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چكیده
این نوشتار، در پی بازشناسی معنا و مفهوم »فالح« در نگاه قرآن و حدیث است. و با روش توصیفی 
و تحلیل محتوایی متن، کوشیده است تا تعریف جامعی از »فالح« در نظام اخالقی اسالم به دست 
دهد. با وجود اینکه در فرهنگ قرآن و اهل بیت: از فالح به عنوان »هدف و مطلوب نهایی انسان« 
از انجام کارهای عبادی یاد شده و دعوت به »فالح«، پیام اصلی و روح محوری اوامر و نواهی الهی، 
به شمار آمده است، به نظر می رسد؛ ترجمۀ فالح به »رستگاری«، ترجمۀ کاملی نیست. و آنچه برخی 
مترجمان در معنای »فالح« نوشته اند، نارسا و ناقص است. و چه بسا از این رهگذر، محتوای آیات 

قرآن به درستی و به طور کامل منعکس نشده باشند.
نویسنده در این مقاله ضمن آموزش فرآیند مفهوم شناسی به این نتیجه می رسد که؛ مفهوم »فالح« 
در قرآن و حدیث، ساختار چند قسمتی دارد و به معنای »رهیدن از شرور و رسیدن به خیِر پایدار دنیا و 
آخرت و بقای در آن« است، که الزمۀ آن ایمان، عمل  صالح، رحمت  الهی و استقامت در مشکالت 

و عبور از موانع پیِش رو است.

كلیدواژه ها: مفهوم شناسی فالح، رستگاری، فوز، نجات، خیر پایدار، قرآن و حدیث

* تاریخ دریافت: 92/12/6     تاریخ پذیرش: 92/12/27
1. دانش آموختۀ حوزه علمیه قم، کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث گرایش اخالق دانشگاه قرآن و حدیث، عضو گروه 

اخالق عملی و کاربردی پژوهشگاه قرآن و حدیث. )نویسندۀ مسئول(
Email: alim2200@gmail.com

2. استادیار دانشگاه قرآن و حدیث.
Email: pasandide@hadith.net
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مقدمه
تبییِن و بهخودگرفتهاندکهفهم مفاهیماخالقیدرساختارونظاماخالقیاسالم،جایگاهارجمندی
درستآنهاضرورتیاجتنابناپذیراست.چونباشناختیکمفهوم،ازیکسوفصلیازروایاتمعناشده
وجهتگیریآنهامشخصمیگردد.وازسویدیگر؛جایگاههرموضوعاخالقیوچگونگیارتباطآن
بادیگرمفاهیمبهدستمیآید.1برایناساس،درنوشتارحاضر،مفهوماخالقی»فالح«،موردتحقیق
وبازشناسیقرارمیگیرد.»فالح«،یکیازمفاهیمبنیادین،مهموُپربسامددراخالقاسالمیاست،که

جایگاهیویژهدرمتوندینیداردبهگونهایکه40باردر24سورهازقرآنکریمآمدهاست.
افعال و عبادی کارهای انجام از انسان« نهایی »هدف عنوان به فالح از کریم، قرآن فرهنگ در
ُکْم ِذیَنَءاَمُنوْااْرَکُعوْاَواْسُجُدوْاَواْعُبُدوْاَربَّ یَهاالَّ

َ
شایستهیادمیشود.2براینمونهدرآیهایمیفرماید:﴿یأ

ُکْمُتْفِلُحوَن﴾4قرآن َهَلَعلَّ ُقوْااللَّ ُکْمُتْفِلُحوَن﴾3ویادرآیهایدیگردستورمیدهد:﴿َواتَّ َواْفَعُلوْااْلَخیَرَلَعلَّ
»فالح« به رسیدن را خویشتنداری و خیر کارهای غایت و عبادتها، نتیجۀ موارد، این در کریم
َمن ْفَلَح

َ
أ ْد

َ
﴿ق همچون: مینمایند؛ معرفی نفس، تزکیۀ نتیجۀ را »فالح« نیز آیاتی در و میداند.

اَها﴾6و... ْفَلَحَمنَزکَّ
َ
ْدأ
َ
َتَزّکَی﴾5وآیۀ﴿ق

بنابراین»فالح«،نتیجهوثمرۀتقواوابتغایوسیلهوجهاداست.7وپیاماصلیوروحمحوریاوامرو
نواهیالهی،دعوتبهفالح،نجاحوصالحاست.8

بخشیازروایاتپیشوایاندینیهم،بهبیاِناهمیت،عواملوموانعرسیدنبه»فالح«،اختصاص
یافتهاست.کهبهبرخیازآنهااشارهمیکنیم:

امامصادق7درتوصیفمؤمنانکاملمیفرماید:

1 . پسندیده، عباس؛ اخالق پژوهی حدیثی، ص37 و 38.
2 . جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر ترتیبی تسنیم، قم: نشر اسراء، چاپ نهم، 1389ش؛ ج2، ص210 و مصباح یزدی، محمد 

تقی؛ اخالق در قرآن، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، چاپ سوم، 1389ش؛ ج1، ص35.
3 . حج/ 77.

4 . بقره/ 189.
5 . اعلی/ 14.
6 . شمس/ 9.

7 . جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر ترتیبی تسنیم، قم: نشر اسراء، چاپ اول، 1389ش؛ ج22، ص409.
8  . جوادی آملی، عبدالله؛ ادب فنای مقربان، قم: نشر اسراء، چاپ پنجم، 1388ش؛ ج2، ص301.
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َرُة بِاإِلخواِن يف حاِل الیرِس َوالُعرِس، امُلؤثِروَن َعىل أنُفِسِهم يف حاِل الُعرِس، َكذلَِك  ُهُم الَبَ
َوَصَفُهُم اهللُ َفقاَل: ﴿َو یْؤثُِروَن َعىَل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِْم َخَصاَصٌة َو َمن یوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك 
ُهُم امْلُْفِلُحوَن﴾، فازوا َواهلل وأفَلحوا؛1 آنان، كسانى اند كه در آسایش و سختى به برادراْن نیكى 
مى كنند، و در هنگام تنگ دستى، ایثار مى كنند. این گونه، خداوند، ایشان را توصیف كرده و 
فرموده است: »و ]دیگران را[ بر خویشتن، مقّدم مى دارند، هر چند خودشان نیازمند باشند. 
و آهنا كه از آزمندِى نفس خویش، مصون بامنند، آنان، مهان مفلحان اند«. به خدا سوگند كه 

اینان، كامیاب و اهل فالح شدند.
دراینروایتفالح،نتیجۀآزادیازآزمندیوبخلقلمدادشدهوپاداشایثاروانفاقبهشمارآمده

است.
امامعلی7،غصهخوردنبرایروزیآیندهرایکیازموانعفالحبرمیشمردومیفرماید:

َمن اهتمَّ برزق غٍد َل ُیفلح ابدًا؛2 هركس اندوه روزی فردا را به دل داشته باشد، هرگز به فالح 
نخواهد رسید!

امامصادق7نیزدرشیوۀتربیتدینیکودکانفرمود:
َدِع اْبنََك یْلَعْب َسْبَع ِسننَِی َو یَؤدَُّب َسْبعًا َو اْلِزْمُه َنْفَسَك َسْبَع ِسننَِی َفإِْن َفَلَح  َو إِلَّ َفال َخرَی 
فِیِه؛3 فرزندت را رها كن كه هفت سال بازى كند و هفت سال تأدیب شود و هفت سال او را 

مهراه خویش گری پس اگر به فالح رسید كه هیچ وگر نه خریى در او نیست.
بااینتوصیف،چنانچهبابررسیفقهاللغوی،مفهوم»فالح«ونظائرآنبهدستآید،بدونتردیدبه
درکدرستیازنظریۀفالحدراسالم،نزدیکخواهیمشد.ازاینجهت،مفهومشناسِی»فالح«پژوهشی

بایستهاست.تاتصویرروشنیاز»فالح«،پیشچشماِنهمگان،ترسیمگردد.

پیشینۀ موضوع
کلمۀفالحوواژههایهمنشیِنآن،کمابیشموردتوّجِهپژوهشگرانعلوماسالمیبودهاستوهرکسی

1  . محمدی ری شهری، محمد؛ دانشنامۀ قرآن و حدیث، قم: دارالحدیث، چاپ اول، 1391ش؛ ج1، ص 138.
2 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ تصنیف غررالحکم، تصحیح: مصطفی درایتی، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه، بی تا؛ 

ص397، ح 9208.
3  . طبرسی، حسن بن فضل؛ مکارم االخالق، بی جا، بی تا؛ ص 222 و بروجردی، حسین؛ منابع فقه شیعه )ترجمه جامع 

أحادیث الشیعة(، ج 26، ص847، باب61، ص847.
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ازدریچهایخاصبهآننگریستهاست.ازجملۀآنها؛مقالۀ»درآمدیبرمعناشناسیفالح«1استکهبا
هدفتبیینمفهومنجات،تطّورمعناییفالحراپیشازاسالموپسازآنتعقیبمیکند.نقطۀتمرکز
نگارندۀمقالۀمزبور،درمعنایابیلغوی،آناستکهبراشعارعربجاهلیبیشازقرآنوحدیث،استشهاد
میکند.ونیزهّمتوی،بهدستدادِنعناصردستیابیبهفالحاستکهازایمان،عملوفیضالهی،

یادمیکند.درنتیجهدرپایاننوشتارخود،معنایجامعیبرایفالحذکرنمیکند.
»بررسیمعناشناسانۀفوزوفالحدرقرآنکریم«2عنوانپژوهشدیگریاستکهمفهومفالحرابه

تحقیقگذاشتهاست.نویسندگانآن،هدفخودرادراینمقالهچنیننوشتهاند:
ایننوشتاردرصددبیانتحلیلگونهایازمبانی،اجزاءوعواملتشکیلدهندۀنظاماخالقِیمّتخذ
ازآیاتقرآنیوبیانمعصومان:،باهدفارائهالگوییقابلقبولدرمباحثاخالقیاسالمیقرآنی

است.3
بهنظرمیرسدمیانموضوعمقالهباهدفنگارندگان،تناسبیبرقرارنیست.ولیبااینحالدرنوشتار
مزبورواژههایفوز،فالحوکلماتمترادفومتضادآنهادرلغتوقرآنموردبررسیقرارمیگیرد،لیکن

تصویرکاملوجامعیازفالحبهدستنمیدهد.
و باعنوان»فالح نگاشتهایاست تبیینمعنایفالح، در پژوهشهایصورتگرفته از دیگر یکی
موکشهدرآرایامامخمینی)ره(وشنکره«4،کهنویسندگاِنآندرپیمقایسۀاندیشههایتوحیدیامام
خمینی)ره(و»شنکره«ـحکیموعارفقرن8و9میالدیوبنیانگذارمکتب»ادویتهودانته«ـدربارۀ

نجاِتمبتنیبر»وحدتوجود«میباشند.
بهروشنیپیداستکهمقالۀیادشدهنگاهفقهاللغهایبهواژۀفالحنخواهدداشت.واتفاقًاهمینگونه
است.درهیچجایمقالهبهمفهومفالحازمنظرقرآنوحدیث،اشارهاینشدهاست.بلکههمتاساسی
نوشتاربرتبییناصطالحیفالحازنگاهدواندیشمنِدعارفمذکورومقایسۀرویکردآنهابایکدیگراست،

تاقّوتوضعفیکیبردیگریراآشکارسازد.

1 . واحدی فرد، محمدصادق؛ »درآمدی بر معناشناسی فالح«، مطالعات اسالمی، شمارۀ 71، بهار 1385ش؛ ص207ـ  227.
2 . لسانی فشارکی، محمدعلی و زرنگار، مصطفی؛ »بررسی معناشناسانۀ فوز و فالح در قرآن کریم«، پژوهشنامۀ علوم و 

معارف قرآن کریم، شمارۀ 8، مهر 2389ش؛ ص 51 ـ 74.
3 . همان.

4 . غفاری، علی؛ ملکی، ملیحه؛ »فالح و موکشه در آرای امام خمینی )ره( و شنکره«، انسان شناسی دینی، شمارۀ 29، بهار 
و تابستان 1392ش؛ ص135 ـ 158.
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بنابراینبانظرداشتپیشینۀیادشدهبرایبهدستدادنمفهومصحیحوروشنیاز»فالح«درآغاز،
وحدیثعرضه قرآن بهمتون را دریافتی رفتهوسپسمعنای وعالماناخالق واژهشناسان بهسراغ
پایان،بهذکر میکنیمودرادامهباتحلیلمحتوایِیمتن،بهمفهومیجامعدستخواهیمیافت.ودر

نمونههاییازترجمههاینارسادرتبیین»فالح«ازسویمترجمانقرآنکریممیپردازیم.
آنچهتالشنویسندهراازپژوهشهایدیگراندراینموضوع،متمایزوبرجستهمیسازد؛آموزش
فرآیندمفهومشناسیواژگاناخالقیبههمراهارائهمعنایجامعوساختاریچندُبعدیازفالحاست،که
درکوتحلیلدرستآن،میتواندبهیافتِنعناصر،عواملوموانعفالح،کمکنمودهوتصویریزیباو

منحصربهفردازنظاماخالقیاسالمبهتماشابگذارد.

دیدگاه لغت شناسان
ازریشۀ)فلح(است.خلیلابناحمدفراهیدی،درتعریفواژگانی، ازدیدگاهلغتشناسان،فالح

»فالح«رابه»بقایدرخیر«و»شکافتن«معنامیکندومینویسد:
الَفاَلح،والَفَلحلغة،البقاءفيالخیر،وَفاَلحالدهر:بقاؤه.وحّيعلیالَفاَلحأي:
]هلم[علیبقاءالخیر...الَفَلح:الشقفيالشفةفيوسطها،إنالحدیدبالحدیدیْفَلح.1
ابنُدریددرجمهرة اللغة،فالحرابه»بقاء«معنامیکند.2ومحمدبناحمدازهریدرکتابخود،

عالوهبر»بقاءدرخیر«،عبارت»فوزبهبقاءدائم«رانیزاضافهمیکندومینویسد:
ْسرع

َ
لوأ َذانحّيعلیالَفالح،یعنيَهُلّمعلیَبَقاءِاْلَخیِروقالغیرهحیأیعجِّ

َ
فياأل

علیالَفاَلح،معناهإلیالفوزبالبقاءالدائم.3
ابنفارس،برایفالح،دوریشهدرنظرمیگیرد:یکیشکافتنودیگریبقاءوفوز4

راغباصفهانینیزدرکتابمفردات،افزونبرشکافتن،»ادراکخیر«رانیزدرمعنایفالح،دخیل
المحیط األعظم«در و  نویسندهکتاب»المحکم  یادمیکند.5 بغیة« إدراك و َفُر به»الظَّ آن از و میداند.

1 . کتاب العین؛ مادۀ فلح.
2 . جمهرة اللغة؛ ماده فلح.
3 . تهذیب اللغة؛ مادۀ فلح

4  . معجم مقاییس اللغه؛ مادۀ فلح.
5  . مفردات ألفاظ القرآن؛ مادۀ فلح.



134

13
92

ان 
ست

 زم
،1 

اره
شم

 ،1
ره 

دو

عیِمواْلخیِر.«راذکرمیکند.1 معنایفالح،عبارت»الَبقاُءفیالنَّ
عیِمواْلخیِر«به»فوزو ابنمنظوردرلسان العرب،درمفهومشناسیفالحدرکنارذکر»الَبقاُءفیالنَّ

نجات«نیزاشارهمیکند.2
نویسندۀکتاب»الطراز األول«،درتعریففالح،کلمۀسعادترانیزبهمعانیگذشتهاضافهمیکند.3

وباالخرهمصطفویدرالتحقیق،ضمننقلنظراتدیگرانمینویسد:
اناالصلالواحدفيالماده:هوالنجاةمنالشروروادراکالخیروالصالح.وبهذین
القیدینتمتازعنمواّدالنجاةوالظفروالصالح.ویعبرعنهبالفارسیةبکلمة:پیروزی.
والفوزمرتبةبعدالفالحوهووصولالیالخیروالنعمة.ومنآثاراالصل:البقاءفي

الخیروالفوز.4
همانگونهکهمشاهدهشد،واژهشناساندرتعریففالح،بهمعانیگوناگونیاشارهداشتند.کهنیازمند

توجهودستهبندیوایجادارتباطمیانآنهااست.
ازتعریفهایواژهشناساندربارۀفالح،معانیزیربهدستمیآید:

ظفر)پیروزی( فوزبهبقایدائم فوز)دستیابیبهخیرو
نجاتازشر( بقاءدرنعمتوخیر

نجات)رهایی،
رستگاری( بقاءدرنعمت

ادراکخیر)فایدهوسود(
وصالح)ضدشروفساد
ـسالمتواعتدال(

ادراكحاجت)رسیدنبه
هدف(

بقاء کامیابی)رسیدنبه
مطلوب(. شکافتنوعبورکردن سعادت)رسیدنبهنیکی،

آسایشوخوشحالی(

شکل1:فهرستتعاریفلغتشناساندربارۀ»فالح«
درمیانتعاریفارائهشدهازسویواژهشناسانبرای»فالح«،مفهوم»نجاتورستن«،تنهادوباربه
چشممیخورد.ومفهوم»رسیدنبهخیروبقایدرآن«بیشازهمهدراینتعاریف،خودرانشانمیدهد.

1 . ابن سیده، علی بن اسماعیل؛ المحکم و المحیط األعظم، بیروت: چاپ اول، بی تا؛ ج 3 ، ص351.
2 . لسان العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سوم، بی تا؛ ج 2، ص547.  

3 . مدنی، علی خان بن احمد؛ الطراز األول، مشهد: موسسة آل البیت: الحیاء التراث، 1384ش؛ ج 4، ص447.
4 . مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی تا، ج 9، ص133.
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مفهوم »فوز« در کتاب های لغت
برایرسیدنبهمفهومجامعیاز»فالح«الزماستمفهوم»فوز«رابررسیکنیمتاتصویریروشنتراز
»فالح«بهدستآید.چراکهواژۀفوزدرعباراتبرخیازلغتشناساندرتعریففالح،بهچشممیخورد.

بنابرایندیدگاهلغتشناساندربارۀمعنای"فوز"رامیتوانبهشکلزیرگردآوریکرد:
1-خلیلابناحمد:»اْلَفْوُز:الظفربالخیر،والنجاةمنالشر.]یقال[:َفاَزبالجنةونجامنالنار،وقوله

ُهْمِبَمفاَزٍةِمَناْلَعذاِب﴾،أي:منجاٍة.«1 ]جلوعز[:﴿َفالَتْحَسَبنَّ
2-صاحبکتابجمهرة اللغة:»الَفْوز:ِضّدالهالك؛فازیفوزَفْوزًا،ثمکثرذلكحتیصارکّلمننال

خیرًافقدفازبه.«2.
خریالَهلکة.

ُ
َجاةواأل 3-احمدابنفارس:»فوز:الفاءوالواووالزاءکلمتاِنمتضاّدتان.فاألولیالنَّ

فاألولیقولهم:فاَزیفوز،إذانجا،وهوفائز.وفازباألمر،إذاذهببهوَخَلص.وکانالرجُلیقولالمرأته
هتعالی:﴿َفَمْن إذاطّلقها:ُفوِزيبأمرك،کمایقال:أمُرِكبیدك.ویقاللمنَظِفربخیٍروذهببه.قالاللَّ

َةَفَقْدفاَز﴾.«3 ْدِخَلاْلَجنَّ
ُ
اِرَوأ ُزْحِزَحَعِنالنَّ

4ـراغباصفهانی:»اْلَفْوُز:الّظفربالخیرمعحصولالّسالمة.قالاللهتعالی:﴿ذِلَكاْلَفْوُزاْلَکِبیُر﴾4،
ولِئَكُهُماْلفاِئُزوَن﴾8«9

ُ
﴿فاَزَفْوزًاَعِظیمًا﴾5،﴿ذِلَكُهَواْلَفْوُزاْلُمِبیُن﴾6،وفيأخریاْلَعِظیُم7﴿أ

ْمِنیةوالخیِر.«10
ُ
َفُرباأل جاُةوالظَّ 5-ابنمنظور:»الَفْوُز:النَّ

ُهِمْنَغِریمِه.«11 َخَذَحقَّ
َ
6-صاحبکتابالمصباح المنیر:»َفاَز:)یُفوُز()َفْوزًا(َظِفَروَنَجاَویَقاُلِلَمْنأ

7-فخرالدینطریحی:»الَفْوُز:النجاةوالظفربالخیر،منقولهمَفاَزیُفوُزَفْوزًا:إذاظفرونجا.والَفاِئُز
1  . کتاب العین؛ ماده فوز.
2 . جمهرة اللغه؛ مادۀ فوز.

3  معجم مقاییس اللغة؛ مادۀ فوز.
4 . بروج/ 11.

5 . احزاب/ 71.
6 . جاثیه/ 30.

7  و ذلك هو الفوز العظیم. )غافر/ 9(
8 . توبه/ 20.

9 . مفردات الفاظ القرآن؛ مادۀ الفوز.
10 . لسان العرب؛ مادۀ فوز.

11 . المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ مادۀ فوز.
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بالشيء:الظافربه،ومنهالفائزون.«1
لهذا و المحبوب الی الوصول مع المکروه الخالصمن »الفوزهو بنعبداللهعسکری: 8–حسن
سمیاللهتعالیالمؤمنینفائزینلنجاتهممنالنارونیلهمالجنةولماکانالفوزیقتضينیلالمحبوب.«2

مجموعۀدیدگاههایواژهشناسانرامیتواندرجدولزیر،مالحظهنمود؛

الظفربالخیر،والنجاةمنالشر دستیابیبهخیرونجاتازشر
ِضّدالهالك ضدهالکت)سالمت(

مننالخیرًا رسیدنبهخیر

َفر الظَّ پیروزی

الّظفربالخیرمعحصولالّسالمة دستیابیبهخیر،همراهباسالمتی

ْمِنیِةوالَخیر
ُ
َفُرباأل َجاُةوالظَّ النَّ نجاتودستیابیبهآرزوهاوخیر

ْمِنیةِ
ُ
َفُربالَخیِرواأل ،والظَّ رِّ َجاُةمنالشَّ النَّ نجاتازشرودستیابیبهخیروآرزوها

الفوزهوالخالصمنالمکروهمعالوصولالی
المحبوب

رهاییازناخوشیورسیدنبهمحبوب

شکل2:نکاتکلیدیدرتعاریفواژهشناساندربارۀ»فوز«

بامطالعهوبررسیدیدگاهلغتشناساندربارۀ»فوز«درمییابیمکههمۀتعاریفیادشدهبهدوچیز
اشارهدارند:

1-نجاتازشّر2-دستیابیبهخیر.

بررسی و تحلیل تعاریف واژه شناسان دربارۀ »فالح و فوز« 
پسازشناساییوگردآوریتعاریفواژهشناسان،برایفهمبهترتعریفهاوروشنشدنجنبههایآن،

نوبتبهبررسیوتحلیلتعاریفمیرسد.

1 . مجمع البحرین؛ مادۀ فوز.
2 . الفروق فی اللغة، بیروت: داراالفاق الجدیدة، چاپ اول، بی تا؛ ص205.
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که است نهفته نکته این فالح مفهوم در میشود: فهمیده چنین واژهشناسان تعاریف مجموعۀ از
انسانپیوستهدرزندگیخودگرفتاراستیاموانعیویراازرسیدنبههدفشبازمیدارد.بنابراینبرای
دستیابیبهخیرونجاتازشرور)گرفتاریهاورنجها(،کههمگانبهدنبالآنهستند،الزماستبا
شکافتنسختیهاوعبورازموانع،برمشکالتپیروزشدواینهمانسعادتوکامیابیاستکهراحتی،

آسایشوسرورهمیشگیرابهارمغانمیآورد.
ازاینرو»اگردستیابیبهسعادترافالحخواندهاند،بهاینعنایتاستکهموانعراشکافته،کنار

میزندورخسارمطلوبرانشانمیدهد.«1
آنچهبیشازهمهدرعباراتواژهشناسان،بهچشممیخوردوعنصرمحوریبهنظرمیآید؛دستیابی
بهخیروبقایدرآناست.والزمۀآن،عبورازموانعورهاییورستنازشروراست.درنتیجهازمجموع
آنچهگفتهشد،معلوممیشودکهازنگاهواژهشناسان،مفهوم»فالح«فرایندیچهارمرحلهایبهشکل

زیردارد:

شکافتنموانعوعبورکردنازآنهارهاییازشروردستیابیبهخیربقایدرخیر

شکل3:فرایندمفهوم»فالح«ازنگاهواژهشناسان

مفهوم »فالح« از دیدگاه اندیشمندان اسالمی
دراینقسمت،باگردآوریتعاریفاصطالحی»فالح«ازدیدگاهعالماناخالقومفسرانقرآنکریمبه

چندموردازآنهااشارهمیکنیم:
1-عالمهسیدمحمدحسینطباطبایی2دربارهفالحفرمودهاند:

فالحبهمعنایپیروزیورسیدنبهمقصدواستیالیبرخواستهخویشاست،واین
استیالیبرمرادوفالحهماناستکهخداوندمتعالآنراازجملهبهتریننویدها
ْفَلَح

َ
ْدأ
َ
برایمؤمنینقراردادهوآنهارابهنیلبهآنبشارتدادهوفرمودهاست:﴿ق

اْلُمْؤِمُنوَن﴾2وآیاتیکهایننویدرامیدهندزیادندودرهمهآنهااینلفظبطورمطلق
بکاررفتهومعلوماستکه"فالِح"مطلق،همرسیدنبهسعادتراوهمرستگاری
1 . طباطبایی، سید محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسالمی )وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم(، چاپ پنجم، 1374ش؛ ج6، ص 20.
2 . مؤمنون/ 1.
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بهنیلبهحقیقتراوهمغلبهبرشقاوتوباطلودفعآنراهمدردنیاوهمدر
آخرتشاملمیشود.امادردنیابرایاینکهمردمیرستگارندکهمجتمعشانصالح
وافرادآنمجتمعهمهاولیایخداوصالحباشندومعلوماستکهدرچنینمجتمع
کهپایهاشبرتقواوورعاستوشیطاندرآنراهنداردمیتوانمزۀزندگیواقعیرا
چشیدهوبهعالیتریندرجهلذتوبرخورداریازحیاتنائلشد.وامادرآخرتبرای

اینکهچنینمردمیدرآخرتدرجواررحمتخدایند.1
ایشاندرجایدیگرمینویسد:

کلمه"فالح"بهمعنایظفریافتنوبهدستآوردنورسیدنبهآرزواست.واینبه
دونحواست:یکیدنیوی،ودیگریاخروی،اماظفردنیویرسیدنبهسعادت
زندگیاست،یعنی،بهچیزیکهزندگیراگواراسازد.وآندردرجهاولبقاءو
سپستوانگریوعزتاست.وظفراخرویدرچهارچیزخالصهمیشود:بقاییکه
فناءنداشتهباشد،غناییکهدستخوشفقرنشود،عزتیکهآمیختهباذلتنباشدو
علمیکهمشوبباجهلنباشد،وبههمینجهتگفتهاند:“عیشیجزعیشآخرت
نیست”پساگردستیابیبهسعادترافالحخواندهاند،بهاینعنایتاستکهموانع

راشکافته،کنارمیزندورخسارمطلوبرانشانمیدهد.2
2-آیتاللهعبداللهجوادیآملیمعتقدند:»ازمجموعخیروسعادتدنیاییوآخرتیبه»فالح«تعبیر

میشود.«3
3-آیتاللهمحمدتقیمصباحیزدی،»فالح«رابهرستگاریوخالصشدنازگرفتاریورسیدن

بههدفومطلوب،تعریفمیکند.4
»فالح« تعریف در ـ القرآن تفسیر  فی  البیان  أطیب  تفسیر نویسندۀ ـ طیب عبدالحسین سید 4-

مینویسد:
فالحبهمعنیسعادتورستگاریونیلبهفیوضاتدنیویواخرویاست.5

1 . همان.
2 . همان، ج 15، ص4.

3 . تفسیر ترتیبی تسنیم، محقق: عبدالکریم عابدینی، قم: نشر اسراء، چاپ دوم، زمستان 1388ش؛ ج 16، ص 778.
4 . اخالق در قرآن، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، چاپ سوم،1389ش؛ ج1، ص33.

5 . أطیب البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: انتشارات اسالم، چاپ دوم،1378ش؛ ج9، ص 355.
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ونیزمیگوید:
فالحورستگاریبهایناستکهنهدرحالتنزعونهدرقبرونهدرعالمبرزخونه

درصحرایمحشرهیچگونهآسیبینداشتهباشد.1
همودرجایدیگرنوشتهاست:

رستگار؛کسیاستکههیچگونهعذابینداشتهباشدوازهیچگونهفیضیمحروم
نشود.2

5-عالمهحسنمصطفویمینویسد:
فالح:بمعنیپیروزشدناست،یعنینجاتپیداکردنازشروروفسادودركکردن

خیروصالحاست.3
6-آیتاللهناصرمکارمشیرازی،فالحرابهدونوِعدنیویواخرویتقسیمنمودهومینویسد:

فالفالحالدنیويأنیحیااإلنسانحّرامرفوعالّرسولعزیزالنفسغیرمحتاج،وال
یمکنتحقیقکّلذلكإاّلفيظاللاإلیمانوالتمّسكبالّلهوبرحمته.أّمافالح
اآلخرةفهوالحیاةفينعیمخالدإلیجانبأصدقاءجدیرینطاهرین،حیاةالعّزو

الرفعة.4
7-نویسندۀتفسیرأنوار العرفان فی تفسیر القرآنگفتهاست:

فالحوفلحوافالحبمعنیرستگاریونجاتازمشکالتوعبورازآنورسیدنبه
آسایشاستودرقرآنهمهجاازبابافعالبکاربردهشدهوشاملرستگاریدنیا

وآخرتاست.5
8-جاللالدینسیوطینیزدرتعریففالحچنینگفتهاست:»اْلُمْفِلُحون:الفائزونبالجنةالناجون

منالنار.«6

1 . همان؛ ج10، ص 266.
2 . همان؛ ج13، ص 15.

3 . تفسیر روشن، تهران: مرکز نشرکتاب، چاپ اول، 1380ش؛ ج5، ص 24.
4 . األمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، مدرسه امام علی بن ابی طالب7، چاپ اول،1421ق. ج 10، ص 417.

5 . داورپناه، ابوالفضل، أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات صدر، چاپ اول، 1375ش؛ ج1، ص 177.
6 . تفسیر الجاللین، ص 5.
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9-عالمهطبرسیدرتفسیرخودمیگوید:»المفلح:الفائزبالبغیة،کأّنهاّلذیانفتحتلهوجوهالّظفر.«1
خالصۀنظریاتاندیشمنداناسالمیدرتعریفاصطالحی»فالح«بهشرحزیراست:

استیالیبرخواستۀخویش
رسیدنبه

مقصدوآرزو پیروزی عالمه
طباطبایی

خیروسعادتدنیویواخروی جوادیآملی

رستگاری رسیدنبههدفومطلوب مصباحیزدی

سعادت رستگاری نیلبهفیوضات عبدالحسین
طیب

درککردنخیر نجاتپیداکردن پیروزشدن مصطفوی

زندگیدرنعمت
جاودان آزادی بینیازی زندگیباعزت مکارمشیرازی

رستگاری
رسیدنبه
آسایش

عبورازمشکالت انوارالعرفان

نجاتازآتش دستیابیبهبهشت سیوطی

دستیابیبهحاجت طبرسی
شکل4:فهرستتعاریفاصطالحی»فالح«ازنگاهعالماناخالقومفسران

ازمجموعتعاریفعالماناخالقبهفرایندزیردستمییابیم:

رستگاریونجاترسیدنبهمقصد)خیرجاودانه(دردنیاوسعادتدرآخرت
شکل5:فرایندفالحدرتعاریفعالماناخالقومفسران

مقایسه فالح اصطالحی معنای با آن »فالح«، درباره واژهشناسان تعاریف نتیجۀ به نگاه با اکنون
میکنیمتاتفاوتهاوشباهتهایهریکآشکارشود.

1 . تفسیر جوامع الجامع، ج 1، ص 16.
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شکافتنموانعوعبورکردنازآنهارهاییازشروردستیابیبهخیربقایدرخیر

شکل6:فرایندمفهوم»فالح«ازنگاهواژهشناسان
ازتطبیقومقایسۀتعاریفواژهشناسان،عالماناخالقومفسرانقرآنچنینبرمیآیدکه؛تفاوت
چشمگیریمیانتعریفهامشاهدهمیشود.هرچندالزمۀرستنونجات،»شکافتنموانعوعبورکردناز
آنها«و»رهاییازشرور«است،ولیسعادت،نتیجۀفالحاستنهمعنایآن.واستیالیبرهدفوزندگی
بدان تنهاعالمهطباطبایی برجستهایاستکه نکتۀ بقایدرخیراست، نعمتجاودانکههمان در
اشارهنمودهاست.بااینهمه،»بقایدرخیر«در»مفهوماصطالحیفالح«بهروشنیدیدهنمیشود.در

صورتیکهفالحدرزبانباستانیعرب،بهمعنایبقاءوماندگاریبودهاست.1
کوتاهسخنآنکه،فالحبهمعنای»رستنبههمراهرسیدن«است.نهفقطرستگاری.بلکهرستناز

شرورورسیدنبهخیراتپایداردردنیاوآخرت،وبقایدرآن،معنایکامِل»فالح«است.

واژۀ متضاد با فالح
به نیز را بافالح واژۀمتضاد بهتراست، بهمفهومدرستفالح، بیشترجهتدستیابی بررسی برای
بحثبگذاریمتاهمۀجوانبفالح،بهخوبیآشکارگردد.بههمینمنظور،واژه»خیبه«،درقرآنکریماز

کلماتمتضادبافالحاستکهدرپنجآیۀقرآنبهکاررفتهاست.2
اینواژه،بهمعنایازبینرفتنخواستهوطلبآدمی3،ناامیدیازرسیدنبهنتیجهایاستکهامید

رسیدنبهآنوجودداشتهباشد.4
مرحوممصطفویباتقسیمحاالتانسانبه؛مزّکیومدّسس،واژۀ»الخیبة«رادربرابرفالح،قرار

میدهدومینویسد:
فالمزّکیهو اّمامدّسس، و اّمامزّکی الحالتین: یخلومناحدی انسانال فکّل
المفلح،والمدّسسهوالخائب،والثالثلهما.وظهرأّنالفالحوالفتحوالظفر:

1 . واحدی فرد، محمد صادق؛ پیشین.
2 . ابراهیم: 15، طه: 61، طه: 111، شمس: 9و10، آل عمران: 127.

3 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن، بیروت: نشر دارالقلم، چاپ اول، بی تا؛ ص16.
4 . طباطبایی، سید محمد حسین، پیشین؛ ج14، ص 173.
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اّنماهيفيمقابلةالخیبة.والیخفیأّنعدمالتوفیقوفقدانحصولالغرضو
الوصولالیالهدفوالمقصودفيطولالحیاة:هوآخردرجةالمحرومیةونهایة
مرتبةالیأس،ویعّبرعنهبالخیبة،ویقابلهاالفالحوفتحالبابللخیروالرحمةوالظفر
بالمقصود،ولهذاتریالتعبیربالخیبةفيمقامالمجازاةالشدیدوالمعاقبةالکلیةعلی
ْویْکِبَتُهْمَفیْنَقِلُبواخاِئِبیَن﴾1ايفلمیظفروا

َ
ِذیَنَکَفُرواأ الکافرین.﴿ِلیْقَطَعَطَرفًاِمَنالَّ

بمایستهدفونولمینالوابمایریدونفيحیاتهمالدنیویة.2
خیبهبهمعناییأسومحرومیتپسازامیدداشتنبهحصولغرضومقصدنهاییدرطولزندگی
است.اینآخریندرجۀمحرومیتوآخرینمرحلۀیأسوناامیدیدرآدمیاستواینمعنادربرابرفالح

قراردارد.
بنابراین؛عنصرمحوریدر»خیبه«؛محرومیتونرسیدناست.کهسببیأسوناامیدیدرانسان

میشود.وعنصربنیادیندرفالح،برخورداریورسیدناستکهموجبامیدوتالشخواهدبود.
دادِن دست به برای کریم قرآن مفسران و اخالق عالمان واژهشناسان، دیدگاه بررسی با تاکنون

مفهومیدرستازواژۀفالح،بهعناصررهیدنازشرورورسیدنبهخیراتوبقایدرآن،رسیدیم.

مفهوم»فالح« از دیدگاه قرآن و حدیث
اکنوننوبتآنرسیدهاستکهمعناومفهوِمدریافتیازلغتواصطالحرابهمتوندینیاعّمازآیاتقرآن

وروایاتمعصومان:عرضهکنیمتادرستیوکاستیآنروشنشود.
واژۀ»فالح«تعداد40مرتبهدر24سورهو40آیۀقرآنکریمآمدهاست.وهمچنینواژۀ»فوز«در26

آیۀقرآنذکرشدهاست.درادامهبهبرخیازآنهاکهبهاینموضوعمربوطاستاشارهمیکنیم.
1 ْفَلَحَمنَتَزّکَی﴾3.

َ
ْدأ
َ
﴿ق

2 ْفَلَحاْلُمْؤِمُنوَن﴾4.
َ
ْدأ
َ
﴿ق

1 . آل عمران/ 127.
2 . مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1430ق، ج 3، ص 157. 

3 . اعلی/ 14.
4 . مؤمنون/ 1.
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3 ُکْمُتْفِلُحوَن﴾1. َهَواْبَتُغوْاِإَلیِهاْلَوِسیَلَةَوَجاِهُدوْافِیَسِبیِلِهَلَعلَّ ُقوْااللَّ ِذیَنَءاَمُنوْااتَّ یَهاالَّ
َ
﴿یأ

4 یَطاِنَفاْجَتِنُبوُه. ْنَعَمِلالشَّ ْزاَلُمِرْجٌسمِّ
َ
نَصاُبَواأْل

َ
َماالَخْمُرَواْلَمیِسُرَواأْل ِذیَنَءاَمُنوْاِإنَّ یُهاالَّ

َ
﴿یأ

ُکْمُتْفِلُحوَن﴾2 َلَعلَّ
 ُکْمُتْفِلُحوَن﴾3	. ُکْمَواْفَعُلوْااْلَخیَرَلَعلَّ ِذیَنَءاَمُنوْااْرَکُعوْاَواْسُجُدوْاَواْعُبُدوْاَربَّ یَهاالَّ

َ
﴿یأ

6 ُکْمُتْفِلُحوَن﴾4. یَهاْلُمْؤِمُنوَنَلَعلَّ
َ
ِهَجِمیًعاأ ﴿ُتوُبوْاِإلَیاللَّ

7 ِلُموَن﴾5. ُهاَلیْفِلُحالظَّ ﴿ِإنَّ
8 ْوَلئَكُهُماْلُمْفِلُحوَن﴾6.

ُ
َفَمنَثُقَلْتَمَواِزیُنُهَفأ ﴿َواْلَوْزُنیْوَمئٍذاْلَحقُّ

9 ْوَلئَكُهُم.
ُ
ْوَلئَكلَهُماْلَخیَراُتَوأ

ُ
نُفِسِهْمَوأ

َ
ْمَوالِهْمَوأ

َ
ِذیَنَءاَمُنوْاَمَعُهَجاَهُدوْاِبأ ُسوُلَوالَّ ﴿َلِکِنالرَّ

اْلُمْفِلُحوَن﴾7
10 ْوَلئَكُهُماْلُمْفِلُحوَن﴾8.

ُ
َنْفِسِهَفأ ﴿َوَمنیوَقُشحَّ

11 َةَفَقْدفاَز﴾9. ْدِخَلاْلَجنَّ
ُ
اِرَوأ ﴿َفَمْنُزْحِزَحَعِنالنَّ

12 ﴿َمْنیْصَرْفَعْنُهیْوَمِئٍذَفَقْدَرِحَمُهَوذِلَكاْلَفْوُزاْلُمبین﴾10.

13 ِهذِلَكُهَواْلَفْوُزاْلَعظیم﴾11. ْنیاَوِفیاآلِْخَرِةالَتْبدیَلِلَکِلماِتاللَّ ﴿َلُهُماْلُبْشریِفیاْلَحیاِةالدُّ
14 ُهْمفیَرْحَمِتِهذِلَكُهَواْلَفْوُزاْلُمبین﴾12. اِلحاِتَفیْدِخُلُهْمَربُّ ذیَنآَمُنواَوَعِمُلواالصَّ االَّ مَّ

َ
﴿َفأ

15 ولِئَك.
ُ
ِهَوأ ْعَظُمَدَرَجًةِعْنَداللَّ

َ
ْنُفِسِهْمأ

َ
ْمواِلِهْمَوأ

َ
ِهِبأ ذیَنآَمُنواَوهاَجُرواَوجاَهُدوافیَسبیِلاللَّ ﴿الَّ

1 . مائده/ 35.
2 . مائده/90.

3 . حج/ 77.  
4 . نور/ 31.

5 . انعام/ 135.
6 . اعراف/ 8.
7 . توبه/ 88.
8 . حشر/ 9.

9 . آل عمران/ 185.
10 . انعام/ 16.

11 . یونس/ 64.
12 . جاثیه/ 30. 
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ُهُماْلفاِئُزون﴾1
16 ِةُهُماْلفاِئُزون﴾2. ْصحاُباْلَجنَّ

َ
ِةأ ْصحاُباْلَجنَّ

َ
اِرَوأ ْصحاُبالنَّ

َ
﴿الیْسَتویأ

باکنارهمچیدنآیاتفالحوفوز،سهسیاقدرآنهادیدهمیشود:دستهایازآیات،اوصافیرابر
میشمردکهدرآینۀآنها»مفلحون«رابهتماشامیگذارد.دستۀدیگرکهدرمقابلآیاتِدستۀنخست
است،آشکارافالحوفوزراازافراِدباویژگیهاومشخصاتخاص،نفیمیکند.وسرانجامدستۀسوم،
فالحوفوزراهدفاعمالوکرداردرست،میشمارد.اینآیات،عناصرساختاریفالحوفوزرابرایافراد

معرفیمیکندتاآنانرابهسویفالحوفوزترغیبکند.
ازمیاناینآیات،تنهاازدودستۀنخستمیتوانمفهومفالحرابهدستآورد.

درآیاتفوق،اوصافیازجمله؛تزکیه،ایمان،مجاهدت،مراقبت،انجامخیرات،توبه،ستمنکردن،
هجرت،رهاییازبخل،ورودبهبهشتو...ازویژگیهایاهلفالحوفوزشمردهشدهاست،ایناوصاف

چندمسئلهرابیانمیکند:
1.اهلفالح،هدفیواالومقدس،پیشرودارند،وآنرضایتخداوندسبحاناست.

2.اهلفالح،درراهخدامجاهدت،مراقبتواستقامتدارند.
3.مفلحون،رهیدنورستنازموانعرامدنظردارند.

4.اهلفالح،ترازویاعمالشانازعملصالح،سنگیناست،لذادربهشتمنزلمیگیرند.
درروایاتمعصومان:نیزبیاناتیوجودداردکهائمهبهتبیینمفهومفالح،معرفیعواملوموانعآن

پرداختهاندکهدرادامه،تعدادیازآنهاراذکرمیکنیم:
ْعَطاِنیَها

َ
يِفیَكَخْمَسِخَصاٍلَفأ ْلُتَربِّ

َ
يَسأ ِه6:یاَعِلیِإنِّ اَلَرُسوُلاللَّ

َ
1-امامرضا7فرمود:ق

ِة.3 ْکَبُرَمْکُتوٌبَعَلیِهاْلُمْفِلُحوَنُهُماْلَفاِئُزوَنِباْلَجنَّ
َ
ْنیْجَعَلَكَحاِمَلِلَواِئيَوُهَوِلَواُءاللهاأْل

َ
َحُدَهاأ

َ
أ

ْهَتِبَداِراْلَبَقاِءَفَقْدَفاَزِقْدُحَكَوُفِتَحْتَلَك ْعَرْضَتَعْنَداِراْلَفَناِءَوَتَولَّ
َ
2-امامعلی7فرمود:»ِإَذاأ
َجاِحَوَظِفْرَتِباْلَفاَلِح.«4 ْبَواُبالنَّ

َ
أ

1 . توبه/ 20.
2 . حشر/ 20.

3 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار األنوار، 111جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403 ق، ج8، 
ص 4، باب 18، ح 5.

4 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ پیشین، ص139، ح 2435.
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3-امامعلی7فرمود:»َمْنَلْمیَجاِهْدَنْفَسُهَلْمیَنِلاْلَفْوَز.«1
ولئكهمالمفلحون﴾فرمود:

ُ
4-امامصادق7درتفسیرعبارت﴿أ

أي الناجون ممّا منه یوجلون الفائزون بام یأملون2؛ پریوزی و نجات از آنچه می ترسند و 
رسیدن به آنچه آرزو دارند.

تحلیل مفهوم »فالح و فوز« در قرآن و حدیث
پسازمطالعه،بررسیوجمعبندیدادههاِیآیاتوروایاتدرماهیتفالحوفوز،بهنظرمیرسدواژۀ
»فالح«،مفهومیترکیبیداشتهباشد؛زیرادرفالح،نوعیسختیوزحمتدیدهمیشود.وبرایعبوراز
موانعرسیدنبهفالح،جهادوتحملسختیالزماست.کهنتیجۀاینتحملزحمتومبارزه،خیرپایدار
خواهدبود.واینخیرپایدارهمانورودبهبهشتجاودان،رسیدنبهبقایبدونفنا،سروربدونحزنو
بدی،برخورداریازرضوانالهیو...درنتیجهازیکسو،رستگاریورهاییازبدیهاوازسویدیگر،

رسیدنودستیابیبهخیرپایدار،درمفهومفالح،وجوددارد.

تحلیل مفهوم استخراجی فالح از قرآن و حدیث 
ازآنچهگذشت،روشنمیشودکه»فالح«،ساختاریچندقسمتیداردکهعبارتاستاز؛»رهیدناز
شرورورسیدنبهخیرپایداردردنیاوآخرتوپایداریدرآن«.ناگفتهخودپیداستکهالزمۀتمامیاین

مراحل،جهادوعبورازموانعپیِشروست.

عناصرمفهومفالح
وآخرتدردنیاازشروررهیدن

بقایدرخیروآخرتدردنیاپایداربهخیررسیدن
شکل7:عناصرمفهوم»فالح«ازنگاهمتون

مانند: آیاتی دانستهاست. بهفالح راهرسیدن تنها را تزکیۀنفس آموزههایدینی، بههمیندلیل
 نُفِسُکْمَوَمنیوَقُشحَّ

َ
نِفُقوْاَخیرًاأّل

َ
ِطیُعوْاَوأ

َ
َهَمااْسَتَطْعُتْمَواْسَمُعوْاَوأ ُقوْااللَّ ْفَلَحَمنَتَزّکَی﴾3و﴿َفاتَّ

َ
ْدأ
َ
﴿ق

1 . همان؛ ص 243، ح 4944.
2 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، پیشین، ج64، ص 18.

3 . اعلی/ 14.
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ْوَلئَكُهُماْلُمْفِلُحوَن﴾1.راهرسیدنبهفالحراتزکیهنفس،خویشتنداری،اطاعت،انفاقورهایی
ُ
َنْفِسِهَفأ

ازبخلشدیدنفس،میداند.اینبیانقرآنینشانمیدهدکهنفسآدمی،خواستههاوامیالبیمهاری
داردکهاگرمدیریتنشوندهمۀشروروپستیهارابهدنبالخواهدآورد.

بنابراینبایدباجهادومبارزۀمستمر،آنراتزکیهورامکرد.چونازسوییطبیعتانسان،بهکفر،
شرک،بخل،گناه،بازیوسرگرمیودیگرشرور،گرایشدارد.وازسویدیگر،فطرتاو،طالِبایمان،
ذکرالله،جهاد،صداقت،عملصالحو...است.دراینمیان،کسیکهباایمانوتزکیه،طبیعِتخودرا
بهامارِتعقلدرآورد،ازهمۀشروروپلیدیهارهایییافتهوبهخیرپایدارکههمانزندگیهمراهباسرور
ورضایت،آزادیازعذابودستیابیبهبهشتجاودانوباریافتنبهرضوانوجوارالهیاست،دست
آیاتوروایاتذکرشده،قابل مییابد.وشرطاساسِیآنمجاهدتواستقامتاست.درهمینراستا،

تطبیقوتفسیرمیباشند.آیاتیمانند:
ُکْمُتْفِلُحوَن﴾2 َهَواْبَتُغوْاِإَلیِهاْلَوِسیَلَةَوَجاِهُدوْافِیَسِبیِلِهَلَعلَّ ُقوْااللَّ ِذیَنَءاَمُنوْااتَّ یَهاالَّ

َ
1-﴿یأ

یَطاِنَفاْجَتِنُبوُه ْنَعَمِلالشَّ ْزاَلُمِرْجٌسمِّ
َ
نَصاُبَواأْل

َ
َماالَخْمُرَواْلَمیسُرَواأْل ِذیَنَءاَمُنوْاِإنَّ یَهاالَّ

َ
2-﴿یأ

ُکْمُتْفِلُحوَن﴾3 َلَعلَّ
ْوَلئَكُهُماْلُمْفِلُحوَن﴾4

ُ
َنْفِسِهَفأ 3-﴿َوَمنیوَقُشحَّ

شکل به و میداند گناه از اجتناب و ایثار جهاد، تقوا، ایمان، نتیجه را فالح روشنی، به آیات این
غیرمستقیم،بهسختیهاومشکالتراه،اشارهمیکندوازاینرهگذر،تالشبرایرستنورهیدناز

شروررایادآورمیشود.
روایت»َمْنَلْمیَجاِهْدَنْفَسُهَلْمیَنِلاْلَفْوَز.«وکالمامامصادق7کهدربارهمومنانکامل،فرمودند:

َرُة بِاإِلخواِن يف حاِل الیرِس َوالُعرِس، امُلؤثِروَن َعىل أنُفِسِهم يف حاِل الُعرِس، َكذلَِك  ُهُم الَبَ
َفقاَل: ﴿َو یْؤثُِروَن َعىَل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِْم َخَصاَصٌة َو َمن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه  َوَصَفُهُم اهللُّ 

َفُأْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن﴾، فازوا َواهلل وأفَلحوا.
درهمینمسیر،یعنی؛بهآزادیورهاییازسختیهاوبدیهامعنامیشوند.

1 . تغابن/ 16.
2 . مائده/ 35.
3 . مائده/ 90.
4 . حشر/ 9.
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دربخشیدیگرازآیاتقرآنواحادیِثرسیده،ازآثارورهآورِدفالح،سخنبهمیانآمدهاست.مانند:
ْوَلئَكُهُماْلُمْفِلُحوَن﴾1همچنینروایتامیرالمومنین7درتفسیرعباراتاذانو

ُ
﴿َفَمنَثُقَلْتَمَواِزیُنُهَفأ

اقامه،بااشارهبهمعناییفراترازرستگاریورهایی،میفرمایند:
ُه یُقوُل َأْقبُِلوا إَِل َبَقاٍء َل َفنَاَء َمَعُه َو َنَجاٍة َل َهاَلَك َمَعَها َو  ا َقْوُلُه َحّي  َعىَل  اْلَفاَلِح  َفإِنَّ ... َو َأمَّ
وٍر َل ُحْزَن  َتَعاَلْوا إَِل َحیاٍة َل َمْوَت َمَعَها َو إَِل َنِعیٍم َل َنَفاَد َلُه َو إَِل ُمْلٍك َل َزَواَل َعنُْه َو إَِل ُسُ
َمَعُه َو إَِل ُأْنٍس َل َوْحَشَة َمَعُه َو إَِل ُنوٍر َل ُظْلَمَة َمَعهُ  َو إَِل َسَعٍة َل ِضیَق َمَعَها َو إَِل َبَْجٍة َل 
ٍة َل  ٍة َل ُسْقَم َمَعَها َو إَِل ِعزٍّ َل ُذلَّ َمَعُه َو إَِل ُقوَّ اْنِقَطاَع َلَا َو إَِل ِغنًى َل َفاَقَة َمَعُه َو إَِل ِصحَّ
ْنیا َو اْلُعْقَبى َو َنَجاِة اْلِخَرِة  وِر الدُّ ُلوا إَِل ُسُ َضْعَف َمَعَها َو إَِل َكَراَمٍة یا َلَا ِمْن َكَراَمٍة َو َعجِّ
ُه یُقوُل َسابُِقوا إَِل َما َدَعْوُتُكْم إَِلیِه َو إَِل َجِزیِل  ِة الثَّانِیِة َحّي  َعىَل  اْلَفاَلِح  َفإِنَّ َو اْلُوَل َو يِف امْلَرَّ
ٍد صلی اهلل علیه  اْلَكَراَمِة َو َعظِیِم امْلِنَِّة َو َسنِّي النِّْعَمِة َو اْلَفْوِز اْلَعظِیِم َو َنِعیِم اْلََبِد يِف ِجَواِر ُمَمَّ

وآله  يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َمِلیٍك ُمْقَتِدر.2
ولئكهمالمفلحون﴾ کهفرمودند:

ُ
ازمیانروایاتنقلشده،سخنامامصادق7درتفسیرعبارت:﴿أ

»أيالناجونمّمامنهیوجلونالفائزونبمایأملون«،اشارۀآشکاریبهماهیت»فالح«دارد.زیرا؛نجاتاز
مکروهاتورسیدنبهمحبوبهادرمعرفیمفلحون،بهکاررفتهاست.ومانیزدرمفهومشناسیفالح،

بههمینمعنارهنمونشدیم.
به اها﴾ َدسَّ َمْن ْدخاَب

َ
ق َو اها َزکَّ َمْن ْفَلَح

َ
أ ْد
َ
﴿ق آیۀ نیزدرضمنتفسیر 2 مرحومعالمهطباطبایی

برمّدعایمااست. بههدف،اشارهمیکند.کهشاهدیدیگر یعنی؛رسیدن بخشدوممفهومفالح،
ایشانمینویسد:

کلمۀفالحکهمصدرثالثیمجرد"افلح"است،و"افلح"ماضیازبابافعالآناست،بهمعنایظفر
یافتنبهمطلوبورسیدنبههدفاست،برخالف"خیبت"کهبهمعنایظفرنیافتنونرسیدنبههدف

است.3
باتوّجهبهمعناییکهبرایکلمهفالح،فوزوخیبه،بهدستآوردیمایناّدعاتقویتمیشودکهدر

برخیترجمههادربازتابمعنایفالح،نقصونارساییوجوددارد.

1 . مؤمنون/ 102.
2 . ابن بابویه، محمد بن علی )صدوق(؛ التوحید، قم: جامعۀ مدرسین، چاپ اول، 1398ق، ص 240، باب 34.

3 . طباطبایی، سید محمد حسین؛ پیشین، ج 20، ص 500.
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ُکْم َهَواْبَتُغوْاِإَلیِهاْلَوِسیَلَةَوَجاِهُدوْافِیَسِبیِلِهَلَعلَّ ُقوْااللَّ ِذیَنَءاَمُنوْااتَّ یَهاالَّ
َ
براینمونهدرترجمۀآیه﴿یاأ

ُتْفِلُحوَن﴾1ازمیانتعداد55ترجمهقرآنکریم2بهجزچهارترجمه،همگیواژه»فالح«رابه»رستگاری«
ترجمهکردهاندکهبهنمونههاییازآناشارهمیکنیم:

1.الهیقمشهای:»ایاهلایمان،ازخدابترسیدوبهسویاووسیلهجوییدودرراهاوجهادکنید،
باشدکهرستگارشوید.«

2.شعرانی:»ایآنکسانیکهایمانآوردیدبترسیدازخداوبجوئیدبسویاووسیلهوجهادکنیددر
راهاوباشدکهشمارستگارشوید.«

3.موسویگرمارودی:»ایمؤمنان!ازخداوندپرواکنیدوبهسویاوراهجوییدودرراهاوجهادکنید
باشدکهرستگارگردید.«

4.مجتبوی:»ایکسانیکهایمانآوردهاید،ازخداپرواکنیدوبهسویاودستاویزبجوییدودرراهاو
جهادکنید،باشدکهرستگارشوید.«

5.مشکینی:»ایکسانیکهایمانآوردهاید،ازخداوندپرواکنیدو)برایتقّرب(بهسویاو)ازمقّربان
درگاهشوازعملهایصالح(وسیلهبجوییدودرراهاوجهادکنید،شایدرستگارگردید.«

6.مکارمشیرازی:»ایکسانیکهایمانآوردهاید!از)مخالفتفرمان(خدابپرهیزید!ووسیلهای
برایتقرببهاوبجوئید!ودرراهاوجهادکنید،باشدکهرستگارشوید!«

7.صفارزاده:»ایکسانیکهایمانآوردهاید!ازعدماطاعتاوامرالهیبپرهیزیدوبراییافتنوسیلۀ
تقّرببهذاتاقدسشبکوشیدباشدکهرستگارشوید.«

درمیانمترجمان،مرحومفیضاالسالم،درترجمۀآیۀفوق،باذکرعباراتتفسیری،ترجمهراتقویت
میکند.وبرایتبیینوترجمۀکامِل»فالح«،باآوردنعبارتیدرداخلپرانتزمینویسد:

بادوستانخداورسولوفسادوتباهکاریدرزمیندوستداشتنمالو )وچونسببجنگیدن
داراییومنافعوسودهایدنیویاستمردمرابهکاریکههمهخیراتونیکیهایدنیاوآخرترادر
برداردراهنمایینمودهمیفرماید:(ایکسانیکهایمانداریدو)بهخداورسول(گرویدهاید)اگرخیرو
نیکیونفعوسوددنیامیخواهید(از)مخالفتاحکام(خدابترسید،ووسیلهودستآویزوآنچهکهشما
رابهخدانزدیکمیکندبطلبیدوبهدستآورید،ودرراهاو)بهدستوزبانودلوشمشیربادشمنان

1 . مائده/ 35.
2 . تمامی ترجمه های موجود در نرم افزار جامع التفاسیر نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی. 
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آشکارونهان(جهادوپیکارنمائیدتارستگارشوید)خیرونیکیدنیاوآخرترادریابید(.
بقاءدر بهعنصر به»پیروزی«ترجمهنمودهو را یادشده،فالح آیۀ کشف االسراردرترجمۀ صاحب

مفهومفالح،اشارهمیکندومینویسد:
َه:بپرهیزیدازخشموعذاب اللَّ ُقوا اتَّ آَمُنوا:ایایشانکهبگرویدند، ِذیَن الَّ یَها

َ
أ یا

خدای،َواْبَتُغواِإَلیِهاْلَوِسیَلَة:وبوینزدیکیجویید،َوجاِهُدواِفیَسِبیِلِه:وبازکوشید
ُکْمُتْفِلُحوَن:تامگربرراهپیروزیبمانید. بادشمنویازبهروی،َلَعلَّ

دراینمیان،صاحبتفسیر روشن،فالحرابهپیروزیترجمهکردهاست.1همچنیندرترجمهدهمهجری،
ازفالح،بهفیروزییادشده.وصاحبتفسیر روض الجنان،درترجمهفالح،ازواژهظفربهرهبردهاست.2

ُطرفهآنکه،هیچیکازمترجمانومفسرانیادشدهبهمعناومفهومکامِلفالح،نپرداختهاند.و
ترجمۀآنهاناقصونارسااست.

نتیجه گیری
دراینپژوهشبرایبهدستآوردنمفهومصحیحوروشنیاز»فالح«درقرآنوحدیث،باسبکخاِص
مفهومشناسِیواژگاناخالقی،بهسراغواژهشناسان،عالماناخالقومفسرانقرآنکریمرفتهوسپس
معنایدریافتیرابهمتونقرآنوروایاتعرضهکردیمودرپایانباتحلیلمحتوایِیمتن،بهمفهومی

جامعدستیافتیم.
بنابرمطالبپیشین،نقصونادرستیترجمۀکسانیکه،فالحرافقطبه»رستگاری«معناکردهاند،
آشکارمیگرددزیرارستگاریونجات،بخشیازمفهوم»فالح«بهشمارمیآید.ومفهومفالحدرقرآنو
حدیث،ساختارچندقسمتیداردوبهمعنای»رهیدن از شرور و رسیدن به خیر پایدار دنیا و آخرت و بقای 
در آن«است.بیگمانالزمۀفالح،ایمان،عملصالح،رحمتالهیواستقامتدرمشکالتوعبوراز

موانعپیِشروست.
درپایانباتوجهبهمعنایبهدستآمدهبرای»فالح«،پیشنهادمیشوددرپژوهشیمستقل،بازتاب

ترجمۀناتمامفالحدرآراءمفسرانقرآن،بررسیشود.

1 . مصطفوی، حسن؛ تفسیر روشن، پیشین، ج 7، ص 62.
2 . رازی، حسین بن علی )ابوالفتوح(؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد: بنیاد پژوهش های آستان قدس 

رضوی، 1408ق؛ ج 6، ص 335.
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مصباحیزدی،محمدتقی؛اخالق در قرآن،قم:انتشاراتموسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(،   21

چاپسوم،1389ش.
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