
 تقـــوا در ژرفاى مفهوم

کدام ويژگی آدمی سرآمد اين سئوال همواره مطرح بوده و هست که عالی ترين ارزش انسانی چيست و 

 صفات او محسوب ميشود؟

 خالق انسان کدام خصلت را برتري بخشيده و بهشت را بهاي آن قرار داده است؟

 چه رفتاري بايد داشته باشد؟« رب»خودسازي خدا پسندانه آدمی در چه زمينه اي است و براي جلب رضايت 

انگيزه هاي او ميگردد ، بسيار متنوع و متفرق است، اما  آنچه دل آدمی را جذب می کند و زمينه و بستر علمیِ

 .برخی روانشناسان کوشيده اند با طبقه بندي مشابهت ها ، محدوده آنها را مشخص نمايند

در يک تقسيم بندي ساده ، چهار بعد براي روح انسان تعريف شده است که محرک و انگيزه آن بسوي تالش 

 (.هنر و مذهب)و بعد اخالق( مالکيت)بعد قدرت، بعد ثروتهاي گوناگون ميگردد؛ بعد علمی، 

علم و قدرت و ثروت کامأل مشخص است ؛ دانشجو براي کسب علم ، : تکليف تالشگران در سه بعد

سئوال اين است که . ورزشکار براي کسب قدرت و بازرگان براي کسب سود و منفعت بيشتر تالش می کند

افزون بر علم و ) چه چيزي است و آنچه بدست می آورد و آنچه  يک فرد ديندار و مذهبی در پی کسب

 در خود ذخيره ميکند چه نام دارد؟( قدرت 

عبادت خدا ، خدمت به خلق ، خودسازي ، عدالت : پاسخ هاي مختلفی به اين پرسش داده شده است ، مثل 

پيامبران و ) حق، عشق به اولياء اهلل گستري، انفاق و احسان به درماندگان ، جهاد در راه خدا ، عرفان و معرفت 

 ....و کسب واليت آنها، امر بمعروف و ( امامان

پاسخ هاي فوق تماماً درست و مورد رضايت پروردگار است ، اما خود نيازمند نيروئی است که بتواند در 

را بخل و حرص  برابرجاذبه ها و عوامل مخالف آن مقاومت کند ، مثالً عبادت را شرک ، انفاق مال و احسان

، عدالت و انصاف را انتقام و زياده خواهی، مهر و محبت را دشمنی و دد منشی ، صلح و صفا را خشم وخون 

، جهاد را جان دوستی ، خدمت را خود خواهی ، عشق را نفرت ، معرفت را جهل و جمود ، تحقيق و تتبع را 

 .تعصب و تقليد مانع می شود



را از انگيزه هاي منفی و مخالف آزاد سازيم و توفيق آنچه را که در پی آن هستيم  چه بايد کرد تا بتوانيم خود

 کسب نمائيم ؟ اين اراده و نيروي بازدارنده کدام است که کليد کماالت بشري محسوب ميشود؟

 .براي شناخت اين نيرو ، ابتدا بايد جايگاه خودمان را در جهان بينی و انسان شناسی دينی جستجو کنيم

مهم . تعريف ميشود که آدمی را بسوي خود می کشانند « شر» و « خير»معرفت دينی همواره دو نيروي  در

نيست که چه نامی بر اين دو نيرو می نهند، مسئله اصلی قرارگرفتن انسان ميان دو جاذبه مثبت و منفی است که 

م ، رحمان و شيطان ، و پيروان ديگر می ناميديم ودر شريعت اسال« اهورا مزدا و اهريمن » ما ايرانيان آنرا 

 .مذاهب به نام ها و نشان هاي ديگر می نامند

ما همچون ذرات براده آهن ، ميان دو قطب آهن ربائی قرار گرفته ايم که به تساوي ما را بسوي خود می 

تنها انسان  .بقيه موجودات به فرمان غريزه به سمت و سوئی که آفريدگار مقدر فرموده عمل می کنند. کشانند

البته چنين نيست که . امکان انتخاب و اراده تصميم گيري مستقل را دارد“ اختيار “ است که به موهبت 

خداوند اورا سرگردان و بال تکليف ميان دو جاذبه خير و شر رها کرده باشد ، حکمت و رحمت ربوبی از 

 .م کرده استهمان آغازِ آفرينش او ، راهنمائی الزم را براي حفاظت نفس الها

اين نيرو که در دو راهی هاي زندگی و ترديدهاي انتخاب ميان دو مسير مخالف ما را ياري می کند ، در 

« کسب » اراده کنترل نفس و محافظتی است که آنرا « تقوا » در واقع . ناميده می شود« تقوي» اصطالح قرآنی 

ارهاي نيکو از جمله عبادت ، احسان ، خدمت به خلق ، می کنيم و با تقويت اين نيرو می توانيم توفيق انجام ک

توانائی ( در بعد نخست روح انسانی ) يعنی همانطور که با کسب علم . را پيدا کنيم . . . ايثار ، عشق ، محبت و 

در بعد ) توانائی انجام کارهاي دشوار و با کسب مال ( در بعد دوم ) دستيابی به مجهوالت ، با کسب قدرت ، 

توانائی دستيابی به ( در بعد چهارم ) توانائی خريد لوازم مورد دلخواه را پيدا می کنيم ، با کسب تقوا ( سوم 

دروازه هاي « شاه کليد » ارزش هاي اخالقی را بدست می آوريم و درست به همين دليل است که تقوا 

 .کماالت اخالقی و جان و جوهر همه فضائل نفس آدمی محسوب می شود

( يا پيش از ) تقوا ، يعنی زمينه روحی آنرا ، از همان آغاز آفرينش نوع آدمی ، خالق هستی همزمان  استعداد

تجلی کرد ، در فطرت و ( از غرائز ) دميدن روح خود در اين پديدهِ آخرين ، که بشکل اختيار و اراده مستقل 

و ( پرده دري ها و بی بند و باري ها )ور ذات و ضمير او نهاده بود و از همان آغاز با الهام و آموزش انواع فج

 .او را مدد کرده بود( که ميتواند محافظ نفس از ارتکاب فجور باشد ) کاربرد سپر تقوا 



نگاه کنيد به فراز سرنوشت ساز سوره شمس ، که پس از هفت سوگند به خورشيد و ماه ، شب وروز ، آسمان 

 :بيان شده است“ نفس آدمی “ و زمين و سرانجام 

  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

سامانش بخشيد و پس از ( عواملی که در سير تکاملی انسان از ميان موجودات ) سوگند به نفس آدمی و آن 

 .و پروايش را به او الهام کرد( از گناه) کسب قابليت اختيار و اراده مستقل ، بی پروائی 

براي چشمه و نهر آب ) فجر يعنی شکافتن زمين . ، فجور است« تقوا » الحظه ميکنيد ، متضاد همانطور که م

گناه را به اين دليل فجور . و امثال آن  (۳) ، شکافتن دريا( در طلوع صبح )  (۲) ، شکافتن پرده شب (۱) (

تقوا . درست بر خالف آن است « تقوا » معناي . . ميگويند که پرده و حريم حرمت هاي دين را پاره می کند

و عبور از مرز و محدوده « حالل و حرام » ارتکاب گناه ، يعنی شکافتن حريمِ نيروئی است که شخص را از 

 .شريعت باز ميدارد

تنها در آيه فوق نيست که فجور و تقوا در مقابل هم قرار گرفته اند ، همچنانکه ايمان و عمل صالح مقابل فساد 

 :(۴) هستند ، متقين و فجار نيز متضاد يکديگر ميباشند

  ارِأَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُفْسِدِينَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ کَالْفُجَّ

ند مفسدين در زمين ، يا آيا ما کسانی را که ايمان آورده و کار شايسته کرده اند، همان _ ۲۲سوره ص آيه 

 متقين را همانند فاجران قرار ميدهيم ؟

همانطور که ذکر گرديد، در فلسفه و انسان شناسی قرآن ، وجود شيطان به عنوان دشمن اصلی و سرچشمه 

در اين ارتباط “ تقوا “ همه انحرافات ، ضرورت دفاع و حفاظت و مراقبت از خود را تبيين مينمايند و عامل 

 .ی را بازي ميکندنقش اصل

 

 معنای لغوی

 .معنا کرده اند” محفوظ نگهداشتن خود از هر آنچه بدان صدمه و آسيب ميرساند” کتابهاي لغت عربی تقوا را



مثالً ما از خدا می . که مفهوم ترمز و نگهداري دارد ، هر نوع حفاظتی را شامل ميشود“ وقايه ” “ اصوال

بار  ۱۶و امثال آن ، که  (۶)  ، و قهم السيئات (۵) (وقنا عذاب النار) «  حفظ کند» ما را از عذاب : خواهيم 

 (۷)  .مشابه آن در همين معنا در قرآن آمده است

به خود گرفتن حالت دفاعی و حفاظت در برابر هرگونه شر و شيطان است که فعل ( در باب افتعال ) « اتقاء » 

، تا مؤمنين را در برابرانواع خطراتی که از ناحيه شيطان آنان را (۲) بار در قرآن تکرار شده ۶۶( اتقوا ) امر آن 

 .تهديد ميکند، آگاه و به نيروي ايمان و اراده بازدارنده مجهز و مسلح نمايد

در  (۶) نگاه کنيد به نمونه اي از اين کتابها. لغت نامه هاي عربی به انگليسی نيز همين معنا را منتقل کرده اند 

 (وقايه ، وقيا ، يقی ) وقی : ترجمه کلمه تقوا از ريشه 

To protect, save, preserve, ward off, Guard against evil and calamity, be 

secure, take as a shield, regard the duty 

ی است که در برابر شيطان و هر آنچه باو صدمه و آسيب ميرساند ، سپر متقی کس: سپس در دنباله ميگويد 

آنگاه براي توضيح و تبيين . (۱۱) دفاعی بگيرد و کامالً مراقب وظايفش در برابر انسانهاي ديگر و خدا باشد

 :بر اشاره می کند که فرمودبيشتر کلمه ، به حديثی از پيام

متقی کسی است که بميان خارها می رود و نهايت مراقبت را بکار ميبرد تا به لباسها و بدنش از تيغ ها آسيبی »

در زبان قرآنی ، متقی کسی است که خود را در برابر »: و سر انجام به اين جمع بندي ميرسد که  (۱۱) «نرسد

گناه و امور شر محافظت کند و خدا را بعنوان حامی و حافظ و پناه و سپر امنيت جدي بگيرد و تکاليف خود 

 (۱۲) «.را انجام دهد

که تنها شرط قبولی اعمال نزد پروردگار « تقوا » با توضيحات لغوي فوق اميد است جايگاه کليدي واژه 

سفانه در چنين شرح و بسطی از آنجا ضرورت پيدا ميکند که متا. ، جلوه بيشتري پيدا کرده باشد  (۱۳) است

تلقی توده هاي مردم ، کلمه تقوا ، تنها پايبندي به آداب و تشريفات صوري و مناسک مذهبی را تداعی ميکند 

امانت و   و همينکه کسی احکام ظاهري شريعت را رعايت نمايد ، اگرچه از اخالق و عدالت و انصاف و

 .صداقت به دور باشد ، متقی و مؤمن شمرده ميگردد



مردم ، که خواص و اهل تحقيق و نظر نيز بعضاً به اهميت محوري اين خصلت ، که شرط تحقق  نه تنها عوام

ان اکرمکم عنداهلل ) هر کار خيرو مهمترين امتياز انسان و تنها شرط فضيلت و کرامت او نزد پروردگار است 

 .آنچنان که بايسته و شايسته است واقف نيستند( اتقيکم 

ينکه چرا تقوا شرط الزم و مقدمه ضروري براي انجام هر کار نيکوئی اعم از ايمان و براي فهم بهتر مطالب و ا

چرا که جهان هستی نيز مدرسه . عمل صالح شمرده شده ، ميتوان به مثالی از محيط مدرسه متوسل شد

 .بزرگتري براي رسيدن به کماالت انسانی و مدارج رشد و تعالی اوست

خود همواره با دو نوع جو و جاذبه مواجه است ؛ جاذبه اي که اورا  هر دانش آموزي در محيط آموزشی

! « جوانی کردن » بسوي کالس و کتابخانه و انجام تکاليف سخت دعوت ميکند و جاذبه اي که اورا بسوي 

 !يعنی بازيها و برنامه هاي بی بند و بارانه فرا ميخواند 

ا تمايالت نفس ِ راحت طلب آدمی سازگار تر است ، و مقاومت در برابر اين جاذبه ، که جو غالب است و ب

 .نام دارد« تقوا » حفاظت خود در برابر ضرر و زيان اين گرايش که اتالف عمر و سرمايه را موجب ميشود، 

« با کسب » دانش آموزي که بر اين جو و جاذبه غلبه کرده باشد ، بسوي جاذبه آموزشی کشيده ميشود و 

 .ارتقاء درجه پيدا ميکند. . . نون در رشته هاي رياضی ، ادبيات ، فيزيک ، شيمی ، و معرفت هاي علمی گونا

در مدرسه و مکتب دين نيز کسيکه خود را در برابر دعوت شيطان و تمايالت نفس سرکش محافظت نمايد و 

آزگردد و به با ترمز تقوا از ارتکاب نا فرمانی خودداري نمايد ، ميتواند مسلط بر نفس در خشم و شهوت و 

  .گردد. . . مرتبه و مقام مؤمن ، محسن ، مصلح ، مجاهد ، مسلم نائل گشته اهل عفو و ايثار و انفاق و 

  

 تقوا در مفهوم غير دينی و در زندگی روزمره

در تصور عموم مردم منحصراً معناي دينی دارد و به گونه اي پايبندي به احکام دينی راميرساند ، « تقوا » واژه 

حاليکه دايره معنائی آن بسيار کلی و عام است و هر نوع حفاظت و مراقبتی را در برابر صدمه و آسيب  در

مادر زندگی روزمره خود ، هنگام غذا خوردن ، رانندگی ، مناسبات مالی و اجتماعی با مردم . شامل ميشود

اي متوجه ما نشود ؛ از پرخوري  همواره قوانين و مقرارتی را رعايت می کنيم تا ضرر و زيان و جرم و جريمه

می کنيم تا « احتراز » و افزايش چربی و قند خون پرهيز می کنيم تا سکته نکنيم ، از نقض مقررات رانندگی 

جريمه نشويم ، از تخلف در گزارش مالياتی خودداري می کنيم تا از بازجوئی و زندان مصون بمانيم ، در 



بکار ميبريم تا گرفتار تعقيب قانونی و « مراقبتی » ق ديگران، هشياري مناسبات رفتاري با مردم و رعايت حقو

 .دادگاه نشويم 

؛ تقواي خوردن ، تقواي راندن ، تقواي مالی ، تقواي رفتار ، تقواي ! همه اين مراقبت ها را ميتوان تقوا ناميد 

 . . . .گفتار ، تقواي ورزشی و 

کسی محسوب می شود که دلبستگی و « متقی » هنيت بيشتر مردم واژه اي عربی است و در ذ« تقوا » هر چند 

: و استعداد همچون ساير استعدادهاي « نيرو » مراقبت مذهبی بيشتري بيشتري داشته باشد ، امّا در حقيقت اين 

تشريفات  چه بسا انسانهاي به ظاهر ديندار و مقّيد به. در نهاد همه انسانها وجود دارد. . . عشق ، ايثار ، عرفان و 

و تظاهرات دينی و متنسّک به سنت هاي سطحی که در بی تقوائی در مناسبات مالی و اخالقی با مردم و 

ولی در واقع بی اعتقاد به دين ) رياکاري و دروغ و دغلکاري شهره شهرند و چه بسا انسانهاي به ظاهر بی دين 

که می کوشند خوب رفتار نمايند و از تجاوز به  (به خرافی آلوده متوليان ، ولی ذاتاْ با وجدان و خدمتگزار 

گرچه کسی عملکرد آنها را تقوا نمی نامد امّا در حقيقت رعايت تقوا می . حقوق ديگران خودداري کنند 

  .کنند

 

حقيقت اين است که ارسال رسوالن و انزال کتابهاي دينی جز براي اين نبوده است که با کنار زدن شاخ و 

يعنی محافظت خود در “ تقوا “ ت ، بندگان را با خداي مهربان و يکتا آشتی دهند و به برگهاي شرک و جهال

 .بنابراين نقش دين تذکر به تقوا و تقويت آن است ، نه ابداع آن . برابر خطرات شيطانی تشويق نمايند

! ارائه داده است سوره توبه از تقواي گروهی از مشرکين  ۷و  ۴نمونه قرآنی اش ، نشانه اي است که در آيات 

گروهی که بر خالف اکثر هم مسلکان خود ، که معاهده همزيستی مسالمت آميز با مسلمانان را نقض کرده ! 

بودند ، همچنان پايبند به عهد و پيمان خود بوده ، نه بندي از قرارداد را گسسته و نه دشمنی را عليه آنها 

ليه مشرکين ِ عهد شکن استثناء گشته و تاکيد شده است ع« التيماتوم » اين گروه از . حمايت کرده بودند

خداوند متقين را دوست » هستند ، با آنها مستقيم باشيد ، زيرا ( صاف و صادق ) مادامی که آنها با شما مستقيم 

  !« دارد 

 اغلب مفسرين و مترجمين ، با همان ديدگاه عمومی ، صفت تقوا را وصف مومنينی تلقی کرده اند که چنين

گرچه چنين رعايتی هم تقوا محسوب می شود ، امّا نمی توان انکار کرد اگر . توصيه اي را عمل ميکنند



اکثريت مشرکين با عهد شکنی مرتکب بی تقوائی شده اند ، اين عده با خودداري از تبعيت از پيمان شکنان و 

  يازي می توان به آنها داد ؟و گرنه چه امت. بخرج داده اند « تقوا » استقامت در قول و قرار خود ، 

! درست است که شرک آنها مغضوب خدا بوده ، امّا تقواي آنها در اين مورد خاص محبوب واقع شده است 

و اين درس بزرگی است تا با سياه و سفيد کردن اشخاص و امور دينی و مطلق نگري نسبت به خودي و غير 

  .خودي از تنگ نظري مصون بمانيم

محافظت ها و مراقبت ها ، قانونمند بودن جهان و زندگی و ضرورت انطباق و هماهنگی با علت همه اين 

همه ما مزه تلخ تخلف از اين مقررات را در زمينه هاي مختلف زندگی بارها چشيده ايم و . نظامات آن است 

 .به تجربه دريافته ايم که مصلحت ما در پيروي بی چون و چرا از نظامات زندگی است

ما در تمامی ابعاد و زمينه هاي زندگی با عقل و خرد باين نتيجه رسيده ايم که بايد صددرصد تابع و  وقتی

تسليم قوانين و نظامات باشيم ، آيا شگفت انگيز نيست که در مقياسی بسيار عظيم تر و در ارتباط با خدا تصور 

 دستم ، عکس العملی در جهان ندار کنيم حساب و کتاب وجزا و پاداشی درکار نيست و نادرستی ها و ظلم و

 چرا فقط از خدا بايد پروا داشت ؟

بسيار گسترده تر از مفهوم دينی آن است و هرگونه مراقبت و حفظ و « تقوا » گفتيم دامنه معنائی کلمه 

مراقبت  حراستی را ، که تضمين کننده امنيت ما در برابر انواع زيان ها و شرور باشد ، در بر می گيرد ، همچون

از عملکرد خود در جوامعی که زندگی می کنيم ، براي مصون ماندن از تعقيب قانونی و جريمه و تنبيه ناشی 

« عذاب » يا « عذاب وجدان » در اينگونه موارد ما خود را کنترل می کنيم زيرا از قانون می ترسيم و از . از آن 

 .دن بشدت می هراسيممحکوميت و محروميت و مجرم شناخته ش( رنج و سختی ) 

صرفنظر از جوامعی که با قانون جنگل زندگی می کنند و جبّاران نظريات خود را به ملت تحميل می کنند ، 

در مناسبات اجتماعی آنها حکومت « قوانين مصوبه» در ممالکی که مردم بر سرنوشت خويش حاکم هستند و 

ه خود را با قوانين آشنا و منطبق سازند ، در امنيت می کند ، تکليف شهروندان روشن است و می دانند همينک

 .سايش خواهند بودوآ



با نگاهی گسترده تر به جهان هستی و نظاماتيکه بر آن حاکم است ، ضروري می نمايد اين تسليم و تبعيت را ، 

ارمان که به نفع خودمان و به مصلحت حال و آينده مان می باشد تعميم و تسري بخشيم و نسبت به پروردگ

 .داشته باشيم« پروا»يکسره 

ميباشد « بر اساس نظاماتی معين( کيفر بدي يا خوبی)جزا »را که معناي اصلی و ريشه اي آن « دين»قرآن کلمه 

ت داده است که مالک قضاوت درباره نسب (۱۴) (دين الملک)« قوانين حکومتی پادشاهان»، در مواردي به 

قانون ( ملوک ) همانطور که در نظامات سياسی گذشته پادشاهان . عملکرد نيک و بد شهروندان ميباشد

آسمانها و ( پادشاه ) مطلق « مالک » گزاري و حکومت ميکردند ، در نظام جهان شمول الهی نيز خداوند که 

با اين . نيک و بد می دهد « جزاي » و ناشی ميشود ، حکومت ميکند و ا« مشيت » قوانين نيز از   زمين است ، و

، و اصوالً همه قوانين و نظامات بشري موقتی و مقطعی ، يعنی ( دين الملک ) تفااوت که قانون پادشاهان 

ثابت  و مشيت او( معيارهاي جزا ) « دين الهی »نسبی و ابطال پذير و تابع تغييرات و تحوالت جوامع است ، امّا 

 .و ابطال ناپذير است( واصب ) و مستمر 

تمامی ( رام و در اختيار خدا بودن ) نگاه کنيد به آيه روشنگر زير که پس از مقدمه اي در زمينه سجده 

از ) موجودات در آسمانها و زمين ، اعم از انواع جنبندگان و فرشتگان و عدم تکبر و خود بزرگ بينی آنان 

در اجراي بی چون و ( برتر از هر چيز ) « ما فوق » فرشتگان نسبت به پروردگار  آمده و از خوف( سجده 

چراي فرامين آگاهی بخشيده و يا هشدار از انحراف از توحيد ، در بيم داشتن انحصاري از پروردگار دليل 

 :آنرا چنين بيان ميکند

 أَفَغَيْرَ اللّهِ تَتَّقُونَ (۱۵) وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا - ۵۲نحل 

از آن خداست ، با ( ابطال ناپذير ) منحصراً و همه جانبه و مستمر ( قانون زندگی و جزاي نيک و بد ) دين 

 اينحال آيا از غير خدا پرهيز می کنيد؟

تفاوت ديگري نيز تقواي از خدا با تقواي از غير خدا ، يعنی مالحظه کردن و ترس و نگرانی از قدرتمندان 

وجود دارد که از نتيجه آن آشکار می گردد؛ پرواي ناشی از ترس و تهديد قدرتمندان ، انسان را به ذلّت و 

و شايستگی آن را ندارد که « يت اهل» خواري می کشاند و شخصيت او را پايمال ميکند ، پس هيچ انسانی 

ديگران از او پروا کنند ، اما پرواي از خدا ، ما را از عواقب عذاب آور اعمالمان مصون ميدارد ، چرا که او هم 

 ۱. است و هم اهل مغفرت ( حفظ بندگان از عذاب ) تقوا ( شايسته ) اهل 



 هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

  

 در تمثيل و تشبيه به لباستقوا ،  

 :از دو نوع لباسی که خداوند براي انسان قرار داده سخن گفته است  "آدم"در فرازي از قرآن خطاب به بنی 

 .لباسی که اندام جنسی او را می پوشاند، در ضمن موجب آراستگی نيز ميشود  – ۱

 .لباس تقوا ، که حفاظتی اخالقی است – ۲

راي محافظت جسم در برابر سرما و گرما و آبرو و اعتبار اجتماعی شخص است لباس نخست پوششی ظاهري ب

اما لباس دوم پوششی باطنی براي محافظت نفس و شخصيت اخالقی آدمی در برابر شيطان و هوي و هوس . 

بديهی است در مقايسه اين دو پوشش ، آنکه باطن و روح وروان ما را محافظت می کند و . هاي آن می باشد

 .وارض ابدي عذاب می رهاند ، مهمتر استاز ع

 :سوره اعراف ۲۶نگاه کنيد به آيه 

 مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْکُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِکُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِکَ خَيْرٌ ذَلِکَ

 يَذَّکَّرُونَ

آيه فوق جلب توجه می کند ؛ اول اينکه لباسهاي ظاهري عالوه بر پوشاندن مواضعی که  دو نکته مهم در

لباس ( . يواري سواتکم و ريشاْ ) آشکار شدنش موجب شرم و حيا ميشود ، جنبه آرايشی و زيبائی نيز دارد 

راستگی و تقوي نيز عالوه بر محافظت آدمی در برابر شيطان و مراقبت از آبرو و حيثيت شخص ، موجب آ

 .وقاراو نيز ميگردد

ميدانيم هيچ موجودي در دنيا بغير از . ميباشد ( ذلک من آيات اهلل ) « آيه الهی شمردن تقوا » نکته دوم در 

ميباشد “ اختيار “ اين فضيلت که . ندارد( که تقوا ناميده ميشود ) انسان اراده کنترل نفس و مهار غرائز خود را 

که در ماده بيجان ، اراده اي مسلط بر تمايالت ذره اي آن قرارداده که، با فرمان ژن ، خود دليل خالقی است 

 !ها که بصورت غرائز جلوه ميکند، مقابله مينمايد

تقوا نيز همچون محبت مادري و عشق و شيفتگی دلدادگان نيروي شگفتی است که از نشانه هاي خدا 

 .محسوب ميشود



 

 تقوا تسهيل کننده راه

يت تقوا ، که مقاومتی بی امان و پيگير در برابر شيطان و تمنيات نفس است ، شنا کردنی خالف گرچه رعا

جريان و صعودي سنگين به ارتفاعات بنظر ميرسد و ممکن است کسانی آنرا تکليفی شاق و شديد تلقی کنند 

به ) در مسير آسانی ها ، وسيله اي براي قرار گرفتن ( در يک مثلث ) ، اما قرآن آنرا همراه دو عامل ديگر 

 (:و بر عکس ) ميشمارد ، آسان شدن وجود آدمی براي آسانی ها( اصطالح در غلطک افتادن 

 ۱۱تا  ۵ليل 

 فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

، پس بزودي اورا براي آسانی ها آسان پس هر کس بخشيد، و از بديها پرهيز کرد، و نيکوئی را تصديق کرد 

  می کنيم

 وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَکَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

کرد و نيکوئی را تکذيب کرد ، پس بزودي اورا ( از تقوا ) و اما هرکس بخل ورزيد، و احساس بی نيازي 

 .براي سختی ها آسان می کنيم

  

 !نها تضمين کننده بهشت تقوا ت

بار در قرآن تکرار شده که در مقايسه با خصلت هاي نيکوي ديگر رقم بسيار  ۲۵۲با مشتقاتش ” تقوا“واژه 

. بخشی از اين آيات به دستاورد نهائی متقين ، يعنی جزاي آنها در سراي جاويد اشاره شده است. باالئی است

. گيز آن ميباشد، در قرآن مختص متقين شمرده شده استاين جزا که همان بهشت ابدي با اوصاف دل ان

« قرار دادن»کردن و « مهيا»آن ، « وعده»بهشت ، « ميراث»آيه اين تاکيد را ميتوان يافت که  ۴۱حداقل در 

گوئی تنها به نيروي تقواست که توان کار خير فراهم ميشود و توفيق جلب رضاي . بهشت براي متقين است

 :ذيالً به برخی آيات به عنوان نمونه اشاره می گردد. (۱۶) خدا ميسر ميگردد

 ۶۳مريم 

  تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن کَانَ تَقِيًّا

 .يماين بهشتی است که به هريک از بندگانمان که متقی باشد ميراث ميده



 

  ۱۵ومحمد  ۳۵رعد 

 ...مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ 

 .......مثال بهشتی که به پرهيزکاران وعده داده شده است

 

 ۱۳۳آل عمران 

 وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاألَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

 بشتابيد بسوي آمرزش پروردگار و بهشتی که به وسعت آسمانها و زمين براي متقين آماده شده است

 

 ۲۳قصص 

 قِينَتِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ

قرار ميدهيم که اراده برتري طلبی و فساد در زمين نداشته باشند و سرانجام  اين سراي آخرت را براي کسانی

 .پيروزي نهائی از آن پرهيزکاران است

 

 ۶۱وشعراء  ۳۱ق 

 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

 .بهشت به متقين نزديک ميشود 

 

  ۱۶۶اعراف 

 الَ تَعْقِلُونَوَالدَّارُ اآلخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَ

 بی ترديد سراي آخرت بهتر است براي کسانيکه پرهيز کردند ، آيا انديشه نميکنيد ؟

 

 ۷۲-۷۱مريم

  مِينَ فِيهَا جِثِيًّاوَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِّکَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِ

ما سپس متقين . اين حتميتی فرمان داده شده است . قرار نگيرد( جهنم)از شما نيست که در آستانه آن  هيچيک

 ......را نجات ميدهيم

 



 ۷۳زمر 

 وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

 .پرهيزکاران گروه گروه بسوي بهشت سوق داده ميشوند

 

 ۵۷يوسف 

 خِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَکَانُواْ يَتَّقُونَوَلَأَجْرُ اآل

 .بی ترديد پاداش آخرت براي کسانيکه ايمان آورده و يکسره پرهيز ميکردند بهتر است

  

 فضائل متقين

در قرآن برتري ها و امتيازاتی براي پرهيزکاران بر شمرده شده است که فضيلت تقوا و مقدمه بودن آنرا براي 

مسلماً هريک از اين فضائل زمينه گسترده اي براي شناخت ابعاد و . هاي اخالقی نشان ميدهد ساير ارزش

 .ارزش بنيادين تقوا ميباشد ، اما براي اجتناب از طوالنی شدن کالم ، مختصراً به عناوين آنها اکتفا ميگردد

 گرامی ترين بندگان نزد خدا پرهيزکارانند* 

  .عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ(  ۱۳حجرات ) 

 .چرا که ايمان و علم و احسان و بقيه کماالت نيازمند تقوايند

 

 خدا فقط از متقين می پذيرد* 

  .ِانَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ( ۲۷مائده ) 

 .در غير اينصورت از خودخواهی يا ريا کاري ناشی می شود 

 

 يستنداولياء خدا جز متقين ن* 

  .إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِالَّ الْمُتَّقُونَ(  ۳۴انفال ) 

  .با کنترل تمنيات نفس و تحريکات شيطان است که ميتوان به دوستی خدا رسيد

 

 خدا سرپرست متقين است* 

 .وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِينَ(  ۱۶جاثيه ) 



 

 دوستان در سراي ديگر دشمن هم خواهند بود جز متقين* 

  .الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ( ۶۷ف زخر)

 .هر ارتباطی که جز بر معيار مهار نفس در دنيا طلبی ها باشد به ناچار عوارض و عقوبت خواهد داشت 

 

 خدا متقين را دوست دارد* 

 .فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ(  ۷۶آل عمران) 

 

 .برار همان متقيانندا* 

 أُولَـئِکَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. . لَّيْسَ الْبِرَّ(  ۱۷۷بقره ) 

  .وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ. . . وَلَـکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى . . لَّيْسَ الْبِرَّ( ۱۲۶بقره ) 

 .اري ميدان می يابد با کنترل نفس است که نيکوک

 

 

 .َاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ( ۱۶۴بقره ) خدا با متقين است * 

  .اِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ( ۱۲۲نحل ) 

  .همراهی خدا ، حمايت و حفاظت او را تأمين می کند 

 

 ( ۱۶۷بقره ) تقوا بهترين توشه آخرت است * 

  .ووَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِی األَلْبَابِ

 .در سفر آخرت تنها توشه و توان تقواست 

 

 با تقوا ميتوان به شناخت رسيد* 

  .اناًإَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَ(  ۲۶انفال ) 

در معضالت اجتماعی و در گير و دار دسته بنديهاي گروهی و در دوراهيهاي بلّا تکليفی و اتخاذ موضع 

 .صحيح ، رعايت تقوا ، محک شناخت ميدهد

 



 همه نيازمند تقوايند ، حتی رسول خدا* 

  .لْمُنَافِقِينَيَا أَيُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِينَ وَا(  ۱احزاب ) 

 .هيچ مقامی برتر از توصيه به تقوا نيست 

 

 تقوا زير بنا و اساس زندگی است* 

  . . .َأَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ  ( ۱۱۶توبه ) 

خطرات بايد ترمز تقوا و رضوان نقش چراغ قرمز و چراغ سبز را در حيات و حرکت دارد ، در برابر کدامين 

 ! .کنيم و کجا بايد سرعت و سبقت بگيريم 

 

  :با تقوا راه خروج از بن بست هاي زندگی زناشوئی گشوده ميگردد* 

 . . .و يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا . . .وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (  ۵تا  ۲طالق ) 

مرد چيزي جز عدم کنترل خود در مناسبات طرفينی نيست ، راه خروج از بن عامل اصلی در اختالفات زن و 

  .بست هاي منتهی به طالق و گره گشاي دشواري ها نيز چيزي جز تقوا نيست

 

 :توصيه خدا به پيروان همه پيامبران تقوا بوده است * 

 .مْ وَإِيَّاکُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُ( ۱۳۱نساء ) 

 .موضوع تقوا مختص مسلمانان نيست ، گرچه کلمه اي عربی است ، امّا محتواي آن عمومی و ابدي است

 

 :هدف از عبادت ، رسيدن به تقواست *

 .کُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَيا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّکُمُ الَّذِي خَلَقَکُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِ( ۲۱بقره )

گرايش بسوي خدا با عبادت و رغبت ، تقويت کننده نيروي تقوا براي محافظت در برابر شيطان و گرايش 

 هاي انحرافی است

 

 .اگر ملت ها ايمان و تقوا داشته باشند درهاي برکات از زمين و آسمان بر آنها گشوده ميگردد* 

 الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ( ۶۶اعراف )

 .ايمان و تقوا فقط براي آخرت نيست ، آبادي و آسايش و امنيت و آزادي نيز در گرو رعايت آن است

 



 عدالت به تقوا نزديکتر است* 

 .اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(  ۲مائده ) 

 .عدالت نيازمند تقواست ، و گرنه با رها کردن افسار نفس سرکش ، ظلم و بی عدالتی بيداد ميکند

 

 .وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(  ۲۳۷بقره ) عفو به تقوا نزديکتر است * 

 .انتقام را جز به مهار تقوا نميتوان به عفو تبديل کرد

 

 صالح و احسان و شرط پذيرش آنهاست تقوا جزء جدايی ناپذير ايمان و عمل* 

 الصَّالِحَاتِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ(  ۶۳مائده ) 

 حِبُّ الْمُحْسِنِينَثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُ

 .عمل صالح و احسان شمرده شده است: در آيه فوق عامل تقوا ، شرط ثابت براي سه اصل ايمان 

 

 ست« تقوا»روزه وسيله اي براي تقويت *

 .لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ( ۱۲۳و  ۱۲۳بقره ) 

 .توان تقوا را تقويت کرد با تمرين امساک در غذا و مهار نفس در ارتکاب محارم در ماه رمضان است که می

 

 ست« تقوا»قصاص براي مهار انتقام و تقويت * 

 .وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِیْ األَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ( ۱۷۶بقره ) 

قصاص که براي محدود کردن انتقام و عکس العمل هاي افراطی و اکتفا کردن به حداقل وضع شده است ، 

 .و تمرينی براي تقويت تقوا بشمار ميرود وسيله

 

 .تبعيت از صراط مستقيم و مراقبت از انحراف نيازمند تقواست* 

 .الَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِکُمْ وَصَّاکُم بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ(  ۱۵۳انعام ) 

 

 .تقواي آنهاستهدف از تبين آيات براي مردم تقويت * 

 .کَذَلِکَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ( ۱۲۷بقره ) 

 .قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ(۲۲زمر )



 .داصالْ همه تعاليم کتاب براي تقويت تقواست که تنها وسيله نائل شدن به مکارم اخالقی به شمار ميرو

 

 .با تبعيت از کتاب و رعايت تقوا ميتوان در رحمت الهی قرار گرفت* 

  .هَـذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ(  ۱۵۵انعام ) 

 .پيروي از قران با رعايت تقوا عملی ميگردد

 

 .يش بود”و تقوا صبر“پيروي يوسف بر وسوسه هاي شيطانی مرهون * 

 إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ الَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ( ۶۱يوسف ) 

 

 .سپري در برابر غليان غضب در برا بر تحريکات دشمن است( عامل موثر کنترل نفس ) کلمه تقوا * 

 .وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى. . . حَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ َإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْ (۲۶فتح ) 

 

 .از خدا بايد آنچنان که شايسته جالل و عظمت اوست پرهيز کرد* 

 سْلِمُونَويَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّ( ۱۱۲آل عمران ) 

 

 .با تقواست که ميتوان از عذاب الهی رهائی يافت* 

 . . .أَفَمَن يَتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( ۲۴زمر ) 

 

 .ست”تقوا“هدف از قربانی در حج رسيدن به * 

 .التَّقْوَى مِنکُمْلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَکِن يَنَالُهُ ( ۳۷حج ) 

 

 .بزرگداشت حرمت هاي الهی در حج نشانه تقواي دلهاست* 

 .ذَلِکَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ( ۳۲حج )

 

 .پرهيز از هر چيزي است که از وقوعش بايد ترسيد. تقوا ، ترس نيست * 

 .سُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَ( ۵۲نور ) 

 



  در امتحان تقواست” دل ما دائما* 

 . . .اُوْلَئِکَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى( ۳حجرات )

 

 .ت او پروا داشتنظاما( عکس العمل ) چون نظامات جهان يکسره ناشی از خداست ، فقط بايد از * 

 وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّهِ تَتَّقُونَ( ۵۲نحل )
  

 رعايت تقوا در ارتباط با مخالفين

چندان مهم نيست که ما با خانواده، خويشان ، و کسانی که دوستشان داريم مهر و محبت بورزيم و با آنها 

ان ، حتی حيوانات نيز با نزديکان خود که منافع مشترکی مناسبات صلح آميز داشته باشيم، نه تنها غير ديندار

آنچه مهم است، و فصل تمايز انسان با حيوان ميباشد، تسلط بر . دارند، رفتاري مسالمت جويانه بروز ميدهند

علم ، صبر، مدارا ، عفو و : ارزش هاي اخالقی . غرائزِ خشم و غضب و رفتار منطبق بر عقل و مصلحت ميباشد

 .ماً در اين ارتباط معنا پيدا ميکنندتما. . . 

در قرآن ، در ارتباط با کسانی است که با آنها « تقوا » بنظر ميرسد گسترده ترين و بيشترين زمينه کاربرد 

اين مخالفت البته طيف گسترده اي دارد که از مخالفت هاي زبانی با مجادله و مشاجره آغاز . مخالف هستيم

بی با پيروان ديگر شريعت ها و حتی هم کيشان ، و باالخره دشمنان مسلح و ميشود، تا مخالفت هاي مذه

 .متجاوزان به شهر و ديار

کنترل احساسات انتقام جويانه و مهار کينه و دشمنی در برخورد با مخالفين و دشمنان ، نشانه برخورداري از 

زمينه بسيار است، ذيالً به تعدادي از  آيات قرآن در اين. ناميده ميشود« تقوا » اراده اي است که در شريعت 

 :آنها استناد می کنيم

 (اهل کتاب ، مشرکين، منافقين ) در زمينه برخورد تئوريک با مخالفين درونی  (الف

  ۱۴۱نساء  - ۷۱تا  ۶۲انعام: رعايت تقوا در شرکت در جلسات ضد دينی  – ۱

 ۱۲۲تا  ۱۲۵نحل : برابر خشونت آنها آداب مجادله منطقی با مخالفين و رعايت صبر و تقوا در  –۲

 ۲۱۲تا  ۱۶۶اعراف : کنترل خشم و غضب در مشاجره با جاهالن  -۳

مائده  ۱۲۶و  ۱۲۱تا ۱۱۲آل عمران : رعايت صبر و تقوي در برابر زخم زبان ها و دشمنی هاي اهل کتاب  – ۴



۵۷ 

  

 اختالفات فکري ميان مسلمانان ، رقابت هاي سياسی براي قدرت (ب

 ۱۱و  ۶حجرات ( ضرورت آتش بس ) رگيري دو گروه از مسلمانها با يکديگرد –۱

 ۱۱۱تا  ۱۱۲، آل عمران ۲۶تا ۲۴و  ۱انفال : اختالفات درونی جامعه بر سر قدرت  – ۲

 

 اختالف و درگيري با مشرکين (ج

 ۷و  ۴ضرورت پايبندي به عهد و پيمان با مشرکين توبه  -۱

 ۱۲۵و آل عمران  ۶۶، انفال  ۱۲۳ – ۳۶توبه : حد در مقابله نظامی با آنها رعايت تقوا در عدم تجاوز از  -۲

 ۲۶تا  ۲۴فتح : حفظ آرامش و خونسردي در برابر تحريکات آنها  -۳

 ۱۲۶آل عمران : صبر و تحمل در برابر زخم زبان آنان -۴
  

 تقوا در خانواده و در مناسبات با همسر

يست که بر عقل و عدالت غلبه ميکند، قدرت مداري و مرد ساالري قهر و غضب تنها در مواجهه با مخالفين ن

تاريخی نيز وقتی مهارش در اختالفات خانوادگی رها شود ، همان تجاوز و تعدي و تلخی و تندي ها را پديد 

بی جهت نيست که در قرآن ضرورت رعايت تقوا را در اين زمينه بشدت مورد تأکيد قرار داده . می آورد

 .است

 

 :ن زير بيانگر مواردي است که به اين موضوع پرداخته است عناوي

 ۱، نساء  ۱۲تا  ۱۴تغابن : رفتار با همسر و فرزندان ، امتحان الهی  -۱

 ۵ - ۴ – ۲ – ۱، طالق  ۲۴۱ -۲۳۷ -۱۳۷بقره : حقوق زنان طالق گرفته  -۲

 ۳۷، احزاب  ۱۳۱تا  ۱۲۲نساء : اختالفات  -۳

 ۱۶۳، شعراء  ۶۱يوسف : مقاومت در برابر جاذبه هاي جنسی  -۴

 ۲۲۳بقره : پروا در مناسبات زناشوئی  -۵



 ۲۳۳بقره : پرداخت حقوق دايه  -۶

 ۵۵و  ۳۲احزاب : رعايت عفت در سخن گفتن و ارتباط با غير محارم -۷

  

 تقوا در اخالقيت و احکام

 ۱۷۶ – ۱۶۴بقره ( کتفا به مقابله به مثل خودداري از زياده روي در انتقام و ا) قصاص -۱

 ۱۷، ليل  ۱۳۱و ۱۳۱، آل عمران  ۲۲۲تا  ۲۷۲بقره  -۱۷۷شعراء : معامالت و مناسبات مالی  -۲

 ربا خواري -۳

 ۱۱۲مائده  -۱۲۱بقره : وصيت -۴

 ۳۷ -۳۲، حج  ۶۶، مائده  ۲۱۳و  ۱۶۷و  ۱۶۶بقره : حج  -۵

 ۷۱و احزاب  ۳حجرات : سخن گفتن -۶

 ۱۲حجرات : ظّن و غيبت سوء  -۷

 ۲۲و  ۴مائده : خوردنی ها  -۲

 ۱۱۱مائده : جوّ زدگی  – ۶

 ۶مجادله : نجوا و سخن در گوشی  – ۱۱

 ۶نساء : يتيمان  – ۱۱

 ۱۲۳ – ۱۲۷بقره : روزه رمضان  – ۳نجم : اجتناب از گناه و زشتی ها  – ۱۲

 ۱۲۳ - ۱۲۷بقره : روزه رمضان  – ۱۳

 

 ۷۴ - ۶۱بقره  – ۶انسان  – ۳۴ياسين  – ۳۳کهف  - ۱۲قمر  -۶۱و  ۶۱اسراء : در سوره هاى -۱

 ۵فجر ا ، قدر  – ۵۲نور  – ۷۲، اسراء  ۱۲۷بقره : در سوره هاي  -۲

 ۲در سوره انفطار - ۳

در “ ابرار “ با ” فجار“ ار نگرفته ، بلکه از بعد و زاويه ديگري واژه فجور در قران تنها در مقابل تقوا قر- ۴

 ( ۷و مطففين  ۱۴انفطار ) تقابل گرفته اند 

 ۷، غافر ۱۶۱و  ۱۶، آل عمران ۲۱۱بقره  -۵

 ۶غافر  -۶



،  ۶، حشر  ۶، تحريم  ۲۱، نحل  ۱۱، انسان  ۵۶، دخان  ۴۵، غافر  ۲۷و  ۱۲طور : عالوه بر موارد فوق در  - ۷

 ۱۶غابن ت

 .پرواي از خدا را مطرح کرده است“ اتقواهلل “ بار آن با جمله  ۴۳که - ۲

9- Dictionary of The Holy Quran By Abdul Mannan Omar 

 

10-Muttaqi :: متقی one who guard against evil and against that which harms 

and injures , and is regardful of his duty towards human beings and god. 

 

11- Muttaqi : متقی: is a person who walks through thorny bushes , taking every 

care that his clothes are not caught in bushes and be torn by their branches and 

thorns. 

 

12- In the Quranic language the word would mean who guards himself against 

sins and harmful things and takes God as a shield or shelter and is dutiful 

 إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. - ۲۷مائده  - ۱۳

 ۷۶سوره يوسف آيه  -۱۴

آيه و ديگر صافات  به معناي دائمی و پيوسته ، دوبار در قران بکار رفته است ؛ يکی همين« واصب»کلمه  - ۱۵

 (و لهم عذاب واصب )  ۶

، ۱۳۱۳۵، ۷۱۳۵، ۴۱۷۷،  ۱۶۲-۳۱۱۵،  ۲۱۲۱۲:عالوه بر آيات ذيل، از جمله نگاه کنيد به سوره ها و آيات  - ۱۶

۱۶۱۳۱ ،۲۱۱۳۲ ،۲۵۱۱۵ ،۳۲۱۴۶،۳۶۱۲۱-۶۱ ،۴۳۱۳۵  ،۴۴۱۵۱ ،۵۱۱۱۵ ،۵۲۱۱۷،۵۴۱۵۴،۶۲۱۳۴،۷۷۱۴۱،۷۲۱۳۱ 

 


