
  امین در مقدمه کتاب به سوي خوشبختی می نویسد:ي مجتهده بانو

د که آرزوي شو میدر افراد بشر مخصوصاً در جماعت بانوان کسی پیدا ن
د که شو میچنین گمان پروراند، لکن نمندي در دل خود  خوشبختی و سعادت

سعادت و خوشبختی یک سرنوشت ازلی است و حصول آن مافوق تدبیر 
د و کم کسی پیدا آی میبشر است، این است که در مقام تحصیل آن بر ن

د که از بخت و اقبال خود راضی و خرسند باشد. اي خواهران محترم و شو می
د، گوش دل باز اي دوشیزگان عزیز! اگر آرزوي خوشبختی و کامیابی داری
و سعادت مند را کنید تا من راه و روش و طرز رفتار یک خانم خوشبخت 

، تا آن که بفهمید و تصدیق نمائید که خوشبختی و براي شما شرح دهم
ید و آرزو دارید. وقتی به آن برسید کن میکامیابی در چیزهائی نیست که تصور 

و عمر عزیز خود را به و در پس هر آرزوئی صدها آرزوي دیگر همراه دارید 
همین طور می گذرانید، این ها آرزوهاي بچه گانه است و عقالئی نیست. 
خوشبختی در زیادي مال و ثروت نیست، خوشبختی در جاه و شهرت نیست، 
خوشبختی در اسباب تجمالت نیست، خوشبختی در لباس مد و شیک 

  را در باطن خود پیدا کن. بدبختینیست، ریشه خوشبختی و 

  بختی و خوشبختیبد

پیش از آن که وسائل خوشبختی را فراهم کنید بایستی بدانیم خوشبختی چیست و بدبختی کدام است؟ بین حکماء و 
هر کس از دریچه فکر خود به حسب  ؛دانشمندان در موضوع خوشبختی و بدبختی و سعادت و شقاوت گفتگو بسیار است

فهمید که  کوشد. اگر خوب دقت کنید می نموده و براي اثبات آن میآمالی که دارد خوشبختی و سعادت را طوري بیان 
  خوشبختی دو رکن دارد:

   رکن اول: آسایش بدن و صحت مزاج

  دوم: آسایش فکر و استراحت خیال و آرامش روحرکن 

بین آنها هاي بدن از حالت طبیعی خارج نشوند و اعتدال و قوا و تعادل اجزاء و توازن  بدن وقتی سالم است که سلول
قرار باشد و حفظ الصحۀ بدنی یکی از شرائط اساسی نیل به سعادت به شمار می رود، بلکه صحت بدنش اساس هر بر

بختی و سعادتی است. ماها موظفیم که همیشه بدن خود را پاکیزه و سالم نگاه داریم، زیرا روح  فضیلتی و منشاء هر نیک
اي به بدن وارد شود به طوري که اخالط  گر تأثیر و تأثر کامل دارند، اگر لطمهسالم در بدن سالم است و روح و بدن در یکدی

فاسده در بدن تولید شود و تعادل بین اعضاء و توازن بین قوا را زیان رساند، مسلماً روح را از حرکت صعودي باز می دارد، 
داند، آن وقت شقاوت و بدبختی راه باز گر مید و انسان را زبون و بیچاره شو مییعنی امراض بدنی مانع از ترقیات روحانی 

  پس بایستی حتی االمکان مراعات حفظ الصحه نمود و بدن را سالم و معتدل نگاه داشت. .وردآ میکند و به انسان هجوم  می

در کار نباشد و آرزوي مال از بین برود و هیچ » حوادث احتمالی«دد که وحشت از گر میوقتی تأمین » آسایش فکري«
صل اساسی را کامالً مراعات دد که دو اگر میبزرگ نیست و آرامش روح وقتی نصیب بشر  ،خوشبختی به قدر راحت دل

  :نماید

  اول عقائد صحیح و ایمان به مبدء و معاد،

  ق نیکو که منشاء اعمال نیک گردددوم: اخال



چنانچه گفته اند همه بدبختی ها از درون ما بر می خیزد و سبب آنها خود ما هستیم. ما سهواً می پنداریم که آنها از بیرون 
اند خوشبختی هر کس  دانشمندان گفته سازیم. ند در صورتی که خود ما آنها را در داخل خود با سرشت خودمان میآی می

د؛ یعنی روح او تا چه درجه تکامل کرده ، زیرا خوشبختی کن میبیعت به چه نظر، نگاه بسته به این است که او اصالً به عالم ط
بیشتر مربوط به روح است و ریشه آن را در عقل و ادراك خود شخص بایست پیدا کرد و هر قدر درجه معرفت باال رود 

س مالزم یکدیگرند ، چنانچه د و معرفت به حق که اصول دیانت است با معرفت به نفشو میمعرفت نفس بهتر نمایان 
و هر کس خود را شناخت » هر کس خودش را شناخت خداي خود را می شناسد«پیغمبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) فرموده: 

ه استَحقَّ «شناسد و توقعات بیجا نمی نماید و حضرت امیر علیه السالم فرموده:  مرتبه و مقام خود را نیز می درِ وقَ قَ ألَ فَ ن سم
رمانَ؛ یعنی هر کس باالتر از قدر خود پس عاقل هرگز در پی » مستحق محروم شدن است.و طلب کند،  درخواست را الح

  دد و خود را در طلب آن رنج نمی دهد. گر میآرزو به آن چه در دسترس او نیست ن

که امروزه بین مردم شایع فساد اخالقی و شهوت پرستی و عیاشی و بی عفتی و دزدي و دروغ و خیانت و صدها جنایاتی 
ایمان یک عامل قوي و یک پلیس باطنی است که انسان را از کارهاي زشت  .و معاد است أگردیده ناشی از عدم ایمان به مبد

کسی که دین و ایمان ندارد به هیچ وجه نباید از وي منتظر خیر و خوبی باشیم و  که منافی با تقوي و عفت است باز می دارد.
وي را رها کنیم  يو خوشبختی نصیب او نخواهد شد، زیرا که نفس انسان مثل اسب شروري ماند که اگر جلو هرگز سعادت

و پس . م به ظاهر و باطن وي استلی است که عایو یگانه جلوگیر او ایمان به خدا ندازدا میخودش و سوارش را به هالکت 
راه سعادت و خوشبختی خود را  ،. عقل بشر بدون چراغ ایمانعقل است که به میزان شرع عمل نماید، از آن جلوگیر شهوات 

  گردد. به سوي سعادت حرکت نمود البته کامیاب خواهد شد و موفقیت نصیب او می ،شناسد، عقل اگر به همراهی ایمان نمی

عاد و و م أد که اول قدم به سوي سعادت و خوشبختی تحصیل ایمان و عقائد صحیح به مبدشو میپس از اینجا معلوم 
حکمه اسالم است .تطبیق امور با قوانین م  

خواهید از زندگی لذت ببرید و همیشه مسرور و شادمان  باشید و می میاي خواهران عزیز اگر طالب سعادت و نیک بختی 
و و موفق و کامیاب باشید و از نعمت بزرگ الهی و حیات خود بهره مند گردید دل و سریره خود را از آالیش اخالق زشت 

بی مورد در خود راه  صفات ناشایسته پاك گردانید و حسد و طمع و خود خواهی و بخل و کینه و آرزوهاي بیجا و توقعات
اي که خداوند در روح شماها نهاده ظاهر گردد ، یعنی فطرت توحید که در آیات قرآنی اشاره به  که آن فطرت اولیهمدهید تا آن

  : ( خداوند فطرت و طبیعت اولیه هر کس را بر توحید قرار داده). آن فرموده و در احادیث تصریح شده که

اگر اخالق ذمیمه و آمال نیویه و آرزوهاي گوناگون قلب را فاسد نکنند و از طبیعت اولیه وي را خارج نگردانند دل و قلب 
ی مبدء خود ابداً احتیاج به آدمی به فطرت و طبیعت خداداد بسوي مبدء و خالق خود نگران است و در اثبات توحید و شناسائ

فلسفی ندارد ؛ بلکه اگر دل قدري تصفیه شود و جالء پیدا کند ( به عین الیقین) ارتباط خود و موجودات را به حق تعالی  هلّاد
  د .کن میمشاهده 

 به هر چه می نگري جز خدا نخواهی دید  اگر به چشم حقیقت نظر کنی جهان را 
این مطلب  ،حاجات بسوي (قاضی الحاجات) مخصوصاً موقع اضطرار و بیچارگی و درماندگیچنانچه موقع دعاء و عرض 

  یعنی هر کس می فهمد که کسی هست که قادر به رفع گرفتاري اوست . د ،شو مینمایان خوب 

  و معاد باشیم. أاول قدم ما بسوي سعادت و خوشبختی این است که داراي ایمان به مبد ،خالصه
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