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سعادت با لذت متفاوت است:

هرگز ..خوشبختی در راحتی نیست.

راه خوشبختی ..صلح انسان با خودش
و با زندگی و با هستی است:

نشانه های راه سعادت و خوشبختی:

اسباب سعادت زندگی دنیا در اسالم

بدبخت��ی و تی��ره روزی دوری از راه
سعادت است:

راه خوشبختی
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مفهوم خوشبختی و حقیقت آن
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راه خوشبختی
مفهوم خوشبختی و حقیقت آن
دین سعادت و آرامش
روژه دوباکییه

اندیشمند و روزنامه نگار سویسی

"من از خود می پرسیدم :چرا مسلمانان
با وجود فقر و عقب ماندگی احساس
سعادت و خوشبختی می کنند و این
احساس زندگی آنان را پر کرده است؟ و
چرا اهل سویس با وجود رفاه و پیشرفت
احساس تیره روزی و بدبختی و تنگی
می کنند؟ وضعیت کشور من سویس نیز
این چنین بود و من همین احساس را در
آن جا داشتم با وجو این که آن کشوری
با درجه رفاه باالست!! در برابر این وضع
خود را نیازمند آن دیدم تا ادیان مشرق
زمین را مورد تحقیق قرار بدهم ،پس از
دین هندویسم آغاز کردم اما از آن خیلی
قانع نشدم .سپس به تحقق دین اسالم رو
آوردم مخالف نبودن آن با ادیان دیگر
مرا به شدت بسوی خود جذب کرد و
اینکه تمام زندگی را در بر می گیرد آن
پایان بخش ادیان است و این حقیقتی
است که در دل من جای گرفت تا بیشتر
در باره این دین خواندم و تحقیقات و من
بیشتر و عمیق تر شد"

خوشبختی بشریت
نسیم سوسه
سخنران یهودی عراقی
"نباید از نگاه پنهان بماند که
تمدن جدید غرب از ارضاء
نفوس ناتوان مانده است و از
ایجاد سعادت برای بشریت
در مانده گشته است و مردم
را در دره هالکت و بدبختی
و شک و تردید انداخته است؛
زیرا تالش دانش جدید به
سمت نابودی است و آن
بسیار دور است و وضعیت
آن چه به کمال وصف می
شود این چنین است و یا اینکه
واسطه خدمت برای انسانیت
باشد همان گونه که در اسالم
است"
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کلمه سعادت و خوشبختی از جمله کلماتی است
که مردم در باره آن اختالف نظر دارند؛ برخی آن را
متصل به لذت یا راحتی یا مال یا پست و منصب یا
شهرت و غیره می دانند .بر همین اساس مردم عمر
خود را پی یافتن سعادت در میادین متفاوتی سپری
می کنند .آری ..سعادت و خوشبختی احساسی است
که از درون آدمی می جوشد آن گاه که احساس
خشنودی و رضایت و آرامش و آسایش و شادمانی
نمود .اما نظرات مردم در باره سعادت بر اساس
اختالف طبیعت آنها و امور مورد توجه و آرزوهای
آنان و حتی جامعه آنان متفاوت است .برخی آن را
در مال می جویند و برخی در مسکن ،برخی در پست
و مقام یا صحت و سالمتی ،دیگران در همسر یا
فرزندان یا کار یا تحصیل و شاید برخی آن را در
نزدیکی به حبیب و معشوق و یا رهایی یافتن از یک
اضطراب روحی و یا یاری رساندن به یک مسکین یا
فقیر بدانند .اما شگفت آن است که هرگاه از یکی از
آنان می پرسی آیا تو واقعا خوشبخت هستی؟ پاسخ
می دهد :نه !!!
پس متوجه می شوی که تعریف سعادت از یک
نفر تا نفر دیگر و از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت
است .حتی برخی از سازمان های بین المللی نردبانی
به نام نردبان سعادت در میان ملت ها ،وضع کرده اند،
تا بدانند کدامین ملت بیشتراحساس خوشبختی می

کند و برای این نردبان درجه هایی قرار داده اند .در این زمینه
تحقیقات مختلفی صورت پذیرفته است ،اما نتیجه برای همگی
غیر قابل انتظار بود ،مردم امریکا بسیار احساس بدبختی وسیه
روزی می کنند و از خوشبختی فاصله دارند و در پله های
پایین نردبان خوشبختی قرار دارند ،با وجود اینکه مقدار رفاه
فرد امریکایی بسیار باالست .عجیب آن است که مردم نیجریه
در باالترین پله های نردبان خوشبختی قرار گرفتند .برابر با این
معیار آنها خوشبخت ترین مردم دنیا به حساب آمدند .با وجود
فقرفراوان در میان آنها!!(!)
این نتیجه بررسی مجله نیوزویک امریکایی در باره
خوشبخت ترین ملت های دنیا است .ملت فقیر و با اکثریت
مسلمان نیجریه در باالی این تحقیق قرار گرفت تحقیقی که
شصت و پنج کشور را شامل شده بود بعد ازنیجریه مردم
کشورهای زیر قرار گرفته اند :مکزیک ،ونزویال ،السالوادور،
در حالی که کشورهای پیشرفته جایگاه پستی در نردبان
سعادت به دست آوردند .ما در برابر پاسخ اکثر مردم امریکا
بیشتر دقت می کنیم .پاسخی که اظهار می دارد :خوشبختی
ربطی به ثروت ندارد((( .این پاسخ در جامعه عمل گرایی
چون امریکا بسیار عجیب است ،جامعه ای که در تاسیس آن
اشکال مختلف و افراطی سرمایه داری دست به دست هم دادند.
موضوعی که مجله را واداشت تا بعد از این به پدیده بازگشت
دین در ایاالت متحده بپردازد ((( تا دوباره پرسش های پیرامون
سعادت و خوشبختی در نزد امریکایی ها را از خالل تامل گذرا
مورد بررسی قرار دهد چیزی که به عنوان جرعه ای برای عالج
روان های خسته مورد استفاده می شود.
شاید شما اشکال را پیرامون ماهیت سعادت و چگونگی
به دست آوردن آن ،بدانید .افالطون بر این نظر بوده است
که سعادت و خوشبختی همان فضایل نفس است (حکمت،
((( مجله نیوزویک چاپ عربی  2004/8/3ص 58
((( مجله نیوزویک چاپ عربی 2005/9/6م
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((( روانشناسی سعادت :مایکل ارجایل ،ترجمه فیصل عبدالقادر.
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بسیاری از مواقع فرد دنبال رسیدن به لذایذ مختلف ،راه می افتد و ازهیچ لذتی فرو گذار
نمی کند مگر آن را تجربه کند و بر این گمان است که اگر به تمامی لذت ها برسد به سعادت
و خوشبختی دست یافته اما بعد از تجربه همه لذت ها ،ناگهان با این دست آورد غافلگیر می
شود که او دورترین فرد از خوشبختی و سعادت است .لذت های دنیا بسیار متنوع و متعدد و در
اشکال و اوصاف متفاوت ظهور می کنند .اما در هر لذتی سعادت و خوشبختی وجود ندارد.
به همین سبب در میان مفهوم سعادت و خوشبختی با مفهوم لذت خلط شده است و صحیح آن
است که آن دو از یک جهت با هم جمع و از جهت دیگر از هم فاصله می گیرند .از این جهت
با هم جمع می شوند که سبب شادی و شادمانی می گردند و از هم دور می شوند و دوری
از این جهت است که لذت لحظه ای به وجود می آید و به سرعت از بین می رود و چه بسا
پشیمانی و احساس بدبختی جایگزین آن گردد .سعادت باید مدتی طوالنی با فرد همراه باشد
تا او را سعادتمند نامید.
اختالط میان مفهوم سعادت و لذت احیانا از طرف خود شخص صورت می گیرد و هر
لذت را سعادت گمان می کند .برای نمونه مشهور شدن لذتی دارد که با هیچ لذت دیگری
قابل مقایسه نیست .اینکه در میان مردم معروف باشی و مردم در مجالس تو را مقدم بدارند و
مدح تو را بگویند ..تمام این ها نوعی از لذت اند  .اما چقدر افراد صاحب نام و شهرت ،مال و
منصب بوده اند که با وجود همه این ها احساس بدبختی و بی نوای کرده اند و ایام را با انتهای
بدحالی سپری نموده اند ،تا به این تصمیم رسیده اند که با خودکشی خود را از این وضع رهای
بخشند!! ..و بسیار یافت می شود کسانی که خود را در لذت جویی جنسی غرق کرده اند و از
کام جویی یک زن به زن دیگر دیگر منتقل می شوند و پیامد کار او یا ایدز و یا انواع بیماریی
های صعب العالج و یا بیماریی های روانی است !!.روابط حرام لذیذ اند اما نابودی خانه،
خانواده ،جامعه و در آمیخته شدن نسب ها را در پی دارد .مشاهده فیلم های جنسی یک نوع
لذت را در پی دارد اما سبب شکسته شدن روان بیننده و از بین رفتن قداست روابط در نزد او
می گردد و این یک تجاوز صریح بر پاکی و عفت جامعه است .از جمله لذت های دیگر غذا
است .برخی به مانند عبادت و شاید بیش از آن بر غذا حریص اند و با انواع گوشت و شیرینی
خود را چاق و فربه کرده است ودر نتیجه آن ،جایگاهش مطب پزشکان و بیمارستان ها است!!
گاهی اشتباه میان مفهوم لذت و سعادت از جهات مختلفی بوجود می آید ،بسیاری برای
لذات چنین بازاریابی می کنند که آنها ذات و اصل سعادت هستند .هدف آنان چیره شدن بر
عقل و افکار مردم و بردن آنها به سمت مورد نظر خودشان است .جوانی که شروع به استعمال
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شجاعت ،پاکدامنی و عدالت) و اظهار داشته است که انسان
به سعادت کامل نمی رسد مگر با بازگشت روحش به عالم
دیگر .اما ارسطو سعادت را یک بخشش از طرف خداوند می
داند که از پنج چیز زیر تشکیل یافته  :سالمتی بدن و حواس،
ثروت و استفاده نیکو از آن ،موفقیت در کار و محقق شدن
آرزوها ،سالمتی عقل و درستی باور ،شهرت خوب در میان
مردم و نیکی با آنها .در دانش روانشناسی آمده است که
خوشبختی یک انعکاس از خشنودی از زندگی است یا
انعکاس روی دادن حوادث مسرت بخش می باشد (((.اما
پاسخ پیرامون مفهوم سعادت و خوشبختی همچنان باقی می
ماند ،خوشبختی چیست؟ و چگونه می توان به آن رسید؟ و
آیا خوشبختی همان به دست آوردن لذت است؟

سعادت با لذت متفاوت است:
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بسیاری از مردم گمان می کنند که راحتی به معنی
خوشبختی است و در پی راحتی هستند و در این مسیر به
انواع غم ،اندوه ،تنهایی و بدبختی دچار می شوند و از یاد
می برند که بسیاری از مواقع او در عین سختی و خستگی
احساس سعادت کرده است و چه بسا آن سختی عین
خوشبختی بوده باشد .بسیاری از مواقع اگر مجبور شود
برای نجات طفلی که در چاه افتاده است خود را به چاه
بیندازد ،با وجود سختی و مشقت و زخم برداشتن به سبب
پایین رفتن در چاه باز هم احساس سعادت و خوشبختی
می کند .آیا نمی بینی سختی ومشقتی را که دانشمندان
و دانشجویان در مسیر کسب دانش تحمل می کنند؟ این
سختی باعث سعادت و خوشبختی آنان می شود و سبب می
گردد که با وجود رنجی که می برند از احساس سرحالی
نتیجه سعادت به وجد آیند؟!! نمی بینی که ورزشکار
با وجود خستگی و ریزش عرق به تداوم ورزش شادمان
است ،به مانند کسی که به فقراء و نیازمندان خدمت می
کند و با وجود خرج ،هزینه و خستگی این کار ،احساس
شادی و شادمانی می کند و به مانند کسی که مال خود را با
میل و رضا صرف فقراء و نیازمندان می کند ،انسان راحتی
خود و چیزی را که دوست دارد خرج می کند تا سعادت
را در درون خود بیابد.
نتیجه این در هم آمیختگی و نظرات متفاوت و تعریف
های گوناگون برای سعادت حیرت شخص است ،که او
را حیران و سرگردان برای یافتن سعادت حقیقی بر جای
می گذارد.

زندگی غیر قابل
تحمل است!!
" پیش از این که دست
به خود کشی بزند آخرین
نوشته خود را نوشت و در
آن گفت :زندگی غیر قابل
تحمل است!! مرا ببخشید"
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مواد مخدر می کند در آغاز برای لذتی که در آن است این کار را انجام می دهد و سپس
بازیچه کسی می شود که او را تامین و مواد را برای او تهیه می کند و او را به هر طرف می
گرداند.
تبلیغات یک کاال سبب رغبت مردم به خرید آن می شود و چه بسا به مانند تاثیر سحر و
جادو آنان را در پی خرید آن کاال به بازارها بکشاند.
پس سعادت و خوشبختی در آن نیست که همه نیازهای انسان فراهم شود و اگر چنین
بود خوشبخت ترین مردم ثروتمندترین آنها و روساء بودند .در حالی که تحقیقات و مشاهده
واقعیت ،خالف این را نشان می دهد و شاید این از انتهای عدل خداوند باشد ،بسیاری از
فقراء و گمنامان خوشبخت و سعادتمند هستند و بسیاری از ثروتمندان به انجام کارهای معنوی
خوشبخت اند ،کارهایی که فقراء بیش از آنها انجام می دهند.
شاید سعادت در راحتی باشد؟.

هرگز ..خوشبختی در راحتی نیست.

دالیدا

خواننده مشهور جهانی
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 -1انسان

از چه چیز آفریده شده است؟
خدای بلند مرتبه می فرماید{ :اوست كسي که شما را از خاك ،سپس از نطفه،

آری اصل او از خاک و آبی بی مقدار است و سرانجام او جسدی بی توان است و
در این میان حامل نجاست در شکم است و هر چه ازبدنش خارج می شود پلید است و
بعد از همه اینان دشمن سخت خدایش است .چه چیز سبب کفر او شده است؟ خدای
بلند مرتبه می فرماید{ :نفرين باد انسان ،چه ناسپاس است ([)17خداوند] او را از چه

بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيمکه نپذيرفتندآنرا
بردارند .،وازآن ترسيدند .و انسانآنرا برداشت .بي گمان
او ستمگر ناداناست } [ سوره احزاب آیه ]72

و اگر انسان درایجاد توازن در باور خود نسبت به این
دو حقیقت عاجز باشد یا به سمت حقیقت نخست می رود و
چنین گمان می کند که انسان فقط یک جسم شهوانی است
و هیچ هدف و مقصدی ندارد و در نتیجه به مانند حیوانات
فقط به دنبال لذایذ می گردد و نفس خود را در رسیدن به
آنها خوار و ذلیل می سازد .خداوند متعال می فرماید{ :و

چيزي آفريدهاست! ()18از نطفهاي.اورا آفريدهاست،آن گاهاورابه سامان ساخته
شر]رابراو آسان گرداند ()20سپساورا ميراند.
است ()19سپس [سلوك] راه [خير و ّ
آن گاه او را در گور كرد ()21باز وقتي که خواهد ،زندهاش ميسازد ( [ })22سوره
عبس آیه ]17-22

كافران [در دنيا] بهرهمند ميشوند و مي خورند چنان ک ه
چارپايان مي خورند و آتش [دوزخ] جايگاه آناناست } [
سوره محمد آیه ]12

به راستي فرزندان آدم را گرامي داشتيم و در بيابان و دريا آنان را [بر مركب و غي ر
آن] سوار كرديم واز پاكيزههابه آنان روزي داديم و آنانرابر بسيارياز آفريدگان
خويش چنانکه بايد برتري داديم } [ سوره اسراء آیه ]70

که خود را بي نياز ميبيند ()7به يقين باز گشت به سوي
پروردگار توست ( [ })8سوره علق آیه ]6-8

با وجود این او نسبت به دیگر مخلوقات عزت و احترام دارد .خداود به فرشتگان
دستور داد تا بر نیایی او آدم سجده کنند و زمین و چارپایان را برای او رام ساخت و
او را با عقل که یکی از معجزات خداوند است عزت داد .خدای متعال می فرماید{ :و

پس جوهر و واقعیت انسان را نمی توان بدون تصور این دو حقیقت درک کرد و با
این تصور توازن برقرار می شود ،توازنی که بر این استوار شده است که هر آنچه را که
انسان محقق می سازد از عظمت ،عزت ،مال ،دانش و دیگر چیزها همگی از بخشش و
فیض خداوند متعال هستند .خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :واز نعمتهر آنچه داريد،

از [جانب] خداونداست سپس چون رنجيبهشما رسد،آن گاهبه [درگاه]او ميناليد
} [ سوره نحل آیه ،]53

اما انسان به تنهایی جز یک توده گوشت و استخوان نیست او نفسی را که باید
پاک و تهذیب می کرد از ادعا انباشته است .می بایست آن را با دانش سودمند و کار
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و یا اینکه حقیقت دوم بر فکرش چیره می شود و به
تکبر ،طغیان و خود را خدا دیدن منجر می شود و از این
غافل می گردد که بازگشتش به سوی خداست .خداوند می
فرماید{ :ح ّقا که انسان سر به طغيان بر ميدارد ()6هنگامي
انسان باید ارزش خود را بداند و با نفس خود سازش
کند .از مهمترین اسباب بدبختی آن است که انسان خود
را نمی یابد و نمی داند که جایگاه او در جامعه کجاست و
نمی داند که او کیست و جایگاه او کجاست و چه چیزی
می تواند تقدیم کند.

پاسخ قانع کننده
" در انجام تعالیم دین اسالم انسان
طبیعت بشری و شخصیت واقعی
خود را خواهد یافت و ذات خود
را خواهد شناخت ،اسالم تنها
دینی بود که پاسخ پرسش های
حیرت زای مرا به من تقدیم کرد"

روز ماری هاو

روزنامه نگار انگلیسی

توانایی های خودت را
بشناس
"حتی اگر جایگاهش بی اهمیت و
کارهایش در نظر مردم کم و محدود
باشد اما او خود را_ در زمانی که
از مدرسه اخراج شده بود -در میان
اختراعاتش کشف کرد :مقام او
در نزد بشریت بسیار بلند است .مهم
آن است که با خودت صلح کنی و
جایگاه خود را بشناسی و توان و
نیروی خود را قدر بدانی"
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آن گاهاز خون بسته آفريد.آن گاهشمارا كودكي [كاملشدهاز شكم مادر] بيرو 
ن
ميآورد ،سپس [بزرگ ميشويد]تابه توانمنديتان برسيد .باز [بهشما زندگي ميبخشد]
تا پير [و فرتوت] شويد و از شما كسي است که پيش از اين [سپري كردن دورانها]
جانش گرفته ميشود و [مهلت ميدهد]تابه مدّ تي معيّن برسيد وباشدکه خرد ورزيد
}[ سوره غافر آیه ]67

شایسته عادت می داد .خداوند با وجود ناتوانی و ضعفش او
را به صفاتی مجهز کرده که او را شایسته حمل امانتی نموده
است که دیگر موجودات در اطراف او از برداشت آن ناتوان
بوده اند  .خدای بلند مرتبه می فرماید{:ما امانت [خويش]را

ادیسون
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و چرا آفریده شده است؟
خداوند متعال همه موجودات را آفریده است و آفرینش او
بیهوده نیست .خدای متعال می فرماید{ :آيا پنداشتيدکهماشما

خداوند مخلوقات را برای عبادت به مفهوم فراگیرش
آفریده ،مفهومی که تمام زندگی را در بر می گیرد ،کار ،بازی،
سرگرمی و بالخره تمام زندگی و نه فقط مراسم تعبدی را.
خدای متعال می فرماید{ :و جن ّ و انس را جز براي آنكه مرا
بندگي كنند نيافريدهام } [ سوره ذاریات آیه ]56

اما کسی که این را نمی داند همیشه در عذاب و در شک،
تردید و حیرت به سر می برد او از زندگی اش بهره الزم را نمی
برد و ناکام مانده است .در زندگی او عبادت از سعادت جدا و
بی ربط به آن است و عبادت از زندگی دنیوی او و زندگی
دنیوی او از آخرتش بیگانه است .در حالی که خداوند متعال
تمام آنچه را که در زمین و آسمان ها قرار داده است برای او
رام و مسخر ساخته است .خداوند می فرماید{ :و آنچهراکهدر

آسمانها و آنچهراکهدر زميناست همگيرا برايتاناز [لط 
ف
و آفرينش خود] مسخّ ر گرداند .بي گمان در اين [امر] براي
گروهيکه انديشه ميكنند ،نشانههايياست } [ سوره جاثیه آیه
]13

انسان باید بداند که او در این زمین از طرف صاحب و
مالک واقعی که همان صاحب و مالک انسان است ،جانشین
شده تا او را بیازماید .خداوند می فرماید{ :واو كسياستکه

شمارا فرمانروايان زمين گرداند .و برخيازشمارابه مراتبيب ر
برخي ديگر برتري بخشيدتادر آنچهبهشما دادهاستشمارا
بيازمايد.به راستيکه پروردگارت زود كيفراست واو آمرزنده
مهرباناست } [ سوره انعام آیه ]165
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بعد از اینکه انسان حقیقت وجودش را درک کرد به سوی
درک واقعیت زندگی روی می آورد .این زندگی پایه تمام لذات
و شادی های است ودر آن می توان به یافتن آن چه نفس به آن میل
دارد امید بست .هدف و منظور از این زندگی چیست؟ به درستی
هدف از آفرینش زندگی و مرگ آزمودن انسانها است کدامیک
کردار بهتری خواهند داشت؟ خدای متعال می فرماید{ :كسيکه
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را بيهوده آفريدهايم و شما به سوي ما بازگردانده نميشويد!
()115خداوند ،فرمانرواي راستين[ ،بسي] برتراست .هيچ معبود
[راستيني] جز او نيست ،که پروردگار عرش گرانقدر است.
( [ })116سوره مومنون آیه ]115-116

 -2زندگی:

مرگ و زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد که كداميك از شم ا
نيكوكارتراست! واو پيروزمند آمرزگاراست } [سوره ملک آیه ]2

حقیقت این است اما بیشتر مردم نمی دانند .آری حکمت دنیا
این چنین است .خداوند متعال می فرماید{ :جزاين نيستکه وصف

زندگاني دنيا چون آبي است که آن را از آسمان فرو فرستيم ،آ 
ن
گاهبهآن رستني زمين-از آنچه مردم و چهارپايان ميخورند-در
هم آميخت [و انبوه شد] تا وقتي که زمين پيرايهاش را به دست
آورد و آراسته شد و اهلش گمان بردند که بر [بهرهگيري از] آن
توانا هستند[ .آن گاه] فرمانمادر شب يا روزبهآندر رسيد .وآن
را [چون كشت] درو شده گردانيديم که گويي ديروز هيچ نبوده
است .آيات [خود]را بدينسانبراي گروهيکه انديشه ميكنندبه
روشني بيان ميكنيم } [سوره یونس آیه ]24
و خداوند می فرماید{ :مثل زندگاني دنيا را براي آنان مانند
آبي بيان كن که از آسمان آن را فرو فرستاديم ،آن گاه رستني
زمين به [وسيله] آن در هم آميخت [و انبوه شد] سرانجام درهم
شكسته شد که بادها آن را پراكنده ميساختند و خداوند بر هر
كاري توانمنداست } [سوره کهف آیه ]45

زندگی ما محل عبور است و جای استقرار نیست .پلی است که
ما را به جهان دیگر می رساند و زندگی واقعی با پایان یافتن این
زندگی ،تمام نمی شود .زندگی حقیقی بعد از پایان این زندگی دنیا
آغاز می شود .زندگی دنیا فقط یک بازی و سرگرمی و آرایش و
فخرفروشی است .همان سان که خداوند پاک می فرماید{ :بدانيد

که زندگاني دنيا بازيچه و بيهودگي و آرايش و فخر فروشي د ر
ميانتان و افزونخواهي در اموال و اوالد است .چون وصف باراني
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که رستنياش زارعان را به شگفت آورد ،سپس خشك شود و
آنرا زرد بيني ،سپس خرد و ريز گردد .ودر آخرت [هم] عذابي
سخت و [هم] آمرزش و خشنودي از سوي خدا خواهد بود .و
زندگاني دنيا جز مايه فريب نيست } [سوره حدید آیه ]20

که نخستين بارشمارا آفريديم،به نزدما آمديد و آنچهراکهب ه
شما بخشيده بوديم ،پشت سرتان رها كرديد وآن شفيعانتانراکه
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چرا بیشتر مردم از این حقیقت غافل
هستند؟ این آن چیزی است که خداوند،
موالی عزو جل می فرماید{ :از [تدبير]
زندگاني دنيا [تنها] ظاهر را ميدانند و
آناناز آخرت غافلند } [سوره روم آیه ]7
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این آیه زندگی دنیا را چیزی کم بها و بی ارزش به تصویر
می کشد و قدر آن را می کاهد تا نفوس آدمیان خود را از آن
باالتر بکشند و خود را به آخرت و ارزش های آن برسانند .وقتی
زندگی دنیا با زندگی در سرای دیگر مقایسه می شود آن امری
عظیم و سهمگین به چشم می آید و دنیا با ترازو و میزان آخرت
چیزی بی ارزش و کم بها جلوه می کند ،یک بازی ،سرگرمی،
فخرفروشی و زیاده طلبی .این است پشت تمام چیزهایی که بسیار
جدی ،پربها و مهم جلوه می کنند .این است حقیقت زندگی این
دنیا .این حقیقتی است که قلب به آن می رسد آن گاه که در طلب
حقیقت ژرف می نگرد .حقیقتی که قرآن آن را گوشه گیری از
زندگی دنیا و بی توجه بودن به آبادانی و امر جانشینی نمی داند.
بلکه منظور تصحیح معیارهای احساس و ارزش های روانی و خود
را باالتر از فریب زندگی زود گذر و جاذبیت پیچیده زمین دانستن.
زندگی جز یک پل نیست که مخلوقات از آن عبور می کنند و
به سوی آخرت می روند و این دنیا در کوتاهی و سرعت نابودی
در برابر جاودانگی که در پی آن می آید ،چیز قابل ذکری نیست
همانطور که آخرت در امتداد بی منتهای آن منوط و مشروط به
حال انسان در این جهان است پس انسان همیشه در مرحله امتحان
بسر می برد و هر آنچه در اطرافش مشاهده می کند از شادمانی
ها و لذایذ و بهره ها یا از مصیبت ها و جراحات و فجایع ،همه
اینان جز روزهایی چند نیستند که به سرعت تمام می شوند و با
هر آنچه دارند در کفه میزان نهاده می شوند تا سرانجام ابدی را،
مشخص کنند و اال اگر چنین نباشد چه چیز با تو در قبر همراه می
شود؟ خداوند متعال می فرماید{ :و [ميگوييم] ّ
يكه [و تنها] چنان

ميپنداشتيد در [پرورش] شما شريكا 
ن
[خداوند] هستند ،با شما نميبينيم .به
راستي [پيوند] ميان شما گسسته شد .و
آنچه ميپنداشتيد،از [دست]شما رفت}
[سوره انعام آیه ]294

پس چگونه است حال کسی که به زندگی دنیا خشنود شد واز امید دیدار خدایش در
آخرت ناامید گشت ؟ خدای بلند مرتبه می فرماید{ :آنان که به لقاي ما اميد ندارند و به
زندگاني دنيا خشنود گشتهاند وبهآن آرام گرفتهاند و آنانکهاز آياتما غافلند () 7اينانبه
[سزاي] آنچه ميكردند جايگاهشان آتش [جهنّم]است([ })8سوره یونس آیه ]7-8

و چگونه است حال کسی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داد؟ خداوند متعال می
فرماید{ :پس امّا كسي که از حدّ گذشته باشد ( )37و زندگي دنيا را ترجيح داده باشد ()38
[بداند]که دوزخ جاي [او]است ()39و امّا كسيکهاز ايستادندر حضور پروردگارش بيمناك
بوده باشد و نفس را از هوي و هوس باز داشته باشد ([)40بداند] که بهشت جايگاه [او] ست
([ })41سوره نازعات آیه ]37-41

آری ،زیرا آنان دین خود را به بازیچه گرفته و مشغول بازی و سرگرمی شده اند و زندگی
دنیا آنان را فریفته است .خداوند متعال می فرماید{ :آنانکه دينشانرابه بازيچه و سرگرمي
گرفتند و زندگي دنيا آنانرا فريفت ،امروز فراموششان ميكنيم چنانکه ديداراين روزشانرا
فراموش كردند و آنكه آياتمارا انكار ميكردند } [سوره اعراف آیه ]51

آری این چنین است زیرا آنان می خواهند آن را در غیر مسیر راستی و حق ببینند .خدای
بلند مرتبه می فرماید{ :آنانکه زندگاني دنيارااز آخرت خوش [تر] دارند و [مردم]رااز راه

خداوند باز ميدارند و [در]آن ناراستي ميجويند .ايناندر گمراهي دور [و دراز] اند } [سوره
ابراهیم آیه ]3

معنی این سخن آن نیست که زندگی دنیا در نگاه انسان بی ارزش شود و از آبادانی زمین با
علم و عمل به ترک دنیا و ریاضت کشی و انتظار مرگ برود ،هرگز ..بلکه راه درست آن است
که با دنیا برابر با سفارش خداوند عمل کنیم .همانطور که خداوند متعال می فرماید{ :و در
آنچه خداوندبه تو دادهاست [اصالح] سراي آخرترا بجوي و بهرهاتاز دنيارا [نيز] فراموش
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و با این نگاه متکامل ،زندگی به مانند گنجی پر
بها جلوه می کند که بهره بردن از آن الزم است .در
حقیقت دنیا بیش از این ارزش ندارد که به عنوان پلی
برای رسیدن به سعادت جاودانی از آن استفاده شود .اما زیبایی ها و لذاتی که در این دنیا با آنها
مواجه می شویم فقط بهره زندگی دنیا و آرایش آن هستند .خداوند متعال می فرماید{ :براي

مردمان حب ّ خواستهها [ي نفس]از [قبيل] زنان و فرزندان و مالهاي انبوهاز [جنس] زر و سي 
م
و اسبهاي نشاندار و چهار پايان و زراعت آراسته شده است ،اين [همه ،مايه] بهره زندگاني
دنياست ،وخدا [ستکه] نيك فرجاميبه نزد اوست } [سوره آل عمرانآیه ]14
و خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :مال و فرزندان زينت زندگاني دنياست .و [نيكيهاي]
ماندگار شايستهبه نزد پروردگارت نيك پاداشتر و اميدبخشتراست } [سوره کهف آیه ]46

و لذات آن نیزپسندیده هستند اگر به خوبی استفاده شوند.
خداوند می فرماید{ :بگو :چه كسي آن زينت خدا را که براي بندگانش پديد آورده و

روزيهاي پاكيزهرا حرام كردهاست! بگو« :آن [پاكيزهها]در زندگاني دنيابراي مؤمناناست.
روز قيامت [هم] ويژه [آنان]است .بدينسان آيات [خود]رابراي گروهيکه ميدانندبه روشني
بيان ميكنيم } [سوره اعراق آیه ]32

با این فهم ،مسلمان زندگی را با گام های محکم و استوار آغاز می کند و لذات آن را
می یابد .بعد از رسیدن به این یقین که هر آنچه او می یابد فانی است و بقایی ندارد .او همیشه
بدون اسراف و زیاده روی از زندگی بهره می برد به همراه این عمل و باور که هر چه را او به
دست آورد در دستش قرار بدهد و نه در دلش و از دست دادن چیزی یا ناراحتی های دنیا به
او زیانی نمی رسانند .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :هيچ مصيبتيدر زمين و نهدر جان هايتان

 -3هستی

مسلمان در تامل و درک خود به محور سوم و پایانی
در فهم هستی می رسد و آن فهم جهانی است که تمام
موجودات را در بردارد و تفکر را از سخن خداوند آغاز
می کند که می فرماید{ :بگو :بنگريدکه چه چيزيدر

آسمانها و زمين است! و آيات و هشدارها به گروه 
ي
که ايمان نميآورند ،سودي نميبخشد } [سوره یونس
آیه ]101

بپرس ..قرآن پاسخ تو
را می دهد
" من قرآن را مورد بررسی قرار
دادم مشاهده کردم که تمام
سواالت زندگی را پاسخ داده
است"

مایک تایسون

مشت زن بین المللی
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مكن و چنان که خداوند به تو نيكي كرده است نيك 
ي
كن و در زمين در پي فساد مباش .که خداوند فساد
پيشگانرا دوست نميدارد } [سوره قصصآیه ]77
و همچنین می فرماید{ :و از هر چيزي که به شما
داده شود [بدانيد که] بهرهمندي زندگاني دنيا و تج ّمل
آناست و آنچه نزد خداونداست بهتر و پايندهتراست،
آيا خرد نميورزيد! } [سوره قصصآیه ]60

و بدین ترتیب او از دنیا و لذات آن بهره مند می
شود و پاداش خود را هم از خداوند دریافت می کند.
نزد او دنیا با آخرت در ارتباط تنگاتنگ است و شادی
های روح با شادی های بدن و جسم متصل اند و سعادت
و خوشبختی از بهره وری دنیا با خوشبختی و آرامش
داخلی ارتباط دارند.

نرسد ،مگر پيشاز آنكهآنرا پديد آوريمدر كتابي نوشتهاست .بي گماناين امربر خداوند
آساناست ([)22اين موضوعرا بيان كرديم]تابر آنچهاز دستتان برود ،اندوه نخوريد وبه آنچ ه
[خداوند]بهشما بدهد ،شاد نشويد .و خداوند هيچ خودستاي فخر فروشيرا دوست ندارد }
[سوره حدید آیه ]23
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آسمانها و آنچهراکهدر زميناست برايتان رام گردانيد و نعمتهايخودرا پيدا و ناپيدا
برشما تمام كرد! واز مردم كسي هستکهدر [باره] خداوند بي هيچ دانشي و هدايت 
ي
ي روشن مجادله ميكند } [سوره لقمان آیه ]20
و كتاب 
و خداوند متعال می فرماید{ :و شب و روز و خورشيد و ماه را برايتان رام كرد.
و ستارگانبه فرماناو رامند.دراين [امر]براي گروهيکه خرد ميورزند ،مايههاي
عبرتاست } [سوره نحل آیه ]12
و خداوند متعال می فرماید{ :اوست كسيکه زمينرا برايتان رام گرداندپسدر
گوشه و كنار آن راه رويد و از روزياش (خداوند) بخوريد .و [وقوع] رستاخيز در
نزد اوست } [سوره ملک آیه ]15

مسلمان در قرآن دالیل آشکاری مبنی بر مسخر بودن این هستی و قدرت انسان
بر آن خواهد یافت و در این اشاره ای لطیف به الفت انسان با این هستی است و این
مفهوم نیز در آن نهفته است که نباید از آن چه از حوادث و مصیبت ها به او می رسد
بی تابی و اظهار ناراحتی کند .طبیعت همیشه در مبارزه با انسان نیست و آدمی نیز
همیشه درگیر چیره شدن بر طغیان و سرکشی طبیعت نیست.
اما حقیقت دوم :اینکه هستی تا هنوز تمام اسرار خود را برای انسان نگشوده است با
وجود مسخر شدن و قدرت یابی انسان بر آن .اما تا هنوز دسته ای دیگر از آنچه هستی
از آنها تشکیل شده از نگاه انسان پنهان و یا از سیطره او بیرون اند ،هستی مملو از
فرشتگان و جنیان است و شاید موجودات دیگری نیز باشند که آدمی از درک حقیقت
آنها عاجز است و یا حتی از رسیدن به دانشی در باره آنها ناتوان باشد و وجود انسان در
برابر عظمت و گستردگی این هستی بیش از یک ذره در برابر آن نیست.
با درک این دو حقیقت ،نگاه آدمی به هستی اطرف خودش تکمیل می شود او
به این فهم می رسد که جایگاه ویژه ای در میان تمام مخلوقات دارد به طوری که

224

https://www.path-2-happiness.com/fa

سپس به مطالعه دهها آیه می پردازد که به تفکر در باره آفرینش خداوند و صنعت
شگفت انگیز او فرا می خواند ،تا به همان نتیجه برسد که پیش از این با تفکر در
حقیقت وجود و زندگیش به آن رسیده است و به این خواهد رسید که فهم او از هستی
باید از درک دو حقیقت برگرفته شود:
نخست :این حقیقت که خداوند متعال بیشتر آن چه را در اطراف هستی هست
برای او رام و مسخر ساخته و برتری او بر آنها فقط به بهرمندی او ازبرخی ویژگی ها
منحصر نمی شود بلکه به سبب رام شدن این موجودات برای خدمت و محقق شدن
رفاه او است .خداوند متعال می فرماید{ :آيا نينديشيدهايدکه خداوند آنچهراکهدر

خداوند او را در مرکز هستی قرار داده است که بیشتر موجودات مسخر او شده اند و در عین
حال در می یابد که برخی دروازه ها بر روی او بسته اند و به هر مقدار از توان دست یابد نمی
تواند آنها را بگشاید.
با این فهم رابطه انسان با هستی اطراف خودش با احساس بسیار قوی در میل به آبادانی
همراه خواهد شد .افرادی که رابطه آنان با هستی اطرافشان با هرج و مرج همراه است در
بدبختی و خستگی همیشگی و نگون بختی بسر می برند زیرا رابطه آنان نامتوازن است .رابطه
آنان با خودپسندی ،حسادت ،بدگمانی و توطئه چینی همراه است و این صفات ،از مواردی
هستند که انسان را از خوشبختی دور می کنند و ناخشنودی او را فراهم می سازند و او را به
انسانی مضطرب و پریشان تبدیل می کنند که از اضطراب همیشگی در رنج است .پس راحتی
و خوشبختی از کجا برای او بوجود آید؟ خداوند می فرماید{ :و نيكي و بدي يكسان نيست.

به شيوهايکهآن بهتراست ،پاسخ گوي.پس ناگاه [ميبيني] كسيکه ميان تو واو دشمنيا 
ي
است ،گويي دوستي خويشاوند شده است ()34و جز بردباران آن را نپذيرند .و جز دارنده
سهمي بزرگ [از اخالق]آنرا نپذيرد } [سوره فصلت آیه ]35

اما انسانی که زندگی و رابطه خود را بر اساس حقوق و واجبات تنظیم کرده و وظیفه خود
را انجام می دهد و در حق خود آسان گیری و از دشمنان خود می گذرد ،او در این حالت
بدون تردید انسانی خوشبخت است .دوستی برترین درجه رفتار انسان با برادر انسان اش می
باشد .منظور از دوستی محبت ،الفت و عالقه است و این همان فطرت سالم انسان است.
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راه خوشبختی ..صلح انسان با خودش و با زندگی و با هستی است:
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با این ایمان انسان با خدایش و با خودش و با هستی اطرافش به صلح می رسد او در آغاز،
حقیقت عبودیت خداوند متعال را درک می کند و واجبات خود را در برابرآن انجام می دهد
و بعد از آن ارزش خود را به عنوان انسانی که خداوند این هستی را برای او رام ساخته است
درک می کند و اینکه او به زمین فرستاده شده است تا مورد آزمایش قرار گیرد پیش از اینکه
به بهشتی بازگردد که برای آن آفریده شده است .او مامور است تا این زمین را آباد سازد.
خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :وبه سوي ثمود ،برادرشان صالحرا [فرستاديم].گفت :اي قوم

من،خدارا پرستش كنيد .معبود [راستيني] جزاو نداريد.اوشمارااز زمين پديد آورد وشم ا
رادرآنبه آباد كردن گمارد،پسازاو آمرزش بخواهيد،آن گاهبه درگاهاو توبه كنيد.که
پروردگارم نزديك [و] اجابت كنندهاست } [سوره هود آیه ]61

او همچنین بر این مکلف است تا نفس خود را بر این عادت دهد که از شهوات و لذات
به مقدار نیاز و برابر با قواعد شریعت ،استفاده کند .وقتی به این فهم متکامل نسبت به خالق
هستی ،نفس بشری و هستی دست یافت ،می توانیم از نتایج عملی که تطبیق این مفهوم در
بر دارد بپرسیم .بعد از اینکه انسان این حقیقت را درک کرد ناگهان به این نتیجه می رسد که
خوشبختی در دو جهان -دنیا و آخرت -به رضایت خداوند و فرمانپذیری از او و رعایت
حدود و ضوابط او بستگی دارد ..و این امر سبب ایجاد توازن در میان خواسته های جسم و

دین انسانیت
"من در اسالم ذات خود را یافتم ،آن
ذاتی که در طول زندگی آن را از
دست داده بودم و در آن هنگام من
برای نخستین بار احساس کردم که
انسان هستم اسالم دینی است که انسان
را به طبیعتش باز می گرداند چرا که آن
با فطرت انسان هماهنگ است"
مارتین لنگز
اندیشمند انگلیسی
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دین عزت و کرامن و اخالق است
"من برای این اسالم اختیار کردم تا در سایه آن
احساس راحتی کنم ..آری من به اسالم گردن نهادم
تا احساس کنم من به دینی گرویده ام دینی که میان
جسم و روح و روح و جسم فاصله ای نمی اندازد.
مرا این بس است که اسالم دین پاکی است و به
اخالق و آراسته شدن به آن و به کرامت انسانی و
چنگ زدن به آن فرامی خواند ،به همین سبب من
گواهی الاله اهلل و محمد رسول اهلل را بر زبان آوردم
و بر این عقیده خدایم را دیدار می کنم"
فانان موسیه
اندیشمند فرانسوی

نعمت اسالم

"هیچ نعمتی در دنیا از آن باالتر نیست که خداوند دل آدمی را برای
پذیرش اسالم گشاده کند و به نور اسالم هدایت شود تا حقایق دنیا
و آخرت را ببیند و حق و باطل و راه سعادت و راه شقاوت را از هم
تشخیص بدهد و من برای خداوند به جهت این نعمت بزرگ که
خداوند به من داده است و نفس مرا از سعادت حقیقی انباشته است و
این فرصت را برای من فراهم ساخت تا در زیر این درخت بزرگ و
پر سایه و پر ثمر سایه بگیرم پیشانی به زمین می گذارم و این درخت
خانواده اسالم و برادری اسالمی است"
مارچیال مایکل انجلو
هنرپیشه بریتانیایی
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گردانی نموده و پشت کرد اگر چه از افراد مشهور
و ستارگانی باشد که در هر کجا به او اشاره می
شود .بدبختی عبارت است از :تنگی و نگون بختی
در دنیا و آخرت.

روح ،فرد و جامعه و در میان آبادی دنیا و آخرت می گردد و سعادت در دنیا به هر مرحله ای
که برسد کوتاه و ناقص است ،زیرا دنیا مکان تالش و آزمایش است و آخرت جای حساب
است و هر کس در آن موفق شد به سعادت کامل و ابدی دست یافته است .خداوند می فرماید:

 -2سعادت روح و جسم در این مسیر با هم
گرد می آیند :

برای آن که آدمی خوشبخت شود و احساس آرامش کند و از زندگی پاکی در دنیا و
آخرت برخوردار شود  ،ایمان و عمل صالح نیاز است .خداوند بلند مرتبه می فرماید{:هر كس

در حالي که مؤمن است كار شايسته انجام دهد ،مرد باشد  يا  زن ،او را به زندگانياي پاك
زنده ميداريم و پاداششان را به [حسب] نيكوترين آنچه ميكردند ،به آنان ميدهيم} [سوره
نحل آیه ، ]97

نشانه های راه سعادت و خوشبختی:

برای شناخت راه سعادت حقیقی که راه ایمان به خداوند عز و جل است ،شایسته است تا
نشانه های این راه را تبین کنیم تا راه را با اطمینان و همت بلند بپیماییم:

-1این راه خداوند عز و جل است:

خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :و آنكه راه راستمنايناست،پسازآن پيروي كنيد و
از راههاي [ديگر] پيروي مكنيدکهشمارااز راهاو [خدا] جدا كنند.ايناست حكميکهشما
رابهآن سفارش نمودهاستتا پروا پيشه كنيد } [سوره انعام آیه ]153

پس راه سعادت راه خداوند است و سفارش او به بندگان پیمودن همین راه است -و او به
مصلحت آنان داناتر است -و بدون تردید بدبخت کسی
است که راه خداوند را واگذارد و سعادت را در راههای
مختلف بشری انتظار داشته باشد .در غیر راه خداوند هیچ
گونه سعادت و خوشبختی وجود ندارد.
خداوند متعال می فرماید { :هر كس که از هدايت

من پيروي كند ،گمراه نميشود وبه رنج نيفتد ()123وه ر
كس از ياد من رويگردان شود ،زندگانياي تنگ خواهد
داشت و روز قيامتاورا نابينا برانگيزيم ([ })124سوره طه
آیه ]123-124

خوشبختی برای کسی است که راه را پیمود و از
هدایت پیروی نمود و بدبختی برای کسی است که روی
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ایمان و سالمت روان
"در طول سی سال گذشته افراد زیادی
از ملت های مختلف متمدن دنیا از من
مشوره خواسته اند و صدها بیمار را مداوا
کرده ام و هیچ مشکلی چون مشکل
کسانی نیافتم که به میانه عمر خود رسیده
اند کسانی که به حدود سی و پنج سالگی
یا حدود آن رسیده اند که اساس آن به
از دست دادن ایمان و خروج آنها از
آموزه های دین بر نمی گردد و درست
است بگوییم که تمام این بیماران شکار
بیماری شده اند زیرا از آرامش روانی که
دین بوجود می آورد محروم شده اند و
هیچ کدام از آن بیماران بهبودی خود
را بازنیافتند مگر هنگامی که به ایمان به
دین بازگشتند و با انجام دادن بایدها و
نبایدهای آن در برابر مشکالت زندگی
یاری گرفتند"

https://www.path-2-happiness.com/fa

{پروردگارشان آنانرابه بخشايشياز [سوي]خود و خشنودي و باغهاييکهدر آنجا نعمت
پايدار دارند ،مژده ميدهد ()21هميشهدرآن جاودانند .خداونداستکه پاداش بزرگبه نزد
اوست ([ })22سوره توبه آیه ]21-22

بدیهی است که انسان از روح و جسم تشکیل
شده و هر کدام از آنها به غذای خاص خود نیاز
دارند .برخی از افکار ،اندیشه های عرفانی و فلسفه
های بی بنیاد به خواسته های روح توجه می کنند
و منکر خواسته های جسم اند .نتیجه این افکار
سقوط در دره عمیق مادیگرایی و از بین رفتن
معنویت گشته است .مادیگرایی که تمام خواسته
های بدن را لبیک گفته و جمع عظیمی از انسان ها
را در این میان به حیوانات یا ابزارهایی بدل ساخته
است که فقط در پی لذات و شهوات اند .اما اسالم
روح را با انوار آسمان تغذیه می کند و به جسم نیز
می پردازد و نیازها و شهوات حالل و پاک او را
سیراب می کند:

کارل بیونگ
روان پزشک مشهور فرانسوی
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{ودر آنچه خداوندبه تو دادهاست [اصالح] سراي آخرترا بجوي و بهرهاتاز دنيا
را [نيز] فراموش مكن و چنانکه خداوندبه تو نيكي كردهاست نيكي كن ودر زميندر پي
فساد مباش.که خداوند فساد پيشگانرا دوست نميدارد } [سوره قصص آیه ]77

 -3آن راه سعادت و شجاعت است:

کسی که شیرینی ایمان را چشید ،هرگز نمی تواند آن را ترک کند حتی اگر شمشیر بر
گردن او بنهند .به جادوگران زمان فرعون دقت کن آن گاه که ایمان آوردند و راه سعادت
را در پی گرفتند ،فرعون آنان را تهدید کرد و به آنان گفت{ :پس [بدانيد]که دستانتان و

برم و شما را بر تنههاي [درخت] خرما به دار كشم و بي
پاهايتان را بر خالف همديگر مي ّ
شك خواهيد دانست كدام يكازما سخت كيفرتر و پايندهتراست } [سوره طه آیه ]71
پاسخ آنان با استواری و ثابت قدمی همراه بود[{ :ساحران به فرعون] گفتند :تو را بر
داليل روشني که به ما رسيده است و [بر] كسي که ما را آفريده است ،برنگزينيم ،پس به
هر حكميکه ميخواهي حكم كن[ .تو] فقط [ميتواني]دراين زندگاني دنيا حكم كني }
[سوره طه آیه ]72

ثابت قدمی آنان بعد از ایمان ،زمانی محقق شد که آنان شیرینی ایمان را چشیدند و این
سبب شد تا آنان بیشتر به آرامش و ثابت قدمی در نظرات و تصمیم های خود برسند ،حتی
در برابر تهدید به کشتن نیز خم به ابرو نیاورند.

-4خوشبختی همان راحتی و آرامش قلبی است:

بدون راحتی و آرامش هیچ گونه سعادت و خوشبختی وجود ندارد و راحتی و آرامش
بدون ایمان حاصل نمی شود .خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :اوست كسيکهدر دل مؤمنان

آرامش نازل كرد تا ايماني با ايمان [پيشين] آنان افزون شود .و سپاهيان آسمانها و زمين از
آن خداست .و خداوند داناي فرزانهاست } [سوره فتح آیه ]4

ایمان از دو جهت سعادت می بخشد؛ اول :از افتادن در گرداب گناه و فساد که از
خطرناکترین اسباب بدبختی و نگونساری است ،جلوگیری می کند .هیچ چیز نمی تواند
تضمین کند که شهوات و امیال فرد را به هالکت نکشاند .آن گاه که دل او از ایمان به
خدایش خالی شد .دوم :او به مهمترین شرط از شروط سعادت و خوشبختی دست می یابد
که آن راحتی و آرامش است ،در دریای مشکالت و بحران ها لنگرگاه نجاتی جز ایمان
نیست .بدون ایمان عوامل خوف و اضطراب افزایش می یابند و با ایمان هیچ چیز ارزش
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{ و [بدانيد] که خداوند با مؤمنان است } [ سوره انفال
آیه ]19

پاسخ های قانع کننده
"من در اسالم پاسخ قانع کننده را
در باره معضل روح و ماده یافتم و
دانستم که جسم به مانند روح بر
گردن ما حقی دارد و نیازهای جسم
در نظر اسالم همان غرایز طبیعی
هستند که باید سیر شوند تا انسان
بتواند قوی و پرکار و مولد زندگی
کند اما اسالم برای اشباع این غرایز
اصولی را پی ریزی کرده است تا
این غرایز بر اساس پایه های سالم
اشباع شوند و رضایت نفس و روان
حاصل شود و به دستورهای اسالم
پایبند شوند مثال ازدواج در اسالم
تنها راه مشروع اشباع غریزه جنسی
است و نماز و روزه و عبادت و
ایمان به خداوند دیگر وسایل اشباع
جانب روحی انسان هستند و به این
ترتیب توازنی که در زنگی کریمانه
انسان الزم است محقق می شود"

https://www.path-2-happiness.com/fa

رسول خداوند صلی اهلل علیه و سلم سخن سلمان را تایید کرد وقتی که گفت ":خدایت
بر تو حقی دارد و جسمت بر تو حقی دارد و خانواده ات بر تو حقی دارد به هر صاحب حقی،
حقش را بده"( روایت از صحیح بخاری است)

ترسیدن ندارد به جز مقام خداوند سبحان.
مومن سختی را حقیر می شمارد زیرا او بر خداوند
توکل نموده است .قلب خالی از ایمان چون برگی قطع
شده از شاخه است که تند بادها او را به هر سمت می
برند .آیا چیزی را می شناسی که بیش از مرگ و سفر
از این جهان سبب ترس آدمی شود؟ اما این در نزد
مومن سبب ترس نمی شود ،بلکه مرگ سبب اطمینان
و آرامش اوست .برای کسی که دلش پر از ایمان و
تقواست چه چیز بیشتر از مرگ می تواند سودمند
باشد؟!
ایمان احساس امنیت و آرامش را در وجود آدمی
می جوشاند .انسان مومن با اعتماد و آرامش در راه
خداوند طی طریق می کند .زیرا ایمان راستین او به
خدایش همیشه او را به امید ،نسبت به او یاری می دهد
و او را به رعایت و حمایت خداوند در همه اوقات
امیدوار می کند ،او همیشه احساس می کند که خداوند
متعال در هر لحظه با اوست .خداوند متعال می فرماید:

روز ماری هاو

روزنامه نگار انگلیسی
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"امواج سهمگین اقیانوس آرامش
عمق دریا را بهم نمی زند و امنیت
آن را بهم نمی ریزد و این چنین
است فردی که ایمانش به خداوند
ژرف شده است او در برابر پریشانی
ها مقاوم است و توازن خود را از
دست نمی دهد و همیشه آمادگی
دارد تا در برابر حوادث بایستد"
ولیم جیمس
فیلسوف امریکایی
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 -5سفر سعادت و خوشبختی از دنیا به بهشت
پر نعمت:

مشخص است که زندگی مردم سه مرحله دارد:
نخست در دنیا ،دوم بعد از مرگ در قبر و سوم
به روز قیامت ،راه سعادت و خوشبختی تمام این
مراحل را در بر دارد .در باره مسیر دنیا خداوند
متعال می فرماید{ :هر كس در حالي که مؤمن

است كار شايسته انجام دهد ،مرد باشد  يا  زن ،ا و
را به زندگانياي پاك زنده ميداريم و پاداششان
را به [حسب] نيكوترين آنچه ميكردند ،به آنان
ميدهيم} [ سوره نحل آیه ]97

یعنی او را در دنیا زندگی خوشبخت به همراه
آرامش و شادمانی می دهیم ،حتی اگر مال و دارایی
کمی داشته باشد .این با دادن آرامش روانی و آسایش و
یقین به خداوند بلند مرتبه و اعتماد به او صورت می گیرد.
اما سعادت مومن در قبر ،آن را در آن چه ابوهریره از رسول
خدا صلی اهلل علیه و سلم روایت نموده است می یابیم .می
فرماید":مومن در قبرش در باغی سرسبز بسر می برد و قبرش
هفتاد ذرع فراخ می شود و به مانند شب چهارده روشن می
شود"( البانی روایت را حسن شمرده است) .و در باره سعادت
اخروی او خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :و امّا نيكبختان

آنان به خوشبختی دنیا و نعمت جاویدان آخرت رستگار
شدند.
پس اسالم سعادت ابدی را برای انسان آورده است .سعادت
انسان در زندگی کنونی که به سر می برد و سعادت او در سرای
دیگر و آن چه در نزد خداوند هست بهتر و پایدارتر است .بلکه
خداوند سعادت دنیا و آخرت را متصل به هم ساخته که هیچ
گونه تضادی در میان آنان نیست ،این دنیا فقط راهی برای رسیدن
به آخرت و سعادت بزرگ آن است پس این راه یکسانی است
راه خوشبختی جاودانه در دنیا و آخرت .خداوند بلند مرتبه می
فرماید{:هر كسکه خواهان پاداش دنياست[ ،بداند]که پاداش
دنيا و آخرت به نزد خداوند است و خداوند شنواي بيناست }
[ سوره نساء آیه ]134

اسباب سعادت زندگی دنیا در اسالم

سعادت در این دنیا منابع و اسباب فراوانی دارد .از آن جمله:

 -1خوشبختی و سعادت به توحید و ایمان به خداوند:

هیچ سعادت و خوشبختی با سعادت و خوشبختی و آسایش
و راحتی توحید قابل مقایسه نیست .خداوند بلند مرتبه می فرماید:

{كساني که ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك نياميختند،
آنانند که امنيّت [و آسايش] دارند و آنان راهيافتگانند}
[ سوره انعام آیه ]82

به اندازه توحید و کمال آن ،آسایش و آرامش در زندگی
دنیا و آخرت حاصل می شود .چرا که خداوند سینه صاحب
آن را گشایش می دهد و شادمانی را در آن وارد می کند .اما
شرک -پناه بر خداوند از آن -سبب بدبختی و سیه دلی می
گردد گویی در آسمان باال می رود .خداوند بلند مرتبه می
فرماید{:پسهر كسراکه خداوند بخواهد هدايتش كند دلش

ساحل امنیت

"هر گاه مسلمان قرآن را
با تعمق بخواند و به راستی
به انجام دستورات و شعائر
اسالمی قیام کند در سفر
اسالم به سوی ساحل امنیت
در حرکت است همان
کاروان استقرار و آرامش و
دوری از پلیدی شیطان"
کاسیوس کله
مشت زن امریکایی
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ایمان و پریشانی و اضطراب
با هم گرد نمی آیند

مومن با هر مقدار مشاکل مواجه شود و هر چندان مصیبت
بر او بیاید کتاب خداوند و کلمات نورانی او که مملو از
هدایت هستند کافی ایند تا وسوس های نفس او را از بین
ببرند و درد جراحات جسد او را التیام ببخشند و ترس او
را به امنیت و صلح و شقاوت و بدبختی را به راحتی و
آرامش بدل سازند به همین سبب او را به تحقق آرامش
روانی و سعادت روحی راهنمایی می کند ،چیزی که با
هیچ خوشی دیگری برابری نمی کند حتی اگر تمامی
گنجینه های دنیا را داشته باشد.

در بهشتند ،در آنجا تا زماني که آسمانها و زمين باقي است،
جاودانهاند .مگر مدّ ت زماني که پروردگارت بخواهد[ .که ما
به] بخششي ناگسستني ميبخشيم } [ سوره هود آیه ]108
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دین دنیا و آخرت

را براي [پذيرش] اسالم ميگشايد .و هر كس را که بخواهد
در بيراهي واگذارد ،دلش را سخت تنگ كند که گويي در
آسمان باال ميرود .و خداوند بدينسان ناپاكيرابر كسانيکه
ايمان نميآورند ،قرار ميدهد [ } .سوره انعام آیه ]125

"مرد دانشمند به طبیعتش به
سوی اسالم گرایش می یابد؛
زیرا تنها دینی است که به
طور مساوی به امور دین و
دنیا می نگرد"
برنارد شاو
نویسنده انگلیسی

که خداوند دلشرابراي [پذيرش] اسالم گشودهاست واوا ز
[سوي] پروردگارشاز نوريبر خورداراست [چون سنگدالن
است!] پس واي بر كساني که از ترك ياد الهي سنگ دلند.
ايناندر گمراهي آشكارند } [ سوره زمر آیه ]22

مانند هم نیستند کسی که خداوند او را با فضل و رحمتش
از تاریکی شرک به سوی نور هدایت آورد و کسی که در
گرداب شرک گرفتار شده است و راه خروج ندارد .خداوند
متعال میفرماید{ :آيا كسي که مرده بود ،آن گاه او را زنده

كرديم و براي او نوري قرار داديم که با آن در [ميان] مرد م
راه ميرود مانند كسي است که وصفش [چنين است که او]
در تاريكيهاست که بيرون آينده از آن نيست! بدينسان براي
كافران آنچه ميكردند آراستهشدهاست } [ سوره انعام آیه ]122

 -2یاد خداوند عز وجل و مناجات با او و نزدیک شدن
به او:

انسان هر مقدار از زینت و آرایش دنیا برخوردار شود و
هرمقدار اسباب سعادت ظاهری را بدست آورد ،هرگز نمی
تواند سعادت را در حالی که از راه خداوند متعال دور است
حفظ کند .آرامش هرگز با دوری از خداوند حاصل نخواهد
شد .الزمه سعادت فرد آن است که او در سایه سار ذکر و یاد
حق تعالی باشد .خداوند متعال می فرماید({ :همان) كسانيکه

این بدان سبب است که در قلب پراکندگی و
تشویشی هست که فقط توجه به خداوند آن را از بین
می برد و در آن وحشتی هست که فقط با خلوت با
خداوند از بین می رود و در آن اندوهی هست که فقط
با شادی شناخت او ،از بین می رود و در آن پریشانی
هست که فقط با گرد آمدن با خداوند و گریختن از او
به سوی او ،آرام می گیرد و در آن آتش حسرتی هست
که جز خشنودی به امر و نهی و قضای او و در آغوش
گرفتن صبر بر آن تا به هنگام دیدار او چیز دیگری آن
را خاموش نمی کند .و در آن میل بسیار شدیدی هست
که فقط زمانی متوقف می شود که هدف خداوند باشد
و در آن فقری هست که فقط محبت و انابت به خداوند
و یاد مداوم او و راستی اخالص برای او آن را از بین می
برد ،در حالی که اگر تمام دنیا و آن چه در آن هست به
(((
او داده شود آن فقر و فاقه زایل نمی شود

 -3کردار نیک

خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :آنان که ايما 
ن
آوردهاند و كارهاي شايسته كردهاند ،خوشابه حالشان و
آنان نيك سرانجامي دارند } [ سوره رعد آیه ]29

پس کسانی که -با دلهایشان -به خداوند ،فرشتگان،
کتابهای آسمانی ،پیغمبران و روز بازپسین ایمان آورده
اند و این ایمان را با کارهای نیکو -کارهای دل -چون
محبت و خشیت و امید به خداوند و کارهای بدنی چون
نماز و مانند آن تصدیق کردند آنان را حالتی نیکوست
از کمال راحتی و آرامش کامل و این به سبب خشنودی

عقیده ساده و مختصر

"عقیده اسالمی یک عقیده ساده
است که ایمان به آن سبب تمام
شدن تمام سرگشتگی و ترس می
شود و آرامش را در هر فرد ایجاد
می کند و دروازه این عقیده برای
هرکس گشوده است و جلوی هیچ
کس به سبب نژاد یا رنگ گرفته
نمی شود و به این ترتیب هر کس
در سایه سار آن مساوات و عدالت
را خواهد یافت عدالتی که با آن
هیچ گونه برتری مگر با تقوا وجود
ندارد ،تقوا و پرهیزگاری از خداوند
پروردگار جهانیان"
نظمی لوقا

فیلسوف و اندیشمند مصری
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برابرنیست کسی که خداوند به او شرح صدر داده و او
نوری از جانب خدایش دارد و کسی که در تاریکی های
شرک و دوری از یاد خدا است و قلب او سخت شده ،او در
گمراهی آشکار است .خداوند تعال می فرماید{ :آيا كسي

به نامخدا آرام ميگيرند } [ سوره رعد آیه ]28

((( مدارج السالکین ابن قیم ص 743

ايمان آوردند و دلهايشانبه يادخدا آرام ميگيرد .بدانيد ،دلها
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و کرامتی است که در دنیا و آخرت از خداوند دریافت می کنند .ما باید ایمان را با عمل
صالح داشته باشیم .خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :مؤمنان و يهوديان و صابئان و مسيحيان،

هر كسکهبه خداوند و روز قيامت ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد ،هيچ بيميبر آنان
نيست و نه آنان اندوهگين شوند } [ سوره مائده آیه ]69

 -4عطاء و بخشش راز سعادت است:

این موضوع تجربه و رویت شده است ،کسی که به دیگران نیکی می کند او خوشبخت
ترین مردم است و بیش از همه در نزد اهل زمین مورد قبول و پذیرش است .خداوند متعال
می فرماید{ :هرگز به نيكي دست نيابيد ،مگر آنكه از آنچه دوست داريد ،ببخشيد .و هر
چيزيراکه ميبخشيد ،خداوندبهآن داناست } [ سوره آل عمران آیه ]92

بخشش و عطاء صورت های مختلفی دارد ،خداوند عطاء مالی را یکی از ارکان اسالم
قرار داده و زکات را بر ثروتمند واجب گردانده تا به فقیر بدهند .خداوند فرموده است که
این بخشش باید به خوشی نفس و به همراه بهترین اخالص ممکن و بدون هیچ گونه منت
و احسانی بر مردم فقیر باشد .خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :اي مؤمنان ،صدقههايتان رابا
منّت [نهادن] و آزار [رساندن]ازبين مبريد} [ سوره بقره آیه ]264

"من در هنگام نماز همان
احساس مسلمانان را دارم:
یک هماهنگی و انسجام
شیرین و لرزشی از شادی و
این تمام چیزی است که می
توانم از امنیت احساس کنم،
همانگونه که فرزندانم در
امنیت هستند و مطمئنا من چیز
بیشتری نمی خواهم"

خوراكرا-به رغم دوست داشتنش -
به بينوا و يتيم و اسير ميبخشند ()8
[ميگويند ]:جز اين نيست که براي
كسب خشنودي خداوند به شما
خوراك ميدهيم .از شما پاداشي و
سپاسي نميخواهيم ( [ )9سوره انسان
آیه ]8-9

حتی اگر فقط یک تبسم باشد،
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم می
فرماید" :تبسم تو در روی برادرت
لورین بوث
صدقه است"( روایت از ترمذی است)،
حقوقدان بریتانیایی
و می فرماید ":هر کس در پی برآورد
کردن نیازهای برادرش باشد خداوند
در پی برآورد کردن نیازهای اوست و هر کس غمی از مسلمانی را
برطرف کند خداوند غمی از غم های روز قیامت را از او برطرف می
کند و هر کس مسلمانی را بپوشاند خداوند او را به روز قیامت می
پوشاند"( روایت از ابوداود است) ،بدون تردید این عطاء سبب سعادت
و بخشش دنیا است اما بخشش برای بهره دنیا یا به همراه آزار و اذیت
باعث هیچ گونه سعادتی نمی شود حتی اگر فرد مدعی آن باشد.

 -5توکل کلید سعادت است:

بسیاری مواقع فرد برای انجام کاری احساس ناتوانی می کند ،او
باید به نیرویی پناه ببرد تا از آن برای انجام کار یاری بطلبد و بر او
توکل کند تا به آن چه می خواهد برسد و چه کسی قوی تر از خداوند
است؟ کلید سعادت و خوشبختی در آن است که بر خداوند قوی و
قادر توکل کنیم آن که پادشاهی آسمان ها و زمین به دست اوست
آن که هر گاه به انجام چیزی اراده کند فقط می گوید :باش پس می
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رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم راحتی و لذتش را در نماز و اطاعت می یافت و می
فرمود ":ای بالل با اقامه نماز به ما راحتی بده"( روایت از ابوداود است).

امنیت حقیقی

بلکه بخشش و عطاء را گسترده
داده تا هر گونه دهش مالی ،طعام ،غذا
یا سعی و تالش و کار دیگری را در
برگیرد .خداوند متعال می فرماید{ :و
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شود .خدای بلند مرتبه می گوید{ :جز اين نيست که فرمانش -چون [آفريدن] چيز 
ي
را بخواهد [اين است] که به او گويد :موجود شو .پس بي درنگ موجود ميشود } [
سوره یس آیه ]82
پس خداوند دستور داده است تا فقط بر او اعتماد کنیم .خدای فرماید{ :و اگر
مؤمنيد [بايدکه]برخدا تو ّكل كنيد } [ سوره مائده آیه ]23
[ سوره نساء آیه ]81

و بدون ترید این امر سبب آن چنان آرامش ،راحتی ،سعادت ،کفایت و برآورده
شدن امور خواهد شد که فقط کسی آن را درک خواهد کرد که آن را تجربه کرده
باشد .خداوند می فرماید{ :و كسي که از خداوند پروا بدارد ،برايش راه رهايي قرار

خواهد داد ()2وبهاواز جاييکه نميپندارد ،روزي خواهد داد .و كسيکهبر خداوند
ن خداوند حكمشرابه اجرا ميگذارد .خداوند
تو ّكل كند همواورا بساست .بي گما 
مقرر كردهاست ( [ })3سوره طالق آیه ]2-3
برايهر چيزي اندازهاي ّ

حفظ و حمایت افراد متوکل در برابر شیطان از دیگر الطاف خداوند سبحان
است .خداوند بلند مرتبه می فرماید{ :چرا که او بر كساني که ايمان آوردهاند و بر

پروردگارشان توكل ميكنند ،دستي ندارد } [ سوره نحل آیه ]99
و او را از دشمنان نیز حمایت می کند .خداوند می فرماید{ :كسانيکه مردمبه آنان
گفتند :به يقين مردمان [كافر] براي [نبرد] با شما [سپاه] فراهم آوردهاند ،پس از آنان
(سپاه كفر) بترسيد.که [اين گفته] ايمانشانرا افزون ساخت و گفتند:خدامارا بساست
و چه نيك كارسازياست ()173پس [مؤمنان]به نعمت و فضل الهي بازگشتند .گزندي
به آنان نرسيد واز خشنوديخدا پيروي كردند .و خداوند فضلي بزرگ دارد ()174اين
فقط شيطاناستکه [شمارا]از دوستانش ميترساند.پساگر مؤمنيداز آنان مترسيد و
ازمن بترسيد ( [})175سوره غافر آیه ]175-173

و راز توکل و حقیقت آن فقط اعتماد قلب به خداوند است .اخذ به اسباب بدون
اعتماد تمام عیار به آن ،به توکل او زیانی نمی رساند .همان سان که ادعای فرد مبنی بر
اینکه به خدا توکل کردم به او سودی نمی رساند در حالی که به دیگران تکیه کرده
است .توکل زبانی یک چیز و توکل قلب چیز دیگری است.
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ایمان ،یقین و اعتماد کامل به خداوند را محقق
می سازد و سبب ایجاد ثقه و اعتماد به خودش می
گردد .پس در این زندگی از چیزی نمی ترسد ،او
می داند که تمام امور از طرف خداوند عز و جل
هستند{:اگر خداوند [بخواهد] گزنديبه تو رساند،

باز دارندهايبرايآن جزخوداو نيست واگربه تو
خيري رساند[ ،بدانکه]اوبرهر كاري تواناست }
[ سوره انعام آیه ]17

همان گونه که یقین دارد روزی او فقط به دست
خداوند است .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :جزاين

نيستکهبه جاي خداوند بتهارا ميپرستيد و دروغ
آفريني ميكنيد .بي گمان كساني را که به جا 
ي
خداوند ميپرستيد ،نميتوانند به شما روزي دهند،
پس از نزد خداوند روزي بجوييد .و او را بپرستيد
و او را سپاس گزاريد ،که به سوي او بر گردانده
ميشويد } [ سوره عنکبوت آیه ]17

و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه
خداوند روزی او را برعهده گرفته است .خداوند
متعال می فرماید{ :و هيچ جنبندهايدر زمين نيست

مگر آنكه روزياشبر [عهده] خداونداست و [او]
قرارگاه و آرامگاهش را ميداند .هر يك [از آنها]
در كتابي مبين [ثبت]است } [ سوره هود آیه ]6

حتی اگر او نتواند روزی خود را بدست آورد.
خداوند متعال می فرماید{ :و چه بسا جانوراني که
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بعد از این شخص همه کفایت را خواهد یافت .خداوند او را از جهت وکیل کافی
است .خداوند می فرماید{:برخدا تو ّكل كن .و خداوند [به عنوان] كار ساز بساست}

 -6سعادت و خوشبختی در یقین و تکیه بر
خداوند عزو جل است:

روزيشان را بر دوش نميكشند .خداوند به آنها و
شما روزي ميدهد .و او شنواي داناست } [ سوره
عنکبوت آیه ]60
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و او یقین دارد که روزی او بدون تردید خواهد آمد
همانا این حقی است که در آن هیچ گونه شکی وجود
ندارد .خداوند متعال می فرماید{ :و روزيتان و آنچه

[مقرر] است ()22پس سوگند
وعده مييابيد در آسمان
ّ
به پروردگار آسمان و زمينآن مانند همينکهشما سخن
ميگوييد ،حق ّاست ( [ })23سوره ذاریات آیه ]22-23

همانا خداوند متعال روزی را در میان مردم
تقسیم واندازه آن را مشخص کرده است .خداوند می فرماید{ :بگو :پروردگارم روزي

را براي هر كس که بخواهد فراخ ميگرداند و تنگ ميدارد .ولي بيشتر مردم نميدانند}
[ سوره سباء آیه ]36
و ایمان قطعی دارد ،که خداوند او را در خیر و شر می آزماید .خداوند می فرماید{ :هر
جانداري چشنده مرگاست وشمارابراي امتحان،به سختي و آسايش ميآزماييم .وبه سوي
ما باز گردانده ميشويد } [ سوره انبیائ آیه ]35

و اگر لطف خداوند نمی بود او هالک و نابود می گشت .همان گونه که می داند او در
این دنیا مهمانی است هر چند که عمر او طوالنی و یا کوتاه باشد .او بدون تردید به سرای
دیگر منتقل می شود ،بر این اساس او در این دنیا مدت محدودی بسر می برد .پس از مصیبت
های زمانه نمی ترسد و از هیچ کس به جز خداوند خوفی ندارد ،اگر چه دشمن او بسیار
نزدیک باشد .خداوند متعال در باره موسی علیه السالم آن هنگام که فرعون با سربازانش به
آنها رسیدند چنین نقل می کند{ :سپس چون دو گروه همديگررا ديدند ،ياران موسي گفتند:
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"نحقیقات علمی نشان می دهد
که یاری دیگران سبب مداوای
پریشانی روحی می شود محقیقن
روان شناسی تاکید می کنند که
کمک و یاری رساندن به دیگران
سبب آرام شدن روان می گردد،
چرا که در رنج دیگران فرو رفتن
سبب ترشح اندرفین می گردد و
این هرمونی است که سبب احساس
راحتی روانی و سرحالی می شود
مدیر سابق معهد نهوض بالصحة در
امریکا "االن لیکس"تاکید می کند
که کمک به دیگران در کاهش
فشار روانی کمک می کند چرا
که تفکر در رنج و غم دیگران
سبب کاهش تفکر او در غم و رنج
خودش می شود و به همین سبب
احساس راحتی می کند"

بي گمان به ما رسيدند ([)61موسي] گفت :چني 
ن
نيست .البته پروردگارم با من است که به من راه
خواهد نمود ()62پس به موسي وحي كرديم که
چوبدستياترابه دريا بزن.آن گاه [دريا] شكافت
آن گاه هر پارهاي [از آن] مانند كوهي بزرگ شد
()63و ديگران را [نيز] آنجا نزديك آورديم ()64
و موسي و همراهانشرا همگي نجات داديم ()65
سپس ديگران را غرقه ساختيم ()66بي گمان در
اين [ماجرا] نشانهاياست و بيشترشان مؤمن نبودند
( [ })67سوره شعراء آیه ]61-67

و این سرور یقین کنندگان است محمد صلی
اهلل علیه و سلم ،که اگر دشمنش زیر پای خود را می
نگریست او را می دید ،اما با وجود این آن چنان
اعتماد و ثقه ای به خداوندش دارد که در حالی
که مشرکان به قصد کشتن در تعقیب او هستند به
همراهش ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه در غار می
فرماید{ :نگران مباش .بي گمان خداوند با ماست.

پس خداوند آرامشش را بر او نازل كرد و او را ب ا
سپاهياني که آنها را نميديديد توان داد و آرمان
كافران (شرك) را فروتر قرار داد و آرمان الهي
(توحيد) است که برتر است و خداوند پيروزمند
فرزانهاست } [ سوره توبه آیه ]40

همان گونه که او یقین دارد خداوند زمان
مرگ را مقدر می سازد .پس از مرگ نمی ترسد.
خداوند متعال می فرماید{ :خداوند جانها را به

هنگام مرگشان ميستاند .و نيز [جاني] که نمرد ه
است [آنرا] هنگام خوابش [ميگيرد] .و [جانيرا]
کهبرآن حكمبه مرگ كردهاست ،نگاه ميدارد
و [آن] ديگر را تا هنگامي معين [باقي] ميگذارد.
بي گمان در اين [امر] براي گروهي که انديشه
ميكنند ،نشانههايياست } [ سوره زمر آیه ]42
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بلکه یقین دارد که آن یک حقیقت است و از آن فراری نیست .خداوند می
فرماید{ :بگو:آن مرگيکهازآن ميگريزيد[ ،بدانيد]کهآنبهشما خواهد رسيد،

 -7خشنودی و رضایت دروازه سعادت و خوشبختی است:

خوشبختی و سعادت آن است که نفس آدمی در خشنودی و رضایت بسر ببرد.
نارضایتی ،سیه روزی و تلخکامی زندگی روح ،روان و احساس آدمی را تیره و تار می کند.
خشنودی دروازه سعادت و آرامش و شادمانی و سرور است .خشنودی و رضا ،آرامش و یقینی
است که درقلب آدمی به سبب خشنودی از اختیار خداوند نسبت به او حاصل می شود و این
آرامش و یقین و اطمینان هر چه را که برای انسان در زندگی روی می دهد خیر و سبب سعادت
و راحتی می کند و به سوی غیر خدایش روی نمی کند و بر چیزی از سامان دنیا افسوس نمی
خورد و سبب می شود تا کار و تالش کند و خدایش را بخواند و سپس به آنچه خداوند برایش
مقدر ساخته است رضایت بدهد تا زندگی رضایت مند و خوشبخت داشته باشد .رضایت بر
چندین نوع است از آن جمله:
ایمان و زندگی

"ایمان از جمله نیروهایی است که فرد برای زندگی به آن نیاز مبرم دارد
و نبود آن هشداری برای عدم توان برای تحمل رنج های زندگی است"
ارنست رنان
مورخ فرانسویی
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سپسبه [نزد] داناي نهان و آشكار بازگردانده ميشويدآن گاهشمارابه [حقيقت]
آنچه ميكنيد ،خبر ميدهد } [ سوره جمعه آیه ]8
و مرگ فقط در اجل مکتوب حاصل می شود .خداوند می فرماید{ :و اگر
خداوند مردمرابه [كيفر] ستمشان گرفتار سازد،بر رويآن (زمين) هيچ جنبندهاي
باقي نميگذارد .ولي آنان را تا زماني مقرر باز پس ميدارد .پس چون وقت مقرر
آنان فرا رسد ،لحظهاي بازپس نميمانند و پيش نميروند } [ سوره نحل آیه ]61

ا -رضایت به اینکه اهلل ،پروردگار اوست و اسالم دین اوست و محمد صلی اهلل علیه و
سلم رسول و نبی اوست و هرکس که به این موارد خشنود نباشد همیشه درپریشانی و درگیر
با پرسش های اضطراب آور بسر می برد .رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم می فرماید" :مزه
ایمان را می چشد کسی که به اهلل به عنوان پروردگار و به اسالم به عنوان دین و به محمد به
عنوان رسول خشنود گردد" ( روایت در صحیح بخاری است) و هر کس که مزه و طعم ایمان
را نچشیده باشد هرگز طعم سعادت و خوشبختی را نخواهد چشید ،بلکه همیشه در اضطراب و
تیره روزی بسر خواهد برد .منظور از خشنودی به خداوند ایمان به وجود او و احساس نمودن
عظمت ،حکمت ،قدرت ،دانش و علم او وایمان به نام های نیکوی او و خشنودی به او و به
پرستش اوست و گر نه او در حیرت و پریشانی و افسردگی خواهد بود و پناه بر خداوند.
ب -خشنودی به حکم و قانون خداوند .خداوند متعال می فرماید{ :سوگندبه پروردگارت،

[در حقيقت] ايمان نياورند مگر آنكهدر اختالفيکهبين آناندر گرفت ،تورا داور كنند.آ 
ن
گاهاز آنچه حكم كرديدرخود هيچ دلتنگي نيابند و كامال گردن نهند } [ سوره نساء آیه ]65

آدمی راههای تیره روزی بسیاری را آزموده است و با روی آوری به قوانین ساختگی و
سیستم های ناقص ،خود را در معرض بدبختی دنیا قرار داده است ،زیرا آنها ساخته بشر هستند
نه قانون خالق بشر ،که به مصلحت آنها داناتر است .خداوند متعال می فرماید{ :آيا كسيکه
[همه چيز را] آفريده است ،نميداند! و اوست باريك بين آگاه }
[ سوره ملک آیه ]14

ج -رضایت به قضا و قدر خداوند سبحان :او به قضای خداوند
خشنود می شود زیرا یقین دارد که هیچ چیز به او نمی رسد مگر
اینکه آن مشیئت خداوند است و خداوند قلب او را هدایت می
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کند .خداوند متعال می فرماید{ :هيچ مصيبتي جز به حك 
م
خدا نميرسد .و كسيکهبهخدا ايمان آورد [خداوند نيز]
دلش را هدايت ميكند .و خداوند به همه چيز داناست }
[ سوره تغابن آیه ]11

تمدن های مادی
باید واژگون شوند
همانا آشکار شده است
که اسالم با اصول خود
سبب گسترش آرامش در
روان آدمی می شود ،اما
تمدن مادیگرایی معتقدان
به خود را به سوی ناامیدی
سوق می دهد ،زیرا آنان
به چیزی ایمان ندارند.
همانگونه که آشکار شد
اروپاییان حقیقت اسالم را
درک نکرده اند ،زیرا آنان
بر اساس مادیگرایی آن را
می سنجند.
روژیه دوباکییه
اندیشمند و روزنامخ نگار
سویسی
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برساند ،آن را جز او باز دارندهاي نيست .و اگر خيري د ر
حق ّ تو بخواهد ،فضلش را [نيز] باز دارندهاي نيست .آن را
بههر كساز بندگانشکه بخواهد ميرساند .واو آمرزنده
مهرباناست}[ سوره یونس آیه ]107

از جمله آثار شگفت انگیز ایمان آن است که مومن به
آن چه خداوند برایش مقدر ساخته است رضایت می دهد
و بر مصیبت ها و سختی ها صبر می کند و در برابر نعمت
ها شکر می کند و این سبب رضایت و خشنودی داخلی می
شود که کسی جز مومنین به آن دست نمی یابند .رسول خدا
صلی اهلل علیه و سلم می فرماید ":کار مومن شگفت انگیز
است اگر شادی و نعمتی به او برسد شکر گذاری می کند و
اگر ضرر و زیانی به او برسد صبر می کند و هر دو امر برای
او خیر است"( روایت از صحیح مسلم است) ،رسول خدا
صلی اهلل علیه و سلم به ما آموخته است که چگونه خشنود
باشیم وقتی کسی را می بینیم که در بهره دنیا از ما باالتر
است ،می فرماید ":به کسی بنگرید که از شما پایین تر است
و به کسی ننگرید که از شما باالتر است این بیشتر سبب
می شود تا قدر نعمتی را که خداوند به شما داده است ،کم
ندانید" (روایت متفق علیه است).

" من براین باورم که اسالم دینی است که صلح و آرامشش را بر دل
ها وارد می کند و به آدمی آرامش و راحت خیال و آسایش را در این
زندگی الهام می کند ،روح اسالم به روان من سرایت کرده است نعمت
ایمان به قضای الهی و بی توجه بودن به امور تاثیر گذار مادی در درد و
لذت را ،احساس کرده ام

بدبختی و تیره روزی دوری از راه سعادت
است:
اسالم برای هر زمان و مکان شایستگی دارد و با
فطرت بشری هماهنگ و هم گام است و تغیرات زندگی
را مراعات می کند و با پیشرفت وتمدن همراه است و
مشکالت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،نظامی و غیره ملت
ها را درمان می کند ،اما بسیاری از مردم ار این راه روشن
گمراه شده اند و برخی دیگر به نبرد با آن پرداخته اند و
مشغول بدنام و معیوب جلوه دادن آن هستند تا مردم را از
آن دور کنند و این سبب بدبختی بسیاری از مردم و جوامع
گشته است؛ خداوند متعال سعادت دو سرای را برای کسی
که از هدایت او پیروی کند و شریعت او را الزم بگیرد
تضمین کرده است و بدبختی ،تیره روزی ،ذلت و خواری
را برای کسی نوشته است که روی برگرداند و تکبر پیشه
کند.
همانا خداوند بشریت را برای پذیرش اسالم مکلف
ساخته تا کار و وضع او مرتب و منظم شود و در دنیا
و آخرت رستگار گردد و در میان آن دو بدبخت نشود.
اما نفس بشری به طبیعتش ،تکالیف و قید و بندهایی را
که در برایر امیال و شهوات او مانع ایجاد می کند دوست
ندارد ،اگر چه این تکالیف به نفع او باشند .به همین سبب

رکس انگرام
کارگران بین المللی سینما

https://www.path-2-happiness.com/fa

او به قضا و قدر خداوند رضایت می دهد و به آن
خشنود می شود ،زیرا به علم یقین می داند که هیچ کس
جز خداوند قادر نیست هیچ گونه ضرر و زیانی را از او
دور سازد .خداوند می فرماید{ :واگر خداوند رنجيبه تو

روح اسالم

245

https://www.path-2-happiness.com/fa

[ سوره طه آیه ]2

و همچنین می فرماید{ :و تو را جز مايه رحمت براي
جهانيان نفرستادهايم } [ سوره انبیاء آیه ]107

پس پیروی از رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم و التزام
روش او و گام نهادن در مسیری که او رفته است ،مصدر
سعادت و راه رهایی و نجات است .راه زندگی که خداوند
ما را امر کرده است تا در چهارچوب باید ها و نبایدهای آن
زندگی کنیم باعث سعادت و خوشبختی در دو جهان است و
هر خارج شدنی از این چهارچوب به جز شقاوت و بدبختی
در دو جهان نتیجه دیگری دربرندارد .راست گفت خداوند
بزرگ آن گاه که فرمود{ :و هر كس از ياد من رويگردان

شود ،زندگانياي تنگ خواهد داشت و روز قيامتاورا نابينا
برانگيزيم ()124گويد :پروردگارا ،چرا مرا نابينا برانگيخت 
ي
حال آنكه [در دنيا] بينا بودم! ( )125فرمايد :بدينسان بود که
آياتما برايت آمد وآنهارا فراموش كردي و بدينسان امروز
[درباره] تو فراموشي روا داشته شود } [ سوره طه آیه . ]126

"چه نسل های فراوانی دچار
ترس و تیره روزی خواهند
شد پیش از این که بامگاه
اسالم دوباره بدمد ،چیزی
که آشکار است و تمام
تاریخ به آن سمت می رود و
در آن روز صلح بر تمام دنیا
و بر دل های آدمیان حاکم
خواهد شد
هربرت جورج ولز
نویسنده و ادیب انگلیسی

همانا تفاوت بزرگی است میان مومنی که خداوند در باره او می فرماید{ :اورابه زندگانياي
پاك زنده ميداريم}[ سوره نحل آیه ]97

و میان آن که از یاد و ذکر خداوند رویگردانی اختیار کرده است .خداوند در باره او می
فرماید{ :زندگانياي تنگ خواهد داشت}[ سوره طه آیه ]124
زندگی پاکیزه به پیروی از بایدها و نبایدهای خداوند در آشکار و پنهان و اطمینان قلب
برای قضای الهی صورت می پذیرد ،زیرا او به رعایت و حمایت خداوند زنده می شود .خداوند
بلند مرتبه می فرماید({ :همان) كسانيکه ايمان آوردند و دلهايشانبه يادخدا آرام ميگيرد.
بدانيد ،دلهابه نامخدا آرام ميگيرند } [ سوره رعد آیه ]28
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را که بخواهد در بيراهي واگذارد ،دلش را
سخت تنگ كند که گويي در آسمان باال
ميرود .و خداوند بدينسان ناپاكي را بر
كساني که ايمان نميآورند ،قرار ميدهد}.
[ سوره انعام آیه ]125

تنگی و بدیختی و تیره روزی او به سبب
فقر و بیماری نیست او در تمام کارهایش
پریشان حال و مضطرب است ،روی آوری
دنیا به سوی فرد بدبخت یا پشت کردن
آن به او ،او را از دایره بدبختی بیرون نمی
کند .زیرا سبب بدبختی او این نیست ،بلکه
اسلوب فکری او سبب این تیره روزی شده
است .فقط شاید افزایش مال ،یا کم شدن
آن ،یا تغییر در صحت و سالمتی او و یا
بیماریش سبب افزایش بدبختی او شود.
خداوند متعال می فرماید{:پس مالهايشان و

فرزندانشان تو را شگفت زده نكند .جز اين
نيست که خداوند ميخواهد که با آنها در
زندگاني دنيا آنانرا عذاب كند ودر حالي
که آنان كافر باشند جانشان بيرون رود }
[ سوره توبه آیه ]55
و همچنین می فرماید{ :و مالهايشان و
فرزندانشان تو را به شگفت نياورد .جز اين
نيست که خداوند ميخواهد با آن در دنيا
آنانرا عذاب دهد و جانهايشاندر حال كفر
بيرون رود } [ سوره توبه آیه ]85
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خداوند بر اهل حق الزم گردانده تا به سوی خیر و حق که
خداوند آنها را به آن هدایت کرده دعوت بدهند و آن
را به تمام جهانیان عرضه بدارند .همانا رسول خدا صلی
اهلل علیه و سلم مبعوث شد تا سعادتمند شود و به همراه او
قومش و همه مردم سعادتمند شوند .خداوند بلند مرتبه می
فرماید{ :قرآن را بر تو نازل نكرديم که به رنج آفتي }

بامگاه اسالم

پس انعکاس اطمینان قلب بر کردار
آدمی آشکار می شود و آنکه زندگی تیره
و تار دارد و در تنگی بسر می برد او در
طرف دیگر است .همانسان که خداوند
متعال در آیه ذیل می فرماید{ :و هر كس
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بدبختی و تیره روزی بشر به ثروت و فقر یا صحت و بیماری یا آزمایشی
در زندگی دنیا مربوط نمی شود .بدبختی به سبب دوری از خداوند و منحرف
شدن از راه او و منقطع شدن رابطه بین او و خداوند بوجود می آید .آن گاه
که زکریا با دعایش به خداوند توسل جست؛ گفت{ :و پروردگارا [هرگز]

هدایت ،فضل ،نعمت و رحمت با هم متصل اند و از یکدیگر جدا
نمی شوند .همان گونه که گمراهی و بدبختی به هم متصل اند و از
یکدیگر جدا نمی شوند .خداوند متعال می فرماید{:به راستي گناهكاران

در گمراهي و گرفتار آتشند } [ سوره قمر آیه ]47

د ر دعايت نااميد نبودهام } [ سوره مریم آیه ]4

همانا در گذشته تو مرا عزت و اکرام نموده و دعای مرا اجابت کرده
ای این بار نیز مرا به اجابت کردن مسرور ساز و این قضیه فقط برای زکریا
نیست .بلکه خدای عزو جل به ما خبر داد و فرمود{ :و چون بندگانم درباره

مناز تو بپرسند[ ،بگو]:به راستيکهمن نزديكم .دعاي دعا كنندهرا هنگام 
ي
که مرا [به دعا] بخواند ،روا ميدارم.پس بايدکهازمن فرمان پذيرند وبهمن
ايمان آورندباشدکه راه يابند } [ سوره بقره آیه ]186

تا زمانی که رابطه میان بنده و خدایش برقرار است سعادت و خوشبختی
او محقق می شود و بدبختی او زمانی آغاز می گردد که این رابطه قطع شود
و به اندازه کوتاهی انسان در انجام دستورات خداوند اضطراب و خلل در
روح و روان و زندگی او بوجود می آید.
به همین سبب خداوند هدایت و رحمت و گمراهی و بدبختی
را در کنار هم می آورد .از نمونه نخست این آیه است{ :اينانند

[استوار] بر هدايت از [سوي] پروردگارشان و اينانند که رستگارند }
[ سوره بقره آیه ]5
و کالمش که می فرماید{ :اينانندکهاز جانب پروردگارشان درودها و
رحمتيبر آناناست و همينان رهيافتهاند } [ سوره بقره آیه ]157
و همچنین کالم خداوند که می فرماید{ :پساگراز [سوي]من هدايتي
برايتان بيايد ،هر كس که از هدايت من پيروي كند ،گمراه نميشود و به
رنج نيفتد } [ سوره غافر آیه ]67

هدایت :بازداشتن او از گمراهی است و رحمت :بازداشتن او از
بدبختی و تیره روزی و این آن چیزی است که خداوند متعال در آغاز
سوره طه آورده است{ :قرآن را بر تو نازل نكرديم که به رنج آفتي }

جويباران خواهندبود } [ سوره قمر آیه ]54-55
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آتشی که در این سوره سعر نامیده شده است،
عذابی است که اوج بدبختی و تیره روزی در آن قرار دارد و در
برابر سرانجام گناهکاران ،خداوند متعال سرانجام پرهیزکاران را در همین
سوره چنین می آورد{ :بي گمان پرهيزگاران در باغها و [در جوار]

پس راه سعادت و خوشبختی این است اگر می خواهی آن را بپیمایی
و از آن پیروی کنی .این راهی نیست که بر اساس خرافات و بدعات
روحی یا براساس فکر مجرد استوار باشد .راه سعادت و خوشبختی این
است و راه دانش و تمدن نیز
همین است..
نجات دهنده انسانیت
"منصفانه است که محمد را نجات دهنده انسانیت بنامیم
و من بر این باورم که اگر مردی چون او زمام امور دنیای
جدید را عهده دار شود در حل مشکالت آن موفق خواهد
شد و صلح و سعادت بر آن حکمفرما خواهد شد"
برنارد شاو
نویسنده انگلیسی

[ سوره طه آیه ]1-2

فرو فرستادن قرآن و دور شدن بدبختی از او را ،در کنار هم گرد آورد.
همانگونه که در انتهای سوره در حق پیروانش گفت{ :گمراه نميشود وبه

رنج نيفتد } [ سوره طه آیه ]123
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