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چکیده
در قرآن کریم میان بسیاری از مفاهیم ارتبـا متقابـل وجـود دارد .دو مفهـوم «تفکـر» و
«تقوا» از مفاهیمی هستند که ایـن پیونـد در آنهـا بهوضـوح مشـاهده میشـود .نوشـتار
پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی در مقام بررسی رابطۀ متقابل ایـن دو مفهـوم برآمـده و
بهاختصار به بیان تأثیرات تفکر در تقوا و بالعکس پرداختهاست .از ایـن رو بـه معبـر بـودن
تفکر برای تقوا و عمیق شدن تقوا به واسطۀ تفکر در بخش تـأثیرات تفکـر بـر تقـوا اشـاره

بررسی رابطۀ متقابل تفکر و تقوا در قرآن کریم

تاریخ دریافت69/2/81 :

تاریخ پذیرش69/5/28 :

نموده و به هدایت فکری و هشدار دهی تقوا توجه کـرده اسـت .همانـان کـه بـه رابطـۀ
مراتب تقوا بـا اندیشـهورزی و ِس ّ ِـر مخاطـب قـرار گـرفتن اندیشـهورزان اشـاره نمـوده و در
نهایت پیوند این دو مفهوم را پیوندی ضروری و واجد آثار میداند.
کلیدواژهها :رابطۀ متقابل ،تقوا ،تفکر ،قرآن کریم.

مقدمه

مروری بر مفاهیم و واژههای به کار رفته در قرآن کریم گویایی این واقعیت است که میان بسیاری
از آنها ارتبا وجود دارد و پی بردن به این ارتبا نیازمند بررسی ایـن مفـاهیم و واژههـا در آیـات
مرتبط با یکدیگر است .از جمله مفاهیمی که در آموزههای دینی اسالم با یکدیگر ارتبا دارند ،دو
مفهوم «تفکر» و «تقوا» است .مفسرین قرآن کریم ذیل آیات مربو به این موضوع به طور اجمال
به این بحث پرداختهاند و همۀ آنها اصل ارتبا بین این دو مفهوم را پذیرفتهاند؛ هرچند برخی از
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آنها در استنبا این ارتبا از آیات ،آرای متفاوتی دارند ،اما در اصل وجود این ارتبا از مجموعۀ
متون قرآنی تردیدی ندارند .از این رو نوشتار کنونی با روش توصیفی ـ تحلیلی ،بـه طـور جداگانـه،
در صدد واکاوی این رابطه برآمده تا ضمن بررسـی آیـات مـرتبط بـا موضـوع ،نقـا پیونـد ایـن دو
مفهوم را بیان نماید و به ضرورت این پیوند و اهمیت آن در آموزههای دینی و جامعۀ انسانی تأکید
ورزد .تا همواره انسان در مسیر زندگی فردی و اجتماعی با آگاهی از پیوند ایـن دو مقولـۀ علمـی و
عملی به حفظ این پیوند همت گمارد .از ایـن رو دو پرسـش اساسـی دربـارۀ عنـوان مقالـه مطـرح
میشود:

ً
آیا اساسا بین تقوا و تفکر رابطۀ متقابل وجود دارد؟
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در صورت وجود رابطۀ متقابل تأثیرات هر یک از تفکر و تقوا بر یکدیگر چیست؟
مروری بر تحقیقات گذشته پیرامون موضوع نوشتار کنونی گویایی این واقعیت است که عمدۀ
پژوهشهای گذشته بر موضوعات زیر متمرکز است:
اهمیت تفکر در قرآن و روایات یا جایگاه تفکر در قرآن و سنت (گنجینۀ نـور «مرکـز
پایاننامههای قرآنی» بیش از  01عنوان پایاننامه کارشناسی و کارشناسـی ارشـد را
ذکر کرده است)؛
جایگ اه تقوا در قرآن و روایات ،تقوا و آثار آن در کتاب و سنت ،آثار فردی و اجتماعی
تقوا ،تأثیر تقوا بر سـالمت روان ،مراتـب تقـوا و مصـادیق آن در قـرآن ،بررسـی آثـار
تربیتی تقوا  ،رابطه ایمان و تقوا ،ایمان و عمل و ...نمونههایی از موضـوعاتی اسـت
که دربارۀ تقوا در سـط کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد بـه نگـارش در آمـده اسـت
(گنجینۀ نور).
الزم به یادآوری است که پیرامون هریک از دو موضوع تفکر و تقوا مباحث فراوانی قابل طرح
و بررسی است اما مقالۀ پیش رو به جهت ضرورت محدود بودن موضوع آن ،در صدد بررسی همۀ
ً
آن مباحث نیست و به طور مشخص از میان انبوه مباحث مربو به تفکر و تقوا صـرفا بـه بررسـی
«رابطۀ متقابل تفکر و تقوا» میپردازد و مجال بررسی مباحث دیگر را ندارد.
با عنایت به این مطلب باید گفت طبق بررسیهای انجام شده به جز بیان مفسرین ذیـل آیـات
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مرتبط با رابطۀ متقابل تقوا و تفکر ،مقاله یا پایاننامه یـا کتـابی مسـتقل پیرامـون موضـوع نوشـتار

کنونی یافت نشد .از این رو بررسی رابطۀ این دو مفهوم قرآنی و یافتن تأثیرات هریـک بـر دیگـری
برای ما ضرورت مییابد.
 .1رابطۀ متقابل تفکر و تقوا

همانطور که اشاره شد تردیدی در اصل وجود رابطۀ متقابل بین تقوا و تفکـر در آموزههـای دینـی
وجود ندارد و آناه مورد تردید برخی از مفسرین و قرآن پژوهان است استفادۀ این رابطه از برخی از
آیات و عدم امکان استفادۀ آن از برخی دیگر از آیات قرآن کریم است .با عنایت بـه ایـن نکتـه بـه
بررسی تأثیر هر یک از تقوا و تفکر بر یکدیگر میپردازیم.
 1ـ  .1نقش تفکر در تقوا

اجتماعی از مجرای تفکر است و تفکر میتوانـد بـا تعیـین جهتهـای فکـری صـحی یـا سـقیم،
ضرورت پروا و حفظ حدود و مرزهای الهی و اجتمـاعی را در برابـر آدمـی قـرار دهـد و در مـواردی
آدمی را به حرکت در یک مسیر تشویق کند و نیز در مواردی انسان را از انتخاب مسیری دیگر بـاز
دارد.
 1ـ  1ـ  .1تفکر ،گذرگاهی برای تقوا
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به طور یقین اندیشهورزی با پرهیزکاری در ارتبا است و آبشخور رفتارهای انسانی در بعد فردی و

تأمل در کشف رابطۀ متقابل بین تقوا و تفکر گویای این است که بین این دو واژه در تعـابیر قرآنـی
ارتبا متقابل وجود دارد .قرآن کریم در آیاتی صاحبان عقـل و اندیشـه را خطـاب قـرار میدهـد و

َ َّ ُ َّ َ ُ
أ َأ
َ َ َّ ُ أ ُ أ
مْ تْ ِل ُُمو َ (مائـده .)122 :مخاطـب قـرار دادن
باب لعلک
ل
اْل
ي
ول
أ
میفرمایـد :فاتقوا الله يا
ِ
ِ
خردورزان ضمن بیان نقش اندیشه در تقوا ،توقر و انتظار تقوا را در خردمنـدان افـزایش میدهـد؛

زیرا کسانی که از نعمت عقل برخوردار گشتهاند و هنر اندیشیدن دارند ،پروا کردن از خـدا را امـری
معقول و منطقی و متوقر میدانند .زیرا اگر آنان که فهـم بایسـته بـودن تقـوا را دارنـد از خـدا پـروا
نکنند انتظاری از غیر آنان ـ که در مقابل صاحبان لب و اندیشه قرار دارند ـ نمیرود .امین االسالم

ُ
أ
َ َ ُ أ
صاص َحيماٌ يما أ ِولمي
طبرسی در بیان سر مخاطب قرار گرفتن خردمندان در آیـۀ و لکْ ِفي ال ِق ِ
أ َأ
َ َّ ُ َ ُ
باب ل َعلک أْ ت َّتقو َ (بقره )111 :مینویسد«:از این جهت خردمندان را مورد خطاب قـرار داد
ل
اْل ِ

که تنها آنان عواقب امور را درک میکنند» (طبرسی ،بیتـا .)112/0 :یعنـی جنبـۀ حیـاتی بـودن
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ً
قصاص و پیشـگیری آن از قتـل نفـس در جامعـه را صـرفا خردمنـدان میداننـد و آنانانـد کـه بـا
درایت و اندیشه ورزی به اسرار آموزههای قرآنی و دستورات دینی آگاه میشوند .همانـان ایشـان

َ ُ
َ
َّ َ َ َ ُ ُ ُ أ َ أ
أ َ ِّ أ َ ُّ َ أ ُ َ َ أ
ذیل آیۀ أ َف َم أن َي أع َل ُْ أ َّنما أ أنز َل إ َل أ
بماب
ل
اْل
موا
ول
أ
کُ
مَ
ت
ي
ما
ن
إ
مى
ع
أ
و
ه
ن
کم
ق
ُ
ال
ک
ب
ر
ن
م
ک
ي
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

(رعد )11 :مینویسد :تنها خردمندان ،در این باره فکر میکنند و کسانی کـه از عقـل و معرفـت،
برکنارند ،از استدالل خودداری میکنند (طبرسی ،بیتا .)50/11 :از این رو میتـوان گفـت تفکـر

هرچند در آیاتی هدف بیان شده است«:لعلکم تتفکـرون» (بقـره ،)033 :امـا نقطـۀ آغـازی بـرای
رسیدن به تقوا است .هرچند تقوا نیز پایان راه نیست بلکه طبق آیات قـرآن کـریم ،تقـوا در اهـداف
میانی قرار دارد و بعد از رسیدن به تقـوا ،رسـیدن بـه «فـالح» الزم اسـت آنگونـه کـه در ایـن آیـه
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َ َّ ُ َّ َ ُ
أ َأ
َ َ َّ أ ُ أ
کْ تْ ِل ُُو َ (مائده .)122 :قرآن کریم پانزده واژه را
باب لعل
ل
اْل
ي
ول
أ
میخوانیم :فاتقوا الله يا ِ
ِ

در بیان اهداف استعمال میکند که عبارتاند از :تذکر ،تفکر ،تعقل ،تفقه ،شکر ،تضرع ،رجـوع،
حذر ،تقوا ،رشد ،هدایت ،یقین ،تسلیم ،فالح ،رحمت .برخـی از اهـداف مـذکور ابتـدایی هسـتند،
برخی میانی و برخی نهایی .تفکر ،تعقل ،تفقه ،تذکر و رجوع از اهداف ابتدایی؛ تقوا ،حذر ،شـکر و
تضرع از اهداف میانی؛ رشد ،هدایت ،تسلیم ،یقین ،فالح و رحمت از اهداف نهایی به شمار می-

روند.
قران کریم هرچند در تقویت تقوا از تفکر مدد میگیرد اما توقف در «تفکر» ر ا نمیپسندد بلکه
تفکر را معبری میداند که باید از آن برای اهداف واالتر گذر کرد .شـاهد معبـر بـودن تفکـر بـرای

أ
اهداف دیگر باشد که از جملۀ اهداف ،خود « تقوا» است .آیۀ شریفۀ َو َل أ
صماص َحيماٌ
کْ ِفي ال ِق
ِ
ُ
أ َأ
َ َ َّ أ َ ُ
کْ ت َّتقو َ (بقره )111 :است  .قرآن کریم در این آیۀ شریفه ضمن مخاطـب
باب لعل
ل
اْل
ي
ول
أ
يا
ِ
ِ

قرار دادن اندیشهورزان ،هدف از فهم و درک جنبۀ حیاتی حکم قصـاص را «تقـوا» بیـان میکنـد.
یعنی فهم جنبۀ حیاتی حکم قصاص ،که دستاوردی عقلی است ،ثمرهاش باید در بازداشته شـدن
از قتل نفس یعنی پروا کردن از چنین عمل زشتی ـ که حیات بشریت را به خطر میانـدازد ـ بـروز
یابد .عالمه طباطبایی ذیل آیۀ فوق با بیان دوران امر بین قصـاص و عفـو و اختیـار اولیـای دم در

انتخاب یکی از آنها ،حفظ حیات بشر را با قصاص دانسته نه عفو کـردن؛ او درک ایـن مسـئله را
ً
صرفا با نیروی عقل میسر میداند (طباطبایی1111 ،ش .)351 /1 :لذا تفکر هـم معبـری بـرای
1

تقوا و هم برای اهداف باالتری چون رضا و یقین و رحمت و رشد و هدایت است.

 1ـ  1ـ  .2تقویت و عمقبخشی به تقوا

تقوا مانند بسیاری از مقولههای دیگـر در انسـان دارای مراتـب اسـت .امـور فراوانـی میتواننـد در
تقویت یا تنزل مراتب تقوا دخیل باشند .یکی از آن امور «تفکر» است که تقوا را از سط ابتدایی آن
خارج میکند و به مراتب باالتری سوق میدهد .از این رو تقـوا در دانشـمندان و اندیشـمندان ،بـا
تقوا در تودۀ مردم متفاوت خواهد بود .هرچند درک مراتب دقیق آن از عهدۀ انسان عـادی بیـرون
است ،اما اصل این موضوع یعنی تعمیق تقوا توسط تفکر امری انکار ناپـذیر اسـت .چراکـه گـاهی
تقوا از روی تعبد و تقلید محض است و گاهی از روی اندیشهورزی و درک عمیق اسـرار عبودیـت و
الوهیت و انسانیت است .این دو نوع از تقوا فاصله زیادی با یکدیگر دارند.

درایت به بارگاه تقوا راه یافتهاند .لذا تا اندیشه نباشد باب تقوا گشوده نمیشود .و گشوده شدن باب
تقوا از حداقل اندیشه تا حداکثر آن ادامه دارد و هریک از اینها مراتب و درجات خود را دارند .لذا

هر چه اندیشه قویتر و دقیقتر باشد ،ژرفای تقوا بیشتر خواهد شد و این همان عمـق یـافتن تقـوا
بهواسطۀ تفکر است .بیان امیرالمؤمنین در نهجالبالغه نیز شـاهد ایـن مطلـب اسـت« :فاتقواللـه
عباد الله تقیه ذی لب شغل التفکر قلبه» (الشریف الرضی1111 ،ق.)111 :
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ُ
َ َّ ُ َّ
از این رو قرآن کریم تقوا را از صاحبان خرد انتظار میکشد و میفرمایـد :فاتقوا الل َه َيما أ ِولمي
أ َ أ َ َ َّ ُ ُ أ
اب ل َعلک أْ تْ ِل ُُو َ (مائده .)122 :یعنی خطاب اولیه به صاحبان خرد است؛ کسانی کـه بـا
اْللب ِ

مقید کردن تقوا در این کالم ناب به اندیشهورزی و سفارش نمودن انسانها بـرای دسـتیابی
به آن ،حکایت از اعلی مرتبه بودن آن دارد .لذا تقوای صاحبان خرد که اندیشهورزی سراسر وجود
آنان را فرا گرفته است تقوایی است که کمتر کسانی بدان بارگاه دست مـییابنـد .نویسـندۀ تفسیر
ُ
َّ
أ َأ
َ َّ ُ َّ
کبر در بیان ّ
سر مخاطب قرار گرفتن اندیشهورزان در آیۀ فماتقوا الل َمه َيما أ ِولمي اْلل َبماب المَ َين
َآم ُنوا (طالق )12 :به درجات و مراتب تقوا اشاره میکند و مینویسد:

ِ

ِ

تقوا از مرتبۀ اولیه یعنی شرک شروع میشود و تا پرهیـز از کبـائر و صـغائر ادامـه مییابـد.
لذا هنگامیکه اهل عقل و ایمان مخاطب تقـوا قـرار میگیرنـد ،تقـوای از شـرک منظـور
نیست بلکه تقوای از معاصی منظور است (فخر رازی1102،ق.)533/12 :

و این چیزی نیست جز همان عمق یافتن تقوا توسط اندیشهورزی که آدمی را به جرگـۀ ایمـان
وارد ساخته است و از مشرب ایمان به ترک معاصی کشانده است.

6

 1ـ  .2کارکرد تقوا در تفکر

تاکنون به نقش تفکر در تقوا پی بردیم و در این بخش به کارکرد تقوا در تفکر در دو عنوان هـدایت
فکری و هشدار دهی میپردازیم:
 1ـ  2ـ  .1هدایت فکری

قران کریم اندیشهورزی را بهتنهایی مطلوب نمیداند بلکه اندیشه را زیر چتر تقـوا پربهـا میدانـد و

ُ أ َ ُ َّ
َ َّ
أ َ ُ
خطر اندیشۀ بدون تقوا را به انسانها گوشزد میکندَ :يا أ ُّي َها ال َِ َين َآمنوا ِإ ت َّتقوا الل َه َي أج َعل لک أْ
ُ َ ً
ف أُقانا (انفال .)01 :تقوا به انسان قدرت تشخیص عطـا میکنـد .فرقـان در آیـه فـوق بـه معـانی

چندگانهای تفسیر شده است از جمله به فت و نصر ،نجات ،ثبات ،عزت ،مخرج ،و در یک معنا به
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نور و هدایتی تفسـیر شـده اسـت کـه مـرز حـق و باطـل را روشـن میسـازد (طبرسـی1110 ،ش،
.)305/1

َّ
أ َ أ
همانان که در آیه دیگری میفرمایدَ :و َم أن َي َّت ِق الل َه َي أج َعل ل ُه َمخ َُ ًجما (طـالق .)0 :تقـوا

ْ
آدمی را از بنبستها و تنگناهای فکری رهایی میبخشد .در تفاسیر ،کلمۀ « َمخ َر ًجا» بـه معنـای
خروج از هر نوع امر ناخوشایند (من کل مکروه) یا هر سختی و دشواری در دنیا و آخرت (من کل
کرب فی الدنیا و االخرل) تفسیر شده است .چنانکه در روایتی از نبـی مکـرم اسـالم بـه خـروج از
شبهات و رهایی از آن تفسیر شده است (همان.)132/12 :
شبهات و بنبستهای فکری نیازمند نیرو و ابزاری اسـت کـه بتوانـد آدمـی را از هـم و غـم و
تنگناهــای آن خــارج کنــد و تقــوا ابــزاری کارآمــد در ایــن مجــال اســت .ایــن دو هنــر (قــدرت
تشــخیص/رهایی از بنبســتها) کــه از تقــوا ســاطر میشــود ،از اندیشــه ســر نمیزنــد و چــه
اندیشهورزانی که به راه نیامده بلکه راه دیگران را نیـز بسـتهاند .شـاید از همـین زاویـه قـرآن کـریم

أ ُ أ
«فرجام نیک» را از آن «متقین» میداند نه از آن «متفکرین» لذا میفرمایـدَ :وال َع ِاق َبة ِل َّلتق َوى

(طه.)110 :

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ أ َ َّ ُ َّ َ َ أ َ أ َ ُ أ ُ َ ً
مْ ف أُقانما (انفـال)01 :
عالمه طباطبائی ذیل آیۀ يا أيها ال َِين آمنوا ِإ تتقوا الله يجعل لک

مینویسد:

فرقان به معنای چیزی است که میان دو چیز فرق میگذارد ،و آن در آیۀ مـورد بحـث بـه
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قرینۀ سیاق و تفریعش بر تقوا فرقان میان حق و باطل است ،چـه در اعتقـادات و چـه در

عمل .فرقان در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و ضـاللت ،و در عمـل
جدا کردن اطاعت و هر عمـل مـورد خشـنودی خـدا اسـت از معصـیت و هـر عملـی کـه
موجب غضـب او باشـد .و فرقـان در ر ی و نظـر جـدا کـردن فکـر صـحی اسـت از فکـر
باطل ،همۀ اینها نتیجه و میوهای است که از درخت تقوا به دست میآید .در آیۀ شـریفه
هم فرقان مقیـد بـه یکـی از ایـن چنـد قسـم تفرقـه نگشـته ،و اطالقـش همـه را شـامل
میشود .عالوه بر اینکه در آیات قبلی تمامی خیرات و شرور را ذکر کرده بود ،پس فرقـان
در آیۀ مورد بحث شامل همۀ انحاء خیر و شر میشود ،چون همه احتیاج به فرقان دارنـد
(طباطبایی1111 ،ش.)11/1 :

پس تقوا هم در بعد اندیشه و هم در بعد عمل فارق و مایز بین حق و باطل است.
هدایت فکری که از ناحیه تقوا صورت میگیـرد در همـۀ علـوم و دانشهـا و همـۀ ابعـاد و زوایـای
ً
زندگی بشری و اجتماعی جـاری اسـت؟ یـا اینکـه سـخن از هـدایت فکـری توسـط تقـوا صـرفا در
بخشهای خاصی است و فراگیر نیست؟ یعنی آیـا تفکـر همـواره محتـاج تقـوا اسـت یـا اینکـه در
مواردی تفکر مستقل است و تقوا در آن نقشی ندارد؟ نه نقش هدایتی و نه نقش هشدار دهی.
ً
در پاسخ باید گفت قطعا تفکر در مواردی مستقل از تقوا عمـل میکنـد و نیازمنـد تقـوا نیسـت
مانند مواردی که تفکر بر امور ثابت عالم یا محاسبات الیتغیر عالم صورت میگیرد .علومی چـون
ً
ریاضی ،هندسه و ...که نتایج ثابت و فرمولهای واحد دارد ،قطعا از نقش تقوا بیبهرهاند .لذا یک

بررسی رابطۀ متقابل تفکر و تقوا در قرآن کریم

سوالی در اینجا مطرح میشود و آن این است که آیا همـۀ اقسـام تفکـر نیازمنـد تقـوا اسـت و

ریاضیدان میتواند مسلمان یا کافر باشد و هر دو در یک محاسبۀ ریاضی بـه یـک نتیجـه دسـت
یابند؛ بدون اینکه مسلمان از تقوا مدد گیرد یا کافر اعتقادی به ایمان و تقوا داشته باشد.
با توجه به پاسخ فوق میتوان دریافت که نقش تقوا در تفکر بیشتر در اموری پررنگ است که
جنبۀ سعادت و هدایت و رشد و کمال انسانی در آن مطرح باشد نه هر آناه نیازمنـد اندیشـهورزی
است .زیرا مواردی که نیازمند خردورزی است انحصار پذیر نیست و تقوا نیز در همۀ آنهـا کـارایی
ً
نــدارد بلکــه تقــوا صــرفا در بخشهــایی میتوانــد نقشآفــرین باشــد کــه نقشآفرینــی تقــوا در آن
امکانپذیر باشد و بتوان پیوندی بین تقوا و تفکر در آن مورد یافت.
 1ـ  2ـ  .2هشدار دهی

تقوا در مواضر خطر مانند یـک سنسـور هشـداردهنده عمـل میکنـد و حمـالت شـیطانی را دفـر
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میکند و اندیشه را به حرکت وادار می کند تا آدمی با بصیرت گام بردارد .قـرآن کـریم در ایـن بـاره

َ َّ
َّ َّ َ َّ َ أ َ َ َّ ُ أ َ
الش أي َطا َت ََ َّک ُُوا َفمِ َذا ُه أ
مْ ُم أب ِص ُمُو َ (اعـراف:
ن
م
ف
ائ
ط
میفرمایدِ :إ ال َِين اتقوا ِإذا مسهْ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .)021در روایتی در تفسر عراشی آمده است که مراد از «طائف من الشیطان» گناهانی است کـه

انسان قصد انجام آن را میکند اما (با نیروی تقوا) متذکر میشـود و آن را رهـا میکنـد (عیاشـی،
1132ق 11/0 :ـ .)11
در المرزان ذیل آیۀ شریفه آمده است :کلمۀ «تذکر» به معنای تفکر آدمی است در امور بـرای
ً
پیدا کردن نتیجهای که قبال مجهـول یـا مـورد غفلـت بـود (طباطبـایی1111 ،ش .)113/3 :در
معنای هشدار دهی تفکر ،کافی به سند خود از ابیبصیر از امام صادق

روایت کرده که گفت:
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َ
َ َّ
َ
الش أي َطا َت ََ َّک ُُوا َفِ َذا ُه أ
مْ ُم أب ِص ُمُو َ را پرسـیدم،
از آن حضرت معنای آیـۀ ِإذا َم َّس ُه أْ ط ِائف ِمن
ِ
ِ

حضرت فرمود« :دربارۀ بندهای است که تصمیم میگیرد گناهی مرتکب شود ،ناگهان به یاد خدا

میافتد و خودداری میکند» (کلینی1101 ،ق .)012/1 :در برخی تفاسیر منظور از «طائف مـن
الشیطان» را غضب دانستهاند که انسان با تقوا هنگام این حمله و وسوسۀ شیطانی متذکر میشود
و کظم غیظ میکند .همانان که به معنای نزغ (وسوسه) ،لمم (گناهان صغیره) ،لغزشها ،نیـز
آمده است (طوسی ،بیتا 31/5 :ـ  .)35حاصل اینکـه تقـوا در انسـان ،در هـر دو مقـام اندیشـه و
عمل مانند یک هشداردهندۀ قـوی و حسـاس عمـل میکنـد و آدمـی را از افتـادن در ورطـههای
خطرناک محافظت میکند.
 .2مراتب تقوا و ارتباط آن با تفکر

هر یک از تقوا و تفکر یک مرتبۀ حداقلی دارند و یک مرتبۀ حداکثری .قرآن کریم از مراتـب عـالی
َّ ُ

َّ

َُ

تقوا اینگونه یاد میکند اتقوا الل َه َح َّق تق ِات ِه (آلعمران .)120 :همانان که امیرالمؤمنین
مرتبۀ عالی آن را اینگونه بیان میکند« :فاتقواللمه عباااللمه تقيمه ذى لمل امتل التْکمُ قلبمه»

(الشریف الرضی1111 ،ق .)111 :بیان الهی و علوی مکمل یکدیگر است و تفسیر مرتبـۀ عـالی
تقوا را در کالم علوی مالحظـه مـیکنیم .لـذا میتـوان گفـت تقـوا گـاهی از روی ایمـان و اعتقـاد
حداقلی و گاهی از روی اندیشه و تفکر عمیق است که باور ابتدایی را تقویت نموده؛ به نحـوی کـه
تقوا و تفکر با یکـدیگر پیونـد ناگسسـتنی پیـدا میکننـد؛ پیونـدی کـه سراسـر وجـود آدمـی را فـرا
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میگیرد« :شغل التفکر قلبه».

عالمه طباطبایی (ره) در بیان قلۀ تقوا و تفاوت آن با مراتب نازلتر و ارتبا مرتبه عالی تقوا بـا
َّ ُ

َّ

َُ

اندیشمندان و دانشمندان ،ذیل آیۀ اتقوا الل َه َح َّق تق ِات ِه (آلعمـران )120 :و تفـاوت آن بـا آیـۀ
َ َّ ُ َّ
َ
فاتقوا الل َه َما أاس َتط أع ُت أْ (تغابن )13 :مینویسد:
آیۀ دوم ناظر به مراتب تقواست و آیۀ اول مرتبه نهایی تقوا را بیان میدارد که جز اوحـدی
از انسانها که همان دانشمندان باشند به آن بـار نمییابنـد .آیـه اولـی دعـوت بـه اصـل
مقصـد دارد و آیــه دومـی کیفیــت پیمـودن راه ایــن مقصـد را بیــان مـیکنــد (طباطبــائی،
1111ش.)512/1 :

 .3پیوند تفکر و تقوا در مسئلۀ واحد

رابطۀ متقابل تفکر و تقوا را میتوان در آیاتی دیگر از قرآن کریم بهوضوح یافت .آیاتی که بـه بیـان
ُ

أ َأ

َ
َ
اب (آلعمران .)112 :در جای دیگر از « تقوا» سخن
میآورد و میفرماید :آلي ٍ
ات ِْل ِولي اْللب ِ
ُ
َ
َ
ات ِلق أ ٍوم َي َّتقو َ (یونس .)3 :اتحاد تفکر و تقوا با وحدت موضوعی که
میگوید و میفرماید :آلي ٍ

نیازمند اندیشه و پروا باشد گویای پیوند دو عنوان خردورزی و خداترسی است.

َ أ
َّ َ َ َ أ َ أ َ أ َ
َّ
َّ أ َ َّ
الن َ
مار
ه
و
مل
ي
الل
ا
ِ
مت
اخ
و
ر
اْل
و
ات
او
مم
الس
مق
ل
در سورۀ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آلعمران میخوانیمِ :إ ِفي خ ِ
ِ
َ
ُ
أ
َ أ
َ
َّ
َّ
أ
أ
ُ
أ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ ُُ َ َ َ ً َ ُ ً َ َ
ُ ُ
َ
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ف
و
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ک
ْ
ت
ي
و
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ه
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ما
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ي
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و
ُ
ک
َ
ي
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َ
ال
*
اب
ب
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِِ
َّ َ َ َ أ أ َ َّ َ َ َ َ أ َ َ َ َ ً ُ أ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
مار (آلعمـران 112 :ـ
الن
اطِ سبُانك ف ِقنما عمَاب
ات واْلر ِ ر بنا ما خلقت هَا ب ِ
السماو ِ
ِ
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یک موضوع پرداختهاند اما در پایان آن در یک جا از «اولو االلبـاب» و « تفکـر» سـخن بـه میـان

.)111

أ َ
َّ
َّ أ َ َّ
الن َه َ َ َ َ َ َّ ُ
َّ َ َ
ات
و
مل
ي
الل
ا
ِ
در سورۀ یونس میخوانیمِ :إ ِفي اخ ِت
مار ومما خلمق اللمه ِفمي السمماو ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ أ َأ
ات ِلق أ ٍوم َي َّتقو َ (یونس.)3 :
واْلر ِ آلي ٍ

در آیۀ  131بقره مضمون دو آیۀ فوق با ذکر مواردی بیشتر ،نشانههایی برای تعقل معرفی شده

ُ
َ
استَ :
آليا ٍت ِلق أ ٍوم َي أع ِقلو َ  .1لذا میتوان نتیجه گرفت نشانههای الهی در هستی ،چه در آیات
آفاقی و چه در آیات انفسی ،همبستر تدبرند و همبستر پروا و تقوا .و این دو بـال بـرای رسـیدن بـه

فالح و رحمت و رضوان الهی ـ که در آیات دیگـری بـهعنوان اهـداف الهـی بیانشـدهاند ـ الزم و
ضروری است .لذا در مواردی از تفکر به تقوا میرسیم و در مواردی هم از تقوا به تفکر .آنجا کـه از
تفکر به تقوا میرسیم ،تفکر نقطۀ آغاز و معبری برای نتایج و مقاصدی دیگر چون یقـین ،تسـلیم،
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رشد ،هـدایت ،فـالح و ...اسـت؛ و آنجـا کـه از تقـوا بهسـوی تفکـر مـیرویم تقـوا هشـداردهنده و
نگهدارندۀ اندیشه و عمل در مواضر خطر است.
 .۴سر مخاطب قرار گرفتن اندیشهورزان

همانطور که اشاره شد قرآن کریم در آیات فراوانی «صاحبان اندیشه» را مخاطب فرمان «تقـوا و
پروای از خدا» قرار می دهد .سؤال ایـن اسـت کـه چـه سـری بـین اندیشـه و تقـوا وجـود دارد کـه
صاحبان خرد متوجه این خطاب گشتهاند؟ وجه روشن آن همان است که در جمالت گذشته بدان
اشاره شد :طبیعی بودن این خطاب و معقول بودن آن .زیرا انتظار مراعات تقوا از «اندیشـهورزان»
میرود نه غیر آنان .اما برای پی بردن به اسرار دیگر این تخاطب به دو نکته اشاره میکنیم:
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 ۴ـ  .1عدم تفکیک علم و عمل در قرآن
َّ
َ
َأ ُ
َ
َ
َ
َّ
عالمه طباطبایی ذیل آیـۀ َو َما تْ َعلوا ِم أن خ أيُ َي أعل أم ُه الل ُه َوت َز َّو ُاوا ف ِِ
ٍ
ُ
َ
أولي أاْل أل َ
اب (بقره )111 :مینویسد:
ب
ِ
ِ
َّ
َ
َأ ُ
َ
جملـه « َو َما تْ َعلوا ِم أن خ أي ٍُ َي أعل أم ُه الل ُه »...خـاطر نشـان میسـازد کـه اعمـال از خـدای
َّ ُ
َ أ َ َّ َّ أ
التق َوى َواتقو ِ َيما
خيُ الز ِاا

تعالی غایب و پنهان نیست ،و کسانی را که مشغول به اطاعت خدایند دعوت مـیکنـد بـه
اینکه در حین عمل از حضور قلب و از روح و معنای عمل غافل نمانند ،و این د ب قـرآن
کریم است که اصول معارف را بیان میکند ،و قصهها را شرح میدهد و شـرایر و احکـام

را ذکر میکند ،و در آخر همۀ آنهـا موعظـه و سـفارش مـیکنـد ،تـا علـم از عمـل جـدا
نباشد ،چون علم بدون عمل در اسـالم هـیا ارزشـی نـدارد ،و بـه همـین جهـت دعـوت
َّ ُ

ُ

أ َأ

َ
باب» ختم کرد ،و در ایـن جملـه بـر خـالف اول
نامبرده را با جملۀ« :و اتقو ِ يا أ ِولي اْلل ِ

آیه که مردم غایب فرض شده بودند ،مخاطـب قـرار گرفتنـد ،و ایـن تغییـر سـیاق داللـت

میکند بـر کمـال اهتمـام خـدای تعـالی بـه ایـن سـفارش ،و اینکـه تقـوا وسـیلۀ تقـرب و
وظیفهای است حتمی و متعین (طباطبایی1111 ،ش.)111/0 ،

 ۴ـ  .2توجه به روحیات انسانها

هنگامیکه دستور و سفارش و خطاب بـه انسـانها بـا صـفتی برجسـته و شـاخص صـورت گیـرد
انسانها تشجیر و تحریک میشوند و برای تحقق فرمان ،انگیزۀ بیشـتری پیـدا میکننـد .ماننـد
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اینکه وقتی میخواهیم شجاعت کسی را تحریک کنیم میگوییم ای شیرمرد یا ای جـوانمرد بـه

کار بردن این واژهها انگیزۀ کمک و جوانمردی را افزایش میدهد .یا وقتـی میخـواهیم از ایمـان
فرد برای پذیرش خواستۀ خود مایه بگذاریم میگوییم :ای مرد مؤمن و همین تعبیر بـرای عمـل
نکردن بر خالف ایمان کافی اسـت .لـذا در خطابهـای حماسـی همـواره تـوان نیروهـا و سـوابق
درخشان آنها بیان میشود.
در مقابل اگر کسی را با صفتی پست صدا زدیم نه تنها انگیزهای برای او ایجاد نمیشود بلکه
مقاومت او را در مقابل سفارش و دستور مشاهده میکنیم .قرآن کریم نیز ـ که هدایت انسانها را
هدف میداند و تقوا را برای رسیدن به هدایت ضروری میشمارد ـ از این قاعـده مسـتثنا نیسـت و
مالحظۀ خواستههای فطری و روحیات انسانها را میکند .از این رو برای درخواست تقوا از عقـل
انسانها و قدرت اندیشۀ آنها مایه میگذارد .همانان که از ایمان آنها و سایر صـفات برجسـتۀ
برشمردن اوصاف برجستۀ انسانها قبل از هرگونه سفارش یا سخن گفتن با آنان میتوانـد مقدمـۀ
پـذیرش هــر چـه بهتــر و بیشـتر را فــراهم ســازد و قـرآن کــریم بـا خطــاب قـرار دادن انســانها بــا
ویژگیهای بارز و برجستۀ مردمان زمینه پذیرش آموزههای وحیانی را هموار میسازد.
 .۵پیوند تقوا و اندیشه در تالوت قرآن

امیرالمؤمنین

در خطبۀ متقین در بیان شاخصهای انسـانهای بـا تقـوا بـه «اندیشـه ورزی و

بررسی رابطۀ متقابل تفکر و تقوا در قرآن کریم

َ َّ ُ

َّ

ُ

أ َأ

َّ

ََ
َ
ماب ال ِمَ َين َآم ُنموا (طـالق.)12 :
آنها مدد میگیرد و میفرمایـد :فماتقوا اللمه يما أ ِولمي اْللب ِ

تأنی و تأمل» آنان به هنگام تالوت قرآن اشاره دارد و میفرماید«:تمالين ججمزاا القمُا يُتلونهما

تُتيِ» (الشریف الرضـی1111 ،ق .)121 :یعنـی انسـانهای بـا تقـوا قـرآن را بـه صـورت ترتیـل
میخوانند .مراد از خواندن قرآن به صورت ترتیل ـ که در سوره مزمل نیز بدان تصری شده است ـ
با مراجعه به برخی روایات و کتب لغت روشن میشود .حاصل آناه در کتابهـای لغـت و روایـات
آمده این است که ترتیل در تـالوت قـرآن بـه معنـای عجلـه نکـردن در تـالوت اسـت (طریحـی،
1115ش .) 115/5 :چه این عدم شتاب در ادای حروف و کلمات باشد ،چه در فهم معانی قرآن،
چه در دریافت و کتابت آن ،چه در نزول و فرو فرستادن آن (مصطفوی1133 ،ش.)13/1 ،
خداوند متعال همـانطور کـه پیـامبر و مـردم را بـه تـالوت قـرآن بـه صـورت ترتیـل سـفارش
ِّ أ ُ َ ً
میکندَ :و َرتل الق أُآ َ ت أُتيِ (مزمل ،)1 :خود نیز آیات را به صـورت « ُمکـث» (اسـراء )123 :و
ِ

ِ

«جمله به جمله» (فرقان )10 :نازل کرده است .ترتیل خوانی قرآن طبـق سـیاق خطبـۀ متقـین و
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معانی لغوی و روایی آن ناظر به اندیشه ورزی در معانی آیات قرآن کریم است .متقین در این بیـان
علوی ،به قرآن از دریاه تالوت صرف ورود نمیکنند بلکه تالوت آنان همراه با ترتیل است یعنـی
همراه با اندیشه و تأنی .از امام صادق

نقل شده است که فرمودند:

ترتیل آن است که در آیـات َمکـث کنـی و صـوت خـود را نیکـو گردانـی و هنگامیکـه در

آیهای ذکر بهشت شده بود آن را از خدا طلب کنی و هنگامیکه یاد جهـنم بـود از آن بـه
خدا پناه بری (عاملی1121 ،ق.)021/3 ،

روایات دیگری در باب کراهت عجله در هنگام تالوت قرآن آمده است کـه کنایـه از تفکـر در
آیات قرآن کریم است (همان).
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َّ
َّ َ َ ِّ
َّ
 .6بررسی ارتباط تفکر و تقوا در آیۀ َواتقوا الله َویعلمکم الله (بقره)2۵2 :

ذکر جداگانۀ آیۀ فوق به دلیل اختالفی است که در تفاسیر ذیل آن ،نسبت به موضوع مورد بحـث
وجود دارد .عالمه طباطبایی(ره) هرچند تالزم بین تقوا و تعلیم الهـی (بخشـی از فراینـد تفکـر) را
مورد تأیید کتاب و سنت میداند ،اما در آیۀ فوق انکار میکند و برداشت مفسرین از ایـن رابطـه را
ذیل آیه مذکور خطا میداند .ایشان برای مدعای خود چند دلیل ذکر میکند:
.1

آیه در صدد بیان تالزم بین تقوا و تعلـیم نیسـت زیـرا «واو عطـف»

اجازۀ برداشت چنین تالزمی را نمیدهد؛
.0

تالزم مذکور با سیاق و صدر و ذیل آیه سازگار نیست؛

.1

تکرار کلمۀ «اللـه» در هـر دو جملـۀ «واتقواللـه» و «یعلمکـم اللـه»

حاکی از مستقل بودن این دو جمله است (طباطبایی1111 ،ش.)331 /0 :
تفسیر نمونه جملۀ «واتقوالله» و «یعلمکم الله» را همانند المیـزان دو جملـۀ مسـتقل میدانـد
اما در کنار هم قرار گرفتن آن دو را نشـانه پیونـد و ارتبـا آنهـا میدانـد و مینویسـد :بخشـی از
دانش را باید با تحصیل به دست آورد و بخشی را باید با نـور تقـوا کسـب کـرد (مکـارم1111 ،ش:
.)111/0
تسنیم دو مسئله را از هم تفکیک میکند:
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.1

ِّ ُ َّ
َّ ُ َّ
اصل وجود تالزم در آیۀ َواتقوا الل َه َو ُي َعل ُمک ُْ الل ُه ؛

.0

وجود تالزم ،خارج از آیۀ فوق در سایر آیات یا روایات یا دلیل معتبر عقلی.

عالمه جوادی آملی (حفظه الله) در مسئلۀ اول ضمن پذیرش تناسـب ضـمنی ،بیـان عالمـه
طباطبایی (ره) را تأیید میکند و اصل تالزم را در آیـۀ فـوق انکـار میکنـد و تناسـب فیالجملـه را
دلیل بر تالزم عینی یا علمی نمیداند.
ایشان در تبیین مسئلۀ دوم یعنی وجود تالزم بین تقوا و دانـش خـارج از آیـه مـذکور ،بـا ذکـر
شواهد و ادلهای این مطلب را اثبات میکند و انکار منکرین تالزم را بیوجه میشمارد .لذا در بیان
کیفیت ارتبا تقوا و دانش یادآور میشود که تقوا علت فاعلی برای دانش نیست بلکه علت قـابلی
ً
است و علت فاعلی صرفا خداوند متعال است زیرا علم نعمت است و هر نعمتـی از ناحیـه خداونـد
ُ

َ

َّ

متعال استَ .و َما ِبک أْ ِم أن ِن أع َم ٍة ف ِم َن الل ِه (نحل.)51 :

شواهدی که ایشان برای تأیید این تالزم میآورند بدین شرح است:
برقرار کند .انسان با تقوا از رین طبیعت و غبار گناه مصون است .از این رو علم الهی با افاضه
غیبی در قلب او منعکس میشود؛

ِّ ُ َّ
َّ
َّ ُ
 .0هرچند آیۀ مذکور َواتقوا الل َه َو ُي َعل ُمک ُْ الل ُه دلیل بر تالزم مزبـور نیسـت امـا آیـۀ
َ ُ َّ
أ َ ُ ُ َ ً
ِإ أ ت َّتقوا الل َه َي أج َعل لک أْ ف أُقانا (انفال )01 :برهانی کامل بر ارتبا یادشده اسـت .زیـرا بـه

صورت شر و جزا ذکر شده است؛

َ أ َ أ َ َ َّ َ أ َ َ َ َ ً
احا َظ َه َُ أت َي َناب ُيع أالُ َ
کمة م أن َق ألبه َع َلى ل َ
مان ِه»
س
 .1حدیث «من أخلص ِلل ِه أر ب ِعين صب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

بررسی رابطۀ متقابل تفکر و تقوا در قرآن کریم

 .1روح انسان مجرد است و میتواند با ملکوت عالم که متن علم و کمال اسـت رابطـه

(شعیری ،بیتا )11 :سند دیگری بر تالزم مذکور است؛
 .1قصۀ «حارثة بن مالک» که پیامبر

َ
دربارۀ ایشان فرمود« :عبد ن رمو َر اللمه قلبمه»

شاهد دیگری بر ارتبا مذبور است (کلینی1121 ،ق)51/0 :؛

َ أ َ
 .5بیان امیرالمؤمنین در نهجالبالغه دربارۀ سالک الی الله که فرمود« :قمد أ أح َيما
ََ َ َ
ُ أ
َ َ َ
ُ َُ َ َ ُ
َ أ َ َ َ َأ
َّ
يمُ ال َب أمُ ِقفأ َبما ل ُمه
عقل ُه َو أ َمات نْ َس ُه َح َّتى َاق َج ِليل ُه َو لطف غ ِليظ ُه َو َب َمُق ل ُمه ج ِممع ِکر
َّ َ َ َ َ َ َ أ ُ أ َ
َّ َ َ َ َ
َ
أ َ
َّ َ
َ أ
اب إ َلى َ
اْل أب َو ُ
السِ َم ِة َو َا ِار ِاْلق َام ِة َو ث َب َتمت ِر أجمِهُ
اب
ب
ه
ت
ع
اف
د
ت
و
يل
ب
الس
ه
ب
ک
ل
ِ
ِ
ِ
الط ُِ أيق و س ِ
ِ
َ
َ
أ
أ
َ َ
َ
ب ُط َمأن َين ِة َب َدنه في َق َُار اْل أمن َو َّ
الُ َاح ِة ِب َما أاس َمت أع َمل قل َب ُمه َو أ أرىمى َر َّب ُمه» ( الشـریف الرضـی،
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ

1111ق.)111 :

حاصل اینکه همانطور که تفکر عقلی ،اصـغاء و اسـتماع ،و دلیـل نقلـی هـر یـک بـه سـهم
خویش دریاۀ علم الهی را به روی آدمی می گشایند ،تقوا نیـز در کنـار آنهـا بـهعنوان چهـارمین
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ابزار ،زمینۀ افاضۀ علوم الهی را فـراهم مـی آورد .لـذا معقـول برهـانی و منقـول قرآنـی و روایـی و
مشهود عرفانی ،طرق راه یابی به علوم الهی خواهند بـود (جـوادی آملـی1133 ،ش 310/10 :ـ
.)315
با آناه گذشت رابطۀ تقوا و تفکر که موضوع اصلی نوشتار حاضر است ذیل آیۀ مذکور روشـن
میشود زیرا تفکر و تقوا با بیان فـوق دو بـال بـرای رسـیدن بـه دانـش و علـوم شـمرده میشـوند.
همانان که استماع و دلیل نقلی نیز در کنار آن دو آدمی را بـرای باریـابی بـه سـاحت علـم یـاری
میکنند .هرچند نتوان به صورت مستقیم این استفاده را از آیۀ مزبور داشت اما شواهد و مؤیدات،
گویای صحت رابطۀ تقوا و اندیشه است.
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جمعبندی و نتیجهگیری

با بررسی آیات مربو به تفکر و تقوا ،به رابطۀ متقابل این دو ساحت نظری و عملی وجود آدمی پی
معبر قرار گـرفتن
میبریم و پیوند اندیشه و عمل را به عیان مشاهده میکنیم .از این رو تفکر را در ِ

برای رسیدن به تقوا و تعمیق و تقویـت تقـوا نقشآفـرین مـیبینیم .بـه نحـوی کـه مراتـب تقـوا بـا

اندیشهورزی اوج میگیرد و آدمی را به قلههای پرهیزکاری نزدیک میسازد .همانان کـه تقـوا در
هدایت اندیشه و گشـایش بنبسـتها و هشـداردهی در مواضـر احتمـال انحـراف و خطـر ،نقـش
محوری دارد .از سـوی دیگـر قـرآن کـریم بـر عـدم تفکیـک علـم و عمـل تأکیـد کـرده و همـواره
اندیشهای را ستودهاست که نتیجۀ عملی داشته باشد و انسان را در رسـیدن بـه سـعادت و کمـال
مـدد رسـاند .از ایـن رهگـذر ،اندیشـۀ لجـام گســیخته و بـدون تقـوا مـورد مـذمت قـرار میگیــرد و
آسیبهای آن گوشزد میشود و در مقابل از تقوایی که به جمود میانجامد و عاری از تأمل است و
مولود آن خشکمغزی است پرهیز داده میشود .درنتیجه تفکر و تقوا دو بال همسو و همیار برای
پرواز تا رسیدن به معرفت و سعادت و کمال خواهند بود.
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پینوشتها:

َْ
َّ
ْ َ
ْ
َ
ْ ُ ْ َّ َ
 .1إ َّن في َخ ْلق َّ
ات َواْلْر ِض َواخ ِتال ِف الل ْی ِل َو َّالن َه ِار َوالفل ِك ال ِتي ت ْج ِري ِفي ال َب ْح ِر ِب َما َی ْنف ُر
الس َم َاو
ِ ِ
ِ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ ِ َّ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ِّ َ َّ َ َ
ْ
یف
الناس وما نزل الله ِمن السم ِاء ِمن م ٍاء ْف َأحیا ِب ِه اْلرض بعد م ُو ِتها وبث ِفیها ِمن کل داب ٍة وتص ِر ِ
َ َ
َ
ِّالر َیاح َو َّ
الس َح ْ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ
ات ِلق ْو ٍم َی ْع ِقلون (بقره.)131 :
اب المسخ ِر بین السم ِاء واْلْر ِض َلَی ٍ
ِ
ِ
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