
 
 

 34ـ23،  ص 1397، تیر 247ارم، پیاپی هفتم، شماره چه سال بیست و  _____________________________________                       

 
 
 
 
 

 میبه ملکۀ تقوا از منظر قرآن کر یابیدست ندیفرا
    mohsenak65@gmail.comکارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمحسن کریمی قدوسی /  

    Soltani@qabas.netو پژوهشی امام خمینی استادیار مؤسسۀ آموزشی/ بیرامی اسماعیل سلطانی 
 9/3/97: پذیرش                    5/10/96: دریافت

 

 چکیده
 هاي اخالقی از نظر قرآن کریم، تقواي الهی است که نقش محوري در سـعادت ابـدي انسـان دارد. حالـت مطلـوب آن،      کی از بهترین ویژگیی

یـک  ـ اصـطالح   ـ نفسانی درآید. پیدایش این ملکه در انسان متوقف بر طی مراحل متعدد و متوالی، و بـه    ۀصورت یک ملکه زمانی است که ب
کـرده،  بندي و تحلیل آیات به روش تفسیر موضوعی، سعی دارد فراینـد دسـتیابی بـه تقـوا را کشـف       آوري، دسته فرایند است. این مقاله با جمع

تحریـک  «، »تحصـیل علـم  «هـا شـامل    . این گامکندشروع تا پایان شناسایی  ۀتقوا را از نقط ۀلی و پی در پی براي رسیدن به ملکهاي اص گام
، مقصـد و مسـیر حرکـت را بـرایش روشـن      پرهیزگـاري  ۀشود. آگاهی انسان نسبت به متعلق تقـوا و وسـیل   می» انجام و استمرار عمل«، »میل
رفتـار   ،سـازد و در نهایـت   سیر و سلوك در مسـیر تقـواي الهـی را فـراهم مـی      ةو احساسات متعالی انسان، انگیزکند. شکوفا شدن انفعاالت  می

 ،تقـوا  ۀیعنـی ملکـ   مطلـوب،  ۀکه شامل ایمان (جوانحی) و عمل صالح (جوارحی) است، با تکرار و استمرار، منجـر بـه تحصـیل نتیجـ     ،اختیاري
 شود. می

 ایند، علم، میل، عمل، قرآن کریم.تقوا، فر ۀتقوا، ملک ها: کلیدواژه
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 مقدمه
و از نظـر   ،رسیدن به رسـتگاري اسـت   ،هدف نهایی انسان در زندگی

رسند که از ویژگی تقـوا برخـوردار باشـند     تنها کسانی به آن می ،قرآن
، به ایـن  »اتقاء«و اسم مصدر از » وقی« ةاز ماد» تقوا« ة). واژ5 :(بقره

 از آنچـه بـه او آسـیب    ،اي سـیله معناست که انسـان خـودش را بـه و   
 ).401، ص15، جق1414منظور،  ند، حفظ و صیانت کند (ابنز می

شـود و   تفسـیر مـی   »داري خودنگـه «تقوا در کاربرد قرآن نیز بـه  
را تهدیـد   انساناحتراز در آن چیزي است که سعادت ابدي  قابلخطر 
یعنـی انسـان بایـد خـودش را از غضـب و عـذاب اخـروي         ؛کنـد  می

، (مصــباحکنــد شــرك و گنــاه اســت، حفــظ  ۀکــه نتیجــ ،گــارپرورد
حفاظت هم التزام به دیـن و حرکـت    ۀ). وسیل71، ص1، جالف1394

، ق1417ی، ئدر مسیر بندگی خداوند و جلب رضایت اوسـت (طباطبـا  
) که اجماالً با ایمـان  476، ص6 ، جق1419؛ فضل اهللا، 367، ص3 ج

 ).132صالف، 1391، شود (مصباح و عمل صالح محقق می
 يرفتار ظاهري است که با اعضا نوعیفارغ از اینکه حقیقت تقوا 

یا از صفات درونـی اسـت    ،شود (رویکرد رفتارگرایان) بیرونی انجام می
محوران)، کاربردهاي  (رویکرد فضیلتاست که جایگاه آن قلب انسان 
دهد تقوا معناي جامعی دارد که هـم مبـادي    قرآنی این واژه نشان می

، هم خود عمل بـه عنـوان   گردیدهدر آن لحاظ  )تقاد و انگیزهاع(عمل 
نفسـانی آن تأکیـد    ۀرکن اساسی آن در نظر گرفته شده، و هم بر ملک

ــده  ــابراین .)244، ص2، جج1396، اســت (مصــباحگردی ــر دو  ،بن ه
دهد و تمام ابعاد وجـودي   ساحت درونی و بیرونی انسان را پوشش می

غـم ایـن جامعیـت و بـا وجـود مراتـب       ر گیرد. امـا علـی   یم او را دربر
کـه سـبب سـعادت انسـان      ،تشکیکی، حالت مطلوب و ارزشـمند آن 

و براي اینکه بتـوانیم شخصـی    ،شود، صفت ثابت و پایدار تقواست یم
را از نظر قرآن متقی بنامیم و او را سزاوار بهشـت بـدانیم، الزم اسـت    

وا در او نهادینـه  تقـ  ۀملک ،این وصف در او استمرار و استقرار پیدا کرده
 ).172 ص ،12 ج ،ق1417، ىئطباطباشود (
بـه حالـت و کیفیتـی روحـانی گفتـه       ،در اصـطالح » تقوا ۀملک«
 ،مندي انسان و مالکیت او بـر نفـس شـده    ضابطهموجب شود که  می
او را از معصیت پروردگار بـاز  دایم یک نیروي قدرتمند درونی،  ۀمثاب به

). ایـن  198، ص1379دارد (مطهـري،   و به اطاعت از او وامـی داشته، 
 ۀشود، حقیقت ثانویـ  ییاد م» ورع«که از آن با عنوان  ،ویژگی اخالقی

 ).151، ص9، جق1417ی، ئتقوا در قرآن است (طباطبا

گونـاگون،  هـاي   کـه بـا روش   ،با توجه به حجم وسیعی از آیـات 
ال کلـی بـه ذهـن    ؤکنند، ایـن سـ   انسان را به متقی شدن ترغیب می

شـود؟ در   چگونـه در انسـان حاصـل مـی     مزبـور که صـفت   رسد می
روزگاري که ظلم و فساد رواج پیدا کرده و سختی دینـداري در میـان   

ی بخواهد طبـق  کساگر  ،است گر شده افراد جامعه بیش از پیش جلوه
سفارش قرآن با تقوا باشد، از کجا باید شروع کند؟ اولـین چیـزي کـه    

چه فعـل و انفعـاالتی بایـد در     چیست؟کند الزم است در خود فراهم 
نهایی دست پیدا کنـد؟   مقصودساحات وجودي او صورت بگیرد تا به 

طـور خـدادادي و هنگـام آفـرینش در انسـان      ه برخی از مبادي تقوا ب
ی، ئکننـد (طباطبـا   تعبیه شده که استعداد تقواي فطري را فـراهم مـی  

بی ). ولی این تحقیق محدود بـه تقـواي اکتسـا   45ص ،1 ، جق1417
خـود   ۀتـالش مسـئوالن   ،اهیم بـدانیم از دیـدگاه قـرآن   خو است و می

 شود. انسان در پیمایش فرایند تقوا از کجا آغاز، و به کجا ختم می
مجموعۀ عملیات و مراحل الزم براي رسیدن بـه   :یعنی» فرایند«

، ذیـل فراینـد). تعریـف اصـطالحی     1383هدفی مشـخص (معـین،   
اي کـه   پیوسـته  مهـ  انفعـاالت بـه   فعـل و  :عبـارت اسـت از  » فرایند«

هـاي آن را بـه سـتانده     و داده ،را بـه خروجـی  نظام هاي یک  ورودي
 مطلـوب ). کـاربرد عرفـی و   11-8، ص1396کند (زاهدي،  تبدیل می

شـده،   طور طبیعی یـا طراحـی   هاي ب این کلمه در جایی است که نتیجه
احـل  اي از مر اي از تغییـرات متـداوم و طـی مجموعـه     در اثر سلسـله 

کاشت بـذر تـا    ۀمثل روند رشد یک گیاه از لحظ ؛دست آیده متوالی ب
 برداشت محصول.

ـ  صـورت خالصـه و   ه طبق تمهیدات فوق، پرسش اصلی مقاله ب
 دسـتیابی براي روشن این است که بر اساس آیات قرآن کریم، انسان 

 باید طی کند؟چه فرایندي را تقوا  ۀملک به
اعـم از   ،»تقـوا «ررسـی موضـوع   هرچند تاکنون آثار فراوانی به ب

معناي لغوي و اصطالحی، مصادیق، مراتب، اهمیت، عوامل، موانـع و  
 ۀامـا اثـري کـه مسـئل     ،طور کلی پرداختهه آثار آن در دنیا و آخرت، ب

 ةتحقیق را بررسی کرده باشد، یافـت نشـد. تنهـا کتـابی کـه بـه ایـد       
شناسـی   ندرآمـدي بـر روا  ، کتـاب  کردهفرایندمدار بودن تقوا اشاره 

) است که در تعریـف  1388(شجاعی،  تنظیم رفتار با رویکرد اسالمی
که مترتـب بـر هـم     ،هاي شناختی، عاطفی و رفتاري ه، به زمین»تقوا«

توجه نموده است. اما در این اثر نیز عالوه بـر قرآنـی نبـودن،     ،هستند
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. چگــونگی طــی مراحــل و ارتبــاط بــین آنهــا بررســی نشــده اســت 
 بحث سزاوار پژوهشی مستقل است. روي، موضوع بدین

تفسـیر  «به روش  ،با تکیه بر تفسیر و تحلیل آیات ،در این نوشتار
قرآن را در ضمن سه عنوان کلی ترسـیم و   منظور، فرایند »موضوعی

شناسـی، بـه    عالوه بر مفهـوم  ،تشریح خواهیم کرد و در ذیل هر کدام
از هـر مرحلـه و    شرط عبور ،نقش و جایگاه آن در نیل به تقوا پرداخته

رسیدن به مطلوب نهایی را نشان خواهیم داد. البته باید توجـه داشـت   
جا در قـرآن ذکـر    به صورت صریح و یک ،به تقوا دستیابیکه مراحل 

هـاي آیـات و    داللـت  ۀوسـیل ه نشده و ما در پی اکتشاف این مطلب ب
فـرض   بدون تحمیل هرگونه پـیش  روي، . بدینبندي آنها هستیم جمع

کنیم با تدبر در آیات و تحلیل روابط بـین مقـدمات    آن، سعی میقر رب
 دست یابیم. بیان شده براي تقوا، به پاسخ مسئله

 مراحل دستیابی به ملکۀ تقوا
 تحصیل علم. 1

تقـوا، کسـب آگـاهی و     ۀبـه ملکـ   دستیابیاز مراحل  نخستین مرحله
، شدن بـردارد  متقیجهت شناخت است و اگر انسان بخواهد قدمی در 

 .کندباید با تحصیل علم شروع 

 »علم«مفهوم و اقسام الف) 
ترین مفاهیمی است که نیاز بـه تعریـف نـدارد.     یکی از روشن» علم«

انـد   کـرده  معنـا  ،کـه جهـل اسـت    ،شبا ذکـر نقیضـ  آن را اهل لغت 
قرآن نیز آن را در معنـاي عرفـی    .)152، ص2، جق1409(فراهیدي، 

 ت.کار برده اسه ب »آگاهی و شناخت«

بندي بر اساس وجود یا عدم واسطه بـین   تقسیمیکم. 
 عالم و معلوم

واسـطه نـزد شـخص حاضـر      که در آن خود شیء بی ؛»حضوري«. 1
 مانند ادراکات فطري یا شهودي. ؛شود می

؛ که به واسـطۀ مفهـوم و صـورت ذهنـی اشـیا حاصـل       »حصولی. «2
 .)33، ص1387زاده،  شود؛ مثل معلومات حسی یا عقلی (حسین می

که توسط  استهاي نوع دوم  آگاهیدر این تحقیق، » علم«مقصود از 
آید، نه اینکه موهبتی الهی باشد که با آفرینش یا در  خود انسان به دست می

 ).244، ص1الف، ج1394شود (مصباح،  تر به او داده می درجات عالی

علم حصولی مزبور داراي مراتب تشـکیکی اسـت و بـه طـور     
دد؛ یعنی ابتـدا در نفـس انسـان نسـبت بـه      گر تدریجی کامل می

شـود، بعـد یکـی از طـرفین نقـیض       چیزي تنبه و شک ایجاد می
رود، تـا   ترجیح پیدا کرده، کـم کـم احتمـال خـالف از بـین مـی      

شود (طباطبـائی،   سرانجام، ادراك قطعی و یقینی در او حاصل می
ــاهی    152، ص1ق، ج1417 ــان از آگ ــدر انس ــر ق ــابراین، ه ). بن

شــود، در احساســات قلبــی و اقــدامات عملــی او تــأثیر برخــوردار 
 گیرد. گذارد و تقواي بیشتري در او شکل می می

 بندي بر اساس متعلق علمتقسیم دوم.
 گردد. که هستند یا نیستند، برمی ؛ که به احوال اشیا، آنچنان»نظري. «1
؛ که مستقیماً به افعال (اختیاري) انسـان تعلـق دارد و   »عملی. «2

ق، 1417گونه باید باشند و چگونه نباید باشند (طباطبائی، اینکه چ
). انسان توسـط عقـل خـود،    29، ص1377؛ مطهري، 8، ص15ج

تواند حـق و باطـل بـودن چیـزي را تمییـز دهـد، و هـم         هم می
تواند خیر و شر بودن یا نفع و ضرر داشتن کاري را تشـخیص   می

یابی بـه  ). در فرایند دسـت 249، ص13ق، ج1417دهد (طباطبائی، 
ها مفیـد و مـراد هسـتند. آگـاهی      تقوا، هر دو قسم از این شناخت

نسبت به ذات خداوند متعال و صفات جمـال وجـالل او، آگـاهی    
نسبت به معاد، مالقـات پروردگـار و حسـاب و جـزاي اعمـال در      
آخرت، و آگاهی نسبت به راهنمایـان الهـی و حقانیـت رسـالت و     

دیق قسـم اول، و آگـاهی از   تـرین مصـا   دعوت آنها، از جملۀ مهم
دین و بایدها و نبایدهاي رفتاري آن نمونـۀ روشـنی از معلومـات    

 آید. شمار می هاي تقوا به قسم دوم است که همگی جزو سرچشمه

 نقش و جایگاه علمب) 
تصدیق به لزوم شناخت براي تقوا، تصویري از طرفین و نسـبت  براي 

اهی سبب تمییز و تشـخیص  از این نظر که آگ :کنیم بین آنها ارائه می
شـده کـه    به نور روشنگري تشـبیه   ،شود، در قرآن اشیا از یکدیگر می

کنـد، بـرخالف    مـی مشـاهده  همه چیز را براي انسان واضح و قابـل  
شود. کسی که واجد علـم اسـت، گویـا     نادانی که به ظلمت تشبیه می

کنـد، ولـی آنکـه     چراغی دارد که مقصد و مسیر را برایش نمایان مـی 
توانـد راه و چـاه را از هـم     نمی ،فاقد علم است، در تاریکی به سر برده

 ).556، ص4، ج1372هد (طبرسی، دتشخیص 
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در فضـاي مفهـومی تقـوا، شخصـی را در نظـر       ،از سـوي دیگـر  
گذارد که لغزش و انحراف در آن منجر  بگیرید که در مسیري قدم می

از خطـر  شود. تا وقتـی کـه آن شـخص     یبه سلب سالمت ابدي او م
 ۀپیش رو (ما یتقی منه) و همچنین راه جلوگیري از آن خطر یا وسـیل 

و  نـدارد دفاع در برابر آن (ما یتقی به) خبر نداشته باشد، ترسی از خطر 
و حتی ممکـن   ،دهد داري انجام نمی خودنگه برايطبیعتاً حرکتی هم 

 نابودي او شود. موجباست از روي نادانی کاري کند که 
ددي از قرآن، به نقش علم در سعادت انسـان تأکیـد   در آیات متع

انسـان جهـل او معرفـی شـده     و شقاوت  راهی اصلی گم ۀو ریششده 
 :احقـاف ؛ 55 :نمـل ؛ 29 :هـود ؛ 138 :اعـراف ؛ 111 :انعاماست (ر.ك: 

و «کنـد:   ). در جایی اعتراف اهل جهنم را چنین نقل می24 :انبیاء؛ 23
عیرِ   قَالُواْ لَو کُنَّا نَسمع أَ ابِ السـا کُنَّا فـىِ أَصـحلُ مقنَع 10 :(ملـک » و .(

توانسـتند   آنها از طریق شنیدن تذکرات و اندیشیدن در آیات، می :یعنی
سپس با التزام به مقتضاي این آگـاهی و   ،به نفع و ضرر خود پی برده

پذیرش حکم عقل و شرع، خود را از گرفتار شـدن بـه عـذاب نجـات     
مسئولیت انسـان  رو،  ازاین). 353، ص19، جق1417 ى،ئدهند (طباطبا

حرکـت بـر اسـاس    سپس تحصیل علم از طریق ابزارهاي شناختی و 
و لَا تَقْف ما لَیس لَـک بِـه علْـم    «فرماید:  که می گونه همان ؛آن است

 ).36 :راء(اس» إِنَّ السمع و الْبصرَ و الْفُؤَاد کلُّ أُولَئک کاَنَ عنْه مسئُولًا
شـود.   از آیات فراوانـی برداشـت مـی    ،لزوم آگاهی در تقواي الهی

ن را بـه مطلبـی   ابا طلب علم در کنار امر به تقوا، توجه مخاطبـ  گاهی
 عاشـور،  جلب کرده و آنها را به تأمل در آن تحریک نموده است (ابـن 

ه شَـدید   و اتَّقُواْ اللَّه و اعلَمو«فرموده:  ،مثالً ؛)69ص ،9 ج تا، بی اْ أَنَّ اللـَّ
). شـاید بـدون   203،223،231 :بقـره : ر.ك ، نیـز 196 :(بقـره » الْعقَابِ

 ۀنتیجـ  ؛ زیراشد دستور به علم هم اطالع از مضمون جمله حاصل می
بر ایـن نکتـه تأکیـد    » اعلَمواْ«هر خبري آگاهی از آن است، اما تعبیرِ 

بدون  ،ز آنها متولد شدههایی است که ا هکند که تقوا مستلزم دانست می
). 65ص ،3 ج؛ 82، ص2، جق1417 ى،ئیابـد (طباطبـا   آنها تحقق نمی

الزم اسـت انسـان بدانـد خداونـد      ،بـاتقوا شـدن   ، بـراي نمونـه  براي
کند خداونـد  تصور زیرا کسی که  ؛کند عقاب میبه شدت کاران را  گنه

ي کارهـا کنـد، از انجـام    کاري را مجازات نمی فقط رحمت دارد و گنه
 ).83، ص1الف، ج1394دلخواه خود پروایی نخواهد داشت (مصباح، 

: اسـت  فرمـوده  ،گیـري  گاهی بعد از ذکر معارفی در مقـام نتیجـه  
یعنـی تقـوا براینـدي اسـت کـه از       ؛)31 :(یـونس » أفَالتَتَّقُـون  فَقُلْ«

گفتـه حاصـل شـده و متفـرع بـر       معرفت و اعتراف به مطالـب پـیش  
 ).73، ص11ج، ق1417ی، ئآنهاست (طباطبا

گاهی هم امر به تقوا متوجه صاحبان عقل شده و در خطاب به آنها 
ـاب   التَّقْوى و اتَّقُـونِ یـا   الزَّاد خَیرَ فَإِنَّ تَزَودوا«فرموده است:  ی الْأَلْب أُولـ «

داري مقتضاي خردمندي است و تنها عاقالن از  )؛ زیرا خودنگه197(بقره: 
 کننـد (آلوسـى،   ك عمیقی به آن رغبت مـی این توصیه بهره برده، با در

 ).232ص ،2 ج تا، بی عاشور، ؛ ابن482ص ،1 ج ق،1415
تـوان آن را از نظـر    طور مطلـق، مـی  ه عالوه بر بیان نقش علم ب

  شـدن   اما بـراى پرهیـز از طـوالنى    ؛مصداق و متعلق نیز بررسی کرد
ال مهـم  ؤبـه پاسـخ ایـن سـ     ،به همین بیان کلی اکتفـا کـرده   ،بحث
گرفتـه   اي از فرایند تقوا قرار پردازیم که تحصیل علم در چه مرحله می

 و چه نسبتی با سایر مقدمات آن دارد؟است؟ 
شود که در مسـیر منتهـی بـه     بر اساس شواهدي از قرآن، ثابت می

ملکۀ تقوا، کسب شناخت در اولین منزلگاه قرار دارد و نسبت به مراحـل  
نخست، باید نسبت به اموري علم دیگر مقدم است؛ یعنی انسان در گام 

 داشته باشد تا بتواند به بقیۀ مراحل، از جمله میل و عمل، راه پیدا کند.
إِنَّما یخْشى اللَّه منْ «آیۀ شریفۀ که از فراز  ،طبق یک قانون کلی

لَمالْع هادبعآید، تنها بندگان عـالم هسـتند    دست میه ) ب28: (فاطر» اء
ا ا«ند احساس خشـیت دارنـد. از داللـت لفـظ     که نسبت به خداو نَّمـ «

شود که علـم و معرفـت تنهـا درگـاه انفعـاالت متعـالی و        فهمیده می
ــر آن اســت (فضــل   ــب ب ــی مترت ــات عمل ، 19، جق1419اهللا،  التزام

ام  «فرماینـد:   مـی  با استشهاد به ایـن آیـه   ). امام صادق106ص تَمـ
التَّعظیم للَّه تَعالَى  الْخَشْیۀِو دلیلُ  ،الْخَشْیۀُ  وىو باب التَّقْ ، الزُّهد التَّقْوى

    قُـوفالْو ع مـ ذَر الْحـ و فالْخَو و رِهامی أَوف هتصِ طَاعبِخَال کسالتَّم و
هارِمحنْ مع، لْما الْعیلُهلد 23، صق1400 الشریعه، مصباح» (و.( 

ت باب ورودي تقوا معرفـی گردیـده و علـم    در اینجا، احساس خشی
راهنما و راهگشاي آن دانسته شده، که این همان رویکرد فراینـدي بـه   

نویسد: علـم   در توضیح این فرایند می عالمه طباطبائیموضوع تقواست. 
به خدا، خشیت از خداوند را به دنبال دارد، و خشیت از خدا هم ایمان، به 

و الوهیـت او را در پـی دارد، و پـس از آن     معناي التزام قلبی به ربوبیـت 
 ).340ص ،20ق، ج1417رسد (طباطبائی،  نوبت به عمل صالح می

ن  «فرماید:  قرآن در کبراي کلی دیگري می عـ رْغَبن یم ۀِ و  ملـَّ
رَاهیإِب ه نَفْسـ هفن سإِلَّا م بـه معنـاي   » رغـب عـن  ). «130 :(بقـره » م

بـه معنـاي   » رغب فی«نقیض آن  و، کراهت و اعراض و نفرت است
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رازي، ؛ فخر396، ص1، ج1372(طبرسی، است میل و اراده و محبت 
ــه   61، ص4، جق1420 ــط کســانی نســبت ب ــه، فق ــن آی ــق ای ). طب

میلـی و   است، بی بخش حضرت ابراهیم که آیین سعادت ،خداپرستی
کنند که سفیه باشند و نفع و ضرر خود را از هم تمییـز   گردانی می روي
ند. عکس نقیض این جمله آن است که هر کس با کمـک عقـل   نده

به تشخیص صحیح مصلحت خویش برسد، نسبت بـه آن   ،سلیم خود
، 2، جق1417ی، ئکنـد (طباطبـا   از آن تبعیـت مـی   ،رغبت پیدا کـرده 

 بــا عقــل ). وقتــی280، ص2، ج1394جــوادي آملــی،  ؛ 250ص
اسـت و   کند که خطري در راه می و راهنمایی وحی، حکم دوراندیشی

رسـد کـه تقـوا و     کرد، و به این نتیجه می حذر از آن تالش براي باید
در او  ذات حـب  باشد، مفید او هایتن یب ةآیند تواند براي داري می دین
 برآیـد و بـراي   آن تحصـیل  پـی  در که دارد وامی را انسان شده، بیدار
). بنـابراین، سـیر   245، ص2ج، ج1396کند (مصباح،  تالش اش آینده

سلوك انسان در وادي تقواي الهی و کمال اختیاري، از نقطـۀ علـم   و 
انسان مقصـد و مسـیر رسـیدن بـه آن را نشناسـد،      شود، و تا  آغاز می

 ).89، صهماناي داشته باشد ( تواند نسبت به آن میل و اراده نمی

 شرط تأثیر علمج) 
تـرین   براي عبور از این مرحله و قدم گذاشتن به مراحل بعـدي، مهـم  

در یـاد و   یمصورت زنده و فعال دربیاید و داه ط آن است که علم بشر
بیـانگر ایـن شـرط     ،در قـرآن » ذکـر «خاطر انسان باقی بماند. مفهوم 

اسـت  » حفـظ «که تقریباً مـرادف   ،. این واژهاستاساسی در شناخت 
شـود کـه    )، به حـالتی اطـالق مـی   346، ص5ج، ق1409فراهیدي، (

دارد و بتوانـد آن را   در خـود نگـه  اسـت  قـبالً شـناخته   را انسان آنچه 
 علـم  تـوجهی بـه   و بـی  »غفلت« مقابل در »ذکر«احضار کند. گاهی 

 علمـی از  صـورت  و زوال »نسیان« مقابل هم در گاهی .گیرد یقرار م
 ).339ص ،1 ج ،ق1417ی، ئذهن قرار دارد (طباطبا ۀمحفظ

و هم از فراموشی  ،شده، الزم است هاي حاصل در رابطه با آگاهی
هم از غفلت نسبت به آنها جلوگیري شود. دلیل تأکید بـر ایـن شـرط    

هــاي نفســانی و  آن اســت کــه انســان همــواره در معــرض خواســته
هـاي عقالنـی او بخواهـد     هاي شیطانی قرار دارد و اگر دانسـته  وسوسه
روي،  دهندة امیال او باشد، باید به روز و در دسـترس باشـد. بـدین    جهت

 فَـإِذا  تَذَکَّرُوا الشَّیطانِ منَ طائف مسهم إِذا اتَّقَوا الَّذینَ إِنَّ«فرموده است: 
مرُون هصبروشی است کـه پرهیزگـاران در   » تذکر). «201(اعراف: » م

برند تا با بصیرت حاصل از آن، مسیر صحیح  مواجهه با شیطان به کار می
 ).381، ص8ق، ج1417خود را تا پایان ادامه دهند (طباطبائی، 

 قـاطع  بـراهین  و ادله با و مانند آنآگاهی نسبت به خدا، معاد  اگر
ولی با گذشت زمان از خاطر برود، ماننـد آن   ،شود حاصل براي انسان

شـده در   زیـرا علـم دفـن    ؛است که اصالً چنین اطالعی نداشته است
آیـد، کـارایی الزم را    نیاز به یاد انسان نمـی  ۀکه در لحظ ،اعماق ذهن

نیرومنـدي بـراي انجـام کارهـاي خـوب و تـرك        ةبـه انگیـز   و ندارد
 ).166، ص1الف، ج1394شود (مصباح،  منجر نمیکارهاي زشت 

 تحریک میل. 2
تنهـایی کـافی    تقوا، برخورداري از آگـاهی بـه   ۀدر فرایند تحصیل ملک

نیست و پس از آن نوبت به برانگیختگی انفعاالت و احساسـات قلبـی   
 »تحریـک میـل  «دیگري با عنـوان کلـی    ۀمرحلسان،  رسد. بدین می

 .گردد مطرح می

 »میل«مفهوم و اقسام الف) 
به معنـاي انحـراف در چیـزي بـه یـک جانـب        ،در لغت» میل« ةواژ
) یا عدول از وسـط بـه یکـی از دو    290، ص5، جق1404فارس،  (ابن

). دو ویژگـی در  873، ص1، جق1412طرف است (راغب اصـفهانی،  
آوردن بـه   گرداندن از یک سـمت و روي  روي :شود این معنا لحاظ می
 ).424، ص10، جق1421سیده،  سمت دیگر (ابن

ـا  » میل«قرآن کریم نیز واژة  را در معناي فوق به کار برده است. ام
ـات نفسـانی و فعـل و       در این تحقیق، منظور از میـل آن دسـته از کیفی

ایش انفعاالت روانی انسان است که با نوعی جاذبه و کشش، موجب پید
؛ همـو،  27ب، ص1386شود (مصـباح،   اراده و رفتارهاي اختیاري او می

). در قرآن، کلماتی مانند رغبت، محبت و اراده تقریباً بـا  332، ص1384
 ).396، ص1، ج1372معناي یاد شده مترادف هستند (طبرسی، 

 بندي به لحاظ نقش انسان در شکوفایی میل یکم. تقسیم
خـود   و خود به ندارد  نقشیآن د آمدن انسان در پدیکه ؛ »فطري«. 1

 شود. شکوفا مى
در شـکوفایی،   ،کـه انسـان بـا آگـاهی و اختیـار خـود       ؛»اکتسابی«. 2

دهـی آن نقـش دارد. البتـه تمـام امیـال بـه        تحریک، تقویت و جهت
صورت یک استعداد فطري و بالقوه، همزمـان بـا آفـرینش انسـان در     
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ان، برخی از امیال زودتر به فعلیت اند. اما در این می وجود او نهاده شده
ف بـر  قـ و برخـی دیگـر متو   ؛شـوند  خـود شـکوفا مـى    خود به  ،رسیده

 ).107، ص1379یادگیري، تربیت و راهنمایى هستند (شیروانی، 
وقتی از لـزوم میـل بـراي تقـوا و جایگـاهش در       ،در این تحقیق
ل گوییم، منظورمان برخـورداري از امیـا   ها سخن می میان سایر مؤلفه

فطري و خدادادي، و تأثیرگذاري آنها در تقـواي فطـري نیسـت، بلکـه     
هاي انسـان اسـت کـه در یـک      منظور برانگیختگی آن دسته از خواسته

هاي عقالنی و وحیانی شکوفا شده، نقـش   سیر تدریجی و در پی دانسته
 نزدیک و نسبتاً مستقیمی در تحصیل محصول نهایی داشته باشند.

 لحاظ متعلّق میل  بندي به تقسیمدوم. 
که مربوط به حیات مادي و بعد نبـاتی و حیـوانی انسـان     ؛»دانی«. 1

محدود، موقت و غیراصیل است. هدف از ایـن امیـال فقـط     ،بوده
مثـل   ؛در دنیاسـت  نسـان نیازهاي طبیعی و تداوم زنـدگی ا  تأمین
 به کسب ثروت دنیوي. عالقه

آمـده، نامحـدود،   که در جهت تأمین کمال نهـایی انسـان بر   ؛عالی. 2
گونه امیال با بعد انسانی و فراحیـوانی او   می و اصیل است. اینیدا

مرتبط بوده، غایتشان سعادت ابدي و قـرب الهـی انسـان اسـت.     
اي فانی نیسـت،  ه یهاي آنی و زیبای او در این قسم، لذت ۀخواست

یابـد کـه    شود و به چیزي تعلق می بلکه قلبش از چیزي متأثر می
جلـب رضـایت الهـی     ةمثل انگیز ؛عنوي و متعالی باشدی، میماورا

 ).97و60، ص1384، (مصباح
در قرآن، منظـور از   »خودنگهداري«با توجه به غیرمادي بودن معناي 

ارتقـاي او   موجبقسم دوم است که  ،الهی يامیال الزم در مسیر اتقا
 ،گـردد و  از زمین به آسمان، از دنیا به آخرت و از خود به سوي خدا می

، 1370شـود (مطهـري،    یمتعالی، الهی یا مقدس شناخته م ،اصطالح
غرایز و عواطفی که بیشتر به بعـد مـادي و دنیـوي     ،). بنابراین65ص

گردنـد و آنچـه    امیال موردنظر خارج مـی  ة، از دایراستانسان مربوط 
ی ییا انفعاالت نفسانی است که منشأ آنهـا امـري مـاورا    ،ماند باقی می

 ؛ات انسانی است که متعلق آنهـا امـري متعـالی باشـد    باشد، یا احساس
امیـد بـه    ؛ترس از عظمت پروردگار یا غضب و عذاب اخروي او ،مثالً

محبت نسبت بـه کمـاالت    ؛رحمت الهی یا مغفرت و ثواب اخروي او
محبـت   ؛پایـان  محبت نسبت به سعادت بی ؛انتهاي خداوند سبحان بی

 ؛سبت به دین، پاکی و ایمـان محبت ن ؛نسبت به پیامبران و راهنمایان

و حتی کراهت نسبت به کفر، فسـوق و عصـیان، از جملـه مصـادیق     
و  »رجـاء «، »خـوف «امیال عالی هسـتند کـه در سـه عنـوان کلـی      

شکوفاسازي آنها در تحصیل تقواي دینی مـؤثر   ،جمع شده »محبت«
 .)158، ص11، جق1417ی، ئاست (طباطبا

 نقش و جایگاه میلب) 
باید طـرفین قضـیه و    ،رت وجود میل در ایجاد تقوابراي تصدیق ضرو

 :یمکنآنها را با یکدیگر تصور  ۀرابط
شـود.   امیال قلبی انسان موجب حرکت ارادي او به یک سمت مـی 

آیند،  شمار می هر دو جزو مبادي فعل اختیاري به» میل«و » علم«گرچه 
 هاست، و دیگرى کند و اثرش کشف واقعیت اما یکى فقط روشنگرى مى

انگیزد (مصـباح،   کننده است و انسان را به سوي انجام کار برمى تحریک
توان میل را به موتور محرکـی   ). از این نظر، می216، ص1ج الف، 1394

کنـد، و   تشبیه کرد که اوالً، انرژي الزم براي حرکت ماشینی را تولید می
دهـد (مصـباح،    ثانیاً، آن را به سوي غایت و جهت مشخصی سوق مـی 

 ).60، ص1392شجاعی، ؛ 420، ص1393
تقواي الهی را به عنوان حرکت انسان از کفـر بـه    ،از سوي دیگر

ایمان و سیر او در خط مسـتقیم عبودیـت پروردگـار در نظـر بگیریـد      
ــل ــی،   186، ص6، جق1419اهللا،  (فض ــین حرکت ــراي چن ــاً ب ). قطع

محرکی متناسب با آن الزم است. شخص متقـی بایـد قلبـاً از آنچـه     
بـه آنچـه    ،گردانده شود روي به خشم الهی و عذاب اخروي میمنجر 

بیـاورد. یکـی از    گردد، روي موجب رضاي الهی و فالح اخروي او می
. پس دو گونه میل بـه  ستزدا زا و دیگري آسیب این دو براي او آسیب

 گیرد. آنها تعلق می
اولین احساسی که بعد از درك موقعیـت خطـر بایـد در شـخص     

و  شودمنه) متأثر  ست که از شیء خطرناك (مایتقیحاصل شود، آن ا
در او نگرانی پدید بیاید. اگر براي کسی که در معـرض آسـیب اسـت،    

مبـاالت بـه مسـیر خـود تـا       خیـال و بـی   یحالت ترس ایجاد نشود، ب
دهـد   دهد و براي حفاظت از خود کاري انجـام نمـی   هالکت ادامه می

اي باشـد   باید بـه گونـه  ). البته ترس ن78، ص1، جالف1391، (مصباح
، بلکـه بایـد حالـت    بینجامـد به یأس  ،که امید به نجات را از بین برده

زیرا کسی که بـیش از حـد بترسـد     ؛امیدواري هم در انسان زنده باشد
 ی براي نجات خویش نخواهد داشت.کهیچ تحر ،خود را باخته

اما احساسات الزم در تقوا منحصـر بـه ایـن حـاالت عارضـی و      
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نیست، بلکه آنچه باعث حرکت روح انسان به سمت کمـاالت  انفعالی 
نهایـت   در او نیروي پرقـدرتی بـراي پـرواز در افـق بـی      ،معنوي شده

آورد، رغبت و محبتـی اسـت کـه در ارتبـاط بـا       وجود میبه انسانیت 
شود تقـوا از شـکل    می موجبکند. این عنصر گرایشی  یخداوند پیدا م

ی دربیایـد (فضـل   ـ   وفیبه صورت خ ،صرفاً خوفی خارج شده اهللا،  حبـ
 ).86، ص10؛ ج261، ص4، جق1419

و  »خشـیت «قرآن در بیان اوصاف متقین، دو ویژگـی احساسـیِ   
ذینَ «فرماید:  یم ،را در کنار هم گذاشته »شفقت« م  یخْشَـونَ  الـَّ هـبر 

و الفاظ ). واژة خشیت 49-48(انبیاء: » مشْفقُون الساعۀِ منَ هم و بِالْغَیبِ
معنـا هسـتند     هـم » خـوف «تقریباً بـا  » وجل«و » رهبت«دیگري مثل 
ــدي،  ــا 182، ص6؛ ج47، ص4؛ ج284، ص4ق، ج1409(فراهیـ ). امـ

به معناي عنایتی آمیخته با خـوف و ترسـی همـراه بـا     » اشفاق«مفهوم 
). بنابر آیات مشابه، 458، ص1ق، ج1412محبت است (راغب اصفهانی، 

 إِنَّ«کـه فرمـوده اسـت:     شود؛ چنان حاصل می صفت دوم از صفت اول
در اینجا بـه  » من). «57(مؤمنون: » مشْفقُون ربهِم خَشْیۀِ منْ هم الَّذینَ

، 18تا، ج عاشور، بی معناي تعلیل بوده و ترس سبب شوق شده است (ابن
معناي ابتدائیت داشته باشد؛ یعنـی نقطـۀ شـروع    » من«بسا  ). چه63ص

 آید. و محبت به دنبال آن میخشیت است 
اي است که در آن آرامش و گـرایش دل بـه    مؤید این مطلب آیه

سوي ذکر خدا، بر خشیت از پروردگار مترتب شده و برانگیختن چنین 
هـدایت الهـی معرفـی شـده      ةصورت پی در پـی، شـیو  ه احساساتی ب

م  یخْشَـونَ  الَّذینَ جلُود منْه تَقْشَعرُّ« :است هـبر  تَلـینُ  ثُـم  مهلُـودج و 
مهکْرِ  إِلى قُلُوبذ اللَّه کى ذلده دي اللَّههی نْ بِهم شاء23 :(زمر» ی.( 

 »رغبـت «و  »رهبت«این همنشینی معنادار در آیات دیگري بین 
) نیز برقرار شـده اسـت.   56 :(اعراف »طمع«و  »خوف«) یا 90 :(انبیاء

کند (راغـب   قلب نسبت به مکروهی داللت میتابی  یکی بر فَزع و بی
)، و دیگري بـر نَـزع و از جـا کنـده     303، ص1، جق1412اصفهانی، 

). یکـی از آن دو  524، ص1شدن دل به سـوي محبـوبی (همـان، ج   
در یکـی   .ناظر به انفعاالت انسان است و دیگري نـاظر بـه تمـایالت   

 .نبعـث شود و در دیگري به سوي چیـزي م  انسان از چیزي منفعل می
کنند تـا بـه سـمت خـدا و      هر دو با هم انسان را وادار می سرانجام،و 

 مسیر رضایت او حرکت کند.
شود که در پیدایش تقوا، هـر   از مجموع آیات فوق، چنین برداشت می

دو نوع میل الزم است؛ زیرا بدون شوق و رغبت نسبت به نجات (سـعادت  

ـتیابی    ـان و عمـل    اخروي)، عامل آن (رحمت الهـی) و راه دس بـه آن (ایم
ـتن    داري محقق نمی صالح)، عملیات اتقاء و خودنگه شود و به صـرف داش

ترس و نفرت از هالکت (شقاوت اخروي)، عامل آن (غضب الهی) و مسیر 
 گردد. منتهی به آن (کفر و فسق)، تقواي کاملی حاصل نمی

نظـر   هاي گوناگون آن صرف از بررسی نقش میل به لحاظ متعلق
رویم که امیال انسان چه نسـبتی   اصلی می ۀسراغ حلّ مسئل به ،کرده

 گیري تقوا دارند؟ با دیگر عناصر مؤثر در فرایند شکل
اي دارد و آنها را  میل در بین سایر مقدمات تقوا، نقش واسطه

سو، متأثر از آگاهی است، و از سـوي   کند. ازیک به هم متصل می
مرحلـۀ علـم تـأخر     دیگر، مؤثر در ایمان و عمل صالح؛ نسبت بـه 

 دارد و نسبت به عمل تقدم.
 ةتــوان بــه آیــاتی از ســور بــراي نشــان دادن ایــن رابطــه، مــی

که در آن خداوند ابتدا پیامبران و پیروان آنها را  کرداستناد  »مؤمنون«
أَنَـا  « :کنـد  سفارش می ،که رب آنهاست ،به رعایت تقوا نسبت به خود

سپس به بیان صفات اساسـی مؤمنـان    ،)52 :(مؤمنون  »ربکُم فَاتَّقُون
ربهِـم مشْـفقُونَ و    خَشْیۀِإِنَّ الَّذینَ هم منْ «فرماید:  می ،باتقوا پرداخته

ذینَ    الَّذینَ هم بِآیات ربهِم یؤْمنُون و الَّذینَ هم بِرَبهِم ال یشْرِکُون و الـَّ
هقُلُوب ا وؤْتُونَ ما آتَوی جِلَۀٌمإِلى و مونَ  أَنَّهراجِع هِمب57 :(مؤمنـون » ر-

دهـد ایـن احسـاس     نشان مـی » ربهِم«به » خَشْیۀ« ۀاضاف ،). اوال60ً
با توجه به عطـف چنـد جملـه     ،ناشی از شناخت ربوبیت خداست. ثانیاً

شود که این احساسـات   که اصل بر ترتیب وجودي آنهاست، معلوم می
فراد را بـه سـوي التزامـات و اقـدامات عملـی بعـدي       قلبی است که ا

 ۀبا تأمل در آیـ  ،). ثالثا39ً، ص15، جق1417 ى،ئانگیزاند (طباطبا برمی
شود. احساس  تري اثبات می صورت روشنه آخر، واسطه بودن امیال ب

شناختی و رفتاري در متقـین شـده    ۀرابط بین دو مؤلف ،وجل در اینجا
و  ،ترسـند  یآگاهی دارنـد، در دلشـان مـ    که به معاد چونیعنی  ؛است

 بخشند. چون احساس ترس دارند مالشان را می

 شرط تأثیر میلج) 
 ،آن است که امیال متعـالی بـراي تقـوا    ترین شرط در این مرحله مهم

در مقام انتخاب، از شـدت   ،باید بر امیال دانی متعارض غلبه پیدا کرده
 و قوت بیشتري برخوردار باشد.

ت فراوانی کشمکش بین امیال انسـان را بـه تصـویر    قرآن در آیا
 قُـلْ «کند:  متعالی چنین تأکید می هاي بر لزوم برتري گرایش ،کشیده
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والٌ  و عشیرَتُکُم و أَزواجکُم و إِخْوانُکُم و أَبنَاؤُکُم و ءاباؤُکُم کاَنَ إِن أَمـ 
ب  تَرْضَونَها مساکنُ و هاکَساد تُخْشَونَ تجارةٌ و اقْترَفْتُموها کُم  أَحـإِلَـی 

ه  و بِأَمرِه اللَّه یأْتی  حتى فَترَبصواْ سبِیله فىِ جِهاد و رسوله و اللَّه منَ  اللـَّ
هاي  اي از عالقه ). در این آیه، مجموعه24(توبه: » الْفَاسقین الْقَوم لَایهدى

که با محبت به خدا و پیامبرش و جهاد در راه او تزاحم پیدا دنیوي انسان، 
اند که  قرار گرفته نیرومند جاذبۀ کرده، ذکر شده است. گویا برخی بین دو

کشاند، و در گزینش بینشان متحیرنـد.   می خود سوي به را هر کدام آنها
دهد که اگر آن امیال دانی در شـما بـیش از ایـن     روي، هشدار می بدین

عالی باشد، باید منتظر عذابی از طرف خدا باشید. سپس آنهـا را در  امیال 
دهد که از زي عبودیت خدا خارج شده و  تقوایی قرار می زمرة فاسقان بی

 شوند. دیگر مشمول هدایت نمی
کنـد، بـراي    وقتی دو گرایش در انسان با یکدیگر تعارض پیدا می

قـدر   ف آنیـک طـر  تحقق یک رفتار اختیاري، باید شوق نسـبت بـه   
شدید و أکید باشد که موجب غلبۀ آن بر طرف دیگر شده، بـه اراده و  

الـف،   1394؛ همـو،  144الـف، ص  1390انتخاب منتهی شود (مصباح، 
تَحبوا  «تعابیري مانند  ).186، ص1ج یـاةَ اسـلَـى    الْحنْیا عرَةِ الـدالْـآخ «

 ،)، و یا در مقابـل 86 :(بقره» ةِالْحیاةَ الدنْیا بِالْآخرَاشْتَرَوا «)، 107 :(نحل
ه ابتغـاء    « ،)74 :(نسـاء » الْحیـاةَ الـدنْیا بِالْـآخرَةِ   یشْرُونَ « شْـري نَفْسـی

اللَّه رْضاتیـک گـرایش   ۀ تواننـد بـر غلبـ    )، همگی می207 :(بقره» م
 خاص و گزینش بین دو طرف مثبت و منفی داللت داشته باشند.

ـ  :توان گفت می ،اساس براین عمـل   ۀامیال متعالی زمانی به مرحل
راسـخی   ةذارد که با ارادگ یگیري تقواي الهی اثر م و در شکل رسد می

قرآن تقوا را از اموري که مبتنی بـر   ،رو در این جهت همراه باشد. ازاین
(راغـب   »عقـد و تصـمیم قلبـی بـر انجـام کـار      «، به معنـاي  »عزم«

و إِن «فرمایـد:   می ،) هستند، شمرده565، ص1، جق1412اصفهانی، 
زْمِ الْـأُمورِ   نْ عـم کتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَل بِرُواْ ویعنـی   ؛)186 :عمـران  (آل» تَص

اي ثابت و قطعـی پیـدا    الزم است انسان عزم و اراده ،براي تحقق تقوا
 ).450، ص1، جق1407 کند (زمخشرى،

 انجام و استمرار عمل. 3
هـاي ضـروري، و    ردن آگـاهی دسـت آوردن و بـه خاطرسـپ    هبعد از ب

 احساسات متعالی، نوبت به آخـرین مقدمـه   ۀهمچنین شکوفایی و غلب
رسد که آن را تحـت عنـوان کلـیِ     تقوا می ۀگیري ملک از فرایند شکل

 ؛دهیم میو جزئیات آن را شرح  کنیم میبررسی  »عمل«

 »عمل«مفهوم و اقسام الف) 
تعریـف شـده اسـت     »شـود  هر فعلی که انجام مـی «به » عمل« ةواژ
هر فعلی کـه بـا   «). برخی آن را به 145، ص4، جق1404فارس،  (ابن

)، 578، ص1، جق1412(راغب اصفهانی،  »قصد از حیوان صادر شود
انـد   اختصـاص داده  »هر کـاري کـه از روي عقـل و فکـر باشـد     «یا 

ــرتونی،  ــر،   ).383، صق1403(ش ــف دیگ ــق تعری ــل«طب ــه  »عم ب
احداث هر امري، چـه قـول و   «ده و اطالق ش »حرکت بدن یا نفس«

، نوعی عمل شناخته شـده اسـت   »چه فعل، چه با جوارح و چه با قلب
افعال غیراختیاري انسـان   ،). بنابراین522، ص15، جق1414(زبیدي، 
جمادات، نباتات و حیوانات که در آنهـا قصـد و هـدفی    هاي  تو فعالی

گـردد   مـی  عمـل خـارج   ةشـود، از دایـر   ینیست و با آگاهی انجام نمـ 
 ).36-19، ص1392 ،غیاثی(

هـاي ظـاهري    تمام رفتارهایی که انسان بـا انـدام   ،از سوي دیگر
دهـد، و بـه تعبیـر علمـاي      ی(جوارحی) یا باطنی (جوانحی) انجـام مـ  

)، در 62، ص1387خمینـی،  موسـوي  اخالق، اعمال قلبی و قالبی او (
 شود. داخل می »عمل«ذیل عنوان 

یعنـی   ؛با اطالق لغوي آن سازگار استنیز  »عمل«کاربرد قرآنی 
از جمله ایمـان را نیـز    ،هاي قلبی انسان عالوه بر اقدامات بدنی، کنش

ایمان زمـانی   ؛ زیرا)319، ص7، جق1417ی، ئشود (طباطبا شامل می
است شود که دل انسان چیزى را که عقلش تصدیق کرده  محقق می

بـر   صـمیم اجمـالى  لوازم آن ملتزم شـود و ت  ۀبپذیرد و بخواهد به هم
پس یک نـوع عمـل    ).310، ص1384انجام لوازم آن بگیرد (مصباح، 

قلبی و رفتار اختیاري است که قائم به قلب انسان بوده و قرارگاهش دل 
 ).329ص ،18ج ق،1417اوست (طباطبائی، 

تمام اعمال انسان، چه جوانحی و چـه جـوارحی، در    ،اساس براین
به خدا، معاد، نبوت و آنچه خداونـد در  گیرد. ایمان  این مرحله جاي می

، عبـادت پروردگـار،   کـرده اسـت  قالب کتاب و شریعت آسمانی نـازل  
اطاعت پیامبر و جانشینانش، اتّباع از اوامر و نواهی الهی، و خالصه در 
یک عنوان کلی، ایمان (جوانحی) و عمل صالح (جـوارحی)، از جملـه   

 شود. سوب میدر تقوا مح مطلوب و الزممصادیق رفتارهاي 
عی،  «، الفاظ دیگري مانند »عمل« ةعالوه بر واژ نع، سـعل، صو ف

که معنـاي نسـبتًا نزدیکـی بـه یکـدیگر دارنـد، همگـی بـر          »کَسب
 کنند. رفتارهاي اختیاري انسان داللت می
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 بندي از نظر ماهیت تکوینی عمل   تقسیمیکم. 
 .شود که در آن کاري توسط انسان انجام می ؛»ایجابی«. 1
گــردد  ؛ کـه در آن از انجـام دادن کــاري خـودداري مـی    »سـلبی . «2

ــعراوي،  ــباح، 3387، ص6، ج1991(شـ در ). 198د، ص 1394؛ مصـ
عمل انسان گاهی از نوع ارتکاب اسـت و گـاهی اجتنـاب، هـم      ،واقع

؛ 114، ص4، جق1417ی، ئشود و هم تَـرك (طباطبـا  شامل فعل می
فقـط بعـد اثبـاتی و     »عمل لزوم«منظور از  ،). بنابراین159، ص11ج

آنچه باید انجام شود نیست، بلکه بعد منفی و آنچه نبایـد انجـام شـود    
، بیش از انجام واجبات »تقوا«است. حتی گاهی در تعریف  منظورهم 

 ).218ص ،19 ج شود (همان، بر ترك محرمات تأکید می

 بندي از نظر ارزش اخالقی عملتقسیمدوم. 
گونـه   ت انسـان آن را انجـام دهـد. ایـن    که شایسته اسـ  ؛»خوب«. 1

صالح، خیر، حسـنه، بـرّ، حـقّ،    «رفتارها در قرآن با عناوینی مانند 
 اند. متصف شده »معروف و طیب

، 5، ج1371. بد؛ که شایسته است انسان آن را انجـام ندهـد (قرشـی،    2
). این قسم از اعمال در قرآن با اوصـافی مثـل فاسـد، شـرّ،     45ص

دوسـت،   منکر و خبیث بیـان شـده اسـت (وطـن     سیئه، إثم، باطل،
 ).79-43، ص1392

مالك تقسیم رفتارهاي انسان به خوب و بد، آن است که هـر کـاري   
در تحقق کمال براى انسان نقش مثبت داشته باشد، خـوب اسـت، و   

هر کاري انسان را از آن مطلوب ذاتـی و هـدف نهـایی دور     ،برعکس
البتـه در قـرآن، عملـی    . )102هــ.، ص 1394(مصـباح،  کند، بد است 
نیـز  ، حسن فاعلى   آفرین است که عالوه بر حسن فعلی صالح و کمال

داشته باشد و فرد آن را به قصد تقرب به خدا و جلـب رضـایت الهـى    
 ).360، ص2ج، ج1396دهد (مصباح،  انجام 

آید این است کـه   دست میه اي که از ذکر تقسیمات فوق ب نتیجه
یکـی عمـل    :نظـر اسـت   مطمعکار متصور و  عمل، دو نوع ۀدر مرحل

 و دیگري عمل بد که باید ترك شود. ؛خوب که باید انجام شود

 نقش و جایگاه عملب) 
در فرهنـگ دینـی روشـن اسـت، امـا       »تقوا«و  »عمل« ۀگرچه رابط

ارتبـاط بـین آنهـا     ةهمانند مباحث پیشین، تصویري از طرفین و نحـو 
بخش  انرژيموتور  و میلْ ،بخش اییچراغ روشن اگر علم :یمکن ارائه می

انسان متقی باشد، عملْ حرکت و جنبشی است که فرد با قصد و اختیار و 
دهد تا در نهایت، به هدف منظور نظر  مبتنی بر بینش و گرایش انجام می

 ).446، ص1387خود دست پیدا کند (مصباح، 
 کنیم که در موقعیت اتقاء، انسان از وجود خطـري بـا   یادآوري می

خبر شده و احساس خشیتی از آن پیدا کرده، همچنین راه نجات خـود  
را شناخته و در دلش به سوي آن رغبـت نمـوده اسـت. پـس از ایـن      

 جهـت حاالت و کیفیات نفسانی، اینک وقت آن است که حرکتـی در  
حفظ سـالمت خـویش انجـام دهـد. ایـن حرکـت، همـان کـنش و         

منجـر   کند و میی متمایز کوششی است که انسان باتقوا را از غیر متق
 شود. به آسایش ابدي او می

عی « ۀدر قرآن با کلمـ  ـ  اعم از مثبت یا منفیـ تالش آدمی   سـ «
نْ  ، فَأَما لَشَتَّى سعیکُم إِنَّ«فرماید:  یم ،مثالً ؛بیان شده است طَـی   مـأَع

و قَ اتَّقَى، ودص نىسبِالح  رُهسنُیرَى فَسسلْیل  ا ون أَملَ مخب و   تَغْنى اسـ
و کَذَّب نىسبِالح  رُهسنُیفَس رَى وسلْعا لغْنىِ می  نْـهع  الُـهى  إِذَا متَـرَد «

(راغـب اصـفهانی،    »مشـی سـریع  «به معناي  »سعی«). 11-4 :(لیل
اعمال خیر یا شـرّي کـه انسـان    «مجازاً به و ) 411، ص1ق، ج1412

، 13، جق1417ی، ئشود (طباطبـا  ، اطالق می»دهد می با جدیت انجام
دهـد، بـه    ). گویا انسان مؤمنی که اعمال صـالحی انجـام مـی   65ص

کنـد تـا    که در مسیر منتهی به آخرت سیر میاست کسی تشبیه شده 
دو  ،). در اینجـا 49، ص14تـا، ج  عاشور، بـی  خود برسد (ابن ۀبه خواست

یکـی از   :انـد  متفاوت معرفـی شـده  ها با اقداماتی کامالً  از انسان دسته
هاي نیکوي الهی،  داري دینی و با تصدیق وعده آنها در جهت خودنگه
خـدا هـم بـراي او زنـدگی      ،کند کـه در نتیجـه   مال خود را انفاق می

انـدوزي   زند. دیگري در جهت ثروت اي در بهشت رقم می هسعادتمندان
کند کـه   نمی شدبخ نمیهاي اخروي، مالش را  و با کفر و تکذیبِ ثواب

ی، ئشـود (طباطبـا   و عـذاب آخـرت دچـار مـی     به سـختی  ،در نهایت
 ).303ص ،20 ج ،ق1417

عمـل انسـان اقـدامی جـدي بـراي       گفتـه شـد،   کـه قـبالً   چنان
هـاي آخـرت    داري و ابزاري کارآمد براي دور ماندن از عـذاب  خودنگه

ر هاي بهشتی متقین و حفاظت پروردگار از آنهـا د  لذت ،است. در قرآن
 :اند، قـرار گرفتـه اسـت    اعمالی که انجام داده يبرابر عذاب جهنم، بازا

»  م هـبر مقَاهو و مهبر ماتَئها ءهِینَ بِمیمٍ فَکنَع و نَّاتینَ فىِ جتَّقإِنَّ الْم
 ).19-17 :(طور» عذَاب الْجحیمِ کُلُواْ و اشْرَبواْ هنیا بِما کُنتُم تَعملُونَ

هاي الزم بـراي دسـتیابی بـه     ترین مؤلفه اي از مهم مجموعه
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 لَا الْکتَب ذَلک«چنین بیان شده است: » بقره«تقوا، در آغاز سورة 
بیر یهى فدینَ هینَ الَّذتَّقنُونَ لِّلْمؤْمبِ یبِالْغَی ونَ ویمقلَوةَ  ی الصـ و 
 من أُنزِلَ ما و إِلَیک أُنزِلَ بما یؤْمنُونَ الَّذینَ ینفقُونَ و رزقْنَاهم ممّا

کلقَب رَةِ وبِاالَخ مه لَئکنُونَ أُووقی لىى  عدن هم هِمبر و لَئکأُو 
مونَ هحفْلبراساس این آیات، برخـی معتقدنـد:   5-1(بقره: » الْم .(

مان و عمل صالح خالصـه  سبب فالح متقین در دو مؤلفۀ کلیِ ای
گونه تفسـیر   ). اگر تقوا را این132الف، ص1391شود (مصباح،  می

کنیم، دقیقاً بر آیاتی که مالك سعادت انسان و رهایی او از عذاب 
شـود   انـد، منطبـق مـی    معرفی کـرده » عمل صالح«و » ایمان«را 

ــراهیم: 29؛ رعــد: 57؛ نســاء: 25(ر.ك: بقــره:  ؛ 14؛ حــج: 23؛ اب
 ).11؛ بروج: 30؛ جاثیه: 19؛ سجده: 8؛ لقمان: 58 عنکبوت:

جوي تمام آیات قرآن و با استقرا نسبتاً تام از مقدمات تقوا و جست
تقـوا بـا    ۀبـه ملکـ   دستیابیتوان ادعا کرد که فرایند  میدر این زمینه، 

 مرحلـۀ مـوردنظر،   ۀشود و براي رسیدن به نتیجـ  کامل می این مرحله
قبل متفـاوت باشـد و    مراحلنظر ماهیت با  چهارمی وجود ندارد که از

عنوان یـک گـام اختیـاري ضـروري پـس از عناصـر       ه بتوان آن را ب
 .ساختمطرح » عمل«و » میل«، »علم«

ــ ــلُ أَم« ۀطبــق تنــاظري کــه در آی عینَ نَجــذ ــوا الَّ ــوا و آمنُ  عملُ
حاتالینَ الصدفْسی کَالْمضِ فالْأَر لُ أَمعتَّ نَجینَ الْم ار  قـ ص» کَالْفُجـ): 

28 ینَ«)، بین عبارتنُوا الَّذآم لُوا ومع حاتالینَ«و » الصتَّقبرقرار » الْم
هاي متقی و کامل کسانی هسـتند کـه از ایمـان و عمـل      شده، انسان

 ،). بنـابراین 196، ص17، جق1417ی، ئصالح برخوردار باشند (طباطبـا 
احراز شرایط، بـه ابـزار الزم و کـافی     اگر کسی به این مرحله رسید، با

 ،براي اتقاء مجهز شده و براي حفظ خود از شقاوت و نیل بـه سـعادت  
 ؛نیاز به عنصر دیگري ندارد، بلکه بهترین عاقبت از آنِ او خواهـد بـود  

نَ  للْمتَّقـینَ  إِنَّ و: «است که در جایی فرموده چنان سـآبٍ  لَح ص» مـ): 
ذینَ «مایـد:  فر )، و در جاي دیگر می49 الحات  عملُـوا  و آمنُـوا  الـَّ الصـ 

یعنـی منزلتـی کـه بـه متقـین       ؛)29 :(رعد» مآب حسنُ و لَهم  طُوبى
 یافتنی است. اختصاص دارد، با کسب ایمان و عمل صالح دست

هـاي   اما براي تبیین دقیق جایگاه عمل، باید نسبت آن را با مؤلفه
بودن علـم و واسـطه   م چه پیرامون مقددیگر نیز بسنجیم. افزون بر آن

بودن میل گفتیم، این بار بر مؤخر بـودن عمـل در مقایسـه بـا دیگـر      
کنـیم   به موضوع نگـاه مـی   ،و از این زاویهکرده هاي تقوا تأکید  الزمه

 هاي او هستند. ها و انگیزه که رفتارهاي انسان تابع اندیشه

رت حضــ ةســاحران در برابــر معجــز ةقــرآن در مــاجراي ســجد
 هايو ایمان آوردن آنها، از زبان خودشان و در جواب تهدیـد  موسی

 ،هـاي مبنـایی آنهــا اشـاره کــرده    هـا و خواســته  فرعـون، بـه دانســته  
 ربنـا  لَنا یغْفرَ أَنْ نَطْمع إِنَّا منْقَلبونَ ربنا  إِلى إِنَّا ضَیرَ ال قالُوا«فرماید:  می

مـا بـه سـوي     ،). اوال51ً-46 :(شـعراء » الْمؤْمنینَ أَولَ کُنَّا أَنْ خَطایانا
و مجازات تو برایمان ضرري نـدارد (اظهـار    گردیم بازمیپروردگارمان 

ـ  ما می ،آگاهی). ثانیاً نوعی اینکـه اولـین مؤمنـان     ۀواسـط ه خواهیم ب
 احساس). نوعیمغفرت خدا قرار بگیریم (بیان مشمول هستیم، 

معوا  إِذا و«گونه آمده اسـت:   نظیر این آیه در جاي دیگري این سـ 
نَ  تَفیض أَعینَهم  تَرى الرَّسولِ إِلَى أُنْزِلَ ما عِ  مـما  الـد مـرَفُـوا  منَ  ع مـ 

 مـا  و بِاللَّه نُؤْمنُ ال لَنا ما الشَّاهدینَ و مع فَاکْتُبنا آمنَّا ربنا یقُولُونَ الْحقِّ
ه  الصالحینَ فَأَثابهم الْقَومِ مع ربنا یدخلَنا أَنْ نَطْمع و الْحقِّ منَ جاءنا  اللـَّ
دینَ  الْأَنْهـار  تَحتها منْ تَجرِي جنَّات قالُوا بِما یهـا  خالـف و  ک ذلـ  زاء جـ 

نیـت آنچـه بـر    ا). گویا معرفـت نسـبت بـه حق   83 :(مائده» الْمحسنینَ
اي از مسیحیان چنان اثر گذاشته کـه   عده نازل شده، در رسول خدا

اینکه پروردگار آنها را  ةاشک از چشمانشان جاري شده و با آرزو و اراد
با صالحان محشور کند، به خداوند و حقیقتی کـه بـه ایشـان عرضـه     

پـاداش ایـن افـراد نیکوکـار، بهشـت و       ،اند. در آخر آورده ایمان ،شده
طـولی   ۀرابطـ ، ده است. در اینجاشدانسته پایان خداوند  هاي بی نعمت

 معرفت، اشک، دعا، طمع، ایمان و احسان قابل توجه است.

 شرط تأثیر عملج) 
گیـري   ترین شرطی که رعایت آن در این مرحله منجر به شـکل  مهم
شود و با تکمیـل فراینـد، خروجـی نهـایی آن را      نفسانی تقوا می ۀملک

 ار رفتار.تکرار و استمر :سازد، عبارت است از محقق می
تنها راه اصالح اخالق و ایجاد ملکات نفسانی، چه در  ،طورکلی هب

کسب فضایل و چه در ترك رذایل، این اسـت کـه انسـان در انجـام     
اعمال مناسب با آن ممارست و مداومت داشته باشد، تا جایی کـه اثـر   

دل او نقش ببندد و به راحتی از بین نـرود   ۀرفتارهاي جزئی در صفح
قـدر بایـد    یعنـی یـک عمـل آن    ؛)533، ص1، جق1417، یئ(طباطبا

 بـه یـک عـادت    سپس آید،صورت یک حالت دره تکرار شود تا ابتدا ب
شود (مکارم شـیرازي،   تبدیلاي ثابت  به ملکه ،تدریج به تبدیل شود و

تقوا نیز همین شرط بایـد   ۀ). براي تحصیل ملک248، ص12، ج1374
تقواي دینی، چه جـوانحی   یعنی اعمال صالح متناسب با ؛حاصل شود
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ـ       صـورت  ه و چه جوارحی، چه ایجـابی و چـه سـلبی، همگـی بایـد ب
 استمراري انجام شوند.

که بـر اسـتمرار یـک کـار      ،»کان«قرآن کریم با استفاده از فعل 
 کَـانُواْ «ده اسـت. تعبیـر   کـر داللت دارد، به اهمیت این موضوع اشاره 

مطلوبیـت تقـواي اسـتمراري     تواند نشانگر می ،در آیات متعدد» یتَّقُون
، 1392غنـــوي، : ؛ ر.ك377ص ،17 ، جق1417ی، ئباشـــد (طباطبـــا

 لَـا  و علَـیهِم  خَـوف  لَا اللَّه أَولیاء إِنَّ أَلَا«فرماید:  می که چنان ؛)171ص
مینَ هزَنُونَ الَّذنُواْ یحامء تَّقُون کَانُواْ ویا 63-62 :(یونس» ی ،(»رُ ولَأَج 

 أَنْجینَـا  و«)، یـا  57 :(یوسـف » یتَّقُـونَ  کـانُوا  و آمنُوا للَّذینَ خَیرٌ لْآخرَةِا
 کـانُوا  و آمنُوا الَّذینَ نَجینَا و«)، یا 53 :(نمل» یتَّقُون کانُوا و آمنُوا الَّذینَ
). روشن است که اولیاي الهی، صـاحبان پـاداش   18 :(فصلت» یتَّقُونَ
ات یافتگان از عذاب دنیـوي در آیـات فـوق، مصـادیق     و نج ،اخروي

بـار و دو بـار    را یـک  ،یعنی انجام طاعت و ترك معصیت ،عملی تقوا
عاشـور،   انـد (ابـن   طور مستمرّ به آن ملتزم بودهه اند، بلکه ب انجام نداده

 ).366، ص12، جق1415آلوسی، ، 124ص 11تا، ج بی
بایـد   ،ر لوح سنگیکه براي ترسیم یک نقش ماندگار ب گونه همان

ضربات پی در پی و مکرري وارد کرد و با دقت نظر، انجام اصـالحات  
دسـت آورد، بـراي تشـکیل    ه و رفع اشکاالت، تصویر مطلوبی از آن ب

خُلق پایدار تقوا در روح انسان نیز باید رفتارهاي مداومی انجام شـود و  
ي : موسـو (ر.ك» محاسـبه «و » مراقبـه «، »مشـارطه «بـا   ،در هر بار
بـر آن   دایـم )، 926، ص22، ج1377مطهري، ؛ 8، ص1387خمینی، 
ـ   ،خاطر محاسـن ه ب ،با شکر خداوند نمودنظارت  خـاطر  ه و اسـتغفار ب

 .کردمعایب، انسانی متقی تربیت 
 مـا  نَفْـس  لْتَنْظُرْ و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«فرماید:  خداوند می

تمقَد غَدل قُوااتَّ و إِنَّ اللَّه لُـون  بِمـا  خَبِیرٌ اللَّهماتَّقُـوا ). «18 :(حشـر » تَع 
اول ناظر به اصل انجام عمل صالح است. دستور » اللَّه»بیانگر » لْتَنْظُرْ و

این نکته است که انسان پس از هر رفتاري باید صـالحیت آن را بـراي   
ـ «سعادت اخروي خویش بازرسی و بازنگري کنـد.   ه  وااتَّقُ دوم نیـز  » اللـَّ

روي، انسان  مربوط به اصالح و اخالص عمل در دفعات بعد است. بدین
شود، بلکه پس از تصحیح و تکمیل آن، با  از کردار گذشتۀ خود غافل نمی

کند  استمرار مراقبت و تکرار تقوا، خود را در مسیر کمال عبودیت حفظ می
 ).219، ص19ق، ج1417(طباطبائی، 
رشـد معنـوي انسـان     موجـب در امتحانات الهی ها  محنت لتحم

داري را  داري و عـادت بـه خودنگـه   تمرین خویشـتن  ۀشود و زمین می

امتحـان  «از تعبیـر کنـایی    ،کند. قرآن براي بیان ایـن معنـا   فراهم می
ک : «اسـت  استفاده کـرده و فرمـوده   »قلب ذینَ  أُولئـ تَحنَ  الـَّ امـ  ه  اللـَّ

مهلتَّقْوى قُلُوبکسانی متخلق به صفت  ،). طبق این آیه3 :ت(حجرا» ل
بـه   گونـاگون ابتالئات  ةشوند که خداوند قلبشان را در کور می »تقوا«

ثابـت و مسـتقرّ تقـوا در     ۀملک ،ضربات سخت عادت داده و به تدریج
آلوسـی،  ؛ 310، ص18ق، ج1417ی، ئآنها شکل گرفته باشد (طباطبـا 

 ).290، ص13، جق1415

 گیري نتیجه
نفسـانی تقـوا در انسـان،     ۀس شواهد قرآنـی، تشـکیل ملکـ   بر اسا. 1

و  دارنـد طـولی   ۀمتوقف بر تحصیل مقدماتی است که یک رابطـ 
، نــه اینکــه اجــزا و اســتاي  نشــانگر مراحــل متــوالی و پیوســته

شـوند.   یعناصري در عرض هم باشند که به یکدیگر ضمیمه مـ 
ی و شناسـای » فراینـد «توان آنها را در قالـب یـک    میروي،  بدین

 دهی کرد. سازمان
فرایند، تحصیل علم و شناخت اسـت. تـا    ۀآغاز و اولین مرحل ۀنقط. 2

اتقـاء آگـاهی    ۀزمانی که انسان نسـبت بـه متعلـق تقـوا و وسـیل     
و  نیسـت نداشته باشد، مقصـد و مسـیر حرکـت بـرایش روشـن      

داري نخواهــد داشــت.  احســاس و اقــدامی نســبت بــه خودنگــه
ل مقـدم اسـت و پـیش از آنهـا بایـد      علم بر میل و عمـ  رو، ازاین

 هاست. حاصل شود. شرط گذر از این مرحله در یاد داشتن دانسته
. مرحلۀ دوم فرایند، تحریک میـل و احسـاس اسـت. در ایـن مرحلـه،      3

ـاهی نسـبت بـه         ـالی انسـان پـس از آگ ـات متع انفعاالت و احساس
ـلوك در      متعلقشان شکوفا شده و انگیزة او را نسـبت بـه سـیر و س

ـال    یر تقواي الهی و کمال اختیاري شکل میمس دهد. در واقـع، امی
ـال حیـوانی    انسانی در اثر شناخت فعلیت یافته، به شرط غلبه بر امی

 گذارد. هاي بعدي اثر می و رسیدن به مرتبۀ عزم و اراده، در فعالیت
سومین و آخرین مرحله، انجام و تکرار عمل و رفتـار اختیـاري اسـت.    

عنوان دو عنصر اساسی در ایـن بخـش،    به »الحعمل ص«و  »ایمان«
. این دو رفتار جـوانحی و  ستتقوا ۀگیري ملک فرایند شکل ةکنند کامل

و در صـورت   سـت هاي آنها ها و انگیزه جوارحی در متقین، تابع اندیشه
نفسـانی تقـوا را در انسـان     ۀیعنـی ملکـ   ،خروجی مورد نظـر  ،استمرار

 کنند. فراهم می
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