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 تقوا
 اله مرتضي مطهري شهيد آيت

و يا به صورت فعلي زياد آمده است، تقريباً به همان و رايج ديني است، در قرآن كريم به صورت اسمي اين كلمه از كلمات شايع
و  و عمل نام برده شده و بيشاندازه كه از ايمان و زكوه آمده از تقوا اسم برده،شده از آن مقدار كه مثالً نام روزه ذكر يا نام نماز

زي. شده است بـه نـام خطبـه هست طوالنياي اد روي آنها تكيه شده كلمه تقواست، همچنين خطبهدر نهج البالغه از جمله كلماتي كه
اي از متقيـان بكنـد، اين خطبه را اميرالمؤمنين در جواب تقاضاي كسي ايراد كرد كه از او خواسته بود توصيف مجسم كننده. متقين

ـ  و به ذكر سه چهار جمله اكتفا فرمود ولي آن شخص كه نـامش هم و ام بـن شـريح امام ابتدا استنكاف كرد و مـردي مسـتعد بـود
و برافروخته و سماجت كردقانع نشد و با بيان بيش از صد صـفت)ع(اميرالمؤمنين.در تقاضاي خود اصرار شروع به سخن كرد

و عملو ترسيم بيش از صد رسم از خصوصيات معن و اخالقي و مشخصات فكري ن مورخا.ي متقيان سخن را به پايان رسانيدوي
و قالب نوشته از.تهي كردن همام بعد از يك فرياد همـان اند كه پايان يافتن سخن علي همان بود مقصـود ايـن اسـت كـه ايـن كلمـه

و رايج ديني است است كه بـه معنـاي» وقي«اين كلمه از ماده. شودميدر ميان عامه مردم هم اين كلمه زياد استعمال. كلمات شايع
و نگهداري است، معناي  و صيانت هـاي فارسـي ايـن كلمـه را بـه ولي تا كنون ديده نشده كـه در ترجمـه. احتفاظ است» اتقاء«حفظ

و نگهداري ترجمه كنند، در ترجمه ك صورت حفظ يا» تقوا«لمه هاي فارسي اگر اين كلمه به صورت اسمي استعمال شود مثل خود و
مي» متقين«كلمه مي» هدي للمتقين«مثالً در ترجمه: شود به پرهيزكاري ترجمه و اگـر بـه: شود گفته هدايت است براي پرهيزكـاران

و تـرس ترجمـه مـي  و متعلقش ذكر شود به معنـاي خـوف در صورت فعلي استعمال شود خصوصاً اگر فعل امر باشد شـود مـثالً
اهللاتقُا«ترجمه  مي»اروا النّتقُا«يا» وا . شود از خدا بترسيد گفته

و اجتناب است و،البته كسي مدعي نشده كه معناي تقوا ترس يا پرهيز بلكه چون ديده شده الزمه صيانت خـود از چيـزي تـرك
و حفظ نفس از اموري مالزم است با ترس از آن امور چنين تصور شده و همچنين غالباً صيانت در پرهيز است كه اين ماده مجازاً

و البته هيچ مـانعي هـم در كـار  و ترس استعمال شده است و در بعضي موارد ديگر به معناي خوف بعضي موارد به معناي پرهيز
و دليلي هم نيست كـه تاكيـد  و يا به معناي خوف استعمال شود، اما از طرف ديگر موجب نيست كه اين كلمه مجازاً به معناي پرهيز

اهللاتقُ«از اين كلمه يك معناي مجازي مثالً ترس يا پرهيز قصد شده، چه موجبي هست كه بگوئيم معناي كند كه  ازا اين» وا سـت كـه
و معناي  ها اين است كه خود را از گزند آتش حفـظ اين است كه از آتش بترسيد، بلكه معناي اين گونه جمله» وا الناراتقُ«خدا بترسيد
و يا خود را از گز اسـت كـه همـان ضـبط نفـس» خود نگهداري«ند كيفر الهي محفوظ بداريد، بنابراين ترجمه صحيح كلمه تقوا كنيد

و متقين يعني  .»خود نگهداران«است
از» وقايه«: گويد راغب در كتاب مفردات القرآن مي و تقـوا يعنـي چيزي از هر چه به او زيان مـي عبارت است از محافظت رسـاند

مينفس را در وق و ايه قرار دادن از آنچه بيم رود، تحقيق مطلب اين است، اما گاهي به قاعده استعمال لفـظ مسـبب در مـورد سـبب
و تقوا به جاي خوف استعمال مي گردد، تقوا در عرف شـرع يعنـي نگهـداري استعمال لفظ سبب در مورد مسبب خوف به جاي تقوا

و محرمات را ترك كندكشاند به اين نفس از آنچه انسان را به گناه مي . كه ممنوعات
مي راغب صريحاً مي و و البتـه گويد تقوا يعني خود را محفوظ نگاهداشتن گويد استعمال كلمه تقوا به معناي خـوف مجـاز اسـت

و چنان تصريح نمي آنٔكه گفته شد دليلي نيسـت كـه تـا كند كه در مثل اتقوا اهللا معناي مجازي قصد شده هـا جملـه ييـد كنـد در مثـل
. مجازي به كار رفته است

به چيزي كه نسبتاً عجيب به نظر مي ديـده نشـده تـاكنون احـدي از اهـل لغـت. است» پرهيزكاري«رسد ترجمه فارسي اين كلمه
معمدعي شده باشد  شد نا هم استعمال شده، چنانكه اين كلمه به اين بـرد راغب از استعمال اين كلمه به معناي خـوف اسـم كه ديده

و به چه جهت در ترجمه و چه وقت به ولي از استعمال اين كلمه به معناي پرهيز نام نبرد، معلوم نيست از كجا هاي فارسي اين كلمه
مي! معناي پرهيزكاري ترجمه شده؟ و اجتنـاب درك مـي گمان كننـد، كنم كه تنها فارسي زبانان هستند كه از اين كلمه مفهوم پرهيـز

در هيچ عرب به. كند قديم يا جديد اين مفهوم را از اين كلمه درك نميزباني و صيانت نفس نسبت شك نيست كه در عمل الزمه تقوا
و اجتناب از آن چيز است اما نه اين و اجتناب باشدا چيزي ترك و پرهيز . ست كه معناي تقوا همان ترك
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 تقوا

 از خدا ترس
و تـرس ممكن است اين سوال براي بعضي مطرح شود كه ترس از آوري اسـت؟ خدا يعني چه؟ مگر خداونـد يـك چيـز مـوحش

و شايسته ميترين خداوند كمال مطلق مي موضوعي است كه انسان به او محبت و او را دوست انسـان از بايـد، پس چرا دارد ورزد
و وحشت نيست خدا بترسد؟ در جواب اين سؤال بايد گفت مطلب همين از ما اينكـه مـيا. طور است، ذات خداوند موجب ترس گوينـد

م« خدا بايد ترسيد يعني از قانون عدل الهي بايد ترسيد، در دعا وارد است ينْيا ارْال ولُضْفَالّجي عا خافاليه اي كسـي كـه»هدلُـال
و ترس از او ترس،اميدواري به او و احسان او است كنْـم خافينْاَتلْلَج«:ستاز عدالت او است، ايضاً در دعا اميدواري به فضل

لْاالّاعلُدنْاَورْيم و از اينكه از تو جـز»لُضْالفَو سانُحالاالّاكنْجي يعني تو منزهي از اينكه از تو ترسي باشد جز از ناحيه عدالتت
و بخشندگي توان داشت . اميد نيكي

ا و ترس آوري نيست، ميعدالت هم به نوبه خود امر موحش در ترسـد در حقيقـت از خـودش مـي نسان كه از عدالت ترسـد كـه
ميگذشته خطاكاري كرده  و رجا كـه مـؤمنل. به حقوق ديگران تجاوز كند ترسد كه در آينده از حدود خودو يا ذا در مسئله خوف

و هم نگران، مقصود اين است كه مؤمن و هم خائف، هم خوشبين باشد همواره بايد نسبت بـه طغيـان بايد هميشه هم اميدوار باشد
و  و اطمينـان و نسبت به ذات خداونـد اعتمـاد و ايمان نگيرد و تمايالت سركش خود خائف باشد كه زمام را از كف عقل نفس اماره

مي. اميدواري داشته باشد كه همواره به او مدد خواهد كرد :دفرماي علي بن الحسين سالم اهللا عليه در دعاي معروف ابوحمزه
»موالي ذَار فَنُذُتياَا راوتعزِوبي مي يعني هر گاه به خطاهاي خويش»تعمطَكمرَكَتياَذا مي متوجه و هراس مرا گيرد شوم ترس

و به وجود تو نظر مي ميو چون به كرم . كنم افكنم اميدواري پيدا

و حقيقت تقوا  معنا
مي شد تا اندازهاز آنچه در اطراف لغت تقوا ذكر و حقيقت تقوا را از نظر اسالم دانسـت ولـي الزم اسـت بـه مـوارد اي توان معنا

و اسالمي بيشتر توجه شود تا روشن گردد كه تقوا يعني چه؟   استعمال اين كلمه در آثار ديني
ا و از آن اصول پيروي كند، خواه آنكه آن و مـذهب گرفتـه شـده انسان اگر بخواهد در زندگي اصولي داشته باشد صول از دين

و مرج بر كارهايش حكمفرما نباشـد  الزمـه خـط مشـي. باشد، يا از منبع ديگري، ناچار بايد يك خط مشي معيني داشته باشد، هرج
و يك جهت حركت و عقيده بودن اين است كه به سوي يك هدف و مرام و اهل مسلك و معين داشتن و از امـوري كـه بـا هـوا كنـد

آهوس و اصولي كه اتخاذ كرده منافات دارد خود را ني هاي بنـابراين تقـوا بـه معنـاي. كنـد» نگهداري«او موافق است اما با هدف او
و از اصول معيني پيروي نمايد عام كلمه الزمه زندگي هر فردي است كه مي و تحت فرمان عقل زندگي كند . خواهد انسان باشد

ان تقواي ديني وو الهي يعني اينكه و پليـدي و گنـاه و اصولي كه دين در زندگي معين كرده خطا سان خود را از آنچه از نظر دين
و مرتكب آنها نشود و صيانت كند و. زشتي شناخته شده حفظ و دو صيانت خـود از گنـاه كـه نـامش تقوا حفظ سـت بـه دو شـكل

و به تعبير ديگر ما  مدبا صورت ممكن است صورت بگيرد و تقـوايي كـه قـوت: باشيميو نوع تقوا مواجه تقوايي كه ضـعف اسـت
. است

و خـود را هميشـه از محـيط،هاي معاصي حفظ كندسان براي اينكه خود را از آلودگينوع اول اينكه ان از موجبات آنها فـرار كنـد
مي،گناه دور نگهدارد وتا كند شبيه كسي كه براي رعايت حفظ الصحه خود كوشش م خود را از محيط مرض و از وجبات ميكروب

مي.انتقال بيماري دور نگهدارد كند مثالً به محيط ماالريا خيز نزديك نشود، با كسـاني كـه بـه نـوعي از بيماريهـاي واگيـردار سعي
مي. مبتال هستند معاشرت نكند و قوتي به وجود مي نوع دوم اينكه در روح خود حالت و اخالقي دهد آورد كه به او مصونيت روحي

ميكه  و ملكه روحي او را حفظ و معصيت فراهم باشد آن حالت و موجبات گناه و اگر فرضاً در محيطي قرار بگيرد كه وسائل كنـد
مي. شود كه آلودگي پيدا كند مانع مي كند كه ديگر نتواند ميكـروب فـالن مانند كسي كه به وسائلي در بدن خود مصونيت طبي ايجاد

. مرض در بدن او اثر كند
ميدرحال حاضر شود فالن كس آدم بـا تقـوايي اسـت يعنـي تصوري كه عموم مردم از تقوا دارند همان نوع اول است اگر گفته
و خود را از موجبات گناه دور،مرد محتاطي است ميانزوا اختيار كرده . كه گفته شد ضعيف اسـت ست اين همان نوع تقوا. دارد نگه

را شايد علت پيدايش اين تصور اين است و تدريجاً ترجمه كرده» اجتناب كاري«و» پرهيزكاري«براي ما كه از اول تقوا پرهيز از اند
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 شهيد آيت اله مرتضي مطهري

و و كم كم به اينجا رسيده كه كلمه تقوا در نظر عامـه مـردم معنـاي انـزوا و موجبات گناه تلقي شده گناه به معناي پرهيز از محيط
ميدوري از اج ا.دهد تماع ميدر محاورات عمومي وقتي كه و عقب نشيني ين كلمه به گوش و يا پس كشيدن رسد يك حالت انقباض

. شود كردن در نظرها مجسم مي
و انساني داشته باشد اين است كه از قبالً ذكر شد الزمه اينكه انسان حيات عقلي و الزمـه اينكـه انسـان تابع اصول معيني باشـد

و اصول زنـدگاني او منافـات دارد  و هوس او موافق است ولي با هدف او اصول معيني پيروي كند اين است كه از اموري كه با هوا
ب. پرهيز كند و اجتمـاع را پيشـه سـازد، راه و عـاليتر ولـي الزمـه همـه اينهـا ايـن نيسـت كـه انسـان اجتنـاب كـاري از محـيط هتـر

ميكه بعداً طوري همان و حالت گردد از آثار ديني شاهد ارائه آن اين است كه انسان در روح خود ملكه و مصـونيتي ايجـاد كنـد كـه
و نگهدار او باشدحالت مياتفاقاً گاهي در ادبيات منظوم يا منث. حافظ و بيش تقوا را به صورت اول ور ما تعليماتي ديده شود كه كم

و عجز است نشان مي مي. دهد كه ضعف : گويد سعدي در گلستان
ب بديدم عابدي در كوهساري  اريـغه قناعت كرده از دنيا
يـكه باري بند از دل برگشاي چرا گفتم به شهر اندر نيايي

ن  چو گل بسيار شد پيالن بلغزند غزند بگفت آنجا پريرويان
در اين همان نوع و صيانت نفس است كه و حفظ و سستي استاز تقوا اينكه انسان از محيط لغزنده دوري كند. عين حال ضعف

و نگهداري كند مي.و نلغزد، هنري نيست، هنر در اين است كه در محيط لغزنده خود را از لغزش حفظ :گويد يا اينكه باباطاهر
و دل هر دو فرياد  هر آنچه ديده بيند دل كند يادز دست ديده
ز فوالد گ بسازم خنجري نيشش  ردد آزادـزنم بر ديده تا دل

مي شك نيست كه چشم به هر جا برود و دل هم به دنبال چشم كه دست نظر رشته كش دل بود، ولي آيا راه چاره اين است رود
و نيروئي به وجود بياوريم كه چشم نتواند دل را به دنبال  و آن اينكه در دل قوتي چشم را از بين ببريم؟ يا اينكه راه بهتري هست

ز فوالد، يك خنجر ديگر هم براي گو و رهايي دل از چشم خنجري بسازيم نيشش ش بايد خود بكشاند، اگر بنا باشد براي آزادي
ميرا تهيه كنيم زيرا هر چيزي مي كه گوش و شامه، آن وقت انسان درست مصداق شنود دل ياد و المسه و همچنين است ذائقه كند

و اشكمي است كه مولوي داستانش را آورده است و سر . همان شير بي دم

 اجبار عملي
مي در كتب اخالقي گاهي از دسته و سخن اي از قدما ياد لغو يا حرام به زبان نياورند كنند كه براي آنكه زياد حرف نزنند

مي سنگريزه در دهان خود مي مي. كردند گذاشتند كه نتوانند حرف بزنند، يعني اجبار عملي براي خود درست كه معموالً ديده شود
ب ميه از اين طرز عمل و شود، در صورتي كه اجبار عملي به وجود آوردن براي پرهيز از گنا عنوان نمونه كامل تقوي نام برده ه

و از اين راه مرتكب گناه نشويم البته از گناه پرهيز آنگاه ترك كردن گناه كمالي محسوب نمي شود، اگر توفيق چنين كاري پيدا كنيم
مي. ست كه بوده است فقط از غم بي آلتي افسرده استايم اما نفس ما همان اژدها كرده كه آنوقت كمال محسوب انسان بدون شود

و با دا و معصيت پرهيز كند، ايناجبار عملي و آالت كار از گناه و پهلو تهي كردن شتن اسباب ها اگر كمال محسوب گونه اجتنابها
شود از جنبه مقدميتي است كه در مراحل اوليه براي پيدا شدن ملكه تقوا ممكن است داشته باشد، زيرا پيدايش ملكه تقوا بعد از يك 

و تمرينهاي منفي است كه صو مسلسله ممارست و ما حقيقت تقوا غير از اين كارهاا. گيرديرت ست، حقيقت تقوا همان روحيه قوي
و حقيقت پيدا شود و نگهدارنده انسان است، بايد مجاهدت كرد تا آن معنا . مقدس عالي است كه خود حافظ

 تقوا در نهج البالغه
كه.ا تكيه شده استدر آثار ديني خصوصاً در نهج البالغه كه فوق العاده روي كلمه تقو همه جا تقوا به معناي آن ملكه مقدس

مي در روح پيدا مي و نيرو و قدرت و به روح قوت مي شود و مطيع و احساسات سركش را رام و نفس اماره سازد به كار رفته، دهد
اَتّحهتَافَخممهبَلوقُتملزَاَوهمحارِم اهللاِ ياءولاَتمح اهللاِ قويتَنَّا«: فرمايدمي 112در خطبه  »مهرَواجِه اتمظْاَومهيياللَترَهسي

و خوف خدا و آنها را از تجاوز به حريم محرمات الهي نگه داشته است يعني تقواي خدا، دوستان خدا را در حمايت خود قرار داده
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 تقوا

و روزهاي آنها را قرينرا مالزم دلهاي آنها قرار داده است تا آنجا كه شبهاي آنها و بيدار نگه داشته تشنگي( تشنگي را زنده
.كرده است) روزه

و ترس در اين جمله و نگهبان از گناه است و روحاني ذكر كرده كه حافظ ها با صراحت كامل تقوا را به معناي آن حالت معنوي
م. از خدا را به عنوان يك اثر از آثار تقوا ذكر كرده توان دانست كه تقوا به معناي ترس نيست بلكه يكي از آثار تقواياز همين جا

شددر آغاز. دهد اين است كه خوف خدا را مالزم دل قرار مي م مطلب ذكر اكه . اين نيست كه از خدا بترسيد اهللاَاقوتَّعناي
مي16در خطبه بِتمذ«: فرمايد نهج البالغه اَي زبِنااَوههينَر ولُقُما بمعرُبعالْهلَتحرَّصنْمنَّا عيمه هزَجح التثُمالْنَمهيدينَيا

عالتَّ مي»هاتبشّلْامِحقَتَنْقوي مي يعني ذمه خود را در گرو گفتار خود قرار و صحت گفتار خود را ضمانت اگر عبرتهاي. كنم دهم
ميگذشته براي شخصي آينه آينده قرار گير مي. گيردد تقوا جلو او را از فرورفتن در كارهاي شبهه ناك نَّا الواَ«: فرمايد تا آنجا كه

خَخَالْ وبليها راكعلَمحسمشَلًيِطايا فَمجلُتعلخُ ها بِمحقَتَها واَ ارِنّي الْفمهِت مالتَنَّاال ذُقوي وبيها راكلَعلَمحلٍلُطايا واطُعاُ ها
فَتُمزاُ و زمام را به كف هوس دادن»هنَّجم الْتهداورها و چموشي است كه لجام را پاره،يعني مثل خالف كاري مثل اسبهاي سركش

و اختيار را تماماً از كف آنكه بر او سوار است گرفته مي كرده مافكنو عاقبت آنها را در آتش و مد و ثل مركبهائي رهوارثل تقوي
و آنها را وارد بهشت مي و رام است كه مهار آنها در اختيار آن كساني است كه بر آنها سوارند . سازند مطيع

و يا مالكيت نفس تعبير مي و معنوي كه ما از آن به ضبط نفس و با صراحت كامل تقوا يك حالت روحي كنيم در اينجا درست
و عنان را به نفس سركش ضمناً در اينجا حقيقت بزرگ. است معرفي شده و هوس بودن و آن اينكه الزمه مطيع هوا ي بيان شده

و بي شخصيت بودن است، انسان در آن حال نسبت به اداره حوزه وجود خودش مانند سواره زبوني و ضعف واگذاردن، زبوني
ن و ضبط و الزمه تقوا و اختياري ندارد و از خود اراده و شخصيت است كه بر اسب سركشي سوار است فس، افزايش قدرت اراده

و مسلطي كه بر اسب تربيت شده و عقلي داشتن است، مانند سوار ماهر مي معنوي و با قدرت فرمان و آن اسب اي سوار است دهد
. كند با سهولت اطاعت مي

و تكيه گاهش اين و جاه طلبي سوار است و طمع و حرص و شهوت و هوس امور است زمام آن كس كه بر مركب چموش هوا
و به اين امور سپرده شده، ديوانه مي اختيار از دست خودش گرفته شده و مال وار به دنبال اين امور و مصلحت دود، ديگر عقل

ن و اما آنكه تكيهانديشي در وجود او حكومتي و بر مركب ضبط نفس سوار است عنان اختيار در دست خودش گاهش تقوا دارد ست
ك و به هر طرف مياست ميه بخواهد در كمال سهولت فرمان و حركت . كند دهد

فالتَّنَّافَ«: فرمايدمي 189در خطبه غَفوهنَّجالْوزرْحلْاَ ومِي اليقوي يعني تقوي در امروزه دنيا براي انسان»هنَّجلي الْا ريقُطَّالْدي
و به منزله يك سپر است  و بارو .و در فرداي آخرت راه بهشت استبه منزله يك حصار
دتَّالْنُّا«نظير اين تعبيرات زياد است مثل تعبير به اينكه ي ليلٍذَنٍصح ور دارجالفُو زيزٍعنٍصح ارقوي نْمزرِحاليوهلَهاَعنَمال

و مستحكم تشبي) 155خطبه(»يهلَااَجلَ اين مقدار كه گفته شد براي نمونه بود كه معناي.ه فرموده استكه تقوا را به پناهگاهي بلند
و با تقوا گفته شود،  و معلوم شود كه واقعاً چه كسي شايسته است كه به او متقي و حقيقت تقوا از نظر اسالم شناخته شود واقعي

و اسل و حرز و حصار و مطيع را معلوم شد كه تقوا حالتي است روحي در انسان كه براي روح حالت حصن و مركب رام حه دفاعي
و روحي است و خالصه يك قوت معنوي . دارد

و رحمه و بركاته والسالم عليكم  اله

)ادامه دارد(
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