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مقّدمه
ــالمی، ارزش گذاری اعمال و  ــانی اس ــی از مباحث مّهم و بنيادين در حوزه علوم انس يک

ــان در قالب نظام اخالقی مبتنی بر جهان بينی الهی و مشتمل بر مجموعه ای  نيت های انس

از بايدها و نبايدها با هدف دست يابی و نيل به کمال مطلوب و درجات واالی معنوی است. 

ــکيل دهندة نظام  ــتار درصدد بيان تحليل گونه ای از مبانی، اجزاء و عوامل تش اين نوش

ــه الگويی قابل قبول در  ــان معصومين (ع)، با هدف ارائ ــذ از آيات قرآنی و بي ــی ُمّتخ اخالق

مباحث اخالق اسالمی قرآنی است. 

ــت که واژگان مرتبط با غايت نظام اخالقی برگرفته  ــيوة تحقيق نيز به اين صورت اس ش

ــده، آنگاه جايگاه هر يک از آن ها و  از قرآن و عترت، از نظر معنا، تعريف (کاربرد) تحليل ش

کاربردهايی که دارند، مورد بررسی و مداّقه قرار می گيرند. 

ــی موضوعی تحليلی، مجموعه ای از اطالعات و معارف  ــت در خالل اين بررس بديهی اس

ــدگاه قرآن و عترت ارايه  ــردی در خصوص گزاره های توصيفی توصيه ای اخالق از دي راهب

خواهد شد. 

۱ـ فوز و فالح در متون تفسيری
۱ـ۱ معنا شناسی فوز و فالح

۱ـ۱ـ۱. فالح
ــّق و  ــل معنای اين واژه، بدون در نظر گرفتن معادل های معنايی و كاربردی آن، َش اص

ــاهد می توان به جمالت زير اشاره نمود: اصل الفلح القطع  ــت. به عنوان نمونه و ش قطع اس

فکأّنه قطع لهم بالخير. (عکبری، ۲۷۷) 

ــّق، اولئک هم المقطوع لهم بالخير فی الدنيا و اآلخرة. (بغدادی، ۲۶/۱)  اصل الفالح الّش

قيل و اصله الشّق و القطع. (ابوحيان، ۷۲/۱) 

مقصود از «شّق» از ميان برداشتن موانِع رسيدن به مطلوب و دور کردن جميع خطرات 

و مضّرات موجود در سر راه مفلح است. اين معنا را می توان از عبارات ذيل دريافت: 

ـ... بعناية َاّن فيه شّقًا للمانع و کشفًا عن وجه المطلوب. (طباطبايی، ۶/۱۵) 

ــهوات.  ــحقًا لکاّفة الّش ــقيقًا الرض الحياة و ُس ــالح هو بالغ الفالح دخولًا فيه تش ـ فاِالف

(صادقی تهرانی، ۲۰۰/۲۰) 

ـ... شّقًا لمزرعة الحياة فانتاجًا منها کما الفّالح يشّق (االرض) شّقًا و اِعدادًا للبذر. (همان، 
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ــاء را در محور خود پيدا می کند. جمالت زير  ــتعمال، معنای بق اّما فالح در کاربرد و اس

اين معنا را به خوبی نشان داده، مصداق و متعلق آن را نيز بيان می کنند: 

ــری،  ــاء (ابو الفتوح رازی، ۱۶۳/۱۳) و قيل البقاء فی الخير (زمخش ــل الفالح البق ـ و اص

ــی، ۸۸/۱)، افلح: بقی ای بقيت  ــری، ۲۷۷ و نيز طبرس ــاء ايضًا. (عکب ــالح البق ۱۷۴/۳) و الف

ــی، ۳۴۸/۷ و نيز  ــم الّصالحة و منه «حّی علی الفالح» ای علی بقاء اعمال الخير (طوس اعماله

ــی،  ــعار فيها الفالح بمعنی البقاء. (ابن عطيه اندلس ــی، ۱۳۵/۴) و قدوردت للعرب اش طبرس

ــه. (همان، ۴۶۴/۲)، اولئک هم  ــّم معانی الفالح فاّن من بقی  فقد فاز ببغيت ــذا يع ۸۶/۱) و ه

الباقون فی النعيم المقيم. (بغدادی، ۲۶/۱)، الفالح هو البقاء فی النعمة. (سمرقندی، ۲۴/۱)، 

الفالح: الفوز و الظفر بادراک البغية او البقاء. (ابوحّيان، ۷۲/۱)، الفالح: الظفر بالمراد و ادراک 

المأمول من الخير و البّر مع البقاء فيه. (طنطاوی، ۱۳/۱۰) 

۱ـ۱ـ۱ـ۱. واژگان مترادف و همسو با فالح در متون تفسيری
ــيله واژگانی از قبيل ظفر، فوز، نجاح۳، سعادت، ثواب و بقاء، تعريف و تبيين  فالح به وس

می شود. جمالت زير همگی اشاره به اين مطلب دارند: 

ــی... فمن الممکن ان  ــعادة الفاظ قريبة المعن ــوز و النجاح و الظفر و الّس ــالح و الف ـ الف

ــّميت به الّن فيها الظفر و ادراک البغية يشّق الموانع الحائلة  ــعادة. س يقال: اّن الفالح هو الّس

ــتعمال. (طباطبايی، ۴۷/۷ و نيز  ــی جامع ينطبق علی موارد االس ــوب و هذا معن دون المطل

راغب اصفهانی، ۳۸۵) 

ــی،  ــراد الّناجون من العقاب الفائزون بالثواب. (طبرس ــم المفلحون» الّظافرون بالم ـ «ه

 (۴۲/۳

ــم و بالثواب عنداهللا يوم  ــوا و تنجحوا بالنصر و الظفر به ــون» لِکی تفلح ــم تفلح ـ «لعّلک

القيامة. (همان، ۱۵۷/۳) 

ـ «لعّلکم تفلحون» لِکی تنجحوا بادراک ما تأّملونه و تفوزوا بثواب الجنة. (همان، ۱۹۶/۲) 

ـ «لعّلکم تفلحون» لِکی تفلحوا و تسعدوا. (همان، ۱۳۱/۴)، الفالح و النجاح بمعنی واحد. 

(همان، ۱۲۴/۱) 

ــل المنية و  ــروا و تفوزوا بني ــاب نهيه لکی تظف ــزوم امره و اجتن ــذاب اهللا بل ــوا ع ـ اّتق

ــان، ۳۱۳/۲) ؛  ــک حقيقة الفالح. (هم ــی النجح فی الطلبة و ذل ــول ال ــة و الوص درک البغي
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ــه مطلوب و  ــتيابی ب ــر، فوز و دس ــن عامل ظف ــوان مهم تري ــوا به عن ــارت، تق ــن عب در اي

ــت.  ــده اس ــده و حقيقت فالح نيز التزام به تقوای الهی معرفی ش ــته ش غايت نهايی دانس

ــد، از جمله: بقره، ۱۸۹، آل عمران، ۱۳۰ و  ــات فراوان ديگری در اين زمينه وجود دارن  (آي

ــا را بيان می دارد، مانند:  ــز آياتی که وقايت نفس از آلودگی ه ــده: ۳۵ و ۱۰۰ وني ۲۰۰، مائ

حشر: ۹، تغابن: ۱۶، اعلی: ۱۴ و شمس: ۹) 

ــاز و ظفر بما طلب و نجح  ــری، ۱۷۴/۳)، افلح الرجل: ف ــالح: الظفر بالمراد. (زمخش ـ الف

ــَم َربِِّه َفَصلَّی (اعلی، ۱۴و۱۵)  ــعيه و اصاب فی عمله و منه: َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّی َوَذَكَر اْس فی س

ــالح الحال و البقاء و النجاة. (خمينی، ۶۹/۳) و الفالح:  ــح: الفوز بما يغتبط به و فيه ص و الفل

ــی. (بغدادی، ۲۶/۱) و معنی الفالح  ــعادة و العّز و البقاء و الغن ــر و ادراک البغية من الّس الظف

نيل المأمول و الّنجاة من المحذور و قال ابن عباس: الفالح البقاء و النجاح و معنی اآلية «قد 

افلح المؤمنون» : قد سعد المصّدقون بالتوحيد و نالوا دوام البقاء فی الجّنة. (ميبدی، ۴۶۵/۶) 

۲ـ۱ـ۱ـ۱. واژگان مترادف و همسو با فالح در قرآن کريم: 
ــرادف با فالح را: هدايت(  ــالح در قرآن می توان واژگان مت ــی آيات مربوط به ف از بررس

ُأوَلِئَك َعَلی ُهًدی ِمْن َربِِّهْم َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ). (بقره و لقمان، ۵)، خير و بقاء: (َقْد َأْفَلَح 

ــا َواآلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقی ) (اعلی، ۱۷ـ  ْنَي ــَم َربِِّه َفَصلَّی َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّ ــْن َتَزكَّی َوَذَكَر اْس َم

۱۴)، توّلی و تبّری يا حّب و بغض فی اهللا که باعث ثبات ايمان در دل و تأييد به وسيله روح 

وَن َمْن َحادَّ اَهللا َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا  الهی می شود:  (ال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن بِاِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّ

آبَاَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ُأوَلِئَك َكَتَب ِفی ُقُلوبِِهُم اإليَماَن َوَأيََّدُهْم بُِروٍح ِمْنُه 

ــَی اُهللا َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأوَلِئَك  ــْم َجنَّاٍت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها األْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِض َوُيْدِخُلُه

ــه اهللا (َفآِت َذا اْلُقْرَبی  ــمُ اْلُمْفِلُحوَن)  (مجادله، ۲۲)، ارادة وج َب اِهللا ُه ــزْ ــْزُب اِهللا َأال ِإنَّ ِح ِح

ــَه اِهللا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) ــِبيِل َذِلَك َخْيٌر لِلَِّذيَن ُيِريُدوَن َوْج ــِكيَن َواْبَن السَّ َحقَُّه َواْلِمْس

ــْت َمَواِزيُنُه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) ،  ــنگينی وزن اعمال در قيامت: (َفَمْن َثُقَل  (روم، ۳۸)، س

ــرای آخرت: (ِإنَّ الَِّذيَن  ــراف، ۸)، برخورداری از نعمت های ابدی در س ــون، ۱۰۲ و اع (مؤمن

ــل، ۱۱۶و۱۱۷)، (ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن  ــُروَن َعَلی اِهللا اْلَكِذَب ال ُيْفِلُحوَن َمَتاٌع َقِليٌل) (نح َيْفَت

اِر  ــْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ ْنَيا) (يونس، ۶۹ و۷۰)، (َوَم ــوَن َمَتاٌع ِفی الدُّ ــی اِهللا اْلَكِذَب ال ُيْفِلُح َعَل

اِر إِنَُّه ال ُيْفِلُح  ــوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ ــْوَف َتْعَلُموَن َمْن َتُك الُِموَن)  (قصص، ۳۷)، (َفَس ــُه ال ُيْفِلُح الظَّ إِنَّ

ــَن َمْثَواَی إِنَُّه ال  ــام، ۱۳۵)، جايگاه و منزلت واال: (َقاَل َمَعاَذ اِهللا إِنَُّه َربِّی َأْحَس ــوَن) (انع الُِم الظَّ
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الُِموَن) (يوسف، ۲۳)  ُيْفِلُح الظَّ

۳ـ۱ـ۱ـ۱. واژگان متضاد با فالح
هر آنچه داللت بر نقصان، نااميدی، محروميت و به هدف نرسيدن داشته باشد، در نقطه مقابل 

ــار) و «خيبة» که در قرآن ذکر شده،  ــر، َخس ــران» (ُخس  «فالح» قرار می گيرد. دو وا  ژة: «ُخس

جامع اين معانی است. 

 ُخسر 
ــا جانی (مثل صحت، عقل،  ــرماية مالی (مال يا مقام) ي ــدن س اين واژه به معنای کم ش

ــران مبين»  ــرماية جانی از ديدگاه قرآن، «ُخس ــر در س ــت و کاربرد ُخس ايمان و ثواب) اس

ــت: (الَِّذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأال َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبيُن). (زمر، ۱۵)  اس

بيشترين آيات مربوط به خسارت آدمی در قرآن از اين قسم اند (راغب اصفهانی، ۱۴۸و۱۴۹) 

تعبير «خسران مبين» در آيه ديگر نيز به کار رفته (حج، ۱۱) و آن در مورد کسی يا کسانی 

است که خداوند را يک طرفه و يک جانبه عبادت می کنند و آن طرف و جانب، خير مادی 

ــاس خطر در اين ناحيه يا اصابت  ــت، لذا به محض احس و دنيوی (ثروت، صحت، مقام) اس

ــه و از دين برمی گردند. چنين  ــی و جانی به آن ها، رخ از عبادت بر تافت ــت و ضرر مال محن

ــطه ارتداد از دين)  ــطه اصابت فتنه و محنت و ضرر) و آخرت (به واس افرادی در دنيا (به واس

ــا که عبادت بر «حرف» را  ــد. (طباطبايی، ۳۵۱/۱۴) از طرف ديگر از آنج ــود زيان کرده ان خ

ــک يا عبادت زبانی (نه قلبی) نيز گفته اند  ــاس ش به معنای ضعف در عبادت يا عبادت بر اس

ــی، ۸۶/۴) می توان نتيجه گرفت که شخص خاسر، ضعيف العقيده، مرّدد در انتخاب  (طبرس

ــوره حج) به اين  ــت. از قضا آيه بعدی يعنی (آيه ۱۲ س راه صحيح و در واقع راه گم کرده اس

الُل اْلَبِعيُد) ُه َوَما ال َيْنَفُعُه َذِلَك ُهَو الضَّ مّهم اشاره دارد:  (َيْدُعو ِمْن ُدوِن اِهللا َما ال َيُضرُّ

نکته جالب توجه اين که در آخر اين سوره (آيه ۷۷) نقطه مقابل خسران، يعنی «فالح» 

مطرح می گردد در فضايی که اهل ايمان را به عبادت حقيقی خدا و اهل خير بودن دعوت 

می نمايد. مقصود از «خير» در اينجا صرفًا خيرات مادی مذکور در سطور پيش نيست، بلکه 

ــده در دين، از قبيل نيکی به والدين، دستگيری  ــريع ش ــاير احکام و قوانين تش مقصود، س

ــد، گفته شده است. (طبرسی، ۸۶/۴)  ــنخ باش از محرومين و نيازمندان و هر آنچه از اين س

ــران» يا «ُخسر» يا  ــت می آيد که «خس ــده چنين به دس بنابراين از مجموعه مطالب ذکر ش

ــار» حرکت کردن در نقطه مقابل وجهت مخالِف «صراط مستقيم» ترسيم شده توسط  «َخس



۵۶

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم/ ش ۸/ پاييز ۸۹

شريعت الهی يا همان اسالم است و ترک عبادت خالصانه خدا و تبعيت از نفس اّماره و عدم 

ــيطان می باشد۴. اطاعت از  ــانی و اطاعت از ش جهاد با آن و در نتيجه اطاعت از هواهای نفس

ــت و همين واليت پذيری نيز مصداقی ديگر از «خسران مبين»  ــيطان، واليت پذيری اوس ش

ْيَطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اِهللا َفَقْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمِبيًنا ). (نساء، ۱۱۹)  است:  (َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ

از مقايسه اول سوره حج با آخر آن می توان به نتايج ذيل رسيد: 

ـ تقابل خسران با فالح (آيه۱۱ و آيه۷۷) 

ـ تقابل خير دنيوی با خيرات دنيوی اخروی (آيه ۱۱ و آيات ۷۷و۷۸) 

ـ خسران معادل ضرر و زيان، گمراهی، معاشرت بد، به عسر و حرج افتادن، جايگاه رسوا 

و پر از عذاب داشتن، فالح معادل خير، آسايش، نفع، سود، ياروياور داشتن، اجتباء و انتخاب 

الهی است. (آيات ۹ تا ۱۴و آيه های۷۷ و ۷۸) 

ــا «فنعم المولی و نعم النصير» در  ــير» در آيه ۱۳ ب ـ تقابل «لبئس المولی و لبئس العش

آيه ۷۸. 

ــت که جان خود را از بهرة «فوز و فالح» و  ــی اس ــر» کس در مجموع می توان گفت «خاس

سود رسانی به خود، کم و محروم کرده است. (شوکانی، ۶۹/۱) 

خيبة
اين واژه به معنای از بين رفتن خواسته و طلب آدمی (راغب اصفهانی، ۱۶۲) نااميدی از 

رسيدن به نتيجه ای که اميد رسيدن به آن وجود داشته است. (طباطبايی، ۱۷۳/۱۴)، يأس 

ــت.  ــتن به حصول غرض و مقصد نهايی در طول زندگانی اس و محروميت پس از اميد داش

اين آخرين درجه محروميت و آخرين مرحله يأس و نا اميدی در آدمی است و اين معنا در 

نقطه مقابل فالح، (فتح باب خير، رحمت و ظفرمندی) قرار دارد. (مصطفوی، ۱۴۸/۳و۱۴۹ 

و طباطبايی، ۳۳۹/۲۰) 

موارد استعمال اين واژه در قرآن کريم، پنج مورد و به شرح زير است: 

اول: در آيه ۱۵ از سوره ابراهيم، با توجه به آيات قبلی خود يعنی آيات ۱۰تا۱۴ «خيبة» در 
مقابل «خوف از مقام ربوبی خدا و خوف از وعيد او» قرار می گيرد. همان مقام و منزلتی که 

ــود ولی در مقابل اين دعوت، عده ای  ــط رسل الهی عليهم السالم به مردم ابالغ می ش توس

از روی عناد و سرکشی روی گردان شده، خود را از رحمت و هدايت حق محروم می کنند. 

دوم: در آيه ۶۱ سوره طاها، از قول حضرت موسی، اف  تراء و دروغ بستن به خدا و احکام 
الهی، عامل اصلی خيبة يا همان محروميت از رحمت و خير الهی معرفی می شود۵. 
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ــوره طاها، به دوش کشيدن باری از ظلم و ستم (و تجّسم آن) در  سـوم: در آيه ۱۱۱ س
روز قيامت، عامل محروميت از عنايت و رحمت خدای «حّی قيوم» دانسته شده و در مقابل 

آن درآيه بعدی ايمان و عمل صالح عامل اصلی خروج از خيبة معرفی می شود. 

چهارم در دو آية ۹ و۱۰سوره شمس، به خوبی تقابل فالح و خيبة از طريق تقابل زکات 
ــی (يا تدسية) را نشان می دهد. «َدّس» به معنای واردکردن يک شیء در شیء ديگر  با تدّس

ــد و نمو غيرطبيعی  با نوعی از مخفی کاری و مقصود از آن به قرينة مقابله آن با تزکيه رش

و غير اصولی می باشد. (طباطبايی، ۳۳۹/۲۰) 

ــمس ذکر می شود،  ــوره ش بنابراين و بنابر خصوصيت نفس آدمی که در دو آيه ۷و۸ س

تقوا و تزکيه عامل اصلی اِنماء و تزويد نفس يا همان به فالح رساندن اوست و همين عامل 

اِد التَّْقَوی َواتَُّقوِن  است که بقاء نفس آدمی را امداد می نمايد. (همان) : (َوَتَزوَُّدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ

َيا ُأوِلی األْلَباِب)  (بقره، ۱۹۷) 

ــه ای است که اميد به  ــوره آل عمران، «خائب» همان کفر پيش پنجم:  در آيه ۱۲۷ از س
ــت، اهل صبر و تقوا  ــدارد، از اطمينان و آرامش دل برخوردار نيس ــارت و نصرت الهی ن بش

ــه کن شدن توسط خداوند  ــت چنين فردی، سرکوب شدن و ريش ــت. عاقبت و سرنوش نيس

است. (آل عمران، ۱۲۷- ۱۲۳) 

بنابراين: 
دو واژه «خيبة» و «ُخسران» از حيث مبدأ و غايت دارای يک دامنه اند و آن، نفس آدمی است. در

ــران»، نقصان و از دست دادن سرماية وجود آدمی مطرح است و در «خيبة»، نااميدی   «خس

ــبب به وجود آمدن اين دو حالت در نفس  ــيدن به نتيجه. عامل و س ــدن از رس و محروم ش

آدمی، قرار نگرفتن نفس در مسير صحيح تعيين شده توسط خداوند است. به عبارت ديگر 

نفس تربيت نشده و غير ُمزّکی، ناقص، فاجر و نااميد بوده و سرانجام او فناء و نيستی است. 

ــر» و «خيبة» می توان در سرتاسر  ــترک در محور معنايی «خس اين معنا را به صورت مش

ــود،  قرآن و در تقابل با دو واژة «فالح و فوز» ديد و هر جا ذکری از اين دو واژه مطرح می ش

به نوعی از واژگان مقابل و ضد آن دو نيز سخن به ميان آمده است. 

٤ـ١ـ١ـ١. عوامل و اسباب رسيدن به فالح در قرآن کريم
الف: تقوا

ــالح»  «ف ــول  حص ــرای  ب ــی  قطع ــالک  م و  ــی  اصل ــل  عام ــوان  عن ــه  ب ــه  آنچ
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ــرای  ب ــت  وقاي ــت  حال ــاد  ايج ــا  همان ــده،  ش ــرح  مط ــه  مربوط ــات  آي ــوع  مجم در 

ــا  ناپاکی ه ــاير  س و  ــع  طم ــرص،  ح ــل،  بخ از  آن  ــدن  مان ــوظ  محف و  ــان  انس ــس  نف

ــد. به عبارت ديگر تزکيه نفس از ناپاکی ها و رذائل اخالقی، آدمی را به مقام «فالح»  می باش

ــاند. در آيات زير، اين مطلب به خوبی نمايان است که نفس به گونه ای آفريده شده  می رس

که جز با اختيار تزکيه، به فالح قطعی نمی رسد و هر اندازه در اين جهت کوتاهی شود، به 

نقطة مقابل خود (خيبة) بدل می گردد: 

ــاَها)  اَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ ــا َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَه ــوَّ ــٍس َوَما َس (َوَنْف

(شمس۱۰- ۷) 

در قرآن کريم، ضمن بيان نمونه ها و الگوهايی از صدر اسالم، راه حصول اين حالت (وقايت) را 

در نفس آدمی بيان می دارد. خصوصيت اصلی اين گروه، هجرت در راه خدا برای ياری  و نصرت 

دين الهی است، بدون هيچ شائبه و ناخالصی دنيوی و با هدف کسب فضل و رضوان خدا: 

ــْم َوَأْمَوالِِهْم َيْبَتُغوَن َفْضال ِمَن اِهللا َوِرْضَوانًا  ــَراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِه  (لِْلُفَق

اَر َواإليَماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن  ُءوا الدَّ ــوَن َوالَِّذيَن َتَبوَّ اِدُق ــوَلُه ُأوَلِئَك ُهُم الصَّ َوَيْنُصُروَن اَهللا َوَرُس

ا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلی َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم  َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َوال َيِجُدوَن ِفی ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّ

ــِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ) (حشر ۸ و ۹) آنچه در اين دو آيه به  ــحَّ َنْفِس َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُش

عنوان مالک های اصلی رسيدن به فالح و يا تزکيه نفس، شمرده شده عبارتند از: 

ــانه ای از آن بی اعتنايی، توجه  ـ بی اعتنايی به مال و مقام دنيوی و هجرت به عنوان نش

تاّم به مقامات معنوی واخروی و در رأس آن ها فضل و رضوان خدا. 

ــتورات خدا بودن که اين خود مقّدمه نصرت و  ــاس دس ـ محور فعاليت های آدمی بر اس

ياری دين خداست،   رابطه دوستی و محّبت داشتن با اولياء الهی، ايثار (مقدم داشتن ديگری 

بر خود يا ترجيح دادن منافع و مصالح ديگران بر منافع و مصالح شخصی) وگذشت از منافع 

دنيوی و شخصی با وجود نياز شديد به آن ها. 

 موارد ياد شده را می توان درآيات ديگری که از شرايط قطعی و خصوصيات اصلی اهل 

فالح ذکر به ميان آورده نيز جستجو نمود. از جملة آنهاست:   

ــَمُعوا  َطْعُتْم َواْس ــتَ ــْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة َواُهللا ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم َفاتَُّقوا اَهللا َما اْس ــا َأْمَواُلُك  (إِنََّم

َوَأِطيُعوا َوَأْنِفُقوا َخْيًرا ألْنُفِسُكْم َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن)  (تغابن، ۱۵و۱۶) 

ــتطاعت، شنيدن و اطاعت کردن از اوامر و احکام الهی و  رعايت تقوای الهی به اندازة اس

انفاق کردن در راه خدا، همگی از مصاديق خير بوده نتيجه آن ها به نفس آدمی برمی گردد 
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و اينها عواملی است برای پيروزی در برابر «فتنة» مال و فرزند که از بزرگ ترين وسيله ها و 

ــيدن به «اجر عظيم» که فقط در نزد خدا  ــت و در نهايت رس مصاديق آزمايش های الهی اس

موجود است. 

ــال در راه خدا می داند. يعنی يکی از  ــل، (آيات١٧و١٨) درجه باالی تقوا را ايتاء م ــوره لي درس

مهم ترين راه های تزکيه نفس و رسيدن به فالح، ايتاء مال است. «شّح نفس» را عاری بودن از هرگونه 

خير نيز گفته اند و فرد شحيح مطابق اين معنا کسی است که هيچ گونه بذل مال، بذل عاطفه و انواع 

بخشش های ديگر را نداشته و فقط اهل اخذ کردن است نه اعطاء (سيد قطب، ٣٥٢٧/٦). 

ب: ايمان
ــت: (َقْد َأْفَلَح  ايمان به عنوان عامل و مالک قطعی ديگر برای حصول فالح در آدمی اس

َكاِة  وَن َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ ــعُ اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم ِفی َصالِتِهْم َخاِش

ــخ و دلی ماالمال از محّبت و  ــخصة اصلی اين گروه، ايمان راس َفاِعُلوَن ) (مؤمنون، ۴ـ۱) مش

موّدت الهی است: 

ــوَلُه َوَلْو َكاُنوا آبَاَءُهْم َأْو  ــُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن بِاهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اَهللا َوَرُس   (ال َتِج

ــيَرَتُهْم ُأوَلِئَك َكَتَب ِفی ُقُلوبِِهُم اإليَماَن َوَأيََّدُهْم بُِروٍح ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم  أَْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِش

ــاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَی اُهللا َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأوَلِئَك ِحْزُب اهللاِ َأال  ــاٍت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها األْنَه َجنَّ

ــان دادن  ِإنَّ ِحْزَب اهللاِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن)  (مجادله، ۲۲) تعبير «کتب فی قلوبهم االيمان» برای نش

اين حقيقت است که خداوند بر دل اين افراد، مهر ايمان به مبدأ و معاد زده است و جلوة اين 

ايمان، توّلی و تبّری يا «حّب و بغض فی اهللا» می باشد. شعار اصلی و هميشگی اين مؤمنان در 

هنگام دعوت به سوی خدا و رسول او برای اجرای قوانين و احکام الهی، اين ست که: «سمعنا 

و اطعنا» يعنی فرمان و حکم حق را شنيديم، حق بودن آن را پذيرفتيم و از آن اطاعت کرديم: 

(إِنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا إَِلی اهللاِ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْيَنُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك 

ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) (نور، ۵۱) ۶ اين افراد جميع خيرات را به خود اختصاص داده اند:  (َلِكِن الرَُّسوُل 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم َوُأوَلِئَك َلُهُم اْلَخْيَراُت َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) (توبه، 

۸۸) يکی از مصاديق خير و دعوت به آن که توسط مؤمنان به جا آورده می شود، جهاد با مال 

ــت: (َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن  ــان و يکی از مظاهرجهاد، امر به معروف و نهی از منکر اس و ج
إَِلی اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) (آل عمران، ۱۰۴) ۷
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نتيجه 
ــت: تزکيه  ــی دو امر اس ــه طور کل ــان ب ــّلم حصول فالح در انس ــی و مس ــل اصل  عام
ــع مراتب آن  ــه جمي ــه ايمان ب ــس ب ــدن نف ــن ش ــا و مّزي ــس از آلودگی ه ــب نف و تهذي

ــت که  ــاء). در اين صورت اس ــه جوارح و اعض ــی و عمل کردن ب ــی، اقرار زبان ــاد قلب (اعتق

ــر ببيند و از  ــرا در خود حاض ــرات» را در اين دنيا و در آن س ــد «جميع خي ــی می توان آدم

ــف: ۲۳، انعام: ۱۳۵،  ــروری از قبيل: ظلم (يوس ــرور» مأمون و محفوظ بماند، ش  «جميع ش

ــبت ناروا زدن به خدا و احکام الهی (انعام، ۲۱، نحل، ۱۱۶، يونس،  قصص، ۳۷)، افتراء و نس

۶۹)، جرم (يونس، ۱۷، طاها، ۷۴)، استعالء و برتری طلبی از راه جادوگری (طاها، ۶۴ و۶۹، 

ــه آيات مربوط به  يونس، ۷۷)، کفر (انفال، ۳۶ و ۳۷، قصص، ۸۲، مؤمنون، ۱۱۷). از مقايس

ــده، همة آن ها را می توان در «ظلم» يا همان انحراف از راه اعتدال و صراط  مفاهيم ذكر ش

مستقيم، تجميع نمود۸. 

ـ عوامل، اسباب و راه های ديگر رسيدن به مقام فالح به طور عمده در قرآن به چهار دسته 

ذيل تقسيم می شوند، تقوای الهی (بقره، ۱۸۹و آل عمران، ۲۰۰، مائده، ۳۵، ۹۰، ۱۰۰و۱۳۰) 

ــت به  ذکر و يادکردن خدا و نعمت های او (اعراف، ۶۹، جمعه، ۱۰، انفال، ۴۵) توبه و بازگش

سوی خدا (قصص، ۶۷ و نور، ۳۱) عبادت خدا و انجام کارهای خير (حج، ۷۷). 

٢ـ١ـ١. فوز
اصل معنای اين واژه، به دست آوردن، حصول و برخوردار شدن از خير، نعمت و سود با حالت 

سالمتی و نشاط پس از دور شدن و رهايی از شّر، ناپسندی و هالکت می باشد: الفوز هو الظفر 

بالمراد و بالبغية (طباطبايی، ۱۵۳/۱۸و۸۴/۴، طبرسی، ۲۳/۳) نال المنية و ظفر بالبغية و نجا من 

الهلکة (طبرسی، ۲۹۱/۲) تباعد عن المکروه و لقی مايحّب (همان، ۲۹۰) اخذ الحّظ الجزيل من 

الخير (همان، ۶۲/۵، طوسی، ۳۲۰/۱۰) النجاة من الهلکة الی حال النعمة... نجاة الی حال الّسالمة و 

السرور... هو النجاة من النار الی الجنة وثمارها (طبرسی، ۱۱۶/۳و ۴/۶) ففيه معنی النجاة و التخّلص 

من الّشّر و الحصول علی الخير (طباطبايی، ۱۸۵/۲۰) الفوز: النجاة بالنفع الخالص (طبرسی، ۳۲۰/۱۰) 

الفوز: النجاة مّما ُيحذر و الظفر بما ُيؤّمل (ابو حّيان، ۴۵۴/۳) الفوز: حصول الربح و نفی الخسارة 

(زحيلی: ۱۵۳/۷) 

ــيدن به پيروزی و موفقيت در  ــت، کاميابی و رس ــده آنچه اصل اس در جمالت نقل ش

ــمی، کّمی، کيفی و دنيوی و اخروی می باشد و واژگان نجات،  ــرايط روحی جس بهترين ش
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خالص، تباعد و نفی خسارت، از لوازم و مقدمات معنای اصلی اين واژه هستند. 

١ـ٢ـ١ـ١. واژگان مترادف و همسو با «فوز» در متون تفسيری
اين واژگان عبارتند از: فالح، سعادت، احراز خير دنيا و آخرت، رحمت، بقاء، ظفر، نجاح، 

فضل و مقام محمود. جمالت زير به عنوان شاهدی است بر مّدعای فوق: 

الظفر بالبغية و الفالح العظيم (طبرسی، ۱۸۴/۵)، النجاح العظيم و النفع الخالص (همان، 

۹۴/۶)، الفوز هو الّسعادة (شوکانی، ۵۴۱/۴)، هو الفوز العظيم و الربح الکثير و الفضل العميم 

ــری، ۵۳/۳)، تقوی  (حجازی، ۶۷۰/۳)، ... حتی ينال عنداهللا الفوز و المقام المحمود (زمخش

ــا و اآلخرة (زحيلی، ۷۷/۷)، بما  ــالح و الفوز و النجاة و احراز خيری الدني ــبيل الف اهللا هی س

ــر، ۸۴/۸)، فوز: بقاء.  ــم و الفضل العميم (ابن کثي ــن النعيم المقيم و الفوز العظي ــم م اعطاه

قابليت بقاء هر موجود متناسب با تکامل و قدرت وقاية او (از نفس خويش) است. (طالقانی، 

۴۳۲/۵)، کّل ذلک بفضل اهللا و رحمته و هذا هو الفوز العظيم (دروزه، ۵۵۵/۴) 

٢ـ٢ـ١ـ١. واژگان مترادف و همسو با فوز در قرآن كريم
دخول در رحمت خدا: 

اِلَحاِت َفُيْدِخُلُهْم َربُُّهْم ِفی َرْحَمِتِه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلُمِبيُن)   ــوا َوَعِمُلوا الصَّ ــا الَِّذيَن آَمُن  (َفَأمَّ

(جاثيه، ۳۰) و مشابه اين تعبير در آيه۱۶سوره انعام آمده است:  (َمْن ُيْصَرْف َعْنُه َيْوَمِئٍذ َفَقْد 

ــان، مصداقی بارز از  َرِحَمُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبيُن) در اين آيه صرف و برگرداندن عذاب از انس

ــته شده و اين حالت، همان فوز، سعادت و فالح آشکار است. در آيه ديگر  رحمت الهی دانس

ــان از بدی ها و زشتکاری ها توسط خداوند، مصداقی بارز از رحمت الهی  محفوظ ماندن انس

دانسته شده و اين حالت، همان فوز، سعادت و فالح آشکاردانسته شده است: 

 «و من تق الّسيئات يومئذ فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظيم» (غافر، ۹) 

فضل ربوبی خدا: 
 (ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفی َمَقاٍم َأِميٍن ِفی َجنَّاٍت َو ُعُيوٍن َيْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق ُمَتَقابِِليَن 

َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعيٍن َيْدُعوَن ِفيَها بُِكلِّ َفاِكَهٍة آِمِنيَن ال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإال اْلَمْوَتَة 

األوَلی َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم َفْضال ِمْن َربَِّك َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) (دخان، ۵۷- ۵۱) 

ــامل حال کسی نشود، او را در زمرة خاسران (زيانکاران و  فضل الهی و رحمت او اگر ش
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محرومان) قرار می دهد:  (ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفَلْوال َفْضُل اِهللا َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكْنُتْم ِمَن 

اْلَخاِسِريَن ) (بقره، ۶۴) 

بشارت الهی به مؤمنان در دنيا و آخرت: 
 (َأال ِإنَّ َأْولَِياَء اِهللا ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن َلُهُم اْلُبْشَری 

ْنَيا َوِفی اآلِخَرِة ال َتْبِديَل لَِكِلَماِت اِهللا َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) (يونس، ۶۴- ۶۲)  ِفی اْلَحَياِة الدُّ

ــُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاتُِلوَن ِفی َسِبيِل اِهللا  َری ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَس ــتَ  (ِإنَّ اَهللا اْش

ــْن َأْوَفی بَِعْهِدِه ِمَن اِهللا  ــی التَّْوَراِة َواإلْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَم ــوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِف ــوَن َوُيْقَتُل َفَيْقُتُل

َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الَِّذی بَاَيْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم (١١١) التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن 

اِجُدوَن اآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اِهللا  اِكُعوَن السَّ اِئُحوَن الرَّ السَّ

ِر اْلُمْؤِمِنيَن (١١٢)   ) (توبه، ۱۱۱و۱۱۲)  َوَبشِّ

ــَذاٍب َألِيٍم (١٠) ُتْؤِمُنوَن بِاِهللا  ــوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلی ِتَجاَرٍة ُتْنِجيُكْم ِمْن َع ــا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن  (َي

ــِبيِل اِهللا بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن (١١)  ــولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِفی َس َوَرُس

ــاِكَن َطيَِّبًة ِفی َجنَّاِت َعْدٍن  َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها األْنَهاُر َوَمَس

ــِر اْلُمْؤِمِنيَن (١٣) )  ــَری ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اِهللا َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِّ ــَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم (١٢) َوُأْخ َذِل

(صف، ۱۳- ۱۰) 

بشارتی که در اين آيات مطرح است، به مجموع اموری برمی گردد که  خداوند به مؤمنان عطا 

می فرمايد؛ اعم از نصرت و گشايش نزديک و حتمی در همين دنيا يا نعمت های بهشتی در آخرت. 

ــارت های دنيوی می توان به امنيت (ال خوف عليهم)،   (طباطبايی، ۲۷۰/۱۹) از ديگر بش

ــون) اطمينان خاطر از تحقق وعده های الهی و در نتيجه با تمام وجود  ــش (ال هم يحزن آرام

(جانی) و تمام دارايی (مالی) اهل بيعت و تجارت شدن با خداوند. 

ــارت های دنيا و آخرت را که ثمرة ايمان، تقوا وعمل  ــران، مصاديقی از بش برخی ازمفس

ــت ذکر کرده اند. بشارت های دنيوی عبارتند از: نصرت، عّزت، ثناء نيکو از آدمی و  صالح اس

ــارت های اخروی مشتمل بر: فوز، نجات، ظفرمندی به بهشت و نعمت های بی شمار آن.  بش

(مراغی، ۱۳۱/۱۱و زحيلی۲۱۳/۱۱ و ۲۱۴) 

مجموعه ای از اخالص، رزق معلوم، کرامت و نعمت ربوبی 
ــْم ِرْزٌق  ــَك َلُه ــَن ُأوَلِئ ــاَد اِهللا اْلُمْخَلِصي ــوَن ِإال ِعَب ــْم َتْعَمُل ــا ُكْنُت ــَزْوَن ِإال َم ــا ُتْج  (َوَم
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ــَن  ــُت ِم ــی َلُكْن ــُة َربِّ ــْوال نِْعَم ــِم... َوَل ــاِت النَِّعي ــی َجنَّ ــوَن ِف ــْم ُمْكَرُم ــُه َوُه ــوٌم َفَواِك َمْعُل

ــَذا َفْلَيْعَمِل  ــِل َه ــُم لِِمْث ــْوُز اْلَعِظي ــَو اْلَف ــَذا َلُه ــَن ِإنَّ َه بِي ــُن ِبُمَعذَّ ــا َنْح ــَن... َوَم اْلُمْحَضِري

اْلَعاِمُلوَن) (صافات، ۶۱- ۳۹) 

ــود که مورد تکريم و  ــاره می ش ــريفه به مقام واال و با عظمت افرادی اش در اين آيات ش

ــده اند تا مالك عمل  ــتند و به عنوان الگو برای ديگران معرفی ش ــام خاص خداوند هس اِنع

ــند كه می خواهند از انواع رزق، نعمت و كرامت حق در دنيا  خالصانه برای همه افرادی باش

ــده به مقام فوز عظيم نائل گردند. محور همه اين موارد، «اخالص در  و آخرت برخوردار ش

ــيدن به آن مقام، خالص و رهايی يافتن از هر آن چيزی است که  عبادت» بوده و الزمه رس

غير خدايی باشد: 

 «و الفوز و النجاة اّنما هی باخالص العبادة البمجرد الّسؤال و الطلب». (ابن قّيم، ٢٥٣) 

ــت از جهت خلوص آن از  ــًا برخی «مبين» بودن فوز را كه يكی از مراتب آن اس  اساس

شوائب مادی و معنوی دانسته اند: «ذلک هو الفوز المبين» الظاهر لخلوصه عن الشوائب (قمی 

مشهدی، ۱۶۳/۱۲، سبزواری نجفی، ۴۲۰/۶ و مجلسی، ۴۹/۶۴) 

رضوان الهی
ــدگان و رضايت بندگان از خداوند، به  ــياری از قرآن کريم، رضايت خدا از بن درآيات بس

عنوان آخرين و برترين پاداش و درجه از «فوز» معرفی گرديده است: 

ــاِكَن  ــَد اُهللا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها األْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَس  (َوَع

َطيَِّبًة ِفی َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اِهللا َأْكَبُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم) (توبه، ۷۲) 

رضوان الهی را برخی از مفسران مبدأ هرسعادت وکرامت و موجب وصول به لقاء الهی دانسته اند 

ــعادة و الفوز  ــن عجيبة، ٤٥/٢) عّالمه طباطبايی نيز در اين خصوص گفته اند: اعظم الس  (اب

عند المحّب ان يستجلب رضا محبوبه دون ان يسعی الرضاء نفسه (الميزان، ٣٥٠/٩) 

 مجموع اين پنج محور مبّين فوز را می توان در خشنودی و سرور روحی معنوی آدمی 
و رضايت و خشنودی خداوند از انسان، خالصه و تجميع نمود. 

٣ـ٢ـ١ـ١. موجبات و عوامل رسيدن به فوز در قرآن
اطاعت و تقوا اساس اين عوامل به شمار می آيند: 

 (َوَمْن ُيِطِع اَهللا َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اَهللا َوَيتَّْقِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفائُِزوَن). (نور، ۵۲) 
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ــيدن انسان به «سعادت»،   تقوا به عنوان مجمع خيرات، عامل اصلی و بنيادين برای رس

ــياری از تفاسير به اين مّهم  ــت. دربس ــده اس «فوز» و «فالح» درآيات متعدد ديگری ذکر ش

ــارت رفته، از جمله: الصبرو التقوی هی االساس لکّل سعادة (موسوی سبزواری، ۱۵۷/۷)،  اش

تقوی اهللا هی سبيل الفالح و الفوز و النجاة و احرازخيری الدنيا و اآلخرة (زحيلی، ۷۷/۷) اّن 

ــّم حّض علی التقوی اّلتی هی  ــبب لرجاء الفالح و هو الفوز (ابوحّيان، ۳۴۰/۳) ث تقوی اهللا س

مجمع الخير و الفوز من کّل شّر (ابن عجيبة، ۳۶/۲) 

ياد خدا 
ــانی باشيد که خود  ــدار می دهد که مبادا از کس قرآن کريم برای معرفی «فائز»، ابتدا هش

ــت، آنگاه  ــان برده و غافل نموده اس را فراموش کرده در نتيجه خدا نيزآنان را از ياد خودش

می فرمايد: 

 (ال َيْسَتِوی َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهُم اْلَفائُِزوَن)  (حشر، ۱۹) 

ــياق آية فوق به خوبی نشان می دهد که مقصود از «اصحاب النار»، فراموش کنندگان  س

ــتند  ــتن هس ــة» يادکنندگان خدا و اهل مراقبت ازخويش ــود از «اصحاب الجن ــدا و مقص خ

ــواره) ياد خدا می کنند،  ــانی که (هم ــی، ۲۲۸/۱۹) ؛ لذا می توان  نتيجه گرفت کس (طباطباي

همان ها فائزاند. 

صبر
در فرهنگ قرآنی، «صبر» آن چنان قدر و منزلتی دارد که عامل اصلی بسياری از فضائل 

ــاالت معنوی از جمله: يقين (روم، ۶۰)، فالح (آل عمران، ۲۰۰)، امام و مقتدا بودن در  و کم

ــجده، ۲۴) برخورداری بی حّد و حصر از اجر و ثواب الهی (زمر، ۱۰،  مقام هدايت مردم، (س

ــدن  در مقام فوز عظيم معرفی شده است. در آيه ای  قصص، ۵۴، نحل، ۹۶) و باالخره الگوش

ــوب شده،  ــتيابی به فوز محس ــئله صبر به عنوان مالک قطعی و يا الگويی برای دس که مس

«فائزان» کسانی هستندکه با دعا و مناجات و ارتباط عميق خالصانه با خداوند، صبر و تحمل 

را به منزله سالحی نيرومند در برابر کافران انتخاب کرده اند (مؤمنون، ۱۱۱ و ۱۰۹). 

۲ـ۱. ارتباط دو واژة فوز و فالح
ــير گوناگون که دربارة آيات مرتبط با اين دو واژه آمده، به اين   نتيجه  ــی تفاس از بررس
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دست می يابيم که اغلب، اين دو واژه را مترادف گرفته و يکی را با ديگری تعريف کرده اند. 

به عنوان نمونه می توان به جمالت زير استشهاد نمود: 

ــیء من الخير  ــالح  هو الفوز (ا  بوحيان، ٣٤٠/٣ و ٢٤٢/٤) «لن تفلحوا» : لن  تفوزوا بش الف

ــی، ٤ /١٣٤) «لعّلکم تفلحون» : لتفلحوا و تفوزوا بثواب النعيم و نيز لتفلحوا و تفوزوا  (طبرس

ــی، ٧٧/٦ و ٢٠٦/٢) ؛ «المفلحون» : الفائزون بثواب  بالثواب العظيم و النعيم المقيم (طبرس

ــی، ١٧/٣و ٣١/٥) ؛ «هم المفلحون» : الفائزون بالسعادة (طباطبايی، ٣٧٣/١١) و  اهللا (طبرس

الفوز هو الفالح (همان، ١٤٩/١٥) «والفوز المبين» الفال  ح الظاهر (همان، ١٨٣/١٨ و طبرسی، 

١٣٨/٥) «الفوز العظيم» ای الفالح العظيم اّلذی يصغر فی جنبه کّل نعيم (طبرسی، ١٢٧/٣) 

ــوز العظيم» معناه الفالح  ــم الکبير (ابن عجيبة، ٤٢٢/٢) «الف ــم» ای الفالح الدائ «الفوزالعظي

ــم» (ای صرف العذاب) هو الفالح  ــی، ١٤٠/٣و ٢٨٨/٥) «ذلک هو الفوز العظي العظيم (طوس

ــيرازی، ٥٥٣ و ابن عربی، ١٩/١و  ــی، ٥٨/٩ و٢٤٣و٢٦٢ و ش ــم و الفوز الظاهر (طوس العظي

شّبر، ٤٦٩) 

هم  سويی دو واژه «فوز و فالح» هم از جهت غايت و هدف نهايی است که شخص به آن 

می رسد و هم از حيث راه وصول به آن هدف. اين معنا را می توان در جمالت زير يافت: 

ــّق طريقه و فّلحه للوصول الی مبتغاه او  ــتعمل منه الفالح فی الفوز کأّن الفائز ش - و اس

ــتعمال و به کارگيری فالح در فوز  ــّقت (طنطاوی، ۴۶/۱): اس انفتحت له طريق الظفر و انش

ــت که شخص فائز برای رسيدن به مطلوب نهايی اش، الزم است راه منتهی  از اين جهت اس

ــقت های احتمالی برای خود هموار و رام سازد يا آن راه  ــختی ها و مش به مقصد را با طی س

پيروزی و موفقيت برای او باز شده، هموار و فراهم آيد. 

ــم المفلحون المتخّلصون عن حجب صفات النفس: «ذلک الفوز العظيم» اذ الحجاب  - ه

ــابوری، ۵۱۵/۳) به فالح رسيدگان کسانی هستند  اعظم من حجاب النفس و اهللا اعلم: (نيش

ــوء) رهيده اند. اين است «فوز  ــش ها و موانع حاصل از نفس (اّمارة بالّس که از حجاب ها، پوش

عظيم»؛ (عظيم بودن اين کاميابی از اين حيث که) چون هيچ مانعی در سر راه انسان مفلح 

فائز بزرگ تر از حجاب نفس وجود ندارد. 

ـ (َوَما َتْوِفيِقی ِإّال بِاهللا) (هود، ۸۸) التوفيق الفوز و الفالح فی کّل عمل صالح و سعی 

حسن (مراغی، ۷۴/۱۲) «توفيق» همان فوز و فالحی است که خداوند نصيب انسان 

می فرمايد تا در مسير انجام هرکار خوب و شايسته کوشا بوده و در اين کوشش موّفق به 

توفيقات الهی گردد. 
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ــبيل الفالح و الفوز و النجاة و احراز خيری الدنيا و اآلخرة (زحيلی،  ـ و تقوی اهللا هی س

 (۷۷/۷

رعايت تقوای الهی همان راه فالح، فوز و نجات آدمی است و مقصد اين راه، نايل شدن 

و کسب نمودن خير دنيا و آخرت است. 

وُء ) (زمر، ۶۱)  ای ينجيهم بنفی الّسوء و الحزن عنهم او بسبب منجاتهم، من  ُهُم السُّ ـ (ال َيَمسُّ

قوله تعالی: (َفال َتْحَسَبنَُّهْم ِبَمَفاَزٍة ِمَن اْلَعَذاِب) (آل عمران، ۱۸۸)  ای بمنجاة منه؛ الّن النجاة من 

اعظم الفالح و سبب منجاتهم العمل الّصالح و لهذا فّسر ابن عباس «المفازة» باالعمال الحسنه و 

يجوز بسبب فالحهم الّن العمل الصالح سبب الفالح و هو دخول الجّنة و يجوز ان يسّمی العمل 

ــه «مفازة» الّنه سببها. (زمخشری، ۱۴۰/۴) در اين گفتار هم «فالح» به عنوان  الصالح فی نفس

غايت و هدف نهايی (دخول به بهشت) معرفی شده و هم «فوز» ۹. راه و سبب وصول به اين مقصد، 

نجات از عذاب، بدی، حزن و سبب و وسيلة اين نجات نيز عمل صالح بيان شده است. بنابراين 

محور معنايی «فالح و فوز»، نجات از عذاب و دستيابی به بهشت از طريق اعمال حسنه و صالحه

 می باشد۱۰. 

ــاّن من بقی فقد فاز  ــزون ببغيتهم و هذا يعّم معانی الفالح ف ــاه الفائ ــون» معن ـ «المفلح

ــخن در واقع تحليلی است از واژه «فالح» که آن  ــی، ۴۶۴/۲) اين س ببغيته. (ابن عطيه اندلس

ــت، خير و  ــدگاری، دوام و ثبات (در اعمال صالحه، لقاء الهی، نعمت، بهش ــه «بقاء»، مان را ب

ــال) معنا کرده و به جميع تعاريف و کاربردهای اين واژه و حتی واژه «فوز»  ــی، صالح ح نيک

ــی،  ــری داد. (برای اين معنا از فالح به معنای بقاء نک: طبرس ــم می توان تّس ــرآن کري در ق

ــيری، ۵۹/۱، ابوحيان، ۷۲/۱، سمرقندی، ۲۴/۱، طوسی، ۳۴۸/۷، ابن هائم، ۴۸،  ۱۳۵/۴، قش

خمينی، ۶۹/۳، آلوسی، ۲۰۶/۹ و شوکانی، ۵۶۰/۳) دليل اين تحليل را چنين ذکر می کند: 

تنها کسی که خودش و آثاری که از خود به جای می گذارد و مسير و راه و روشی که برای 

رسيدن به مقصد نهايی انتخاب می کند دارای بقاء و ماندگاری است، می تواند آنچه را اراده 

ــد. اين معنا يکی از نقاط و گذرگاه های مهمی است که «فوز و فالح»  و طلب می نمايد، برس

را به يکديگر رسانده، يکی را با ديگری تبيين و تفسير می کند. 

۳ـ۱. فالح به عنوان مقّدمه فوز
ــالح» را مقّدمه و راه وصول به «فوز»  ــير آيات قرآنی، «ف ــی ديگر از اهل معنا و تفس  برخ

دانسته اند. برای نمونه می توان به عبارات زير توجه کرد: 
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 «اولئک هم المفلحون» عملّيًا فی تجربة االيمان بعد فالحهم فی حال و مقال. ثّم اليفوز 

ــمعًا و طاعة اّال بمثلث الّطاعة الخشية التقوی. فالخطوة االولی هی  بفالحه هذا بعد القول س

ــوز: الظفر بالخير مع  ــة الی المقصود ثّم الثانية هی الف ــّق الطريق الصعبة الملتوي الفالح: ش

ــمعنا و اطعنا» اِفالح تعبيدًا لِلّطريق و طاعة اهللا و  ــالمة دنيا و عقبی. فالقول: «س حصول الّس

رسوله و خشيةاهللا و تقوی اهللا هی اجتياز بسالمة الی الخير المقصود کما الفّالح يفلح االرض 

شّقًا و اِعدادًا للبذر ثّم يبذر بسالمة و يحصد اِفالحًا ففوزًا تلو بعض و هکذا نری آيات الفالح 

و الفوز َاّن الثانی بعد االّول. (صادقی تهرانی، ٢٠٥/٢١) 

ماحصل معنای عبارات فوق اين است که داخل شدن در محدودة «فالح» با گفتن سمعًا 

ــمعنا و اطعنا» به دستورات الهی حاصل می شود و اين مرحله ای است که راه  و طاعة يا «س

را هموار می کند تا شخص مفلح، مرحله بعدی را به خوبی طی کند و به سالمتی به مقصود 

ــول اهللا (ص)  ــی و نهايی همان، طاعت حقيقی خدا و رس ــن مقصود و هدف غاي ــد و اي برس

خشيت و تقوای الهی است. 

ــه لغوی اين  ــبت فالح و فوز در قالب تمثيل (و برگردان به اصل ريش به عبارت ديگر نس

دو واژه)، به شخص کشاورزی می ماند که زمين را می شکافد تا آن را آمادة بذرافشانی نمايد 

ــاند، مراحل مراقبت و ثمردهی (داشت و برداشت) را پشت سر هم  ــالم را افش و وقتی بذر س

خواهد يافت. آيات رسيدن به فالح و فوز در قرآن اين سير را دارند و مشاهده می کنيم که 

«فوز» پس از «فالح» مطرح است. 

ــّرعها اهللا  ــيلة اّلتی ش ــيَلة) (مائده: ۳۵) علی َاّن الوس ـ يدّل قوله تعالی: (َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِس

ــببًا لتزکية النفوس و ما يعّد اليها هو  تعالی للوصول الی مرضاته و الفوز بکرامته ما کانت س

ــروع و يدّل علی ذلک «کلمة االبتغاء» الّداّلة علی الّتحّمل المکّرر و الجهاد المرير  العمل المش

و ماذکر من الجزاء اّلذی اعّده لمن يبتغی الوسيلة و هو الفالح و النجاة. (موسوی سبزواری، 

۲۲۶/۱۱) در جمالت نقل شده، «فالح» مصداق بارز (و چه بسا مصداق يگانة) کلمة «وسيلة 

» در آية مذکور است که از جانب خداوند متعال به عنوان سبب و عامل تزکيه نفس آدمی، 

ــريع شده تا به موجب آن، اعمال و تکاليف مشروع از سوی خداوند، با جّدّيت و کوشش  تش

مستّمر آدمی ادا گردد و او را به الهی «مرضات» و کرامت حق برساند۱۱. 

ـ «حّی علی الفالح» معناه هلّموا الی سبيل الفوز و دخول الجّنة. (ابن جوزی، ٢٩/١) 

در اين عبارت به وضوح ديده می شود که «فالح» به عنوان راه «فوز» يا همان داخل شدن 

به بهشت معرفی شده است. 



۶۸

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم/ ش ۸/ پاييز ۸۹

الفالح: الظفربالبغية و هّمتهم اليوم الظفر بنفوسهم. فعند ذلک يتّم خالصهم و اذا ظفروا 

بنفوسهم ذبحوها بسيوف المجاهدة و بعد فنائهم عنها يحصل بقاؤهم باهللا. (قشيری، ٣٠٩/١) 

بنابراين تعبير، «فالح» باپيروزی و غلبه بر نفس حاصل می شود و با انواع مجاهدت ها به 

مرحلة فناء رسيده و بدين وسيله به بقاء الهی (فوز) منتهی می گردد. 

۴ـ۱. همپوشانی معانی فوز و فالح
عده ای از مفّسران، مفهوم هر يک از «فالح» و «فوز» را شامل ديگری و مربوط به هر دو 

نشئة دنيا و آخرت دانسته اند. عبارات ذيل شاهدی است بر اين مّدعا: 

ـ «و اولئک لهم الخيرات» : خيرات الدنيا و اآلخرة. فی الدنيا العّزة و الکرامة و لهم المغنم 

و لهم الکلمة العالية و فی اآلخرة لهم الجزاء االوفی و لهم رضوان اهللا الکريم... «و اولئک هم 

المفلحون» : الفالح فی الدنيا بالعيش الکريم القويم والفالح فی اآلخرة باالجرالعظيم: «اعّداهللا 

لهم جنات تجری من تحتها االنهار خالدين فيها ذلک الفوز العظيم». (سيد قطب، ١٦٨٥/٣) 

ــيم شده که فالح دنيوی عبارت  ــم دنيوی و اخروی تقس  «فالح» در اين تعبير به دو قس

ــتمل بر قواعد و اصول اخالقی ارزشِی: عّزت،  ــت از زندگانی با کرامت و دارای قوام (مش اس

کرامت و تدبير در معيشت) و فالح اخروی عبارت است از برخوردار شدن از «اجر عظيم» يا 

همان بهشت پر نعمت و رضوان الهی و اين، «فوز عظيم» است. 

ــر و الّظفر بهم و بالثواب عند اهللا يوم  ــون» : لکی تفلحوا و تنجحوا بالّنص ــم تفلح ـ «لعّلک

ــت:  ــالح در تعبير فوق نيز دارای دو مصداق و دو مرحله اس ــی، ١٥٧/٣). ف القيامة. (طبرس

مرحله اول، در دنيا به دست آوردن پيروزی کامل بر دشمن و مرحله دوم، نيل به ثواب الهی 

در روز قيامت (که اين ثواب الهی مصداقی از فوز عظيم به شمار می آيد)، مشابه اين مطلب 

را در سوره مبارکه صف، آيات ١٠تا١٣ می يابيم. در اين آيات کريمه، «تجارت»، همان ايمان 

ــودش  ــان و س ــت که رأس المال آن، نفس انس و جهاد در راه خدا با مال و جان مؤمنان اس

نجات از عذاب دردناک و تجّلی آن در دو عالم ظاهر می گردد: در آخرت به صورت آمرزش 

گناهان و دخول به بهشت ها و مسکن های پاک و گوارای دائمی و در دنيا به صورت نصرت 

ــته و جملة  ــايش در امور. از اين رو عّالمه طباطبايی آية ١٣ را معطوف برآية١٢ دانس و گش

«بّشر المؤمنين» را (در آيه ١٣) مربوط به مضمون کّل آيات گذشته (١٠تا١٣) تلقی کرده  اند: 

ــُهْم َوَأْمَواَلُهْم  ــَتَری ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَس ــری ما فی قوله:  (ِإنَّ اَهللا اْش و تحاذی هذه البش

يِل اِهللا َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفی التَّْوَراِة َواإلْنِجيِل  ــبِ بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاتُِلوَن ِفی َس
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َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفی بَِعْهِدِه ِمَن اِهللا َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الَِّذی بَاَيْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

ــوع ما يؤتيهم اهللا من االجر فی  ــروا به، مجم ــه، ۱۱۱) و به يظهر َاّن اّلذی امر ان يبّش ) (توب

اآلخرة و الدنيا الخصوص النصر و الفتح. (طباطبايی، ۲۶۸/۱۹) 

ــارتی است که در آيه ۱۱۱  ــوره صف، معادل بش ــارت در آيه ۱۳ س به عبارت ديگر، بش

ــه خداوند در آخرت و دنيا  ــت ک ــوره توبه آمده و از اين رو مربوط به کل آن نتايجی اس س

نصيب مؤمنان می فرمايد و فقط اختصاص به نصرت و فتح (اجر دنيوی) ندارد. 

ـ  «وندخلکم ُمدخلًا کريمًا» ذلک المدخل الکريم هو الفالح فی الدنيا و الّسعادة فی اآلخرة. 

ــدن در جايگاه  ــی، ٦٦/٢) جزا و پاداش اجتناب از گناه کبيره بنا به بيان فوق واردش  (مدّرس

ــان تضمين  ــی و کاميابی در دنيا وآخرت را برای انس ــت که فالح، نيک بخت ــی اس و منزلت

می نمايد. 

ــعروه من القناعة  ـ «و اولئک هم المفلحون» دون غيرهم، اَّما فی الدنيا فبراحة ما استش

ــکرها و فضيلة الرضا بامراهللا و التسليم لحکمته و راحة الهدوء و الّصالح و  و تقدير النعم و ش

حسن االخالق و اّما فی اآلخرة فبفالح النعيم المقيم. (بالغی، ٦٦/١) 

ــيم شده که در دنيا شامل  ــئة دنيوی و اخروی تقس  «فالح» در جمالت باال نيز به دو نش

احساس راحتی حاصل از قناعت و اندازه گيری در مصرف کردن نعمت های الهی در زندگی 

و شکرگزاری نسبت به آن ها، رضايت نسبت به آنچه خدا از روی حکمت خود مقّدر فرموده، 

ــت و در نهايت خوش خلقی «كه جامع همه  ــی حاصل از حفظ آرامش، رعايت مصلح راحت

آنهاست»  و در آخرت شامل بهره مندی از بقاء در نعمت های الهی خواهد بود. 

ـ و قوله: (َأَعدَّ اُهللا َلُهْم َجنَّاٍت) (توبه، ۸۹) اِّما تفسير للخيرات و الفالح و اِّما َاّن الخيرات و 

الفالح هی منافع الدنيا کالعّزة و الکرامة و الّنصر و الثروة و «الجّنات» : ثواب اآلخرة و «الفوز 

العظيم» هو المرتبة الرفيعة و الدرجةالعالية. (زحيلی، ۳۴۳/۱۰) 

ــيم  ــم دنيوی و ثواب اخروی تقس ــارات «خيرات» معادل «فالح» و به دو قس ــن عب در اي

گرديده است که «فالح دنيوی» (منافع دنيوی) دارای مصاديقی چون عزت، کرامت، نصرت، 

ــة باالتر از آن «فوز عظيم»  ــود و مرتب ــروت و «جّنات» به عنوان ثواب اخروی مطرح می ش ث

است. 

ــ ذلک المذکور هو البشارة لهم بسعادة الّدارين هو الفوز اّلذی ليس بعده فوز الّنه ثمرة 

ــری هی الخبر  االيمان الحق و التقوی فی حقوق اهللا و حقوق الخلق (العمل الّصالح) و البش

ــاّرة بالخير و الفضل و المکافأة و قد جمعت هذه البشری بين سعادتی  ــاّر او البشارة الّس الّس
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ــن و فی اآلخرة: الفوز و النجاة و الظفر  الدنيا و اآلخرة؛ ففی الدنيا: النصرو العّز و الثناء الحس

بالجنة و نعيمها االبدی الخالد. (مراغی، ١٣١/١١ و زحيلی، ٢١٣/١١) 

ــعادت دنيا و سعادت آخرت را «فوز عظيم» دانسته است،  ــارت به س در اين جمالت، بش

ــت حدود و حقوق خدا و مردم (که مصداقی از  ــرا که ميوه و نتيجه ايمان حقيقی و رعاي چ

عمل صالح همين است) می باشد. 

نتيجه گيری
ــکفته شدن نتيجه و مطلوب است و اصل معنای  ــکافتن موانع و ش اصل معنای فالح: ش

ــب ترين  ــی و حصول موفقيت خالص و توفيق بهره مندی از انواع خير در مناس ــوز: کامياب ف

شرايط و حاالت می باشد. 

ــوز» را بر «فالح»  ــروز اين دو واژه، ترّتب «ف ــير در مرحلة تحقق و ب ــی از اهل تفس برخ

نشان داده اند، به طوری که متناسب با هر مرتبه از فالح که شخص مفلح در اين دنيا انجام 

ــدن را  ــرای بقاء «برنده و فائز» ش ــده و اختصاصی را در س می دهد، نتيجه و ثمرة تعيين ش

می بيند. 

اين عوامل را به صورت مشترک می توان در تقوا  (با آن دامنه وسيع و گسترده) خالصه 

ــکوفايی  ــد، آدمی به مقام فالح که متضّمن تربيت و ش و تجميع نمود: اگر تقوا حاصل باش

ــد و نفس مزّکی به درجاتی از ايمان و اطاعت خالصانة حق در  ــت، می رس ــان اس نفس انس

ــی  را به درجات واال نائل و واصل  ــيد و همين تقوا در عالم آخرت، آدم ــن دنيا خواهد رس اي

می نمايد. 

ــلوک آدمی و تالش و جهاد او در  ــير و س غايت «فالح»، تزکيه نفس در جميع مراحل س

ــان در آخرت: فوز يا نيل به  ــت و غايت و آخرين درجة کمالی متّصور برای انس اين دنياس

رضوان الهی خواهد بود. 
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۲۲. حّلی، ابن فهد، عّدة الداعی و نجاح الّساعی، قم، دارالکتاب اسالمی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق

۲۳. خمينی، سيد مصطفی، تفسير القرآن الکريم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق

۲۴. دروزه، محمد عزت، التفسير الحديث، قاهره، دار احياء الکتب العربية، ۱۳۸۳ق 

ــروت، دارالعلم، تحقيق: صفوان عدنان  ــق بي ــين بن محمد، المفردات فی غريب القرآن، دمش ۲۵. راغب اصفهانی، حس

داودی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق

ــق، دارالفکر المعاصر،  ــريعة و المنهج، بيروت و دمش ــير المنير فی العقيدة و الش ۲۶. زحيلی، وهبة بن مصطفی، التفس

چاپ دوم، ۱۴۱۸ق

۲۷. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق

ــير القرآن المجيد، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ  ــبزواری نجفی، محمد بن حبيب اهللا، الجديد فی تفس ۲۸. س

اول، ۱۴۰۶ق

۲۹. سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد، بحرالعلوم، بی تا، بی جا

ــق،  ــاب المکنون، تحقيق: احمد محمد خّراط، دمش ــّدّر المصون فی علوم الکت ــف، ال ــمين حلبی، احمدبن يوس ۳۰. س

دارالقلم، چاپ اول، ۱۴۰۶ق

۳۱. سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلی، فی ظالل القرآن، بيروت و قاهره، دارالشروق، چاپ هفدهم، ۱۴۱۲ق

۳۲. شّبر، سيد عبداهللا، تفسير القرآن الکريم، بيروت، دارالبالغة للطباعة و النشر، چاپ اول، ۱۴۱۲ ق

۳۳. شريف رضی، نهج البالغه (با ترجمه محمد دشتی)، قم، مشهور، چاپ اول، ۱۳۷۹ش

۳۴. شوکانی، محمد بن علی، فتح القدير، دمشق و بيروت، دارابن کثير، دارالکلم الّطّيب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق

ــالمی،  ــازمان تبليغات اس ــر س ۳۵. صابری، عليرضا و انصاری محالتی، محمدرضا، الحکم الزهراة، قم، مرکز چاپ و نش

چاپ دوم، ۱۳۷۵ش

۳۶. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسيرالقرآن بالقرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسالمی، چاپ دوم، ۱۳۶۵ش

ــة االيمان، چاپ  ــيد، مؤسس ــق و بيروت، دارالرش ۳۷. صافی، محمود بن عبد الرحيم، الجدول فی اعراب القرآن، دمش

چهارم، ۱۴۱۸ق

۳۸. صدوق، ابن بابويه، محمد بن علی بن حسين قمی، التوحيد، قم: جامعة مدرسين، چاپ اول، ۱۳۹۸ق

۳۹. ، علل الشرائع، قم، داوری، چاپ اول، بی تا 

 ۴۰. ، عيون اخبارالرضا، تهران، نشر جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق

۴۱. طالقانی، سيد محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ش

ــالمی جامعه مدرسين حوزه  ــير القرآن، قم، دفتر انتشارات اس ــين، الميزان فی تفس ــيد محمد حس ۴۲. طباطبايی، س

علميه، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق

۴۳. طنطاوی، سيد محمد، التفسير الوسيط للقرآن الکريم، بی تا، بی جا

ــی، محمدبن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربی، تحقيق: شيخ آغا بزرگ تهرانی  ۴۴. طوس

و احمد قصير عاملی، بی تا

ــولی محالتی، قم، انتشارات  ــم رس ــيد هاش ــير نورالثقلين، تحقيق س ــی حويزی، عبد علی بن جمعه، تفس ۴۵. عروس

اسماعيليان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق
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۴۶. عکبری، عبداهللا بن حسين، التبيان فی اعراب القرآن، عمان و رياض، بيت االفکار الدولية، بی تا

۴۷. فراهيدی، خليل بن احمد، کتاب العين، بيروت، داراحياء التراث العربی، بی تا

۴۸. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ش

ــيونی،  ــارات، مصر، الهيئة المصرية العاّمة للکتاب، تحقيق: ابراهيم بس ــيری، عبدالکريم بن هوازن، لطايف االش ۴۹. قش

چاپ سوم، بی تا

ــيد صادق ميرشفيعی، قم، انتشارات مسجد جمکران، چاپ  ــيخ  عباس، کليات مفاتيح الجنان، تصحيح: س ۵۰. قمی، ش

چهارم، ۱۳۸۲ش

ــير کنزالد قائق و بحرالغرائب، تحقيق: حسين درگاهی، تهران، سازمان  ــهدی، محمد بن محمدرضا، تفس ۵۱. قمی مش

چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش

ــارات اقبال، تحقيق: سيدمحمدرضا  ــازمان چاپ و انتش ــين بن علی، مواهب عليه، تهران، س ــبزواری، حس ۵۲. کاشفی س

جاللی نائينی، ۱۳۶۹ش

۵۳. کلينی، محمد بن يعقوب، الکافی، تهران، انتشارات اسالميه، چاپ دوم، ۱۳۶۲ش

۵۴. مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار، تهران، انتشارات اسالمية، بی تا

۵۵. مدرسی، سيد محمد تقی، من هدی القرآن، تهران، دارمحّبی الحسين، چاپ اول، ۱۴۱۹ق

۵۶. مراغی، احمد بن مصطفی، تفسير المراغی، بيروت، داراحياء التراث العربی، بی تا، بی جا

۵۷. مصطفوی، حسن، التحقيق فی کلمات القرآن الکريم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰ش

۵۸. مغنيه، محمد جواد، تفسير الکاشف، تهران، دارالکتب االسالمية، چاپ اول، ۱۴۲۴ق

ــوی سبزواری، سيد عبداالعلی، مواهب الرحمان فی تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة اهل البيت عليهم السالم،  ۵۹. موس

چاپ دوم، ۱۴۰۹ق

ــرار وعّدة االبرار، تهران، انتشارات امير کبير، تحقيق: علی اصغر  ــيدالدين احمدبن ابی سعد، کشف االس ۶۰. ميبدی، رش

حکمت، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش

۶۱. نخجوانی، نعمت اهللا بن محمود، الفواتح االلهية و المفاتح الغيبّية، مصر، دار رکابی للنشر، چاپ اول، ۱۹۹۹م

ــابوری، نظام الدين حسن بن محمد، تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، بيروت، دارالکتب العلمية، تحقيق:  ۶۲. نيش

زکريا عميران، چاپ اول، ۱۴۱۶ق

۶۳. وّرام بن ابی فراس، مجموعة وّرام (تنبيه الخواطر)، قم، مکتبة فقيه، چاپ اول، بی تا
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پی نوشت
۱ـ نجاح با واژگانی چون ظفر و فوز تبيين شده و معنای آن فراهم شدن مقدمات کامل شدن کار و سهولت در به نتيجه 

رسيدن آن و برآورده شدن نياز و خواسته آدمی می باشد. (خليل فراهيدی، ۹۴ و ابراهيم انيس، ۹۰۱) 

ــت و جهاد  ــوره حج آمده، مجاهده با نفس اّماره اس ۲ - يکی از مصاديق بارزو مهم «جهاد فی اهللا» که در آخرين آيه س

ــده در آيه، می تواند همان  ــت. عّالمه طباطبايی اين احتمال را داده اند که مقصود از جهاد مطرح ش اکبر نام گرفته اس

جهاد اکبر باشد. (الميزان، ۴۱۴/۱۴) 

۳- خيبة را در اين آيه به معنای خسران و انقطاع اميد از ثواب الهی و بهشت او نيز دانسته اند. (طبرسی، ۱۱۷/۴) 

ــته  ــئله تبعيت کامل از پيامبر اّمی و تعاليم نورانی قرآن کريم عامل فالح دانس ــوره اعراف نيز مس ۴ - در آيه ۱۵۷ س

شده است. 

۵ - از مقايسه آيات ذيل به نتيجه مذکور می توان رسيد: بقره: ۲۵۴ و يونس: ۱۷، ۸۲، ۸۱، ۷۷طاها: ۷۴- ۷۲ 

ــود مگر با  ــر نمی ش ــت، ميّس ۶- با توجه به آيات قبلی اين آيه، دعوت به خير که همان امر بمعروف و نهی از منکر اس

حاکميت وحدت و اخوت بين مسلمانان.  

ــد و نيز الميزان آن را مصدر  ــی ۱۷۰/۵) : المفازة و الفوز واح ــی مفازة را فوز گفته اند (از جمله طبرس ــی از معان ۷- يک

ــا کرده اند که در اين صورت معنای  ــت (۲۸۴/۱۷) البته «مفازة» را محل فوز نيز معن ــه معنای فوز گرفته اس ــی و ب ميم

ــی ۵/ ۱۷و ۲۹۷/۲، طباطبايی، ۸۴/۴، ۱۸۵/۲۰  ــند خواهد بود. (طبرس مفازة، محل و جايگاه نجات و دوری از امر ناپس

و ابوحيان، ۳/ ۴۶۸) 

ــبب و  ــت بدانيم اين معنا را از جميع آياتی که ايمان و عمل صالح را س ۸ - اگر هدف نهايی از اعمال صالحه را بهش

ــته، می توان فهميد. از جمله آيات ۴۲ و ۴۳ اعراف که به تعبير ابوحيان (۵۳/۵) ذيل آيه  ــت دانس موجب دخول به بهش

«الحمدهللا الذی هدانا لهذا» می گويد: 

 ای وّفقنا لموجب هذا الفوز العظيم و هو: االيمان و العمل الصالح. 

ــت از جمله  ــده اس ــب رضايت حق تعالی به عنوان «فوز عظيم» معرفی ش ۹- در آيات متعدد قرآنی، رضوان الهی و کس

آيه ۷۲ از سوره توبه. 

ــی در اين زمينه گفته اند: «تکون فی الجملة داللة علی معنی الحصر ای اّن هذا الرضوان هو حقيقة کّل  ــه طباطباي عّالم

فوز حتی الفوز العظيم بالجنة الخالدة اذ لوال شیء من حقيقة الرضی االلهی فی نعيم الجنة کان نقمة النعمة (الميزان، 

ــت. همين معنا را می توان  ــته اس ۳۳۹/۹) درمجمع البيان (۱۷۳/۵)، فوزعظيم را کاميابی به رضوان و کرامت الهی دانس

در التبيان فی تفسير القرآن (۳۰۶/۵) و نيز مواهب الرحمان (۱۶۴/۷) يافت. 




