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 مقدمه

سپاس وستایش خداوند قادر متعال را کهه ییهامبران عمهیم الشهان را بهرای 
 .راهنمایی بشر فرستاد

خهاتم  - حضرت محمد - ،سالم وصلوات بر ییامبر بزرگوار اسالم
کههه بهتههرین راهنمایههان سههعادت بشههرند و  و ائمههه معمههومین ییههامبران

و انهد  هورها را برای سربلندی بشر به ارمغان آورددستترین  و مترقیترین  نورانی
 .بر ییروان این راه و طریقت ضالل وگمراهی وجود ندارد

 – حضرت امهام خمینهی –وسالم بر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 

مملهوم وسهتمگر های  بهه انسهان که با زنده نمودن اسالم ناب محمدی
 .عزت وسربلندی دوباره بخشیدند

بخهش راه  کهه تهداومای  هخامنه امامقام عممای والیت حضرت درود بر م
 .انبیا و امامان و بنیانگذار جمهوری اسالمی است

و درود وسالم بر ارواح طیبهه شههدای اسهالم ومجاههدان راه حهق کهه بها 
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را بهه  وخوشهبختی راه رسیدن بهه سهعادت ،فداکاری وایثار واز خود گذشتگی
 .انسانها آموختند

دوسهت دارنهد سهعادتمند ها  انسهانی  سهت کهه همههروشن ا و یرواضح
ورزند وعالقه  نمی وخوشبخت شوند و در رسیدن به آن از هیچ کوششی دریغ

امها بهه راسهتی سهعادت  ...،بانشاط وخوبی داشته باشهند ،مندند زندگی شاد
و خوشهبخت بهه  ؟خوبی وخوشی در چیست ؟و سعادتمند کیست ؟چیست

سهاال دیگهر در ایهن رابمهه معمهوال  در ها  هو دها  این ؟...گویند می چه کسی
دریافهت دنبال  بهه اذهان مردم خموصا  در ذههن جوانهان در جریهان اسهت و

 .باشند می یاسخ مناسب به سااالت خود
 همهان راههیدنبال  بهه هرکس بر اساس اندیشه وتفکهر خهود ،ناگفته نماند

لهذا  ،گردد می رساند وخوشبخت می کند اور ا به سعادت می رود که تمور می
در ابتدای امر دقت وتوجهه زیهادی الزم اسهت تها مسهیر وطریهق صهحیح را 

 !عمر از دست رفته قابل برگشت نیستچراکه  انتخاب نمود
 ؛نمود تقسیم ودسته گروه چند به توان می به را افراد راستا این در
 قابهل وغیهر انبهوه وثهروت مهال داشهتن در را وخوشبختی سعادتای  هعد

ای  هلحمه و کنند می وکوشش تالش روز شبانه آن کسب در ؛انندد می شمارش
 یهها سهراز ،شههوند مهی متوسههل ممکهن وسههیله ههر بههه ،ندارنهد وقههرار آرام نیهز
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 راه خهود بهه وابهایی نیزتهرس دیگهران حقهوق نمودن یایمال ودر شناسند نمی
رکرنش یندارنهد وانتمها مهی افهراد جامعههترین  و خهود را از موفهق !دهنهد نمی

نیز بر ایهن باورنهد کهه واقعیهت ای  همتاسفانه عد) ،دارندنیز ازدیگران  وتواضع
شایسهته آن  کهه - این چنین است و احترام و تواضع در مقابهل چنهین افهرادی

وهمهه سهعادت را درداشهتن مهال وثهروت  .(دانند می را وظیفه خود - نیستند
 !وال غیر دانند می نفراوا

 کسهب و ومقام یست به ورسیدن داشتن در را خود خوشبختی نیز گروهی
 و آننهد کسب یی در قبل گروه ازتر  وحریمانه دانند می اجتماعیهای  موقعیت
 تها شهوند میدان تاز یکه خود تا رانند می بیرون میدان از را رقیب بازانه سیاست

 غالبها   گهروه ایهن ،واالترگردنهد و باالتر جامعه افراد بقیه از خود وگمان زعم به
 ایهن از برآنچهه و نماینهد مهی مملحت و سیاست فدای را خود وایمان دیانت
 .!کنند می افتخار و مباهاتاند  هآورد دست به طریق

 وقهدرت زور داشهتن در را وخوشهبختی سهعادت بهاالترین دیگرای  هدست
 سهرکوب خهود ظالمانهه ویهای دسهت زیر را وناتوان ضعیف هزاران ،دانند می
 برسهند جایگهاه ایهن به وقتی ،کنند ییدا دست قدرتی اندک به خود تا کنند می

 تهوان وکسهیاند  هگشهت نایهل خوشهبختی از درجهه بهتهرین به کنند می تمور
 !...ندارد را آنها با مقابله وقدرت
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 وبنهدگی عبهادت ،وظیفهه انجهام در را ورسهتگاری سهعادت نیز جمعی و
 در ،شهمارند مهی مقهدم کهاری ههر بر را الهی فرمان ،دانند می متعال خداوند

 همههه از را سههبقت الهههی رضههایت کسههب جهههت مههردم بههه رسههانی خههدمت
 ظلهم هم دیگران به و روند نمی ظلم بار زیر ،کنند می عمل صادقانه ،ربایند می

کسهب  ،نیسهتند بهاز وسیاسهت کهار ریها ،دارنهد عمل در اخالص ،کنند نمی
دن رسهی راهداننهد ودر می یک وظیفه وتکلیفعنوان  به قدرت ومال ومقام را نیز

همه اینهها را ابهزار وسهیله کنند  نمی به آنها کوچکترین ظلم وخیانتی به دیگران
 ورفتارشهان اعمهال اینگونهه دارند اعتقاد چراکه ،دهند می رسیدن به کمال قرار

 ...رساند می واقعی وخوشبختی سعادت به را آنان
 اخیهر گروه که شد خواهیم متوجه ،آمد خواهد یی در که ممالبی به باتوجه

 دقهت بها و ،گردنهد می رهنمون وخوشبختی سعادت به کلمه واقعی معنای به
 وامیهد .یافهت خواهند دست واقعی سعادت به خود رفتار و اعمال از ومراقبت

 بهرای «؟چیسهت در خوشهبختی» عنهوان تحهت شهده ارائهه ممالهب ،است
 .شاءالله ان .گردد واقع مفید - وگرامی عزیز جوانان برای خموصا - همگان

 
 عاملی کریم

  3193 نهایی بهار و بازنگری ویرایش
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 ؟کیست سعادتمند

 ایهن از را بختهی ونیهک سعادت تا افکنیم می نمر الهی روحبخش کالم به
 وبهه ؟کیسهت واقعهی سهعادتمند کریم قرآن نمر از تاببینیم باشیم شاهد منمر

 ؟گویند می سعادتمند کسی چه
هوَن  َأْفَلهَح  َقهْد  :اسهت آورده شهریفش قرآن در متعال خداوند ْاِمن   (1)اْلم 

 خاضهع نماز در که همانهایند مومنین ،شدند رستگار و ییروز ایمان اهل همانا
 تعمیهل را دادن زکهات کهه آنانند و گردانند روي لغو از که آنهایند و خاشعند و

 ،کننهد مهي حفه  نهامحرم و حهرام از را خود عورت که همانهایند و کنند نمي
 ...ندارنهد مالمتهي زنان این با مباشرت در که خود کنیزان یا و همسران از مگر

 خهود نمازههاي که آنهایند و کنند مي رعایت را خود عهد و امانت که آنهایند و
 آنهان ،وارثاننهد ایشهان تنها آري ،نامبردگان ،کنند مي محافمت منافي هر از را

  «.جاودانند آن در ایشان هم و برده ارث را فردوس بهشت که

                                                           

 .33، 3 - مامنون . سوره1
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 ؟چیست خوشبختی و سعادت

 مقابهل در« اقبهال و بختی نیک ،خوشبختی» معنای به لغت در سعادت
 آمهده نیز ییروزی و خجستگی ،میمنت معنای به و است بدبختی و شقاوت

 .است
 بهاقی خهود حهاالت بهتهرین بر نفسی هر که است آن اخروی وسعادت

 .بماند وجاودان
 بمانهدبر بهاقی هرموجهودی» :کهه است این از عبارت دنیوی سعادت و

 (1)«نتایجترین  تمام و ممکن حاالت بهترین بر ممکن زمانترین  طوالنی
اَهها َمْن  َأْفَلَح  َقْد  :است آمده کریم قرآن در دیگر دربیانی  سهوگند» َزکَّ

 ههر و شود مي رستگار سازد یاك گناه از را خود جان کس هر که آیات این به
 (2)«.گشت خواهد زیانکار سازد اش آلوده کس

                                                           

 .4 ج معین . فرهنگ1

 .39، 9 –. شمس 2
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 و خهدا کهس هر و ...» :است آمده چنین این نیز احزاب سوره 43 آیه در
 «.است یافته دست بزرگی رستگاری به شّك  بدون ،کند اطاعت را رسولش

 دنیا این در که است کسی سعادتمند وانسان واقعی رستگار اینکه دیگر و
 را الههی ترضهای وصهالح نیهک کارههای انجام با خودو کوشش و تالش با

 بدسهت راها  یاداش بهترین جزا وروز قیامت روز در تا آورد فراهم خود برای
 در در متعال خداوندچراکه  .باشد دور به وخذالن عذاب از همچنین و آورد
ارِ  َأْصَحاب   َیْسَتِوي ال  :اند هفرمود کریم قرآن ةِ  َوَأْصَحاب   النَّ  َأْصهَحاب   اْلَجنَّ

ةِ  م   اْلَجنَّ وَن اْلَف  ه   بهشهت اههل ،نیسهتند یکسان بهشت اهل و آتش اهل اِئز 
 (1).رستگارانند همان
 خوشهبختی کهه باشهیم شده متوجه باید کریم قرآن روان و روشن بیان با

 اعمهال چهه انجام با و ؟است کدام آن به رسیدن وراه چیست در ورستگاری
 وصها  خم ،همهه بهترکهه چهه !گشهت نایهل مهم امر این به توان می ورفتاری
 ونیکبختههی سهعادت بهه مهارا کهه باشههیم اعمهالی آن یهی در عزیهز جوانهان

 و صهالح عمهل انجهام ؛شهد اشهاره بهدان قهرآن آیهات از آنچه با ،رساند می
 ،گهردد مهی رسهتگاری سبب متعال خداوند فرامین از واطاعت نیک کارهای

                                                           

 .49 – حشر . سوره1
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 وبهدبختی شهقاوت از مها بخهش نجهات اسالم مبین دین دستورات به عمل
 ..باشد می

 سجاد امام که اکرم رسول از فرمایشی به ،بیشتر توضیح برای
 کسی برای وسعادت خیر» :اند هفرمود که کنیم می اشارهاند  هفرمود نقل را آن

 ظهاهرش و نیکهو بهاطنش ،باشد یاک خوَیش و یسندیده اخالقش که است
 امسهاک زائهد سهخن ادای از و کنهد انفهاق را خود اموال مازاد ،باشد خوب

 (1)«.کند رفتار وانماف عدل به مردم همه با و ایدنم
 بهه نهه – فرضها   – اگهر» :انهد هفرمود رابمهه ایهن در نیز علی حضرت

 نداشهته عقیهده را وعقهابی ثهواب ،ترسان آتش از نه و باشیم امیدوار بهشت
 یسندیده اخالق زیرا ،برویم اخالقی سجایای یی از است شایسته باز باشیم

 هههدایت رسههتگاری راه بههه زنههدگی در را مهها کههه تاسهه فاضههله ملکههات و
 (2).کند می

 راه از یکهی تاحهدودی متوجهه شهدیم کهه گذشت مختمر این در آنچه
 انسهانی یسندیده وصفات نیک اخالق داشتن ورستگاری سعادت به رسیدن

 خهود نفهس تربیهت بهه نسهبت بایهد اسهت بهاقی فرصهت تا یس ،باشد می
                                                           

 .4 ج ،کافی از نقل به 19 ص 3 ج الحدیث ،. فرید1

 .3 ج ،النفس آداب از نقل به 191 ص ،1 ج الحدیث ،. فرید2
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 گرفتهار صورت این غیر در ماشتگ همت انسانی و خوش اخالق وتقویت
 مشهکل ویها ممکهن غیهر آن نمودن جبران که شد خواهیم وخذالن خسران
 .بود خواهد

ههِ  ِعَبهادَ » :فرماینهد مهی علهی حضرت هاِس  َأْنَمهَح  ِإنَّ  اللَّ  ِلَنْفِسههِ  النَّ
ْم  ه  هِ   َأْطَوع  ْم  ِإنَّ  َو  ِلَربِّ ه  ْم  ِلَنْفِسهِ  َأَغشَّ هِ  َأْعَماه  ون  الْ  َو  ِلَربِّ  َو  َنْفَسهه   َغهَبَن  َمهْن  إ َمْغب 

إ وط  ه   َله   َسِلَم  َمْن  اْلَمْغب  ِعید   َو  ِدین  ِعَ   َمْن  السَّ ِقي   َو  ِبَغْیِرهِ  و   ِلَههَواه   اْنَخَدعَ  َمِن  الشَّ
وِرهِ  َو  ر   بیشهتر او خهواهي خیهر خهود به نسبت که کس آن خدا بندگان اي :غ 

 خویشهتن که کس آن و ،است ارترفرمانبرد کس همه از ،خدا برابر در ،است
 واقعهي زیانکهار ،اسهت هها انسهان کارترین گناه خدا نزد ،فریبد مي بیشتر را

 رشهك او بهر و اسهت غبمهه مهورد کس آن و .بفریبد را خود که است کسي
 دیگهران زنهدگي از کهه است کسي سعادتمند .باشد سالم او دین که برند مي

 (1).بخورد را ها هوس و هوا ریبف که است کسي شقاوتمند و ،آموزد عبرت
 ارشهاد و راهنمهایی چنین این دیگر یفرمایش در حضرت امام علی

نوان  » :فرمایند می سن   المامِن  َصحیَفةِ  ع  لقه ح   سهعادت کتهاب سهرلوحه :خ 
(2)«.اوست اخالقی سجایای و یاک ملکات ،بشر
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 موارد خوشبختی

 در (وخوشههبختی خههوبی) ،خیههر ؛یرسههیدند علههی حضههرت از
هَر  َأْن  اْلَخْیهر   َلهْیَس » :اند هفرمود موال ؟تسچی هَك  َیْکث  َك  َو  َمال   َلِکهنَّ  َو  َوَلهد 

َر  َأْن  اْلَخْیَر  َك  َیْکث  َم  َأْن  َو  ِعْلم  َك  َیْعم  َبهاِهَي  َأْن  َو  ِحْلم  هاَس  ت  هَك  ِبِعَبهاَد ِ  النَّ  َربِّ
هَ  َحِمْدَت  َأْحَسْنَت  َفِإْن  هَ  َفْرَت اْسَتغْ  َأَسْاَت  ِإْن  َو  اللَّ ْنَیا ِفي َخْیَر  اَل  َو  اللَّ  ِإالَّ  الهد 

َلْیِن  ل   ِلَرج 
با   َأْذَنَب  َرج  و ن  َو  ذ  َها َفه  َبةِ  َیَتَداَرک  ْو ل   َو  ِبالتَّ

َساِرع   َرج   اْلَخْیهَراِت  ِفي ی 
ْقَوی َمَع  َعَمل   َیِقل   اَل  َو  ل   َما َیِقل   َکْیَف  َو  التَّ َتَقبَّ  :ی 

 آن خیهر بلکهه ،شهود بسیار فرزندت و مال هک نیست آن خوبی :فرمود
 در و ،باشهد مقهدار گهران و بهزر  تو بردباری و ،فراوان تو دانش که است

 انجهام نیکهی کهار اگر یس ،باشی فراز سر مردم میان در یروردگار یرستش
 .خواهی آمرزش خدا از کردی بد اگر و ،آوری جا به خدا شکر دهی

 جبهران به تو با که کاری گناه یکی .نیست خیر کس دو برای جز دنیا در
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 (1).ورزد شتاب نیکو کارهای در که نیکوکاری دیگر و ،کند
 و ودرسهتی راسهتی ،صهداقت که باید توجه داشته باشیم !جوان عزیزان

نمونه اعهالی رسهیدن بهه کمهال و بزرگهی  غفلت از دوری و گناه از یرهیز
 انسهان روح تقویهت باعث عمل در واخالص یاکی ،وسعادت خواهد بود

که بهرای ای  هکه اولین وظیف ولی آن چه الزم است بدانیم آن است گردد می
هر انسانی قبل از انجام هرکهاری  ؟انسان در نمر گرفته شده است چیست

گهاه و  در یاسخ باید گفهت ؟به چه چیزی باید توجه داشته باشد ههر فهرد آ
از گنهاه و  ،دشناس در مرحلهه اول بایهد بهه انجهام واجبهات بپهرداز وظیفه

کهار ترین  این امر و نهی ابتدایی ،معمیت و محرمات دوری ویرهیز نماید
ای  هنتیجه وظیفهه فهرد خواههد بهود وترین  مندو درعوض باالترین و ارزش

 خوب تربیهت شهویمآری اگر  ،خواهد داشتدنبال  به و یر ثمر را نیز عالی
راه موختهه باشهیم دیهن را آههای  بهه درسهتی آموزهکه اینگونه عمل نمایم و 

این را نیز بایهد بهه خهوبی  ،و سعادتمند خواهیم شد ایم سعادت را شناخته
گردد و انسهان را بهه  می بدانیم که گناه و معمیت سبب سقوط روح انسان

درجه انسانیت خواهد رساند و توجه داشته باشیم که در عهوض ترین  یایین
 سهعادت خواههد یاکی و درستی نیز سبب رسیدن انسهان بهه رسهتگاری و
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جوانان عزیز سعی نمایند تا توان ونیروی جوانی در آنان هست خهود  ،شد
گاهانهه وبها  ،به اصالح نفس خویش بپردازنهد ،را تجهیز نمایند عبهادت آ

خواهد نان آخضوع وخشوع بجای آورند که سعادت وخوشبختی در انتمار
 .بود

 :اند هفرمود زمینه این در اکرم رسول
هه طاعة  في العمر  ولط الّسعاد  کّل »  در دراز عمهر کامهل سهعادت : اللَّ

 (1).خداست اطاعت
 بهاز وتجهاوز وسرکشهی غهرور از را انسان که است خداوند از اطاعت

بهه دیگهران نتیجهه اطاعهت وبنهدگی از  خودداری از ظلم وسهتم ،دارد می
 و امانتهداری ،صهداقت ،یاکی که است خداوند از اطاعت ،خداوند است

 اسهت خداونهد بندگی ،کند می احیا ما در را انسانی و اخالق فضایل همه
 وبنهدگی اطاعهت ،سهازد مهی رهها دیگهران وبنهدگی تسیلم از را انسان که

 ،یس ...نماید می تامین را انسان وآخرت دنیا وخیر عزت که است خداوند
 وجهود شهما در طهراوت و ونشهاط نیهرو و جوانی قوای تا عزیز جوانان ای

 امهان درها  آسهیب همهه از تا آورید روی خداوند وبندگی اطاعت به ،دارد

                                                           

 .349ص (؛رسول حضرت قمار کلمات مجموعه) الفماحة . نهج1



  یموارد خوشبخت
21 

 جهوان خداونهد زیهرا .آورید بدست نیز را الهی ورضایت سعادت و بمانید
 .دارد می دوست بسیار را یرهیزگار عابد

 کسههبهههای  راه بهتههرین از یکههی متعههال خداونههد وشههناخت معرفههت
 بهه تهیوق ،به خداوند متعال حاصهل شهد معرفت وقتی ،باشد می سعادت
 انتخهاب را راهی همان خود زندگی در ،بردیم یی خداوند وبزرگی عممت

 نیهز آن نتیجهه و باشهد درآن الههی رضهایت کهه گهزینیم مهی وبر کنیم می
 .بود خواهد ورستگاری سعادت

 در آدمهی سهعادت» :است آورده خود سعادت کیمای کتاب در غزالی
 سعادت که شود لوممع چه به :گویی که همانا ،است تعالی خدای معرفت

 کهه شهود معلهوم بهدان این که بدان ؟است تعالی خدای معرفت در آدمی
 ههر لهذت و بهود آن در وی لذت که است آن در چیزی هر سعادت بدانی

 آن چیهزی ههر طبهع مقتضهی و بهود وی طبع مقتضی که است آن در چیز
 کهه اسهت آن در دل لهذت همچنین و ...اند هآفرید آن برای را وی که است

 حقیقههت معرفهت آن وانههد  هآفرید آن ازبهرای را وی و اسههت وی خاصهیت
 دل لهذت کهه بدانستی چون ...است این آدمی دل خاصیت که کارهاست

 بزرگتههر چیههزی بههه معرفههت هرچندکههه کههه دانههی کارهاسههت معرفههت در
 نیسهت آن ازتر  شهریف موجودی هیچ و ...بود بیشتر لذت بودتر  وشریف
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 همهه و اسهت عالم هردو َمِلِک  یادشاه و ستبدو موجودات همه شرف که
نع آثار عالم عجایب  حضهرت ۀنمهار ازای  هنمهارچیز  هیچ یس ،اوست ص 
 .«است آن دل طبع مقتضی و نباشد لذیذتر ربوبیت

 کمک ورستگاری کمال به رسیدن در مارا نیز خالمانه وبندگی عبادت
 همان به باشد روبیشت بیشتر خدا به نسبت انسان بندگی هرآنچه ،نماید می

 .گرفت خواهد فاصله خدا غیر بندگی از نسبت
 سهعادت سهبب عبهادت و بندگی وجه اما ...» :است آمده رابمه دراین

 و بهود خواههد حهق با بمیرد چون آدمی وکار سر که است آن ،است آدمی
 بها قرارگهاه را هرکه و (اوستسوی  به گشت باز و= ) والَممیر الَمرجع   ِاَلیهِ 

 کهه هرچنهد و بهود وی دوسهتدار که بود آن وی سعادت ،بود دخواه کسی
 مشهاهده از راحهت و لهذت آنکهه از بود بیشتر وی سعادت داردتر  دوست

 معرفهت به اال نشود غالب دل بر تعالی حق دوستی و بود زیادت محبوب
 ذکهر اگر و کند بسیار وی ذکر دارد دوست را کسی هرکه که ذکر بسیارِی  و

 داود به آمد وحی که بود این برای وتر  دوستدار را یکندو بسیارتر وی
د   انا ک فالَزم الالِزم   ک ب  د   .اسهت من با تو سروکار و منم توی  چاره یعنی :ب 

 بهر کهه شهود بهدان غالهب دل بر ذکر و مباش غافل ذکرمن از ساعت یک
 عالیهق کهه یابد وقت آن و بود آنگه عبادت فراغت و کند مواظبت عبادات
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 از کهه شهود گسسهته بهدان شههوات وعالیهق شهود گسسته دل از تشهوا
 دل فراغهت سهبب معمهیت از بداشهتن دسهت یس .بدارد دست معاصی

 ههر ایهن و اسهت ذکهر شهدن غالهب سهبب طاعت آوردن جای به و است
 فهالح وی از عبهادت و اسهت سهعادت تخهم کهه اسهت محبهت دوسبب

 (1).«..است
 شهناخت ،اسهت خودشناسی سعادتمند انسانهای  ویژگی ازدیگر یکی

گاهی ،خود خلقت وکیف کم از  از کهه ذاتهی واسهتعدادهایها  توانایی از آ
 را آن علهی امهام حضهرت و اسهت رسهیده انسهان به خداوند جانب

 یلههه و مقدمههه خودشناسههی ،اند هدانسههت انسههان بههرای معرفههت بهتههرین
 نتیجهه و شهد خواههد ختم خداشناسی به نیز سرانجام و است خداشناسی
 درایهن هرانهدازه .اسهت وکمهال سهعادت به انسان رسیدن هم خداشناسی

 بهه تهوان مهیتر  وراحهت بهتهر بگیرد صورت بیشتری وجدیت تالش زمینه
 موضهوع این با ارتباط در علی حضرت .رسید ورستگاری خوشبختی

َد  َنْفَسه    َیْعِرْف   َلْم   َمْن » :اند هفرمود چنین این َجا َسِبیِل  َعْن  َبع   ِفي َخَبَط  َو   ِ النَّ
اَلِل   و دور نجهات راههای از ،نشناسد را خود که انسانی :اْلَجَهاالِت  َو  الضَّ
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 (1).«رود می فرو نادانی انواع در و افتد می گمراهی به و گردد می منحرف
 از دیگهری فرمهایش بهه کهه رسهد مهی نمهر به چنین این مهم امر براین
ْنَسهاِن  َمْعِرَفهة   اْلَعْقهِل  َأْفَضهل  » ؛نمهایم اشاره علی حضرت سخنان  اْْلِ

 تعقهل بهتهرین : (2)َضهل َجِهَلَهها  َمْن  َو  َعَقَل  َنْفَسه   َعَرَف  َفَمْن  َنْفَسه   [اْلَمْرءِ ]
 راه عقهل چهراغ بها شهناخت را خهود کهه کسی ،است خودشناسی در فکر

 بهه بود خبر بی و غافل خود از که کس آن و کند می ییدا را خویش سعادت
 .«رود یم گمراهی
 از ،یممهالب ،بیشهتر تنهوع و موضهوع این شدنتر  ساده وتر  روشن برای

 :برگزیده شده است که بیان آن خالی از لمف نیسهت نراقی السعاده معراج
 کهه زیهرا ،اسهت خهود نفهس شهناختن جههانی دو سعادت کلید بدانکه»

 نمایهد مهی خهود آفریهدگار شهناخت بر اعانت از را خویش آدمی شناختن
ِریِهْم  :فرماید می تعالی حق هچنانک ِسهِهْم  َوِفهي اْلَْفهاِق  ِفهي آَیاِتَنها َسن   َأنف 

ی َن  َحتَّ ْم  َیَتَبیَّ ه   َله   آثهار ایشهان بهه مبنمهایی کهه باشد زود یعنی (3)اْلَحق   َأنَّ
 کهه را ایشهان شهود معلوم تا ایشانهای  نفس عالم در را خود کامله قدرت
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