تفکیک ساحتهای احساسی و ارادی تقوا در نهج البالغه و تعامل آنها

با ساحتهای باور ،کردار و گفتار

ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی– تحلیلــی بــه بررســی مفهــوم
چکیده تقــوا در نهــج البالغــه میپــردازد .تقــوا از اصلیتریــن مفاهیــم
نهــج البالغــه اســت .مبنــای ایــن تحلیــل تفکیــک ســاحتها
وجــودی آدمــی بــه ســه ســاحت درونــیِ باورهــا ،احساســات و خواس ـتها و دو
ســاحت بیرونــیِ کــردار و گفتــار اســت .مفهــوم تقــوا شــامل دو مولفــه «خــوف» و
«پرهیــز» اســت کــه اولــی بــه ســاحت احســاس و دومــی بــه ســاحت اراده تعلــق
دارد .تقــوا در ســاحت احســاس دارای مراتــب تــرس از کیفــر ،دلهــره رســیدن بــه
پــاداش و نگرانــی از نرســیدن بــه وصــال اســت .در ســاحت اراده نیــز تقــوا شــامل
مراتــب پرهیــز از گنــاه ،جلوگیــری از زیــان و اجتنــاب از غفلــت میگــردد .مــاک
تفکیــک مراتــب تقــوا در ایــن دو ســاحت ،نحــوه معرفــت بــه خداونــد و نســبت
انســان بــا اوســت .هــر چــه مرتبــه خداشناســی و انســان شناســی برتــر باشــد،
تقــوا در مرتبــه باالتــری تحقــق مییابــد .نکتــه دیگــر تاثیرگــذاری دوســویه تقــوا
در ســاحتها وجــودی آدمــی اســت .از ســویی تقــوای کــردار و گفتــار محصــول
و نتیجــه بــاور ،احســاس و عــزم اســت ،ولــی از ســوی دیگــر میتوانــد در جهــت
دهــی و تقویــت باورهــا ،احساســات و خواسـتها اثــر بخــش باشــد .کاربــرد واژه
تقــوا در نهــج البالغــه گســردگی تقــوا در ســاحتها مختلــف و مراتــب گوناگــون
را شــامل میشــود و بــا تفکیــک آنهــا راه بـرای فهــم معنــا و ترجمــه صحیــح ایــن
واژه در مــوارد مختلــف همــوار میگــردد.
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 .1مقدمه

پیچیدگی وجود آدمی سـبب شـده اسـت که شـناخت او از دشـوارترین مسائل باشـد .فلسفه ،علم ،اخالق
و دیـن بـا ایـن پیچیدگـی روبـرو شـدهاند و در ارائهی تصویر خاص خـود دربارهی آدمی بـه آن اذعان کردهاند
و بدینسـان انسـان را موجـودی ناشـناخته معرفـی منودهانـد کـه پـی بـردن بـه ژرفـای وجـود او و گسترهی
سـاحتها و ابعـاد گوناگونـش ،بسـیار سـخت و بلکـه محـال اسـت .یکی از مهمترین علل دشـواری شـناخت
آدمـی ،تودرتـو و الیهالیـه بـودن وجـود اوسـت .انسـان منحصر بـه یـک سـاحت و قلمـرو وجودی نیسـت و
سـاختار وجـودی ،نیروهـای درونـی او و مظاهـر بیرونـی آن نیروهـا ،متنوع اسـت و سـطوح گوناگونـی دارد.
بدینسـان آدمـی در همان حـال کـه موجـودی واحـد و یکپارچه اسـت و یک کل متفـرد را تشـکیل میدهد؛
امـا بـا جمـع منونههایـی از عوامل گوناگـون بیرونی ،جهانی را در خود جا ی داده اسـت و آنگونـه که در دیوان
منسـوب بـه امـام علـی(ع) آمـده اسـت ،خالصهای از عـامل بهشمار میآید:
َد َواؤ َُك ِف َیك َو َما تَشْ ُع ُر
َ َو ت َ ْح َس ُب أَنَّك ِج ْرم َص ِغی ٌر

َو دَاؤ َُك ِم ْن َك َو َما ت َ ْنظُ ُر
َو ِف َیك انْطَ َوى الْ َعالَ ُم ْالَك َ ُْب

(امام علی ،1374،ص )175

اندیشمندان حوزههای گوناگون ،از فلسفه گرفته تا عرفان و از کالم تا تفسیر و از روانشناسی تا اخالق ،به
گونههای مختلفی تالش کردهاند تا این الیهها و سطوح را صورتبندی کنند .در این میان میتوان به تقسیم
ابعاد وجودی به سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری اشاره کرد (شجاعی ،1385 ،ص  .)116مرتضی مطهری قوای
درونی آدمی را به  .1مدرکه .2 ،شوقیه و  .3عامله تقسیم میکند (مطهری ،1361 ،ج  ،2ص  .)83عدهای هم
برای اهداف دیگر ،سطوح آدمی را در  .1بینشها .2 ،ارزشها .3 ،روشها .4 ،گرایشها و  .5کنشها خالصه
کردهاند (دلشاد تهرانی ،1383 ،ج  ،4ص )504؛ اما در دستهبندی تازهتری ،ساحتهای وجود انسان به سه
ساحت درونی  .1عقاید و باورها .2 ،عواطف و احساسات و  .3خواستهها و تصمیمها و دو ساحت درونی .4
رفتارها و  .5گفتارها تقسیم میشود (تسلر و کولخ ،1390 ،ص 4؛ رسا جزاده ،1396 ،ص .)50
سـاحت عقایـد و باورهـا شـامل معـارف ،تخمینهـا ،اسـتداللها ،شـکها و یقینهـا میشـود .شـناخت
احساسـی ،هیجانات ،عشـق و نفرت ،دشـمنی و دوسـتی ،خشـنودی و ترس و رنج و شـادی را در برمیگیرد؛
امـا مقصـود از سـاحت ارادی ،آرزوهـا ،اهـداف ،آرمانهـا ،انگیزههـا و مقاصـد و تقسـیمها اسـت.

 .2طرح پرسش

تقــوا یکــی از مهمتریــن مفاهیــم اخــاق دینــی اســت کــه در متــون دینــی ماننــد قــرآن و روایــات ،بــر
آن بســیار تأکیــد شــده و از آن بــه رئیــس اخــاق تعبیــر شــده اســت« :التقــی رئیــس االخــاق» (نهجالبالغــه،
حکمــت  )402در آیــات قــرآن کریــم ،واژهی تقــوا و مشــتقات آن  258مرتبــه بــهکار بردهشــده اســت و
نهجالبالغــه را از جهــت تأکیــد بــر ایــن موضــوع میتــوان کتــاب تقــوا یــا «تقوانامــه» خوانــد؛ امــا حقیقــت
تقــوا چیســت و مــدارج آن کــدام اســت و گســرهی آن تــا کــدام قلمــرو ادامــه دارد؟ مبنــا و ریش ـهی تقــوا
چیســت و مظاهــر آن در رفتــار و گفتــار آدمــی کــدام اســت؟ رسانجــام بــر اســاس پاســخ بــه پرس ـشهای
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پیشــین ،تقــوا را چگونــه ترجمــه کنیــم کــه دچــار اشــکال نشــویم؟
ایــن پرسـشها در طــول تاریــخ کالم ،تفســیر و اخــاق اســامی پاسـخهای گوناگــون یافته و اندیشــمندان
مســلامن را بــا چالشهــا و اختالفهــای جــدی مواجــه ســاخته اســت .پرسشــی کــه در ایــن مقالــه بــه دنبــال
پاســخ بــه آن هســتیم ،ایــن اســت کــه آیــا بــر مبنــای تقســیم ســاحتهای وجــودی آدمــی بــه ســاحتهای
درونــی باورهــا ،احساســات و خواســتها و نیــز ســاحتهای بیرونــی رفتــار و گفتــار میتــوان بــه درک
بهــر از حقیقــت تقــوا رســید کــه بــا آن تعریــف ،جایــگاه ،مــدارج ،ریش ـهها ،آثــار و موانــع آن بــه شــکل
نظاممندتــری صورتبنــدی شــود و در ایــن صورتبنــدی ،رشایــط ســازگاری درونــی و جامعیــت بیشــر
رعایــت گــردد .در پاســخ بــه ایــن پرســش ،تــاش خواهیــم کــرد نشــان دهیــم کــه تفکیــک ســاحتهای
پنجگان ـهی وجــود آدمــی ،راهــی تازهتــر و هموارتــر ب ـرای تحلیــل ماهیــت تقــوا فراهــم میســازد .بــا ایــن
تحلیــل ،نحــوهی ارتبــاط ســاحتهای درونــی بــا یکدیگــر ،از ســویی میتوانــد ابتنــای تقــوا بــر باورهــا و
ظهــور آن در کــردار و گفتــار را روشــن ســازد و از ســوی دیگــر ،نحــوهی تعامــل تقــوا در ســاحت احســاس و
اراده را تبییــن کنــد .در ایــن پژوهــش ،نهجالبالغــه را بهعنــوان عرص ـهی پژوهشــی برگزیدیــم ،هرچنــد در
تحلیلهــا ،بــه برخــی از آیــات قــرآن کریــم و احادیــث نیــز نظــر کردهایــم.

 .3پیشینه و طرح پژوهش

دربـارهی تقـوا ،پیشـینهی پژوهشـی قوی و ارزشـمندی وجود دارد .بیشتر تفسـیرهای قـرآن و نهجالبالغه
در ایـن زمینـه ،مطالـب سـودمندی دارنـد و افزون بـر این ،کتابها و مقاالت مسـتقل در این موضـوع فراوان
اسـت .بسـیاری از ایـن پژوهشهـا بـه بیـان حقیقـت تقـوا ،معانـی آن و طیـف گستردهی مصداقهـای آن
پرداختهانـد .تحلیلهـای اخالقـی ،روانشـناختی ،لغـوی ،کالمـی و عرفانـی دراینبـاره بسـیار اسـت ،بهویـژه
غالـب آثـار عرفانـی و عرفـان زاهدانـه از نـکات بدیـع و آموزنـده در ایـن موضـوع مشـحون اسـت .بهتازگـی
آثـاری نیـز دربـارهی تطـور داللی در کاربـرد و تحول تاریخی در معنـای این واژه و حوزههـای مفاهیم مرتبط
بـا آن بـه رشـتهی تحریـر درآمده اسـت (احمدیـان و سـعیداوی ،1391 ،ص .)65
در ایــن میــان ،آنچــه در ایــن پژوهــش بــه آن توجــه شــده و بــه گــان نگارنــده ،محــوری تــازه در مباحث
پیرامــون تقــوا اســت ،توجــه بــه جایــگاه تقــوا در دو ســاحت درونــی احســاس و اراده اســت .التفــات بــه
تفکیــک ســاحت احســاس و اراده میتوانــد زمینــهی مناســبی را بــرای تحلیــل معنایــی و صورتبنــدی
کاربردهــا و نظــم بخشــیدن بــه مــدارج و موانــع تقــوا فراهــم کنــد .افــزون بــر ایــن ،بررســی نقــش تقــوا در
ســاحت احســاس و اراده بــه ریش ـهیابی و یافــن مبانــی معرفتــی و پایههــای اعتقــادی آن مــدد میرســاند
و همزمــان نحــوهی اثرگــذاری ســاحت ارادی تقــوا در کــردار و گفتــار و نیــز اثرپذیــری ســاحت احساســی
آن از باورهــا ،کــردار و گفتــار را تبییــن میکنــد .بدینســان ،ادعــای کانونــی پژوهــش حــارض آن اســت
کــه معنــا و حقیقــت تقــوا شــامل دو جنبـهی اساســی احســاس و اراده اســت کــه عمدتـاً از باورهــا نشــأت
میگیــرد و درنهایــت ،بــه کردارهــا و گفتارهــای ویــژه میانجامــد .تحلیــل مفهــوم و حقیقــت تقــوا بــر اســاس
ایــن ســاحتها ،زمینـهی فهــم دقیقتــر معنــای آن در متــون و محتواهــای گوناگــون خواهــد بــود و بــه کار
ترجمههــای و صحیحتــر و دقیقتــر ایــن واژه در قــرآن و روایــات مــدد خواهــد رســاند.

البالغه
تفکیک ساحتهای احساسی و ارادی تقوا در نهج
و تعامل آنها با ساحتهای باور ،کردار و گفتار
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 .4معنای تقوا

کتابهــای لغــت در بیــان معنــای تقــوا ،بــر نــکات مشــرک و متفاوتــی انگشــت نهادهانــد .برخــی آن را
دفــاع از خویشــن دانســتهاند و آن را «محافظــت یــک شــیء از همـهی امــوری کــه بــه آن رضر میرســاند،
تعریــف کردهانــد» (فیروزآبــادی ،1371 ،مدخــل وقــی) .عــدهای نیــز آن را اصــاح و بهبــود بخشــیدن معنــا
منودهانــد (الخــوری الرشتونــی ،بیتــا ،مدخــل وقــی)؛ امــا شــاید در ایــن میــان ،توضیحــات راغــب اصفهانــی
در «املفــردات» ســودمندتر باشــد .او در آغــاز ،وقایــه را بــه «حفــظ الشــیی مــا یوذیــه و یــره» معنــا
میکنــد و آیاتــی از قــرآن را شــاهد م ـیآورد؛ امــا در ادامــه ،تقــوا را بــه «جعــل النفــس فــی وقایــه مــا
یخــاف» تعریــف میمنایــد .بدینســان ،در معنــای تقــوا بــر دو نکتــه تأکیــد میشــود :یکــی «پرهیــز ،حفــظ
و خــودداری» و دیگــری «تــرس و خــوف» (راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص  .)881در زبــان گاهــی از پرهیــز بــه
تــرس و برعکــس ،از تــرس بــه پرهیــز تعبیــر میشــود؛ زی ـرا تــرس مقتضــی پرهیــز اســت و پرهیــز الزمــه و
نتیجـهی تــرس.
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اب الْ َج ِحیـ ِـم» (دخــانَ « ،)56 :و َمــا لَ ُهـ ْ
ش َذلِــکَ الْ َی ـ ْو ِم» (انســانَ « ،)11 :و َوقَا ُهـ ْ
ـم َع ـ َذ َ
اللَّــهُ َ َّ
ُــم نَــا ًرا»
ــی َو َل َواقٍ» (رعــد )37 :و «قُوا أَنْف َُســک ُْم َوأَ ْهلِیک ْ
َواقٍ » (رعــدَ « ،)34 :مــا لَــکَ ِمــ َن اللَّــ ِه ِمــ ْن َولِ ٍّ
ـم
(تحریــم ،)6 :معنــای «حفــظ» و «پرهیــز» آشــکار اســت .در مقابــل ،در آیــات « َو ِسـ َ
ـیق الَّ ِذیـ َن اتَّ َقـ ْوا َربَّ ُهـ ْ
إِلَــی الْ َج َّنـ ِة ُز َمـ ًرا» (زمــرَ « ،)73 :مـ ْن یُ ِطـعِ اللَّــهَ َو َر ُســولَهُ َو یَ ْخـ َ
ـش اللَّــهَ َو یَ َّت ْقـهِ» (نــور« ،)52 :اتَّ ُقــوا اللَّــهَ َحـ َّـق
َ
تُقَاتِـ ِه» (آلعمـران )102 :و « َواتَّ ُقــوا اللَّــهَ الَّـ ِذی ت ََســا َءلُونَ ِبـ ِه َو ْال ْر َحــا َم» (نســاء ،)10 :معنــای «خــوف» لحاظ
میشــود .در برخــی مــوارد نیــز ،تقــوا بــه هــر دو معنــا (پرهیــز و تــرس) قابلتعبیــر اســت؛ ماننــد «إِنَّ اللَّــهَ
َمـ َـع الَّ ِذیـ َن اتَّ َقـ ْوا» (نحــل.)128 :

 .5ترس و پرهیز ،احساس و اراده

تأمــل در دو مؤلفـهی معنــای لغــوی تقــوا و کاربردهــای آن نشــان میدهــد کــه مؤلفـهی خــوف یــا ترس،
از مقول ـهی احساســات ،عواطــف و هیجانــات اســت؛ امــا مؤلف ـهی حفــظ ،صیانــت و پرهیــز بــه مرتب ـهی
اراده ،خواســت و تصمیــم مربــوط میشــود .تقــوا دو ســاحت از ســاحتهای درونــی وجــود آدمــی را در
برمیگیــرد :یکــی ســاحت انفعالــیِ احساســات و دیگــری سـ ِ
ـاحت فعــال اراده .تــرس نوعــی احســاس انفعالــی
و هیجــان اســت کــه انســان در اثــر علــل گوناگــون بــه آن دچــار میشــود ،درحالیکــه پرهیــز و صیانــت
منون ـهای از ارادهی فعــال نفــس ب ـرای دور ســاخنت امــوری اســت کــه آنهــا را زیانبــار تشــخیص میدهــد و
ایــن خواســت یــا اراده و تصمیــم ،بــه انجــام دادن یــا تــرک برخــی از افعــال میانجامــد .در اینجــا مجــال آن
نیســت کــه بــه دیدگاههــای گوناگــون دربــارهی احســاس ،اراده ،تفــاوت آنهــا ،نحــوهی ارتبــاط آنهــا و ســهم
هریــک در تحقــق یــک فعــل توســط فاعــل بپردازیــم و بنابرایــن تنهــا نگاهــی کوتــاه بــه آن خواهیم داشــت.
هنگامیکــه خطــری در برابــر خــود میبینیــم ،احســاس تــرس میکنیــم و میکوشــیم خــود را در برابــر
آن حفــظ مناییــم .ایــن در نظــر اول ســاده بــه نظــر میرســد؛ امــا تحلیــل بیشــر دراینبــاره از پیچیدگــی ایــن
واقعــه حکایــت دارد .تــرس چیســت و تصمیــم بــه پرهیــز از موضــوع آن چــه ســازوکاری دارد؟ اجــاالً بایــد
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گفــت تــرس نوعــی احســاس اســت .احســاسها در اثــر عوامــل گوناگــون در مــا ایجــاد میشــوند و همـراه
بــا خوشــی و لــذت یــا درد و رنــج هســتند .برخــی از ایــن عوامــل ،معرفتــی هســتند؛ یعنی شــناخت یــا باوری
ســبب ایجــاد احساســی میشــود؛ امــا گاه علــت و عامــل دیگــری ،احســاس خاصــی را در مــا تولیــد میکنــد.
تــرس نیــز میتوانــد از عوامــل شــناختی یــا غیرشــناختی ناشــی شــود؛ امــا اراده ،نیرویــی درونــی اســت کــه
در عیــن ارتبــاط بــا احســاس ،میــل و ادراک بــا آنهــا یکــی نیســت .معمــوالً گفتــه میشــود کــه پــس از تصــور
یــک چیــز و تصدیــق بــه خــوب بــودن آن ،میــل و شــوق شــدیدی در فاعــل پیــدا میشــود کــه آن را اراده
میکنــد (صدرالدیــن شــیرازی ،1981 ،ص .)251
در روانشناســی و اخــاق ،تبییــن افعــال اختیــاری یــا عامدانـهی انســان بــه روشهــای گوناگــون صــورت
میگیــرد .یکــی از رایجتریــن توضیحهــا دراینبــاره آن اســت کــه فاعــل بــرای انجــام فعــل بــه دو چیــز
نیــاز دارد .1 :باورهــا و  .2امیــال؛ مثـاً میــل بــه خــوردن ســیب ،انگیــزهی الزم بـرای فاعــل اســت .ایــن میــل
فاعــل را بهســوی انجــام فعــل ســوق میدهــد .پیدایــش ایــن میــل در بیشــر مــوارد ،از شــناخت و بــاوری
ناشــی میشــود کــه خــوردن ســیب را بـرای فاعــل ،ســودمند جلــوه میدهــد؛ امــا نقــش شــناخت منحــر بــه
ایــن نیســت .در مرحلـهی پــس از ایجــاد میــل نیــز ،شــناخت و بــاور در چگونگــی بــرآورده ســاخنت میــل بــه
فاعــل جهــت میدهــد .در مثــال خــوردن ســیب ،باورهــای فاعــل نیــروی حرکــت (میــل بــه خــوردن ســیب)
را بهســوی مســیر مناســب ســوق میدهنــد و فاعــل را بهســوی میوهفروشــی م یراننــد .بدین-ســان ،ب ـرای
ترغیــب فاعــل ،ترکیــب بــاور و میــل رضورت دارد .امیــال بــدون باورهــا کورنــد؛ امــا باورهــا نیــز بــدون امیــال
بیاثــر هســتند (مــک ناوتــن ،1391 ،ص .)32
بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،میتــوان امیــال و احساســات را معلــول و نتیج ـهی علــل خــاص (و ازجملــه
باورهــا) دانســت؛ امــا از ســوی دیگــر ،نقــش آنهــا در تحقــق فعــل و ترغیــب فاعــل بــه انجــام آن امری مســلم
اســت .گاهــی بــه ایــن دیــدگاه دربــارهی فعــل ،نظریـهی بــاور – میــل گفتــه میشــود (هــان).
دربــارهی تقــوا میتــوان تــرس را همچــون حالتــی احساســی دانســت کــه در اثــر عوامــل معرفتــی و
غیرمعرفتــی حاصــل میشــود؛ امــا پــس از حصــول آن ،بــا هدایــت باورهــا و شــناخت ،بــه پرهیــز و محافظــت
از موضــوع تــرس میانجامــد .بدینســان ،تقــوا در ســاحت احساســات ،تــرس و حالــت انفعالــی نفــس اســت؛
امــا در ســاحت ارادی نفــس ،بهصــورت پرهیــز و خــودداری ظاهــر میشــود کــه حالتــی فعــال اســت.

 .6تقوا در ساحت احساس

بســیاری از مــوارد کاربــرد تقــوا در قــرآن و نهجالبالغــه ،دســتور بــه تقــوای از خداونــد اســت کــه بــا تعبیر
«اتقــوا اللــه» بیــان میشــود .روشــن اســت کــه در ایــن مــوارد ،تقــوا بــه معنــای حفــظ و پرهیــز نیســت ،بلکه
بــه معنــای تــرس اســت .تــرس یــا خــوف از خداونــد و واژههایــی در ایــن حــوزهی معنایــی ماننــد اشــفاق،
خشــیت ،رهبــت و  ...بــه ســاحت احساســات ،عواطــف و انفعــاالت مربــوط میشــوند .در مواجهــه بــا ایــن
مســئله کــه چگونــه میتــوان دربــاره تــرس از خــدا ســخن گفــت ،دیدگاههــای گوناگونــی مطرحشــده اســت.
برخــی بـرای رهــا شــدن از ایــن مســئله گفتهانــد کــه مـراد از «تــرس از خــدا» ،ترســیدن از عــذاب یــا کیفــر
خداونــد اســت ،وگرنــه خداونــد نســبت بــه مــا از همــه مهربانتــر اســت و تــرس از او معنــا نــدارد .خــوف بــا
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جــن تفــاوت دارد .جــن ،احســاس ترســی اســت کــه از ضعــف نفــس و جهــل ناشــی میشــود .کســی کــه در
تاریکــی یــا تنهایــی ،دچــار تــرس میشــود ،جبــون اســت .در مقابــل ،خــوف ،احســاس تــرس ناشــی از آگاهــی
و توجــه نســبت بــه خطــر اســت.
نوع باور به خداوند میتواند به خوف از او منجر شود .اگر به خداوند عامل ،حکیم ،خبیر و عادلی باور
داشته باشیم که نسبت به همهی اعامل ظاهر و صفات نهان و نیات درون ما احاطه دارد ،از نافرمانی او که
موجب کیفر میشود ،دچار هراس خواهیم شد و ترس و نگرانی ما را فرا خواهد گرفت؛ زیرا خداوند را در
کمین برای انتقام از گناهکاران خواهیم دید« :إِنَّ َربَّکَ لَبِالْ ِم ْر َصادِ» (فجر« ،)14 :إِنَّا ِم َن الْ ُم ْج ِر ِمی َن ُم ْن َت ِق ُمونَ»
(سجده .)22 :در این نگاه ،انسان ،تنها باید از گناهان خویش برتسد (نهجالبالغه ،حکمت  .)82البته ترس از
خداوند منحرص به این معنا نیست ،بلکه خداترسی مدارج و مراتب باالتری نیز دارد و بدینسان ،تقوا در
ساحت احساس معانی دیگری نیز دارد.
 .6-1مراتب تقوا در ساحت احساس
احســاس مــا نســبت بــه خداونــد ،بــه نــوع بــاور مــا بــه خداونــد و نســبت او بــا مــا بســتگی دارد.
خداونــد بـرای هــر انســانی بــا اوصافــی ظاهــر میشــود و بــه ســخن دیگــر ،هرکســی خداونــد را بهگونـهای
میبینــد و نســبت میــان خــود و او را بــه شــکلی بــه تصویــر میکشــد .بــر اســاس همیــن ،تقــوای از خداونــد
میتوانــد معانــی متعــدد و مــدارج گوناگونــی داشــته باشــد .ایــن مراتــب را میتــوان بــه گونههــای مختلــف
دســتهبندی کــرد و ویژگیهــای آنهــا را صورتبنــدی منــود .یــک نــوع دســتهبندی آن اســت کــه بـرای تقــوا
در ســاحت احساســی ،ســه مرتبــه در نظــر بگیریــم .1 :تــرس از دچــار شــدن بــه کیفــر و عقوبــت؛  .2نگرانــی
از نرســیدن بــه ســود و پــاداش؛  .3تــرس از عظمــت خــدا و رشم از حقــارت خویــش.
تصویــری کــه انســان از نســبت میــان خــود و خــدا دارد ،مــاک ایــن دســتهبندی اســت .ب ـرای برخــی،
نســبت میــان خداونــد و انســان ،هامننــد نســبت میــان بــردهدار یــا حاکــم در برابــر بــرده اســت .الزمـهی این
نســبت آن اســت کــه انســان هامننــد بنــدهای در برابــر مــوالی خویــش فرمانبــردار باشــد و نافرمانــی او بــه
کیفــر ختــم شــود؛ امــا بـرای برخــی دیگــر ،خداونــد هامننــد ســوداگری اســت کــه میتــوان بــا او بــه معاملــه
پرداخــت و در ایــن معاملــه در ازای فــروش کاالیــی ،پــاداش دریافــت کــرد .در نظــر ایــن دســته ،اعــال مــا
هــان کاالیــی اســت کــه در معاملــه بــا خداونــد ،بــا پــاداش و ســود بزرگــی معاوضــه میشــود؛ امــا ب ـرای
دســتهی ســوم ،خداونــد در چهــرهی محبوبــی هویــدا میشــود کــه کامالتــش مایــهی بهــت ،شــگفتی و
شــیفتگی آنــان اســت .جــروت ،عــزت و عظمــت خداونــد در دیــدهی آنــان ســبب هیبــت از او میشــود و
دیــدن خــردی و کوچکــی در برابــر آن عظمــت ،حــس اح ـرام و رشم را در آنــان ایجــاد میکنــد.
بدینســان میتــوان مراتــب تقــوا را بــر اســاس اصنــاف پرســتندگان ،در نهجالبالغــه تبییــن کــرد« :ان قومـاً
عبــدوا اللــه رغبــة فتلــک عبــاده التجــار و ان قومــا عبــدوا اللــه رهبــه فتلــک عبــاده العبیــد و ان قومـاً عبــدوا
اللــه شــکرا فتلــک عبــاده االح ـرار» (نهجالبالغــه ،حکمــت  .)237احســاس رهبــت یــا تــرس از کیفــر ،از آن
کســانی اســت کــه خداونــد را همچــون مــوالی جبــار و منتقــم میبیننــد کــه بـرای بنــدهی خویــش وظایفــی
مقــرر کــرده و اگــر بنــده در انجــام آن تکالیــف سســتی و کاهلــی کنــد ،او را کیفــر و عقوبــت میمنایــد.
انگیــزهی پرســتش چنیــن بنــدهای ،رهایــی و نجــات از کیفــر اســت .در مقابــل ،عــدهای خداونــد را همچــون
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خریــداری مینگرنــد کــه عبــادت خویــش را چــون کاالیــی بــدو میفروشــند .نگرانــی اینــان آن اســت کــه در
ســودای خــود بــا خداونــد زیــان نکننــد و در برابــر عمــل خویــش ،خوشــبختی و ســعادت کســب کننــد؛ امــا
آزادگان در پرســتش خویــش از کیفــر منیترســند و نگـران زیــان نیســتند .بیــم آنــان ایــن اســت کــه وصــال و
دیــدار محبــوب خویــش را از دســت بدهنــد .بدینســان ،انگیــزهی آنــان ســپاسگزاری و ادای اح ـرام اســت
و هـراس آن بــا علــم و حیــا همـراه اســت و میتــوان آن را «خشــیت» و «رشم» نامیــد« .إمنــا یخشــی اللــه
مــن عبــاده العلــاء» (فاطــر.) 28 :
 .6-2مراتب پرستش
هدف :کسب نجات و رهایی از عذاب؛
رهبت (ترس از کیفر)
 .1پرستش بردگان
هدف :کسب سعادت ،فوز و فالح؛
ترس از زیان در معامله
 .2پرستش بازرگانان
هدف :ادای سپاس ،وصال و لقای الهی.
رشم و خشیت
 .3پرستش آزادگان
تعبی ـرات دینــی جنداللــه ،حزباللــه و اولیاءاللــه ،بــه ترتیــب بــر همیــن مراتــب قابلتطبیــق اســت:
«اللهــم اجعلنــی مــن جنــدک فــان جنــدک هــم الغالبــون و اجعلنــی مــن حزبــک فــإن حزبــک هــم املفلحــون
و اجعلنــی مــن اولیائــک فــإن اولیائــک الخــوف علیهــم و الهــم یحزنــون» (دعــای سهشــنبه) .دســتهی
نخســت یعنــی ســپاهیان ،بیشــر در اندیش ـهی اطاعــت از تکلیــف هســتند و دســتهی دوم در اندیش ـهی
فــاح ،موفقیــت و ســودند؛ امــا اولیــای الهــی خــوف عقوبــت و انــدوه زیــان ندارنــد ،بلکــه خداوند را دوســت
خــود میبیننــد.
 .6-2-1مرتبهی نخست تقوا در ساحت احساس
هنگامیکــه ســخن از نجــات و رهایــی اســت ،تقــوای الهــی بــه معنــای تــرس از خداونــدی اســت کــه
بــه اقتضــای عدالــت ،جباریــت و انتقــام خویــش ،از نافرمانــی بــه خشــم میآیــد و متمــردان را مــورد غضــب
خویــش ق ـرار میدهــد« :أُ ِ
وصی ُک ـ ْم ِع َبــا َد اللَّ ـ ِه بتقــوی اللَّ ـ ِه َو طَا َع ِت ـ ِه ،فَ ِإنَّ َهــا ال َّن َجــا ُة َغــدا ً َو الْ َم ْن َجــا ُة أَبَــدا ً»
(نهجالبالغــه ،خطبـهی  .)161کســی کــه ایــن مرتبــه از تــرس را نــدارد ،یــا بــه تکلیــف و مســئولیت خویــش
آگاهــی نــدارد و یــا آن را در طــاق نســیان قـرار داده و نســبت بــه آن بیالتفــات اســت .بدینســان ،گســتاخی
بــر نافرمانــی خداونــد ،یــا در اثــر موانــع نظــری و نبــو ِد شــناخت کافــی اســت و یــا از غفلــت و فراموشــی
ناشــی میشــود .اگــر آدمــی گــوش خویــش را از شــنیدن امرونهــی الهــی نبنــدد و از فرمــان او رس نپیچــد ،در
ـر َف َو َو ِجـ َـل فَ َع ِمـ َـل
ـر َف فَا ْعـ َ َ
برابــر او فروتــن و خاشــع میشــود« :فَات َّ ُقــوا اللَّـ َه ت َ ِق َّیـ َة َمـ ْن َسـ ِم َع فَخَشَ ـ َع َو اقْـ َ َ
ـاب
ـاب َو َرا َجـ َع فَتَـ َ
ـاب فَأَنَـ َ
ـر َو ُحـ ِّذ َر فَ َحـ ِـذ َر َو ُز ِجـ َر فَا ْز َد َجـ َر َو أَ َجـ َ
ـر فَا ْعتَـ َ َ
َو َحــا َذ َر فَ َبــا َد َر َو أَیْ َقـ َن فَأَ ْح َسـ َن َو ُعـ ِّ َ
َو اقْتَـ َدی فَا ْحتَـذَی» (هــان ،خطبـهی  .)83در ایــن مــن ،ســخن از تــرس کســی اســت کــه از عقوبــت گنــاه
میترســد و توبــه میکنــد ،از عــرت پنــد میگیــرد و در برابــر تحذیــر پذی ـرای ممنوعیــت میشــود ،توبــه
میکنــد و از گنــاه بازمیگــردد .چنیــن کســی بــا گریــز از معاصــی و زشــتیها ،از کیفــر میرهــد و درون
خویــش را پــاک و پاکیــزه میکنــد.
ِ
تــرس از انتقــام ،عدالــت و غضــب خداونــد در صورتــی مؤثــر اســت کــه دوام داشــته باشــد« :اتَّقِ اللَّـ َه فی
ک ُِّل َص َبــا ٍح َو َم َســا ٍءَ ،و َخـ ْـف َعلَــی نَف ِْســکَ ال ُّدنْ َیــا الْ َغـ ُرو َر َو َل تَأْ َم ْن َهــا َعلَــی َحــا ٍلَ ،و ا ْعلَـ ْم أَنَّــکَ إِ ْن لَـ ْم تَـ ْر َد ْع
ـررِ؛ فَ ُکـ ْن لِ َنف ِْســکَ
نَف َْســکَ َعـ ْن کَ ِثیـ ٍر ِمـ َّـا ت ُِحـ ُّ
ـب َمخَافَـ َة َم ْکـ ُرو ٍه َسـ َم ْت ِبــکَ ْالَ ْهـ َوا ُء إِلَــی کَ ِثیـ ٍر ِمـ َن الـ َّ َ

البالغه
تفکیک ساحتهای احساسی و ارادی تقوا در نهج
و تعامل آنها با ساحتهای باور ،کردار و گفتار

105

َمانِعـاً َرا ِدعـاً َو [لِ َن َز َواتِــکَ] لِ َن ْز َوتِــکَ ِع ْنـ َد الْ َح ِفیظَـ ِة َوا ِقـاً قَا ِمعـاً» (هــان ،نامـهی  .)56بدینســان ،از مکــر
دنیــا نبایــد غافــل بــود و تــرس از خداونــد بامــداد و شــامگاه منیشناســد .پنــد گرفــن ،بــه توبــه پیشــی گرفــن
ـح نَف َْسـ ُه َو قَـ َّد َم ت َ ْوبَتَ ُه َو
و چیــره شــدن بــر شــهوات ،نتیجـهی تــرس از خداونــد اســت« :فَات َّ َقــی َعبْـ ٌد َربَّـ ُه ن ََصـ َ
ـب شَ ـ ْه َوت َ ُه» (هــان ،خطبـهی  .)64در آغــاز خطبـهی متقیــن کــه از امــام علــی(ع) درخواســت میشــود تــا
َغلَـ َ
اهــل تقــوی را توصیــف فرمایــد ،ســفارش میشــود کــه خداترســی و نیکــوکاری رسلوحـهی عمــل قـرار گیــرد:
«یــا هــام إتــق اللــه و أحســن إِ َّن اللَّـ َه َمـ َع ال َِّذیـ َن اتَّ َقـ ْوا َوال َِّذیـ َن ُهـ ْم ُم ْح ِسـ ُنون ».بدینســان ،آیـهای از قــرآن
(نحــل )128 :را کــه در آن امــر بــه تقــوی شــده اســت ،بــه تقــوای از خداونــد تفســیر میکنــد .ایــن آیــه را
میتــوان بــه دو صــورت ترجمــه کــرد .1 :خــدا بــا کســانی اســت کــه پرهیــز (خــودداری) میکننــد و  .2خــدا
بــا کســانی اســت کــه نگـران هســتند و میترســند .ســخن حــرت امیــر(ع) بــا ترجمـهی دوم ســازگار میآیــد.
 .6-2-2مرتبهی دوم تقوا در ساحت احساس
پــارهای از مــوارد کاربــرد واژهی تقــوا در نهجالبالغــه را میتــوان بــر مراحلــی باالتــر از تــرس از خــدا بــه
ســبب انجــام گنــاه و نافرمانــی از تکلیــف اطــاق کــرد .در ایــن مــوارد ،غالبـاً خداترســی بــه معنــای دلهــره
و نگرانــی از دســت دادن رسمایــه و نرســیدن بــه ســعادت اســت« :اتَّ ُقــوا اللَّـ َه ِع َبــا َد اللَّـ ِه َو بَــا ِد ُروا آ َجالَ ُکـ ْم
ِبأَ ْع َملِ ُکـ ْم َو ابْتَا ُعــوا َمــا یَ ْب َقــی لَ ُکـ ْم بــه مــا یَـ ُز ُول َع ْن ُکـ ْم» (نهجالبالغــه ،خطبـهی  .)64در اینجــا ،از بنــدگان
خداونــد خواســته میشــود تــا پــروای او داشــته باشــند و بــا کــردار نیکــو بــر مــرگ پیشــی جوینــد و در
دادوســتدی رشکــت کننــد و آنچــه را باقــی میمانــد ،در برابــر آنچــه از دســت م ـیرود ،صاحــب شــوند و
رسمایـهی عمــر را ضایــع نگرداننــد؛ زیـرا مــرگ و کــوچ بــه رسای باقــی امــری حتمــی اســت و بنابرایــن ،بایــد
زاد و توشـهی ســفر فراهــم کــرد.
کانـون تـرس در ایـن مـوارد ،مفهـوم سـود و زیـان در معاملـهای اسـت کـه احتمال اتلاف رسمایـه نیـز
در آن وجـود دارد ،چنانکـه «خسران» بـه زیـان در رسمایـه تعبیـر شـده اسـت« :إِنَّ ْ ِ
ُسر﴿﴾
الن َْسـانَ لَ ِفـی خ ْ ٍ
الصالِ َح ِ
ـات» (عصر .)3 :در نهجالبالغـه نیـز آمـده اسـت« :فَاتَّقُـوا اللَّ َه ال َِّـذی نَ َف َع ُک ْم
إِ َّل الَّ ِذیـ َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا َّ
َ
تن َعلَ ْیکُـ ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه فَ َع ِّب ُدوا أنْف َُسـ ُک ْم لِ ِع َبا َدتِ ِه َو ا ْخ ُر ُجوا إِلَ ْیـ ِه ِم ْن َح ِّق طَا َع ِت ِه»
بِ َ ْو ِعظَ ِتـ ِه َو َو َعظَکُـ ْم ِبر َِسـالَ ِت ِه َو ا ْم َ َّ
(همان ،خطبـهی  .)198فرصـت عمـر و ویژگیهـای تکوینـی در آفرینش آدمـی و همچنین پنـد و اندرزهای
ترشیعـی ،نعمـت خداونـدی اسـت و رسمایـهای را تشـکیل میدهـد کـه بـا کار و تلاش بـه سـعادت و فلاح
میانجامـد .دربـارهی ایـن رسمایـه و نحـوهی بهکارگیـری آن از آدمـی سـؤال میشـود و انتظار مـیرود که آن
را در راهـی درسـت مصرف کـرده باشـد« :اتَّقُـوا اللَّ َه ِفی ِع َبـا ِد ِه َو ب َِلا ِد ِه فَ ِإنَّکُـ ْم َم ْسـئُولُو َن َحتَّی َعـنِ الْ ِبقَا ِع َو
الْ َب َهائِـمِ » (هامن ،خطبـهی .)167
از کسـی کـه وجـود و همـهی کامالت خویش را نعمـت خداوند میبیند و همـهی دارایی خویش را فضل
و احسـان او تلقـی میکنـد ،انتظـار مـیرود که از این دارایی در مسـیر خاصـی بهرهبرداری کنـد و آن را ارزان
نفروشـد و از کف ندهد .چنین کسـی دامن همت به کمر میزند و از دلبسـتگیها میرهد ،پیوسـته تالش
میکنـد و چـاالک بـه عمـل میپـردازد ،بـه انجـام کارهـای نیکـو میشـتابد ،مهلت عمـر را غنیمت میشمارد
و بهسـوی سـعادت و فلاح میشـتابد« :اتَّقُـوا اللَّـ َه تَ ِق َّیـ َة َمـ ْن شَ ـ َّم َر تَ ْجرِیدا ً َو َجـ َّد تَشْ ـ ِمیرا ًَ ،و کَ َّم َش ِفـی َم َهلٍ
َو بَـا َد َر َعـ ْن َو َجـلٍَ ،و نَظَـ َر ِفـی کَـ َّر ِة الْ َم ْوئِلِ َو َعا ِق َبـ ِة الْ َم ْص َد ِر َو َم َغ َّبـ ِة الْ َم ْر ِجعِ» (هامن ،حکمت  .)210تشـمیر
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بـه معنـای شـتاب در اطاعـت امر اسـت و این شـتاب ناشـی از تـرس و دلهرهی از دسـت دادن فرصـت و تباه
کردن رسمایه اسـت (هاشـمی خوئـی ،1358 ،ج  ،1ص .)280
 .6-2-3تقوا در مرتبهی سوم از ساحت احساس
درک عظمــت خداونــد و حقــارت خویشــن در ســاحت بــاور ،بــه احســاس هیبــت و رشم در ســاحت
احســاس میانجامــد .انســان در ایــن مرتبــه ،خویشــن را در محــر محبــوب زیبــا و کاملــی میبینــد و
درنتیجــه ،هیمن ـهی کــال و جــال مطلــق دلیــری را از او میســتاند .از او ،در او و بهســوی او میگریــزد؛
زی ـرا جــز او چیــزی منیبینــد و اســتقاللی ب ـرای چیــزی قائــل نیســت .همهچیــز را در احاط ـهی وجــودی
او میبینــد و بــه گســرهی حاکمیــت او را بــر هم ـهی هســتی اع ـراف میکنــد« :و ال یمکــن الف ـرار مــن
حکومتــک» (دعــای کمیــل) .او همچــون طفلــی اســت کــه در گریــز از مــادر ،پناهگاهــی جــز او بـرای خــود
منیبینــد و از او بــه خــود او پنــاه میبــرد« :فات َّ ُقــوا اللَّـ َه ِعبَــا َد اللَّـ ِه َو ِفـ ُّروا إِلَــی اللَّـ ِه ِمـ َن اللَّـ ِه َو ا ْمضُ ــوا ِفــی
الَّـ ِـذی نَ َه َج ـ ُه لَ ُک ـ ْم َو قُو ُمــوا بــه مــا َع َصبَ ـ ُه ِب ُک ـ ْم» (نهجالبالغــه ،خطب ـهی .)24
در ایـن مرتبـه از تقـوا ،رشم از خداونـد بیامریهـای دل را درمـان میکنـد ،کوردلـی را از میـان میبـرد ،به
آدمـی بصیـرت میبخشـد ،بیماری بدنهـا را شـفا میدهـد ،تباهـی سـینهها را نیکـو میکند ،آب پاکـی برای
پاکیـزه سـاخنت آلودگـی جانهـا اسـت و زنـگار دیدگان را صیقـل میزند« :فَـ ِإ َّن تَقْـ َوی اللَّـ ِه َد َوا ُء َدا ِء قُلُو ِب ُک ْم َو
ص َع َمی أَفْ ِئ َدتِ ُک ْم َو ِشـفَا ُء َم َر ِض أَ ْج َسـا ِدکُ ْم َو َص َل ُح ف ََسـا ِد ُص ُدو ِرکُ ْم َو طُ ُهو ُر َدن َِس أَنْف ُِسـ ُک ْم َو ج َِل ُء [ ِغشَ ـا ِء]
بَ َ ُ
ْ
َ
َ
َعشَ ـا أبْ َصا ِرکُ ْم َو أ ْم ُن فَ َز ِع َجأ ِشـ ُک ْم َو ِضیَا ُء َسـ َوا ِد ظُلْ َم ِت ُک ْم» (هامن ،خطبهی  .)198منتهای خشـنودی خداوند،
رسـیدن بـه ایـن مرتبـه از تقواسـت کـه خـود را در برابـر دیـدگان حـق ببینند؛ زیـرا آنـان در دسـتان توانای او
هسـتند و تلاش آنـان در قبضـهی قـدرت اوسـتَ « :و أَ ْو َصاکُـ ْم بِالتَّقْـ َوی َو جعلها ُم ْنتَ َهـی ِرضَ ـا ُه َو َحا َجتَ ُه ِم ْن
َخلْ ِقـ ِه ،فَاتَّقُـوا اللَّـ َه ال َِّـذی أَنْتُـ ْم ِب َع ْی ِنـ ِه َو نَ َو ِاصیکُـ ْم ِب َی ِـد ِه َو ت َ َقلُّ ُبکُـ ْم ِفـی قَ ْبضَ ِتـ ِه» (هامن ،خطبـهی  .)183امام
علـی(ع) هنـگام سـفارش فرزندانـش بـه تقـوی ،از سـطح اینکـه آنـان را در سـطح گنـاه بیـم دهـد و به کسـب
پـاداش دغدغهمنـد سـازد ،فراتـر مـیرود و زهد و اعـراض از دنیا را طلب میکنـد« :أُ ِ
وصیک َُم به تقـوی اللَّ ِهَ ،و
ـی ٍء ِم ْن َها ُزو َِی َع ْنک َُم( »...همان ،نامهی  .)47این مرتبه از تقوا،
أَلَّ تَ ْب ِغ َیـا ال ُّدنْ َیـا َو إِ ْن بَ َغتْک َُما َو لَ تَأْ َسـفَا َعلَی شَ ْ
احسـاس رشم در برابر عظمت خداوند و محبت اوسـت .انسـان متقی خود را در بند صاحبخانهی هسـتی
میبینـد ،بـه او عشـق مـیورزد و در آتـش محبـت او گداختـه میشـود .او نـه در بنـد بیـم از کیفـر خداونـد
اسـت و نـه دغدغـهی پـاداش و انعـام دارد ،بلکه بی تاب دیدار دوسـت اسـت:
خالف طریقت بود کاولیا
گر از دوست چشمت به احسان اوست

 متنا کنند از خدا جز خدا
تو در بند خویشی نه در بند دوست
(سعدی ،1372 ،ص )376

بدینســان ،در مرتب ـهی برتــر از تقــوا ،انســان متقــی ،اهــل دلــی اســت کــه در اندیشــه و تأمــل غــرق
ـب شَ ـغ ََل التَّ َف ُّکـ ُر قَلْبَـ ُه
اســت و خــوف ،بــدن او را بــه ســختی میانــدازد« :فَاتَّ ُقــوا اللَّـ َه ِعبَــا َد اللَّـ ِه ت َ ِقیَّـ َة ِذی لُـ ٍّ
ـب الْ َخ ـ ْو ُف بَ َدنَـ ُه» (نهجالبالغــه ،خطب ـهی .)83
َو أَن َْصـ َ

البالغه
تفکیک ساحتهای احساسی و ارادی تقوا در نهج
و تعامل آنها با ساحتهای باور ،کردار و گفتار
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 .6-3مراتب تقوا و مکاتب اخالق هنجاری
در اخــاق هنجــاری کــه در کنــار اخــاق کاربــردی و فرااخــاق ،مباحــث فلســفهی اخــاق را تشــکیل
میدهنــد ،از مــاک خــوب و بــد بــودن اعــال بحــث میشــود .در پاســخ ،ســه دیــدگاه عمــده در ایــن زمینــه
مطرحشــده اســت (گنســلر ،1385 ،ص :)251
 .1تکلیفگرایی :مالک خوبی و بدی اعامل ،مطابقت کردن و نکردن آنها با تکلیف است؛
 .2پیامدگرایی :مالک خوبی و بدی اعامل ،پیامدها و نتایج خیر آن و میزان سعادت حاصل از آن است؛
 .3فضیلتگرایــی :مــاک خوبــی و بــدی کردارهــا آن اســت کــه از خصــال مثبــت (فضائــل) یــا منفــی
(رذایــل) ناشــی شــوند.
هریــک از ایــن دیدگاههــای س ـهگانه ،تفســیرها و انــواع گوناگونــی دارنــد .گفتنــی اســت کــه میتــوان
در دیدگاهــی جامــع ،ایــن ســه دیــدگاه را در سلســله مراتبــی از انگیــزهی عمــل اخالقــی دســتهبندی کــرد.
بــر اســاس تکلیفگرایــی ،فعلــی اخالقــی اســت کــه انگیــزهی آن انجــام وظیفــه و تکلیــف باشــد .در مقابــل،
دیــدگاه پیامدگرایانــه بــه نتایــج حاصــل از فعــل نظــر میکنــد و بــه ســنجش لــذت (خوشــبختی) ناشــی از آن
میپــردازد و انگیــزهی ســعادتجویانه دارد؛ امــا فضیلتگرایــی را میتــوان توجــه بــه خوبــی و بــدی افعــال
بــر ایــن اســاس دانســت کــه آیــا خــود عمــل فینفســه از ویژگــی فضیلتمندان ـهی نفــس ناشــی میشــود
و بـرای او برتــری (فضــل) محســوب میشــود یــا از خباثــت نفــس منتــج شــده اســت و بـرای نفــس ،پســتی
(رذیلــت) بهشــار میآیــد .بدینســان ،مراتــب تقــوا و عبــادت در نهجالبالغــه (عبــادت بــردگان ،بازرگانــان
و آزادگان) ،بــه ترتیــب بــا انگیزههــای تکلیفگرایانــه ،پیامدگرایانــه و فضیلتگرایانــه قابــل انطبــاق اســت.

 .7تقوا در ساحت اراده

پرهیــز دومیــن مؤلفـهی معنــای تقــوا اســت .از لحــاظ زمانــی ،معمــوالً تــرس مقــدم بــر پرهیــز اســت؛
یعنــی احســاس مقــدم بــر اراده و خواســت اســت .اگــر آدمــی از خطــر محتملــی برتســد و نگـران باشــد ،برای
پرهیــز از آن تصمیــم میگیــرد .تقــوا در ســاحت تصمیــم نیــز ،مراتــب و مــدارج گوناگــون دارد؛ زیـرا معنــای
پرهیــز در ســاحت اراده ،متناســب بــا مراتــب تقــوا در احســاس متفــاوت خواهــد بــود.
 .7-1مرتبهی نخست تقوا در ساحت اراده
متناظــر بــا مرتبـهی نخســت اراده در ســاحت احســاس ،یعنــی تــرس از عدالــت و انتقــام خداونــد و کیفر
و عقوبــت او ،تقــوا در ســاحت اراده بــه معنــای پرهیــز از گنــاه و نافرمانــی اســت .بدینســان ،در بســیاری
از مــوارد ،بایــد تقــوا را پرهیــز از گنــاه ترجمــه کــرد« :أَ َل َو إِ َّن الْ َخطَایَــا َخ ْیـ ٌـل شُ ـ ُم ٌس ُح ِمـ َـل علیهــا أَ ْهلُ َهــا َو
ـت ِب ِهـ ْم ِفــی ال َّنــارِ ،أَ َل َو إِ َّن التَّ ْقـ َوی َمطَایَــا ُذ�لُـ ٌـل ُح ِمـ َـل علیهــا أَ ْهلُ َهــا َو أُ ْعطُــوا أَ ِز َّمتَ َهــا
ـت لُ ُج ُم َهــا فَتَ َق َّح َمـ ْ
ُخلِ َعـ ْ
فَأَ ْو َر َدتْ ُه ـ ُم الْ َج َّن ـةَ» (نهجالبالغــه ،خطب ـهی  .)16گناهــان از امیــال و هواهــای نفــس ناشــی میشــوند .ایــن
هواهــا و کشـشها هامننــد اســبان رسکــش هســتند کــه ســوارانی بــر آن نشســتهاند و لــگام و افســار آنــان
آزاد اســت .ایــن اســبان ،ســواران خــود را در دوزخ بــه زمیــن خواهنــد زد؛ امــا تقــوا (پرهیــز) هامننــد موکبــی
راهــوار و رام اســت کــه زمــام آن در اختیــار ســوار خویــش اســت و او را بــه ســامت بــه بهشــت میرســاند.
در اینجــا مفهــوم تقــوا کام ـاً در برابــر کشــاکش احساســی امیــال ق ـرار میگیــرد و بنابرایــن ،معنایــی جــز
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اراده و تصمیــم در مهــار آنهــا و مقابلــه بــا رسکشــی نــدارد.
افــزون بــر کش ـشهای نفســانی و شــهوات ،وسوس ـههای شــیطان نیــز آدمــی را بــه گنــاه میکشــد و
تقــوا در برابــر آن توصیــه میشــود« :ات َّ ُقــوا َم ـ َدار َِج الشَّ ـیْطَانِ َو َم َها ِب ـ َط الْ ُع ـ ْد َوانِ » (هــان ،خطب ـهی .)151
بدینســان ،تقــوا ،پرهیــز از ورود بــه راههــای شــیطان و ســقوط در دام کینــه و دشــمنی اســت .فرمانبــرداری
خداونــد ،آدمــی را از عوامــل گســردهی نابــودی حفــظ میکنــد و امــور وحشــتناک را از وی دور میســازد و
از گرمــای افروختــه دوزخ مانــع میشــود« :فَـ ِإ َّن طَا َعـ َة اللَّـ ِه ِحـ ْر ٌز ِمـ ْن َمتَالِـ َـف ُم ْکتَ ِن َفـ ٍة َو َم َخــاو َِف ُمتَ َوقَّ َعـ ٍة َو
أُ َوا ِر نِیـ َرانٍ ُموقَـ َد ٍة» (هــان ،خطبـهی  .)198پرهیــز از گناهــان دشــوار اســت امــا بــه تدریــج از دشــواری آن
ـت َع ْنـ ُه الشَّ ـ َدائِ ُد بَ ْعـ َد
کاســته میشــود و تلخــی آن بــه شــیرینی مبــدل میگــردد« :فَ َمـ ْن أَ َخـ َذ بِالتَّ ْقـ َوی َع َزبَـ ْ
ـت لَ ـ ُه ْالُ ُمــو ُر بَ ْع ـ َد مرارتهــا» (هــان) .ورع کــه یکــی از باالتریــن مراتــب تحقــق عملــی
ُدنُ ِّو َهــا َو ا ْحلَ ْولَـ ْ
پرهیــز و تصمیــم بــه تــرک گنــاه اســت ،همچــون ســپری در برابــر گنــاه و کیفــر اســتَ « :و الْ ـ َو َر ُع ُج َّن ـةٌ»
(هــان ،حکمــت .)4
 .7-2تقوا در مرتبهی دوم از ساحت ارادی
هنگامیکــه از تقــوا همچــون زاد و توشــه ســفر ســخن م ـیرود ،آن را بــه مثابــه رسمای ـهای در نظــر
گرفتهایــم کــه بــا آن بــه اعــال خویــش ارزش میدهیــم و آن را در دادوســتد نهایــی قابلعرضــه میکنیــم.
ایــن کاالی پربهــا را خداونــد خریــداری میکنــد و بهــای آن را کــه ســعادت و پــاداش ابــدی اســت ،بــه مــا
پرداخــت میکنــد .بــه بیــان امــام علــی(ع) ،زندگــی پیمــودن راهــی دور و مشــقتبار اســت و بـرای پیمــودن
آن چــارهای جــز آن نیســت کــه بــا خویشــن توشــه برداریــم؛ امــا نکتــه آن اســت کــه اگــر در ایــن راه توشـهی
مــا ســنگین باشــد ،خــود مانــع از پیمــودن راه میشــود .بدینســان ،توشـهی راه زندگــی بایــد هــم آدمــی را
بینیــاز ســازد و هــم مانــع رسعــت او نشــودَ « :و ا ْعلَـ ْم أَ َّن أَ َما َمــکَ طَرِیقـاً ذَا َم َســافَ ٍة بَ ِعیـ َد ٍة َو َمشَ ـ َّق ٍة شَ ـ ِـدی َد ٍة
َو أَنَّـ ُه َل ِغ َنــی ِبــکَ ِفیـ ِه َعـ ْن ُح ْســنِ ِال ْرتِ َیــا ِد َو قَـ ْد ِر بَ َل ِغــکَ ِمـ َن الـ َّزا ِد َمـ َع ِخ َّفـ ِة الظَّ ْهـ ِر فَـ َـا تَ ْح ِملَـ َّن َعلَــی
ظَ ْهـرِکَ فَـ ْو َق طَاقَ ِتــکَ فَ َی ُکــو َن ثِ ْقـ ُـل َذلِــکَ َوبَــالً َعلَ ْیــکَ» (هــان ،نامـهی .)31
امــا بــا چــه زاد و توشـهای میتــوان در عیــن خودکفایــی ،ســبکبال بــود و در عیــن بینیــازی ،راه را پــر
شــتاب پیمــود .پاســخ ایــن اســت کــه پرهیــز از اتــاف عمــر و از دســت دادن رسمایـهی نعمــت الهــی ،بهرتین
زاد و توشــه اســت .هنگامیکــه امــام(ع) در بازگشــت از صفیــن در بیــرون کوفــه ،بــه گورســتان میرســد،
بــه لشــکریان و همراهــان فرمــان ایســت میدهــد و بــه مــردگان را خطــاب میکنــد کــهای تنهایــان! ای
وحشــت زدگان! ای خاکیــان و ای بــی کســان! پــس از شــا ،دیگ ـران در خانههــای شــا مســکن گرفتنــد،
همرسانتــان ازدواج کردنــد و دارایــی شــا تقســیم شــد .شــا چــه خــر داریــد؟ پــس بــه یــاران خویــش روی
منــود و فرمــود :اگــر بــه آنــان اجــازهی ســخن گفــن داده میشــد ،بــه شــا خــر میدادنــد کــه «أَ َّن َخ ْی ـ َر
الـ َّزا ِد التَّ ْقــوی» (هــان ،حکمــت .)130
رسمســتی از نعمتهــای خداونــد ،آدمــی را در غفلــت فــرو میبــرد و رسمایـهی او را از تبــاه میســازد:
«فَات َّ ُقــوا َسـ َک َر ِ
ات ال ِّن ْع َمـ ِة َو ا ْحـ َذ ُروا بَ َوائِـ َـق ال ِّن ْق َمـ ِة» (هــان ،خطبـهی  .)151تنهــا راه جلوگیــری از زیــان و
تباهــی ،پرهیــز از غفلــت اســت .درخــت زندگــی بایــد بــر ریشـهی تقــوا برویــد تــا نابــود نشــود و کشــتزار
عمــر بایــد بــا آب تقــوا ســیراب گــردد تــا تشــنه نشــود و نخشــکد« :لَ یَ ْهلِــکُ َعلَــی التَّ ْق ـ َوی ِس ـ ْن ُخ أَ ْصــلٍ َو
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لَ یَظ َْمُهــا َز ْر ُع قَـ ْو ٍم» (هــان ،خطب ـهی  .)16الزم ـهی پرهیــز از زیــان در رسمای ـهی عمــر ،شــتاب و پیشــی
گرفــن بهســوی انجــام خیــرات اســت .کســی کــه مــرگ را قطعــی میدانــد و دامئــاً آن را بــه یــاد دارد،
در مبــادرت بــه کارهــای نیــک و تهی ـهی زاد و توشــه ب ـرای زندگــی دیگــر ،مســتی و کاهلــی بــه خــود راه
ـب الْ ُم َح َّر َمـ ِ
منیدهــدَ « :مــنِ اشْ ـتَ َاق إِلَــی الْ َج َّنـ ِة َسـ َـا َعــنِ الشَّ ـ َه َو ِ
ـات َو َمـ ْن
ات َو َمـ ْن أَشْ ـف ََق ِمـ َن ال َّنــا ِر ا ْجتَ َنـ َ
ـب الْ َم ـ ْوتَ َســا َر َع إِلَــی الْ َخ ْی ـ َر ِ
َز ِه ـ َد ِفــی ال ُّدنْ َیــا ْاس ـتَ َها َن بِالْ ُم ِصی َبـ ِ
ات» (هــان ،حکمــت .)31
ـات َو َمــنِ ا ْرتَ َقـ َ
تبــاه ســاخنت فرصــت عمــر ،جــز انــدوه در پــی نــدارد« :إضاعــه الفرصــه غصــه» (هــان ،حکمــت .)114
 .7-3مرتبهی سوم تقوا در ساحت اراده
واالتریــن مراتــب پرهیــز ،از احســاس خشــیت و رشم رسچشــمه میگیــرد و انســان متقــی از هــر آنچــه
َــل
او را از یــاد خداونــد غافــل میکنــد و دل او را بــه خــود مشــغول میســازد ،مــی پرهیــزدَ « :مــ ْن ق َّ
َحیَــا ُؤ ُه قَـ َّـل َو َر ُع ـ ُهَ ،و َم ـ ْن قَـ َّـل َو َر ُع ـ ُه َمــاتَ قَلْبُ ـ ُه» (هــان ،حکمــت  .)349در قــرآن ،پرهیــزکاران حقیقــی
ـم ِم ـ ْن َذکَ ـ ٍر َوأُنْ َثــی
برتریــن جایــگاه را دارنــد و نــزد خداونــد گرامیتریــن انســانها هســتند« :إِنَّــا َخلَ ْق َناکُـ ْ
ـم» (حجـرات .)13:تقــرب بــه درگاه الهــی
ـم ِع ْنــدَ اللَّـ ِه أَتْقَاکُـ ْ
ـم شُ ـ ُعو ًبا َو َق َبائِـ َـل لِ َت َعا َر ُفــوا إِنَّ أَکْ َر َمکُـ ْ
َو َج َعلْ َناکُـ ْ
واالتریــن مقامــی اســت کــه بــا پرهیــز و إع ـراض از غیــر او حاصــل میگــردد و از آن بــه «عنــد رب» یــاد
ـات َونَ َهـ ٍر ﴿﴾ ِفــی َم ْق َعـ ِد ِصــدْقٍ ِع ْنــدَ َملِیـ ٍ
میشــود« :إِنَّ الْ ُم َّت ِقیـ َن ِفــی َج َّنـ ٍ
ـک ُم ْق َتـ ِدرٍ» (قمــر .)55 :بدینســان،
متقیــن نهتنهــا در بهشــت و پــاداش الهــی خواهنــد بــود و بــه ســعادت ،فــوز و فــاح خواهنــد رســید ،بلکــه
جایگاهــی در جــوار حــرت حــق خواهنــد یافــت و بــدو نزدیــک خواهنــد بــود.
همـهی درجــات تقــوا و پرهیــز ،مطلــوب و موجــب خشــنودی خداونــد اســت؛ امــا منتهــای خشــنودی
خداونــد و «رضــوان اکــر» او مرتبـهای اســت کــه انســان از زنجیــر همـهی تعلقــات و وابســتگیها برهــد و
دل بهســوی خداونــد داشــته باشــد و انگیــزهی او جــز رســیدن بــه معشــوق و لقــای محســوب نباشــدَ « :و
أَ ْو َصاکُ ـ ْم بِالتَّ ْق ـ َوی َو جعلهــا ُم ْنتَ َهــی ِرضَ ــا ُه َو َحا َجتَ ـ ُه ِم ـ ْن َخلْ ِق ـ ِه» (نهجالبالغــه ،خطب ـهی  .)183إع ـراض از
غیــر خداونــد و بیمیلــی نســبت بــه دنیــا ،ویژگــی اساســی ایــن مرتبــه از تقواســت« :أرادتهــم الدنیــا فلــم
یریدوهــا و أرستهــم ففــدوا انفســهم منهــا» (هــان ،خطب ـهی  .)193جلوهگریهــای دنیــا دل پارســایان را
منیربایــد و آنــان را فریفتــه منیســازد و درنتیجــه ،دنیــا را اراده منیکننــد .دنیــا منیتوانــد آنــان را بــه بنــد
خویــش کشــد؛ زی ـرا بــه بهــای جــان خویــش از اســارت آن رهایــی مییابنــد.
راه یافــن بــه وصــال حــق ،برتریــن خواســتهی عاشــق حقیقــی اســت .همـهی کوشــش عاشــق آن اســت
کــه بــه بــارگاه محبــوب راه یابــد و رس بــر آســتان او نهــد .رسبلنــدی و رسافـرازی عاشــق در همیــن اســت کــه
در داو اول ،بــا نقــد جــان خویــش دو عــامل را بــه یــک نظــر ،بــه جــال مطلــق ببــازد:
بر آستان جانان گررستوان نهادن

اهل نظر دو عامل در یک نظر ببازند

گلبانگ رسبلندی بر آسامن توان زد

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد
(حافظ ،1363،ص )81

« َمــا َع َب ْدتُــکَ َخ ْوفـاً ِمـ ْن نَــارِکَ َو الَ طَ َمعـاً ِفــی َج َّن ِتــکَ لَ ِکـ ْن َو َج ْدتُکَ أَ ْهـاً لِلْ ِع َبــا َد ِة فَ َع َب ْدت ُک» (مجلســی،
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 ،1404ج  ،69ص  .)287خلــوص در عبــادت و پرهیــز از غیــر خداونــد شــاخصهی عبــادت عاشــقانه اســت.
عشــق اســت کــه ســودای غیــر معشــوق را از دل عاشــق میزدایــد و عمــل او را از شــائبهی انگیزههــای
ـم لِ َو ْجـ ِه اللَّـ ِه
دیگــر پــاک میســازدَ « :ویُطْ ِع ُمــونَ الطَّ َعــا َم َعلَــی ُح ِّبـ ِه ِم ْسـ ِکی ًنا َویَ ِتیـ ًـا َوأَ ِســی ًرا ﴿﴾ إِنَّ َــا نُطْ ِع ُمکُـ ْ
ـم َجـ َزا ًء َو َل شُ ـکُو ًرا» (انســان 8 :و .)9
َل نُرِیــدُ ِم ْنکُـ ْ
آنچـه پارسـای عاشـق را خالـص میکنـد ،عظمـت خداوند اسـت که سـبب میشـود غیـر خـدا در دیدهی
او خـرد و حقیـر آیـدَ « :عظُـ َم الْخَالِ ُـق ِفـی أَنْف ُِسـ ِه ْم ف ََص ُغ َر َما ُدونَـ ُه ِفی أَ ْع ُی ِنهِـ ْم» (نهجالبالغه ،خطبـهی .)193
شـوق لقـای الهـی بهگونـهای پارسـایان را در برمیگیـرد کـه اگر مـرگ مقدر نبود ،لحظـهای روح در بـدن آنان
اسـتقرار منییافـتَ « :و لَـ ْو َل ْالَ َج ُـل ال َِّـذی کَتَ َب اللَّ ُه لَ ُهـ ْم َعلَ ْی ِه ْم لَ ْم ت َْسـتَ ِق َّر أَ ْر َوا ُح ُه ْم ِفی أَ ْج َسـا ِد ِه ْم طَ ْرفَ َة َع ْینٍ
َـاب» (هامن).
اب َو َخ ْوفاً ِم َن الْ ِعق ِ
شَ ـ ْوقاً إِلَـی الثَّـ َو ِ

 .8تقوا در ساحت کردار و نسبت آن با ساحتهای دیگر

روشــن اســت کــه تقــوا در هــر دو مؤلفـهی خــود ،یعنــی تــرس در ســاحت احســاس و پرهیــز در ســاحت
اراده ،در عقایــد و شــناختهای انســان متقــی ریشــه دارد و در کــردار آدمــی ظاهــر میشــود .در وهل ـهی
نخســت و بهصــورت معمــول ،کــردار آدمــی را متأثــر از ســه الیـهی درونــی باورهــا ،احساســات و خواســتهها
میدانیــم ،هرچنــد بــا دقــت و تحلیــل بیشــر ،تأثیــر کــردار بــر شــکلگیری الیههــای درونــی و تقویــت و
تضعیــف باورهــا ،احساســات و خواســتهها نیــز روشــن میگــردد.
 .8-1تأثیر تقوا در ساحت احساسات بر ساحت کردار
شـبزندهداری ،تهجــد ،منــاز ،گریســن و زاری منونههــای تأثیــر تقــوا در ســاحت احساســات بــر ســاحت
کــردار اســت .البتــه ایــن تأثیــر مراتبــی دارد و بدینســان مــواردی کــه اشــاره شــد ،ب ـرای اف ـراد گوناگــون،
متفــاوت خواهــد بــود؛ مثـاً منــاز یــا شـبزندهداری درجــات گوناگــون دارد و هــر انســانی بــر حســب درجــه
و مرتب ـهی خداترســی ،از درجــات تهجــد و منــاز بهرهمنــد میشــود .برخــی از تــرس گنــاه زاری میکننــد و
عــدهای بـرای کســب پــاداش میگرینــد؛ امــا اولیــای الهــی از فـراق خداونــد در تبوتــاب هســتند.
 .8-2تأثیر تقوا در ساحت اراده بر ساحت کردار
عمــده نتایــج و آثــار تقــوا از ایــن قبیــل اســت؛ زیـرا اراده در تعییــن رفتــار آدمــی نقــش اصلــی را ایفــا
میکنــد .قــدرت خویشـنداری و پرهیــز از انجــام گناهــان و نیــز تصمیــم راســخ و نیرومنــد ،رشط پیمــودن
ط و تفریــط (میانـهروی) ،فروتنــی و پرهیــز از کــر و غــرور ،پرهیــز از
رصاط مســتقیم اســت .پرهیــز از افـرا 
تنپــروری و تنآســایی ،اجتنــاب از آز و بخــل ،دوری از تندخویــی ،مداومــت بــر پیمــودن راه دیــن و حفــظ
بردبــاری ،آراســتگی بیرونــی و آرامــش درونــی از آثــار عملــی پرهیــزکاری اســت.
 .8-3تأثیر کردار پرهیزکارانه بر ساحت عواطف و احساسات
پرهیـزکاری میتوانـد بـر عواطـف و احساسـات مؤثـر افتـد و آنهـا را سـامان دهـد .انسـان پرهیـزکار بـا
خوانـدن قـرآن ،بـه اوج عواطـف انسـانی در برابـر خداونـد دسـت مییابـد .بـا خوانـدن آیاتـی کـه در آنهـا
تشـویق وجـود دارد ،نهـال شـوق در دل آنـان بارور میشـود و دیدهی روحشـان در آنها خیره میگـردد و آنها
را نصبالعیـن خویـش قـرار میدهنـد .در مقابـل ،بـا مـرور بر آیاتـی که بیـم میدهند ،گوش جـان خویش را
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بـرای شـنیدن آن بـاز میکننـد و صـدای زبانههـای آتش را میشـنوند (هامن ،خطبـهی  .)193افزون بر شـوق
و خـوف ،لـذت و انـدوه نیـز از آثار تقوا در سـاحت احساسـات اسـت« :قُلُوبُ ُهـ ْم َم ْح ُزونَةٌ» (همان) و « َو لَ ْو َل
ـب اللَّـ ُه [لَ ُهـ ْم] َعلَیْهِـ ْم لَ ْم ت َْسـتَ ِق َّر أَ ْر َوا ُح ُهـ ْم ِفی أَ ْج َسـا ِد ِه ْم طَ ْرفَ َة َعیْـنٍ » (هامن).
ْالَ َج ُـل ال َِّـذی کَتَ َ
 .8-4تأثیر تقوا بر ساحت اراده
بــا مداومــت بــر عمــل پرهیزکارانــه ،صفاتــی در آدمــی نیــرو میگیــرد کــه عــزم و ارادهی او را جهــت
میدهــد و تقویــت میکنــد .صــر و حلــم در اثــر پذیــرش ســختیها و پیوســتگی در تحمــل دشــواریها
قــوت میگیــرد .بــا اجتنــاب از گســتاخی و گنــاه ،ویژگــی عفــت در نفــس جــان میگیــرد .بیاعتناییهــای
پیدرپــی بــه کاالی دنیــوی ،زهــد را در درون ملکــه میکنــد و اکتفــا نکــردن بــه انجــام اعــال انــدک ،راه را
ب ـرای اســتقرار فضیلــت همــت بــاز میکنــد.
 .8-5تأثیر تقوا بر ساحت شناخت و باور
تقــوا در دو ســاحت احســاس و اراده و آثــار آن در ســاحت کــردار و گفتــار میتوانــد بــر ســاحت بــاور
و شــناخت تأثیــر گــذارد .ایــن نــوع از تأثیــر ،بیشــر در ارتبــاط بــا تقویــت بصیــرت و ایــان قلبــی مطــرح
میشــود .بدینســان ،تقــوا کوردلــی را از میــان میبــرد و زنــگار از دیــدگان میزدایــد« :فَ ـ ِإ َّن تَ ْق ـ َوی اللَّ ـ ِه...
ـر َع َمــی أَفْ ِئ َدتِ ُک ـ ْمَ ...و ِجـ َـا ُء َعشَ ــا أَبْ َصا ِرکُـ ْم» (هــان ،خطب ـهی  .)198بــا پرهیــز از گنــاه و تــرک هــوای
بَـ َ ُ
نفــس و مبــارزه بــا امیــال ،راه راســت بهروشــنی دیــده میشــود و پرتــو آن آشــکار میگــردد .تقــوا بــا
فرونشــاندن غبــار گرایشهــا ،موانــع دیــدن حقیقــت را از میــان برم ـیدارد و دل آدمــی را بــه نــور یقیــن
ـر طَرِی َقـ ُه َو َسـلَکَ َسـبِیلَ ُه َو َعـ َر َف َم َنــا َر ُه  ...فَ ُهـ َو ِمـ َن
منــور میســازد« :فَ َخـ َر َج ِمـ ْن ِص َفـ ِة الْ َع َمــی ...قَـ ْد أَبْـ َ َ
الْیَ ِقیــنِ َعلَــی ِمثْــلِ ضَ ـ ْو ِء الشَّ ـ ْم ِس» (هــان ،خطبـهی .)87
حقیقت رسایی است آراسته

نبینی که جایی که برخاست گرد

هوا و هوس گرد برخاسته

نبیند نظر گرچه بیناست مرد
(سعدی ،1372 ،ص )301

بــا میرانــدن نفــس و هواهــای آن ،عقــل زنــده میشــود و مســیر ســلوک روشــن میگــرددَ « :و ا ْعلَ ُمــوا أَنَّـ ُه
ـن َو نُــورا ً ِمـ َن الظُّلَــمِ » (نهجالبالغــه ،خطبـهی  .)183یــاد خداوند
" َمـ ْن یَتَّــقِ اللَّـ َه یَ ْج َعـ ْـل لَـ ُه َم ْخ َرجـاً" ِمـ َن الْ ِفـ َ ِ
و پرهیــز (تقــوا) دل را صیقــل میدهــد و گــوش و چشــم آن را بــه حقایــق میگشــاید و بــا زدودن پردههــای
ـوب ت َْسـ َم ُع ِبـ ِه بَ ْعـ َد
غفلــت ،حقایــق را آشــکار میســازد« :إِ َّن اللَّـ َه ُسـ ْب َحانَ ُه َو تَ َعالَــی َج َعـ َـل ال ِّذکْـ َر ِجــا ًء لِلْ ُقلُـ ِ
ـر ِبـ ِه بَ ْعـ َد الْ َعشْ ـ َو ِة» (هامن ،خطبـهی .)222
الْ َوقْـ َر ِة َو تُبْـ ِ ُ
 .8-6تقوا در ساحت گفتار
گفتــار آدمــی بخشــی از کــردار اوســت؛ امــا بــه علــت اهمیــت فوقالعــادهی آن ،در ســاحتی جداگانــه
ــت
دســتهبندی میشــود .ســاحتهای درونــی آدمــی ،پشــت زبــان او پنهــان اســت« :الْ َمــ ْر ُء َم ْخ ُبــو ٌء ت َ ْح َ
لِ َســانِ ِه» (هــان ،حکمــت  .)148بــا ســخن گفــن ،باورهــا و احساســات و خواســتهها آشــکار میشــود:
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«تَ َکلَّ ُمــوا ت ُ ْع َرفُــوا» (هــان ،حکمــت  .)392آموزههــای نهجالبالغــه دربــارهی تقــوای زبــان بســیار اســت و در
اینجــا تنهــا بــه اشــارهی فهرس ـتوار پــارهای از آنهــا اکتفــا میکنیــم.
 .1فضیلــت ســکوت و پرهیــز از پرگویــی :زبــان بــه درنــدهای تشــبیه شــده کــه اگــر رهــا شــود ،دیگـران
را میگــزد (هــان ،حکمــت  .)60هیبــت آدمــی بــه ســکوت اســت (هــان ،حکمــت  .)224زبــان مؤمــن
در پــس قلــب اوســت ،درحالیکــه قلــب کافــر در پشــت زبــان او قـرار دارد (هــان ،خطبـهی  .)171البتــه
ســکوت در پــارهای از مــوارد جایــز نیســت .جهــاد در راه خــدا ،عــاوه بــر جــان و مــال ،بــا زبــان نیــز واجــب
اســت (هــان ،حکمــت  .)42در انجــام واجــب امربهمعــروف و نهــی از منکــر نیــز بهرهگیــری از تذکــر
زبانــی الزم اســت (هــان ،حکمــت  .)373یــاد خداونــد و ســپاس او واجــب اســت( .هــان ،خطبـهی .)183
ایــان عــاوه بــر شــناخت قلبــی و عمــل بــا اعضــا ،بــه اقـرار زبانــی نیــاز دارد (هــان ،حکمــت .)227
 -2تقــوا و پرهیــز از آفــات زبــان :پرهیــز از بیهودهگویــی (هــان ،حکمــت  ،)349اجتنــاب از پرگویــی
(هــان ،حکمــت  ،)382دوری از گفتــار باطــل (هــان ،خطبـهی  ،)78تــرک دشــمنی ،لجاجــت و مجادلـهی
کالمــی (هــان ،حکمــت  ،)298پرهیــز از دشــنام و نفریــن (هــان ،خطبـهی  193و  ،)151اجتنــاب از متســخر
و اســتهزا (هــان ،خطبــهی  ،)193پرهیــز از شــوخی بســیار (هــان ،خطبــهی  ،)113فــاش نکــردن ارسار
خــود و دیگـران (هــان ،حکمــت  ،)48تــرک مداحــی و چاپلوســی (هــان ،خطبـهی  ،)91اجتنــاب از غیبــت،
ســخنچینی و بدگویــی (هــان ،خطبـهی  )176و تــرک پرســش دربــارهی ذات و حقیقــت صفــات خداونــد
(هــان ،خطبـهی .)91

 .9نتیجهگیری

توجــه بــه ســاحات وجــودی پنجگان ـهی آدمــی و تفکیــک و نحــوهی ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر ،ب ـرای
معناشناســی و تحلیــل انحــای تعامــل میــان حــاالت و صفــات انســان در الیههای پیچیــدهی درونــی و بیرونی
او ،بســیار ســودمند و رضوری اســت .در نوشــتار حــارض ،بــا بهکارگیــری ایــن روش از تحلیــل ،دربــارهی تقــوا
در نهجالبالغــه ضمــن کمــک بــه معناشناســی ایــن واژه ،بــه تبییــن دقیقتــر مراتــب و نحــوهی تأثیرگــذاری
ایــن صفــت در کــردار و گفتــار آدمــی نشــان داده شــد .نتایــج پژوهــش را میتــوان در مــوارد زیــر بیــان کــرد:
 .1بــر پایـهی تقســیم ســاحتهای پنجگانـهی وجــودی آدمــی (باورهــا ،احســاسها ،خواسـتها ،کــردار
و گفتــار) ،در وهل ـهی نخســت ،دو مؤلفــه در معنــای تقــوا تشــخیص داده میشــود :خــوف و پرهیــز کــه
مؤلفـهی نخســت بــه ســاحت احســاس مربــوط میشــود و مؤلفـهی دوم از ســنخ خواســت و اراده اســت.
 .2تقــوا در ســاحت احســاس ،مراتــب گوناگونــی دارد و ایــن مراتــب گوناگــون ،بــه نــوع بینــش و تصــور
انســان از خداونــد و نســبتی کــه بــا او برق ـرار میکنــد ،بســتگی دارد .خداترســی در مرتب ـهی پاییــن خــود،
بــر پایـهی بینشــی شــکل میگیــرد کــه خداونــد را اربابــی منتقــم در نظــر میگیــرد و کیفــر گنــاهکاران بـرای
او حتمــی اســت .دلهــره از زیــان در دادوســتد بــا خداونــد ،مرتب ـهی دوم تقــوای از او اســت؛ امــا برتریــن
مرحلـهی تقــوا در ســاحت احســاس ،تــرس از نرســیدن بــه محبــوب اســت.
 .3تقــوا در ســاحت اراده نیــز بــر همیــن منــوال مراتبــی دارد :الــف .پرهیــز از گناهــان بـرای رهیــدن از
عقوبــت خداونــد؛ ب .پرهیــز از اتــاف رسمایــه و پرداخــن بــه اعــال نیــک بـرای کســب ســعادت؛ ج .پرهیــز
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از هــر چــه انســان را از خداونــد غافــل میکنــد و مانــع از وصــال و لقــای او میگــردد.
 .4تقــوا در عقایــد و باورهــای آدمــی در ســاحت شــناختی ریشــه دارد و بنابرایــن ،خداشناســی و
انسانشناســی هرکــس معنــا و مرتب ـهی تقــوای او را معیــن میکنــد؛ زی ـرا نســبت و رابط ـهی میــان خــدا و
انســان بــر اســاس تصویــری شــکل میگیــرد کــه از طرفیــن رابطــه وجــود دارد.
 .5معمــوالً تصــور میشــود کــه تأثیــر میــان ســاحتهای پنجگانــه ،بــه ترتیــب از ســاحت شــناختها
و باورهــا بــه ســاحت احساســات و عواطــف و از آنهــا بــه ســاحت خواس ـتها و تصمیمهــا میانجامــد و
در پایــان ،در ســاحت کــردار و گفتــار خــود را نشــان میدهــد؛ امــا بــا رجــوع بــه تجربــه و نیــز متــون دینــی
و بهویــژه نهجالبالغــه ،تأثیــر کــردار پارســایانه در تقویــت احســاس ،اراده و عمــق بخشــیدن بــه بصیــرت،
یقیــن و ایــان قلبــی روشــن میشــود.
 .6ترجم ـهی واژه تقــوا بــر اســاس شــواهد و قرائــن و محتوایــی تعییــن میشــود کــه ایــن واژه در آن
بهکاررفتــه اســت؛ زیـرا ممکــن اســت معنــای تقــوا ،تــرس از دغدغـهی پــاداش و یــا رشم حاصــل از حضــور در
برابــر عظمــت بیکـران باشــد؛ همچنیــن بایــد دقــت کــرد کــه در چــه مــواردی تقــوا مربــوط بــه ســاحت اراده
اســت و آن را پرهیــز ترجمــه کــرد .توجــه بــه ایــن نکتــه ســبب میشــود کــه از خطاهایــی ماننــد «از خــدا
بپرهیزیــد» در ترجمـهی «اتقــوا اللــه» پیشــگیری شــود.
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