
 

 

 

 

 

 

با    یاجتماع یبر تقوا  یمبتن یرفتار ارتباط یالگو

 ناظر به تقوا  اتیآ یمحتوا لیتحل کردی رو
 علیرضا نوبری  

 ی نینورالد  روزهیف  دهیس

 ده یچک

رشد   ، یاست که گستره کارکرد آن عالوه بر سعادت فرد   م ی قرآن کر   ی دی تقوا از واژگان کل 

از آحاد  ی ر ی معنا که تعداد کث  ن ی به ا  ، یاجتماع   ی . تقوا رد ی گ یم  بر  در  ز ی و کمال جامعه را ن

اندازه  تا  تقوا در   ت ی رفتار جامعه نشانگر رعا   ت ی که عموم   ی اجامعه عامل به تقوا باشند 

 یمفهوم قرآن   نی از ا   ی امالحظه قابل باشد، بخش    است ی اجتماع و س  انواده، سطوح مختلف خ 

پرسش   ن ی روشمند به ا  ی پاسخ  ارائه پژوهش به دنبال  ن ی را به خود اختصاص داده است. ا 

به   ی ردف   -  ن ا ی را در روابط م  ی رفتار  ی چه الگو   ی اجتماع  ی نگاه قرآن، تقوااست که از  

 محورروش  ی ندی ناظر به تقوا در فرا  هی آ  ست ی و از د   ش ی ب  یبررس   کند؟ یم  شنهاد یجامعه پ 

 یرفتار  یالگو   ارائهخود، به دنبال   محور  تقواطرح مباحث   ت ی در کل  مکری  قرآن   داد  نشان

الگو از روش   نی به ا   ی ابی دست   ی پژوهش برا   ن ی افراد است. ا   ی در ارتباطات اجتماع   ی خاص

انجام   های ل یتحل  اس استفاده کرده است. بر اس   ی فی و ک   ی محتوا در دو سطح کم  ل یتحل 
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 جی(، نتا 19)%   عوامل بسترساز   ی اصل   ی در سه دسته  ات ی آ   نی ناظر به تقوا، ا   اتی شده از آ 

با تقس(  32)%   امدها ی ( و پ %49)  که  ا   هرکدام   م ی قرار گرفت   موضوعات  به   ها دسته  نی از 

پا  ، فرعی  مفهوم  ان،یدر  م  یمدل  تقوا  یمبتن   فردیانیرفتار  چهار    یاجتماع  یبر  در 

 یامدهاینمودن تقوا و پ  یاتیعمل  جیتقوا، نتا  یرگیتقوا، شکل   سازنهیزم  عوامل  یمرحله

آخر  یمقدمه و مرحله عنوانبه اول  یکه دو مرحله دیگرد  یطراح انیبن تقوا یرفتارها

 مؤخره در نظر گرفته شده است.  عنوانبه

 محتوا.   ل ی تحل   ، ی اجتماع   ی تقوا   ، فردی ان ی روابط م   ، ی رفتار ارتباط   ی الگو  :هادواژهیکل 

 مقدمه . 1

تمهیداتی برای رو باید  انسان همیشه در اجتماع زیسته و از زندگی اجتماعی ناگزیر است؛ از همین 

ها با هم تعارض پیدا نکند و در ضمن رشد فردی وجود داشته باشد تا منافع انسان   یفرد ان یم روابط  

باشد. تقوا راهکاری است که آیات فراوانی در قرآن آن را به نیز رشد و تعالی داشته    هر کس، جامعه

ها در سطوح مختلف ارائه دهد نسان تواند الگویی برای رفتار ارتباطی میان ا تصویر کشیده است و می 

 رشد و کمال ادامه یابد.  ی سو به فردی در بهترین شکل ممکن صورت گیرد و  تا روابط میان

رو به دنبال تحلیل آیات ناظر به تقوا به دنبال پاسخی برای این پرسش است پژوهش پیش

دهد؟ برای ردی نشان میفکه از نگاه قرآن، تقوای اجتماعی چه الگوی رفتاری را در روابط میان

  یفراوان  بهباتوجهیفی تحلیل محتوا استفاده شده است تا  ک  -   ی پاسخ به این پرسش از روش کم

های متعددی  ی تقوا پژوهش قرآن دست یابیم. درباره   موردنظرهای مرتبط با تقوا به مدل  داده

ید بر روش معناشناسی  ی »تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکتوان به مقالهانجام شده است که می

با تحلیل واژگان متضاد با تقوا که    ایزوتسو« اثری از محمدحسین شیرافکن و دیگران اشاره کرد

 های معنایی آن برای رسیدن به حقیقت تقوا تالش شده است.  در جهت کشف الیه

 دادننشان ی الگویی فراگیر برای  ای که منجر به ارائهی تقوای اجتماعی، به گونهدر زمینه

میان روابط  بر  تقوا  باشد،  تأثیر  نگرفته   صورتبهفردی جامعه  پژوهش چندانی صورت  مشخص 

توان به مقاالت »بررسی نقش تقوا در بهبود عملکرد کارکنان«  شکل موردی، میبه    ی است؛ ول

ی مجتبی رفیعی و دیگران و »تبیین نقش عصمت و تقوا در تحقق اهداف حکومت اسالمی«  نوشته
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دعلی رنجبر و »کارکردهای تقوا در خانواده از دیدگاه قرآن«، اثری از صدیقه موسوی و اثر محم

 دیگران اشاره کرد. 

دهد  های موجود در زیرمجموعه تقوا نشان میفراوانی  بهباتوجهرو پژوهشگر  در پژوهش پیش

نهایی این    کند. نتیجهقرآن کریم جامعه مبتنی بر تقوا را بر اساس چه مدل رفتاری بازشناسی می

اثر   بر  ترسیم مدل رفتاری خاصی است که  تقوای   یندیفراپژوهش  بر ماهیت  منظم و مبتنی 

 گیرد. قرآن در جامعه ایمانی شکل می موردنظر

 روش تحقیق . 2

ی روش تحلیل محتوا تنظیم شده است. روش تحلیل محتوا، روشی پیام محور این پژوهش بر پایه

های  زوایای پنهان پیام، ویژگی ممتاز آن در مقایسه با دیگر روشاست که جستجو در معانی و  

است   جامعی،  تحلیلی  و  یک  (39-71:  1399)نوبری  محتوا،  تحلیل  ایجـاد  .  برای  تحقیـق  روش 

های قابل تکرار و معتبر از یک متن یا هر موضوع معنادار دیگری، با استفاده از مفاد  استنتاج 

د  دارد  قابلیت  روش  این  است.  دینی،  آن  متون  تحلیل  محتوای   خصوصا  ر  »تحلیل  فن  با 

برخی   شود که مضمونی« به کار رود. روش تحلیل محتوا به دو رویکرد کیفی و کمی تقسیم می 

ای تلفیقی های احتمالی هر یک از این دو روش، شیوهکاستی  رساندنحداقلبه پژوهشگران برای  

 . (70-40: 1399بی، )نوبری و یعقواند از هر دو الگو پیشنهاد داده

در این مقاله که از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده، نخست آیات ناظر به تقوا و مرتبط 

التفاسیر افزار جامع ی »وقی« در نرم آیه بود با جستجوی ماده   224تعداد آنها  که    با موضوع مقاله 

بندی شدند فزار اکسل عنوان اآوری شدند، سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، در قالب نرم جمع 

 هرکدامبه این صورت که برای هر آیه، موضوع اصلی و موضوعات فرعی مشخص شد. موضوع اصلی  

گیری کلی با تأکید بر ماهیت تقوا استخراج شد و موضوعات فردی، در همین از آیات بر اساس جهت

با تأمل بیشتری برداشت شدند. سپس با بررسی موضوعات فرع  مضمون، ی، موارد هم راستا لکن 

، ذیل آنها قرار گرفت. تری ایجاد شد که موضوعات جزئی های کلیبندی سازی شد و دسته یکسان 

ها که به روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت، بندی پس از استخراج موضوعات و تنظیم دسته 

صلی و موضوعات ی تحلیل محتوای کمی آغاز شد و با شمارش تعداد آیاتِ ذیل هر موضوع ا مرحله 
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ی نمودار میزان فراوانی پرداختن به هر ای از اطالعات کمی حاصل شد که برای تهیه فرعی، دسته 

های کیفی منجر به تعیین سه موضوع اصلی برای آیات تقوا شد موضوع استفاده گردید. تحلیل داده

ها اساس این تحلیل  های فرعی مقاله بر دهد، همچنین عنوان که سه بخش اصلی مقاله را تشکیل می 

از این موضوعات اصلی یا   هرکدامدهد که قرآن بر  های کمی نشان می مشخص شد، و تحلیل داده 

ها، مدل ارتباطی مبتنی های این تحلیل فرعی، چه مقدار تأکید کرده است. در نهایت بر اساس داده

 بر تقوا طراحی شد.

 ده است.نمونه آم عنوانبهزیر بخشی از روند کار  در جدول

 
 

 شناسیمفهوم. 3

 مفهوم لغوی .  1.  3

:  5، ج1409  )فراهیدی،   در اصل وقوی بوده که واو آن به تاء تبدیل شده است  «وقی»  یتقوی از ماده

 . (183: 13ج ، 1393؛ مصطفوی، 239

تقوا یعنی  و  رساند، استیک چیزی از هر چه به او زیان می به معنای محافظت مصدر وقایه

  به اما گاهی    ،رود. حقیقت معنای تقوا این استاز آنچه بیم آن می  قراردادن  نفس را در وقایه

جای به  خوف، ،استعمال لفظ مسبب در مورد سبب و استعمال لفظ سبب در مورد مسبب قاعده

  . (881: 1412 )راغب اصفهانی، شودجای خوف استعمال میتقوا و تقوا به

ها حفظ کرده باشند  گویند که آن شیء را از انواع آزارها و آسیب« را زمانی می وقيتُ الشيءَ»

 است. کردنحفظتقوا به معنای صیانت و  نی؛ بنابرا( 401: 15، ج 1414 )ابن منظور، 
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 مفهوم اصطالحی.  2.  3

ی اصلی آن یعنی حفظ و نگهداری  ی آنها با معنای مادهآمده است که همه  برای تقوا تعاریفی

در   هستند.  تقوا    نیالبحر مجمعهماهنگ  که  است  یعنی  کردنشه یپ آمده  از    کردنی خوددار، 

پست   می  هرآنچهاز    جستنیدور  لهیوسبهکارهای  دعوت  آن  به  نفسانی  )طریحی،    کند هواهای 

  انجامد می  گناه  به  که  آنچه   از  یخود نگهدار  یعنیتقوا  ،  شریعت  رگوید د. راغب می(449:  1ج  ،1375

اند: نزد اهل حقیقت، تقوا به  . برخی دیگر نیز در تحلیل این مفهوم گفته(881:  1412  )راغب اصفهانی، 

ی اطاعت از پروردگار است و در واقع، حفظ نفس از چیزی معنای پرهیز از عقوبت الهی به وسیله

 . (65: 1403 )جرجانی، کند که فعل یا ترک آن، انسان را مستحق کیفر الهی می است

،  گریدعبارتبهی تقوا را در شرع به معنای انجام اوامر الهی و دوری از نواهی و تهانوی، کلمه

و جوادی    (501:  1ج  ،1996)تهانوی،    داندانجامد، میها و چیزهایی که به آن میحفظ نفس از آلودگی

های نفسانی دانسته و با تحلیلی  در تحلیل ماهیت تقوا، آن را امری الزم جهت کنترل تحریک  آملی

. در  (390-389:  1ج  ،1396)جوادی آملی،  ضرورت آن را در فرایند زندگی انسان به اثبات رسانده است  

اینکه، خداى  از  این راستا عالمه طباطبایی نیز معتقد است تقواى خداى سبحان عبارت است 

عالى اطاعت بشود و معصیت نشود و بنده او در همه احوال براى او خاضع گردد. چه اینکه او ت

 . ( 569: 3ج ، 1374)طباطبایی، نعمتش بدهد و چه اینکه ندهد  

گردند و قدر جامع  موارد، مختلف می   حسببهتوان گفت تقوا خصوصیاتی دارد که  پس می

مجرای    یسوبهسازی عمل و  توجه به حق و التفات به پاک ها پرهیز از محرمات شرعی و عقلی،  آن

از حالت اعتدال و    گرفتنفاصله است، همان گونه که فجور،   کردنحرکتطبیعی و متعارف اعمال  

برای حفظ    ( 184:  13ج  ، 1393)مصطفوی،    از جریان طبیعی کارهاست  شدنخارج بنابراین، تالش 

متعارف که با اطاعت از اوامر و نواهی الهی تحقق    از جریان طبیعی و روال  نشدنخارجاعتدال و  

گونه که مواظبت بر اوامر و نواهی عقلی  کند، همان تقوا، صیانت و سپر گرفتن است. همانپیدا می

 . ( 394: 1ج ،1398  )جوادی آملی، و عرفی چنین است
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 مفهوم تقوای اجتماعی.  3.  3

.  در بردارداجتماعی و سیاسی و اقتصادی را  ی معنایی زیادی دارد و امور اخالقی و  تقوا گستره

است و آثار اجتماعی که در قرآن برای تقوا آمده است،    دهیتندرهمابعاد فردی و اجتماعی تقوا  

بیش از آثار اخالقی و فردی است، چنانچه برخی بر این نظر هستند که تقوا اوال  و بالذات، اجتماعی  

 . (58-33: 1398 یمانی، )سل  گردداست و سپس تقوای فردی مطرح می

فردی  . از نگاه قرآن روابط میان)همان(  زیست اجتماعی جزئی جدانشدنی از زندگی انسان است

ها سطحی است ها دارای سطوح متفاوتی است. یکی از باالترین سطوح ارتباطی میان انسانانسان

 زند.  که جامعه با ویژگی رفتاری شخصیت متقی افراد رقم می

های دین فطری، زمینه قرآن، فرایندی پیچیده است که افراد با تبعیت از داده  تقوا از نگاه

ای که توان ایستادگی در برابر وساوس نفسانی  آورند به گونهگیری آن را در خود فراهم میشکل

امور   در  فردی،  امور  بر  بگیرد عالوه  فردی شکل  اگر در  این حالت،  باشد.  داشته  را  و شیطانی 

بخش است. اگر تقوای اجتماعی در افراد جامعه تحقق یابد، تبدیل  ثرگذار و نتیجهاجتماعی نیز ا

خواهیم بود. تقوای جمعی به این معناست که   تقوا محوربه تقوای جمعی شده و شاهد جامعه  

ای که برآیند و عمومیت جامعه نشانگر  تعداد کثیری از آحاد جامعه عامل به تقوا باشند تا اندازه

 های اجتماعی باشد. در معاشرترعایت تقوا 

 آیات تقوا . 4

واژه قرآن کریم  فراوانی  تقوا در  از    17ی  بیش  آن  و مشتقات  در    200بار  آیات  این  است.  بار 

گیرند و سطوح در سه دسته عوامل بسترساز، نتایج و پیامدها قرار می  گرفتهصورت بندی  دسته

روابط خانوادگی، اجتماعی و حاکمیتی نشان  فردی مانند  های میانمختلفی از رفتار را در حوزه

 . است گانه نشان داده شدههای سهدهند. در نمودار زیر فراوانی موضوع تقوا در بخشمی
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های مختلف مشترک باید به این نکته نیز توجه داشت که بسیاری از آیات تقوا بین بخش

گیرد و هم عملکرد متقین را بیان ساز قرار میکه هم ذیل عوامل زمینه  ایآیه  بساچه هستند و  

از آیات تقوا،   19این تکرارها، در نهایت این نتیجه به دست آمد که % درنظرگرفتنکند، لذا با می

گیری تقوا و ایجاد یک شخصیت متقی  کنند که حصول آنها، شکلساز تقوا را بیان میعوامل زمینه

فردی  از آیات، نتایج عملیاتی نمودن تقوا را در سطوح مختلف روابط میان  49ارد. %را به دنبال د

نهایت % به تصویر می  در  و  پیامدهای رفتارهای    32کشد  آیات،  بناز  دهد.  را نشان می  انیتقوا 

 توان به شکل زیر ترسیم کرد. ی آیات تقوا را میشبکه
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 ساز تقوا عوامل زمینه.  1.  4

گیری تقوا  تقوا مطرح است این است که چه عواملی به شکل  بادررابطهیکی از مباحث مهمی که  

پردازند مشخص گردد. از بررسی آیاتی که به این مسئله میو ساخت شخصیت متقی منتهی می

دهی به شخصیت متقی را به عهده  فردی، وظیفه شکلفردی و برونگردید دو دسته عوامل درون

  یتوجهقابلدهد، درصد بیشتر و  های این عوامل آمده است که نشان میدارند. در نمودار زیر نسبت

 از آن به خود انسان وابسته است.

 

 فردی عوامل درون.  1.  1.  4
فردی، اموری است که متصل به انسان است که خود به دو دسته حوزه درونمنظور از عوامل  

دهد، سهم عوامل مرتبط با  گردد. بررسی این دسته آیات نشان میافکار و حوزه رفتار تقسیم می

گیری تقوا بیشتر از عوامل مرتبط با رفتار است. در نمودار ذیل فراوانی این  افکار انسان در شکل

 دهد. گیری تقوا نشان میه است و اختالف تأثیر دو دسته را در شکلدو دسته مشخص شد
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 فردی مرتبط با افکارعوامل درون  .1. 1. 1. 4

ی افکار، خود به دو دهد عوامل بسترساز فردی در حوزهتحلیل این دسته از آیات نشان می

شود. از این میان  دسته عامل تأمل و توجه و عواملی که ناظر به باورمندی انسان است تقسیم می

دهد که بیانگر جایگاه تأمل و اندیشه در فرایند عوامل نوع نخست فراوانی معناداری را نشان می

است. در نمودار   باور محورساز مرحله بعد یعنی عوامل  گیری تقواست. این عوامل خود زمینهشکل

 است.   شده داده نشانزیر فراوانی هر کدام از این دو دسته از آیات 
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 ی توجه فردی در حوزهعوامل درون. 1. 1. 1. 1. 4

زا وجود دارد؛ تأمل در    دسته آیات، شش موضوع مهم برای تأمالت و تفکرات تقوا  ن،یبنابرا

، تدبیر الهی و مقام ربوبیت  ( 2  ؛ نحل:32  و  23)مؤمنون:  صفات الهی اعم از توحید و یگانگی معبود  

، تأمل در ماهیت  ( 52)نحل:  و مالکیت خداوند    (184)شعراء:  ، خالقیت  ( 31؛ یونس:  87-86  و  52)مؤمنون:  

با آخرت رابطه آن  أعراف32أنعام:    ؛77)نساء:    دنیا و  یوسف:  169:  ؛  امدادها و  (109؛  تأمل در وجود   ،

)عنکبوت:    ، تأمل در آنچه به مصلحت اوست(11  ؛ مائده:123عمران:  ؛ آل132)شعراء:    های الهی نعمت

تأمل در ماهیت قیامت(16 لقمان:  1)حج:    ،  تأمل در    (33؛  باالخره  انسانی و  اعمال  با  رابطه آن  و 

 . (7؛ حشر: 16؛ زمر: 196 :)بقرة نجام زندگی خودبازتاب پیروی از دستورات الهی در سرا

دهد  داند، نشان میزا می  در این بررسی، توجه به درصد آیاتی که تأمل در صفات الهی را تقوا

  ، 1412)طیب، ی تقوا، تقواى از عقائد باطل مانند شرک و کفر و عناد و مانند آن است  اولین مرتبه

تجسم واقعی  تقوا    رایز  د؛یآو دیگر صفات خداوند به دست می  که با تدبر در توحید  .(389:  9ج

 . ( 162: 16ج  ،1419، اهللفضل)احساس بندگی مطلق به خداست  

اند، برخی مفسران در تحلیل آیاتی که تأمل در ماهیت دنیا و آخرت را عامل تقوا معرفی کرده

دان را، هرچند نسیه باشد،  بر این باورند که باید خردمند را کسى دانست که نعمت بزرگ و جاوی

. انسان اگر  (602:  2ج  ،1378  )مغنیه،  بر نعمت کوچک و از بین رفتنى، هرچند نقد باشد، ترجیح دهد

شود شود آنچه باعث سعادت و رشد او میبه مصلحت حقیقی و واقعی خود توجه کند متوجه می

)شرک   عبودیت و تقوا قرار دارد  شود، زیرا آنچه در مقابلی عبودیت و تقوا حاصل میتنها در سایه

. همچنین آگاهی از  (38:  25ج   ،1420)فخر رازی،  همگی در ذیل مفهوم شر قرار دارند    و لوازم آن(

 .  (287: 2ج ، 1368)قمی مشهدی،  داردعذاب و عقاب، انسان را از نافرمانی بازمی 
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 ی باورفردی در حوزهعوامل درون. 2. 1. 1. 1. 4

)دهخدا،    دسته دوم از عوامل فردی درونی، مربوط به باور است. باور به معنای یقین، اعتقاد 

امری است. وقتی انسان    (525:  1ج  تا،)نفیسی، بی  داشتنقبول، راست دانستن و  (2736:  3، ج1373

ت نسب  کامال امری را باور کند به این معناست که آن امر به حدی در ذهن او رسوخ کرده است که  

 به آن حضور ذهن دارد و برای یادآوری آن دیگر نیاز به توجه و تفکر ندارد. 

گیری تواند زمینه شکلدهد عامل باور در سه مورد می بررسی آیات ناظر به تقوا نشان می

به زندگی  (131  عمران:؛ آل 281،  48  )بقره:  تقوا در انسان گردد؛ باور به دریافت نتیجه اعمال باور   ،

.  (55:  احزاب؛  8  و  7:  ه؛ مائد 283:  ه)بقر  و باور به ناظر دائمی   (39  ؛ نجم:9  ؛ مجادله: 72  ؛ انعام: 96  ه:)مائد  مجدد

مندی  باور که نتیجه تأمل و تفکر دائمی است انسان را در سه حوزه مرتبط با خود یعنی نظام

قیق،  بخشی اعمال، اثبات قطعی آخرت و شناخت عمیق نسبت به وجود ناظران دهستی و نتیجه

افکار و  به یقین می ارائه این دیدگاه وسیع، بینش نخستین مؤمنان را گشود و  با  رساند. قرآن 

)طالقانی،   اخالقشان را دگرگون ساخت و نظامى بر طبق اراده خداوند حکیم و احکامش بپا داشت

 . (261: 2، ج1362
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 فردی مرتبط با افکار ساز درونبرآیند عوامل زمینه نکته:  *

آید که  به دست می توجهقابلی در بررسی عوامل بسترساز فردی مرتبط با افکار، این نتیجه

گردند. این  ی این عوامل به دو اصل مهم از معارف اسالمی یعنی خداشناسی و معاد بازمی همه

 برآیند در مدل زیر نشان داده شده است.
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 فردی مرتبط با رفتارعوامل درون.  2. 1. 1. 4

از عوامل فردی زمینه بخش دو ساز شخصیت متقی، مربوط به رفتارهایی است که قرآن  م 

گیری تقوا دانسته است که در شکل زیر به همراه میزان فراوانی نشان  ی انجام آنها را، شکل نتیجه

 اند. ه شدهددا

 
کند،  پى به ذهن او یادآورى می درنهاده شده و با الهام پى اقتضاآنچه در فطرت بشر به طور   

آید و سعادتى  میفعلیت در  صورت بهدر اثر توجه کامل به اصول اعتقادى و انجام وظایف دینى،  

از خلقت او است به دست می انتظار بشر و غرض    ( 165:  18ج  ، 1404)حسینى همدانى،    آید که در 

کرده    (8  )شمس: خداوند به او الهام    بنابراین اگر انسان مطابق با فطرتش عمل کند تقوایی را که

 رساند. است به مقام فعلیت می

ی ارسال له یوس به کند جزئیات مسیر را نیز  خداوند عالوه بر اینکه تقوا را به انسان الهام می   

گیری و تثبیت ها سهم بسزایی در شکلکند و عمل بر اساس این آموزهشریعت، برای او تبیین می

ای منسجم از ی مجموعه ؛ قرآن کریم با ارائه ( 115 ؛ توبه: 153؛ انعام:  187)بقره:   دارد  تقوا محور شخصیت  

های احتمالى در تشخیص راه سعادت بایدهای رفتاری مسیر سعادت را نشان داده و آنها را از لغزش 

پس (  56  )مدثر:  دانداهل تقوا می   . خدا خود را(132:  2ج   ،1404  )حسینى همدانى،   رهائى بخشیده است 

؛ از نگاه آیات قرآن تقوا برآیندی است که بر (289:  13ج  ،1369)طیب،    دهداوست که توفیق تقوا می 

 گرددگیرد و تنها در این صورت است که توفیق الهی نصیب او میمی اثر انتخاب راه مستقیم شکل 

عداد درون، همراهی تقوا را برای انسان به در واقع انتخاب درست و شکوفاسازی است   ( 17  )محمد:

توان آورد می . از دیگر اموری که امکان زمینه کسب تقوا را در انسان به وجود می ( 26  )فتح:  دنبال دارد 

اراده(21  )بقره:به عبادت   آل183  )بقره:  ، تقویت  امکان   ( 10  )زمر:  و هجرت   (186  عمران:؛  سازی برای 

 اشاره کرد.  (402: 19، ج1371)مکارم،  عبادت الهی 
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 فردی عوامل برون.  2.  1.  4
ساز شخصیت متقی، عواملی هستند که از بیرون، بر وجود انسان ی دوم از عوامل بستردسته

شوند  گیری تقوا منتهی میشوند. این عوامل در صورتی به شکلگذاشته و سبب ایجاد تقوا می   ریتأث

اهلیت دریافت تقوا را در خود ایجاد کرده باشد چنانچه امام    که انسان خود زمینه را فراهم کند و

مردم    اى نداشته باشد مواعظو هشداردهنده فرمود: »کسى که از درون نفس خود واعظ صادق 

 . (70: 67، ج1403)مجلسی،  و اندرزگویان سودى به حال او ندارد«

این تذکرات زمانی همراه با    های الزم است.فردی، دریافت آگاهی ترین عوامل بروناز مهم

تا دستورات الهی را، مطالعه و یادآوری کرده و آنها را    (171  ؛ اعراف:63  )بقره:تهدید و توبیخ است  

شاید تقوا در وجود آنها بیدار شود؛ زمانی    (157:  1ج  ، 1424)حوی،    فراموش نکنند و غفلت نورزند

؛  69  و   51  نعام: ا)  تواند انسان را متوجه تقوا کندمی   تذکردادنکند انذار و  بیان می  صراحتبهنیز  

،  1371)مکارم،    ی درخت یادآورى است. در تحلیل برخی مفسران، پرهیزگارى میوه(164  و  63عراف:  ا

راد به سطح تقوا و حفظ آنها در این سطح، از طریق یادآوری ای که رساندن افبه گونه .( 444:  19ج

 . (99: 3، ج1419)مدرسی،  پذیر است تا فراموشی و غفلت، بر آنها غلبه نکنددائمی امکان

های دین الهی است که در شکلی هماهنگ و بدون اعوجاج، در  ی تأمل در آموزهتقوا، نتیجه 

ها روشن باشد،  و اگر معانی این آموزه  ( 113؛ طه:  28  )زمر:قالب وحی الهی به بشر داده شده است  

 . (78: 24، ج1420عاشور،)ابن بود و این همان تقوا استتر خواهدخواهد آسانعمل به آنچه او می

از بیرون و   نیز زمینه  شدنییاجراالزام رفتاری  الهی  افراد تقویت    تقوا  حدود  مداری را در 

  شودیکی از حدود الهی از نگاه قرآن، سبب ایجاد تقوا می  عنوانبهکند؛ ضمانت اجرایی قصاص  می

ج1378)مغنیه،    ،( 179  )بقره: بنابرا(492:  1،  قصـه  نی؛  از  ایجـ دف  برابر اد  ـاص،  در  بازدارندگی 

؛ برخی مفسرین این بازدارندگی را تنها نسبت ( 322:  1، ج1419)مدرسی،    های اجتماعی است ناهنجاری 

  )ابوالفتوح رازی، اند  های اجتماعی دانسته ولی برخی دیگر آن را شامل همه کجروی  اند به قتل دانسته 

های مفسران آورده شد مشخص گردید الزام رفتاری از آنچه از آیات و تحلیل  بنا بر ؛  ( 340:  2، ج1408

 . کندرا در انسان ایجاد و حفظ می  ی خود نگهدار ی  بیرون، روحیه 
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 تقوا ساز مدل کلی عوامل زمینه

 
دهد که کلمات: توجه، تقوا نشان می  سازنه یزمبررسی در فراوانی کلمات موجود در عوامل  

 تری دارند.پررنگ باور، صفات و خداوند نقش 

 نتایج عملیاتی نمودن تقوا.  2.  4

آن،    کردن یاتیعملگیرد، سپس  ساز، تقوا در وجود انسان شکل می پس از حصول عوامل زمینه

را در حو روابط  زهنتایجی  را شامل    به دنبال دارد  یفردانیمی  تقوا  آیات  از  از نیمی  که بیش 

دستمی نتایج  میانشود.  روابط  در  سیاست  آمده،  و  اجتماع  خانواده،  سطح  سه  در  فردی، 

از این نتایج در شکل زیر   هرکداماست که در آیات قرآن نیز بازتاب یافته است. میزان    یبررسقابل

 . نشان داده شده است
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 نتایج عملیاتی نمودن تقوا در سطح خانواده .  1. 2.  4
  یبرامین سالمت روانی  أ خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن، ت 

پدیده با  رویارویی  و  برخورد  برای  آمادگی  ایجاد  همچنین  و  است  های افراد  صدر  )  اجتماعی 

 شود. مداری مسیری است که به این هدف ختم می . تقوا(139-132: 1380،ییطباطبا

به مسائل    %33به مسائل اخالقی و    %67کند،  آیاتی که نتایج تقوا در سطح خانواده را بیان می 

حقوقی اشاره دارد. در واقع قرآن کریم در آیاتی که مربوط به مباحث خانواده است، پس از بیان  

فعل امر یا بیان شرط، به آن   صورتبه تقوا شده و    های الزم، به نوعی وارد بحثاحکام یا توصیه

از مسائل حقوقی و اخالقی در این  این است که آمیزه  توجهقابلسفارش نموده است. نکته   ای 

  ییتنهابهبخش این نکته است که در روابط خانوادگی، احکام حقوقی  آیات وجود دارد که الهام

شده    ده یتندرهمقوقی در خانواده به حدی با اخالق  . روابط ح(91-68:  1397)موسوی،    راهگشا نیست

در گرو پایبندی به دیگری است؛ همان اندازه که عدم توجه به حقوق افراد    هرکدامکه رعایت  

به حقوق   صرفا زا باشد، اگر اخالق نادیده گرفته شود، و هرکدام از افراد خانواده  تواند آسیبمی

روح خواهد شد. ضمن اینکه احساس وظیفه نسبت سرد و بیخود توجه داشته باشند، روابط افراد  

گیرد که این اخالق در  ی داشتن اخالق متعالی شکل میبه رعایت حقوق دیگران تنها در سایه

 شود.، حاصل مییخود نگهداری ی ایجاد ماهیت تقوا و روحیهنتیجه
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 نتایج حقوقی تقوا در روابط خانوادگی .  1. 1. 2. 4

افراد خانواده اشاره دارد نشان می   آیاتی که  ایجاد  دهد که در نتیجه به مسائل حقوقی بین  ی 

و هم  (  233  و   131  )بقره: ماهیت تقوا، شخص متقی، حقوق شرعی افراد خانواده را هم در حال حیات  

-. همچنین حدود الهی را نسبت به پیش ( 180 )بقره:  کند برای پس از مرگ با انجام وصیت رعایت می 

 . ( 2:  ؛ طالق 129)نساء:    دهد و عدالت را محور کار خود قرار می   ( 4و    1)طالق:    قرار داده   موردتوجه   مدها آ 

 نتایج اخالقی تقوا در روابط خانوادگی.  2. 1. 2. 4

رعایت امور اخالقی در خانواده نیز، از نتایج تقواست که در آیات قرآن به آن اشاره شده است.  

شود و در حفظ بنیان  ی تقوا حاصل میرفتار اخالقی است که در نتیجه، نوعی  یریپذت یمسئول

  ( 132؛ طه:  6  )تحریم:  و توجه به آخرت خویشاوندان  (1  )نساء: و روابط خویشاوندی    ( 37)احزاب:    خانواده

 کند. نمود پیدا می

اهی  دانند گمیشود؛ بلکه افراد  به حقوق توجه نمی  صرفا ای که تقوا حاکم باشد،  در خانواده

ای از حقوق گذشت تا بنیان خانواده  ، از پاره( 28  و  27  )مائده:  مثلبهباید با مدارا، سازش و عدم مقابله

ها این است که افراد  ها و کشمکشی بسیاری از نزاع، زیرا سرچشمه(129  و  128  )نساء:از هم نپاشد  

، اما گذشت بر  (151:  4، ج1371)مکارم،    کاست دریافت کنند وکمخواهند تمام حقوق خود را بىمی

 . ( 237: )بقره تر استاستیفای حق برتری دارد و به تقوا نزدیک

دارد احترام پدر و مادرش را نگه  درهرحالشود انسان  سبب می  یخود نگهداری تقوا و  روحیه 

  )بقره:  و هم در اختالفات  (223:  )بقره  و حرمت همسرش را هم در زندگی مشترک  (14  و  13  )مریم:

کرده حفظ  (  2  و  1  طالق:  241و    231 حفظ  زناشویی  زندگی  در  را  خدا  حرمت  هم  تا    باشد کند 

و هم در اختالفات، زمینه را براى بازگشت به پیوند زناشویى، فراهم    (321:  2، ج1374  )طباطبایی، 

 . (222: 24، ج 1371 )مکارم،  کند

 نتایج عملیاتی نمودن تقوا در سطح اجتماع .  2.  2.  4
جامعه وقتی   سطح  در  تقوا  نتیجه،  در  شود،  ایجاد  جامعه  یک  آحاد  وجود  در  تقوا  ماهیت 

ویژگی    گرفته شکل  بر  مبتنی  اجتماع  در  افراد  عملکرد  نگهدار و  به می   ی خود  مربوط  آیات  شود. 

گیری تقوا در سطح اجتماع که بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است، به سه دسته از شکل 
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تقوا در ر  اقتصادی و روابط حقوقی اشارهنتایج  دارد که در شکل زیر میزان   وابط اخالقی، روابط 

 فراوانی هر دسته مشخص شده است. 

 
 
 نتایج اخالقی تقوا در روابط اجتماعی .  1. 2. 2. 4

ی گفتار متقین به شیوه  20آیاتی که مربوط به نتایج تقوا در روابط اخالقی جامعه هستند، %

دهد. در جدول زیر، این نتایج به همراه  تار اخالقی آنها را در اجتماع نشان میرف  80اشاره دارد و %

 آمده است.  هرکدامدرصد فراوانی  
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 نتایج اخالقی تقوا در گفتار. 1. 1. 2. 2. 4

گفتاری است  شود، صدق ترین نتایج تقوا که در گفتار شخص متقی نمایان مییکی از اصلی

بنا  که    (33  ؛ زمر:17  عمران:؛ آل177  )بقره:ها بیان شده است  صفات این گروه از انسان  یکه در زمره

دارد  بر دنبال  به  نیز  را  رفتاری  صدق  ج1387)کلینی،    روایات،  بر  (301:  3،  عالوه  متقی  فرد   .

میییگوراست  حق سخن  به  به ،  و  استوار  بیانی  دارای  و  استگوید  احزاب:9  )نساء:  جا  او  (70  ؛  ؛ 

  کندسخن مراعات می  فیوککمهای مختلف و  را در موقعیت  گفتنسخن چنین آداب چگونه  هم

 . (32 )نجم: شودو گرفتار خودستایی نمی (9 ؛ مجادله:12 و 3: ؛ حجرات32 )احزاب:

 نتایج اخالقی تقوا در کردار . 2. 1. 2. 2. 4

راد جامعه سنجیده  تواند نسبت به اصل حق و باطل، یا افالعمل انسان در اجتماع میعکس

 شوند: تقسیم می شود، بنابراین این گروه از نتایج به دو دسته
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 نتایج تقوا در مواجهه با حق (الف

روحیه  باتقوافرد   بر همین  ی حقیقت دارای  نیز  در مواجهه حق  عملکردش  و  است  گرایی 

  ( 485:  11، ج1419مدرسی،  )  چرخندی حقایق حول آن میمبناست، زیرا تقوا حقیقتی است که همه

و وقتی حق    (33  ؛ زمر:52  ؛ نور:35  ؛ اعراف:41  و  24  )بقره:  کند بنابراین فرد متقی حق را تکذیب نمی

زیرا تقوا، یقین را افزایش داده    ( 112:  )مائدهجویی و درخواست بیجا ندارد  برایش روشن شد، بهانه

اعتبار در هر جا با حق است، و    زآنجاکها؛  (496:  2، ج1419)مدرسی،    شودو موجب درک حقایق می

اینکه حق  باشندلو  معدود  و  کم  با  ( 216:  6، ج 1374)طباطبایی،    جویان  مواجهه  در  متقی  انسان   ،

باطل،   نمی  ریتأثتحتاکثریت  می قرار  حق  به  را  اعتبار  و  پندپذیری،  (100  )مائده:  بخشدگیرد   .

لِلْمُتَّقِينعبارت »  گرایی متقین است که تکرارای دیگر از حقیقتجلوه   : نعمرا؛ آل66  )بقره:«  مَوْعِظَةً 

آنها اهل پند    دهد کهدر آیات مختلف نشان می   ( 48  )حاقه:  «تَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينو »  (46  ؛ مائده:34  ، نور:138

اندرز هستند ولی، انسان    ( 108  )مائده:  پذیرندی حق را میو موعظه  (113:  5، ج 1406)سبزواری،    و 

که عاقبت نامطلوبی به  (  187:  1، ج1408)سلطان علی شاه،  ورزد  تقوا در مقابل نصیحت تکبر میبی

. انسان متقی نسبت به حقیقت دین، بیشترین پذیرش را دارد و احکام خدا  (206  )بقره:دنبال دارد 

ع احکام قرار داده شده  زیرا رستگارى، در محور اطاعت از مجمو ( 88 و 87: )مائده دهدرا تغییر نمی

  )بقره:   ؛ او همچنین از دین خدا در جهت سوء، استفاده نکرده(120:  5، ج1404)حسینی همدانی،  است  

بلکه برای هر کاری از راه درست آن   (189  )بقره:  کندو عادات نادرست را تکرار نمی  (333  و  224

 . ( 224: 1تا، ج)برقی، بیشود وارد می

 هه با افراد نتایج تقوا در مواج (ب

( و هر رفتاری که  18:  2، ج1413)حجازی،    تقوا، بنیانی قوی و نافع در دنیا و آخرت است

دوستی،  ؛ وقتی مبنای رفتار در اجتماع تقوا باشد، نوع(109  )توبه:بر مبنای تقوا نباشد محکوم است  

  ؛ نحل:93  و   2  ؛ مائده:115  و  114  عمران:)آل  کندهای دیگران در جامعه گسترش پیدا میو توجه به نیاز

 . (372:  1، ج1415)فیض کاشانی،    زیرا تقوا مبدأ خیر و عمل نیکوست  ( 16-15  ، ذاریات:10  ؛ زمر:128  و  30

تحلیل این دسته آیات نشان داد افراد متقی در اجتماع، نسبت به هم احساس مسئولیت  

از کارهای ناصواب بازمیکرده و همدیگر را به کارهای خوب دعوت می    :عمرانآل)دارند  کنند و 

انعام12  ؛ علق:114 اعراف:69:  ؛  با هدف  ( 164  ؛  تنها  آنها  شوند  وارد مجالس معصیت می  تذکردادن. 
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)طباطبایی،    دهندو به این شکل، انزجارشان را از فسق و فساد نشان می  ( 291:  5، ج1371)مکارم،  

داشتن ح(384:  8، ج1374 با  متقین  مسئولیت،  اصالحس  به  اجتماعی،  مردم  پذیری  میان  گری 

  (25  )انفال:کنند  ها حفظ میی اختالفو خود را از فتنه   (10؛ حجرات:35؛ اعراف:  224)بقره:    پرداخته

ای به پا شود، آثار سوء آن،  تفاوتی و عدم احساس مسئولیت، اگر فتنهدانند در صورت بیزیرا می

   .( 64: 9، ج1374)طباطبایی،  شودی امت مىگیر همهدامن

شود انسان، با کنترل خشم، رفتارش را مدیریت کند سبب می  یتقوا محوری  تحصیل روحیه

همنشینی   انیگوراستو تعاملش همراه با مدارا باشد. شخص متقی با    (136-133  و   17-15عمران:  )آل

،  (83  ؛ قصص:206)بقره:  دارد  جویی نو در مقابل مردم، نخوت و برتری  ( 119  )توبه:  و همراهی دارد

 . ( 9 )نساء: و در مواجهه با افراد انصاف دارد (17-15 عمران:)آل بلکه متواضع است

 )مریم:   از دیگر نتایج اخالقی تقوا در روابط اجتماعی، حفظ عفت و دعوت دیگران به آن است

هود: 18 از کژرفتاری (69  ؛ حجر: 78  ؛  بخل، حرص    هایی. متقی همواره  و ( 16  )تغابن: مانند  ، سوءظن 

و هنجارهای مخصوص اجتماعات خاص مانند   ( 12  )حجرات:  کندتجسس در امور دیگران دوری می

 .( 197  )بقره:   کند رعایت می   ( 351:  1، ج 1419)مدرسی،    شود حج را که سبب رشد روح تقوا در نفوس می 

 نتایج اقتصادی تقوا در روابط اجتماعی .  2. 2. 2. 4

یکی از روابط اصلی و گریزناپذیر در جامعه، روابط مالی و اقتصادی مردم با یکدیگر است. نتایج  

فقره  سه  در  روابط،  این  در  و  تقوا  تجارت  آداب  رعایت  مردم،  اقتصادی  توانمندسازی  به  توجه  ی 

می   استثمارنکردن  درصد  بروز  که  کند 

 است.   شده داده نشان   روبرو در شکل    هرکدام 
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از جمله علل اختالل نظام و انقراض اجتماعات بشر، آن است که ثروت در نزد گروهى که در  

یابد تمرکز  هستند  همدانی،    اقلیت  ج1404)حسینی  مباحث  (75:  7،  از  امکانات  و  درآمد  توزیع  ؛ 

عدالت  برقراری  جامعه،  در  عمومی  رفاه  به  رسیدن  آن،  از  هدف  که  است  اسالم  در  اقتصادی 

تواند  باشد. بنابراین، اجرای احکام وضعی اقتصادی در اسالم میکن کردن فقر میشهاقتصادی و ری

ببرد پیش  معیشتی  توانمندی  سمت  به  را  جامعه  و  به (95-77:  1394)اسماعیلی،    فرد  توجه   .

  عمران:؛ آل177  و  3- 2)بقره:    باشد ی اقتصادی تقوا می ترین نتیجهتوانمندسازی اقتصادی مردم پررنگ

که بیشترین سهم از آیات    ( 21-17؛ لیل:  19-15  ؛ ذاریات:5  ؛ لیل:16  ؛ تغابن:156  ؛ اعراف:134  و  15-17

 تقوا در این زمینه را، به خود اختصاص داده است.

ها هر چه بیشتر رشد  قرآن، مقررات دقیقى براى امور تجارى و اقتصادى بیان کرده تا سرمایه

و تقوا    ( 382:  2، ج1371)مکارم،    ى در میان مردم رخ ندهد بست و نزاع طبیعى خود را پیدا کنند و بن

محور، ربا که نوعی استثمار   ی تقوا. در جامعه(283  -  282  )بقره:  داندرا ضامن اجرای این احکام می

)طباطبایی،    و رفتاری متناقض با انفاق است  (130عمران:  ؛ آل278)بقره:    کشی اقتصادی استو بهره

 جایی ندارد. ( 25: 4، ج1374

 تقوا در روابط اجتماعی  حقوقی نتایج .  3. 2. 2. 4

ترین نتایج تقوا که در روابط حقوقی افراد در اجتماع تحلیل این دسته آیات نشان داد اصلی

 ( است.%29) ( و وفای به عهد %71) کند، شهادت به حق و عادالنهبروز می

الم ریشه دارد و در مباحث اجتماعى  ی توحید در تمام اصول و فروع اسلهئعدل همانند مس

است نشده  تکیه  عدالت  اندازه  به  اصلى  هیچ  روى  از  (302-301:  4، ج1371)مکارم،    اسالم  یکی   .

است که   دادنیگواهجاهایی که در قرآن به عدالت اشاره شده است، نسبت به بحث شهادت و  

تقوا دانسته شده است با  اجتماعی مالزم  برای (2  ق: ؛ طال8)مائده:    این سلوک  از فرد متقی  اگر   .

کند  شهادتش را کتمان نمی  تنهانهو در هنگام نیاز،    (282  )بقره:پذیرد  تحمل شهادت دعوت شد، می

 .  (108 )مائده: کندصحیح و اصولی آن را ادا می صورتبهبلکه  ( 283 )بقره:

که نمودار تعالى    (177)بقره:  عهد است  بههای متقین در روابط حقوقی، وفایاز دیگر ویژگی

و متقین   (51:  2، ج1362)طالقانی،    روحى و قدرت اراده و شخصیت محکم افراد و روابط اجتماع است

 .  ( 76 عمران:)آل  دهدرا محبوب خدا قرار می
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 نتایج عملیاتی نمودن تقوا در سطح سیاست.  3.  2.  4
به معنای   رعیت و    راندنحکمسیاست  :  8، ج1373)دهخدا،    است  امور مملکت  کردنادارهبر 

ی خود و تضمین ها برای حفظ نظم جامعه. حکومت، ضرورت انکارناپذیری است که انسان(12225

شناسی  شناسی و انسانشناسی، معرفتمنافع همگانی به آن نیاز دارند. بر اساس مبانی هستی

)جباری،    کند  نیتأمهای فوق را  تواند ضرورتقرآنی، حکومت دینی، تنها نوع حکومت است که می

گیری تقوا در اجتماع، نتایجی نیز در  دهد شکل. تحلیل این دسته آیات نشان می(101-128:  1396

سطح سیاست دارد که در آیات قرآن به آنها اشاره شده است. این نتایج به همراه میزان فراوانی  

 در شکل زیر آمده است. 

 
 
 نتایج تقوا در روابط ملی.  1. 3. 2. 4

 دسته نتایج در روابط سیاسی، روندی طرفینی دارد و چگونگی رابطه مردم با حاکمیتاین  

 دهد. ( را نشان می57)%  ( و رهبری جامعه با مردم%43)

 ی حاکمیت با مردم تقوا در رابطه جینتا . 1. 1. 3. 2. 4

پیشینهتاریخچه  ازآنجاکه به  پیدایش حکومت دینی  انبیایی  تاریخی  بازمی   ی  گردد  الهی 

ی  دهد مربوط به سیرههمه آیاتی که عملکرد یک حاکم متقی را نشان می  ( 128-101:  1396)جباری،  

الهی   پیامبران  جامعه  عنوانبهعملی  با  برخورد  در  افراد،  اندازه  باتقواترین  هر  است.  انسانی  ی 
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برای انسانی که   جهتن یاازتر باشد احتمال لغزش او بیشتر است،  ی مدیریتی یک فرد بزرگحوزه

نهایی    مرتبةاند. در حقیقت عصمت،  خواهد نظام هستی را اداره کند، عصمت را شرط دانستهمی

های انجام شده،  . طبق تحلیل( 389:  1، ج1396)جوادی آملی،    آن است  مرحلةترین  تقوا و عالی  ملکة

 از:  اندعبارتکند که  ی حاکمیت با مردم، در دو امر اصلی بروز مینتایج تقوا در رابطه

 (76)% تحریض مردم به تقوا (الف

با    مواجهه  در  الهی  انبیای  که  عملکردی  بیشترین  شد  مشخص  آیات  دسته  این  تحلیل  با 

 شعراء: ؛65 ؛ اعراف: 50  عمران:)آل ی انسانی داشتند، دعوت مردم به تقوا و تحریض آنها بر آن بود جامعه 

 ؛ نوح: 63؛ زخرف: 124 ؛ صافات: 179و  177،  163، 161، 150،  144، 142،  131،  126، 124، 110، 108،  106، 11

بود و در نهج ی اهل . سیره ( 3 نیز بر همین منوال  شود حضرت البالغه به کرات مشاهده می بیت: 

 .(195،  191،  188، 173)خطب:    اندبعد از حمد و ثنای خدا، مردم را به تقوا سفارش کرده   علی

 ( 24)% مدیریت اصولی (ب
(،  90یوسف:)  است  های صبر و تقوا بنا کردههمچنان که حکومتش را بر پایه  ، حاکم دینی

کند. رفتار حاکم متقی، همراه با نیکی و  جامعه را نیز به نحو اصولی و بر مبنای تقوا مدیریت می 

زدایی از اه مادی و فقر. او در کنار توجه به رف(14-13  )مریم:  مهربانی است نه زورگویی و شقاوت

گذارى روى فرهنگ ، با سرمایه(11  ؛ ممتحنه:7  )حشر:   های مالی آنانمردم و جبران برخی خسارت

  کند، زیراهای مادی و معنوی را برای جامعه هموار میتقوا و معنویّت جامعه، راه جذب سرمایه

  ( 1338:  3، ج1425)قطب،    اعتقاد به خدا و تقوا نسبت به او، موضوعی جدا از واقعیت زندگی نیست

ها  ، ابواب برکات باز و سرمایه( 254:  8، ج1374)طباطبایی،    ها ی ایمان و تقواى جمعیتو در سایه

سایر افراد    اش قوانین الهی را نسبت به. وی در این مسیر خود و خانواده(96)اعراف:    شودجذب می

ای هستند  زیرا دشمنان به دنبال روزنه  (32  )احزاب:  کنند در جامعه، به نحو اتمّ و شدیدتر رعایت می

نفوذ کنند، و ضعف در خانواده به حاکمیت  آن  از طریق  بتوانند  این که  است  ممکن  ی حاکم 

 . ( 318: 10، ج1419)مدرسی،   فرصت را به آنها بدهد 

این به  از آن متقین است  حاکم متقی با ایمان  به    (49  )هود:که فرجام نیک  همواره امید را 

مردم را به پایداری و تقوا    ،ای روشن و متعلق به  متقینکند و با ترسیم آیندهجامعه تزریق می

کند و  های ضعیف را منفجر میزیرا دانستن این واقعیت، انرژی توده  ( 128  )اعراف:  کنددعوت می

 . (417: 3، ج1419رسی، )مد دهد به آنها امید می
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 ی مردم با حاکمیت تقوا در رابطه جینتا . 2. 1. 3. 2. 4

( خالصه 14)%  ( و وحدت86)%  ی مردم با حاکمیت در دو اصل اطاعتنتایج تقوا در رابطه

نتیجهمی از خدا و حاکم دین در  اطاعت مردم  آیات فراوانی،  در  بیان شده است گردد.  تقوا    ی 

،  16  ؛ تغابن:63  ؛ زخرف:52  ؛ نور:179،  163،  150،  144،  131،  126،  110،  108  ؛ شعرا:1  ؛ انفال:50  عمران:)آل

ترین نمود تقوای ملت در قبال حاکم  دهد مهمکه نشان می  (9  ؛ مجادله:1  ؛ حجرات:28  ؛ حدید:3  نوح:

دارد، با حکمی    برداری آنهاست و در جایی که حاکم دین، حکمیپذیری و فرماندینی، اطاعت

  (456:  18، ج 1374)طباطبایی،    و پیرو هستند  فرمانبه گوشکنند و همواره  خودسرانه آن را نقض نمی

 . (32 )حج: دارند پذیری شعائر الهی را بزرگ میو در راستای اطاعت

(  108  )توبه:  رفتار مردم باید مبتنی بر تقوا باشد تا مورد پذیرش خدا و حاکم دین قرار گیرد

شود و به حکمرانی ستمگران تقوایی سبب تشتّت عقیده میبر اساس تفرقه و جدایی، زیرا بینه  

از همین رو ملت متقی، با اصالح میان همدیگر (330:  4: ج1404)حسینی همدانی،  شود  ختم می  .  

 . (31-32 )روم: شوند نمی یچنددستگتقوا مبتال به  برهیباتکو  ( 1 )انفال:

 الملل نیبقوا در روابط نتایج ت.  2. 3. 2. 4

نهند که  ای را بنا میوستهیپ همبهاسالم دینی اجتماعی است و احکام آن یک رشته اصول  

الملل  شود. تاریخ روابط بینها( را شامل می )رابطه با خدا و دیگر انسان  تمام روابط یک مسلمان

بر آن را    یالمللنیباسالمی به روابط    در اسالم، میزان گرایش جامعه و احترام به اصول حاکم 

 . (81-69: 1382)سلیمی،   دهدنشان می یخوببه

نیز تأثیر   المللنیبهای دین اسالم، بر روابط  یکی از بایسته  عنوانبهها نشان داد تقوا  تحلیل

بلکه با تعامل    (83  )قصص:  نداشته و به دنبال فساد در زمین نیستند  دارد. متقین خوی استکباری

المللی را  روابط بین  ( 13  )حجرات:  ، با محوریت تقوا( 4-2  )بقره:  سازنده و ارتباط معنادار با ادیان الهی

 بهباتوجهشمرند، بلکه  ی تفرقه و نفاق نمىادیان آسمانى را مایه  تنهانهکنند. متقین  مدیریت می 

:  1، ج1371)مکارم،    دانند مى  هاانساناى براى ارتباط و پیوند میان  آنها را وسیله  ،ت در اصولوحد

غیرت دینی   خاطربهای دشمنی کردند و مقدسات دین را استهزاء کردند متقین  البته اگر عده  (75

 . (1 ؛ احزاب:57 )مائده: گیرند از آنها فاصله می
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 ظامی نتایج تقوا در روابط ن.  3. 3. 2. 4

ها در مسیر نیل به کماالت روحى و معنوى است و  هدف اصلى از فرستادن قرآن، هدایت انسان 

:  1394)مصباح یزدی،    ی جنگ معلوم سازد این هدف، در صدد است تکلیف پیروانش را در زمینه   تناسب به 

توان آنها را  اند که می خورده گره . در میان آیات مربوط به جنگ و روابط نظامی، برخی آیات با تقوا  ( 14

 از:   اند عبارت نتایج تقواگرایی در روابط نظامی دانست. این نتایج که فراوانی آنها به یک میزان است  

 اطاعت و شجاعت .  1.  3.  3.  2.  4

نداده،   راه  راه ترسی به خود  این  در  و  استجابت کرده  را  فرمان جهاد  با شجاعت،  متقین، 

برخالف منافقین که  ،  (77  ؛ نساء:44  ؛ توبه:172  عمران:؛ آل35  )مائده:  کنندنمیو اعتراض    ییجوبهانه

. آنها با دفع خطر  (387:  9، ج1374)طباطبایی،    خاطر نداشتن تقوا دلشان همواره در تزلزل استبه

  دشمنانرعب  که موجب    (123  )توبه:دهند  تر، سرسختی و قدرت خود را نشان میدشمن نزدیک

 . (335: 6، ج1369)طیب،  شونددور دست 

 صبر. 2. 3. 3. 2. 4

مسلم است که هر جنگی همراه با سختی و مشقت است؛ متقین با صبر، مشکالت جنگ را 

زیرا با صبر مبتنی   ( 200،  120،  186  عمران: ؛ آل 177  )بقره: گیرند  تحمل کرده و جلوی نفوذ دشمن را می 

الهی   امداد و    (541:  1، ج 1425)قطب،    شودج و آسیب ناچیز می شود، رن بر تقوا، کید دشمن باطل می 

حوادث، صبر و تقوا،   گونه ن یا . در واقع هنگام  ( 125  عمران: )آل   شود برای نجات و پیروزی جذب می 

دهد و ی روحى، حالت نزعه رخ مى َکند و به اصطالح فالسفه روح را یکباره از تعلقات و اسباب مى 

دهد و در این نیروهاى درونى سوق مى  ی سو به رهاند و  اب و علل ظاهرى مى به اسب اتکا مؤمن را از 

 .(317:  5، ج 1362)طالقانی،    شودصورت است که زمینه براى امداد فرشتگان فراهم مى 

4  .2  .3  .3  .3 . 

، در صورت سوءاستفاده دشمنان و  ( 36 )توبه:  متقین در جنگ، ضمن حفظ حرمت مقدسات دین 

زیرا هر کس    ( 194  )بقره:   دهند کنند و با رفتاری مبتنی بر عدالت پاسخ می مثل می به تجاوز آنان، مقابله 

در هر جایگاهی حرمتى را نادیده گیرد، حق حرمت خود را شکسته و قصاص را بر خود واجب نموده  

  ها توجه دارند شکنی برخی دولت داری، به خصلت پیمان . آنها در عین وفا ( 84: 2، ج 1362انی،  ق )طال است 

 . ( 7  و   4  )توبه:   مانند بندند باقی باشد، وفادار می هایی که می و تا وقتی دشمن بر پیمان   ( 56  )انفال: 
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 بنیان تقواپیامدهای رفتارهای  .  3.  4

گیری ماهیت تقوا و حصول نتایج آن در عملکردهای مختلف خانوادگی، اجتماعی و  شکل

  در عملکردگیری ماهیت تقوا است که  سیاسی، پیامدهایی به دنبال دارد. نتایج، مترتب بر شکل

می ظاهر  پیامدها،  انسان  و  شود 

دنبال   به  که  است  دستاوردهایی 

می دست  به  عملکردها  آید.  آن 

د پیامدهای تقوا ها نشان داتحلیل

در   29که   تقوا  آیات  از  درصد 

می تشکیل  را  یک  قرآن  به  دهد 

میزان در دو سطح دنیا و آخرت 

 کند. بروز می

 

 پیامدهای دنیوی .  1.  3.  4
عملکرد بر اساس تقوا، پیامدهایی در دنیا دارد که به همراه درصد فراوانی در نمودار زیر نشان  

 اند. داده شده
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 ه خاص خداوند توج.  1. 1. 3. 4

می نشان  تقوا  آیات  ویژهتحلیل  توجه  مهمدهد  متقین،  به  خداوند  دنیوی ی  پیامد  ترین 

به   تقواست ویژه(19:  )جاثیه  والیت مخصوص  صورتکه  توبه: 76  عمران:)آل  ، حبّ  و معیت    ( 7  و   4  ؛ 

کند که از  می  بیان  صراحتبهاست. خداوند  بیان شده  (128  ؛ نحل:123  و   36  ؛ توبه:194  )بقره:  خاصه

و موجب قرب    (37  )حج:  رسددهند تنها تقواست که به او می کارهایی که مردم در راهش انجام می

از هر حاجتی استشود، زیرا خدا بی به او می بر  (530:  14، ج 1374)المیزان،    نیاز  ، بنابراین، عمل 

؛  45  ؛ یس:63  ؛ اعراف: 155  انعام: ؛  129  )نساء: و رحمت الهی را    ( 3  )حجرات:  اساس تقوا، امکان آمرزش

 در دنیا به دنبال دارد.   ( 10 حجرات:

 برداری از هدایت دین الهی بهره.  2. 1. 3. 4

  ؛ مائده:128  عمران: ؛ آل48  ؛ حاقه: 2  )بقره:   های قرآن و دیگر کتب آسمانی برداری از هدایتبهره

پیامد  ( 69: 1، ج1374)طباطبایی،   است)سالمت فطرت(  که فرع بر هدایت اول ( 66 ؛ بقره:48 ؛ انبیا:46

(  403:  1ج  ، 1398  )جوادی آملی،   کنندی اصیل خود را حفظ میدیگر تقواست، زیرا اهل تقوا سرمایه

 .  ( 97 )مریم: های قرآن نیز به آنها اختصاص داردبشارت جهتنیازاو 

 کرامت و عزت.  3. 1. 3. 4

و   نگهدارتقوا  جامعهیخود  و  انسان  برای  پیی  ،  در  عزت  و  کرامت  دارد. حضرت   متقی، 

از هر عزتی می  علی باالتر  را  برتری    (371البالغه: حکمت )نهج  داندتقوا  قرآن مالک کرامت و  و 

است که عاقبت نیکو و حکومت در  و بارها وعده داده  ( 13:  )حجرات  داند ها را تقوای آنها میانسان

 . (83 ؛ قصص:132 طه: ؛49 ؛ هود:128 )اعراف: زمین از آن متقین است

بر دارد؛ مانند امامت  آید که تنها اختصاص به متقین  ای می های ویژه در پی تقوا، شایستگی

 دارد  ت ی ب اهل ( که مربوط به باالترین درجات تقواست و اختصاص به  74  )فرقان:  ی خدا بندگان ویژه 

ی خدا دینی ازجمله خانه و همچنین شایستگی سرپرستی مراکز    ( 383:  9، ج 1363  عبدالعظیمی،)شاه 

 . (34  )انفال: 

 تحصیل شخصیت متعادل. 4.  1.  3.  4

یکی دیگر از پیامدهای تقوا، ایجاد یک شخصیت متعادل و محکم است که در قالب رسیدن  

تحقق پیدا  (  123  عمران:)آل  ؛  و تحصیل شخصیت شاکرانه(62  ؛ یونس:35  )اعراف:  به آرامش حقیقی
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های مثبت و رضایت از ی سپاسگزاری، سطح باالتری از هیجانبا داشتن روحیه   کند. متقینمی

و با حفظ    ( 104-91:  1399)پسندیده،    تری از افسردگی و فشار روانی را دارند زندگی و سطح پایین

)حسینى   عوامل سلب آرامش هستندکه    دارخود از اعمال و افکار ناروا و همچنین آرزوهای دامنه

 استقرار و آرامش دارند.  ( 312: 6، ج1404همدانى، 

 بصیرت.  5. 1. 3. 4

 )یونس:  گیری یک بینش متعالی و صحیح است ترین پیامدهای تقوا، ایجاد بصیرت و شکل از مهم

)مکارم،   کنند که در پرتو تقوا، صفاى روح یافته باشند ها را تنها کسانى درک مى زیرا برخی نشانه  ( 6

؛ این (28  )حدید:  کنند بخش مسیری است که دنبال میو تقوا مانند نوری روشنایی   ( 225:  8، ج1371

شود در بزنگاه گیرد، سبب می یک ابزار قدرتمند تشخیص در اختیار متقین قرار می  مثابه به نور که 

 .(29  ؛ انفال: 201  )اعراف:  حق را تشخیص داده و از باطل جدا کنند  ی راحت به تشکیک بین حق و باطل،  

 جذب نعمات و تسهیل امور زندگی .  6. 1.  3.  4

برکات هستی  و  نعمات  عرصه  (125  عمران:)آل  غیبی   امداد و    ( 96:  )اعراف  جذب  در  های  که 

شود در شرایط دشوار، امور کند، یکی دیگر از پیامدهای تقواست. تقوا موجب می مختلف بروز می 

  ها بسترفت از مشکالت و بنراه برون  هموارشدنکه با وسعت روزی و    ( 4  )طالق:زندگی آسان شود  

اراده خداى تعالى در جاى اراده    قراردادنکند، زیرا با  تحقق پیدا می   (57-56  ؛ یوسف:3  و   2  )طالق:

 . (529 :19، ج1374)طباطبایی،   ماندبستی باقی نمیخود، هیچ بن

 دفع ضرر.  7. 1. 3. 4

پوشش  عنوانبه تقوا    نامالیمات، زشتی(26  )اعراف:  بهترین  از  را  انسان  ناپسندی  ها،  های  و 

یک سپر، موجب دفع ضررهای مختلف   مثابهبهو    ( 406:  1، ج1396آملی،  )جوادی  کند معنوی حفظ می

؛  65  )مائده:  و اثر سوء گناهان (  120  :عمران)آل، آسیب دشمن  (18  ؛ فصلت:53  )نمل:  اعم از عذاب الهی 

 شود. ی متقی میاز شخص و جامعه (5 طالق:

 پیامدهای اخروی .  2.  3.  4
 رستگاری و تنعم در بهشت . 1. 2. 3. 4

دهد  پیامدهای اخروی تقوا نیز در آیات زیادی بیان شده است که دقت در این آیات نشان می

و جاودانگی و تنعم در بهشت اشاره    (61  ؛ زمر:72  )مریم:  درصد باالی آنها به نجات از عذاب دوزخ
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  ؛ رعد:63  ؛ یونس:57  ؛ یوسف:156  ؛ اعراف:198،  179،  172،  136-133،  15  :عمرانآل؛  212  و   103  )بقره:  دارد

  ؛ طور:15  ؛ ذاریات:28  ؛ ص:36،  15 ؛ محمد:73   زمر:  ؛ 49  ؛ ص:15  ؛ فرقان:63  م:ی؛ مر31،  30  ؛ نحل:45  ؛ حجر:35

  ق:  ؛ 90  )شعراء: ؛ بهشتی که به متقین نزدیک شده(35  زخرف:؛  34 ؛ قلم:3  ؛ حجرات:5  ؛ طالق: 54  قمر:؛  17

 . ( 2605: 5، ج1425، قطب د یس) کند و خود را به آنها عرضه می  (31

، با عزت و احترام به پیشگاه خداوند  ( 28  )حدید:  متقین با نوری که خدا برایشان قرار داده است 

هایشان و در آنجا زمینه برای رسیدن به تمامی خواسته (85 )مریم: شوندمتعال در بهشت وارد می

. آنها که در دنیا هدفی جز رضای پروردگار نداشتند، با قرارگرفتن در مقام  ( 33  )زمر:   شودفراهم می

؛  189  )بقره:  شوندو رستگار می  (21-17  )لیل:  رسند، به رضایت و خشنودی می( 51  )دخان:  امن الهی

 . (31 ؛ نبأ:52 ؛ نور:100 و 35 ؛ مائده:200 و 130 عمران:آل

 پشتوانه قبولی اعمال.  3. 2. 3. 4

تقوا در متن عمل، موجب صحت و ثواب آن عمل است و عمل فاقد تقوا مانند عمل فاقد  

ی قبولی لذا تقوا پشتوانه  (414:  1، ج1396  آملی،جوادی)  اخالص، هرگز مقبول خداوند نخواهد بود 

 . (197 )بقره: و برترین توشه برای سفر آخرت است ( 27 )مائده: اعمال

 ها تداوم دوستی.  4. 2. 3. 4

  پربارش زند، نتایج  جاودانی دور می   ی ها ارزش پیوند دوستی پرهیزکاران در دنیا، بر محور    ازآنجاکه 

 . ( 67  )زخرف:   یابد هایشان تداوم می و دوستی   ( 110:  21، ج 1371  )مکارم،   شود در قیامت آشکارتر می 
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 از تحلیل آیات تقوا  آمدهدستبهالگوهای . 5

 الگوی کلی رفتار ارتباطات اجتماعی مبتنی بر تقوا . 1.  5

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 الگوی اجمالی رفتار ارتباطات اجتماعی مبتنی بر تقوا .  2.  5

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 تقوا گیریشکل تقوا ساززمینهعوامل 

 

 های رفتارهای تقوابنیانپیامد

ملیاتی ع نتایج

 نمودن تقوا
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 الگوی تفصیلی رفتار ارتباطی مبتنی بر تقوا . 3.  5
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 نتیجه 

 های این پژوهش، نتایج زیر حاصل شد: یافته بهباتوجه

های قرآنی هدفی است که قرآن آن را دنبال کرده رسیدن به الگوی رفتاری برآمده از داده.  1

رسیدن به نتایج مقتضی  است. اهمیت الگوهای رفتاری به این دلیل است که فرایند مشخصی را تا  

 دهند. نشان می

تحلیل محتوا روشی مفید برای استخراج الگوهای مختلف از منابع دینی است و با احصاء .  2

ریزی دست پیدا کرد که در برنامه   ی توجه قابل توان به نتایج  های کمی، همراه با تحلیل کیفی می داده

 دینی راهگشا باشد.های  های الهی و آرمانبرای رسیدن به خواست 

هستند راه رسیدن به سعادت و کمال را پیش روی    ی توجه قابل آیات تقوا در قرآن که تعداد  . 3

های کیفی انجام شده نشان داد که این آیات، به  دهند. بررسی آماری و تحلیل فرد و جامعه قرار می 

ی  تر قرار دارد. دسته ی موضوعات فرعی و جزئ  هرکدام پذیر هستند که ذیل  ی اصلی تقسیم سه دسته 

گیری ماهیت تقوا  های شکل اول که سهم نوزده درصدی دارد، عوامل بسترساز تقوا هستند که زمینه 

ی عملکرد  گیری ماهیت تقوا هستند که شیوه ی دوم نتایج شکل کنند. دسته را در وجود انسان بیان می 

( از این  % 49)  ی ی کنند و سهم بسزا می متقین را در سطوح مختلف اجتماع یعنی خانواده، جامعه بیان  

  ی خوب به   تقوا محور ی  های یک جامعه دهد در قرآن شاخصه آیات را به خود اختصاص داده که نشان می 

دهد که سهم  ی سوم، پیامدهای عملکرد بر اساس تقوا را نشان می در نهایت دسته و   بیان شده است 

 درصدی دارند.   32

نشان داد که در قرآن یک الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر    آمدهدستبهبررسی آمارهای  .  4

 دهد. تقوای اجتماعی وجود دارد که روندی منطقی را از آغاز تا انجام نشان می

 منابع 

 .قرآن کریم  −

 . البالغه نهج  −

 . سوم   ، بیروت: دار صادر، چاپ لسان العرب (،  1414منظور، محمد بن مکرم ) ابن  −

 . ، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی التحریر و التنویر )تفسیر ابن عاشور( ق(،    1420)   ، محمدطاهر ابن عاشور  −



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

220 

، مشهد: بنیاد  روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ق(،    1408)   ابوالفتوح رازى، حسین بن على   −

 . هاى اسالمى پژوهش 

بر توانمندسازی    مؤثر »بررسی عوامل  (،  1394)   ابراهیمی، آدینه  و   یاسوری، مجید   ؛ اسماعیلی، عطااله  −

 .95- 77،  35، پایگاه مجالت بصیرت و تربیت اسالمی، سال، شماره  اقتصادی از منظر قرآن و حدیث« 

 .دوم   ، قم: دارالکتب االسالمیه، چاپ المحاسن ،  تا( )بی  برقی، احمدبن محمد  −

»نقش میانجی شکرگزاری  (،  1399)   کزازی، نجم السادات   ؛ زاده توکلی، محمدرضا حسن   ؛ پسندیده، عباس  −

مثبت،    ی شناس روان نامه  ، پژوهش آن«   یشناخت روان   -در رابطة آرزومندی با رضایتمندی و تبیین اسالمی  

 .104- 91،  23شماره  

  ی ، بیروت: مکتبموسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم م(،  1996)   تهانوی، محمدبن علی بن علی −

 لبنان ناشرون. 

نامه پاسخ بهار،  ، فصل »ماهیت حکومت دینی و دالئل آن از منظر فریقین« (،  1396)  جباری، سید رضا  −

 .  128- 101  ، ص 5شماره  

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.التعریفات ق(،  1403)   الجرجانی، علی بن محمد الشریف  −

 .13  ، قم: اسراء، چ ادب فنای مقربان (،  1398)   جوادی آملی، عبداهلل  −

 . 10  ، بیروت: دار الجیل، چالتفسیر الواضح     ، ق( 1413)   حجازى، محمد محمود  −

 .  1، چاپ ، تهران: لطفى انوار درخشان در تفسیر قرآن ق(،    1404)   حسینى همدانى، محمد  −

 چا. ، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بی نامه دهخدا لغت (،  1373)  اکبر ی عل دهخدا،   −

 ، بیروت: دار القلم.  المفردات فی غریب القرآن (،  ق   ه1412)   فضل   محمد بن   بن   راغب اصفهانی، حسین  −

 . ، بیروت: دار التعارف للمطبوعات الجدید فى تفسیر القرآن المجید ق(،    1406)   سبزوارى، محمد  −

مؤسسة  ق(، بیان السعادة فی مقامات العبادة، بیروت:  1408)  شاه، سلطان محمد بن حیدر سلطان على  −

 .1  چ ،  األعلمی للمطبوعات 

سمیه  − مرتضی  ؛سلیمانی،  مؤلفه (،  1398)  رحیمی،  و  زندگی  »محورها  خصوص  در  کریم  قرآن  های 

 .58- 33،  7  ، رهیافت فرهنگ دینی، سال دوم، شماره اجتماعی« 

، معرفت مهر، شماره  در اسالم؛ بررسی مراحل تاریخی«  الملل ین ب »روابط (، 1382)  سلیمی، عبدالحکیم  −

70  ،69-81. 

 . : میقات ، تهران عشری ی اثن تفسیر  ،  سلیم ،  ش(   1363)   حسین   عبدالعظیمى، شاه  −
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دیگران  − و  محمدحسین  با  (،  1396)   شیرافکن،  تقوا  مقابل  حوزه  معناشناسی    ید تأک »تحلیل  روش  بر 

 . 200- 171،  71، ذهن، شماره  ایزوتسو« 

،  28و    27های قرآنی، شماره  ، پژوهش »تعریف خانواده از منظر قرآن« (،  1380)   ، فاطمهیی صدر طباطبا  −

132-139. 

 .4  ، تهران: شرکت سهامى انتشار، چ پرتوى از قرآن ش(،  1362)   طالقانى، محمود  −

المیزان ش(،  1374)   طباطبایى، محمدحسین  − انتشارات  محمدباقر ، مترجم: موسوى،  تفسیر  ، قم: دفتر 

 . 5  اسالمى، چ 

 چا. ، تهران: مرتضوی، بی ین البحر مجمع (،  1375)  طریحی، فخرالدین بن محمد  −

 .2  ، چ ، تهران: اسالم اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،  ( ش 1369)   طیب، عبدالحسین  −

 .  3  ، چ ، بیروت: دار إحیاء التراث )مفاتیح الغیب(   التفسیر الکبیر ق(،    1420)   عمر فخر رازى، محمدبن  −

 .2  الهجرة، چاپ   ، إیران: مؤسسة دار العین ق(،    1409)   فراهیدی، خلیل بن احمد  −

 . ، بیروت: دار المالک من وحى القرآن   (، ق   419)   ین محمدحس ،  اهلل فضل  −

 . 35  چ ،  ، بیروت: دار الشروق القرآن ظالل فى ،  ق(   1425)   قطب، سید  −

 .2  ، چ آرا جهان ، مهدی، تهران:  اللهی یت آ، مترجم:  اصول کافی (،  1387)  یعقوب   محمد بن کلینی،   −

 . 2  ، بیروت: مؤسسه الوفا، چ بحاراالنوار ق(،  1403)   محمدباقر مجلسی،   −

 .، تهران: دار محبی الحسین من هدى القرآن ،  ق( 1419)  مدرسى، محمدتقى  −

 . 4، چاپ ، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینىجنگ و جهاد در قرآن (،  1394)   مصباح یزدی، محمدتقی −

 .  یت الب اهل معارف    مؤسسه ، تهران:  کلمات القرآن الکریم التحقیق فی  (،  ق 1393)   مصطفوی، حسن  −

 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه.  ، مترجم: دانش، موسى تفسیر کاشف ،  ( 1378)   مغنیه، محمدجواد  −

 .10  ، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ تفسیر نمونه (،  1371)   مکارم شیرازى، ناصر  −

،  139، مشکوه، شماره  »کارکردهای تقوا در خانواده از دیدگاه قرآن« (،  1397)  موسوی، صدیقه و دیگران  −

68-91. 

 ، تهران: خیام.فرهنگ نفیسی تا(،  )بی   اکبر ی علنفیسی،   −

به کارگزاران با    امام علی   ی ها نامه تحلیل محتوای  (،  1399)   ین الد شهاب نوبری، علیرضا؛ یعقوبی، سید   −

 . 70-   40،  17است اسالمی، شماره  های سی محوریت اصول حکمرانی، پژوهش 

به معاویه با محوریت    های امام علی تحلیل محتوای نامه (؛  1399)   نوبری، علیرضا؛ جامعی، مهدی  −

 .71- 39،  18های سیاست اسالمی، شماره  ، پژوهش واکاوی سهم اخالق در مناسبات حکومتی 


