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 از دیدگاه قرآن الهیی اتقو 

 چکیده
 وشینیم و لذیذترین نر خوان گسترده قرآن ببخدا را شاکریم که توفیقی نصیب ما کرد تا 

میان  متأسفانه در طول تاریخ درترین غذای جان را که همانا تقوای الهی است، از آن برگزینیم.  نیروبخش

ثروت و  :همچون ،هایی ناراست اقوام و ملل، برای سنجش ارزش انسان و تعیین عیار انسانیت وی، محک

 هتصریح قرآن و سفارش هم به ،که محک راستین برای این کار رود؛ درحالی اوالد و... به کار رفته و می

به بحث  ،که در قرآن آمده چنان ایم این معیار راستین را آن دهدر این تحقیق سعی کر انبیای الهی تقواست. ما

 گذاریم.

ای از ایمان، تقوای خاص خودش را دارد.  بنابراین هر مرحله ،چون تقوی مالزم ایمان است 

 ،ها بیزار و  منزه است. او به برکت تقوی های خوب است و از بدی شخص متقی برخوردار از تمام ویژگی

کند، بلکه اطرافیان نیز از آن  دارد که آثار ارزشمند  آن را نه فقط خود در زندگی احساس میای  حیات طیبه

 کند. شوند. شخص پرهیزگار به برکت تقوی سعادت دنیا و آخرت را نصیب خود می مند می محظوظ و بهره

 ها کلیدواژه

 اقسام تقوی، اوصاف تقوی، آثار تقوی. متقین، اوصاف متقین، تقوی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

وجود برای سنجش ارزش وفضیلت انسان   جهان معیارهای گوناگونی در تاریخ اقوام و ادیان

که در تمام طول تاریخ بشر  در این میان معیاری نادرست .از دنیا در دین نصاری گیری مثل کناره ؛دارد

به همین سبب ما در قرآن  ؛است «اوالد ثروت و» ،هست بوده و همواره مورد توجه بسیاری از افراد 

کردند با این  آرایی می افرادی در برابر وی صفدرنگ  بی ،شد بینیم که وقتی پیامبری برگزیده می می

به  د.که نه به اندازه ما مال دارد و نه اوال درحالی ،بر ما پیامبری خواهد کرد گونهاین شخص چ استدالل که

 های زیر توجه کنید: نمونه

 خواستند کهایشان از  و ندحضرت اشموئیل پیامبر آمد نزدقوم یهود برای پس گرفتن تابوت عهد  -1

لب به اعتراض گشودند  ،همین که حضرت طالوت برگزیده شد را برای آنها برگزیند.حکمرانی  فرمانده و

 :رتریمااز او سزاولذا ما  !؟که ثروت چندانی ندارد درحالی ،تواند حکمران ما باشد او چگونه می و گفتند:

نَحْنُ أَحَقُّ وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ » 

زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی  بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ

 )1(.«مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ

فرعون وارد شده و وی را به یکتاپرستی  بها و ساده بر هایی کم وقتی حضرت موسی و هارون با لباس -2

پس  ،ستپیامبر خدا ارددپن میخود ه کن طوری آ: اگر موسی گفتش یدرباریان خواو به  ،دعوت کردند

او  نداشتن زر و زیور را  )2(.«فَلَوْ ال أُلْقِیَ عَلَیْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ» !؟بند طال به او داده نشده است چرا دست

 .3« أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ هذَا الَّذِی هُوَ مَهِینٌ»: فتگ میو  دانست دلیل بر پستى مقام موسى مى

لَوْ ال » :گفتند کردند، و مى از اینکه قرآن به مرد تهیدستى نازل شده تعجب مى (ص)مشرکان عصر پیامبر -3

چرا این قرآن بر شخصیت بزرگ و مرد ثروتمندى »و گفتند: 4؛« رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ  نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى

 .؟!«از سرزمین مکه یا طائف نازل نشده است

                                                           
 .742 :البقره- 1

 .35 :زخرفال- 7

 .37 :زخرفال5-   

 .،با ترجمةي مكارم51،زخرفال-4   



 

؟! و «اند چرا این افراد اراذل و پست اطراف تو را گرفته» :مشرکان ثروتمند قوم نوح به او ایراد کردند -4

 منظورشان از پستى، نداشتن مال و ثروت بود!

ایمان  که اراذل به تو درحالى ،آیا ما به تو ایمان بیاوریم» گفتند:1؛«قالُوا أَ نُؤْمِنُ لَکَ وَ اتَّبَعَکَ الْأَرْذَلُونَ»

 ؟!«اند آورده

در هم شکستن این معیارهای ارزشى  ،ترین گام اصالحى انبیا به همین علت نخستین و مهم

هاى اصیل الهى را جانشین  آنها با تعلیماتشان این معیارهاى غلط را در هم ریختند و ارزش .دروغین بود

قبیله و د و ثروت و جاه و شهرت محور شخصیت را از اموال و اوال «انقالب فرهنگى»آن ساختند و با یک 

 «اوالد»و  «اموال»بعد از کشیدن خط بطالن بر  انبیا به تقوا و ایمان و عمل صالح مبدل ساختند. ،و فامیل

 2 ،«وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ ال أَوْالدُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفى» ند:سیله تقرب در پیشگاه الهى و گفتعنوان و به

 د.نکن جانشین آن مى «إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً»بالفاصله ارزش اصیل را با جمله 

صورت یک شعار اسالمى درآمده، بعد از نفى  که به )3(،«إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ»آیه شریفه:  

های اساسی  یکی از دعوت بیانگر همین انقالب فکرى و ارزشى است. ،هاى وابسته به قبیله و عشیره ارزش

های زیر شاهدهایی صادق بر این  نمونه فراخواندن مردم به همین معیار اصیل بوده است.  انبیاتمام  و مهم

 )4(:مدعایند

 )ع(حضرت نوح -1

أَ ال تَتَّقُونَ  إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ  کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ  إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ»

 ) 5(«.أَطِیعُونِ

قوم نوح رسوالن را تکذیب کردند، هنگامى که برادرشان نوح به آنان گفت: آیا تقوا پیشه »

 !«ییدتقواى الهى پیشه کنید و مرا اطاعت نما .کنید؟! مسلّماً من براى شما پیامبرى امین هستم نمى

 )ع(حضرت هود -2

                                                           
 .،با ترجمةي مكارم111 :شعراءال - 1

 .52 :سبأ - 7

  .15 :حجراتال-5  

 .115، ص 11 ر.ک: تفسير نمونه، ج - 4           

 ،با ترجمةي مكارم101-103 :الشعراء - 3



 

 )1(«.إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ کَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِینَ إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ ال تَتَّقُون»

کنید؟!  نمىقوم عاد )نیز( رسوالن )خدا( را تکذیب کردند، هنگامى که برادرشان هود گفت: آیا تقوا پیشه »

 .!«مسلماً من براى شما پیامبرى امین هستم. پس تقواى الهى پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید

 )ع(حضرت صالح -3

 )2(«.ونِاللَّهَ وَ أَطِیعُ کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِینَ إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَ ال تَتَّقُونَ إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ  فَاتَّقُوا»

کنید؟! من  قوم ثمود رسوالن )خدا( را تکذیب کردند، هنگامى که صالح به آنان گفت: آیا تقوا پیشه نمى»

 ! «پس تقواى الهى پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید .براى شما پیامبرى امین هستم

 )ع(حضرت لوط -4

إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ  ال تَتَّقُونَ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَکَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِینَ  إِذْ قالَ لَهُمْ »

 )3(؛أَطِیعُونِ

قوم لوط فرستادگان )خدا( را تکذیب کردند، هنگامى که برادرشان لوط به آنان گفت: آیا تقوا پیشه »

 ! «پس تقواى الهى پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید .من براى شما پیامبرى امین هستم کنید؟! نمى

 )ع(حضرت شعیب -5

إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ  کَذَّبَ أَصْحابُ الْأَیْکَةِ الْمُرْسَلِینَ  إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ أَ ال تَتَّقُونَ»

رسوالن )خدا( را تکذیب کردند، هنگامى که شعیب به [  اصحاب ایکه ]شهرى نزدیک مدین» )4(؛«أَطِیعُونِ

پس تقواى الهى پیشه کنید و مرا  .کنید؟! من براى شما پیامبرى امین هستم آنها گفت: آیا تقوا پیشه نمى

 ! «اطاعت نمایید

 )ع(حضرت الیاس -6

(5)؛«وَ إِنَّ إِلْیاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ ال تَتَّقُونَ»
 

به خاطر بیاور هنگامى را که به قومش گفت: آیا تقوا پیشه  .و الیاس از رسوالن )ما( بود»

 .؟!«کنید نمى

 )ص(حضرت محمد -7

                                                           
 ،با ترجمةي مكارم .171-175: الشعراء - 1

 ،با ترجمةي مكارم .141-144همان: - 7

 .،با ترجمةي مكارم 110-111:الشعرا- 5

 .،با ترجمةي مكارم 121-122همان: - 4

 .،با ترجمةي مكارم 175-174: الصافات-3  



 

اللَّهِ  وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ  یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى»

 )1(«.أَتْقاکُمْ

ها قرار دادیم تا یکدیگر را  ها و قبیله اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره»

ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه  گرامى ؛بشناسید )اینها مالك امتیاز نیست(

  .«است

 تعریف تقوی

بار به دو گونه فعلی و اسمی در قرآن استعمال  251خانواده آن در مجموع  واژه تقوا و کلمات هم

مضارع معلوم و  ،صورت ماضی معلوم های ثالثی مجرد به های فعلی آن شامل: فعل شده است و گونه

 امر است. مضارع معلوم و ،صورت ماضی معلوم های ثالثی مزید )از باب افتعال( به فعل مجهول و امر و

یل و صیغه مبالغه به کار ضاسم تف ،اسم فاعل ،صورت مصدر یا اسم مصدر می آن نیز بههای اس گونه

 .رفته است

 :تقوا در لغت
 :اند مزبور چنین اظهار نظر کرده  درباره واژهنظران  و برخی از صاحباهل لغت 

 )2(؛األذی ذا صنته و سترته عنإ :قیهأوقیت الشئ ... وقی: وقاه اللّه وقیاً و وقایة و واقیة: صانه  (1

 .  «ا او را از آزار دیدن نگاه داشتدیعنی خ ؛شود وقاه اهلل وقتی گفته می»

 )3(؛دفع شئ عن شئ بغیره یکلمة واحدة تدلّ عل  (2

 . «کند داللت میآن واسطه غیر  ی مفردی است که بر دفع چیزی از شیء دیگر به کلمه ،وقی»

چیزهایی که برایش مضر و آزاردهنده  حفظ کردن چیزی از»؛ حفظ الشّئ عمّا یؤذیه و یضرّه  (3

 )4( .«است

 )5(«.التقوی جعل النّفس فی وقایة مما یخاف» نویسد: راغب اصفهانی می (4

 «.انگیز در برابر امور هراس ،تقوا عبارت است از قرار دادن نفس درحفاظ»

                                                           
 ،با ترجمةي مكارم 15 :الحجرات -1

 .522/ 13 ،بيروت ،حياء التراث العربیإدار ، «لسان العرب» ،محمّد بن مكرّم ،ابن منظور -7

 .151/ 1قم ,  ،سالمیعالم اإلمكتب األ« ةمعجم مقایيس اللغ» ،احمد بن فارس بن زکریّا ،ابن فارس -5

 .350مصر /  ة،الميمني ةمطبع، «المفردات فی غریب القرآن» ،حسين بن محمّد ،راغب اصفهانی -4

 .همان -3



 

اجتناب و دوری جستن از  ،اتقاء» )1(؛«االتقاء: االمتناع من الردی» در مجمع البحرین چنین آمده: (5

 .«هالکت است

در » )2( ؛«معنی االحتراس ممّا یخاف نّ فی االتقاءإ» آمده است: ة،در کتاب معجم الفروق اللغوی (6

 .«انگیز نهفته است معنای حراست کردن و صیانت از امور هراس ،اتقاء

است که به معنای حفظ و  «وقی»این کلمه از ماده »اند:  شهید مطهری در معنی واژه تقوا نوشته (7

های فارسی این  ولی تاکنون دیده نشده که در ترجمه ؛احتفاظ است ء،صیانت و نگهداری است. معنای اتّقا

کسی مدعی نشده است که معنای » :اند که و اضافه کرده «صورت حفظ و نگهداری ترجمه کنند... کلمه را به

ترك و پرهیز  ،ه شده الزمه صیانت خود از چیزیتقوا، ترس یا پرهیز و اجتناب است، بلکه چون دید

)3(. «است... در بعضی موارد، به معنای خوف و ترس استعمال شده است
 

داری در  اگر تقوا به معنای خوف و ترس باشد، مگر روزه»نویسد:  اللّه فاضل لنکرانی می آیت (8

که اگر تقوا به معنای  درحالی ؛باشد کند؟ و چه تناسبی بین خوف و روزه می انسان خوف ایجاد می

 ،داری ارتباط مستقیم وجود دارد؛ زیرا روزه خودنگهداری و تحفظ باشد )که هست(، بین تحفظ و روزه

 .«کالس تمرین برای تحفظ و خودنگهداری است

معنا و روشن است که اگر تقوا را به معنای خوف بگیریم، آیه  (4)،«اتَّقوا اللّه حقَّ تُقاتِه»و یا در آیه: 

مفهومی پیدا نخواهد کرد، ولی اگر تقوا را به معنای تحفّظ و خودنگهداری بگیریم، آیه منظوری روشن و 

)5(«.هدفی مشخص خواهد داشت
 

است. در تأیید این نکته که « خودنگهداری»رسد معنای مناسب برای واژه تقوا  نتیجه آنکه به نظر می

فَوَقهُمُ »توان استناد کرد؛ مانند:  ور و آفات است، به چند آیه میبه معنای حفاظت و نگهداری از شر« وقایة»

)بخاطر این عقیده و عمل( خداوند آنان را از شرّ آن روز  )1(؛«اللّه ُ شَرَّ ذلِک الیَومِ وَ لَقَّهم نَضرَةً وَ سُرُورا

 پذیرد در حالى که غرق شادى و سرورند. دارد و آنها را مى نگه مى

)1.(«دارید از آتش دوزخ نگاه را خانواده خویشو خود » )1(؛«أنفُسَکُم وَ أهلِیکُم نارا قُوآ »و نیز:  
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 :اهمیت تقوی

 .دهد العاده تقوی را به ما نشان می با تعبیرات گوناگون اهمیت فوق ،ن کریمآقر

 ست:تقوی سفارش ابدی خدا اوال:

)2(«. قَبْلِکُمْ وَ إِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهوَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ »
 

و ما به کسانى که پیش از شما، کتاب آسمانى به آنها داده شده بود، سفارش کردیم )همچنین( به شما » 

 .«کنیم که از )نافرمانى( خدا بپرهیزید )نیز( سفارش مى

 است: تقوی زاد راه ثانیا:

و سفر تکاملی قرار داده  و  یعنی خدا برای زندگی انسان یک سیر ؛تعبیر کرده است «زاد راه»ن تقوی را آقر

 یا دادیم نشان او به را راه ما )3(.«إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً  إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ» :مسیر را هم معین کرده است

 .ناسپاس یا بود خواهد گزار سپاس

 :صراط مستقیم است ،آن مسیر

مْ بِهِ لَعَلَّکُمْ وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصَّاکُ»

هاى پراکنده )و انحرافى( پیروى نکنید،  این راه مستقیم من است، از آن پیروى کنید! و از راه )4(.«تَتَّقُونَ

کند، شاید  سازد! این چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش مى که شما را از طریق حق، دور مى

 پرهیزگارى پیشه کنید!.

 :باشد و زاد راه این سفر مهم تقوی می

 )5(«.وَ اتَّقُونِ یا أُولِی الْأَلْبابِ  نَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوىوَ تَزَوَّدُوا فَإِ»

 و زاد و توشه تهیه کنید، که بهترین زاد و توشه، پرهیزکارى است و از من بپرهیزید اى خردمندان.

                                                                                                                                                                                                            
 .تغابن 11و  انسان  11؛ دخان 31؛ غافر 43 ؛طور 11و  77و آیات دیگري نظير:  -1

 ، با ترجمةي مكارم.151نساء، ال -7

 ،با ترجمه ي انصاریان.5الدهر:  -5

 ، با ترجمةي مكارم.135: نعاماأل -4

 ، با ترجمةي مكارم. .142:البقره -3



 

 :است و پوشش لباس  تقوی ثالثا:

ذلِکَ خَیْرٌ ذلِکَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ   التَّقْوى  وَ لِباسُیا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشاً »

پوشاند و مایه زینت  اى فرزندان آدم! لباسى براى شما فرستادیم که اندام شما را مى» )1(؛«یَذَّکَّرُونَ

 «.هاى او( شوند اما لباس پرهیزگارى بهتر است! اینها )همه( از آیات خداست، تا متذکّر )نعمت شماست؛

ثالثا نماد  ؛پوشاند ثانیا عیوب انسان را می ؛ستا ن است که اوال برای انسان الزامیآخصوصیت لباس 

 .ف نیستگزا ،اگر بگوییم که سرلوحه دعوت تمام انبیا تقوی بوده است، باشد شخصیت انسان می

آیا تعجّب » )2(«.رَجُلٍ مِنْکُمْ لِیُنْذِرَکُمْ وَ لِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ  وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلى أ»

وسیله مردى از میان شما به شما برسد، تا )از عواقب اعمال  کننده پروردگارتان به اید که دستور آگاه کرده

خالف( بیمتان دهد و )در پرتو این دستور( پرهیزگارى پیشه کنید و شاید مشمول رحمت )الهى( 

 ؟!.«گردید

 :اقسام تقوی

از بیانات  ،عنوان نمونه هاینجا بدر ما   .اند بیان کردهبرای تقوی  را  اقسام گوناگونی  ،ی اخالقعلما

 وار اده خواهیم کرد که هر دو بزرگفآملی( استاهلل جوادی  تاعالم )شهید مرتضی مطهری و آی تن ازدو 

ید هاما ش .تقوی دو نوع دارد نویسند: هر دو میکه  چنان اند؛ بیان فرموده با تعبیرات مختلف راواحد  یمطلب

به  اهلل جوادی آملی تآی ولی ،است تعبیر کرده ی قویاتقو ی ضعیف واتقو ، بهاین دو نوع از مطهری

 .ی منفیاتقو ی مثبت واتقو

منفی این است که انسان برای  ی ضعیف وافرمایند: تقو می که چنان ؛ستااما بقیه مطالب یکی 

و بدین در کنج تنهایی زندگی کند  کنار بکشد واز جامعه  خودش را  ،شر شیطان مصون ماندن از گناه  و

 سان خود را از گناهان محفوظ بدارد.

 از دنیا به غاری دیدم اندر کوهساری          قناعت کرده بزرگی

 بند از دل برگشایی؟ یچرا گفتم به شهر اندر نیایی        که بار

)3(رویان نغزند      چو گِل بسیار شد پیالن بلغزند بگفت آنجا پری
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 .باشد منفی می ی ضعیف واتقو ،این نوع تقوی در نظر این بزرگان

و همه  هرمواهتا  ایجاد کندرا ی یدرون خودش  نیرو دری قوی و مثبت این است که انسان ااما تقو

میان  مردم و در قلب  گرچه در چنین انسانی .داردبگناه مصون  بهتواند خودش را از آلوده شدن بجا 

کند جامعه را نیز از لوث گناه  و  ی میعکه سلب ،شود به گناه آلوده نمیخود  تنها نه نماید،جامعه  زندگی 

 )1(معصیت الهی پاك کند.

 :با ایمان مالزمه تقوا
تمام انقساماتی که پس  ؛شود این است که ایمان و تقوی مالزم هم هستند آنچه از قرآن فهمیده می 

ای  مراحل مختلفی دارد و هر مرحله ،ایمان انسان دیگر،به تعبیر  .هست نیزتقوی  در ،در ایمان وجود دارد

 مالزم است.ی خاص یتقوا ، بانآاز 

لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ » :ذیل این آیه ، درصافیکاشانی در تفسیر فیض مرحوم 

حْسَنُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَ

 (2)؛«الْمُحْسِنِینَ

اند نیست )و نسبت به  اند، گناهى در آنچه خورده کسانى که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده بر» 

شوند( اگر تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و اعمال  نوشیدن شراب، قبل از نزول حکم تحریم، مجازات نمى

و نیکى نمایند و خداوند،  سپس تقوا پیشه کنند ،سپس تقوا پیشه کنند و ایمان آورند ،صالح انجام دهند

 :شود فرماید: از این آیه سه نوع تقوی استفاده می می ،«دارد نیکوکاران را دوست مى

 :تقوای عام

تقوای عام آن است که مؤمنان عادی از ترس عذاب جهنم، از محرمات الهی اجتناب کرده و کارهای حرام  

 .دهند را انجام نمی

 :تقوای خاص
ای  اند، ولی در مرتبه نرسیده که ذکر خواهد شد، حدّ کمال انسانی گروه سوم  کسانی هستند که به 

  ؛ نمایند د، بلکه از شبهـات و موارد مشکوك نیز پرهیز مینکن تنهـا از محرمات الهی دوری می هستنـد که نه

 .ن را تقوای خاص گویندای
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 :تقوای خاصّ الخاصّ
اهل تقوا حالل را جز به اندازه  ،در این مرتبه اند. که به مقام فنا راه یافتهت اسکسانی ویژه  این مرتبه

این مرتبه اعالی تقواست و آن را تقوای خاص الخاص  ه.چه رسد به شبه ؛کنند ضرورت ترك می

(1)گویند.
 

 گانه تقوا تصریح شده است. در این باره جهت رعایت اختصار اقسام سه هب در روایات ائمه)ع( نیز

هوَ  التَّقوی عَلی ثَالثَةِ اَوجُهٍ: تَقوی بِاهللِ و»فرمایند:  می فقط به یک روایت اشاره می کنیم. امام صادق)ع(

تَقوی مِنَ اهللِ تَعالی وَهُوَ تَركُ الشُّبهاتِ فَضالً  َهُوَ تَقوی خاصِّ الخاصِّ؛ وَ تَركُ الحَاللِ فَضالً عَنِ الشُّبهَةِ و

 «....هُوَ تَقوی العامِ هُوَ تَركُ الحَرامُ، و العِقابِ و قوی مِن خَوفِ النَّارِ وتَ قوی الخَاصِّ؛ وهُوَ تَ عَنِ الحَرامِ و

چه برسد  ،است (برای دچار نشدن به شبهات)اهلل و آن ترك حالل بگونه است: اول تقوای  تقوا سه»

دوم تقوای از خدا )نه از خوف جهنم( که ترك شبهات  ؛باشد ی خاص الخاص میاتقواین که به شبهه، 

سوم تقوا از خوف آتش و عذاب که همان ترك  ؛و این مرتبه تقوای خواص است چه برسد به حرام ،است

 (2).«حرام باشد و در واقع تقوای عوام است

 :اوصاف متقین

 حیات طیبه )زندگی پاکیزه(:* 

وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا   أُنْثىمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ »

 (3)«.یَعْمَلُونَ

اى انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى  هر کس کار شایسته

 دادند، خواهیم داد. هترین اعمالى که انجام مىداریم و پاداش آنها را به ب پاك زنده مى

که  چنان نیز آمده؛واژه طیبة در زبان عربی بمعنی خوشبو  آورد. زندگی پاکیزه را به دنبال می ،تقوی

، محیط را از هر جا که باشد انسان متقی،پس  (4)«شم عندك رایحة طیبةأنی إ» خوانیم: میدر حدیث کساء 
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همانگونه که گل فضای پیرامون خود را خوشبو  ؛کند معطر  می عطر گفتار و کردار نیک خویش 

 گرداند. می

 :استغفار و عدم اصرار بر گناه توبه و ،یاد خدا ،پوشی از تقصیرات مردم چشم ،فرو خوردن خشم ،انفاق* 

السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا   وَ سارِعُوا إِلى»

لُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ  وَ الَّذِینَ إِذا فَعَ

  (1).«ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ  کَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِالَّ اللَّهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلىأَنْفُسَهُمْ ذَ

ها و زمین است بشتابید؛  [ آسمان و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى که پهنایش ]به وسعتِ»

کنند و خشم خود  دستى انفاق مى آنان که در گشایش و تنگ؛ پرهیزکاران آماده شده استبهشتى که براى 

گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد و آنان که چون کار  [ مردم درمى برند و از ]خطاهاىِ را فرو مى

و چه کسى  ؛زشتى مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند

کنند؛ پاداش آنان  اند، پافشارى نمى شده آمرزد؟ و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتکب جز خدا گناهان را مى

[ آن نهرها جارى است، در آن  هایى که از زیرِ ]درختانِ بهشت آمرزشى است از سوى پروردگارشان، و

 «.اند؛ و پاداش عمل کنندگان نیکوست جاودانه

 :ایمان به کتب آسمانی و باور به آخرت ،اعطای زکات ،اقامه نماز ،یمان به غیبا ،هدایت یافتن* 

رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ وَ الم ذلِکَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ مِمَّا »

هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِکَ   أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ أولئِکَ عَلىالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِما 

 ( 2).«هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[ هیچ شکى نیست؛ سراسرش براى پرهیزکارانْ  [ این کتابِ ]باعظمت در ]وحى بودن و حقّانیّتالم »

ایم، انفاق  دارند و از آنچه به آنان روزى داده که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا مى هدایت است. آنان

و آنان که به آنچه به سوى تو و به آنچه پیش از تو نازل شده، مؤمن هستند و به روز قیامتْ یقین  ،کنند مى

 .«ارند[ هدایتند و آنانند که رستگ آنانند که از سوى پروردگارشان بر ]راهِ ؛دارند
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 انفاق وسحرخیزی: ،فرمانبرداری از حق ،راستگویی ،صبر ،دعا* 

خالِدِینَ فِیها وَ أَزْواجٌ  قُلْ أَ أُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذلِکُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ»

 *الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ *وَ اللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبادِمُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ 

  (1).الصَّابِرِینَ وَ الصَّادِقِینَ وَ الْقانِتِینَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحارِ

[ پرهیزکارى پیشه  بهتر از این ]امور[ خبر دهم؟ براى آنان که ]در همه شئون زندگىبگو: آیا شما را به »

[ آن نهرها جارى است، در آنجا  هایى است که از زیرِ ]درختانِ اند، در نزد پروردگارشان بهشت کرده

بندگان  [ همسرانى پاکیزه و خشنودى و رضایتى از سوى خداست؛ و خدا به اند؛ و ]نیز براى آنان جاودانه

ما را از عذاب آتش  گویند: پروردگارا! قطعاً ما ایمان آوردیم، پس گناهانمان را بیامرز و بیناست. آنان که مى

کنندگان و استغفارکنندگان در  نگاه دار. آنان که صبرکنندگان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق

 .«سحرهایند

تب آسمانی و پیامبران، انفاق، اقامه نماز، اعطای زکات، ایمان به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و ک* 

 وفای به عهد، استقامت، راستگویی:

وْمِ الْآخِرِ وَ الْمَالئِکَةِ وَ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَ»

وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السَّائِلِینَ وَ فِی   وَ الْیَتامى  حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى  وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَى الْمالَ عَلىالْکِتابِ 

ساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِینَ الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّکاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِینَ فِی الْبَأْ

 (2).«الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

نیکى این نیست که روى خود را به سوى مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکى ]واقعى و کامل، که شایسته  

[ کسانى است که به خدا و روز  است در همه امور شما مالك و میزان قرار گیرد، منش و رفتار و حرکات

اند، و مال و ثروتشان را با آنکه دوست دارند به  قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانى و پیامبران ایمان آورده

دهند، و نماز را ]با  [ بردگان مى خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائالن و ]در راه آزادى

پردازند، و چون پیمان بندند وفاداران به پیمان خویشند، و در  ، و زکات مىدارند [ برپاى مى همه شرایطش

[  دارى و پیروى از حق تنگدستى و تهیدستى و رنج و بیمارى و هنگام جنگ شکیبایند؛ اینانند که ]در دین

 راست گفتند، و اینانند که پرهیزکارند.
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 کرداری: گفتاری و راست ، راستمرگوصیّت کردن قبل از فرا رسیدن ، داشتن شعائر دین بزرگ* 

  (1).«ذَلِکَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ»

 این است )مناسک حج(! و هر کس شعائر الهى را بزرگ دارد، این کار نشانه تقواى دلهاست.

  ( 2).«الْمُتَّقُونَوَالَّذِی جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِکَ هُمُ »

 امّا کسى که سخن راست بیاورد و کسى که آن را تصدیق کند، آنان پرهیزگارانند!.

 

وفِ حَقاا عَلَى کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَاألقْرَبِینَ بِالْمَعْرُ»

  (3).«الْمُتَّقِینَ

[ از خود به جاى  هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبى ]مالى»بر شما نوشته شده: 

 گذارده، براى پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حقّى است بر پرهیزکاران!.

 (4).«فَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونوَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اللَّهَ وَ یَتَّقْهِ »

و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد، چنین کسانى 

 !.همان پیروزمندان واقعى هستند

 (5).«یَتَّقُونَ أَال إِنَّ أَوْلِیَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ الَّذِینَ آمَنُواْ وَکَانُواْ»

 شوند!. آگاه باشید )دوستان و( اولیاى خدا، نه ترسى دارند و نه غمگین مى

 ها برای متقین ثابت می شود:  از مجموع آیات مزبور این ویژگی

 ؛هدایت  -1

 ؛کتب آسمانی و روز رستاخیز ،انبیا ،غیب ،ایمان به خدا -2

                                                           
 ، با ترجمةي مكارم.57الحج، - 1

 ، با ترجمةي مكارم.55-الزمر- 7

 ، با ترجمةي مكارم.110-البقرة- 5

 ، با ترجمةي مكارم.37-النور- 4

 ، با ترجمةي مكارم.17-یونس- 3



 

 ؛اقامه نماز -3

 ؛اعطای زکات -4

 ؛انفاق -5

 ؛دعا -1

 ؛صبر -1

 ؛راستگویی -1

 ؛فرمانبرداری -1

 ؛سحرخیزی -12

 ؛استغفار -11

 ؛احترام به شعایر خدا -12

 ؛ی از حقپاسدار -13

 ؛پوشی از خطاهای مردم چشم -14

 ؛خدا ین نزدمحبوب -15

 ؛گناه راصرار بعدم  -11

 ؛امر باالمعروف -11

 ؛نجات -11

 خوشحالی از عاقبت کار. -11

 

 

 

 

 

 آثار تقوی:

 

 آثار دنیوی:* 

 برکت در زندگی -1

 .به مطلوب رسیدن : تثبیت، استمرار و بیشتر شدن توفیقات الهی وعبارت است از ،برکت



 

البرکة هی عبارة عن الدّوام و البقاء و الثبات و نیل األمل و منه بروك اإلبل و منه البرکة لثبوت الماء فیها و »

  (1).«أی ثبت تعظیمه. إنّ البرکة یرجع معناها إلى االمتداد و الزیادة ؛منه تبارك و تعالى

 آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا  الْقُرى  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ»

کردند، برکات آسمان و زمین را  آوردند و تقوا پیشه مى ها، ایمان مى شهرها و آبادیو اگر اهل » (2).«یَکْسِبُونَ

 .«گشودیم؛ ولى )آنها حق را( تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم بر آنها مى

نْ رَبِّهِمْ لَأَکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ مِ»

و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، گناهان آنها را » (3).«مُقْتَصِدَةٌ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما یَعْمَلُونَ

 .«سازیم ىهاى پرنعمت بهشت، وارد م بخشیم و آنها را در باغ مى

 بصیرت -2

؛ طوری که هست ببیند شیا را آنامعنی بصیرت این است که چشم باطنی انسان بینا باشد و حقیقت 

قوّة للقلب المنوّر بنور القدس یرى بها حقائق األشیاء و بواطنها بمثابة البصر للنفس یرى به صور : البصیرة»

این صفت برای هر کسی  (4).«النظریة و القوّة القدسیةاألشیاء و ظواهرها و هى التی یسمیها الحکماء العاقلة 

که خداوند متعال در  چنان ؛باشند هل تقوی هستند که مزین به این صفت حمیده میابلکه فقط  ،میسر نیست

 فرماید: قرآن کریم می

کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ یَغْفِرْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ » 

 (5).«لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

اید! تقواى الهى پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به  اى کسانى که ایمان آورده» 

با آن )در میان مردم و در مسیر زندگى خود( راه بروید و شما ببخشد و براى شما نورى قرار دهد که 

 .«گناهان شما را ببخشد و خداوند غفور و رحیم است
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نه اختصاصى به  ؛اى دارد مفهوم مطلق و گسترده ،آیه»فرماید:   اهلل مکارم در تفسیر این آیه می تآی

ها از قلب مؤمن برچیده شود  شود که حجاب دنیا دارد و نه آخرت و به تعبیر دیگر ایمان و تقوى سبب مى

ایمان از آن  شود که افراد بى بینى خاصى نصیب او مى پرده ببیند و در پرتو آن روشن و چهره حقایق را بى

امام معصومى است که  ،در آیه فوق «نور»نظور از آمده است که م (ع)بیت محرومند و اینکه در روایات اهل

 (1).« هاى روشن است در حقیقت بیان یکى از مصداق ،مردم به او اقتدا کنند

 آسانی در کارها -3

و ضعف در زندگی احساس تنهایی  هرگز ی است،تکم وندبه خدا چون در کارهای خود باتقوا انسان

یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ  وَ مَنْ» ؛آید د  و  بر مشکالت فایق میکن نمی

کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام  و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را مى» (2).«ءٍ قَدْراً شَیْ

 .«اى قرار داده رساند و خدا براى هر چیزى اندازه مى

و هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان » (3).«یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً  اللَّهَ  یَتَّقِ  مَنْوَ »

 !«سازد مى

 (4).«اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ»

 .«که نیکوکارند اند و کسانى خداوند با کسانى است که تقوا پیشه کرده»

عَنْ   أَعْرَضَ  وَ مَنْ»؛ زندگی سختی دارند برند، از خداوند متعال میپیوند خویش را کسانی که  ،برعکس

گردان شود، زندگى  و هر کس از یاد من روى» (5).« ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمى

 !.«کنیم خواهد داشت و روز قیامت، او را نابینا محشور مى)سخت و( تنگى 
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 تئاعفو از سی -4

و هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند گناهانش را » (1).«یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاتِهِ وَ یُعْظِمْ لَهُ أَجْراً  اللَّهَ  یَتَّقِ  وَ مَنْ» 

 «.دارد بخشد و پاداش او را بزرگ مى مى

و اگر اهل کتاب » (2).«أَنَّ أَهْلَ الْکِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَکَفَّرْنا عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِوَ لَوْ »

هاى پرنعمت بهشت، وارد  بخشیم و آنها را در باغ ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، گناهان آنها را مى

 .«سازیم مى

هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایى و استقامت » (3).«مَنْ یَتَّقِ وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَإِنَّهُ »

 !.«کند چراکه خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمى (؛شود نماید )سرانجام پیروز مى

 تضمین قبولی اعمال -5

  !«پذیرد خدا، تنها از پرهیزگاران مى» (4)«.الْمُتَّقِینَمِنَ   اللَّهُ  إِنَّما یَتَقَبَّلُ»

 آرامش روحی -1

فَمَنِ اتَّقَى »؛ گونه حزن و اندوه و بیمی در دل ندارند اهل تقوا مسرّت و آرامش روحی داشته و هیچ

کنند و عمل صالح انجام دهند کسانى که پرهیزگارى پیشه » (5).«الَ هُمْ یَحْزَنُونَ أَصْلَحَ فَالَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ وَ

 .«شوند )و در اصالح خویش و دیگران بکوشند(، نه ترسى بر آنهاست و نه غمناك مى

 ها بست رهایی از بن -1

و هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم » (1).«یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً  اللَّهَ  یَتَّقِ  وَ مَنْ»

 .«کند مى

 د:موفر ،در هنگام بدرقة ابوذر، آن مرد آزاده (ع)علیحضرت 

                                                           
 ، با ترجمةي مكارم.3-الطالق- 1

 ، با ترجمةي مكارم.13-دةئالما)- 7

 ، با ترجمةي مكارم.40، یوسف - 5

 ، با ترجمةي مكارم.72دةئالما4-  

 ، با ترجمةي مكارم.53-االعراف -1              

 ، با ترجمةي مكارم.7-الطالق-1



 

 (1).«و اللّه لو کانت السموات و األرض على عبد رتقا، ثم اتقى اللّه لجعل له منها مخرجا یا أباذر...»

 :خرویاآثار ** 

 رضوان خدا -1

جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ أَزْواجٌ قُلْ أَ أُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذلِکُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ »

هاى  بگو: آیا شما را از چیزى آگاه کنم که از این )سرمایه» (2). «مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ

ها، در راه مشروع و حق و  )و از این سرمایه اند مادى(، بهتر است؟ براى کسانى که پرهیزگارى پیشه کرده

هایى است که نهرها از پاىِ درختانش  در نزد پروردگارشان )در جهان دیگر(، باغ ،کنند( عدالت، استفاده مى

و همسرانى پاکیزه و خشنودى خداوند )نصیب آنهاست( و خدا به  ؛گذرد؛ همیشه در آن خواهند بود مى

 .«)امورِ( بندگان، بیناست

ةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ مَساکِنَ طَیِّبَ»

هایى از بهشت وعده  غخداوند به مردان و زنان باایمان، با» (3). «وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

اى در  هاى پاکیزه داده که نهرها از زیر درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسکن

هاى جاودان )نصیب آنها ساخته(؛ و )خشنودى و( رضاى خدا، )از همه اینها( برتر است؛ و پیروزى  بهشت

 .!«بزرگ، همین است

دوستی پایدار -2

 (4).«یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِالَّ الْمُتَّقِینَالْأَخِالَّءُ »

 .دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند، مگر پرهیزگاران

                                                           

الفت پيوسته ستم و اشرافيتی را که در خ وي چون ؛ذرّ غفاري در مدینه مورد خشم عثمان واقع شدو. اب150-خطبه-البالغةنهج  -1            

کدام زمين را دشمن  :گفت داد. سرانجام عثمان تصميم به تبعيد وي گرفت و به او  انتقاد و اعتراض قرار میعثمان سر برآورده بود، مورد 

عثمان امر به اخراج او از مدینه  به ربذه نمود و دستور داد کسى با او سخن نگفته  .در آنجا بر غير دین اسالم بودم که ؛ چرادارى؟ گفت: ربذه

و عقيل و عبداللّه بن جعفر و عمّار بن یاسر براى  (ع)اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين ،چون از مدینه خارج شد .مشایعتش ننمایدو 

 سخن مزبور نيز در چنين حال و فضایی گفته شده است. .دوداع با او بيرون رفتن

 ، با ترجمةي مكارم.13،ال عمران- 7           
 ، با ترجمةي مكارم.27-التوبه -5 

 ، با ترجمةي مكارم.12-سوره الزخرف - 4



 

آنها هرگز » (1).«مُتَّقِینَإِنَّهُمْ لَنْ یُغْنُوا عَنْکَ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ إِنَّ الظَّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ اللَّهُ وَلِیُّ الْ»

نیاز کنند )و از عذابش برهانند(؛ و ظالمان یار و یاور یکدیگرند، امّا  توانند تو را در برابر خداوند بى نمى

 !«خداوند یار و یاور پرهیزگاران است

 ایمنی از ترس و اندوه -3

خداوند کسانى را که و »  (2).«ا هُمْ   یَحْزَنُونَلَ یُنَجِّی اللَّهُ الَّذِینَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا یَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ وَ»

 .«رسد و هرگز غمگین نخواهند شد بخشد؛ هیچ بدى به آنان نمى تقوا پیشه کردند با رستگارى رهایى مى

صالح  کسانى که پرهیزگارى پیشه کنند و عمل» (3).« وَ أَصْلَحَ فاَل خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ  فَمَنِ اتَّقى»

 .«شوند انجام دهند )و در اصالح خویش و دیگران بکوشند(، نه ترسى بر آنهاست و نه غمناك مى

فِی الْحَیاةِ   شْرىأَال إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُ»

 (4). «الْآخِرَةِ ال تَبْدِیلَ لِکَلِماتِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمالدُّنْیا وَ فِی 

ها که ایمان آوردند و  همان؛ شوند آگاه باشید اولیا )و دوستان( خدا نه ترسى دارند و نه غمگین مى»

هاى الهى  وعده ؛در زندگى دنیا و در آخرت شاد )و مسرور( ند، کردند )از مخالفت فرمان خدا( پرهیز مى

 .«این رستگارى بزرگى است  ؛ناپذیر است تخلف

 های آن مغفرت، بهشت و نعمت -4

سُرُرٍ   عَلىإِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ ادْخُلُوها بِسَالمٍ آمِنِینَ وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً »

(5).«یها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِینَ نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُمُتَقابِلِینَ ال یَمَسُّهُمْ فِ
 

گویند:(  ها هستند. )فرشتگان به آنها مى ها )ى سرسبز بهشت( و در کنار چشمه به یقین، پرهیزگاران در باغ»

کنیم  [ را از سینه آنها برمى و کینه و دشمنىها شوید با سالمت و امنیّت! هر گونه غلِّ ]حسد  داخل این باغ

روى یکدیگر قرار دارند. هیچ  ها روبه که همه برابرند و بر تخت سازیم(؛ درحالى )و روحشان را پاك مى

 !«گردند گاه از آن اخراج نمى رسد و هیچ خستگى و تعبى در آنجا به آنها نمى

                                                           
 ، با ترجمةي مكارم.14 -جاثيه - 1

 ، با ترجمةي مكارم.11-الزمر - 7

 با ترجمةي مكارم.، 53 -اعراف -4               

 ، با ترجمةي مكارم.13تا  17 -یونس -3               

 ، با ترجمةي مكارم.30تا  43(: آیات 13سوره الحجر ) - 3             



 

  (1).«وَ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِینأُولئِکَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ » 

هایى است که از زیر درختانش، نهرها جارى است؛ جاودانه در  آنها پاداششان آمرزش پروردگار، و بهشت»

!«مانند؛ چه نیکو است پاداش اهل عمل آن می

رٌ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا خَیْراً لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هذِهِ الدُّنْیا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَیْوَ قِیلَ لِلَّذِینَ »

یَجْزِی اللَّهُ  کَوَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِینَ جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِیها ما یَشاؤُنَ کَذلِ

(2).«مْ تَعْمَلُونَالْمُتَّقِینَ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَالمٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما کُنْتُ
 

گفتند:  شد: پروردگار شما چه چیز نازل کرده است؟ مى )ولى هنگامى که( به پرهیزگاران گفته مى»

)آرى( براى کسانى که نیکى کردند، در این دنیا نیکى است و سراى آخرت از آن هم  ؛)و سعادت(خیر 

هایى از بهشت جاویدان است که همگى وارد آن  باغ ؛بهتر است؛ و چه خوب است سراى پرهیزگاران

چنین  گذرد؛ هر چه بخواهند در آنجا هست؛ خداوند پرهیزگاران را شوند؛ نهرها از زیر درختانش مى مى

اند؛ به آنها  که پاك و پاکیزه درحالى ،گیرند ها که فرشتگان )مرگ( روحشان را مى همان ؛دهد پاداش مى

 !«دادید خاطر اعمالى که انجام مى گویند: سالم بر شما! وارد بهشت شوید به مى

مُ الْأَبْوابُ  مُتَّکِئِینَ فِیها یَدْعُونَ فِیها بِفاکِهَةٍ هذا ذِکْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُ»

هُ مِنْ کَثِیرَةٍ وَ شَرابٍ وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ هذا ما تُوعَدُونَ لِیَوْمِ الْحِسابِ إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَ

  (3)«.نَفادٍ

هاى جاویدان بهشتى که  باغ ؛ویى استاین یک یادآورى است و براى پرهیزکاران فرجام نیک»

هاى بسیار و  اند و میوه ها تکیه کرده که در آن بر تخت درهایش به روى آنان گشوده است، درحالى

سن  اند و هم ها در اختیار آنان است! و نزد آنان همسرانى است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته نوشیدنی

این  ؛ناپذیر( اى تخلّف شود )وعده این همان است که براى روز حساب به شما وعده داده مى ؛و سالند

 «.روزى ما است که هرگز آن را پایانى نیست

                                                           
 ، با ترجمةي مكارم.151،ال عمران -1               

 ، با ترجمةي مكارم.57تا  50(: آیات 11سوره النحل ) -5               

 ، با ترجمةي مكارم.34تا  44(: آیات 51سوره ص ) - 5



 

 در حالى که پرهیزگاران در» (1).«اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ  وَ الَّذِینَ»

گردد و صورت عینى به خود  هاى حقیقى در آنجا آشکار مى قیامت، باالتر از آنان هستند؛ )چراکه ارزش

 .«دهد گیرد( و خداوند، هر کس را بخواهد بدون حساب روزى مى مى

 

  

                                                           
 ، با ترجمةي مكارم.717 -لبقرها - 1



 

اى »: دهیم ران و پیشوای پرهیزگاران قرار میورا ترجمه گفتاری از امیر سخن هحسن ختام این مقال

با اهل دنیا در  ؛آید سود بردند بدانید اهل تقوا هم از دنیاى گذرا و هم از آخرتى که مىبندگان خدا، 

دنیایشان شریک شدند و اهل دنیا در آخرت آنان شریک نگشتند. در دنیا از راه حالل در بهترین مسکن 

انان بهره چنان که خوشگذر آن ،از دنیا بهره بردند .ساکن شدند و بهترین خوراکى را نوش جان نمودند

اى رساننده به  فراز کام گرفتند. سپس با توشه بدان گونه که سرکشان گردن ،بردند و از آن کام گرفتند

رغبتى به  سرمنزل نجات از دنیا گذشتند و با تجارتى پرسود به آخرت سفر کردند. در دنیایشان به لذّت بى

جواب نماند و نصیبشان از لذّت  یشان بىدنیا رسیدند و یقین کردند که در آخرت همسایگان حقّند و دعا

 (1).«دنیا کاستى نیابد
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