
ثار دنیوی تقوا آ
معصومه مصباح1 

چکیده                                                       
که با آن، ارزش و شخصیت انسان نزد خداوند بیشتر  تقوا از مباحث اخالقی و تربیتی است 
کرده و در  می ش���ود. نوش���تار حاضر با بهره گیری از منابع اخالقی، آثار دنیوی تقوا را بررسی 
این راس���تا به تعریف و حقیقت انواع تقوا و همچنین آثار دنیوی تقوا اش���اره می کند. تقوا، 
یعنی حفظ کردن خویش از عذاب الهی با اطاعت از اوامر خدا و ترک نواهی. تقوا چند نوع 
اس���ت مانند تقوای روحی، قلبی، فکری و لفظی. بی اعتنایی به ثروت، رفع فقر و ذلت، در 
کارها، وسیله روزی  گش���ایش  امان ماندن از وسوس���ه های دش���منان، نجات از سختی ها، 

حالل و... از آثار دنیوی تقواست. 
کلیدی: تقوا، آثار دنیوی قلبی، لفظی، روحی فکری، حقیقت.  گان  واژ

1. مقدمه
که با آن، تمام درهای غیب به روزی انس���ان  تق���وا از موضوع���ات مهم اخالقی و نیرویی الهی اس���ت 

کرده و به نور مطلق هس���تی می پیوندد.  گش���وده می ش���ود و آدمی در س���ایه آن، حقایق را دریافت 

تق���وا، یعنی خویش���تن داری و حفظ خویش از عذاب الهی با اطاعت از اوام���ر خدا و ترک نواهی او بر 

اس���اس همین معن���ی و مفهوم. چون عوام���ل و متاع های زندگی دنیوی برای انس���ان زیبا و آرایش 

شده است، استفاده از متاع دنیا در حد قانونی و شرعی، نیازمند تعادل است. زهد و تقوا در همین 

که انسان را به اسراف و ظلم به  گناه اس���ت  کاربرد دارد و این متاع دنیا، عوامل و انگیزه های  مس���یر 

کند تا بتواند در راه  نفس وامی دارد. با توجه به اینکه انس���ان باید در جامعه ای تکامل یافته زندگی 

که ضمن آراستگی  کمال، اس���تعدادهایش را به فعالیت و تحرک برس���اند، وظیفه هر انس���انی است 

خویش به تقوای الهی، این خصیصه مهم اخالقی را به افراد جامعه نیز بشناساند و شر هر دشمنی 

کند.  را از تمام زوایای حیات قطع 

کید ش���ده، همچنین اه���ل بیت؟مهع؟ به این  در بس���یاری از آی���ات قرآن، ب���ه موضوع مهم تقوا تأ

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، از افغانستان. 1 .دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی مطالعات دین پژوهی / سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان 1397
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کرده اند. علما و  کی���د  موض���وع اهمیت داده  و در س���خنان خود از جهات مختلف به این مس���ئله تأ

کتاب تقوا از محمدعلی رضایی، گهرهای نایاب از  بزرگان دین نیز تألیفاتی در این مورد دارند مانند 

غالمرضا نیشابوری و راه بهشت از رضا جاهد. 

که افراد ب���ه این موضوع اخالق���ی دارند، این  ب���ا توج���ه به اهمیت ای���ن موضوع و نیاز ش���دیدی 

پژوهش به آثار دنیوی تقوا پرداخته و آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت؟مهع؟ و بزرگان ارائه شده تا 

خوانندگان بتوانند با مطالعه آن، از معارف مورد نیاز در این مورد بهره مند شوند. 

2. مفهوم شناسی 

2-1. تعریف تقوا

تقوا یعنی، خویشتن داری با حفظ خویش از عذاب الهی، قهر خدا و دوری از خدا با اطاعت از اوامر 

او و ترک نواهی بر اس���اس همین معنی و مفهوم. )رضایی، 1387، ص22( تقوا در اصطالح ش���رعی 

گرفتار خش���م و غضب الهی می ش���ود. برای  گناه ش���ده و  که موجب  یعنی، نگهداری نفس از چیزی 

کرده  دستیابی به تقوا و رهایی از خشم و غضب الهی باید از هر آنچه خداوند از آن باز داشته، پرهیز 

کند. )رضایی، 1387، ص 32(  و به هر چه فرمان داده عمل 

2-1-1. تقوا از دیدگاه قرآن مجید

که  هر چند این مطلب نزد اهل ایمان روش���ن اس���ت، ولی برای تذکر و یادآوری، بعضی از خواص آن 

در قرآن مجید آمده، به طور خالصه بیان می شود. 

که  - خداون���د در ق���رآن می فرمای���د: »ای آدم ب���ه حقیق���ت فرو فرس���تادیم برای ش���ما پوشش���ی 

که لباس تقوا، بهتر از هر لباسی است و آن از آیت های  بپوش���د ش���ما را و زینت دهد بر شما و بدانید 

خداست«. )اعراف: 25( 

- تقوا باعث یاری خداوند در تمام امور است.

کرامت، در پرتو تقوا حاصل می شود.   -

خداون���د در ق���رآن می فرمای���د: »... در حقیق���ت ارجمندتری���ن ش���ما ن���زد خداون���د ب���ا تقواترین 

شماست«. )حجرات: 13( 

- تق���وا در انف���اق. خداوند در قرآن می فرمای���د: »اما آنکه حق خدا را داد و پروا داش���ت و پاداش 

گذاشت«. )لیل: 5- 7(  کرد، به زودی راه آسانی پیش پای او خواهیم  نیکوتر را تصدیق 

کنید و پرهیزگار باشید،  گر صبر  - تقوا، مورد مدح و ثنای خداوند. خداوند در قرآن می فرماید: »ا
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از استواری دین و نشانه های ثبات بر آن و یا از حقایق ایمان است«. )آل عمران: 186( 

2-1-2. تقوا از دیگاه روایات

رسول خدا؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ نیز در این مورد، اخبار و احادیث زیادی دارند. 

 امام حسین؟ع؟ می فرماید: 

که او را از  که خداوند برای پرهیزگار ضامن شده  شما را به تقوا وصیت می کنم. به درستی 
که نزد اوست،  گمان ندارد و ثواب هایی  که  آنچه دوست دارد، بگرداند و روزی دهد از جایی 

کسی نمی رسد مگر به سبب بندگی و اطاعت او. )قمی، 1373، 687/2(  به 

پیامب���ر اس���الم؟ص؟ به این موضوع اهمی���ت زیادی داده و در خطبه های متعددی به آن اش���اره 

که برای نمونه به یکی از آنها اشاره می شود. کرده 

که در آنج���ا حاضر بودند،  گروهی از مس���لمانان   آن حض���رت در حج���ه ال���وداع، در می���ان 
که پروردگار ش���ما یکی اس���ت. پدر شما  خطبه مفصلی خواند و بعد فرمود، ای مردم بدانید 
ک خلق ش���ده  نیز یکی بوده و آن هم آدم ابوالبش���ر اس���ت و همه فرزند آدمید و آدم هم از خا
گرامی ترین ش���ما، بر دیگ���ری جز تقوا برتری و مزیت ن���دارد. )پاینده،  و فرق���ی با هم ندارید و 

 )675/2 ،1352

2-1-3. تقوا از دیدگاه مفسران

که در میان خواص و عامه مردم اس���تفاده می ش���ود.  برای روشن ش���دن  تق���وا، از واژه هایی اس���ت 

معنای تقوا به نظرات مفسران اشاره می شود.

- عالمه طریحی؟هر؟ فرمود: »تقوا در قرآن به چند معنی آمده است. خشیت، هیبت و ترس و بیم«.

خداوند در قرآن می فرماید: »و از قهر من بپرهیزید«. )بقره: 41(

- راغب می گوید: »تقوا، یعنی وقایه، نگهداری و حفافظت از آنچه می ترسد«. )راغب اصفهانی، 

1416، ص 881( 

- عالمه مجلسی؟هر؟ در مورد تقوا می گوید: »تقوا از وقایه است و آن در لغت، تشدید در مراقبت 

که به آن آس���یب می رس���اند و محدودکردن آن در  اس���ت و در مفهوم عرفی، صیانت از نفس اس���ت 

که به حال آن سودمند است«.  تقوا سه مرتبه دارد. اول نگه داشتن نفس از عذاب  چیزهایی است 

که انجام یا ترک  کناره گیری و اجتناب از هر چیزی  جاودانه با تصحیح عقاید و باورهای ایمانی. دوم 

کند  که قلب را به جز حق، مشغول  گناه می شود. سوم نگه داشتن و مراقبت از هر چیزی  آن سبب 

و این درجه خواص، بلکه درجه برتر از خواص است. )قمی1373، 678/2( 
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2-2. حقیقت تقوا

تق���وا از نظ���ر درجه دو نوع اس���ت. تقوای ضعیف و تق���وای قوی. در تقوای ضعیف، ف���رد برای اینکه 

کرده و خودش را همیش���ه از مکان  گناه فرار  کند، از علت های  گناه حفظ  خودش را از آلودگی های 

که به او این  معصی���ت دور نگه م���ی دارد. در تقوای قوی، فرد در روح خود، قوتی ب���ه وجود می آورد 

گرفت  گر در مکانی قرار  که ا که مصونیت روحی و اخالقی داشته باشد. مصونیتی  قدرت را می دهد 

گناه می ش���ود.  گناه فراهم ب���ود، آن حالت روح���ی، او را حفظ می کن���د و مانع از آلودگی و  ک���ه عل���ت 

)مطهری، 1372، ص8( 

که امر و دستور خداست،  از امام صادق؟ع؟ درباره معنی تقوا پرسیدند و امام؟ع؟ فرمود: »هر جا 

که نهی خداس���ت، حاضر نباش، یعنی امرهای خدا را به جای بیاور و  حضور داش���ته باش و جایی 

کن )قمی، 1373، 678/2(.  نهی های خدا را ترک 

گناه و معاصی حفظ می کند، پس می توان  که انسان را از  حقیقت تقوا، همان روحیه قوی است 

که انس���ان از آن می ترس���د. تق���وا در واقع چیزی  که تق���وا، یعنی حفظ کردن خویش از چیزی  گف���ت 

که انسان ها از آن به دین  که این راه ش���امل همه آن چیزی اس���ت  جز حرکت در راه راس���ت نیس���ت 

مقدس اسالم یاد می کنند. )رضایی، 1387، ص32( 

2-3. انواع تقوا

2-3-1. تقوای روحی

که تقوا در روحش به ش���کل  کند،  تقوای روحی، یعنی انس���ان باید آنقدر روح و نفس خود را تقویت 

ک  گناه و معاصی حفظ ش���ود. در نتیجه، فرد یک روح پا ی���ک ملکه به وجود آمده و از آلودگی های 

کند. )داس���تانی بی نی س���ی،  که با آن، به خدا نزدیک ش���ده و راه تکامل و س���عادت را طی  داش���ته 

1359، ص69( لب���اس و جام���ه تق���وا، زیباترین و بهتری���ن لباس برای روح و روان مؤمن اس���ت. این 

که این لباس را به  جامه نه تنها محدودیت نمی آورد، بلکه برای انس���ان، نعمتی بزرگ اس���ت. آنان 

کمال  کرده اند، از همه بدی ها و اشتباهات در امان می مانند و با آن به سزاوارترین درجه و رتبه  تن 

و انسانیت خواهند رسید )نیشابوری، 1389، ص302(.

امام علی؟ع؟ می فرماید: »جامه تقوا، شریف ترین جامه هاست«. مراد از جامه تقوا، پرهیزگاری 

که به لباس یا جامه، تشبیه شده است. به اعتبار اینکه فروگیرد صاحب خود را و همیشه در  است 

کنار او باشد مثل لباس )تمیمی آمدی، 1366، 346/2(.
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2-3-2. تقوای قلبی

کی قلب اس���ت. حضرت علی؟ع؟  کن���د، پا ک���ه انس���ان بای���د در آن پرهی���زگاری را رعایت  از م���واردی 

کند پرهیزگاری و تقوایش را، می میرد قلب او«. )برازش، 1371، 309/3(  کم  که  می فرماید: »کسی 

که مبادا شیطان، به انسان  بش���ر همیشه مورد حمله شیطان است. او باید خیلی مراقب باشد 

کریم  کت برس���اند. )تویس���رکانی، 1374، ص302( قرآن  کند و یا به هال کرده و او را اس���یر خود  حمله 

که تقوا در دل او  کند و بشناس���د عالمت های خدا را، پس به درستی  که تعظیم  می فرماید: »کس���ی 

بر قرار است« )حج: 32(. 

که تقوا و پرهیزگاری را ش���عار دل خ���ود قرار دهد و در  کس���ی  حض���رت علی؟ع؟ می فرماید: »پس 

گردید، پس غنیمت دانید تقوا را  کردارش رس���تگار  گرفته و اعمال و  اعمال صالح از دیگری س���بقت 

که به خاطر معصیت تیره شد،  کند« )ش���ریعتی، 1382، ص308(. دلی  کار بهش���ت  و برای بهش���ت 

س���خت می ش���ود و دیگر در آن، عش���ق به خدا و ائمه؟مهع؟ و عاطفه جایی نخواهد داشت. )جاهد، 

1375، ص79( 

2-3-3. تقوای مغزی و فکری

کرده و او را  که انس���ان را از دیگر موج���ودات جدا یک���ی از بهتری���ن و س���زاوارترین نعمت های آفریدگار 

گر انسان از این موهبت الهی درست استفاده  اشرف مخلوقات قرار داده، قدرت اندیشیدن است. ا

کماالت و حتی به باالترین درجه و رتبه پرهیزکاری می رسد.  کند، به عالی ترین درجات انسانیت و 

که خدا می پس���ندد باش���د، نه اینک���ه در برابر این  فکرک���ردن، بای���د به روش درس���ت و به آن صورت 

کند. مانند  ع، تفک���ر  گناه و اعمال خالف ش���ر کفران ش���ود و بش���ر در راه معصیت و  نعم���ت خداوند 

کردارش، نه تنها  فکرک���ردن درباره اینکه چگونه مردم را فریب دهد. چنی���ن فردی، در مورد عمل و 

گناه است. )جاهد، 1375، ص87-85(  کند، فکر و تفکر او  گر تفکر  فکر نمی کند، بلکه ا

که بش���ر از هرگونه مخاطره و خطرات مغزی و فکری دوری  تقوای مغزی و فکری، تقوایی اس���ت 

ک���ه تقوای فکری دارد، حت���ی با اعضای  ک���رده و به فکرهای نامناس���ب و زش���ت نمی پردازد. فردی 

گناه و معصی���ت را به مغز خودش راه  گناه نمی کند، بلکه این انس���ان، فکر انجام دادن  بدن���ش هم 

نخواهد داد. )داستان بی نی سی، 1359، ص70( 

2-3-4. تقوای لفظی

که برای امر ب���ه معروف و نهی از منکر و مس���ائل  زب���ان، یکی از وس���ایل با ارزش تزکیه انس���ان اس���ت 

اخالقی اس���تفاده می ش���ود. انس���ان ها به دلیل داش���تن چنین نعمت بزرگی، باید همیشه خداوند 
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کنند و زبان را در اختیار داشته باشند. )جاهد، 1375، ص41( مهربان را شکر 

تقوای لفظی در دین اس���الم و قرآن و اهل بیت؟مهع؟ بسیار سفارش شده، ولی انسان ها اهمیت 

زی���ادی ب���ه این موض���وع نداده و مراقب س���خن گفتن خود نیس���تند. ب���رای خود و دیگران اس���باب 

ناراحتی فراهم می کنند. 

که غیر از خدا را پرستش می کنند،  خداوند متعال می فرماید:  » ... دشنام و فحش ندهید. آنان 

گفته های ش���ما به خدا بد  ک���ه آنها از روی بی دانش���ی در مقابل  کلم���ه زش���ت و قبیح یاد نکنید  ب���ه 

می گویند...« )انعام: 108(. 

کفر، وابسته به همین زبان است و راهنمایی شدن و گمراه شدن، از آن حاصل می شود.  ایمان و 

کن  که در همه چیز تصرف می کن، پس قبل از سخن گفتن، فکر  که زبان است  در جایی آمده است 

کن. )تویسرکانی، 1374، ص270( کن و آن را بر قوه عاقله عرضه  گفتارت را وزن  و 

کارگرفت���ه و از فحش دادن و  تق���وای لفظ���ی اهمیت بس���یاری دارد و هر مس���لمان بای���د آن را ب���ه 

کند و از این راه لطمه و صدمه ای به ش���خصیت خود و دیگران نزده و  حرف های زش���ت خودداری 

دیگران را وادار به مقابله به مثل نکند. )داستان بی نی سی، 1359، ص85(

2-4. آثار دنیوی تقوا 

کمیت اهمیت دارد. بنابراین، در قرآن و روایات، ثمرات  کیفیت و هم از نظر  موضوع تقوا هم از نظر 

بسیاری برای آن ذکر شده است. 

2-4-1. تقوا باعث بی اعتنایی به ثروت

گر انس���ان در بند تقوا  که ثروت، یکی از عوامل بس���یار مهم ایجاد طغیان اس���ت و ا تجربه ثابت کرده 

کفر و  نباش���د، از ضربه ه���ای س���خت آن در امان نخواهد ب���ود. قرآن می فرمای���د: »باز چرا انس���ان از 

طغیان نمی ایستد و سرکش و مغرور می شود، چون به غنا و دارایی می رسد« )علق: 7-6(.

کمک  ج ش���ده و به  کرد، از مدار انس���انیت خار وقتی انس���ان به دلیل ثروت، احس���اس بی نیازی 

گناهی آلوده می کند. چه بسیار جنایاتی  کار غلطی دست زده و خودش را به هر  مال و ثروت، به هر 

که به دست مردم بی تقوا و  که تاریخ نویس���ان، از بیان آن به خود می لرزند. این نتیجه ثروتی است 

آلوده قرار می گیرد. )انصاریان، 1376، ص68(

2-4-2. تقوا، عامل رفع فقر و ذلت و خواری

گر هنگام فقر، انسان تقوا و پرهیزگاری نداشته  گناه و زشتی است. ا فقر و بدبختی، به وجودآورنده 

باشد، برای جبران فقر خود، به هر بیچارگی و خواری دست زده و به خراب کردن دنیا و آخرت خود 
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بلند خواهد ش���د. )انصاریان، 1376، ص69(. امام علی؟ع؟ درباره فقر می فرماید: »فقر مرگ بزرگی 

است« )مجلسی، 1361، 7/ 53(. 

که به خاطر  کسی  کفر است«)قمی، 1373، 378/2(.  کرم؟ص؟ می فرماید: »فقر به منزله  پیامبر ا

خوش گذرانی نفس، ش���رف، فضیلت و انسانیت خود را به شیطان و نفس می فروشد، باید با نفس 

ک���رده و به آن  ک���رده و فقر را بدبختی خ���ود نداند. باید بر این نداش���تن خود، حوصله  خ���ود مب���ارزه 

گر انسان در این راه صبر و تقوا داشته باشد، به  کند، پس ا که در زمان فقر خود دارد، قناعت  مقدار 

سعادت و رستگاری در همین دنیا خواهد رسید )انصاریان، 1376، ص69(.

2-4-3. تقوا وسیله در امان ماندن از وسوسه های شیطان

کریم به ش���یوه های مختلف، راه های غلبه بر نیرنگ و وسوس���ه های دشمنان را به انسان یاد  قرآن 
گر صبر و  داده اس���ت. از جمله در آیه ای ضمن اش���اره به اهمیت تقوا می فرماید: »... ای مومنان! ا

بردباری و تقوا پیشه خود سازید، از شر دشمنان حفظ می شوید« )آل عمران: 120(.

گناهکاران و وسوسه های دشمنان و شیطان  کوشش  یعنی با داشتن سپری مثل تقوا، سعی و 

نمی توان���د ض���رر و زیانی به پرهیزگاران برس���اند و آنها با س���پر خ���دادادی، می توانن���د در این دنیا به 

کماالت انس���انی برس���ند، پس راه رس���یدن به تقوا، واضح و روش���ن بوده و رونده آن راه،  س���عادت و 

برنده سود در دنیا خواهد بود. )رضایی، 1387، ص 135(

کارها گشایش  2-4-4. تقوا، سبب نجات از سختی ها و 

که  از جمله آثار تقوا، به وجودآمدن آرامش و راحتی در هنگام بدبختی ها و سختی هاس���ت. فردی 

که همه می ترسند، او در آرامش به سر می برد  خود را از اهل تقوا و پرهیزگاران بداند، در هنگام بالها 

که افراد دیگر را هم تحث تأثیر خ���ود قرار دهد. آرامش از چنین افرادی هرگز  و حت���ی باعث می ش���ود 

دور نخواهد ش���د و آش���وب و ترس به دل راه نخواهد یافت و آنها به خدا ایمان دارند و خویشتن دار 

کارها را  کارهای خود را بر پایه حکمت و عقل ارزیابی می کنند؛ زیرا منشأ همه چیز و همه  هستند و 

خداوند مهربان می دانند. )رضایی، 1387، ص80( 

ک���ه تق���وای اله���ی داش���ته، خداوند ب���رای او راه  کری���م می فرمای���د: »... و ه���ر  خداون���د در ق���رآن 

گمان ندارد، روزی رس���اند«. )طالق: 2( این  که  بیرون ش���دن و خالص���ی را قرار ده���د و او را از جایی 

که تمام س���ختی های زندگی و مش���کالت، به دلیل بی تقوایی  مطلب به روش���نی و وضوح می گوید 

که با تقوا و پرهیزگار بوده و همیش���ه و در همه حال تقوای الهی را  و انحرافات اس���ت، ولی انس���انی 

داش���ته باش���د، نه تنها سختی و مشکالت ندارد، بلکه در آس���ایش و راحتی روحی و جسمی خواهد 
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گرفتاری ها نجات  کرد، از س���ختی ها و  گر تقوای الهی را پیش���ه خ���ود  ب���ود، پس فرد خویش���تن دار، ا

خواهد یافت. )تویسرکانی، 1374ص40(

ک و زالل زندگی  گر انسان ها پا کارهاس���ت. ا گش���ایش در  یکی از اثرات معنوی تقوا و پرهیزگاری، 

گر پیش آید، حل شدنی است. )رضایی، 1387، ص138(  گرهی برای آنها پیش نمی آید و ا کنند، 

کارها را برای او  که تقوای الهی را پیش���ه خود س���ازد، خداوند  کس���ی  کریم می فرماید: »...  قرآن 
س���هل و آس���ان می گرداند«. )طالق: 4( خداوند در قرآن می فرماید: »و از آنچه خداوند روزی ش���ما 

که به او ایمان دارید، پروا دارید« )مائده: 88(.  کیزه را بخورید و از آن خدایی  قرار داده، حالل و پا

که فرمود: »مال، برای تقوای الهی چه نیکو یاوری است«. )پاینده،  کرم؟ص؟ نقل شده  از پیامبر ا

که خدا دس���تور داده، با مال  که انجام اعم���ال و وظایفی  1352، 633/2( ای���ن ب���ه دلیل آن اس���ت 

که به انس���ان داده، از بش���ر  کیزه، بهتر به انجام می رس���د. خداوند به دلیل نعمت هایی  ح���الل و پا

که حالل  کس���ب رضایت الهی و بس���یاری از موارد دیگر  که نعمت ها و موهبت ها را برای  می خواهد 

گرفت.  کنند و به این افراد، اجر و ثواب الهی نیز تعلق خواهد  باشد، مصرف 

2-4-5. تقوا، سبب درمان بیماری ها

کینه و امثال اینها بیماری های نفسانی هستند. نفوس این افراد، نه  اعمال ناپس���ند مانند حسد، 

مجاز، بلکه مریض اس���ت. بیماری های جسمانی، نفس را غمگین می کند و بیماری های نفسانی، 

روی جس���م و اعصاب انسان ها تأثیر می گذارند. منشأ بیشتر مرض های جسمانی مثل زخم و تورم 

معده و روده، بسیاری از اعمال زشت مثل حسد و خشم است. 

داروی ش���فابخش بیماری های نفسانی، پرهیزگاری است؛ زیرا بسیاری از بیماری های نفسانی و 

روانی و ضعف اعصاب ، از اخالق و رفتار زشت و ناپسند است. )امینی، 1372، ص143-144( حضرت 

علی؟ع؟ در مورد تقوا می فرماید: »تقوا درمان بیماری های اجس���ام ش���ما و اصالح کننده فساد قلوب 

ک کننده آلودگی های نفوس شماس���ت« )ش���ریعتی، 1382، ص532(. تقوا و پرهیزگاری، در  ش���ما و پا

درمان بیماری های جسمانی و روانی انسان و بهداشت و سالمت او تأثیر زیادی دارد. 

2-4-6. تقوا، سبب آزادی و عزت انسان

ع و پرهیزگاری، آزادی و راحتی را از انسان می گیرد و برای افراد  که ور کند  ممکن اس���ت انس���ان فکر 

کرده و می گوید: »تقوا  قید و بند و محدودیت به وجود می آورد، ولی اس���الم، این عقاید باطل را رد 

سبب آزادی و عزت و بزرگواری می شود و انسان بی تقوا را برده می داند«. )امینی، 1372، ص141(

 حضرت علی؟ع؟ فرمود: »شرافتی باالتر از اسالم نیست و عزتی عزیزتر از تقوا و پناهگاهی بهتر از 
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ع وجود ندارد«. )شریعتی، 1382، ص944( تقوا انسان را محدود نکرده و آزادی را از او نمی گیرد،  ور

کمک می کند تا ب���ر غریزه ها و نیروهای  ک���رده و به او  بلک���ه او را از اس���ارت ش���هوت ها و غضب ها آزاد 

طغیان گر نفسانی پیروز شود )امینی، 1372، ص142(. 

قرآن کریم می فرماید: 
که خدایش را هوای نفس خویش قرار داده و با اینکه علم دارد خدا  کسی را  آیا می بینی 
کش���یده است، پس  گوش او مهر نهاده و بر چش���مش پرده ظلمت  کرده و بر دل و  گمراه  او را 

کسی بعد از خدا او را هدایت می کند؟ آیا پند نمی گیرید. )جاثیه: 23(  چه 

هوای نفس���انی، شخصیت و وجود انس���ان و عقل او را در بند خود می گیرد و برای آزادشدن آن، 

تنها یک راه وجود دارد و آن تقوا و پرهیزگاری است، پس تقوا، محدودیت نمی آورد، بلکه به انسان 

آزادی و عزت و بزرگواری می بخشد. )امینی، 1372، ص143( 

2-4-7. تقوا، باعث بصیرت و بینایی عقل

ک���ه پرهیزگاری، به فرد بصیرت و بین���ش عطا می کند تا مصالح  از آی���ات قرآن و روایات معلوم اس���ت 

گر تقوا  کند. خداوند می فرماید: »ای اهل ایمان! ا واقعی دنیا و آخرت خودش را بشناس���د و دنبال 

کنید خدا برای ش���ما فرقان قرار می دهد...« )انفال: 29(. یعنی دیده بصیرت می دهد، تا راه  پیش���ه 

خوش���بختی و بدبختی را تشخیص دهد )امینی، 1372، ص136(.  امام صادق؟ع؟ از پدر بزرگوارشان 

که فرمود:  کرده اند  نقل 

گناه درگیر می ش���ود تا  گن���اه باالتر نیس���ت و قلب با  »ب���رای فس���اد قلب چی���زی از ارتکاب 
کرده و زیر و رویش می کند« )مجلس���ی، 1361، 54/70(. گناه، او را مغلوب  که  حدی 

که تقوا، س���بب بصی���رت و بینایی عقل ش���ده و قدرت  از ای���ن آیات و روایات برداش���ت می ش���ود 

گذاش���ته شده تا انسان  که در وجود بش���ر به امانت  گوهری اس���ت  درک و فهم را زیاد می کند. عقل، 

که حکومت بدن به  از طریق آن، س���عادت و بدبختی و بد و خوب را بتواند بشناس���د. صحیح است 

گر یکی از غرایز یا حتی  دس���ت عقل اس���ت، ولی غرایز نفسانی، از موانع بسیار بزرگ موفقیت است. ا

ج شوند، دست به طغیان و بدبختی می زنند. در  همه آنها از حالت صحیح و اعتدال خودشان خار

آن صورت، عقل چگونه می تواند در انجام وظیفه خودش موفق باشد. )امینی، 1372، ص138( 

تق���وا، مؤثرترین و عالی ترین عوامل بصیرت و بینایی عقل و وظیفه شناس���ی اس���ت. تقوا، باعث 

زیاد ش���دن بصیرت، تش���خیص وظیفه و ش���ناخت بایدها و نبایدها در عقل عملی است نه در عقل 

نظری و درک حقایق. )امینی، 1372، ص 139( 
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گناه و تجاوز 2-4-8. تقوا، مانع 

قرآن می فرماید: 
کنی. روح القدس  که تو پرهیزکاری  گفت، من از تو به خدای رحمان پناه می برم  »مری���م 
کیزه و  گفت، من فرس���تاده خدای توام. آمدم به تو فرزندی بخش���م بسیار پا در پاس���خ مریم 

ک سیرت«. )مریم: 19-18(  پا

ک زندگی می کرد و در امان اولیای خدا بزرگ شده بود. همه از او  که همیش���ه پا کس���ی بود  مریم 

کدامنی یاد می کردند، ولی از اینکه مرد اجنبی و زیبایی وارد خلوتگاه او ش���ود، ترس و  به عفت و پا

کدامن، نام  گرفته بود و این زن پا که وجود مریم را  وحش���ت زیادی داش���ت. این اولین لرزه ای بود 

خدای بزرگ را می گوید و از همه عالی تر و باالتر اینکه مریم، از ترس آن شخص به خدا پناه می برد. 

که در بدترین حالت ها با انس���ان اس���ت و قدرتی باالتر از قدرت خدا نیس���ت تا مش���کالت را  خدایی 

که ببیند این فرد غریبه چه اقدامی می کند.  کلمات در انتظار این بود  گفتن این  کند. مریم با  حل 

گفت  که در آن هنگام، مرد غریبه سخن  که همراه با ترس و نگرانی بود، ولی طولی نکشید  انتظاری 

گرفت. )مکارم شیرازی، 1362، 34/13( ک مریم آرام  کرد و قلب پا و مأموریت بزرگ خودش را اعالم 

گناه و تجاوز را در س���ر خود نخواهد داش���ت، و این مانعی برای  کند، حتی فکر  که تقوا پیش���ه  فردی 

او خواهد شد. 

2-4-9. تقوا، سبب عاقبت بخیری

گفت:  که به قوم خود  خداوند از قول موسی؟ع؟ نقل می کند 

کس از  که زمین، از آن خداس���ت. به هر  » از خدا یاری بطلبید و ش���کیبا باش���ید. به راس���تی 
بندگانش بخواهد، میراث می دهد، سرانجام پسندیده از آن صاحبان تقوا است«. )اعراف: 128(

امام صادق؟ع؟ در روایتی می فرماید: 

که می گفت س���پاس و تش���کر پروردگار جهانیان را و عاقبت با  در بنی اس���رائیل مردی بود 
که به  متقین اس���ت. ابلیس عصبانی شد و شیطان را به س���وی او فرستاد و به او دستور داد 
که عاقبت با ثروتمندان اس���ت، ولی مرد قبول نکرد و در آن صورت هر دو  آن ش���خص بگوید 
کدام بود، دست دیگری قطع شود. رفتند و به شخصی رسیدند.  که حق با هر  گذاشتند  قرار 
که دست مرد قطع بود و می گفت  گفت عاقبت با اغنیا است. برگشتند در حالی   آن ش���خص 
عاقبت با متقین اس���ت. این جریان دوباره اتفاق افتاد و مرد دس���ت دومش را هم از دس���ت 
گردن مرا هم بزنید باز هم همین  گر  گفت ا داد و پیوسته همین جمله را تکرار می کرد و حتی 
کردند. آن مرد جریان خود  را می گویم. هر دو بیرون رفتند و ش���بحی را دیدند. ن���زد او توقف 
کرد و به جای خود  کرد. آن ش���بح هر دو دست او را مسح  گفت و ش���یطان هم قصه را بازگو  را 
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گفت، چنین اس���ت سرنوش���ت  ک، یعنی ش���یطان را زد. مرد  گردن آن ناپا برگش���ت. س���پس 
متقیان. )مجلسی، 1361، 294-293/67( 

این مطلب به روشنی بیان می کند آنچه در جهان همیشگی است، حق و حقیقت است و آنچه 

بر مردم می گذرد، فانی شدنی است. اشیاء، بدون روح و حقیقت هستند، مثل زندگی دنیوی، لهو 

که باقی است و انجام دهنده آن به رستگاری می رسد، راه سریع  و لعب، مال و ثروت و تنها چیزی 

که پرهیزگاری هم آن را دارد. انسان، با عمل خوب و صحیح و  و عمل بدون انحراف و باطل اس���ت 

گران بها مثل عاقبت بخیری می رس���د. )تویس���رکانی،  کارها، در این دنیا به یکی از چیزهای  تقوا در 

1374، ص46(

2-4-10. تقوا، سبب نزول برکات

قرآن می فرماید: 
کنند،  که در ش���هرها و آبادی ها زندگی می کنند، ایمان بیاورند و تقوا پیش���ه  گر مردمی  » ا
کردند. ما هم آنها را  برکات آس���مان و زمین را بر آنها می گش���اییم، ولی آنها حقایق را تکذیب 

کردیم«. )اعراف: 96(  کیفر اعمالشان مجازات  به 

که ایمان و پرهیزگاری، س���بب نازل ش���دن برکت های خدادادی  از این آیه به وضوح معلوم اس���ت 

کار  که در اختیار انسان باشد، در مصرف  مورد احتیاج و نیاز به  می شود. هم باعث می شود آن چیزی 

گرفته شود. برای مثال، امروزه دیده می شود قسمت خیلی مهم از نیروهای انسانی و منابع اقتصادی 

در مسیر ساختن سالح های نابودکننده، مصرف می شود. اینها مواهبی هستند که هیچ برکتی ندارند 

و خیل���ی زود از بی���ن می روند و هیچ ثمره و نتیجه ای هم نخواهند داش���ت. فق���ط خالفی و ویرانی به 

گر این جوامع انسانی ایمان و پرهیزکاری را برای خود بگیرند، این موهبت های  جای می گزارند، ولی ا

کلمه  خدادادی به شکل بهتری در خواهد آمد و آثار و اثرات آن باقی خواهد ماند و مفهوم و مصداق 

گیرد، خداوند هم  کار  گر انس���ان، تقوا و پرهیزکاری را در زندگی خود ب���ه  گرفت. ا ب���رکات را ه���م خواهد 

کوه بیرونی، 1391، 183/2(  کرد. )فرقانی  برکات خودش را بر ما نازل می کند و آن  را افزون تر خواهد 

کرامت و تحصیل قرب بیشتر به خدا 2-4-11. تقوا، سبب 

قرآن می فرماید: 
که ما ش���ما را از م���رد و زن، یعنی آدم و حوا آفریده ایم و ش���ما  گ���روه مردم، به راس���تی  ای 
که  را شعبه ش���عبه و فرقه فرق���ه و قبیله ه���ا ق���رار دادی���م ت���ا یکدیگر را بشناس���ید. به درس���تی 
گاه است.  که خداوند، دانای آ گرامی ترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست. به راستی 

)حجرات: 13( 
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کدام مردمان افضل اند. حضرت دو  که فردی از حضرت عیسی؟ع؟ پرسید  در روایتی آمده است 

کدام از این دو قبضه بر یکدیگر برتری و رجحان ندارد، بلکه هر  ک برداشت و فرمود هیچ  قبضه خا

کرامت ترین آنها، باتقواترین آنهاست. )کاشانی،  دو مس���اوی هستند. مردمان نیز چنین هستند. با

)431/8 ،1388

گفته اند: در شأن نزول آیه 13 سوره حجرات چنین 

که می فروش���د و غالم  روزی رس���ول خ���دا؟ص؟ در ب���ازار مدین���ه بود. غ���الم س���یاهی را دید 
گذاردن نمازهای یومیه ب���از ندارد. مردی او را با همین  که مرا می خرد، باید از  می گف���ت ه���ر 
که پیامبر؟ص؟ نماز یومیه می خواند، این غالم ش���رکت می کرد. چند  ش���رط خرید و هر زمان 
گفتند تب دارد. حضرت  گذشت از غالم خبری نبود. رسول خدا؟ص؟ احوال او را پرسید.  روز 
کرده. آن  گفت فوت  ب���ه عیادت او رفت. بعد از س���ه روز دیگ���ر حال او را از موالی او پرس���ید. 
کردند. خداوند  بزرگوار خودش متولی تکفین و غس���ل دادن او ش���د. مهاجر و انص���ار تعجب 
کسی  کرامت از آن  کرد و در آن فرمود نسب شرافت نمی آورد، بلکه فضیلت و  این آیه را نازل 

که باتقواتر است. )کاشانی، 1388، ص430( است 

که امام زین العابدین؟ع؟ فرمودند:»هیچ افتخاری برای قریشی بر  از ابی حمزه ثمالی نقل شده 

کرامتی نیس���ت، مگر با تقوا و هیچ عملی نیس���ت، مگر با نیت و  عربی نیس���ت، مگر به فروتنی و هیچ 

هیچ عبادتی نیست، مگر با دانستن«. )حر عاملی، 1403، 33/1(

کرامت و بزرگواری است.   پس یکی از اثرات خویشتن داری، نزدیک تر شدن به خدا و به دست آوردن 

3. نتیجه گیری 
تقوای الهی، از امور ضروری و مهم زندگی انس���ان اس���ت. دس���تیابی به قرآن، به سادگی امکان پذیر 

کس���ی نمی تواند فقط ب���ا برخورداری از فضائ���ل و خصوصیات اخالق ف���ردی، مدعی تقوا  نیس���ت و 

ش���ود. تقوا، بیان گر دینداری ش���خص اس���ت و ش���خص در عمل به تقوا، خویش���تن داری خود را به 

که فاقد تقواس���ت، فاقد دین در مفهوم قرآنی اس���ت. تق���وا، آثار و فواید و  کس���ی  نمای���ش می گذارد. 

برکات فراوانی برای انس���ان دارد. طبیعت آدمی منفعت جو و طالب س���ود و فایده اس���ت و تا فایده 

کاری را ندان���د، به آن دس���ت نمی زن���د. قرآن و روایات، عالوه بر آنکه به ارزش و اهمیت تقوا، تفس���یر 

آن و عوامل و موانع خویش���تن داری اش���اره می کنند، به تحلیل آثار تقوا در زندگی دنیوی و اخروی 

پرداخته و از این طریق در راستای تحریک انگیزه ها قدم بر می دارند. 

کند؛ زیرا  که انس���ان، در برابر مس���ائل و س���ختی ها، باید تقوا پیشه  این پژوهش نش���ان می دهد 

تقوا، وسیله نجات از سختی ها و راه رسیدن به ثواب های الهی است و با پرهیزکاری در زندگی دنیا، 
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گناهان، فرد متقی هم راحت خواهد بود.  از نتایج ناراحت کننده ارتکاب 

کردند، از بابت قلب، روح، فکر و زبان خود آسوده هستند؛  که تقوا را انتخاب  انسان های متقی 

کرده تا بشر  کامل ترین دین الهی است، تالش  که  زیرا س���پری محکم مثل تقوا را دارند. دین اسالم 

کند.  را به سعادت دنیا و آخرت راهنمایی و هدایت 
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