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 تقوا
 اله مرتضي مطهري شهيد آيت

و آزادي  تقوي
ح خروجالزمه به اين نكته اشاره شد كه بهانسان از زندگي و مشخصـ اين يك زندگي انسـاني يواني يسـت كـه از اصـول معـين

چپيروي كند و مشخص كه خود را در ازد كردهارچوب همان اصول محدوالبته الزمه پيروي از اصول معين حدود آنها تجـاوزو
مي آنجا كه هوي به تعبيري. نكند ، نمايد»نگهداري«خود را بايستمي،كند كه از حدود خود تجاوز كندو هوسهاي آني او را تحريك

مينام اي و گفتار است تقوا نبايد تصور كـرد كـه تقـوا از مختصـات دينـداري. باشدن خودنگهداري كه مستلزم ترك برخي از افعال
رواست از  و و جنگلي خارج شود ناچار است.زه، بلكه تقوا الزمه انسانيت استقبيل نماز انسان اگر بخواهد از طرز زندگي حيواني

ميشته باشد، در كه تقوا دا كه شرايط فعلي مالحظه و سياسي گردد چيـزي كـه هسـت تقـواي. اند اصطالح كردهرا تقواي اجتماعي
دي ديني يك علو و استحكام ميو قداست و در حقيقت پايه دين است كه و گري دارد و با مبنا بـه وجـود آورد توان تقوائي مستحكم

و قابل اعتماد به وجود آورد، قـرآن مـي جز بر مبناي محكم ايمان به خدا نمي و اساسي سسـاَنْمـفَاَ«: فرمايـد توان بنياني مستحكم

بانَنيهتَع شَعهيانَنْبسساَنْمماَرٌيخَ وانٍضْرِو اهللاِنَمٰيقولي جلي بر» هارٍفرُفا و آيا آنكس كه بنيان خويش را مبناي تقواي الهي
. پرتگاهي سست مشرف بر آتش، قرار داده استرضاي او بنا كرده بهتر است يا آنكه بنيان خويش را بر 

و غيره الزمه انسان و الهي خبهرحال تقوا اعم از تقواي مذهبي و خود به و گذشـتهاي يت است و اجتناب .ي اسـت ود مستلزم ترك
و امثال اينهـا تعبيـر و حصن با توجه به اين مطلب خصوصاً با درنظر گرفتن اينكه در زبان پيشوايان بزرگ دين، از تقوا به حصار

ف ممكن است كساني كه با نام آزادي خو گرفته،شده و از هر چيزي كه بوي محدوديت بدهد مياند كنند چنـين تصـور كننـد كـه رار
و يك نوع زنجير براي پاي بشر است . تقوا هم يكي از دشمنان آزادي

 محدوديت يا مصونيت
و مصونيت، اگر هم نام آن كه تقوا محدوديت نيست، مصونيت است، فرق است بين محد كنون اين نكته را بايد توضيح دادا وديت

ع محدوديت باشد . ين مصونيت استمحدوديتي است كه
مي: به عنوان مثال ميس بشر خانه و پنجره ازد، اطاق مي هاي محكم، به دور خانه سازد با در را اش ديوار كشـد، چـرا ايـن كارهـا

و در تابستان از آسيب گرما حفظ كند، براي آنكـه لـوازم زنـدگي خـود مي را در كند؟ براي اينكه خود را در زمستان از گزند سرما
ميزندگي. بگذارد،كه فقط در اختيار شخص خود اوستي امنمحيط در ميان يـك چهـار ديـواري كند به اينكه غالباً خود را محدود

و منـافي آزادي او اسـت يـا مصـونيت معين بگذ و مسكن براي انسان محدوديت است رد، حاال نام اين را چه بايد گذاشت؟ آيا خانه
و تن خود را به انواع جامه، انسان پايو همچنين است لباساست؟  و سر خود را در كاله و هـا محصـور مـي خود را در كفش كنـد

مي مي و جامه است كه نظافت خود را حفظ و كاله و البته به وسيله همين كفش مي پيچد و گرما را گيرد، حاال نام اين كند، جلو سرما

تاتوان نام همه اينها را زندان گذا را چه بايد گذاشت؟ آيا مي و اظهار و تـن در پيـراهن سف كردٔشت و سـر در كـاله كه پا در كفش
و آرزوي آزاد شدن اينها را از اين زندانها كرد؟ آيا مي و منـافي آزادي زنداني شده و مسكن داشتن محدوديت است توان گفت خانه

 است؟
و مانند جامه تقوا هم براي روح مانند خانه است تنبراي زندگي در.است براي اتفاقاً در قرآن مجيد از تقوا به جامه تعبير شـده،

مي بعد از آنكه نامي از جامه26سوره مباركه اعراف آيه  مي هاي تن ذَقْالتَّ باسلو«: فرمايد برد يعني تقوا كه جامه روح»رٌيخَكلوي
و الزمتر است مي. است بهتر و سعادتي محروم كند، امـا روي چيزي گذاشت كه را توان نام محدوديت آن وقت انسان را از موهبت

مي چيزي كه خطر را از انسان دفع مي و انسان را از مخاطرات صيانت و تقـوا چنـين چيـزي نمايد كند مصونيت است نه محـدوديت
مي. تعبير به مصونيت نيز يكي از تعبيرات اميرالمؤمنين است. است فَاَ«: فرمايد در يكي از كلماتش يعنـي. هـابِوانُوصـتَوهاونُوصال

و به وسيله تقوا براي خود مصونيت درست كنيد . تقوا را حفظ كنيد
و مانع آزادي نمي را اميرالمؤمنين تعبيري باالتر از اين هم دارد كه نه تنها تقوا را محدوديت و موجب بزرگ آزادي  داند بلكه علت
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 تقوا

موي اللقْتَ انِّفَ«: فرمايدمي 228در خطبه. شمارد تقواي الهي مي هكَـلَهلِّكُـنْم جاهنَوهكَلَملِّكُنْمقٌتْعو عادمَةيرَخذَو دادس تاحفْه
يبِ و اندوخته روز قيامت»بغائالرَّ نالُتُوبالهارِونجيوبالالطّحنج�ها ت، است، آزادي است از قيـد هـر رقيـ يعني تقوا كليد درستي

مي نجات است از هر بدبختي، به وسيله تقوا انسان به هدف خويش مي و از دشمن نجات پيدا و به آرزوهاي خـويش نائـل رسد كند
. گردد مي

و معنوي به انسان آزادي مي و به طور مستقيم از ناحيه اخالقي و بنـدگي هـوي دهـد تقوا در درجه اول وو او را از قيـد رقيـت
و خشم را از گـردنش برمـيكن هوس آزاد مي و شهوت و حسد و طمع بـ د، رشته حرص طـور غيرمسـتقيم در زنـدگيه دارد، ولـي

و مطيـع پـول يـا مقـام عي هم آزادي بخش انسان است، رقيتاجتما و بندگيهاي اجتماعي نتيجه رقيت معنوي است، آنكس كه بنـده ها
از است نمي يعني تقـوا همـه گونـه آزادي بـه»هكَلَملِّكُنْمقٌتْع« است كه گفته شود جنبه اجتماعي، آزاد زندگي كند لذا درست تواند
و محدوديت نيست بلكه عين حرّ انسان مي و آزادي استيدهد، پس تقوا تنها نه اينست كه قيد .ت

 حراست تقوا
و حصن ممكن است آنچه در و غفلباره تقوا گفته شد كه حرز و حارس است موجب غرور و خيال كننـدو حافظ ت بعضي گردد

خقي معصوم از خطاكه آدم مت و توجه به و بنيان ست ست كه تقوا هم هر اندازه ولي حقيقت اين. كن تقوا ننمايندطرات متزلزل كننده
و حارس تقـو عالي باشد به نوبه خود خطراتي دارد، آدمي در عين اينكه و حراست تقوا زندگي كند بايد خود حافظ ا بايد در حمايت

و در عـين حـال او هـم موظـف باشـد او را حفـظ كنـد مانعي ندارد،بوده باشد و نگهـداري انسـان باشـد ، كه يك چيز وسيله حفظ
كه همان و حارس جامه خويش استجامه حافظ، طور و گرما، انسان هم حافظ و نگهبان انسان است از سرما اميرالمؤمنين. حارس

هر)ع( مي دو اشاره كردهدر يك جمله به وونُصالفُاَ«: فرمايد آنجا كه ا»هابِ نواوّصتَ وها و هـم بـه وسـيله و يعني تقوا را حفظ كنيـد
مي پس اگر بپرسند آيا تقوا انسان. خودتان را حفظ كنيد و يا انسان را حفظ حا كند دو فظ تقوا باشد؟ پاسخ ايـن اسـت كـه بايد . هـر

و مقام قرب الهي يا از خدا بايد كمكنظير اينكه اگر بپرسند آيا از تقوا بايد كمك خواست بـراي تحصـيل گرفت براي رسيدن به خدا
دو شود تقوا؟ گفته مي و از خدا بايد. هر را موفـق مدد خواست كه بـراي تقـواي بيشـتر انسـان به كمك تقوا بايد به خدا نزديك شد

و هم از كلمات اميرالمؤمنين است عكُيوصاُ«: بفرمايد بِاللبادم حنّافَي اهللاِوقْتَه وكُيلَع اهللاِقُّها ا نوعيسـتتَنْاَومكُـقَّح لـي اهللاِعهبوجِلماْم
بِع بِعينوستَتَو اهللاَليها عا مي. لي اهللاِها و موجب ثبوت حقي يعني شما را به تقواي الهي سفارش كنم، تقوا حق الهي است بر عهده شما

و  و از تقوا براي رسيدن به خدا كمك بگيريداست از شما بر خدا . اينكه از خدا براي رسيدن به تقوا كمك بخواهيد
ب ميبه هر حال بايد توجه به خطراتي كه و گـردد مالحظـه مـي در مقررات ديني.كند داشت نيان تقوا را متزلزل كـه تقـوا ضـامن

و جاذبـه قـويتري دارد دسـتور حـريمٔديگر از گناهان كه تـا ولي نسبت به بعضي است وثيقه بسياري از گناهان شناخته شده ثيـر
.گرفتن داده شده است

د دي يا شراب خواري يا قتل نفس حرام است، مثالً مانعي نـدارد كـهزمثالً در مقررات ديني گفته نشده كه خلوت كردن با وسيله
س باكسي شب در خانه خلوتي به ه شراب ...ر برد كه اگر بخواهد العياذ و مانع ظاهري نيست، و تقـوا بخورد هيچ رادع مـان ايمـان

تا ضامن انسان است، درٔولي در مسئله جنسيت به حكم و تحريك شديدي كه اين غريزه ضـ ثير قوي مانت از وجود انسان دارد اين
و دستور داده شده كه خلوت با وسيله بي عفتي ممنوع است زيرا اين خطر خطري است  در كه مـي تقوا برداشته شده توانـد احيانـاً

و اين حصار را فتح نمايد و مستحكم باشد نفوذ كند . اين حصار هر اندازه منيع
آن بيتي دارد كه انسانحافظ در يكي از غزلهاي معروفش مي هر وقت به وي بيت مجسـم رسد همين مطلبي كه گفته شد در نظر

و مثل اينكه حافظ با زبان شيريني كه مخصوص مي : خود او است خواسته اين حقيقت روحي را بگويد، غزل اين است شود

بــدهـنق عيـا را گيــود آيا كه دـتا همه صومعه داران پي كاري گيرندـرنــاري
طدــذارنـبگ مصلحت ديد من آنست كه ياران همه كار يـو خم گيــره دـرنــاري

گ بگ گر فلكيـد حريفان سر زلف ساقـرفتنــخوش دـي گيرنرذارد كه قراـشان
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 شهيد آيت اله مرتضي مطهري

ا :ين غزل مورد نظر بود اين بيت است بيتي كه از

مفـز به خوبـقوت بازوي پرهي  كه در اين خيل حصاري به سواري گيرند روشـان
و پرهيزكاري را به حصار تشبيه كرده همان عين اين تشبيه آمده بود، بعـد)ع(طوري كه در كلمات اميرالمؤمنين در اين بيت تقوا

و قدرت فتح حصار تقوأتابه به شدت  ن توجه پيدا كرده كه اين حصارخيل خوبان توسط ثير درميرا به رخ اين طائفه توان كشـيد،
و يورش دسته جمعي نيست . اين سپاه هر يك سوار به تنهايي قادر است كه حصاري را فتح كند، احتياجي به اجتماع

و اثر تقوا  ارزش
و آثار تقوا موضوع ديگر، و يگانـه راه نجـات از شـقاوت.ستارزش گذشته از آثار مسلمي كه تقوا در زندگي اخروي بشر دارد

زابدي  و آثار ا. يادي دارداست، در زندگي دنيوي انسان هم ارزش عليه كه بيش از هر كس ديگـر در تعليمـات ...اميرالمؤمنين سالم
ف و به آن ترغيب ميخود روي معناي تقوا تكيه كرده د تقـواو گاهي يك عموميت عجيبي به فوائ كند رموده آثار زيادي براي آن ذكر

مي مي ه»هكَلَهلِّكُنْم جاهنَهكَلَملِّكُنْمقٌتْع«:دفرماي دهد، مثل اينكه و نجات است از هر گونه بـد يعني آزادي است از بختي،ر رقيتي
قُد«: فرمايد يا اينكه مي ـ نفُاَسِنَـد ورهـطَومكُورِدص سادفَ الحصومكُجساداَضِرَم فاءشوموبكُلُواء داء كُسبيمـاري تقـوا دواي»م

و شفاي مرض بدنهاي شما، درستي خرابي سينه و مايه پاك دلهاي شما .ستشدن نفوس شماهاي شما
مي)ع(علي و ابتالئات بشر را يك كاسه مي همه دردها و تقوا را براي همه آنها مفيد و حقاً هم اگر بـه تقـوا. داند كند جنبـه منفـي

و آن طور و پهلو تهي كردن ندهيم در، بايد اعتراف كردبشناسيم كه علي شناخته اجتناب كه يكي از اركان زنـدگي بشـر اسـت چـه
و چه در زندگي اجتماعي، اگر نباشد اساس زندگي متزلزل است . زندگي فردي

چ ميارزش يك ميه شود،شود كه ديد يز آن وقت معلوم زنـدگي تواند جاي او را بگيرد يا نه؟ تقوا يكـي از حقـايق آيا چيز ديگر
و نه هيچ چيز ديگر تواند جاي آن را بگيرد، نه زور، نه پول، به دليل اينكه چيزي ديگر نمي.ستا . نه تكثير قانون

و و تغيير و مقررات ب هاي پشت سر هم است، براي تبديل از ابتالئات روز ما موضوع زيادي قوانين خصـوص مرتبـاً موضـوعات
مشود، مقررا قانون وضع مي آييت معين ميين نامه گردد، ميشود نوشته و تبـديل بينند منظور حاصل نشد، قـوانين را تغييـر، باز

آي مي و مي نامهيندهند، بر مقررات و باز مطلوب حاصل نمي ها افزوده از شود گردد البته شك نيست كه قانون نيز به نوبه خود يكي
ي. حقائق زندگي است و مقررات مدني، احتياج دارندگذشته از قوانين كلي الهي مردم به تـوان تنهـا بـا ولي آيا مـي.ك سلسله قوانين

و تكثير قانون جامعه را اصالح كرد؟ قانون ح ميوضع و مرز معين و نيرويكند ي در خود مردم باشد كه اين حدود د، پس بايد قوه
و آن همان است كه به آن نام تقوا داده اند، مي يند بايد قانون محترم باشد، اين صحيح است ولي آيـاگوو مرزها را محترم بشمارد

. توان نام احترام قانون برد تا اصول تقوا محترم نباشد مي
ميبه عنوان نمونه دو سه مثال از موضوعات روز : گردد ارائه

ميك همان طور ر دانيد اين روزها در زندگي انسان چندين مشكل وجود دارده و در از وزنامهكه رسماً مطرح است مردم تقاضـا ها
و راه چاره را نشان كنند كه اظهار مي دهند، از جمله آن مسائل كه االن مطرح است يكي افزايش روزافـزون طـالق اسـت، نظر نمايند

.مسئله ديگر مسئله رانندگي است
و مي كـ قصد آن نيست كه ادعا شود علل افزايش طالق براي نويسنده معلوم ، بـدون شـك عوامـل اجتمـاعيردتوان همه را بيان

ميقدمولي اين. گوناگوني دخالت دارد سـت، اگـر تقـوا از ميـانش طالقها از بين رفتن عنصـر تقوا كه عامل اصلي افزاي توان گفت ار
ب و زنان و مردان و بار نشده بودند اين قدر طـالق زيـاد نمـي مردم كم نشده بود و مشـكالت. شـدي بند در زنـدگي قـديم نـواقص

و بيش تري وجود داشت، حتماً مشكالتي كه در زندگي خانوادگي امروزي است در گذشته زيادتر بود ولي در عين حال عنصر ايمان
ميتقوا بسياري  و با اينكه وسـائل است اين عنصر را از دست دادهي در شرايط فعلي امروز كرد، ولي انسان از آن مشكالت را حل

بيزندگي بهتر ميشده است با مشكالت و بند قان. باشد شتري مواجه ون براي در همين مسئله افزايش طالق مثالً به زور افزودن قيد
و يا زنان و مقرراتمردان و كاست از عدد طالقها توان نمي، به زور مقررات، به زور دادگستري، به زور قوه مجريه با تغيير قوانين
.اين شدني نيست
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 تقوا

آنموضوع انتخابات برخي اصرار در و بـا دارند كه علت خرابي  نقص قانون انتخابات است كه در نـيم قـرن پـيش وضـع شـده
، حتماً نواقصي دارد، ولي آيا مردم طبق همـان دهد، هدف اين نيست كه از قانون فعلي انتخابات دفاع گردد مقتضيات امروز وفق نمي

و فساد قانون رفتار مي ميكنند و يا علت فساد اين پيدا و شود، كسي براي خود حد حتي به همان قانون هم عمل نميكهست شود؟ ي
نَ براي ديگران حقي قائل نيست، آيا قانون فعلي اجازه مي نَـه او را ديـده دهد كه يك نفر وارد شهري بشود كه مردم آن شهر و ه انـد

و به اتكاي نه قبل از آن وقت نامش را شنيدهو مي شناسند و قـدرت بگويـد مـن نما اند و چـه زور ينـده شـما هسـتم چـه بخواهيـد
خو گونه مفاسد را به تكثير يا تبديل قانون نمي اين!! نخواهيد و ايمانتوان از بين برد، راهش منحصر است به اينكه در د مردم آگاهي
.ي وجود داشته باشدو تقواي

و و سبقت و موضوع سرعت در، عيب در كمبود مقرو مروررعايت نكردن مقررات عبور آيا واقعاً در امر رانندگي رات است يـا
و بيش متوجه آنها ميجاي ديگر؟ امروزه انسانها مسائل اجتماعي زيادي دارند كه افكار كم شود كه مثالً چرا طـالق ست، دائماً گفته

ا و تقلب در و دزدي زياد است؟ چرا غش و جنايت فحرو به افزايش است؟ چرا قتل وشاجناس عموميت پيدا كرده؟ چرا زياد شـده
. امثال اينها

و خرابي حصار تقوا را يك عا مرتبـاً ايـناي عـده تـر اينكـه عجب. مل مهم اين مفاسد بايد شـمرد بدون ترديد ضعف نيروي ايمان
مي چراها را مي و ر.نويسند گويند و عوامـل مختلـف  يشـه ايـن از طرف ديگر چون خود آنها به عنصر تقوا ايمان ندارند بـا اسـباب

و از بـين بـردن مصـونيتميخارج چراها را از روح مردم و منهدم كردن بنيـان تقـوا و مرج اخالقي و مردم را به طرف هرج كنند
بادهند، اگر ايم تقوايي سوق مي و تقواي الهي نعوذ چـرا! حقيقت نداشته باشد ممكن است طرف بگويد چـرا دزدي نكـنم ...اني نباشد

؟ چرا؟جنايت نكنم، چرا تقلب نكنم

و بهداشت  تقوا
و شايد بخواهيد بپرسيد چـه رابطـه»مكُجساداَضِرَم فاءش«: درباره تقوا فرمود)ع(اميرالمؤمنين اي بهبود بيماري تن شما است

و گَـ معنوي است با سالمت بدن؟ بايـد گفتـه شـود است بين تقوا كه امري روحي د رد يـا آمپـول نيسـت، امـا اگـر تقـوا نباشـ تقـوا
و را بيمارستان خوب نيست، پرستار خوب نيست، دواي خوب نيست، اگر تقوا نباشد آدمي حتي تـن خـود قـادر سـالمت تـن خـود

حق آدم متقي كه به حد. نيست حفظ كند و و راض خود و قلبـي سـالمتر دارد،ي است روحي مطمئنخود قانع و اعصـابي آرامتـر تر
و كجـا  و زخـم معـده مبـتال دائماً در فكر نيست كجا را ببرد و كجـا را ببلعـد، ناراحتيهـاي عصـبي او را بـه زخـم روده را بخـورد

و ناتوان نميسازد، افراط در شهوت او را ضعي نمي ميف و سـالمت اجتمـاع،شود، سـالمت تـن كند، عمرش طوالنيتر سـالمت روح
. دارد همگي بستگي به تقوا

و رحمه و بركاته والسالم عليكم  اله

)دادامه دار(
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