمَهافَ� ٮ فۡ  قَدۡ  ٨ َهاََ

َ
ٰ  َمن لَحَ أ ٮ َّ  َخاَب  َوقَدۡ  ٩ َهاََ

ٰ  َمن ٮ َّ  .]10-7[الشمس:  ﴾١ َهاََ
گردد كه: ف�ح انسان در گرو تزكيه  ه با صراحت تام معلوم مياز فحوي آيات متبرك 

از اين نظر كه موجب  ،سعادت و كمال نفس انسانى است همان»  ف�ح«نفس است و 
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گارى و رها شدن انسان ازمشك�ت است. از آن نظر كه موجب دستيابى به  رست
 .شود يده مىنام»  سعادت«ذاتى است  و از نظر اينكه مطلوب» فوز«هاست  خواسته

اگر ما حكمت وفلسفه خليت انسان را مورد تحليل وارزيابي قرار دهيم با وضاحت 
، رساندن  هدف از خليت جهان وبه تعييب آن خليت انسان ، تام در خواهيم يافت كه

، بنابر همين منطق  انسان به كمال فييلت ورساندن انسان به بالترين كمال انساني است
جو و سعادت طلب خلق گرديده  يم كه انسان فطرتاً مخلوق كمالاست كه گفته ميتوان
 خود برسانند.خواهند خود را به سعادت گم شده  ها مي است . بنآ همه انسان

ي رسيدن به معراج سعادت براي خود ها برا اين جاي شك نيست كه انسان ولي در
سانها رسيدن به سعادت نمايند. برخي از ان مي بيني پيش ووسايل مختلفي را مطرح و ها راه
برخي ديگر از  ظاهري و» لذت«خوشبختي متصور خويش را در رســـيـــدن بـــه  و

، سعادت . ابن سيناباطني را مايه سعادت وخوشبختي معرفي ميدارند » يها لذت«ها  انسان
يكنواخت و هماهنگ كه موجب كمال  را به فعليت رسيدن استعدادهاي انسان به طور

 ).17، ص  نوشته حميد رسائي ، خوشبختي (رساله سيماي اند. د، معنا كردهشو انسان مي
كه هر كدام از دو خصوصيت (سعادت و  اند عييده همچنان علما ء بدين باور و

 داراي سعادت و شياوتي» روح«دارند. بطور مثال: شياوت) براي خود معناي بخصوصي 
ميباشد. بنابر همين منطق  بخصوص خود هم داراي سعادت و شياوتي» جسم« . واست

روح معرفي داشته است .  است كه قرآن عظيم الشان انسان را موجودي مركب از جسم و
» روح« ، مربوط به سعادت روحي ابدي و جسمي متحول و متغير . بنابراين آنچه كه تنها

اموري  شمرد و همچنين انساني مي هاي ، از سعادت ، تيواو امثال آنعلم. مانند  انسان است
فرمايد:  هاي انسان محسوب مي سعادت كه سعادت جسم و روح را با هم دربر دارد، از
ياد پروردگار غافل نكند و دلبستگي به  مانند نعمت مال و اولد بشرط آنكه انسان را از

حيات دنيوي را به دنبال نداشته باشد. همچنين سعادت انسان اموري است كه در ناحيه 
در ناحيإل روح از سعادت شمرده  نام�يماتي را بوجود آورد ولي جسم و بدن سختي و
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اموال در راه خدا. اما  ي جسمي در راه خـــــدا، انفاقها شود، مانند قبول مشيت مي
اني را به همراه داشته باشد، جسم اموري كه در روح شياوت ايجاد كند، گرچه سعادت

كه فيط جنبإل دنيوي غير مشروع داشته و  لذائذي گونه سعادتي را همراه ندارد، مانند هيچ
اين لذايذ غير مشروع دنيوي موجب فراموشي از ياد خداوند گردد. اين نوع لذائذ و به 

شمرده  غير مشروع جسماني را پروردگار براي انسان در واقعيت عذاب  اصط�ع سعادت
 است.

كه انسان  اين نيست مفهوم زندگي دهد كه مي دين ميدس اس�م، به انسان هشدار
منحصر شمارد . بلكه زندگي ابدي و جاودانه  ي دنيويها به لذايذ و رنج خود را يكسره

 كه است در راه است و اين انسان ها ي متناسب با اعمال انسانها و لذت ها با رنج نيز
هميشگي. دين  يا سعادت جاودانه و ابدي و تواند انتخاب كند زندگي زودگذر و فاني، مي

مادي و معنوي  گيري از لذايذ و براي بهره ن راستا اعتدال را مراعات كردهاس�مي دري
حدود و ثغور بس عالي و انساني را تعيين نموده كه با پيروي همان گونه كه از طبيعت 
اين دين كه دين دنيا و آخرت است رهنمايي و هدايت ميكند. پيروي ازين اصول سبب 

 ص�ح و ف�ح دنيا و آخرت خواهد بود. 
ها و جوامع بشري است كه آسايش  مسلم است كه سعادت و خوشبختى از آنِ انسان

بيشترى داشته باشند. براي عده كه سعادت و خوشبختي را تنها در داشتن  خاطر و آرامش
 به هيچ صورت منشأ مال دنيوي خ�صه ميكنند بايد گفت كه: مال و ثروت و قدرت،

آورند اماحتمي  يرا ثروت و قدرت، رفاه مىآيد، ز سعادت و خوشبختى به حساب نمى
 گويد: براى مردم عاقل، ثروت نيست كه آرام بخش باشند. يكى از دانشمندان انگليسى مى

مالك  يكى از عوامل اضطراب و بدبختى است. مسئله مهم اين است كه بايد بكوشيم تا
. كسانى كه در عشق ثروت خود باشيم، نه بنده آن. ما بايد امير نفس باشيم نه اسير نفس 

اند و متداوامآ در فكر آن  هميشه خود را اسير آن ساخته و اند قدرت فرورفته ثروت و
هميشه  بنآ ،مال وداراي خويش را از دست ندهند باشد كه مبادا در كشمكش حوادث، مي
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روي خوشي را نخواهد  هيچ وجه اند. بايد دانست كه همچو اشخاص به در فكر غرق
بري بايد تعمق كرد و دانست كه در كفن جيب نيست ( آن هم به گمان است كه بديدي. 

 .يا نبري)
كسب رضاي پروردگار: اولين  -1 سعادت حيييي دست يا بد: به انسان چگونه ميتواند

چيزيكه انسان ميتواند به سعادت واقعي وحيييي برسد همانا كسب رضاي پروردگار با 
 سورهء عصر، آنعده از انسانهاي را از خسران مستثنى عظمت است. قرآن عظيم الشان در

سازد كه آنان مؤمن ونيكوكار باشند . قرآن با صراحت تام بيان ميدارد: انسانها مؤمن  مي

َّ ﴿ .يابند دست مي ونيكو كار به طور حتمي به ف�ح و رستگار �ينَ ٱ ِ� َّ  ْ َا ْ  َءاَمُن َا  وََعم�لُ
ٰ ٱ َّ َۡ  ت� ل�َ�ٰ � ََاَص ْ َوتَ �  ا َۡ  ّق� �َۡ ٱب ََاَص ْ َوتَ �  ا ۡ�� ٱب َّ   .]3[العصر:  ﴾٣ ل

كسى است كه زندگى خوشايندى داشته  گويند خوش بخت ء علم اخ�ق ميعلما
 .آيد نمي بدست باشد و رسيدن به اين مامول جــــز با رضا پروردگاردر چيزي ديگري

لشان در ا تيوا وپر هيزگاري: دومين عامل رسيدن به سعادت حيييي را قرآن عظيم -2
 ) پس از يازده سوگند وقسم چنين بيان ميدارد:9سوره شمس آيه (

 هاي است كه خود را از پليدى تطهير كند و سعادت و رستگارى نصيب آنعده از انسان

 بدبخت كسى است كه به ناپاكى روي بياورد .
ارسال پيغمبران الهى در همين فهم خ�صه  يكي از عوامل ارسال كتب سماوي و 
راه زندگى ورسيدن به زندگي سادتمند ابدي  ها تا براي ما انسان اند ردد، پيغمبران آمدهميگ

تا براي بشريت راه خير وراه رسيد ن به اند مبعوث گرديده را نشان دهند. پـــيامبران الهي
 و ها ها راه سعادت را تعليم دهند. يـكي از رسالت انبــيــا ء همين است كه براي انسان

 سعادتمند، خوش بختى، نيكى و نيكوكارى، راستى و درستى و به زندگي طرق ورود

 .را به آموزند استحكام اخ�قى و خيرخواهى و مهربانى
ياد پروردگار: مهمترين عامل ووسيله كه موجب خوشي وآرامش روح انسان  -3

رين ت مهم) 28همانا ياد پروردگار است . قرآن عظيم الشان در (سوره رعد: آيه  ،ميگردد
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ََ ﴿ :ياد پروردگار معرفي داشته است عامل و وسيله براى خوشى و آرامش روح را َ�  َۡ �ذ�  ر� ب
� ٱ  .»گيرند آرام مي ها قلب ،تنها با ياد پروردگار است كه« .]28[الرعد:  ﴾ُقلَُُب �ۡ ٱ َمِ�نّ َ�طۡ  َّ

 :فرمايد مي و بدبختي معرفي داشته از ياد اهللا را عامل سيه روزى و البته روى گرداندن

عۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
َّ  ر�يذ�كۡ  َعن َرَض أ � روى  هر كس از ياد من« .]124 ه:ط[ ﴾َضنٗ�  َمع�يَشةٗ  ۥَ�ُ  فَِ

اما بايد گفت راز خوشبختي تنها در نور ايمان الهي . »شود اش سخت مي گرداند، زندگى
خويش خوشبخت هستند كه از آرامش نفس و  هاي در زندگي انسان است و بس. نهفته
سعادت را صرف در زراندوزي و  هاي كه برخوردار باشند. آنعده از انسان حيييي روح

داراي  مال، و ربه به اثبات رسانيده است كه. تجاند در اشتباه پندارند مي منال و انباشتن مال
همين مال وثروت  ، در زياتر از مواردنياورده سعادت را به بار زياد هيچ وخت براي انسان

 .رددگ هاي متعددي براي انسان مي ف�كت و ها يبتمص باعث است كه
في سبيل اهللا، عمل صالح: قرآن عظيم الشان عمل صالح را در اعمالي مانند جهاد  -4

توبه را مايهء، زندگي با  ى الهى وها نهى از منكر، بجا آوردن شكر نعمت ،امر به معروف
 سعادت براي نسان معرفي داشته است.

سعادت مندترين « :با علماء و بزرگان: پيغمبر اس�م ميفرمايد هم نشينى مجالست و -5
 .»نشين داشته باشد ي بزرگوار و كريم همها شخصيت كه با علما ء واند انسانها كساني

داشتن اولد صالح: زن صالحه و منزل شايسته؛ از جمله عوامل است كه واقعآ  -6
روايت  صپيغمبر اس�م محمد ازانسان را به سعادتمندي واقعي ميرساند: در حديثي 

مس�ن الواسع ـالالاالة و مسلم الزوجةـمرء الـسعادةال من«است كه ميفرمايد: 
، خانه شايستهاز سعادت انسان مسلمان است كه زن « .»الاالح الولمرب  ال�ء وـالو

 .»راهوار و فرزند شايسته نصيبش باشد مركب ،وسيع
  رامي و محترم!گان گو خوانندهموطنان 

زندگي با  ، دوستانه وبرادرانه من براي رسيدن بهتوصيه اخ�صمندانه نصحيت و
نمايم كه مرتكب گناه نشويم. من معتيدم كه  تعهد سعادت و بهتر، اين است: كه بـــاخود
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لذتمند در اختيار خـواهيم داشت. بر  سعادتمند گناه و عصيان كمتر باشد زندگي هرچه
  هر ما باشد.ماست تا باطن ما بهتر از ظا

اي و  ي از آن فايدهفراموش كرد، آنچه كه در زندگ را نبايد در زندگي خوش خليي
آنرا بايد ترك كرد ما بايد به اين نتجيه در زندگي خويش  متصور نيست سعادت اصلي

فريب مال  نبايد يد. انسانآ كه با كار آخرت ماند مي آنچه نصيب انسان برسيم كه در دنيا
جاي شك  در اين هيچ برايد. داراي پيسه و پول و هميشه درفكر و خورده ومنال دنيا را

دستش براي ديگران  كسي نشود و تا محتاج زحمت بكشد تواند كار و مي ، انسان تانيست
دراز نشود. اما مراعات اعتدال و اوامر الهي درين رستا سبب ص�ح و ف�ح هر دو عالم 

 رديد.خواهد گ
 نصيب فرما. الهي ما را سعادت دارين

از جمله ايم اگر بر ما ترحم او درگذشت نه كني  ارا بر خود ظلم روا داشتهالهي پرودگ
 خساره مندان خواهيم بود.

 غرانا كننونن من اااس�ن.  لم غففرلا وأنفسنا أنا ظلمنا ر�
 من ا  الوكيقو
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