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 چکیده

 دستیابی برای .باشدمی شناختی بر اساس آیات قرآنانسان منظر از تقوا مفهوم تبیین پژوهش، این اصلی هدف

در آنها وجود داشت  «وقی»آیاتی از قرآن کریم که ریشه  شد واستفاده   مفهومی تحلیل روش از هدف این به

عبارت است از:  تقوا شناختی و تأمالت قرآنی،منظر انسان از تقوا بازتعریف بنابر مورد توجه قرار گرفت.

های پیش رو در لحظه گذاری غایت مدار و مبتنی بر مالک ترجیح فطری، عقلی و یا شرعی گزینهارزش

بیتی های ترداللت .انتخاب که هر سه مرحله تشخیص، ترجیح و التزام عملی به گزینه مرجح را با خود دارد

ه فراگیران در اعمال تقوا باید بدان مجهز شوند هایی کتوانمندییا همان  های تقوادر قالب استلزام این بحث

 نکرد دهیفا/ نهیهز توان، انتخاب لحظه در رو شیپ مختلف هایگزینه و شقوق دنید توانعبارتند از: 

برتر  نهیگز حیترج و صیتشخ موانع، شناخت نهیگز نیبهتر صیتشخ و هاگزینه از کی هر( گذاریارزش)

 به یملع التزامو  برتر نهیگز حیترج، آنها با مقابله یراهکارها و( حرکت ریمس خطرات و دهایتهد شناخت)

 .آن در یداریپا و مرجح نهیگز
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 مقدمه

ه است که البته برکات آن تنها ب «اخالقی -اعتقادی -دینی»ارزشی محوری در ساحت تربیت تقوا، 

ی بر مرورهای زندگی انسانی نیز هست. این ساحت محدود نشده و زیربنای رفتار درست در دیگر ساحت

حال نوعی های مختلف درباره تربیت اسالمی مؤید جایگاه مرکزی تقوا در تربیت اسالمی است. باایندیدگاه

هایی که احتماالً ناشی از چالش 0خوردتربیت به چشم می ماندگی برای عملیاتی شدن این مفهوم درمعطل

ا از منظر العاده تقوبه دلیل اهمیت فوقاست که مفهوم تقوا از نظر وضوح با آنها روبروست؛ توضیح آنکه 

ن شود. این مهم سبب شده تا تقوا مفهومی روشداران فراوان به کار گرفته میدینی، این مفهوم در ادبیات دین

یا با مفاهیمی معادل شود که برخی از آنها تقوا نبوده بلکه از مقدمات آن هستند و برخی  به نظر برسد و بدیهی

 ای از آن نه تمام آن.دیگر نیز مؤلفه یا مرتبه

 کند؛ از جمله معانی رایجتر شدن فضای بحث کمک میمروری بر این نوع معانی رایج، به شفاف

استعمال سبب در مسبب است وگرنه تقوا به  از باباستعمال این معنا،  آنکهاست. حال «ترس از خدا»تقوا، 

 .(Mesbahyazdi, 2013a, p.41؛(Javadiamoli, 2010a, p.38معنای ترس نیست

اگر فعل  ژهبه ویاگر به صورت فعل استعمال شود، تقوا کلمه  ی،فارس یهادر ترجمهدیگر، عبارتبه

 «وا النااراتَّقُ»یا  «اللَّه اتَّقُوا» در ترجمه و شودیخوف و ترس ترجمه م یمعناباشد و متعلَّقش ذکر شود، به  امر

با ی، یزشده الزمه صیانت خود از چ به این دلیل که دیده «بترسید آتش از»یا  «از خدا بترسید» شودیگفته م

 .رسیدکه از خدا بت این است «اللَّه  اتَّقُوا »ی بگوییم معنا دلیلی وجود ندارد که اما؛ ترس از آن امور مالزم است

 .(Motahari, 2010, p.689) د.بداری محفوظ یاین جمله این است که خود را از گزند کیفر اله یمعنا

ترس از به معنای  وجود دارد کهدر قرآن  3«خوف اللَّه»و  2«اللَّههخشی»با تعابیر ترسی  مفهوم خدا

دالت مراقب عبه شدت و در قضاوتش هم  ، بصیرشدهانجام  به جزئیات عملِکه  ی استعادلِ بصیر یقاض

اهلل جوادی آملی نیز در تفسیر تیآ (.Khamenei, 2014, pp.62,96) به این معنا نیست «اتاقوا الل اه»اما ، است

                                                 
 (0350)متوسطهو ( 0350) ییراهنما، (0389)ییابتدابه طورنمونه، پژوهشگر آخرین راهنماهای موجود برنامه درسی دینی دوره  .0

بعد از انقالب است و در معاونت پرورشی و بعدها  (به ویژه اخالقی)ارزشیحوزه تربیت  و نیز طرح کرامت که یکی از طرحهای

در معاونت آموزش عمومی دنبال شده را از این جهت مورد بررسی قرار داد و مالحظه کرد به رغم اشاره های گذرا به مفهوم 

 محوریتی برای آن لحاظ نشده به نحوی که هدف ها، رویکرد، روشها و محتوا بر اساس آن تنظیم شود.اساسی تقوا، 

 (44 هیآ سوره مائده،) اخشونفال تخشوا النااس و . 2

 (079سوره آل عمران، آیه ) نیمؤمنخافون ان کنتم  و .3
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ا در این است که انسان ت «رهبت»و  «تقوا»فرق بین کند که چنین بیان می 0سوره مبارکه بقره 40و  41آیات 

 «ارهبونإیاای ف و» ین اساس، جملهایابد. بر پرهیزد و از خطر نجات نمیراه را پرخطر نبیند و نهراسد از آن نمی

 است که یکی از دو جمله، تکرار دیگری نیست وارد شده و بیانگر این «وإیاای فاتاقون»جمله  از قبل

(Javadiamoli, 2010a, p.38). 

های بسیار رایج از تقوا معادل دانستن آن با پرهیز و اجتناب است؛ شهید مطهری از برداشتیکی دیگر 

ه از این زبانان هستند کتنها فارسیاند و معرفی ننموده به این معنا را این کلمهگاه هیچاهل لغت  معتقد است

س نسبت مه تقوا و صیانت نفشک نیست که در عمل، الزالبته کنند. یدرک م را کلمه مفهوم پرهیز و اجتناب

باشد  بپرهیز و اجتنا ،تقوا همان ترک این بدان معنا نیست کهترک و اجتناب از آن چیز است اما ی، به چیز

(Motahari, 2010, p.690 ،همچنین معنای مورد تأیید از پرهیز در تعبیر پرهیزکاری .)دام غیر از نرفتن و اق

 ,Khamenei) در حال حرکتد اما یز و برحذر بودن داشته باشنکردن است. تقوا یعنی انسان حالت پره

2014, p.35 ؛ Khamenei, 2013, p.45است به دو  «تقوا»نامش  که حفظ و صیانت خوددیگر، عبارت(. به

یشه خود را هم ،ها حفظ کنداینکه خود را از آلودگی یانسان برا ،نوع اول: در صورت گیرد تواندمیشکل 

آورد که به او یبه وجود م یخود حالت و قوات انسان در ،نوع دوم. در داردیدور نگه م آلودهاز محیط 

حالت  آن ،وجود دارد آلودگیکه  گرفتقرار  یفرض در محیطبه اگر  تا دهدیم یو اخالق یمصونیت روح

فت (. باید گMotahari, 2010, p.693شود )ی او آلودگاز و مانع  ردهکرا حفظ  او، یو ملکه روح

است که در مراحل اولیه پیدا شدن ملکه تقوا  تقدمیاگر کمال محسوب شود از جنبه  نوع اول هایاجتناب

ای از نیز در حد خود بهرهنوع اول تقوای  ،روازاین (.Motahari, 2010, p.694باشد )ممکن است داشته 

 ,Javadiamoli) فراهم کند نوع دومتواند زمینه را برای تقوای کمال را دارد، به ویژه آنکه در اوایل کار می

2010a, pp.397-398 دارنده انسان استاست که خود حافظ و نگه یحقیقت تقوا همان روحیه قو( اما 

(Motahari, 2010, p.694.) بادت و انسان با ع بودهعبادت زمینه تقوا ج تقوا، عبادت است؛ از دیگر معانی رای

معنای تقوا این نیست که انسان خیلی (. درواقع، Javadiamoli, 2010b,p.371) تواند ملکه تقوا پیدا کندمی

، اما شودتقوا مترتب بر ذکر و دعا  ،عبادت ،روزه ،ممکن است نماز(. Khamenei, 2014,p.88د )عبادت کن

 .(Khamenei, 2011) ام از آنها معنای تقوا نیستکدهیچ

داران و نه لزوماً ادبیات رسد نوعی فروکاهش در معنای تقوا در ادبیات دینبه نظر میبنابراین 

                                                 
 دقق ًا ِلماو آمِنوُا بِما ا نْز لُْت مُص " "ع ل یْکُْم و أ ؤفُوْا بِع ْهدِی أُوِف بِع ْهدِکُمْ و ِإیاای  ف ارْه بُونیا ب نِی إِسرائیل  اذْکُرُواْ نِعْم تِی  الَّتِی أنْع ْمتُ . 4

 "م ع کُمْ و  الت ُکوُنوا ا وَّل  کافِرٍ ِبهِ و الت شْت رُوا بِآیاتى ث م ن اً ق لیل اً و  اِیااى  ف اتَُّقون



 0359 بهار و تابستان، 0، شماره 7سال                                        دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   019

همانی آن با خداترسی، رعایت احکام دینی، های دینی رخ داده است و آن فرو کاستن تقوا یا اینآموزه

شود که تقوا به چه معناست و چه ابعادی اقدام است. لذا این سؤال مطرح می گیری و پرهیز ازعبادت و کناره

. شاید بتوان حل 0شودگیرد که مانند موارد مورداشاره با تقلیل در معنا مواجه میاز آن مورد غفلت قرار می

ع داد؛ منظری که اکنند ارجشناختی و پیشادینی تقوا تأکید میمایه انسانهایی که بر بناین مسئله را به نگاه

در آن تقوا پیش از آنکه الزمه حیات دینی و توحیدی یک انسان موحد باشد الزمه حیات یک انسان است 

 خواهد در شأن انسان و فراتر از مرزهای شباهتش با حیوانات زندگی نماید.که می

 واژه تقوا زا دینی فرهنگ کهاین دیگر،عبارتنقطه آغاز دفاع از این نگاه ریشه لغوی تقوا است. به

کند به می استفاده انسان زندگی مشخصه این بیان برای است «وقایه»دارد و مصدر آن  «وقی»در  ریشه که

در این منظر تقوا به معنای صیانت، حفظ و مراقبت و حاصلخیزی دارد.  تقوا خود در فهم مفهوم خودی

صاحب کتاب  (.Raqebesfahani,1835,p.881) 2رساندنگهداری شیء از چیزی است که به آن ضرر می

ل داری هر چیزی از هر امر ناپسند را شامتقوا برحسب لغت، مطلق صیانت و نگهدارد نیز اذعان می« التحقیق»

 مچنینه .و اعم از آنکه دلیل آن عقلی باشد یا نقلی شود، خواه ناپسند بودن آن، شرعی باشد یا عرفیمی

 ینا دریدن دارد، قرار تقوا مقابل در که فجور و عمل عادی و طبیعی جریان و حق به توجاه از عبارت است

بدین ترتیب مشاهده  (.Javadiamoli, 2010a,p.394) 3.است متعارف و طبیعی جریان از شدن خارج و اعتدال

کم متضمن سه بعد شود که از جهت لغوی تقوا با محافظت گره خورده است؛ معنای محافظت دستمی

ای. اینکه انسان از چه چیز وجود خود و در قبال است: محافظت از چیزی در مقابل چیزی و با دلیل و انگیزه

ست که توجهی اهداری نماید بحث بسیار قابلای باید صیانت و نگچه تهدیدها و خطرهایی و با چه انگیزه

شناسی ی و هستیشناستواند دایره بحث را از بحثی فقط درون دینی به بحثی پیشادینی و مبتنی بر انسانمی

کاررفته ها چون تعبیر تقوا درباره انسان بهبنابراین برای پیدا کردن مدلول واقعی این داللت؛ گسترش دهد

دیگر، باید عبارتشناسی بهره گرفت. بهانسان باید بدان پایبند باشد باید از انسان است و فرآیندی است که

 ,Motahari) یمطهریابد. در تأیید این نگاه، شهید دید در مورد انسان این محافظت چه معنا و ابعادی می

                                                 
؛ پژوهش های زبان یعل ؛ سعیداوی،دیحم ،انیاحمد .تحلیل معنایی درجات تقوا در نهج البالغه به عنوان نمونه ر.ک  . 0

 (.78تا  99از  -صفحه  04) 0شماره  -، سال اول 0350بهار و تابستان . شناختی قرآن 

 یضراه و یؤذیه مماا ءِالشی حفظُ: الوِق ای ةُ 2.

ء عن المحرمات الشرعیة والعقلیة والتوجاه إلی الحقا والجامع هو صیانة الشىوالتقوی تختلف خصوصیاته باختالف الموارد . 3

وإلی تطهیر العمل وإلی الجریان الطبیعى المعروف ویقابله الفجور: وهو انشقاق حالة اإلعتدال والجریان الطبیعىا المعروف وخروج 

 (.Mostafavi,1981,p.184أمر مخالف یوجب فسقاً وطغیاناً )
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2010, p.699 )سانیت تقوا الزمه ان، بلکه نیستاز قبیل نماز و روزه و  داریمعتقد است تقوا از مختصات دین

 ,Khamenei) نیستهم مخصوص دین  و تقوا شرط توفیق در هر راهی است ،دیگربیانبه است.

2016,p.127) دارد که باتقوایان چنین بیان می 0دوم سوره مبارکه بقره. عالمه طباطبایی نیز در تفسیر آیه

 ,Javadiamoli, 2010bاند )نگهداری نمودهاز سرمایه هدایت فطری خود، نگهبانی و هایی هستند که انسان

p.142; Tabatabaee, 1995. Vol.1, pp.69-70). ای از تقوا در انسان را بدین ترتیب، ایشان امکان مرتبه

توجه دهد. قابلدار، مورد تأیید قرار میپیش از ایمان دینی و تنها از آن جهت که انسان است و نه لزوماً دین

ه ایمان ای الزم برای رسیدن بمقدمهبه عنوان  شودقبل از ایمان در نظر گرفته می که تقوا ای ازمرحلهاست که 

ساز پذیرش هدایت این تقوای فطری زمینهدیگر عبارتبه (.Khamenei, 2016,p.129است )تأکید  مورد

د، احتماالً در مؤمن اگر تقوا نداشته باش(. در این منظر Javadiamoli, 2010b, p.142است )تشریعی قرآن 

دهد نیز نشان می 2سوره شعرا 018تا  019(. آیات Khamenei, 2016,p.129بود )نخواهد ایمان هم پایدار 

(. این  Ghara’ati, 2004. Vol. 8, P. 340) 3دارد الزم تقوا روحیه آنان، از اطاعت و انبیا دعوت پذیرفتن

ز ای دیگر اصورت وجود آن و پذیرش دعوت، مرتبهمرتبه از تقوا قبل از پذیرش دعوت آنان است و در 

 شود. آیات دیگری در قرآن وجود دارند که بر وجه ذومراتب تقواتقوا که همان تقوای الهی است مطرح می

هرچند این آیه  معتقد است 4عمرانآلسوره مبارکه  012تفسیر آیه  درجوادی آملی اهلل کنند. آیتتأکید می

کند اما معنای جامع تقوا، وقایه و سپر داشتن و از خطر پرهیز و از زشتی پروا را بیان می ترین مراحل تقواعالی

ای که برترین تقوا، یعنی تقوها حق تقواست، چنانتقوا اقسامی دارد که تنها برخی از آنلذا  کردن است.

. بر اساس (Javadiamoli, 2009b, p.197خداست )ها حق تقوای الهی نیز درجاتی دارد که فقط بعضی از آن

در معنای  ترین مرحله تقوا است و نه تنها مرحله، لذا تقواتوان نتیجه گرفت که تقوای دینی عالیاین تفسیر می

قوا که ای از تای قبل از ایمان دینی داشته باشد. با این مقدمه و با توجه به مرتبهتواند مرحلهجامع خود می

 ریفگیرد بازتعداران متصور است، موضوع مهمی که در دستور کار قرار میینها و نه لزوماً دبرای همه انسان

د بودن تقوای زیرا با وجود مورد تأیی؛ شناختی و با توجه به ابعاد وجودی انسان استتقوا مبتنی بر مبانی انسان

ه که اغلب دپیشادینی، آنچه تاکنون در تعریف تقوا بیشتر برجسته شده تعریفی در چارچوب زندگی دینی بو

                                                 
 الْکِت ابُ الر یْب  فِیهِ ُهدًی ِللُْمتَّقِین  ذ لِک  .  0

 (018)أ طِیُعونِ و  اللَّه   (ف اتَّقُواْ 017)أ مِینٌ ر سُولٌ ل کُمْ ( إِنىا019)ت تَُّقون  ل ا أ  نُوحٌ أ خُوهُمْ له مْ ق ال   ( إِذ019ْ)الْمُرْس ِلین  ُنوحٍ ق ْومُ ک ذَّب تْ.  2

 سوره صافات 029تا  023سوره شعرا. 075تا  077، 093تا  090، 044تا  042نیز آیات و  029تا  024همچنین است آیات .  3

 (سوره آل عمران 012آیه )مسلمونیا أیاها الذین آمنوا اتاقوا اهلل حقا تقاته و ال تموتنا إالا و أنتم .  4
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 با تقلیل همراه بوده است.

سازد که در شناختی ما را با ابعاد و زوایایی از این مفهوم آشنا میبازشناسی مفهوم تقوا از منظر انسان

اتفاق زدایی از این مفهوم سبب شود به نحوی آشنایی ادبیات معمول و مألوف کمتر مورد توجه قرارگرفته و

های روشنگر و حاصلخیزی آن را در تنظیم شود که داللتاهمیت این ابعاد مغفول زمانی روشن میبیفتد. 

ترین ای تربیتی برای انسان متناسب با ابعاد و اقتضائات وجودی او دنبال کنیم و دریابیم احتماالً مهمبرنامه

وم با همه تی مختلف، غفلت از این مفههای تربیهای تربیتی ارائه شده برای انسان در نظامحلقه مفقوده برنامه

باشد. غفلتی که سبب شده با دانستن تقوا به عنوان انجام واجبات و ترک محرمات، ابعاد و استلزاماتش می

رآیند تواند سبب بازنگری کل فآنکه درک فرآیند تقوا میاقدامی حداقلی در این راستا صورت گیرد. حال

شناختی با بنا، مسئله اصلی این پژوهش تبیین مفهوم تقوا از منظری انسانبر این متربیت بر این اساس شود. 

 پرورش تقوا است. های آن درتأکید بر آیات قرآن و استخراج داللت

 

 روش

 جهت در مفهومی تالشی تحلیل شد. گرفته بهره مفهومی از روش تحلیل پرسش این به پاسخ برای

 هایارتباط دقیق توضیح واسطه به مفاهیم معنای از روشن و صحیح تبیین آوردن فراهم بر مفاهیم بوده و فهم

 عناصر تحلیل شامل تواندمفهومی می لیتحل ( .Coombs & Daniels, 2009است ) ناظر مفاهیم سایر با آن

 ,Bagheriشود ) مفاهیم سایر با مفهوم آن ارتباط یا یکدیگر با عناصر این ارتباط مفهوم، دهنده یکتشکیل

Sajadieh & Tavasoli, 2010.) 

 وردنظرم یعنی مفهوم مفهومی استفاده شد؛ شبکه در پژوهش حاضر تحلیل مفهومی از نوع تشکیل

 «معنایی انمید یا حوزه» پیوسته با عنوانهمبه ایشبکه قالب در و آن به نزدیک مفاهیم سایر با ارتباط در

 معنایی میدان یا شبکه این عناصر بین توانمی مختلفی هایشیوه (. گفتنی است بهIzutsu, 2009شد )بررسی 

 از یبرخ آن در که است موردنظر مراتبسلسله نوع از ایرابطه «اندراجی ارتباط»کرد. در  ارتباط برقرار

لذا، . (Bagheri,2008دهند )می تشکیل را آن از ابعادی یا بعد و گیرندمی قرار دیگر مفهومی ذیل در مفاهیم

در این پژوهش شبکه معنایی حول مفهوم تقوا شکل گرفت و هر یک از مفاهیم متصل به مفهوم تقوا بعد یا 

 .1ابعادی از آن را نشان دادند، سپس مفهوم تقوا با توجه به ابعاد استخراج شده تبیین شد

                                                 
 نشانه تقوا، یامدهایپ ،(دینی تقوای تا پیشادینی تقوای از) تقوا بودن ذومراتب و تشکیکی: از عبارتند تقوا مفهوم حول ابعاد.  0

 .تقوا های استعاره و تقوا مقابل معانی تقوا، استلزامات تقوا، موانع تقوا، های
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کاررفته ا بهدر آنه «وقی»ای که ریشه آیه 298ابتدا تمامی  صورت بود کهمراحل انجام کار نیز بدین

بود استخراج شدند. سپس با توجه به میزان حاصلخیزی آنها در ایضاح مفهوم تقوا طی سه مرحله، گزینش 

توجه به ظاهر آیه و معنای آن برخی از آیات بدون شک داللتی روشن در ایضاح مفهوم  با آیات انجام شد.

زی آن توانست حاصلخیمه آیه به راحتی نمیتقوا داشتند. در دسته دوم از آیات به دلیل اینکه ظاهر و ترج

ه یا به شد. دسته سوم آیاتی بودند کبایست به تفسیر مراجعه میآیات را در ایضاح مفهوم تقوا نشان دهد می

ند یا اینکه شددلیل تکرار و وجود آیه مشابه که قبالً موردبررسی قرارگرفته بود از روند بررسی حذف می

شد. این آیه در باب ایضاح مفهوم تقوا محوریت ندارد و از فرایند بررسی خارج میداد ترجمه آیه نشان می

ندان های اندیشمدر کنار روش تحلیل مفهومی و به منظور بررسی تفسیر آیات و دیدگاه دیگر سوی از

 رود،می کار هب کیفی نیز فراتحلیل معادل گاهی که سنتزپژوهیمسلمان، از روش سنتزپژوهی استفاده شد. 

 گیرینتیجه منظور به مختلف منابع از هاداده سازییکپارچه و گیریعصاره مندنظام عمل از است عبارت

 .(Cooper, Hedges & Valentine, 2009مشخص ) موضوع یا سؤال یک مورد در بیشتر اعتمادقابل

محوری برآمده از مرور های ها و مقولههای مختلف ذیل خوشهبندی دیدگاهسنتزپژوهی به مدد دسته

دهی شده را دارد. های برآمده از آنها در یک چارچوب سازمانمطالعات در یک حوزه، سعی بر تجمیع داده

تواند برای این تجمیع مورداستفاده قرار بگیرد، تحلیل محتوای کیفی است. تحلیل لذا ابزار مناسبی که می

ه به مثابه ابزاری در راستای سنتزپژوهی استفاده شد و بیک روش مجزا نبوده بلکه  محتوای کیفی در اینجا

رد ه باشد. مراحل انجام سنتزپژوهی حاضر بر اساس مدلنحوی گویای مراحل انجام روش سنتزپژوهی نیز می

 (:cited in Marsh, 1991باشد )به شرح زیر می (0583)

آنها: در این پژوهش از میان  دهیسازمان و غربال و انتخاب، مشخص کردن منابع اولیه مطالعه :گام اول

 جوادی اهللآیت هایدیدگاه نیز و المیزان تفسیر در طباطبایی عالمه هایتفاسیر مختلف قرآن، دیدگاه

 دسترس در اسراء دیجیتال کتابخانه افزارنرم در حاضر حال در که تسنیم تفسیر مجلدات بر تأکید با آملی

 هایدیدگاه از همچنین. 0نشد غفلت نیز ایشان هایکتاب دیگر از هرچند باشد انتخاب شدند.می

 شد. استفاده نیز مطهری شهید و ایخامنه اهللآیت مانند زمینه این نظر درصاحب اندیشمندان

 به یک الگو و چارچوب مفهومی )کدگذاری باز(. رسیدن مطالعات انجام شده ومرور : گام دوم

 اری محوری(.کدگذ) یقبلهای مفهومی یا اطالعاتی بر اساس الگوی برآمده از تحلیل تعیین خوشه: گام سوم

 سنتز و ترکیب اطالعات هر خوشه مفهومی: گام چهارم

                                                 
 .شود مراجعه مآخذ و منابع فهرست به.  0
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 .شودمی گرفته سنتزهای صورتها یا پاالیش تداوم تحلیل و ترکیب که منجر به اعتباربخشی خوشه: گام پنجم

ت گرفته صور مناسب برای کاربرد و تفسیر سنتز هایبندیدر قالب دسته هاگزاره : آرایشگام ششم

 )کدگذاری گزینشی(.

یار صریحی که در حال حاضر معدرخصوص اعتباربخشی نتایج سنتزپژوهی باید گفت با توجه به این

بخشی  حتوان معیارهایی مانند میزان وضوحال میهای تلفیقی وجود ندارد، بااینبرای سنجش کیفیت پژوهش

 (.Marsh, 1991دلیل سنتز باکیفیت دانست ) شده و انسجام و ایجاز راهای بد و یا ناقص تعریفبه موضوع

 با تعامل دیگر ادبیات موجود در حوزه موردبررسی و مرور( 0583همچنین بر اساس مدل وارد )

 این بر (.cited in Marsh, 1991شود ) گرفته صورت سنتز برای اجماع یک تواند سبب ایجادمتخصصان می

و شد  تهپرداخ نیز مسلمان اندیشمندان و مفسرین دیگر از تأییدکننده شواهدی به حاضر پژوهش در اساس

 پیرامون اوکندوک به این از بیش کهاین از را پژوهشگر اطالعاتی، غنای و اشباع کیفی، هایپژوهش همه مانند

باربخشی در مرحله اعتداشت.  برحذر بپردازد مسلمان اندیشمندان دیگر هایدیدگاه بر تکیه با و تقوا ابعاد

ها مورد تأیید های سنتزپژوهی حاضر در اختیار متخصصان قرار گرفت تا روایی و اعتبار یافتهنهایی نیز یافته

زار مکس افهای اولیه، سنتزپژوهی حاضر به کمک نرمقرار گیرد. الزم به ذکر است به علت حجم باالی داده

 انجام شد. 01یو دی ای ک

 

 هایافته
 شناختی مرتبط با تقواانسان هایمؤلفه

کنند شناختی زیرساز فرآیند تقوا را معرفی میهای انساندر این بخش، آیاتی از قرآن کریم که مؤلفه

و  یزادآ حرکت،»، «های متعارض در انسانگرایش بروز»ها عبارتند از: موردبررسی قرار گرفتند. این مؤلفه

. در «تألهحی مبه مثابه انسان »و  «گذاری در انسانمبتنی بر ارزش گزینش اختیار و» ،«قدرت انتخاب انسان

 گیرد.شناختی مذکور صورت میهای انسانپایان این بخش بازتعریف تقوا بر اساس مؤلفه

 

 متعارض و در انتظار لحظه انتخاب هایگرایش بروزتقوا و 

نماید. در های مختلف موجود در انسان را معرفی میدارد که گرایش وجوددر قرآن کریم آیاتی 

ر های فطری و طبیعی در انسان، لزوم مدیریت آنها دگرایش این بخش با استناد به آیاتی که بر مبنای وجود

ای هشناختی تقوا که همان بروز گرایشسازد، اولین مبنای انسانلحظه انتخاب به واسطه تقوا را روشن می

ری، راه های فطبا تأکید بر فطرت و گرایش . بخشی از این آیات،شوددر انسان است، معرفی میمتعارض 
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قابل و هوای نفس را در تشهوات و تبعیت از نیز کند. بخش دیگر تزکیه و رشد دادن آن را تقوا معرفی می

شد دادن به منظور تزکیه و ر ی نفسهوا شهوات و مخالفت با ،تقوا از این منظر .کندتضاد با تقوا معرفی می

 .است فطرت

 باقی(: هایی پنهان اما عالی یعنی با لذتی عمیق وهای فطری )گرایشتقوا و گرایش

. 0نمایندهای فطری در انسان تأکید میدر قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارند که بر وجود گرایش

 و نامی ای جامد موجودات همه در که است طبیعت از غیر است، خاص آفرینشی و ویژه سرشتی که «فطرت»

 وجودم حیوانی بُعد در انسان در و حیوانات در که است غریزه از غیر و نیز شودمی یافت حیوانی روحبدون 

نامحدود  کمال و محض هستی به نسبت شهودی بینش و گرایش عبارت است از فطرت. است

(Javadiamoli, 2005, p.24امور .) و دهندمی گزارش آن از هاانسان که است همگانی حقایق همان فطری 

 هر در و انیزم هر در دیگری از گرفتن تعلیم بدون هاانسان که اموری یعنی کنند؛می پیدا آن گرایش به یا

 (.Javadiamoli, 2005, p.36دارند ) گرایش آنها به و کنندمی ادراک را آنها زمینی

دهد فطرت شامل دانش و گرایش نسبت به کمال مطلق بوده و مصادیق مینگاهی جامع به فطرت نشان 

های طلبی و میل به توانایی و نیز میل به زیباییجویی و دانایی گرایی، قدرتهای حقیقتعمده آن حوزه

های فطری برخاسته از بعد ملکوتی انسان و در رسد گرایش. لذا به نظر می2شودمحسوس و معقول را شامل می

اند ستای تکامل وجودی اوست. با این مقدمه باید گفت آیاتی که به تبیین نسبت تقوا و فطرت انسانی پرداختهرا

تنظیم و تعدیل قوا در جان انسان را منوط به الهام فطری  باشند. این آیاتمی 3سوره مبارکه شمس 01تا  7آیات 

( و نشان batabaee, 1995. Vol.20, p.500Ta ;Javadiamoli, 2010b, p.308) 4فجور و تقوا در او نموده

 ;Makaremshirazi, 1995, Vol.27) یابددرمی «فطرت»طریق  از را «تقوى»و  «فجور» دهند انسانمی

Tabatabaee, 1995. Vol.20, p.501،) دری و عبور از حدود تعیین شده است. حدود معنای لغوی فجور، پرده

                                                 
تذکره،  گروه آیات هفت در فطرت را . آیت اهلل جوادی آملی آیات289تا  79 صص ر.ک جوادی آملی. فطرت در قرآن..  0

 سفر، آیات تبیین کننده هنگام خدا به توجه اتیآ خطر، احساس هنگام خدا به توجه اتیآ آیات نسیان، آیه میثاق، آیه فطرت،

 نمایند.محبت تنظیم می راه از فطرت

و نیز مطهری، فطرت،  91 قرآن، ص در ، نیزجوادی آملی. فطرت375 ـ 381 ص ،07 ج المیزان، ر.ک عالمه طباطبایی. تفسیر.  2

 33تا  29صص 

 ﴾01﴿ د سَّاه ا م نْ خ اب  و ق دْ  ﴾5﴿ ز کَّاه ا م نْ أ فْل ح  ق دْ ﴾8﴿ و ت قْو اه ا ُفجُور ه ا ف أ لْه م ه ا ﴾7﴿ن فْسٍ و م ا س وَّاه ا  و . 3

 است، معیوب آنها از یکی نداشتن با انسان و مانندآنهاست و دهان و گوش و چشم چون اندامهایی داشتن به آدمی بدن تسویه.  4

 (Javadiamoli, 2010b, p.308) تقواست و فجور به نسبت او معرفت و آگاهی به آدمی جان تسویه ولی
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 و «عمل و ترک عمل»ای است بین آن یک عمل. این نهی پرده «انجام انجام یا ترک»عبارت است از: نهی از 

منظور از تقوا به قرینه اینکه در مقابل فجور قرارگرفته  بنابراین،؛ (Tabatabaee, 1995. Vol.20, p.500انسان )

فهمد کدام عمل پرده درانه است و دری و عبور از حدود است. پس انسان به طور فطری میاجتناب از پرده

 دیگر از از سویکنند و سو بر وجود فطرت در انسان تأکید میدیگر، این آیات از یکعبارتکدام عمل نه. به

یدن به ویند و راه رسگدر انسان سخن می نرسیدن به هدف یمعنابه  «خیبت»و  رسیدن به هدف یبه معنا «فالح»

ن رشد دادن کنند. تزکیه همامعرفی می «تدسیه»و نرسیدن به هدف مقتضی آن را  «تزکیه»هدف مقتضی نفس را 

های فطری چون بذری نهفته و پنهان موجودند در وجود انسان گرایش ییگو و تدسیه همان پنهان کردن است.

ن آنها فراهم نمود نه آنکه نوعی از مواجهه را برگزید که آنها که باید با تزکیه، زمینه را برای رشد و آشکار شد

صالح و  ایگونهتزکیه نفس و تربیت آن به . از دیدگاه عالمه طباطبایی، 1را ضعیف، مستور و محجوب گرداند

با تأکید بر همین آیات، از  (.Tabatabaee, 1995. Vol.20, p.501است ) آراستن نفس به تقوا ثمربخش همان

(. Javadiamoli, 2009a, p.513شود )تزکیه نفس جز با تقوا تأمین نمیاهلل جوادی آملی دیدگاه آیت

اه دوم، رگیری از تعالیم الهی انبیا و دیگر، برای شکوفایی فطرت دو راه وجود دارد که راه اول بهرهعبارتبه

 فسن تهذیب و تزکیه انبیا نیز برنامه ترین( و البته مهمJavadiamoli, 2005, p.325است ) نفس تهذیب و تقوا

 أ فْل ح  ق دْ»آیه  کههنگامی )ص( خدا رسول (.Javadiamoli, 2005, p.343باشد )می عقل تعلیم و در کنار تزکیه

 نفس هب پروردگارا تقواها: نفسى آت اللهم» نمود:مى دعا چنین و کردمى توقف فرمود،مى تالوت را «ز کَّاها م نْ

 .(as cited in Makaremshirazi, 1995, Vol.27,p.47) «کن مرحمت را تقوایش من

 های آشکار اما دانی یعنی با لذتی سطحی و آنی(:تقوا و شهوات و هواهای نفسانی )گرایش

های فطری دو دسته دیگر گرایش در انسان وجود دارند که برخاسته از بعد مُلکی عالوه بر گرایش 

مادی و  جنبه بوده و ارضای آنها رفع نیاز بدن نتیجهکه هستند هایی میلدسته اول  2و طبیعت اوست.

                                                 
 تیرگى عبارتى به یا و زنگ و غبار معناى به «رین»از دید راغب  سوره مطففین می فرمایند: 04عالمه طباطبایی ذیل تفسیر آیه .  0

 را دلهاشان ىجال روى که شد غبارى و زنگ مانند گناهان یعنى «... قُُلوبِهِمْ  ع لى ران   ب لْ»بنشیند. لذا  گرانبهایى چیز روى که است

 جالیى و اصف اولیه اش طبع بحسب آدمى بنابراین می توان نتیجه گرفت نفس ؛کرد کور شر و خیر تشخیص از را دلها آن گرفت و

 شنق زشت دهد اما اعمالمى تمیز شر از را خیر نیز و باطل از را آن و کندمى درک هست که طور آن را حق آن داشتن با که دارد

 ,Tabatabaee) کند درک را حقیقت و حق آدمى نفس که است آن مانع هاصورت و نقوش دهد که اینمى نفس به صورتى و

1995. Vol.20, p.385). 

 083و  082، 000و  002 قرآن صفحات در فطرت جوادی آملی. ر.ک.  2
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معموالً تحت عنوان ها . از این گرایش0مانند میل به خوراک و پوشاک و غریزه جنسی دنفیزیولوژیک دار

ها در انسان وجود (. عالوه بر این، دسته دیگری از کششMesbahyazdi,2013b,p.145شود )غرایز یاد می

فطری  هایدارد که برآمده از طبیعت او بوده اما نه مانند غرایز جنبه فیزیولوژیک دارند و نه مانند گرایش

 مانند مفسدت دفع و منفعت جذب مهم عوامل از شده وها از حب نفس ناشی اند. این گرایشهمواره ممدوح

م های دسته دوهای دسته اول و نه گرایشروند. نه گرایشهلوع، جزوع، منوع، قطور، شح و بخل به شمار می

 ند،کمی نکوهش هارا از جهت وجود این گرایش انسان که آیاتی گیرند وبه خودی خود مورد ذم قرار نمی

 نحوه ر، اگردیگبیانآنها. به خطرات در برابر انسان ایمنی برای هاییتوصیه و انسان هب است هشداری درواقع

 گروه ؛(Javadiamoli, 2005, pp.182-183هستند )بار زیان نشود ملحوظ هااز این گرایش انتفاع صحیح

رانی و هوس بازی به خود بگیرند مورد ذم است و در گروه دوم متعلَّق آنها که جنبه شهوتاول درصورتی

(. این دو دسته گرایش برخالف Javadiamoli, 2007, p.285در رد یا تأییدشان نقش به سزایی دارد )

به  2عمرانسوره آل 09و  04های فطری آشکارند و درخواستی فوری برای ارضا دارند. در آیات گرایش

 معنای هب و ، مصدر«شهوت» ؛شودآنها نشان داده میتقابل تقوا با خوبی گروه اول از این تمایالت معرفی و 

 انواع ،«الشَّه واتِ». (Javadiamoli, 2010e, p.296است ) سازگار آن با که است چیزی به نفس شدید میل

 موارد از و روایات و آیات مجموع از (.Javadiamoli, 2010e, p.295است ) مالی عاطفی، غریزی، مشتهیات

 ارشم به «الشَّه وات حُبُّ»مصداق  فرزند و مال عادی محبت که آیدبرمی بحث چنین مورد آیه در شده یاد

(. Javadiamoli, 2010e, p.294نیست ) آشامیدن و خوردن اصل آیه، این محوری بحث بنابراین .رودنمی

 گرو در معاش اصل و تأمین دارد ابزاری صبغه و آنچه آن شئون و دنیا به طبیعی حبا  دوستی، این از مقصود

 ,Javadiamoli, 2010eاست )منظور  الزم، حدا از زائد التذاذ و تجمالی حبا  بلکه بود، نخواهد است، آن

pp.305-306; Tabatabaee, 1995. Vol.3, p.149)محباتِ آفلِ فائل و دوستی  ها، مصداقگونه گرایش. این

نزدیک »و  «افول کننده ضعیف»(؛ یعنی گرایش به Javadiamoli, 2010e, pp.305-306است )عاجل زائل 

 .«شوندهزائل 

 09 یاتاست. در آ «هوا»گیرد ها به کار میتعبیر دیگری که قرآن برای معرفی این دسته از گرایش

                                                 
 (3حجر، )ی عْل ُمون ذ رْهُمْ ی أْکُلُوا و  ی ت م تَُّعوا و  یُلِْههِمُ الْأ م ُل ف س وْف  .  0

ک  الْمُس وَّم ةِ و  اْلأ نْع مِ و  اْلح رْثِ ذ الِ ِة و  الْخ ْیلِزُیقن  لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّه و اتِ مِن  النقس اءِ و  الْب نِین  و  الْق ن اطِیرِ الْمُق نط ر ةِ مِن  الذَّه بِ و  الْفِضَّ.  2

ُقلْ أ  أُن بقئُکُمْ ِبخ یْرٍ مِنْ ذلِکُْم لِلَّذین  اتَّق وْا عِنْد  ر بقهِْم ج نَّاتٌ ت جْری مِنْ ت ْحتِه ا اْلأ ْنهارُ  (04)اْلم ابِم ت عُ الْح ی وةِ الدُّنْی ا و  اللَُّه عِند هُ حُسْنُ 

 09عمران: ا و  أ زْواجٌ مُط هَّر ٌة و  رِْضوانٌ مِن  اللَّهِ و  اللَّهُ ب صیرٌ بِالِْعبادِ آلخالِدین  فیه
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 دهد در تقابلرخ می «مندی از عقلعدم بهره»که در نتیجه  «نفستبعیت از هوای » 0محمد مبارکه سوره 07 و

دیگر، این آیات رابطه تقوا و عقالنیت و نیز رابطه تقوا و عدم پیروی از عبارتشود. بهمعرفی می «تقوا»با 

 الَّذِین  أُولئِک » جمله نمایندمی بیان آیات این تفسیر ذیل طباطبایی دهد. عالمههوای نفس را به خوبی نشان می

 عطف نزلهم به و دیگر تعریفی «أ هْواء هُمْ اتَّب عُوا و  »جمله  و است کفار معرفی مقام در «قُلُوبِهِمْ ع لى اللَّهُ ط ب ع 

 عدم ماناه هواها، پیروی معنای حقیقت در که گرفت نتیجه توانمی آن از و است اول تعریف برای تفسیر

 هب قبلی آیه و «ت قْواهُمْ آتاهُمْ و  هُدىً  زاد هُمْ  اهْت د وْا الَّذِین   و » آیه بین که ایمقابله. است عقل از مندیبهره

 ,Tabatabaee)هواها  پیروی مقابل است معنایی «تقوا» از مراد که فهماندمی را نکته این خورد،می چشم

1995. Vol.18, p.356 .)توان می 2سوره اعراف 079 معنای هوی را به قرینه دیگر آیات قرآن از جمله آیه

 یا ارض به سوى اخالد دائمى و مالزمت معناى را به «اخالد»دریافت. عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه، 

 .Tabatabaee, 1995دانند )آن می مالزمت دائمی و دنیوى لذات از تمتع به میل از زمین را کنایه به چسبیدن

Vol.8, p.434 لعق با را شهوات آن اینکه بدون است، شهوت سوى به نفس میل معناى به «هوى»(. کلمه 

نکته جالب توجه در معنای لغوی هوی،  (.Tabatabaee, 1995. Vol.15, p.308باشد ) کرده تعدیل خود

 هوى سبب بدان را هوى: فرمود( ص) (. پیامبرMostafavi, 1981. Vol.11, p. 299)معنای سقوط است 

 (.as cited in Ghara’ati, 2004, Vol.8,p.258افکند )مى فرو را خود صاحب که اندنامیده

و نسبت  «صوم»زند، تعبیر یکی دیگر از تعابیری که تقوا را با خودداری از تمایالت آنی دانی گره می

این آیه ذیل تفسیر مطرح شده است. عالمه طباطبایی  3از سوره بقره 028 کریمه آن با تقوا است که در

از  یخوددار یبه معنا به ویژهاز عمل و  یخوددار یدر اصل لغت به معنا «صوم»و  «صیام» کلمه فرمایند:می

آن را داشته باشد. البته بعدها در شرع این تعبیر در  یمشتاق آن باشد و اشتها یاست که دل آدم یکارهای

تقوا  مفید بودن و تقوا است ،«صیام»ده یفا .شده است به کار گرفته یمعین یاز کارها یخصوص خوددار

که  کندیبه فطرت خود این معنا را درک م یچون هر انسان؛ در آن شک ندارد یاست که احد موضوعی

که  یو به مقام بلند کمال و روحانیت ارتقاء یابد، اولین چیز اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود

 یو شرط و بدون هیچ قیدکرده  یود جلوگیرخ یالزم است بدان ملتزم شود این است که از افسار گسیختگ

                                                 
 و   قُُلوبِهِمْ ع لى اللَّهُ ط ب ع  الَّذِین  أُولئِک  آنِفاً قال  ذا ما الْعِلْم  أُوُتوا لِلَّذِین  قاُلوا عِنْدِک  مِنْ خ ر جُوا إِذا ح تَّى إِل یْک  ی سْت مِعُ م نْ مِنْهُمْ و .  0

 (محمد07) ت قْواهُمْ آتاهُمْ و  هُدىً زاد هُمْ اهْت د وْا الَّذِین  و ( 09) أ ْهواء هُمْ اتَّب عُوا

 م ث لُ  ذلِک  لْه ثْی  ت تْرُکْهُ أ وْ ی لْه ثْ  ع ل ْیهِ ت ْحِملْ إِنْ  اْلک لْبِ ک م ث لِ ف م ث ُلهُ ه واهُ اتَّب ع  و  اْلأ ْرضِ إِل ى أ خْل د   لکِنَّهُ  و  ِبها ل ر ف عْناهُ ِشئْنا ل وْ و .  2

 ی ت ف کَّرُون   ل ع لَّهُمْ الْق ص ص  ف اقُْصصِ بِآیاتِنا ک ذَُّبوا الَّذین  الْق وْمِ

 (083بقره )ت تَّقُون ی أ یُّه ا الَّذِین  ء ام نُوْا کُتِب  ع ل یْکُمُ الصقی امُ ک م ا کُتِب  ع لى  الَّذِین  مِن ق بْلِکُْم ل ع لَّکُمْ .  3
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را هدف  یماد یتر از آن بداند که زندگو خود را بزرگ نباشد یو شهوات بدن یهای جسمسرگرم لذت

(. Tabatabaee, 1995. Vol.2, pp.7-9داند )را تقوا می «مصو»روست که خدای متعال نتیجه بپندارد ازاین

. است طبیعی هایگرایشمان پرداختن بیش از حد ضرورت به هوای نفس از منظر دینی هشهوت و  لذا

، آنی تلذا و فقط با غرض هاآن نتیجه به های کور بدون فکرهای غریزی و کششمیلپیروی از  دیگر،بیانبه

اما اگر به تأثیر آن در روح و سرنوشت خویش دقت کردیم و سپس تصمیم گرفتیم ـ  ،هوای نفس است

غریزه است ـ عمل به چنین تصمیمی دیگر پیروی از  خواستههمان باشد که  درنهایتگرچه تصمیم نهایی ما 

 ریزهغمالک هوای نفس این است که ت. ما فقط غریزه نیس انگیزهدر این صورت،  زیرانفس نخواهد بود؛ 

عقل به کمک مقابلش این است که هنگام ارضای غریزه،  نقطهارضا شود و  ناشناس مرزکور و 

(Mesbahyazdi, 2013a,p.113هواها )ن شود. هر انسانفسِ این مبارزه، تقوا نامیده می د.ننفسانی مقهور شو ی

 .(Khamenei, 1995است )ای کند، متاقی و پرهیزکار ای که چنین تالش و مبارزهو هر جامعه

 بوستان نمو و کشتزار رشد که طورهای فطری باید گفت هماندر تبیین نسبت مبارزه با رشد گرایش

 زههر هایفطرت، قطع علف دادن و نمو است، راه تزکیه بربی هایشاخه انداختن دور و هرز علف کندن در

 هم زائد عضو ثمر از وجود اوست؛ زیرابی و مزاحم هایانسان و جدا کردن شاخه وجودِ  مزرعه از بارزیان و

 اسارت به را هوس که کوشید باید لذا شود.می اندام اصلی اعضای رشد هم مانع و دهدمی هدر را نیرو

( بر این اساس تقوا عبارت است از اینکه Javadiamoli, 2009a, p.349کشید ) زنجیر به را هوی و درآورد

ها او را از راه صحیح انسانی و الهی و هوس یانسان هوشیارانه از خود محافظت کند و مانع شود از اینکه هو

 (.Khamenei, 2016,p.209کند )دور 
 تقوا و آزادی و قدرت انتخاب در انسان

باقی  لذتی عمیق و اند اماهای فطری و طبیعی در انسان که گروه اول پنهانبا وجود دو دسته گرایش

داشتن قدرت انتخاب در انسان ضرورت  دارند و گروه دوم که آشکارند اما لذتی سطحی و آنی دارند،

 رسد سؤالی است که پاسخ آنی و قدرت انتخاب چگونه به سرمنزل مقصود میکه این آزاداما این؛ یابدمی

و تعبیری  0بقره سوره 057توان به آیه شناختی میدر ضرورت تقوا نهفته است. در تبیین بیشتر این مبنای انسان

کند. مسلم ، تنها توشه انسان را تقوا معرفی می«خیرالزاد» کاررفته استناد کرد؛ تعبیرکه در آن برای تقوا به

نماید و البته است که این آیه، سفر و حرکتی برای انسان در نظر گرفته که برای آن زاد و توشه معرفی می

                                                 
ِانَّ ن خ یرٍ ی عل مهُ اللاهُ وت ز وَّدوا ف الح جُّ أ شهُرٌ م علوماتٌ ف م ن ف ر ض  فیهِنَّ الح جَّ ف ال ر ف ث  والفُسوق  والِجدال  فِی الح جق وما ت فع لوا مِ . 0

 (057اولِی اال لباب )بقرهخ یر  الزاادِ التَّقوی واتَّقونِ یا
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اش و بر اساس این آیه در این مسیر، تقوا به عنوان های هر لحظهگریحرکت انسان چیزی نیست جز انتخاب

است. لذا تقوا فرآیندی است که اگر به درستی محقق شود سبب انتخاب درست در  تنها توشه معرفی شده

 شود.می انسان

ایستایی  گونه جمود، رکود واهلل جوادی آملی ذیل تفسیر این آیه با تأکید بر اینکه انسان هیچآیت

 نماید:ندارد و دائماً در سفر است، سه اصل کامالً هماهنگ و منسجم را استخراج می

 ها با توجه به حرکت و سفر انسانل کلی و فراگیر تحصیل توشه برای همه انساناص (0

 اصل کلی تقوا به عنوان تنها توشه سودمند (2

 (.Javadiamoli, 2010d, pp.101-102تقوای الهی به عنوان باالترین مرتبه تقوا ) (3

مرحله  ودیعه نهاده و دردیگر، خداوند تمایالت و تنفرهایی را در فطرت و طبیعت انسان به عبارتبه

پذیرش و ردا آن، قدرت گزینش به انسان بخشیده است. حال اگر بخواهیم در همین عرصه، تفسیر متشابهات 

از این  .به محکمات در انسان داشته باشیم باید از تفسیر حیات متشابه به حیات محکم در انسان سخن بگوییم

دهد اما آنچه در این میانه محکم گر، حیات او را شکل میمنظر علم و عمل انسان و پیوند آن دو با یکدی

اصیل است همان فطرت الهی است که اگر حیات اکتسابی انسان در هماهنگی با آن شکل گرفت حاصلش 

آرامش عمیق، نشاط حقیقی و حیات انسانی است و نبود این هماهنگی سبب ناآرامی و تشویش و حیات 

اند، اما برخی آن را کامل کرده و در حفظ طهارت مفطور به فطرت الهی در طلیعه حدوث، همه. حیوانی است

 کنند. اینجاست که قرآن کریم در وصفکوشند و بعضی آن را آلوده و در تدسیس او سعی بلیغ میآن می

در  (.Javadiamoli, 2010h, p.314گیرد )حیات محکم و متشابه از تعابیر زندگی متاقیانه و فاجرانه بهره می

ورزی و هماهنگی علم و عملش و در  قیقت عامل رشد دهنده و شکوفا کننده فطرت الهی در انسان، تقواح

نتیجه حرکت و حیاتش با فطریات اوست. در غیر این صورت و تبعیت صرف از هوای نفس حیاتی فاجرانه، 

 متشابه و حیوانی را برای انسان رقم خواهد زد.
 ابهای پیش رو در لحظه انتختکلیف مدار( گزینهمدار )اری غایت گذی مبتنی بر ارزشنشگریگزتقوا و 

 و گفته و ارتباط آنها با تقوا، فرآیند تقوا تا حدی روشن شدهشناختی پیشبر اساس مبانی انسان 

هایی را گرایش ها قضاوت نموده وکند بین گرایشتوان آن را فرآیندی دانست که به انسان کمک میمی

ای عمل کند هگونگری بهدیگر، در انتخاببیانبهاند اما لذتی عالی و باقی دارند. برگزیند که هرچند پنهان

 011آیه ان به توبرای تأیید این برداشت از تقوا میبه اختیار و گزینش خیر منجر شود.  که قدرت انتخاب او
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ینی در انسان گزفرآیند تقوا ورزی را به وضوح به گزینشگری و بهکه  ایاستناد کرد؛ آیه 0مائدهسوره مبارکه 

جوادی آملی ذیل تفسیر این آیه ضمن برقراری ارتباط عقل ورزی و تقوا بیان اهلل . آیتسازدمرتبط می

و  دلاحبصهمان تقواست. بر این اساس،  «ترجیح طیب بر خبیث»و  «تشخیص طیب از خبیث» دارد کهمی

دیشد که چه انشود و با شنیدن طیاب و خبیث، میدهد و مرتکب خبیث نمیرا از دست نمی لبیب هرگز طیاب

ا با ها رچیز طیاب است و چه چیز خبیث؛ چه چیزی معیار ارزش است و چه چیز معیار ارزش نیست. همه این

 ددررستگار گ تقواکند تا آنچه درخور انتخاب است روشن شود و پس از آن در پرتو هم بررسی می

(Javadiamoli, 2011, p.633.)  در درستی یا نادرستی  ،اگر کسی با مالحظه اقداماتش و دقت در آنهالذا

(. گفتنی است Khamenei, 1999; Khamenei, 2016,p.129,273تقواست )آنها تفکر کند، این همان 

آورد؛ در هر لحظه از انتخاب، آزادی و قدرت انتخاب انسان، ضرورت وجود مالک ترجیح را به همراه می

 گیرد و آن ارزش سطح باالتر از ارزشارزشی که مالک ترجیح قرارگرفته از ارزشی سطح باالتر ریشه می

لذا  (.Alamolhoda, 2009,pp.395-397است )سطح باالتر از خود تا بدان ارزش نهایی برسیم که غایت 

رو را ضروری  های پیشبرای تشخیص نفع و ضرر حقیقی گزینه داشتن مالک ترجیحگر بودن انسان، انتخاب

نهایی  یدفرسیدن به هدیگر، عبارتبه است. گراییغایت و هدفمندیسازد و تعیین مالک ترجیح نیازمند می

 ,Mesbahyazdiاست )ها و تمایالت جهت ارضای خواستو  کیفیت کمیت، کنندهتعیینارزشمند، و 

2013a,pp.191-192.) 

 ،تحت فرمان عقلانسانی و  یمعتقد است الزمه زندگنیز  (Motahari, 2010, p.692) یمطهرشهید 

رد باید . بدین منظور ف؛ خواه آن اصول از دین گرفته شده باشد یا از منبع دیگراست اصول معین ی ازپیرو

که  ی اواو موافق است اما با هدف و اصول یآن یهاکه با هوا و هوس یو از امورهدفمندانه حرکت نموده 

 ،است یترک امور نیازمندکه « یدارخود نگه»نام این  کند.« ینگهدار»اتخاذ کرده منافات دارد خود را 

ن از حدودی و پرهیز از تخطای کرد مراقبتو یف و وظیفه دل سپردن به خط مستقیم تکلا تقولذا  است. «تقوا»

 ,Khamenei, 2016,p.119,127; Khamenei) ت استمعین شده برای انسان آن هم در حال حرک

2014,p.36) .های با پیمودن هدف کهمادامی های آنی زندگی و پیروی از آنهاها و لذتسپردن به هوسدل

 سان،ان فطرت شکوفایی دیگر، مانعبیانبه .(Khamenei, 2014,p.24است )ایی تقوواال و بلند منافات دارد، بی

 آن عملی جهالت و نداند را خود وظیفه انسان کهاین یعنی علمی جهل. است عملی جهالت و علمی جهل

 (.Javadiamoli, 2009a,p.390نکند ) عمل خود معلوم وظیفه به انسان که است

                                                 
 "لَّکُمْ تُفِْلُحون قُلْ ال ی سْت وِی اْلخ بیثُ و  الطَّیقبُ و  ل وْ أ ْعج ب ک  ک ثْر ةُ اْلخ بیثِ ف اتَّقُوا اللَّه  یا أُوِلی الْأ ْلبابِ ل ع  " 0.
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 متألهحی به مثابه و انسان تقوا 

 فطری هایمالک اساس بر خود از مراقبت و بانی خویشتن منزله به تقوا گفته،پیش موارد اساس بر 

 مرحله نوانع به تقوا مراتب این داشت اذعان باید اما گرفت، قرار تأیید مورد دینی و شرعی فقط نه و عقلی و

دیگر، مراقبت عبارتیابد. بهمی طریقیت و موضوعیت شرعی و دینی تقوای به رسیدن برای گذار و مقدماتی

ی و های فطرکه عالوه بر تقوای مبتنی بر مالک رسدای میاز خود در مقابل تهدیدات درنهایت به مرحله

های شرعی را نیز در برگرفته و همچنین انگیزه و نیت الهی در آن لحاظ شود تا عقلی، تقوای مبتنی بر مالک

تقراب به خداوند است و حسن  انگیزهاساس ارزش اخالقی در اسالم، نیات و ؛ به ارزش واقعی خود نائل شود

 .(Mesbahyazdi, 2013a,p.62نیست )فعلی برای ارزش اخالقی کافی 

داند. انسان کننده حیات انسانی میقرآن کریم عبادت و ارتباط با پروردگار را تأمینتوضیح آنکه 

ست و هم در ادامه آن و حیات انسانی بدون عبادت و ارتباط با هم در آغاز آفرینش خود به خدا نیازمند ا

ود راهی انسان محتاج برای رفع نیاز خ ،حی محض یعنی خدا میسار نیست؛ اگر پیوند عبد و موال گسیخته شود

ر پی شود. انسان اگر تنها دبه حیوان یا گیاه یا سنگی تبدیل می سرانجامندارد و اهل هالکت است و انسان 

نیازهای  که تنها به رفعاست و درصورتی «حیوان بالقوه»و  «گیاه بالفعل»نیازهای جسمی خود باشد،  تأمین

انسانی که تنها در کارها امین باشد و خیانت نکند . است «انسان بالقوه» و «حیوان بالفعل»عاطفی خود بپردازد 

چون از  کند، ولیاست که سختی شکار و گرسنگی را تحمل می شکاری سگشده مانند حیوانی تربیت

کند و بر این اساس، کسی که در امانت خیانت کند، برد، در امانت )شکار( خیانت نمیداری لذات میامانت

رو نژاد و اندیشد و در قلمعاطفی می مسائلتر است. همچنین، انسانی که تنها به شده پستاز حیوان تربیت

 های خودرتِ حمایت از خانواده و بستگان دارد، حیوان مهربانی نظیر مرغی است که از جوجهغی ،قبیله

 .(Javadiamoli, 2010b,p.360کند )حمایت می

های مختلفی مانند وجدان اخالقی، شرافت انسانی، حیثیت اجتماعی، اخالق جمعی، انگیزه لذا هرچند

ای تقوای دینی تنها انگیزه اماانجام کار نیک وجود دارد برای  دوستیو نوع آداب معاشرت، ترحام، عطوفت

زمینه برای  ترین انگیزه وتواند بهترین و مهمبخشد، بلکه میمی است که به کار انسان صبغه الهی و عبادی

و  یدین یتقوا(. Javadiamoli, 2010a, pp.401-402) دشوانجام اعمال صالح آن هم به بهترین شکل آن 

معین کرده، خطا و گناه و  یکه دین در زندگ یاینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصول ییعن یاله

تقوی » (.Motahari, 2010, p.692نشود )شناخته شده، حفظ و صیانت کند و مرتکب آنها  یو زشت یپلید

ئون شدر تمامی  «خدایی معیار»و با  «در راه خدا و مطابق رضای خدا»برای حرکت  ت از خودیعنی مراقب «اللَّه

و هم به محرمات و عبارت  دارد ارتباط واجبات به هم لذا تقوای دینی .(Khamenei,2014,p.62) یزندگ
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 ,Tabatabaee, 1995. Vol.19محرمات )است از: اجتناب از ترک واجبات و اجتناب از انجام دادن 

pp.395.) دو مشخصه روشن دارد: نخست مالک بندی باید گفت تقوا در بستر حیات توحیدی در جمع

گونه صیانت و مراقبت از خود نه لذت معنوی اینترجیح در اینجا حدود دینی و شرعی است. دوم، انگیزه 

 دیگر، بحث انگیزه و نیت مراقبت از خود در اینجا دیگرعبارتپایبندی به اصول که رضایت الهی است. به

قلی و های فطری و عنکردن با امور( نیست بلکه گره زدن هدففقط حفظ انسانیت )به معنای رها برخورد 

 شرعی با غایت واقعی زندگی انسان به عنوان یک حی متأله است نه یک حیوان ناطق.

 

 شناختیانسان هایمؤلفه بر مبتنی تقوا بازتعریف

 ض،متعار هایگرایش بروز جمله از انسان وجودی هایویژگی بر تقوا ابتنای شد مالحظه چنانکه

 قوات از شناسانهانسان تعریفی ارائه در او، مداریهدف و انسان غایتمندی و انتخاب قدرت و حرکت آزادی،

 :وبرو استها ردر این نگاه، انسان از آن جهت که انسان است با دو دسته تمایالت و گرایش. است مؤثر بسیار

شناسی ها ناظر به نیازهای سطح باال، عمیق و مانا یا عالی و باقی هستند و در انسانیک دسته از این گرایش

حی ها، ناظر به نیازهای سطح پایین، سطشود. دسته دیگر گرایشهای فطری یاد میاسالمی از آنها به گرایش

 های طبیعی انسان یادها به عنوان گرایششناسی اسالمی از آنو زودگذر یا دانی و آنی هستند و در انسان

سازد. شود. این آرایش وجودی است که اساساً داشتن قوه اختیار و قدرت انتخاب را در انسان معنادار میمی

صدیق با کننده تتصوری( که عبور کند در گلوگاه تعیین) یشناختانسان در انجام هر فعل ارادی از مبادی 

ر است ای در انتخاب انسان دارد. در همین بستکنندهشود که نقش بسیار تعیینمیمبدأ میلی و گرایشی مواجه 

یابد؛ ازآنجاکه از میان این دو دسته گرایش، ارضای دسته دوم لذتی که مدیریت تمایالت موضوعیت می

های شآورد همواره به تعویق انداختن آنها در مقایسه با گرایمدت و سطحی را فراهم میفوری هرچند کوتاه

آورند انسان را به مخاطره انتخاب دسته اول که ارضای آنها هرچند لذتی عمیق و مانا اما دیرتر را فراهم می

ت، ها بیش از ضرورگونه گرایشکشاند. اینجاست که اگر ارضای اینلذت در دسترس هرچند سطحی می

در  .انی انسان رخ خواهد دادفلسفه وجودی و کارکردشان اتفاق بیفتد خللی در حیات در خور شأن انس

فطری، ) ینساناکشاکش انتخاب بین این دو دسته گرایش است که مفهوم تقوا به معنی مراقبت از خویشتن 

ی هوسران) یعیطبهای عقلی و الهی( خود در مقابل غوطه خوردن بی حد و مرز و فارغ از ضرورت در گرایش

ای کامالً انسان دهد و این البته مسئلهدش را نشان میرانی(، به عنوان عامل مدیریت کننده، خوو شهوت

رو در لحظه انتخاب، انسان باید بتواند بر اساس مالک ترجیح برگرفته از شناسانه و برون دینی است. ازاین

ای را انتخاب کند که خیر در آن است؛ فرآیند های پیش رو را رصد و گزینهای واال، گزینهغایت و انگیزه
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ش رو های پیگذاری غایت مدار و مبتنی بر مالک ترجیح فطری، عقلی و یا شرعی گزینهارزش تقوا همان

در لحظه انتخاب است که هر سه فاز تشخیص، ترجیح و التزام عملی به گزینه مرجح را با خود دارد. آیاتی 

بازتعریف  شک، این. بیسازدها پرداخته شد، به نحوی شایسته ما را به چنین فهمی از تقوا رهنمون میکه بدان

 های روشنگری در حوزه تربیت دینی و نیز اخالقی دارد که در ادامه اشاره خواهد شد.تقوا داللت

 

 های مستخرج از مفهوم تقوااستلزام

ستنتاج اشود لوازم تقوا بر اساس ایضاح مفهومی صورت گرفته از این مفهوم بخش تالش می در این 

 های اندیشمندان مسلمان نیز مورد استناد قرارگرفته است.در تفاسیر و دیدگاهشود. البته مؤیدات موجود 

هایی قابل تعریف فرآیند مدار از تقوا، حاصلخیزی تربیتی داشته و قابل تجزیه به خرده مهارتدیگر، بیانبه

ت گذاری غایهای پیش رو، توان ارزشها عبارتند از: توان مالحظه گزینهاین خرده مهارت باشد.پرورش می

 مدار و تشخیص بهترین گزینه، توان ترجیح گزینه برتر و عمل بدان.
 آنها با مقابله راهکارهای و حرکت مسیر خطرات و تهدیدها با آشنایی توانمندی

طور که اشاره شد، تقوا به معنای ترس نیست اما انسان تا راه را پرخطر نبیند و نهراسد، از آن همان

لذا آگاهی از تهدیدها و خطرات و  (.Javadiamoli, 2010c,p.89یابد )ر نجات نمیپرهیزد و از خطنمی

هر  که در حرکت مسیر خطرات و این تهدیداتضرورت عدم غفلت از آنها از مقدمات اِعمال تقواست. 

 شوند، باید مورد توجه قرار گیرند. منشأ بروز این یشیگرا شناختی، خطاهای بروز سبب است ممکن مرحله

اند: اولین منبع بروز خطا از اقتضائات طبیعی وجود انسان ناشی بندیاند و در دو گروه قابل دستهخطاها متنوع

ز هایی متعارض در انسان و نیسازند؛ اقتضائاتی نظیر بروز گرایششود که ضرورت تقوا را روشن میمی

بینی جهان زنند. درند ضعیف، بخیل، کفور و کنود بودن انسان که بر هواپرستی او دامن میهایی مانویژگی

الهی، منشأ دیگر بروز خطاها در فرآیند تشخیص و ترجیح، شیطان است که البته آن هم به مدد نفوذ از طریق 

 ,Javadiamoli)ود شعملی میهایی مانند تزیین و تسویف و وعده و وعید وسوسهفکر و خیال انسان و با 

2010d,p.364 .)و فرآیند آن، جدای از اینکه توسط چه منبعی صورت  های ذهنیها و اغواگریانواع وسوسه

اگر به درستی معرفی شوند سبب آشنایی کامل فرد با آنچه در مسیر حرکت سعی در تحریف او  گیرد،می

 .ودشمی سبب را منفعالنه نه و فعاالنه و آگاهانه ایمواجهه در تشخیص و ترجیح خیر از شر دارد، شده و
 های مختلف پیش رو در لحظه انتخابتوانمندی دیدن شقوق و گزینه

بزند  تواند دست به انتخابهای مختلفی که فرد از بین آنها میاین توانمندی بر توان مالحظه امکان

از  ترین توانمندی در اِعمال تقوا عبارت استاییابد، پایهگری معنا میتأکید دارد. ازآنجاکه تقوا در انتخاب
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اری، در مفهوم تقوا، هشیاری، بیدلذا های مختلف پیش رویش را آگاهانه برشمارد. که فرد بتواند بدیلاین

روشنی واضح به .(Khamenei, 2016,p.127,124) های مختلف را زیر نظر داشتن نهفته استتوجاه و جهت

سوره  057 زینسوره مبارکه مائده و  011آیات تفکر و کسب علم و آگاهی است.  است که این امر نیازمند

داند؛ بررسی تقوا را با لبیب بودن قرین ساخته و انجام موفق این فرآیند را وابسته به عقالنیت می 0مبارکه بقره

 Javadiamoli, 2011,p.633است )ها و تشخیص و ترجیح گزینه درخور انتخاب نیازمند لبیب بودن گزینه

 از تقوا گرچه (،Javadiamoli, 2010d,p.87شود )هیچ تقوایی بدون لُبا و عقل حاصل نمیرو، ازاین (.

 التاقوی مامت» :است فرموده( ص) اسالم گرامی رسول. دارد نیاز معرفتی پشتوانه به اما است، اخالقی فضایل

است  عمل و علم در متاقی انسان جامعیت مرهون پرهیزگاری تمامیت ؛2«علمت بما وت عْم ل ماج هِلْت   ت ت علام ا نْ

د دهمی انجام کند عمل باید که را چه هر و گیردفرامی بداند باید که را چه هر کامل پرهیزگار یعنی

(Javadiamoli, 2010a,p.424.) از لوازم تقوا  حرکت کردنآن معرفت و بصیرت و بر اساس  ،یافتن علم

 (.Khamenei, 2016,p.273است )
 و تشخیص بهترین گزینه هانهیگزگذاری( هر یک از ارزشکردن )توانمندی هزینه /فایده 

در این گام فرد به طور منطقی، نخست بر اساس فهمی که از مفاهیم )خوب/بد، زشت/زیبا( دارد هر 

؛ شتدام بد و زنماید کدام خوب و زیبا است، ککند و مشخص میهای پیش رو را بررسی مییک از گزینه

ی نیست ها این سطح از تحلیل کافشود؛ زیرا برای بررسی هزینه /فایده واقعی گزینهاما کار بدین جا ختم نمی

های و فرد باید بتواند در مقایسه با یک مالک ترجیح برآمده از هدفی بلندمدت، نفع و ضرر حقیقی گزینه

بلندمدت در تعیین مالک ترجیح نقش اساسی و  گذاری و داشتن هدفیپیش رو را بررسی کند. لذا هدف

های پیش بینی پیامدها و عواقب هر یک از گزینهنگری و پیشکننده دارد. همچنین در این مرحله آیندهتعیین

ایسه کننده دارد. در پایان فرد باید بتواند از طریق مقگذاری آنها به عنوان نفع یا ضرر نقشی تعیینرو در ارزش

 گذاری شده گزینه برتر را مشخص نماید.ای ارزشههمه گزاره
 انگیزشی(-گرایشیمنتخب )توانمندی ترجیح گزینه 

گذاری نموده و گزینه خیر را تشخیص دهد های مختلف پیش رو را ارزشوقتی فرد توانست بدیل

د، آنگاه یها در او به وجود آکه به لحاظ عاطفی و هیجانی، گرایش و شوقی برتر از سایر گزینهدرصورتی

برای عملی کردن آن نیز اقدام خواهد کرد. لذا این مرحله از آن جهت که حلقه واسط شناخت و عمل است 

                                                 
 ت ز وَّدُوا و  اللَّهُ  ی عْل مْهُ  خ یْرٍ  مِنْ ت فْع ُلوا ما و   اْلح جق  فِی جِدال   ال و   فُُسوق  ال و   ر ف ث   ف ال الْح جَّ  فیهِنَّ  ف ر ض   ف م نْ م عُْلوماتٌ  أ شْهُرٌ الْح جُّ".0

 (057آیه سوره بقره، ) "الْأ ْلبابِ أُوِلی یا اتَّقُونِ و   التَّْقوى الزَّادِ خ یْر  ف إِنَّ

 22075ح ،949ص ،01ج الحکمة، میزان. 2
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تا مرحله تشخیص نفع حقیقی، موضوع جنبه شناختی دارد  دیگرعبارتای برخوردار است. بهاز اهمیت ویژه

ا نفع یح، باید مبدأ میلی فرد تنظیم شود تطورقطع الزم است اما در مرحله ترجو البته این مقدمه شناختی به

حقیقی برتر تشخیص داده شده یا همان خیر را به مرحله اجرا بگذارد. البته مراحل مربوط به شناخت و 

ا گذاری در ایجاد این اشتیاق نقش غیرقابل انکاری دارند؛ نسبتی که فرد بتشخیص گزینه برتر به ویژه هدف

یز خوف سو و نحائز اهمیت است. شوق نسبت به غایت و پیامدهای آن از یککند بسیار برقرار می «غایت»

 شود. ایناز دست دادن غایت یا پیامدهای مترتب بر آن در مرحله ترجیح، از اهمیت خاصی برخوردار می

تواند در ایجاد کشش الزم برای کوشش جهت رسیدن به غایت اثرگذار باشد. از دیگر شوق و خوف می

هم مفهوم فهای بازداری و پرهیز، مهارتتوان به تواند مؤثر واقع شود میر ترجیح گزینه برتر میمواردی که د

اری و تحمل دشو در راه آن، استقامت و پای فشردن بر موضع درست به معنای صبر مهلت و پایان فرصت،

 ارنده فطری اشارهحیا به عنوان نیروی بازدهای یادداری و تقویت مهارت، پاالیش فعال محیطی، مقاومت

 کرد.
 التزام عملی به گزینه مرجح و پایداری در آن

های برای ایجاد زمینهباشد. عملیاتی کردن گزینه مرجح مدنظر می و توانایی قدرتدر این گام، 

نی، های فکی، توانمندیطبیعی یا فیزیهای در این مرحله باید توانمندیتحقق خارجی گزینه مرجح، 

. (Mesbahyazdi, 2013b,pp.137-144)های روحی فرد را ارتقا بخشید های اجتماعی و توانمندیتوانمندی

عالوه براین، پایداری بر گزینه مرجح و باقی ماندن بر آن به مدد راهکارهای مطرح در گام ترجیح و نیز 

 شود.پذیر میشد، امکان شارها مقابله با تهدیدها و خطرات مسیر که پیش از این

 

 نتیجه

ایسه در مق شناختی و با تأکید بر آیات قرآن بود.منظری انسان از تقوا مفهوم هدف این پژوهش تبیین

های زیادی که در زمینه مفهوم شناسی تقوا صورت گرفته است، دستاورد پژوهش حاضر ارائه با پژوهش

راه را  شناختی و نه فقط دینی مبتنی است؛ این تعریفهای انسانتعریفی فرآیند مدار از تقواست که بر مؤلفه

ان و فراتر ر قبال پرورش تقوا در یادگیرندگبرای اتخاذ موضعی تربیتی و مبتنی بر اقتضائات وجودی انسان د

با  ی داخلیهای اطالعاتجستجو در پایگاهسازد. از آموزش احکام واجبات و محرمات هموار می

با  ارییهای بسپژوهش حاکی از انجامتقوا ی و داریشتنخو یی،پایشتنخو ی،بانیشتنخو هاییدواژهکل

 یزیلخاز تقوا که حاص یو ارائه مفهوم یدر بازشناس بیشتر آنهااست که آن  یشناستقوا و مفهوم یتمحور

ها اند. این دست پژوهشناتوان ،تقوا قرار داد پرورش یبانآن را پشت یتیداشته باشد و بتوان از منظر ترب یتیترب
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هایی ژوهشهای پ. هرچند یافته1اندشناختی به ایضاح مفهوم تقوا پرداختهبیشتر از منظر درون دینی و نه انسان

هایی از این دست ارزشمند هستند اما تنها در گفتمان درون دینی قابل بحث هستند. از سوی دیگر پژوهش

ه بازتعریف صورت ای کگونهتری دارند نیز از تفصیل کافی برخوردار نیستند بهکه صبغه تربیتی پررنگ

ترین ر یادگیرندگان شود. یکی از مهمهایی قابل پرورش دها بتواند منجر به خرده مهارتگرفته توسط آن

 است که در آن« تربیت و تعلیم اسالمی نظریه» عنوان با ،(0388)الهدی علمها در این زمینه، پژوهش پژوهش

فاهیم، تقوا م این از یک هر اساس بر شده وتعریف «هستی» و «موقعیت» ،«واقعیت» مفهوم سه به توسل با تقوا

 رایشگ و زدا هستی عوامل از گریختن» و «موقعیت اصالح و شناخت» ،«واقعیت اثبات و شناخت» به عنوان

 قوات برای الزم مقدمات دوم، بر اساس تعریف منظر این در .شده استبازتعریف « بخشهستی عوامل به

 یریپیشگ هایروش و عوامل اصالح، شناخت هایظرفیت تهدیدکننده، شناخت عوامل شناخت: از عبارتند

ایج در مقایسه با نتبدین ترتیب و  آن. از غفلت عدم و خطرناک هایموقعیت به خطر و توجه از بازداری یا

 اهاگر بر اساس این نگ و بوده اجمالی تقوا ارکان و لوازم به الهدینگاه علم رسدمی نظر پژوهش حاضر، به

 مستدل و ندمست تقوا از تعریف این هرچند. هستیم ارکان این تفصیل نیازمند دهیم پرورش را تقوا بخواهیم

 بر ربیتت و تعلیم تدریجی هایهدف ندارد و حتی بیان را تقوا هایاستلزام احصاء برای الزم وضوح اما است

 منطق شدن روشن از مانع دارد وجود بیان آن در پراکندگی که تقوا به دلیل نوعی شده یاد رکن سه اساس

دا و ز یاز عوامل هست یختنتقوا بر اساس گرهمچنین در این منظر، هاست. هدف این احصاء پس در نهفته

 یمتعل یبه عنوان هدف اصل یدبا وپرورشو بر اساس آن آموزش شدهتعریفبخش هستیبه عوامل  یشگرا

 بخشستیهاعم از شناخت و کشف منابع  ،زدا یاز عوامل هست یزو گر بخشهستیبه منابع  یشگرا یت،و ترب

 یمتنظ ،گیری)از جمله سازگار شدن با آنها، تسلط بر آنها، بهره یروهان ینخردمندانه ا یریتدزدا و میو هست

 زیبرآمده از آن ن هایو استلزام یفتعر ینارسد به نظر میدر دستور کار خود قرار دهد.  را و کنترل آنها(

همان  یاا ارکان تقو ییندر تب یرسد علم الهدنظر می و نیازمند تفصیل بیشترند. به وضوح الزم را ندارند

عنوان  تقوا به پرورش، دغدغه بر اساس آن یتو ترب یمتعل هایهدفو استنتاج  یتشناخت و اصالح موقع

 یعاد نظام آموزشمفهوم همه اب یناست که ا یننگر، به دنبال اکل یرا ندارد بلکه با نگاه شایستگی مستقل یک

                                                 
تقوا  یگاهاج یلو تحل یینتببه « یمتقوا در قرآن کر ییمعنا یدانم یلتحل» (، در پژوهشی با عنوان0354) رافکنیشبه طورنمونه، .  0

تحلیل معنایی » دارد. ییتقوا نقش بسزا ییمعنا یدانم یلدر تحل یمانااز دید این پژوهشگر  .می پردازد یپژوهش معناشناس یوهشبه 

صورت گرفته است و صرفا مراتب  (0350) یداویسعو  احمدیانپژوهش دیگری است که توسط  «درجات تقوا در نهج البالغه

 درون دینی تقوا را پوشش می دهد.
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 الشعاع قرار دهد.را تحت

 فراهم سطح دو در را دیگر هایپژوهش انجام ایج به دست آمده از این پژوهش، زمینهطورکلی نتبه

های آن و در گام بعد پرورش تقوا ها و ابعاد تقوا راه را برای استخراج استلزاممؤلفه است. نخست، کرده

 است فرازبانی یا هستهسخت مثابه به آیات قرآن منظر ازتقوا  شناختیانسان مبانی همواره نموده است. دوم،

 چه هر به منجر که دارد را دیگر از جمله خودکنترلی شناختیروان و فلسفی هاینظریه با ترکیب قابلیت که

 شود.می بانیخویشتن مفهوم شدن ترجامع
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