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یادداشت ناشر

نگاه عموم مردم، جوانان و حتی بسیاری از نخبگان به »تقوا«، نگاهی 
 فردی، کلیشه ای و به معنای پرهیزکاری و دوری از گناه است. نوشتار 

ً
صرفا

برای  طرحی  »تقوا؛  عنوان  با  پناهیان  استاد  مبحث  از  برگرفته  که  حاضر 
و  ابعاد  تبیین  به  دینی،  متون  به  دوباره  نگاهی  با  است،  جامعه«  ادارۀ 
با  و  می پردازد.  کاربردی  و  کلیدی  بسیار  مفهوم  این  از  جدیدی  زوایای 
بر تقوا برای ادارۀ  یت مبتنی  نگاهی تحلیلی، مدل و جایگاه »روش مدیر

یت متداول روشن می سازد. بهتر زندگی« را در میان روش های مدیر
بیان  مؤلفان مؤسسۀ  گروه  توسط  نوشتار حاضر  که  است  ذکر  به  الزم 
یراستاری شده و به فراخور نیاز و در  یسی، مستندسازی و و معنوی بازنو

راستای تکمیل مباحث، مطالبی نیز به آن افزوده شده است.





»تقوا« چیست؟





درآمدی بر مفهوم تقوا

گر بخواهیم برای منتقل  کلمۀ »تقوا« روشن است، اما ا هرچند معنای 
یم، می توان کلمۀ »مراقبت« را  شدن بهتر معنا معادل فارسی آن را به کار ببر
ین تعداد »أمر« به تقواست و حدود 80 بار  ین آن کرد.1 در قرآن بیشتر جایگز
که در این صورت معنای آن می شود:  در آن به تقوای خدا أمر شده است 

مراقب خدا بودن، مراقب اوامر او بودن، مراقب رضایت خدا بودن و...
به  تقوا  بیرونی  نمود  است.  تقوا  کلمۀ  از  ناقصی  معنای  »پرهیزکاری« 

که در متون دینی ما  از ریشۀ »وقی« به معنی حفاظت و مراقبت است  1. اصل تقوا 
تقوا  معنی  دربارۀ  رهبری  معظم  مقام  است.  شده  استعمال  معنا  همین  به  نزدیک  نیز 
کردار خود،  گفتار خود، از  می فرمایند: »تقوا چیزی نیست جز مراقبِت از خویشتن؛ از 
ِى ما، در عمل ما،  از معاشرت خود، از تصمیم گیری خود. مراقب باشیم در تصمیم گیر
در فکر و سخن ما ارادۀ شیطانی وارد نشود؛ این همان تقواست.« )بیانات در خطبه های 

نماز جمعه، به تاریخ 1382/11/24(
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کردن  کردن از بدی ها و معاصی است، عمل  گاهی پرهیز  که  همان صورت 
کار خوب،  به  اقدام  نیز هست.  و خوبی ها  نیکی ها  رساندن  انجام  به  و 
کار بد. مهم  کردن و ترک  که دوری  همان قدر می تواند به دلیل تقوا باشد 
یم  کر که وجهی از »مراقبت« در آن وجود داشته باشد. در قرآن  آن است 
یشان و یتیمان و  ایمان به خدا و روز قیامت و پیامبران، انفاق مال به خو
فقرا، اقامۀ نماز، زکات دادن، وفای به عهد، صبر در سختی ها و... همگی 
اعم  تمام خوبی ها،  یعنی  این  آمده است.1  به شمار  تقوا  از صفات اهل 
را  نباید آن  و  تقوا است  از  انجام خوبی و ترک بدی نمود و مصداقی  از 
کرم)ص(  منحصر در دوری کردن از بدی ها  دانست. همان گونه که پیامبر ا
که جمع  کنید  را پیشه  َخْیر؛ تقوای خدا 

ْ
ال ُه ِجَماُع  َفِإّنَ اهَّلَل  ِق  فرمودند: »اّتَ

همۀ خوبی ها است.«2

یَن َو آَتی  ِبّیِ
ِکتاِب َو الّنَ

ْ
ِة َو ال

َ
َمالِئک

ْ
ِخِر َو ال

ْ
َیْوِم ال

ْ
ِبّرَ َمْن آَمَن ِباهَّلِل َو ال

ْ
کریم: لِکّنَ ال 1. قرآن 

قاِب  اِئلیَن َو ِفی الّرِ بیِل َو الّسَ کیَن َو اْبَن الّسَ َمسا
ْ
َیتامی  َو ال

ْ
ُقْربى  َو ال

ْ
ِه َذِوی ال  َعلی  ُحّبِ

َ
مال

ْ
ال

اِء  ّرَ
َ

ساِء َو الّض
ْ
َبأ

ْ
اِبریَن ِفی ال ُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا َو الّصَ

ْ
کاَة َو ال الَة َو آَتی الّزَ قاَم الّصَ

َ
َو أ

کسی به  که  ى آن است  ُقون ؛ نیکوکار ُمّتَ
ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
ذیَن َصَدُقوا َو أ

َّ
ولِئَك ال

ُ
ِس أ

ْ
َبأ

ْ
َو حیَن ال

کتاب آسمانی و پیامبران ایمان بیاورد، دارایى خود را  خدا و روز قیامت و فرشتگان و 
که دوستش دارد به خویشان و یتیمان و فقیران و درراه ماندگان و سائلین بدهد  در حالی 
کند، نماز به پا دارد و زکات مالش را بدهد، با هرکس  کردن بندگان صرف  و در راه آزاد 
کند و در حال تنگدستی و سختی و هنگام جنگ صبور و شکیبا  عهد بسته به موقع وفا 

 راستگویان و باتقوایان هستند.« )بقره/1۷۷(
ً
کسانی حقیقتا باشد. چنین 

2. روضة الواعظین، نیشابوری، ج2، ص43۷.



تقوای خوفی و تقوای شوقی

و  شوق  سر  از  می تواند  باشد،  ترس  سر  از  می تواند  تقوا  همچنان که 
کاری  که می توان از ترس عقاب خدا  دوست داشتن هم باشد. همان طور 
کارهایی  را انجام نداد، می توان به شوق رضایت و نزدیک شدن به خدا 
 

ُ
َجل

َ ْ
 ال

َ
ْو ال

َ
را انجام داد. امیرالمؤمنین)ع( در وصف متقین می فرمایند: »َو ل

 
ً
ْجَساِدِهْم َطْرَفَة َعْیٍن َشْوقا

َ
ْرَواُحُهْم ِفی أ

َ
ْم َتْسَتِقّرَ أ

َ
ْیِهْم، ل

َ
َکَتَب اهَّلُل َعل ِذی 

َّ
ال

که خداوند برای آنها  گر نبود اجل معینی  ِعَقاب ؛ ا
ْ
 ِمَن ال

ً
َواِب َو َخْوفا

َ
ی الّث

َ
ِإل

تعیین کرده است، روح آنها از شوق به ثواب و ترس از عذاب الهی، چشم 
یعنی  این  می دادند.«1  و جان  نمی ماند  باقی  در جسمشان  زدنی  هم  به 
تقوا منحصر در خوف نیست، بلکه شوق هم در وجود متقین موج می زند.

گر تنها جهت خوفی تقوا مورد توجه قرار گیرد، ما خود را مجبور به داشتن  ا
گر جهت شوقی آن را  یم. اما ا تقوا می بینیم و از سر اضطرار به سراغ آن می رو

یم و آن را تمنا می کنیم. یم، می توانیم به آن عشق بورز نیز در نظر بگیر

1. نهج البالغه، خطبۀ 193؛ أمالی، شیخ صدوق، ص303.





ک برتری تقوا، مال

ین عامل رسیدن انسان به منافع و شکوفا شدن استعدادهایش  مهم تر
که دارای »قدرت اراده« باشد؛ قدرت اراده برای انتخاب بین  این است 
که قدرت اراده دارد می تواند بر  کسی  دوست داشتنی ها و امیال مختلف. 
کار صحیح و باارزش  کند و  کم ارزش خودش غلبه  انگیزه های سطحی و 
را -ولو با تحمل مشقت و سختی- انجام دهد. هر مقدار این قدرت بیشتر 
کردن استعدادهای  باشد، توانایی انسان برای رسیدن به منافع و شکوفا 

خودش بیشتر خواهد بود.1

که اول  کن و ارادۀ خویش را محکم نما،  1. امام خمینی)ره(: »پس "عزم" خود را قوى 
کمالی نتوان رسید. و شیخ  شرط سلوك عزم است و بدون آن راهی را نتوان پیمود و به 
که یکی  گفت  بزرگوار، شاه آبادى روحی فداه آن را مغز انسانّیت تعبیر می کردند. بلکه توان 
از نکات بزرگ تقوى و پرهیز از مشتهیات نفسانّیه و ترك هواهاى نفسانّیه و ریاضات 
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انساِن  است.  خود«  »کنترل  و  »مراقبت«  قدرت  معنی  به  نیز  »تقوا« 
کرده و بر امیال  کنترل  که خود را  که قدرت این را دارد  کسی  باتقوا یعنی 
که می داند خوب است انجام داده  کند و آنچه را  کم ارزش خودش غلبه 
نکند.  یعنی خالف علمش عمل  کند؛  ترک  است  بد  را می داند  آنچه  و 
یعنی انسان باتقوا دارای »قدرت اراده « است. بنابراین فارغ از نگاه دینی 
که داشتن »تقوا« در همین دنیا مالک برتری  یافت  به سادگی می توان در
یشه و منشأ  انسان ها بر یکدیگر خواهد بود. تقوا مالک برتری است چون ر

همۀ رشدها است.
اینکه  می کند.  معرفی  تقوا  را  ارزش ها  اساسی  ک  مال نیز  یم  کر قرآن 
متقین  از  فقط  خداوند  قین؛   ُمّتَ

ْ
ال ِمَن  اهَّلُل   

ُ
ل َیَتَقّبَ ما  »ِإّنَ می فرماید: 

اعمال  قبولی  باعث  که  عاملی  تنها  یعنی  )مائده/27(  می کند.«  قبول 
تقوا  با  نیز  انسان ها  ارزش  مراتب  آنهاست.  تقوای  می شود  انسان ها 
نزد  شما  ین  گرامی تر ُکم ؛  ْتقا

َ
أ اهَّلِل  ِعْنَد  ْکَرَمُکْم 

َ
أ »ِإّنَ  می شود:  تعیین 

می توان  کلی  به  طور  )حجرات/13(  شماست«  ین  باتقواتر خداوند 
در  آنچه  یعنی  است.  قرآن  در  ارزش گذاری  کلیدی  مفهوم  تقوا  گفت 
نه  تقواست،  قرآن مطرح شده است  در  انسان ها  رفتار  تنظیم  با  ارتباط 

مانند »اخالق«. دیگری  مفاهیم 
اینکه بعضی دارای  آنها نیست. یعنی  ارزش  انسان ها مالک  اخالق 
و  دلیل  نمی تواند  بد،  اخالقی  دارای  عده ای  و  هستند  خوبی  اخالق 
که باعث  مالک ارزش گذاری آنها باشد؛ چون عوامل مختلفی وجود دارد 
که همۀ آنها مطلوب نیست.  می شود یک فرد اخالق خوبی داشته باشد 

شرعّیه و عبادات و مناسك الهّیه، تقویت عزم و انقهار قواى ملکّیه در تحت ملکوت 
نفس است.« )آداب الصلوه، امام خمینی، صص53-52(
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اوست.  برتری  و  فضیلت  دلیل  ندارد  دیگری  و  دارد  تقوا  کسی  اینکه  اما 
همچنین کمیت تقوا نیز دلیل برتری انسان ها بر یکدیگر است. 

 
ً
رفتار انسان ها هم فی نفسه مالک برتری نیست؛ حتی رفتاری که ظاهرا

طبق احکام شرعی انجام بگیرد. چون آنچه مهم است قبولی اعمال است 
که  ما همان گونه  گر ظاهر عمل  ا یعنی حتی  تقواست.  به  نیز منوط  آن  که 
که تقوا  دستور داده شده است باشد، تنها در صورتی مقبول واقع می شود 
داشته باشیم. چون خداوند فقط عمل متقین را قبول می کند. )مائده/27(
یم تقوا آن قدر ارزشمند است که حتی عبادت کردن  طبق منطق قرآن کر
ُکُم  ّبَ اُس اْعُبُدوا َر َها الّنَ ّیُ

َ
انسان ها برای آن است که به مقام تقوا برسند: »یا أ

ُقون ؛ ای مردم! خدایی که شما  ُکْم َتّتَ
َّ
َعل

َ
ذیَن ِمْن َقْبِلُکْم ل

َّ
َقُکْم َو ال

َ
ذی َخل

َّ
ال

ید.« )بقره/21(  باتقوا شو تا  کنید  کرده عبادت  را خلق  گذشتگان شما  و 
عبودیت مقدمۀ تقواست و تقوا غایت هر نوع عبادتی است.1

آیا جنایتکاران هم انسان های بااراده ای هستند؟	 
برخی  در  است  ممکن  ولی  تقواست،  اصلی  رکن  محکم  ارادۀ  و  عزم 
یان نیز این اراده محکم دیده شود. با توجه به بی تقوایی  جنایتکاران و زورگو

آنها، چگونه این قدرت عزم و اراده در آنها پیدا شده است؟ 
ییم قدرتمند و صاحب اراده؟ قدرتمند  پاسخ: الف. به چه کسی می گو
عالقه های  عالقه هایش،  بین  نبرد  در  که  است  کسی  اراده  صاحب  و 

کریم عبادت را زمینۀ دستیابى به تقوا، و تقوا را متبلور  1. آیت اهَّلل جوادی آملی: »قرآن 
که در انسان متقی به صورت  در مجموعه ای از عقاید، اخالق و اعمال صالح می داند 
که شامل همۀ عبادت های  گسترده است  که درمی آید. از این رو عبادت دارای معنایى 

َ
َمل

که انسان عابد را به ملکۀ  برین تقوا می رساند.« )تسنیم،  فکری، اخالقی و عملی می شود 
جوادی آملی، تفسیر آیه 21 سورۀ بقره، جلد2، صفحه353(
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که  اینجاست  نکته  بدهد.  بر عالقه های سطحی تر غلبه  را  عمیق تر خود 
ً غیرفعال و ضعیف ترند و اغلب افراد به همان 

عالقه های عمیق تر معموال
عالقه های سطحی تر که محرک تر هستند پاسخ می دهند.

ضعیفی  ارادۀ  دارای  که  افرادی  برخی  که  می افتد  اتفاقی  چه  ب. 
واقعیت  می آیند؟  بااراده  و  قوی  خیلی  دیگران  و  خود  نظر  به  هستند، 
و  پرهیز  نوعی  از  موفقیتی دست می یابد  به  دنیا  در  که هرکس  این است 
خودداری در برخی زمینه ها برخوردار بوده است. ولی ممکن است انسان 
در جوانی به واسطۀ قدرت اراده اش و در اثر مبارزه با برخی امیال موقت 
در خود  را  نظم-  ارزشمندی -مثل  راحت طلبی، عادات  مثل  و سطحی 
که تا آخر عمر عامل بخشی از موفقیت های او در زندگی  کرده باشد  ایجاد 
 قدرت ارادۀ باالیی ندارند. وتنها عادات خوب، 

ً
باشد. چنین افرادی لزوما

آنها را تا حدی موفق و قدرتمند نشان می دهد. »صاحبان عادات خوب« 
نظر می آیند؛ چون در  به  بااراده   خود- بسیار 

ً
در چشم دیگران -و بعضا

تصور مردم چنین خودداری هایی برای خودشان بسیار سخت است، ولی 
 در ابتدای مسیر 

ً
که سختی این خودداری ها عمدتا تجربه یا توجه ندارند 

است، و پس از تبدیل شدن به عادت، استمرار آن نیاز چندانی به »قدرت 
اراده« ندارد. 

که او را قدرتمند نشان  گر انسان به عاداتی  که ا در این هنگام است 
یش، از عضلۀ  می دهد، مغرور یا راضی شود، و در انتخاب های پیش رو
ماندن  معطل  اثر  در  این عضله  نکشد،  کار  نفع خودش  به  اراده   قدرت 
که ممکن است در یک دو  به مرور ضعیف و ضعیف تر می شود؛ تا جایی 
که به  را  ارادۀ مختصری می توانند راهی  با  که انسان های معمولی  راهی، 
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نفعشان است انتخاب کنند، او آنچنان ضعیف شده باشد، که توانایی این 
انتخاب را نداشته باشد. 

 
ً
که در افراد می بینیم، لزوما ج. برخی از نمودهای عجیب قدرت اراده 
که در عموم مردم وجود  یرا امیالی  نشانۀ قدرت ارادۀ باالی آنها نیست. ز
 ضعیف است و عمل بر خالف 

ً
دارد و قوی نیز هست، در برخی افراد اساسا

آن میل برای آنها کار آسانی است. همچنین برخی صفات مثل سخاوت یا 
 نیازمند قدرت ارادۀ باالیی هستند، در برخی افراد به 

ً
که معموال شجاعت 

کی از قدرت ارادۀ باالی آنها نیست. صورت وراثتی وجود دارد و حا
که تصور می شود افراد قدرت ارادۀ باالیی دارند، این  د. برخی موارد 
قدرت برخواسته از یک میل بسیار فعال و شدید مانند یک عقدۀ عمیق، 
یا لجاجت ناشی از آن است. فرد عقده ای و لجباز هرچند ممکن است 
یژه ای بکند و به نظر قوی بیاید، اما در واقع این اعمال  کارهای سخت و و
به دلیل ضعف او در مقابله با لجاجت و عقده است. ضمن اینکه همین 

عقده ای و لج باز بودن نیز بسیاری از اوقات ناشی از ضعف اراده است. 
به عبارت دیگر، اراده و عزم به ظاهر پوالدین در افراد جنایتکار بسیار 
از وجود ضعف های مهم  افراد ناشی  ارادۀ این  ناپایدار است.  شکننده و 
در روح آنها است )مثل حسادت( که ممکن است بر دیگران مخفی مانده 
باشد. گاهی همان نقاط ضعف موجب می شود کل وجودشان توسط یک 
میل پست )مانند حب مقام( اشغال شده و این میل پست، تمام نیروهای 
این افراد را در جهت آن میل بسیج کرده باشد. اراده و استقامتی که انسان 
از آنها می بیند، نتیجۀ بسیج شدن همۀ امیال آنها تحت فرمان همان یک 
میل پست است. البته چنین افرادی که معموالً در برابر ضعفا افرادی قوی 
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به حساب می آیند، در مواقع حساس و خطرناک به شدت آسیب پذیر و 
سست اراده اند.

در مقابل، کسانی که بد هستند ولی این ارادۀ به ظاهر محکم را ندارند 
به  آنها  از  برخی  گونه اند:  دو  نیز  نمی کنند  مانند طواغیت عالم جنایت  و 
دلیل مختصر عزم و اراده  و در واقع انسانیتی که دارند، هنوز تمام وجودشان 
شده  مسّخر  وجودشان  هم  برخی  است.  نشده  پست  میل  یک  مسّخر 
است، اما برخی موانع بزرگ مانند ترس و یا ضعف در برخی استعدادها 

اجازه نمی دهد بتوانند به جنایت های بزرگ دست بزنند.



کثری تقوای حداقلی و حدا

و  »حداقلی«  مرحلۀ  دو  تقوا  برای  می توان  یم  کر قرآن  در  دقت  با 
باعث می شود  آنکه  یعنی  تقوای حداقلی  گرفت.  نظر  در  را  کثری«  »حدا
یم تنها  کر که نمود آن در قرآن  انسان دچار ضرر، خسران و نابودی نشود 
تی  

َّ
اَر ال ُقوا الّنَ 10 مورد است.1 مثالً می فرماید مراقب آتش جهنم باشید: َفاّتَ

ین  )بقره/24( یا مراقب روز قیامت  کاِفر
ْ
ْت ِلل ِعّدَ

ُ
ِحجاَرُة أ

ْ
اُس َو ال َوُقوُدَها الّنَ

 ال 
ً
ُقوا َیْوما کند: َو اّتَ که در آنجا هیچ کس نمی تواند به دیگری کمک  باشید 

 َو ال َتْنَفُعها َشفاَعٌة َو ال 
ٌ

 ِمْنها َعْدل
ُ

 َو ال ُیْقَبل
ً
َتْجزی َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْیئا

ُهْم ُیْنَصُرون  )بقره/123(
کثری  به عبارت ساده تر تقوای حداقلی یعنی گناه نکردن. اما تقوای حدا

زمر/24،  غافر/9،  یس/45،  انفال/25،  آل عمران/131،   ،281  ،123  ،48 بقره/24،   .1
مزمل/1۷.
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ید  می گو بسیار  قرآن  عمل.  در  اخالص  باالی  مقامات  به  رسیدن  یعنی 
کسی از تو پیشی  مواظب باش تا در مسابقه برنده شوی! مواظب باش 
ْرِض؛ 

َ ْ
ماِء َو ال ٍة َعْرُضها َکَعْرِض الّسَ ُکْم َو َجّنَ ّبِ نگیرد: »ساِبُقوا ِإلی  َمْغِفَرٍة ِمْن َر

که به  ید در رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی  از یکدیگر سبقت بگیر
وسعت آسمان و زمین است« )حدید/21( و این بسیار دل نشین تر است تا 
ید مواظب باش که نابود نشوی و آتش جهنم تو را نسوزاند! اما  اینکه بگو
متأسفانه آنچه بیش از همه از مفهوم تقوا استفاده می شود مفهوم حداقلی 

گناه است و در بین مردم هم همین معنا جا افتاده است. آن یعنی ترک 
شما  ین  گرامی تر همانا  ُکم؛  ْتقا

َ
أ اهَّلِل  ِعْنَد  ْکَرَمُکْم 

َ
أ »ِإّنَ  عبارت  از 

ین شماست«  )حجرات/13( برداشت می شود که مفهوم تقوا مقول  باتقواتر
ین مراتب  به تشکیک یعنی دارای مراتب مختلف است. یعنی از پایین تر
درعین حال  و  می گیرد  جای  تقوا  مفهوم  در  است،  محارم  از  اجتناب  که 
کرامت  هاست و بزرگان عرفا و خوبان به واسطۀ  ین  که باعث باالتر چیزی 

آن تقرب یافته اند نیز تقواست. 
که یعنی  در قرآن حدود 80 بار به تقوای خدا دستور داده شده است 
که چیزی تو را از او دور نکند!  مواظب رضایت خدا باش! مراقب باش 
ین درجۀ تقواست. یعنی قرآن چند برابر تقوای حداقلی، به  که این باالتر
یکرد قرآن -بر خالف آنچه ما معمواًل از  کرده است و رو تقوای از خدا امر 

کثری است.  تقوا می فهمیم- اهتمام به تقوای حدا



تقوا منطبق بر واقعیت ها است

مقولۀ  از  را  دین  که  است  این  دین،  از  غلط  برداشت های  از  یکی 
یا دین  گو ییم دین از مقولۀ ارزش هاست،  »ارزش ها« بدانیم. وقتی می گو

کرده ایم. را در زمرۀ امور غیرواقعی قلمداد 
که  یاضیات، با تعبیر »ارزشی « یاد نمی کنیم؛ چرا ما هیچ گاه از قواعد ر
که از آن به عنوان یک  آنها را منطبق بر واقعیت می دانیم. برخالف دین، 
 دین، ارزش دارد؛ اما »ارزشی« به معنی 

ً
امِر ارزشی یاد می کنیم. البته قطعا

یاضی است  بی ارتباط به واقعیات نیست. بلکه از این جهت مثل منطِق ر
کنند. که همه باید آن را یاد بگیرند تا بتوانند درست زندگی 

که:  آن است  معنایش  ارزش ها است«  مقولۀ  از  ییم »دین  بگو وقتی 
و  معنا   

ً
طبیعتا زندگی  است.  دین  از  غیر  مسئله ای  زندگی،  منطقِی  روال 

ضوابط خودش را دارد و ادارۀ جامعه روش های خودش را می طلبد، باید 
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یم، واقعیت های زندگی  یم و از آن در زندگی بهره مند شو از علم کمک بگیر
مسائل ارزشی نیستند که دین بتواند جای علم را بگیرد!

یاضیات منطبق  یکی از آموزه های مهم دین تقواست. تقوا مانند علم ر
بر واقعیت هاست و می تواند برای ادارۀ »فرد«، »خانواده« و »جامعه« مدل 
کار بسته شود. تقوا،  ارائه دهد و در زندگی فردی و جمعی ما به  الگو  و 
به این معنا، یک مفهوم ارزشی نیست؛ بلکه مانند جاذبۀ زمین، مبتنی بر 

واقعیت هاست.1
امام علی)ع( می فرمایند: »َفِإّنَ َتْقَوى اهَّلِل ِمْفَتاُح َسَداٍد َو َذِخیَرُة َمَعاٍد َو 
َهاِرُب 

ْ
اِلُب َو َیْنُجو ال َکٍة، ِبَها َیْنَجُح الّطَ

َ
ِ َهل

ّ
َکٍة َو َنَجاٌة ِمْن ُکل

َ
ِ َمل

ّ
ِعْتٌق ِمْن ُکل

کلید هر در بسته، ذخیرۀ قیامت و عامل آزادگی از هر  َغاِئب ؛ تقوا   الّرَ
ُ

َو ُتَنال
قیدی است که بخواهد بر انسان مسلط شود. تقوا نجات دهندۀ از هرگونه 
هالکت است. با تقوا، تالشگران پیروز می شوند و فراری نجات می یابد و 
یی می توان رسید.«2 اینکه امیرالمؤمنین)ع( تقوا را باعث نجات  به هر آرزو
از همۀ هالکت ها و عاملی برای رسیدن به همۀ آرزوها می دانند یعنی این 
عامل می تواند در همۀ عرصه های زندگی وارد شده و مشکالت را برطرف و 
گره ها را باز کند و ما را به نیازها و خواسته هایمان برساند. بنابر این سخن، 

اینکه تقوا را یک عامل ارزشی و غیرواقعی بدانیم اشتباه است.

که مورد اتفاق جامعه  که در جوامع غربى »ارزش ها« چیزهایى هستند  گفته نماند  1. نا
رعایت  مانند  می شود؛  عمل  آنها  به  و  هستند  احترام  مورد  نیز  دلیل  همین  به  و  بوده 
مبنای  که  می شود  گفته  مفاهیمی  به  معمواًل  ارزشی  مسائل  ما  در جامعۀ  اما  قوانین. 
به  ارزشی  امور  از  را  حجاب  مثاًل  ندارند.  مردم  برای  روشنی  و  صریح  تجربى  و  علمی 
کالس حاضر شدن از امور ارزشی  کمربند ایمنی یا سر وقت در  حساب می آورند، اما بستن 
محسوب نمی شود. آنچه در متن این نوشتار در مورد ارزشی بودن یا نبودن آمده است بر 

مبنای تلقی جامعۀ خودمان از ارزشی و واقعی است.
2. نهج البالغه، خطبۀ 230.



آیا می توان بدون ایمان تقوا داشت؟

گفته است.  خداوند متعال در قرآن بیش از 220 بار از »تقوا« سخن 
به  دسته بندی،  یک  در  تقوا  تقواست.  بارۀ  در قرآن  در  دستور  ین  بیشتر

»تقوای قبل از ایمان« و »تقوای بعد از ایمان« تقسیم می شود. 
ْیَب فیِه ُهدًى  ِکتاُب ال َر

ْ
خداوند در ابتدای قرآن می فرماید: »ذِلَك ال

قیَن؛ این کتاب که هیچ شکی در آن نیست متقین را هدایت می کند.«  ُمّتَ
ْ
ِلل

)بقره/2( در حالی که ما می دانیم که قرآن هم کتابی برای هدایت مسلمانان 
را هدایت  قرآن »متقین«  ید  آیه می گو این  اما  و هم غیرمسلمانان.  است 
هم  دینداری  و  ایمان  از  قبل  که  می آید  به دست  سخن  این  از  می کند. 
اهل  برای  است  هدایت  کتاب  این  یعنی  آیه  این  داشت.  تقوا  می توان 
کم است، اهل حساب  مراقبت، برای هر کسی که در زندگی اش ضابطه حا
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که وقتی درستی سخنی  کسی  کتاب و دقت است. هدایت است برای   و 
کند.  که می تواند به آن سخن عمل  را فهمید، اینقدر بر خود مسلط است 
کتاب و بی دقت زندگی می کند یا انسانی  کسی بی نظم، بی حساب  و  گر  ا
کنترل خودش را ندارد، سراغ دین نیاید!   قدرت 

ً
هوا پرست است و اصال

چون دین نمی تواند از او دستگیری کند.1
حرف  یک  گذشته  انبیاء  کلمات  از  فرموده اند  خدا)ص(  رسول 
گر حیا  این است: »ا باقی مانده و آن ضرب المثل  به صورت ضرب المثل 
نداری هرکاری دلت می خواهد بکن!«2 یعنی شرم و حیا -که یک انگیزۀ 
درونی و جلوۀ روشنی از تقوا است- نمونه ای از تقوای قبل از ایمان است 
یخ و در بین مردمان زمان های مختلف از اهمیت خاصی  که در طول تار

برخوردار بوده و به آن توجه  داشته اند.

الَة  َغْیِب َو ُیقیُموَن الّصَ
ْ
ذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبال

َّ
قیَن. ال ُمّتَ

ْ
ِکتاُب ال َرْیَب فیِه ُهدًى ِلل

ْ
1. »الم. ذِلَك ال

که شک در آن راه ندارد و مایۀ هدایت  کتاب با عظمتی است  ا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقون؛  آن  َو ِمّمَ
که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند  کسانی هستند  متقین است. )متقین( 

ى داده ایم، انفاق می کنند.« )بقره/ 3-1( که به آنان روز و از تمام نعمت ها و مواهبی 
کنترل  که اهل اراده و مراقبتند و قدرت  کسانی هستند  که اشاره شد، متقین  همانطور 
خود را دارند. در آیۀ دوم می فرماید چنین افرادی، هرچند در ابتدا مسلمان نباشند، اما 
کسی  در اثر تقوا به غیب ایمان می آورند )مسلمان می شوند( و نماز را به پا می دارند. زیرا 
که در درازمدت به نفعش است،  کنترل خود را دارد، وقتی حرف حقی بشنود  که قدرت 
با برخی منافع زودگذر و سطحی اش مخالف باشد، آن حرف را می پذیرد و  گر  ا حتی 

مطابق آن عمل می کند.
 اهَّلِل)ص( َقال:  

َ
ّنَ َرُسول

َ
ِبیِه َعْن آَباِئِه)ع( أ

َ
ُث َعْن أ َضا)ع( ُیَحّدِ 2. َسِمْعُت َعِلّیَ ْبَن ُموَسی الّرِ

ْم َتْسَتْحِی َفاْصَنْع َما ِشْئَت؛ از امام رضا)ع( 
َ
اِس: ِإَذا ل  الّنَ

ُ
 َقْول

َّ
ْنِبَیاِء ِإال

َ ْ
ْمَثاِل ال

َ
ْم َیْبَق ِمْن أ

َ
ل

که فرمود: از مثل های انبیا)ع( جز  که از پدرانش از رسول خدا)ص( نقل می کرد  شنیدم 
کار می خواهی بکن.  گر حیا نداری هر  که می گویند: ا این قول مردم چیزی باقی نمانده 

)أمالی، شیخ صدوق، ص510(
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َو  ُفُجوَرها  َهَمها 
ْ
ل
َ
َفأ اها  َسّوَ ما  َو  َنْفٍس  »َو  می فرماید:  قرآن  در  خداوند 

َتْقواها؛ قسم به نفس انسان و آن کس که سامانش داد و بدی ها و تقوایش 
به نفس  را  تقوا  یعنی خداوند  این  و 8(  کرد« )شمس/7  الهام  آن  به  را 
انسانی الهام کرده است و همۀ انسان ها در ضمیر خود با آن آشنا هستند.

در  یعنی  هستند؛  تقوا  اهل  ولی  نیستند  مسلمان  انسان ها  از  بعضی 
کسانی  زندگی خودشان اهل مراقبت و مراعات برخی ضوابط اند. چنین 
را  و دستور خدا  اند. درست است خدا  کلمه  معنای عام  به  تقوا  دارای 
را درک می کنند.  اخالقیات  و  بیدار است  ولی وجدانشان  نمی شناسند، 
هم  باشند  داشته  دین  اینکه  بدون  را  امور  از  بسیاری  انسان ها  یعنی 

کنند. می توانند درک 
یژه ای می فرمایند:  مقام معظم رهبری در تعبیر و

للمتقین".  "هدی  ید:  می گو للمؤمنین".  "هدی  ید:  نمی گو یم  کر »قرآن 
داشته  تقوا  گفتم  که  معنایی  به  اما  باشد  نداشته  دین  نفر  یک  گر  ا یعنی 
گرفت و مؤمن خواهد شد. اما  باشد، او بالشک از قرآن هدایت خواهد 
در  گر  ا نیست.  پایدار  ایمان هم  در  احتمااًل  باشد،  نداشته  تقوا  مؤمن  گر  ا
گر در فضای خوبی قرار  فضای خوبی قرار گرفت، در ایمان باقی می ماند؛ ا

نگرفت، در ایمان باقی نمی ماند.«1
گر کسی مؤمن شود ولی این تقوای اولیه را نداشته باشد؛ سرانجام  حال ا
او  نمی رسد،  خوبی  سرانجام  به  هیچ گاه  بی تقوا  انسان  می شود؟  چه  او 
و  قیَن؛  ُمّتَ

ْ
ِلل عاِقَبُة 

ْ
ال »َو  فرمود:  که خداوند  نخواهد شد! چرا عاقبت به خیر 

سرانجام نیک از آن باتقوایان است«)قصص/83(
است  عبارت  که  است  مسلمانی  از  قبل  تقوای  عمومی«  »تقوای 

1. بیانات مقام معظم رهبری در جمع عده ای از جوانان به تاریخ 13۷۷/2/۷.
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هدایت  باعث  که  و...  سخت کوشی  دقت،  نظم،  ضابطه مند،  زندگی  از 
انسان هایی است که مؤمن نیستند. »تقوای مؤمنانه« نیز تقوایی است که 
انسان در فضای دین آن را داشته باشد. در عین حال بعد از ایمان هم باز 
کمک می کند و آن را رشد می دهد. در روایتی  که به ایمان  این تقوا است 
ْقَوى «1 یعنی آن  یَماِن الّتَ ِ

ْ
ِح  ال

َ
از امیرالمؤمنین)ع( آمده است: »َسَبُب َصال

چیزی که موجب می شود ایماِن انسان، صاف و خوب و سالم باقی بماند 
تقواست؛ وگرنه ایمان انسان خراب می شود.

1. عیون الحکم، لیثی، ص281.


