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Abstract 

One of the most ubiquitous terms in the Qur’an, taqwa, or ‘fear of God’, serves 

as a major theme and leitmotif of the wider Quranic vision. This study 

explores, both lexically and semantically, the way in which this term is 

situated within the Quranic universe of discourse, proposing that by attending 

to the broader semantic dynamism of the text itself we are in a better position 

to understand the range and scope of the vision which shaped the Qur’an’s  

key thematic structures. Methodologically, the study has made use of a 

systematic statistical survey of the Quranic lexicon, deriving by way of 

computer- aided analysis a comprehensive inventory of all morphological 

derivations of radicals connoting the general idea of ‘fear’, a larger semantic 

grouping to which the term taqwa belongs. Predicated upon the results of this 

empirical survey, the study takes as its primary analytic framework the 

Qur’an’s  inherent intertextual reflexivity  and argues that observable semantic 

shifts in the rhetoricity of the term taqwa represent circumstantial 

developments in the text’s basic chronology. 
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 1نکاتي چند در باب تغيير معنايي و بافت مضموني
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 چکيده
ن چگونه اي دهدهاي اصلي است. اين مقاله نشان ميمايهمضامين و بن ازجملهاز منظر قرآن، تقوا 

نهاد گيرد و پيشتر گفتمان قرآني جاي ميواژه از حيث واژگاني و معنايي، در بطن سپهر فراخ
توانيم تر متن قرآن، از موضعي بهتر ميشناسي معنايي گستردهکند در پرتو عنايت به پوياييمي

. نيمراک کدهند، استدطيف و دامنۀ نگرشي را که به ساختارهاي مضموني کليدي قرآن شکل مي
رآني بهره گرفته و به کمک مند واژگان قز مطالعۀ آماري نظام، اشناسي، اين مقالهاز حيث روش

« ترس»هايي ناظر به مفهوم کلي ساختي ريشهاي، فهرستي جامع از تمام مشتقات واجتحليل رايانه
 قالهاين مد. دهندهد که گروه معنايي بزرگتري مشتمل بر واژۀ تقوا را تشکيل ميبه دست مي

 مثابههبمندي بينامتني ذاتي قرآن را نتايجي که از مطالعۀ تجربي فراچنگ آمده، انعکاس براساس
کند تغييرات معنايي محسوس در بالغت اصطالح و استدالل مي چارچوب تحليلي خود تلقي

دهد مي ننشا اين مقالهکند. تقوا، از سير تطور و تکون آن در چينش اصلي متن قرآن حکايت مي
 .افتدتوجه به سير تاريخي چينش متن قرآن، همچنان مفيد معنا مي

 

 كليد واژگان

 .ايتحليل رايانه ؛بافت مضموني ؛تغيير معنايي ؛خوف ؛تقوا

                                                                                                                                        

 مشخصات مقاله به اين شرح است:1 
Ohlander, Erik (2005). Fear of God (Taqwa) in the Quran: Some Notes on Semantic Shift and 

Thematic Context. Journal of Semitic Studies L/1, 137-152. 
  نويسنده اصلي( واين، دانشگاه پوردو، ايندياناهنرهاي آزاد فورت هدانشکدهيأت علمي( 
 اراک، اراک، ايران ها، دانشگاهادبيات و زبان ههيأت علمي گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشکد 

a-horri@araku.ac.ir 
 31/06/1401تاريخ پذيرش:  ،10/02/1401تاريخ دريافت: 

Copyright © IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits 

others to download this work, share it with others and adapt the material for any purpose. 
 



1401 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسالمي در جهان معاصر، سال اول، شماره    482

 مترجم همقدم

ايي هاي اروپحقيقت اين است که از آن زمان که قرآن به التين و از التين به برخي زبان
علماي کليسا در وهله  موردتوجه، شدو انگليسي و آلماني ترجمه  يوفرانس ژهيوبه

ه خواستهاي بعدي، قرار گرفت. اگر نخست، و پژوهشگران و انديشمندان غربي در وهله
هاي قرآن باشم حديثي مفصل را مجمل بيان کرده باشم، بايد بگويم از بدو اولين ترجمه

از پژوهشگران غيرمسلمان و مسلمان،  دودستههاي اروپايي تا به عصر حاضر، به زبان
هاي غيرمسلمانان از سده دوازدهم تا اند. معاينههاي گوناگون درآوردهقرآن را به معاينه

اواخر سده نوزدهم، وجه غالب بوده است و معاينه علماي مسلمان هم از بدو نزول قرآن 
ده، هرچند در سده از سده دوم هجري تا به عصر امروز پيوسته در جريان بو ژهيوبهو 

د تر به خوتر و روشمندانهبيستم اين معاينه در پرتو رويکردهاي جديد، صورت جدي
گيرتر بوده است. معاينه چشم دو نوعهاي علماي غيرمسلمان، گرفته است. از ميان معاينه

ز ا ژهيوبهنوع اول که تا پيش از عصر روشنگري وجه غالب بوده، مطالعه قرآن معاينه 
ي هاهاي آن در برابر آموزهترجمه، عمدتاً براي شناخت قرآن براي مقابله با آموزه رهگذر

(، رهبران اوليه کليسا 2006) 1مين روست که به گفته ريپينسنت مسيحي بوده است. از ه
را نقد  کردند تا بتوانند آنمانند يوحناي دمشقي، قرآن را مستقيم و غيرمستقيم مطالعه مي

ق( 215م/ 830) Apology of Al-Kindiيوحناي دمشقي با نگارش کتاب . بنابراين، کنند
اندک (. اندکRippin, 2006, p. 238برابر اسالم دفاع کند ) کند از مسيحيت درتالش مي

که نويسندگان مسيحي در  يابدسو سوق ميواين نگاه تقابلي به قرآن به اين سمت
صحت کتاب مقدس در شمار آورند.  ، قرآن را عمدتاً کتابي در تأييد ويوسطقرون

براساس همين ديدگاه است که در اوايل سده شانزدهم، مارتر لوترکينگ، شناخت و 
زمان با پي گسترش صنعت چاپ و همکند. از مطالعه قرآن را امري ضروري تلقي مي

بيش مغرضانه، جاي خود را به نگاه و مطالعات نقادانه وکمعصر روشنگري، نگاه تقابلي و 
، همه بحث اينجاست که اين نوع نگاه نقادانه متأسي از مطالعه نقادانه درواقعدهد. قرآن مي

دهد. خود را نشان مي «2نقد عالي»صر روشنگري با عنوان کتاب مقدس است که در ع
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، بر آن است که نشان بدهد کتاب مقدس نيز مانند هر پديده ديگري، درواقع« نقد عالي»
توان با هاي کتاب مقدس را مي، بسياري از آموزهرونيازاو  قابل نقد و بررسي است

ها را از نزديک آن آموزه وسقمصحتبه آزمايش گذاشت و هاي علوم تجربي سنجه
اين نوع نگاه به کتاب مقدس، تأثير خود را بر مطالعه  رسدبه نظر مي رونيازابررسي کرد. 

 تصور اينکه قرآن نيز بسان کتاب مقدس گذارد و انديشمندان غربي بهقرآن نيز برجاي مي
ف دانيم قرآن برخالنيک مي آنکهحالشوند، قابل نقد و بررسي است، به قرآن نزديک مي

هاي نقد روش رونيازامانده است، تغييري مصون  کتاب مقدس، از هرگونه تحريف و
آيد. ، به کار مطالعه قرآن نميرايج استکتاب مقدس  در عالي کتاب مقدس، چندان

 قرآني در سده هجدهم ، اين نوع نگاه نقادانه، به دو رويکرد خاورشناسان به علومحالنيباا
، آنچه از رونيازا. 2اللغويو رويکرد فقه 1زند: رويکرد پوزيتويستيو نوزدهم دامن مي

ويستي تشود، يکي همين رويکرد پوزينقد عالي کتاب مقدس نصيب مطالعات قرآني مي
د: کن( به سه دستاورد منفي اين رويکرد براي قرآن اشاره مي1389الجمل ) است که بسّام

نفي مطلق نبوت پيامبر )ص(؛ منشأ بشري قايل شدن براي قرآن در ساخت و محتوا، و 
ترين باور به اينکه قرآن در سده دوم هجري تدوين و تبويب شده است. از ميان مهم

( و 1921مجاري اگناس گلدزيهر )متوفي  توان به خاورشناسطرفداران اين رويکرد مي
نمونه، گلدزيهر در بخش نخست کتاب ( اشاره کرد. براي 1905ويليام موير )متوفي 

ويليام  کند و)ص( را نفي مي، هرگونه اصالت وحي پيامبر«االسالمالعقيده و الشريعه في»
(. 38-37 .، صص1389، کند )الجملموير را اين نفي نبوت را به سخني ديگر بيان مي

اي عمدتاً آلماني الغهگيريم و به رويکرد فقه، از رويکرد پوزيتويستي که فاصله ميحالنيباا
 هموردتوجهاي زباني و بررسي نسخ خطي قرآني بيشتر گذاريم، ويژگيمحور پا مي

هاي اين ترين دغدغهمهم (.39، ص. 1389گيرد )الجمل، انديشمندان غربي قرار مي
و ، علوم قرآنيمغازي، ترين منابع سيره، د از: تحقيق درباره مهمندانعبارت ميرويکرد را 

ها؛ نگارش نگارش مقدماتي بر آنها؛ بررسي تاريخ قرآن و نظر درباره ترتيب سوره
قرائت، اسباب نزول  ازجملهکاوي در برخي مسائل علوم قرآن هاي قرآن و ژرفترجمه
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 توان به اينمي دترين انديشمندان اين رويکرصاز شاخ ها.و مکي و مدني بودن سوره
نويسد مي «گري و اسالميهودي»در سده نوزدهم کتابي با عنوان  1افراد اشاره کرد: گيگر

هاي خود را از يهوديت گرفته است؛ نشان بدهد اسالم بسياري از آموزه کوشيده است
ر سال دکه  نولدو  «بر قرآنتاريخي -اي انتقاديمقدمه» ي با عنوانکتاب 1844سال در ويل 

 همچنين افرادي مانند فلوگل، بل وکند. را منتشر مي «تاريخ قرآن» ي با عنوانکتاب 1856
کنند ابزارهاي نقادانه در مطالعه تالش ميريپين از ميان اخالف بالشر از ميان اسالف و 

 . تاريخي را در بررسي زبان و متن قرآن به معاينه درآورند
آييم و به سده بيستم پا از دو سده هجدهم و نوزدهم که بيرون مي حالنيباا

انديشمندان غيرمسلمان، انديشمندان مسلمان نيز به مطالعات قرآني  عالوه برگذاريم، مي
سير مطالعات قرآني چه در نزد علماي مسلمان و چه  رسدمي به نظرشوند. مند ميعالقه

شناختي، به زبان ژهيوبههاي کلي مطالعات ادبي و هاي و نظريهغيرمسلمان در پرتو نحله
ني . کلي گفته باشم، مطالعات قرآشودزباني متمايل مي -متني ادبي منزلهبهمطالعه قرآن 

ف تالش شده که زواياي گذشته بسيار فراگير بوده و در رويکردهاي مختل دههدر چند 
 له، رويکردهايلبته پرمسأرويکردهاي جذاب و اشود. يکي از  بر آفتابن ناپيداي قرآ

تحليل گفتمان به قرآن است. اين رويکردها که البته در سنت  ژهيوبهشناختي و زبان
گردد، بر آن است بوده و آغاز آن به زمان نزول قرآن برمي گستردامنمطالعات اسالمي 

ند. ک شناسي در قرن بيستم، بررسيهاي زبانها و رهيافتکه زبان قرآن را از ديدگاه نحله
پژوهي در کشورهاي اسالمي و غربي ، چندي است که مطالعات قرآني و قرآنرونيازا

ثري ا منزلهبهقرآن  مطالعهافتاده و در اين ميان،  پژوهانقرآننظران و مقبول طبع صاحب
ردهاي ، رويکژهيوبههمتا دارد، از مناظر گوناگون و هاي زباني و بالغي بيادبي که ويژگي

تر، گفتمان کاوي و تحليل و از همه مهم( يمتندرونگرا و متن محور )شناسي نقشزبان
 است. قرارگرفتهگفتمان، جايگاه درخور يافته و در صدر مطالعات قرآني 

توانم پژوهي در غرب را خالصه کرده باشم، ميحال اگر خواسته باشم سير قرآن
بسا مغرضانه ، از نگاه تقابلي و چههاي اروپاييبگويم اين سير در بدو ترجمه قرآن به زبان

به  و نقادانه حرکت کرده -نگاه تاريخي به ،؛ پس از عصر روشنگريشدهشروعبه قرآن 

                                                                                                                                        
1 Geiger 
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ه ادبي هاي جديد نقد و نظريشناختي در پرتو نحلهسبک -برانگيز زبانيهاي تحسيننگاه
شد کوهايي است که ميمقاله ملهازجاز ااُلندر  «تقوا در قرآن، ترس» همقالاست.  آمدهشيپ

را از منظر واژساختي و به کمک بسامدگيري تبارشناسي کرده و معناهاي « تقوا»واژۀ قرآني 
اللغوي بررسي کند که اصلي و فرعي آن و واژگان مترادف با آن را در قرآن از منظر فقه

 اصلي وفاداربه متن  ترجم در ترجمۀ مقاله کوشيدهاست. م زيبرانگتأملدر جاي خود 
 و منابع همهتقوا به  واژهي معناهاي احساس کرده نويسنده در بررس ازآنجاکهبماند، اما 

هم ي با دادن پاورقي، ذکر دسترسي نداشته است، تالش کرده ، منابع شيعيياولقيطربه
عنايي مرتبط م شبکهر از تخوانندگان بتوانند تصويري کامل از منابع شيعي به ميان آورد تا

و واژگان مترادف به دست آورند. بديهي است برخي مطالب نويسنده ممکن  «تقوا» واژهبا 
 دهدنگاه دقيق نويسنده نشان مي است با منابعي شيعي همخواني کامل نداشته باشد، اما

طرفانه و علمي به موضوع نزديک شود. تا چه اندازه کوشيده است که با رويکردي بي
بسيار است که خوانندگان را به مدخل تقوا در « تقوا» واژهمعناهاي  درباره بحث البته

حال، ترجمۀ اصل مقاله  دهم.المعارف بزرگ اسالمي از دکتر مهدي مطيع ارجاع ميدايره
 .شوديمذکر 

، کندخاطرنشان ميالرحمان در مطالعۀ خود دربارۀ مضامين قرآن مرحوم فضل کهچنان
، افزون بر اينکه يکي از مضامين بنيادين پيام قرآني محسوب 1)تقوا(« خوف از خدا»مفهوم 

                                                                                                                                        
حفظ کردن و نگاه داشتن از بدي ». تقوا، از مصدر وقايه، در لغت به معناي است اصطالحي ديني و اخالقي تقوا،. 1

. مصدر اتّقاء از همين ده که واو آن به تاء بدل شده استبو «وقوي»اند اين کلمه در اصل گفته. است« و گزند
نين است. همچ« صاحب تقوا»است. اسم فاعل آن، تقيّ و متّقي به معناي « ترسيدن و حذر کردن»ريشه به معناي 

 به سبب«. اردمصون داشتن خويش از آنچه خوف آسيب و گزند آن وجود د»گفته شده است که تقوا يعني 
؛ «وقي»مالزمت ميان تقوا و خوف، اين واژه را خوف نيز معنا کرده اند )فراهيدي؛ راغب اصفهاني؛ جوهري، ذيل 

؛ «وقا»، ذيل ي؛ طريح«وقي»؛ ابن منظور، ذيل 255 .، ص2؛ زمخشري، قسم 716 .، ص2ج ؛126 .، ص1زوزني، ج
 «(.يوق»شرتوني، ذيل 

رسي بر. هفده بار و مشتقات آن بيش از دويست بار آمده است« تقوي»کريم واژۀ در قرآن و تفاسير. در قرآن ( 1

ترين معناي اين واژه به ابتدايي. دهد که تقوا در قرآن به چند معنا به کار رفته استموارد کاربرد اين کلمه نشان مي

قي نداشته و لزوماً معناي ديني يا اخالدر زبان آنان ، فعل إتَّقي گردد؛کاربرد آن در ميان عرب پيش از اسالم بر مي

ترسد، حايل و مانعي مادّي قرار دهد اي عرفي به اين معنا بوده که شخص ميان خود و چيزي که از آن ميدر زمينه

کار رفته است، از رها به اين معنا بهبا، (. در قرآن فعل اتّقي305 .، ص1361گزند آن حفظ شود )ايزوتسو،  تا از
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)آيا آن کس که با چهرۀ خويش عذاب سخت روز قيامت ...« مَۀِ 'ءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِي´نْ يَتَّقي بِوَجْهِه سُواَفَمَ»جمله 

ترين سپر دفاعي او در که ابتدايي -کارهاي انسان گناه(، يعني در روز قيامت دست24را از خود باز مي دارد؛ زمر: 

، ترين عضو اوستچنان بسته است که او براي حفظ خود بايد چهره اش را، که شريف -برابر آسيب و گزند است

هايي که شما ه)جام« ابيلَ تَقيکُمُ الْحَرَّ'سَر»(. تعبير 274 .، ص26؛ فخررازي، ج418 .، ص2حايل قرار دهد )فراء، ج

ظر به اين معناست؛ زيرا لباس، پوشش و ( نيز نا26: اف)اعر« اسُ التَّقْوي'لِب»( و 81: نحلکند؛ را از گرما حفظ مي

گاه استعال يافته به  ،کند. پيش از اسالم اين معناي مادّي اتّقيحايلي است که تن آدمي را از گرما و سرما حفظ مي

جمله در اين مصراع شود، ازهايي از آن در اشعار عرب جاهلي ديده ميرفته است که نمونهکار ميقي بهمعناي اخال

(، يعني انسان کريم در برابر 541 .به ابوتمّام، ص رجوع کنيد« ) و کُلُّ کَريمٍ يَتَّقيِ الذَّمَ بالقِري»هْتَم سَعدي: عمروبن اَ

ا 'فَاَمّ»شود: اي مشابه در قرآن نيز ديده مينهکند. همين معنا در زمينکوهش ديگران مهمان نوازي را حايل خويش مي

ترين حالت، البته با همان در انتزاعي، (. واژۀ اتّقي5: اري کرد؛ ليله بخشايش و پرهيزگ)اما کسي ک« مَنْ اَعْطي وَ اتَّقي

رفت و به اين معنا بود که کار مياي معنوي به( در زمينهان حنيفيان ) رجوع کنيدبه حنيف *ساخت معنايي، در مي

(. 308 .، ص1361خويش قرار دهد )ايزوتسو،  شخص در برابر مجازات و عقاب االهي، اطاعت و عبادت را سپر

بر آن متقي کسي است که اعمال صالح خويش را سپر عذاب االهي ( قولي را آورده که بنا119 .، ص1)ج طبرسي

وۀَ لوَ اتَّقُوهُ و اَقيمُوا الصَّ»... توان برخي آيات راجع به تقوا را تفسير کرد، از جمله اين آيه را: قرار دهد. با اين معنا مي

 .(31: ز او بترسيد و نماز بگزاريد؛ روم)ا...« 
تر، ترس از قهر يا عذاب اوست که ممکن است ، ترس از خدا يا، به تعبير دقيقمعناي ديگر تقوا در قرآن

، 113 .، ص7، ج2، ذيل مائده: 240 .، ص3ي يا اخروي بدان دچار شود )طبرسي، جکار در حيات دنيوشخص گناه
 ولي تفاوت، حاصل آگاهي در برابر مالک روز داوري است و با ترس معم(. اين ترس آميخته به احترام1ذيل حج: 

( و در حوزۀ معنايي اي قرار دارد که مفاهيمي چون خوف و خشيت * با آن هم 104 .، ص1378دارد )ايزوتسو، 
 .(16، ذيل زمر: 769 .، ص8؛ طبرسي ، ج49ـ48؛ انبيا: 52رديف و هم معنايند )نور: 

و اعمال  ( بسط يافت281ـ280 .صص، 1به زرکشي، ج مفهوم تقوا بتدريج در سير نزول آيات )رجوع کنيد
 ( يا163 .، ص5، ج اوامر و نواهي خداوند )طباطبائي ، رعايتديني را نيز در بر گرفت. سومين معناي تقوا در قرآن

 .، ص19، ج؛ طباطبائي823 .، ص2، ج118 .، ص1ت )طبرسي، جبه طاعت و ترک معصيت اس به تعبير ديگر، عمل
ترک اوامر معنا مي شود )فخررازي،  باشد، احتراز از انجام دادن نواهي و« احتراز»(. اگر مراد، تقوا به معناي 218

خداوند معنا، ترس از عذاب االهي مي تواند انسان را به سوي تبعيت از اوامر و ترک نواهي (؛ بدين223 .، ص3ج
چنين آن را قرآني عربي  )اين...« ا فيهِ مِنَ الْوَعيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 'ناً عَرَبِيّاً وَ صَرَّفْن'اهُ قُرْا'لِکَ اَنْزَلْن'وَ کَذ»سوق دهد: 

 (. پيوستگي مفهوم تقوا با امر به طاعت و نهي113: ، شايد بترسند؛ طهگون هشدار داديميم و در آن گونهنازل کرد
(، امر به 187 و 183(، امر به روزه )بقره: 31به نماز )روم:  جمله: امريت در آيات بسياري آشکار است، ازاز معص

؛ 3ـ2(، امر به زکات )بقره: 122 .، ص1(، امر به انفاق يا به نظر مفسراني همچون طبرسي )ج156: زکات )اعراف
مده است ميب آياتي که تقوا يا مشتقات آن به اين معنا آ(. در اغل278: ( و نهي از ربا )بقره134ـ133عمران: آل

تِلْکَ : »...سورۀ بقره 187حدود االهي در آيۀ ( يافت، از جمله توصيه به رعايت احکام و اي )امر يا نهيوان توصيهت
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 «آيدترين اصطالح کليدي قرآن نيز به حساب مياحتماالً مهم»شود، مي

(Rahman, 1989)از حيث واژگاني و معنايي،  دهد چگونه اين مفهوم. اين جستار نشان مي
ت به کند در پرتو عنايشنهاد ميگيرد و پيتر گفتمان قرآني جاي ميدر بطن سپهر فراخ

                                                                                                                                        
. ايدي، پيشتر مَي)اينها حدود فرمان خداست« وُنَقاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّ'اتِه لِلنّ'ايهُ'لِکَ يُبَيّ نُ اللّ'وها کَذحُدُودُ اللّهِ فَال تَقْرَبُ

کند، باشد که به پرهيزگاري برسند(. شايد بتوان گفت اين معنا، در کنار تقوا به چنين بيان مي خدا آيات خود را اين
 .، آشکارترين معناي تقوا در قرآن است«خدا ترسي»معناي 

توان معناي ديگري براي تقوا در قرآن يافت که عموم اما متفاوت، با آن مي اي ياد شده و مرتبطذيل معن
اند. در اين معنا، تقوا نوعي حالت قلبي و ملکۀ نفساني است که مايۀ بصيرت سران آن را معنايي مستقل ندانستهمف

انسان به طاعت و معصيت )در مقام نظر( و پس از آن، محرک ارادۀ او به رعايت اوامر و نواهي خداوند )در مقام 
( است. حصول اين معنا، منوط به تبعيت از اوامر و نواهي خداوند و مداومت بر آن است تا، به اصطالح  عمل

، عمل به طاعت و اجتناب از معصيت، تبديل شود. به اين ترتيب«( مقام»اخالقيون ، آن حال به ملکه )در عرفان : 
د االهي ، در پايان آياتي که احکام و حدو«لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»يا  «لَعلَّکُمْ تَتَّقُونَ»شرط الزم براي رسيدن به تقواست. تعبير 

: ؛ انعام187رد )براي نمونه رجوع کنيدبه بقره: شود، بر اين معنا داللت داکنند و مراقبت بر آنها توصيه ميرا بيان مي
(، دالّ بر اين معنايند. 32 :؛ حج3تقوا و قلب اشاره شده است )حجرات: (. همچنين آياتي که در آنها به نسبت 153

 «امِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ'فَاِنَّه شَعائِرَ اهلل نوَ مَنْ يُعَظِ مْ»... سورۀ حج از تقواي قلب سخن گفته شده است:  32در آيۀ 
( 374 .، ص14شمارند کارشان نشان پرهيزگاري دلهايشان باشد(. طباطبائي )ج )کساني که شعائر خدا را بزرگ مي

( 218 .، ص1ر اين آيه، حقيقت تقوا را امري معنوي دانسته که جايگاه آن قلب است. صدرالدين شيرازي )جدر تفسي
  .نيز تقوا را از مقامات قلبي دانسته است

يل توان سير بسط معنايي تقوا را در قرآن مشاهده کرد. معناي اوليۀ تقوا )حابا مالحظۀ معاني ياد شده مي
( پس از گذشتن از مرحلۀ مياني )ترس مؤمنانه از خدا(، بسط و تحول يافت و معناي الهيقراردادن در برابر عذاب ا

 (.13 .، ص1361را پيدا کرد )ايزوتسو، « تبعيت از اوامر و نواهي خداوند»
ه ترس از عذاب دهند؛ به اين معنا کمعاني مذکور با يکديگر در ارتباط وثيق بوده منظومۀ تقوا را تشکيل مي

شود و شخص به اين وسيله، ميان خود و ( ميوامر و نواهي او )معناي سوم(، موجب رعايت ا)معناي دومخداوند 
شود که رفته موجب مينواهي خداوند رفته ( و تبعيت از اوامر ودهد )معناي اولقهر و عذاب االهي حايلي قرار مي

 م(.تقوا در قلب مؤمن ملکه شود )معناي چهار
تواند به درک بهتر ( آمده است، ميهم رتبه و مترادفِ آنر قرآن در کنار تقوا )متضاد يا توجه به مفاهيمي که د

( به 8 :)شمس« فجور»از: در تقابل با تقوا مطرح شده عبارتنداين مفهوم کمک کند. برخي از مفاهيمي که در قرآن 
امر شده و تجاوز از حدود ترک آنچه بدان  معناي( به2؛ مائده: 9له: )مجاد« اِثْمِ و عُدْوان»معناي ارتکاب معصيت، و 

( آن را 782 .، ص6ــ که طبرسي )ج« جَبّار»(. صفت 873 .، ص8ج ؛240 .، ص3به طبرسي، ج رجوع کنيداالهي )
( آن را 114 .، ص9که همو )ج -«ظالمين»( و 14ـ13مريم:  ه)مثالً در سور« تَقيّ»در تقابل با  -معنا کرده« متکبر»
)دانشنامۀ جهان اسالم، بابک عباسي،  ( آمده است19: جاثيه ه)مثالً در سور« مُتقين»در تقابل با  -معنا کرده« کافر»

  ذيل اين واژه(.
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 ساختارهاي به توانيم طيف و دامنۀ نگرشيتر متن قرآن، مشناسي معنايي گستردهپويايي
شناسي، اين از حيث روش استدراک کنيم.از موضعي بهتر  مضموني کليدي قرآن را

اي، هيانو به کمک تحليل را گيردمند واژگان قرآني بهره ميز مطالعۀ آماري نظامجستار، ا
ي ه مفهوم کلناظر ب هايشهساختي رياز تمام مشتقات واجکند ارائه ميفهرستي جامع 

 .1نددهگروه معنايي بزرگتري مشتمل بر واژۀ تقوا را تشکيل ميخود که « ترس»

ي قرآن بينامتني ذات نتايج حاصل از اين مطالعۀ تجربي، بازتاب براساساين جستار، 
کند و ضمن کارآمد دانستن چارچوب ادراکي براي مي چارچوب تحليلي خود تلقي را

 در سدۀ استفادۀ افرادي مانند موير، نولدکه و گريمو  2النزولسنت تفسيري اسباب بررسي
خود هاي مدرن در بازآرايي از اين چارچوب ادراکي 3نوزدهم و سپس، بل در سده بيستم

                                                                                                                                        

 کرد، هرهاي وآزگاني را فراهم ميان مدخلکه امکان جستجو در ميشده افزار زير استفاده . براي اين منظور از نرم1

 قرآن را نيز پيش چشم داشتم:چند براي اطمينان، نسخه اصلي عربي و معيار 
CD-ROM package, al-Qur’an alkarim, ver. 7.0 (Sakhr and Global Islamic Software Co., Cairo, 

1997). 
التفسير( است که به زمان، مکان، و جزييات مرتبط با نزوا اي از علم سنتي تفسير قرآن )علمالنزول، شاخه. اسباب2

 ص نظر دارد. در باب تاريخچه و گستره اين حوزه، نک به:هاي قرآني خاآيات و سوره
Andrew R (1988), ‘The Function of asbab alnuzul in Qur’anic Exegesis’, BSOAS 51:1 (1988), 

1–19, and, ‘The Exegetical Genre asbab al-nuzul: A Bibliographical and Terminological 

Survey’, BSOAS 68:1 (1985), 1–15. 
3. William Muir, The Corân: Its Composition and Teaching (London 1878); Hubert Grimme, 

Mohammed, II: Einleitung in den Koran, System der koranischen Theologie (Munster 

1895), 25ff.; and, Theodor Noldeke and Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans, 

(Leipzig, 1909–38), 1:58–234 the history and scope of which is summarized by W.M. Watt 

and Richard Bell in Bell’s Introduction to the Qur’an (Edinburgh 1970), 109–12 and 

175–6.  
آيد سنت نقد علمي کتاب مقدس است که بخش اعظم مطالعات قرآني را در سده نوزدهم رقم زده به نظر مي

شناختي را براي مطالعه ابزاري روشهاي پژوهشگري مانند يوليوس ولهاوسن که جعبهاست؛ از آن جمله است روش

قرآن بايد از پي مطالعات نولدکه و ريچارد  قرآن ارائه کرده است. عموماً، باور اين پژوهشگران اين است که مطالعه

 تکه بودن ظاهري متن قرآن را تبيين کرد. نک به توان تکهبل، به اين نکته بپردازد که چگونه مي
The Qur’an: Translated with a Critical Rearrangement of the Surahs (2 vols, Edinburgh 1937, 

1939), and: Introduction to the Qur’an (Edinburgh 1953), esp. 82–99.  
تاب به تازگي، وانزبرو تالش کرده از رهگذر بحث درباره اواخر سده دوم و اوائل سده سوم دوره اسالمي در ک

 بودن متن قرآني را تبيين کند.خود، ماهيت تکه
Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford 1977). 
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غييرات معنايي محسوس در بالغت اصطالح تقوا، از سير کند که تاستدالل مي از قرآن،
 -که، رويکرد تاريخيحاليکند. دراصلي متن قرآن حکايت مي تطور و تکون آن در چينش

هاي خاص متني، مضموني و بالغي متن قرآني، به مطالعات معطوف به ويژگي اللغويفقه
مينشان ، اين جستار 1تهايي تازه را براي تحقيق و تفحص برگشوده اسقطعاً دريچه

 افتد.دهد توجه به سير تاريخي چينش متن قرآن، همچنان مفيد معنا مي
 

 برساختی قرآنی مثابهبهتقوا . 1

عريف ت برساختي مذهبي ،«تقوا»غالباً با کمک اسم  را« ترس از خدا»، مفهوم مفسران قرآن
اين است که شما با قرار گرفتن  اتقي»آمده است:  جاللين، در تفسير رونيازاکنند؛ مي

. تقوا که از 2«کنيدپشت جوشن پرستش )عبادت(، خود را از خشم الهي محافظت مي
دفاع کردن از چيزي در »يا « نگهباني دادن»، «محافظت کردن»ريشۀ و. ق. ي. به معناي 

 مرتبه در قرآن تکرار شده، تلويحاً ترس 19است و در اين معنا،  3«برابر چيزي ديگر
از خود انسان محافظت هم به معناي ، درواقعکند؛ خاشعانه از خدا را به ذهن متبادر مي
خود  انسان ازتوسعاً، محافظت هم زند و من سر بمؤ است در برابر اعمالي که نبايد از فرد

 .4در برابر عذاب اخروي 

                                                                                                                                        
الغوي به رويکردهاي ديگر در سده بيستم رخ داده فقه  -در نگاه پژوهشگران غربي از رويکرد تاريخي. تغيير 1

 است. براي مطالعات بيشتر، نک به:
Daniel Madigan’s ‘Reflections on Some Current Directions in Quranic Studies’, Muslim World 

85:3 (1995), 345–62; as well as a rather dated, although still quite useful, review article by 
Fazlur Rahman: ‘Some Recent Books on the Qur’an by Western Authors’, The Journal of 
Religion (1984), 73–95; to which should be added: Richard C. Martin, ‘Understanding the 

Qur’an in Text and Context’, History of Religions 21:4 (1982), 361–84.. 
 براي نگاه پساختارگرايانه به قرآن، نک به:

Michael S (1991). ‘Sound, Spirit and Gender in Surat al-Qadar’, JAOS 111:2, 239–59. 
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؛ آربري (Piety)اند: سيل مترجمان انگليسي قرآن، تقوا را به طرق مختلف ترجمه کرده
(Godfearing, Godliness, Fear( و پيکتال )Warding off Evil, Pious Duty, Right 

Conductو  آيدها، جور در مي(. در بافت قرآني، کاربرد تقوا و مشتقات آن با اين معادل
رود بار اخالقي مثبت دارد که از مسلمانان انتظار مي غالباًکه واژۀ تقوا،  روستازآناين 

، اين واژه را اغلب در آيات ناظر به پند و نصايح اخالقي رونيازاتحصيل کنند.  آن را
جريان  در بر آنهاي خاص مترتب مباحث رفتار اخالقي و انگيزه وحوشحولبينيم که مي

(. تقوا در 26 فتح:؛ 90؛ يوسف: 109 :؛ توبه8و  2: ، مائده197 :است )براي نمونه، بقره
در اين  منان راؤزند که رفتار ممتبلورترين معناي خود، طيف کاملي از کيفيات را رقم مي

 گرداند.دنيا، تعريف و تحديد کرده و اميد به فرجامي خير را در دل آنها زنده مي
شود، از حيث آماري، از بسياري مرتبه در قرآن تکرار مي 17بسامد واژۀ تقوا که فقط 

شوند، اهميت کمتر دارد. کلمات گان مشتق از ريشۀ و. ق. ي. که در قرآن تکرار مياز واژ
ترين شوند که رايجمرتبه در قرآن تکرار مي 258مشتق از اين ريشۀ و. ق. ي، در کل، 

ت شود. اين فعل در حالاز آن مشتق مي« تقوا»است که اسم « اتقي»بسامد اين واژگان فعل 
مرتبه  82، «(اتقي)»مرتبه؛ حالت امري  57، «(يتقي)»معلوم ناقص مرتبه؛  27معلوم کامل، 

شود. وقوع ساير کلمات مشتق از اين مرتبه در قرآن تکرار مي 49و وجه وصفي معلوم، 
مرتبه؛ معلوم ناقص  5که در زمان حال کامل، « وقي»( شکل فعلي 1از:  اندعبارتريشه، 

مرتبه و با وجه  2مجهول ناقص )يوقي(،  مرتبه؛ 6مرتبه؛ حالت امري )قي(،  3)يقي(، 
مرتبه  5)صفت تفضيلي اتقا(، « تقي»( اسم مذکر 2شود؛ مرتبه، تکرار مي 3وصفي وقي، 

تقاه. اين فعل در شکل اصلي خود به خداوند اشاره  مؤنث( و اسم 3شود؛ تکرار مي
ند کيقي( مي منان را از شيطان و آتش جهنم محافظت )وقاء/ؤکند که در مقام فاعل، ممي

منان از ؤ؛ يا اينکه، درخواست م1(27و  18؛ طور/ 56؛ دخان/ 45)براي نمونه، غافر/ 
                                                                                                                                        

 نيرنگ آنچه سوء عواقب از را او خدا پس (45) الْعَذابِ سُوءُ فِرْعَوْنَ بِآلِ حاقَ وَ مَکَرُوا ما سَيِّئاتِ اللَّهُ فَوَقاهُ. 1
 (45. )فروگرفت سخت عذاب را فرعونيان و فرمود، حمايت کردندمى

 نخواهند مرگ نخستين، مرگِ جز آنجا در (56) الْجَحيمِ عَذابَ وَقاهُمْ وَ الْأُولى الْمَوْتَۀَ إاِلَّ الْمَوْتَ فيهَا يَذُوقُونَ ال      
 (56. )داردمى نگاه دوزخ عذاب از را آنها[ خدا] و چشيد

 (17. )نعمتند و ناز[ در] و هايىباغ در پرهيزگاران (17) نَعيمٍ وَ جَنَّاتٍ في الْمُتَّقينَ إِنَّ      

 (27. )کرد حفظ[ مرگبار] گرم عذاب از را ما و نهاد منّت ما بر خدا پس (27) السَّمُومِ عَذابَ وَقانا وَ عَلَيْنا اللَّهُ فَمَنَّ
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؛ 201: بقره :)براي نمونه دهد که آنها را از آتش جهنم محافظت کندد را نشان ميخداون
(. در ساير مشتقات اين ريشه، نه خداوند بلکه ابناي بشر است که 191و  16: عمرانآل

شوند از طريق  خوف از خدا )اتقاء(، خداترس بودن )اتقي( و متقي بودن، وصيه ميدائماً ت
 تقوا را رعايت کنند.

به گونه که در واژۀ تقوا آمده، اين امکان را آن« خوف از خدا»سفانه، مفهوم کلي متأ
مستتر است،  ي اين کلمه و نيز معناي قرآني آندر حالت فعل ازآنچه دهد کهما نمي

 از اين واژه در قرآن به دست تري. براي آنکه بتوان ادراک کاملميبر سازتصويري کامل 
« ترس»تر قرار دهيم؛ يعني ببينيم خود قرآن دربارۀ ، الزم است آن را در بافتي بزرگآوريم

مندسازي معنايي مفهوم توان با زمينهگونه که نشان خواهيم داد، ميگويد. همانچه مي
هاي در قرآن، به همراه تحليل بافت« ترس»در برابر تکرار ايدۀ کلي  «ترس از خدا»

ه اصلي و. ق.ي، بمضموني و تطور گاهشمارانۀ مفاهيم مستتر در واژگان مشتق از ريشۀ 
به طريق اولي، فقط از طريق « ترس از خدا». درک تمام و کمال مفهوم اين مهم نائل آييم

ه در قرآن و توجه ب« ترس»ن مفهوم با ساير انواع هاي ايها يا شباهتپي بردن به تفاوت
 آيد.سير تطور مفاهيم تقوا در قرآن، حاصل مي

 

 طیف معناشناختی ترس. 2

را بررسي کنيم، الزم است طيف « تقوا»واژۀ  وحوشحولپيش از آنکه مجموعه مفاهيم 
اهيم ه که خوگونبگذرانيم. همان ازنظررا در متن قرآني « ترس»با  معنايي مفاهيم مرتبط

 دهد و اينکه، کاربرد واژگانگفت، قرآن، انواع مختلف ترس را با واژگان مختلف نشان مي
کند. گستره دست تبعيت ميخاص، ظاهراً برحسب بافت مضموني، از الگويي عموماً يک

در قرآن، که از ترس اندک تا وحشت فراوان و از رفتار مورد مراقبت « ترس»مفهوم کلي 
شود که از نُه ريشۀ شود، مشمول واژگاني ميبندي ميري تمام و کمال، طيفتا پرهيزگا

( 3( ر. ع. ب؛ 2( ر. و. ع؛ 1 شوند که به ترتيب وقوع آماري عبارتند از:اصلي مشتق مي
( و. ق. 9( خ. و. ف؛ 8(خ. ش. ي؛ 7( ح. ذ. ر؛ 6( ش. ف. ق؛ 5( ر. ه. ب؛ 4. ع؛ ف. ز

ها، گرچه دامنۀ معنايي همانند دارند، از حيث بسامد هي. وقوع واژگان مشتق از اين ريش
 شناختي، به طرزي گسترده در تغيير است.وقوع و ميزان تنوع واج
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شود ، فقط يکبار در قرآن ذکر مي«روع»اولين واژه از ميان اين واژگان يعني اسم 
 قتىو پس ،«لُوطٍ قَوْمِ في يُجادِلُنا رىالْبُشْ جاءَتْهُ وَ الرَّوْعُ إِبْراهيمَ عَنْ ذَهَبَ فَلَمَّا» (:74:)هود
 قصد به] ما با لوط قوم درباره رسيد، او به[ شدن فرزنددار] مژده و شد زايل ابراهيم ترس

 .کردمى وچراچون[ شفاعت
دهد که در کند، بيشتر از ترسي خبر ميترجمه مي aweاين واژه که آربري آن را به 

 وَ نَکِرَهُمْ إِلَيْهِ تَصِلُ ال أَيْدِيَهُمْ رَأى فَلَمَّا» آيد:همين سوره از آن ذکر به ميان مي 70آيۀ 
 به هايشاندست ديد چون و «لُوطٍ قَوْمِ إِلى أُرْسِلْنا إِنَّا تَخَفْ ال قالُوا خيفَۀً مِنْهُمْ أَوْجَسَ

 مترس،: »گفتند. گرفت دل بر ترسى ايشان از و يافت ناشناس را آنان شود،نمى دراز غذا
 ..«مياشدهفرستاده لوط قوم يسوبه ما

شود. به معناي تعبير مي« روع»به  74، در آيۀ «خيفه»در اين آيه، از برساخت قيدي 
رده است، که لفظي مفرا « روع»دقيق کلمه، برخي مفسران مانند طبري، ابن کثير و قرطبي، 

هاي نامه. وانگهي، عمده لغت1داننددر معناي ترس صرف، مترادف مي« خوف»با واژۀ 
کنند. در اينجا، نبايد از پيشنهاد مي« روع»کالسيک عربي نيز همين معناها را براي واژۀ 

 ياجبهرا « خوف»آنکه معناي کلي آيه را تغيير دهد، نقش بافت آيه غافل ماند که بي
 برد.به کار مي« روع»

شود و پنج مرتبه در ترجمه مي« وحشت»است که معموالً به « رعب»واژۀ ديگر، اسم 
دهد. اين واژه دائماً براي شود و يگانه حالتي است که ريشه را نشان ميقرآن تکرار مي

، رونيزاارود. کار ميکند، بهنشان دادن وحشتي که خداوند در قلب منکران پيامبر ايجاد مي
 أَشْرَکُوا بِما الرُّعْبَ کَفَرُوا الَّذينَ قُلُوبِ في سَنُلْقي» دهد که:منان وعده ميؤخداوند به م

دل در زودى به :(151) «الظَّالِمينَ مَثْوَى بِئْسَ وَ النَّارُ مَأْواهُمُ وَ سُلْطاناً بِهِ يُنَزِّلْ لَمْ ما بِاللَّهِ
 اندانيدهگرد شريک خدا با را چيزى زيرا افکند، خواهيم بيم اندورزيده کفر که کسانى هاى

 اهجايگ و است، آتش جايگاهشان و. است نکرده نازل دليلى[ خدا] آن،[ حقانيت] بر که
 .است بد چه ستمگران

                                                                                                                                        
1. al-™abari, Jami{ al-bayan {an ta’wil ay al-Qur’an, ed. MaImud MuIammad Shakir (Cairo 

1955), 15:401–2; Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-{aim, ed. Sami b. MuIammad al-Salama 

(Riyadh 1997), 4:335; al-Qur†ubi, al-Jami (li-aجkam al- Qur’an) (Cairo 1939), 9:72. 
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 قُلُوبِ في سَأُلْقي آمَنُوا الَّذينَ فَثَبِّتُوا مَعَکُمْ أَنِّي الْمَالئِکَۀِ إِلَى رَبُّکَ يُوحي إِذْ» و اين آيه:
 کهيهنگام (12) «بَنانٍ کُلَّ مِنْهُمْ اضْرِبُوا وَ الْأَعْناقِ فَوْقَ فَاضْرِبُوا الرُّعْبَ کَفَرُوا الَّذينَ

 انايم که را کسانى پس هستم، شما با من که کردمى وحى فرشتگان به پروردگارت
دنگر فراز پس،. افکند خواهم وحشت کافران دل در يزودبه. بداريد قدمثابت اندآورده

 .کنيد قلم را سرانگشتانشان همه و بزنيد، را ها
 أَهْلِ مِنْ کَفَرُوا الَّذينَ أَخْرَجَ الَّذي هُوَ» نظير:ه در اشاره به خيانت يهوديان بنويا اين آي

 مِنَ حُصُونُهُمْ مانِعَتُهُمْ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ يَخْرُجُوا أَنْ ظَنَنْتُمْ ما الْحَشْرِ لِأَوَّلِ دِيارِهِمْ مِنْ الْکِتابِ
 بِأَيْديهِمْ بُيُوتَهُمْ يُخْرِبُونَ الرُّعْبَ قُلُوبِهِمُ في قَذَفَ وَ يَحْتَسِبُوا لَمْ حَيْثُ مِنْ اللَّهُ فَأَتاهُمُ اللَّهِ

 را سانىک کتاب اهل ميان از که، کسى اوست «:الْأَبْصارِ أُولِي يا فَاعْتَبِرُوا الْمُؤْمِنينَ أَيْدِي وَ
 روند رونبي که کرديدنمى گمان. کرد بيرون[ مدينه از] اخراج نخستين در ورزيدند کفر که
 خدا[ لى]و بود، خواهد آنها مانع خدا برابر در دژهايشان که داشتند گمان خودشان و

 خود[ کهيطوربه] افکند، بيم شانيهادل در و درآمد آنان بر کردندنمى رتصو کهييازآنجا
 وران،ديده اى پس. کردندمى خراب را خود هاىخانه مؤمنان دست و خود دست به

 .گيريد عبرت
سم ا صورتبه، سه بار در حالت معلوم کامل و دو بار «فزع»به همين ترتيب، فعل 

رود. اين کلمه در همۀ ميکار حاصل از روز قيامت، به، براي اشاره به وحشت «عفز»فعلي 
 کند.قيامت را تصوير مي روزبه، وحشت ناظر يک نمونه ياستثنابه اتينمونه آ

 شاءَ مَنْ إاِلَّ الْأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَفَزِعَ الصُّورِ فِي يُنْفَخُ يَوْمَ وَ» :87 :نمل
 هر و هاآسمان در که هر پس شود، دميده صور در که روزى و «:داخِرينَ أَتَوْهُ کُلٌّ وَ اللَّهُ
 رو زبونى با جملگى و. بخواهد خدا که کس آن مگر افتد، هراس به است زمين در که
 . آورند او يسوبه

 ديدىمى کاش اى و «:قَريب مَکانٍ مِنْ أُخِذُوا وَ فَوْتَ فَال فَزِعُوا إِذْ تَرى لَوْ وَ» :51 :سبأ
 نزديک جايى از و است نمانده گريزى[ راهِ که آنجا] اندزدهوحشت[ کافران] که را هنگامى
 .اندآمده گرفتار
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 «وعَدُونَتُ کُنْتُمْ الَّذي يَوْمُکُمُ هذا الْمَالئِکَۀُ تَتَلَقَّاهُمُ وَ الْأَکْبَرُ الْفَزَعُ اليَحْزُنُهُمُ» :103 :انبياء
 انآن به و] کنندمى استقبال آنها از فرشتگان و کندنمى غمگين را آنان بزرگ، دلهره

 .دادندمى وعده شما به که است روزى همان اين:[ گويندمى
 شاءَ مَنْ إاِلَّ الْأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَفَزِعَ الصُّورِ فِي يُنْفَخُ يَوْمَ وَ» :89 :نمل

 هر و هاآسمان در که هر پس شود، دميده صور در که روزى و «:داخِرينَ أَتَوْهُ کُلٌّ وَ اللَّهُ
 به رو زبونى با جملگى و. بخواهد خدا که کس آن مگر افتد، هراس به است زمين در که

 .آورند او سوى
هاي قضاوتي آمده است که به مهارت 22يگانه کاربرد متفاوت اين فعل، در سورۀ 

 لىعَ بَعْضُنا بَغى خَصْمانِ تَخَفْ ال قالُوا مِنْهُمْ فَفَزِعَ داوُدَ عَلى دَخَلُوا إِذْ» کند:داود اشاره مي
 بر[ اگهانىن طوربه] وقتى «الصِّراطِ سَواءِ إِلى اهْدِنا وَ تُشْطِطْ ال وَ بِالْحَقِّ بَيْنَنا فَاحْکُمْ بَعْضٍ
 که[ هستيم] مدّعى دو[ ما] مترس،: »گفتند افتاد، هراس به آنان از او و درآمدند، داوود
 و مشو، دور حق از و کن، داورى حقّ به ما ميان پس کرده، تجاوز ديگرى بر ما از يکى

 .« باش راهبر راست راه به را ما
و  15مضمون و محتواي اين آيه ناظر است به داوري در روز قيامت که در دو آيۀ 

 و (15) «فَواقٍ مِنْ لَها ما واحِدَۀً صَيْحَۀً إاِلَّ هؤُالءِ يَنْظُرُ ما وَ» است: شدهاشارهبه آن  26
 داوُدُ اي» .نيست آن در خاراندنى سر[ مجال] هيچ که برندنمى انتظار را فرياد يک جز اينان

 سَبيلِ عَنْ کَفَيُضِلَّ الْهَوى تَتَّبِعِ ال وَ بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاحْکُمْ الْأَرْضِ فِي خَليفَۀً جَعَلْناکَ إِنَّا
 ود،داو اى «الْحِسابِ يَوْمَ نَسُوا بِما شَديدٌ عَذابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذينَ إِنَّ اللَّهِ
 نهارز و کن، داورى حقّ به مردم ميان پس گردانيديم[ جانشين و] خليفه زمين در را تو ما
 به خدا راه از که کسانى حقيقت در. درکند به خدا راه از را تو که مکن پيروى هوس از
 خواهند سخت عذابى اندکرده فراموش را حساب روز آنکه[ سزاى] به روند،مى در

 .داشت
« رَهبَ»( و 32: )قصص« رهب»(؛ 90 :)انبياء« رهَب»و کلمات « رهِبَ»کلمۀ ديگر فعل 

فعل معلوم ناقص  صورتبهبار روند: يککار مي(، فقط سه بار در حکم فعل به13 :)حشر
(. در 51 :؛ نحل40 :)بقره «ارهب»فعل امري  صورتبه(؛ دو بار 154 :)اعراف« يرهبوا»

 چيزي را با ترس»يا « ترس از چيزي داشتن»گفتمان قرآني، اين فعل متعدي در معناي 
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( awe) «ترس و وحشت»، ريشۀ اين فعل، به معناي رونيازااست.  کاررفتهبه« داشتننگاه
 تهکاررفبهيک استثناء، در معناي ترس از خدا  جزبه هااست. اين ترس در همۀ نمونه

 اذْکُرُوا إِسْرائيلَ بَني يا» خواهد:اسرائيل ميخداوند از بني :40 :، در بقرهرونيازااست. 
 فرزندان اى «:فَارْهَبُونِ إِيَّايَ وَ بِعَهْدِکُمْ أُوفِ بِعَهْدي أَوْفُوا وَ عَلَيْکُمْ أَنْعَمْتُ الَّتي نِعْمَتِيَ

 به ات کنيد، وفا پيمانم به و آريد، ياد به داشتم ارزانى شما بر که را هايمنعمت اسرائيل،
 . بترسيد من از تنها و کنم، وفا پيمانتان

 نِاثْنَيْ إِلهَيْنِ تَتَّخِذُوا ال اللَّهُ قالَ وَ» ، در خطاب به مشرکان مکه:51 :و همچنين در نحل
 اين جز. مگيريد خود براى معبود دو: »فرمود خدا و «فَارْهَبُونِ فَإِيَّايَ واحِدٌ إِلهٌ هُوَ إِنَّما

 ..«بترسيد من از تنها پس. است يگانه خدايى او که نيست

 عَنْ سَکَتَ لَمَّا وَ» اسرائيل:، در اشاره به عهد و پيمان با بني154 :و باز در اعراف
 چون و «يَرْهَبُونَ لِرَبِّهِمْ هُمْ لِلَّذينَ رَحْمَۀٌ وَ هُدىً نُسْخَتِها في وَ الْأَلْواحَ أَخَذَ الْغَضَبُ مُوسَى
 از که کسانى براى آن، رونويس در و برگرفت را الواح نشست، فرو موسى خشم

 .بود رحمتى و هدايت بودند، بيمناک پروردگارشان
در اشاره به تولد يحيي)ع( و معجزات عصا  90 :ساير موارد وقوع اين کلمه در انبياء

 ناأَصْلَحْ وَ يَحْيى لَهُ وَهَبْنا وَ لَهُ فَاسْتَجَبْنا» دهد:اتفاق مي 32 :و يدبيضاء موسي در قصص
 :«خاشِعينَ لَنا کانُوا وَ رَهَباً وَ رَغَباً يَدْعُونَنا وَ الْخَيْراتِ فِي يُسارِعُونَ کانُوا إِنَّهُمْ زَوْجَهُ لَهُ

 ستهشاي او براى را همسرش و بخشيديم بدو را يحيى و نموديم، اجابت را او[ دعاى] پس
 رغبت روى از را ما و نمودندمى شتاب نيک کارهاى در آنان زيرا کرديم،[ حمل آماده و]
 غَيْرِ مِنْ اءَبَيْض تَخْرُجْ جَيْبِکَ في يَدَکَ اسْلُکْ .بودند فروتن ما برابر در و خواندندمى بيم و

 إِنَّهُمْ مَالَئِهِ وَ فِرْعَوْنَ إِلى رَبِّکَ مِنْ بُرْهانانِ فَذانِکَ الرَّهْبِ مِنَ جَناحَکَ إِلَيْکَ اضْمُمْ وَ سُوءٍ
 و يايد،ب بيرون گزندبى سپيد تا ببر گريبانت به را خود دست» :(32) فاسِقينَ قَوْماً کانُوا

 از نبرها دو[ نشانه] دو اين. بچسبان خويشتن به را بازويت هراس اين از[ رهايى براى]
 آنان ازير ،[ببرى] او[ کشور] سران و فرعون يسوبه[ بايد که] است تو پروردگار جانب

 ..«اندنافرمان قومى همواره
، به ترتيب دو و هشت «مشفق»)ش. ف. ق( و وجه معلوم آن، « اشفق»صورت فعلي 

شوند. اين فعل که معموالً به حالت ايستايي و مصدر اسمي مرتبه در قرآن تکرار مي
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شود، فقط حالت معلوم کامل را ترجمه مي« به خود لرزيدن»اشتن يا ، واهمه د«ترسيدن»
: ( يا انجام دادن معامالت )مجادله72: دارد و ترس و واهمه در قبول مسئوليت )احزاب

 نَهايَحْمِلْ أَنْ فَأَبَيْنَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَۀَ عَرَضْنَا إِنَّا» کند:( اشاره مي13
[ تکليف بار و الهى] امانت ما :(72) «جَهُوالً ظَلُوماً کانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ
 آن از و زدند باز سر آن برداشتن از پس، کرديم، عرضه هاکوه و زمين و هاآسمان بر را

 أَنْ مْأَأَشْفَقْتُ». بود نادان ستمگرى او راستى برداشت را آن انسان[ لى] و شدند، هراسناک
 آتُوا وَ الۀَالصَّ فَأَقيمُوا عَلَيْکُمْ اللَّهُ تابَ وَ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِذْ صَدَقاتٍ نَجْواکُمْ يَدَيْ بَيْنَ تُقَدِّمُوا
 از پيش که ترسيديد آيا :(13) «تَعْمَلُونَ بِما خَبيرٌ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطيعُوا وَ الزَّکاۀَ

 شما بر[ هم] خدا و نکرديد چون و داريد؟ تقديم هايىصدقه خود محرمانه گفتگوى
 خدا و بريد، فرمان او پيامبر و خدا از و بدهيد را زکات و داريد برپا را نماز پس بخشود،

 .است آگاه کنيدمى آنچه به
و ترس از خداوند  ، عمدتاً به ترس معادشناختي«مشفق»از طرف ديگر، وجه وصفي 

کافران و هم بيم و هراس  مؤمنان، اين وجه هم در اشاره به ترس رونيازا. 1کنداشاره مي
 18 :؛ شوري49 :؛ انبياء49: رود )براي نمونه، کهفکار ميبه از رويارويي با عذاب الهي

کند مي به افرادي اشاره« خشيه»نيز به همراه اسم  دو بار( و 26: و معارج 26 :؛ طور22و 
 الْمُجْرِمينَ فَتَرَى الْکِتابُ وُضِعَ وَ» (:57: منونؤ؛ م28: که خداوند از آنها راضي است )انبياء

 أَحْصاها الَّإِ کَبيرَۀً ال وَ صَغيرَۀً يُغادِرُ ال الْکِتابِ لِهذَا ما وَيْلَتَنا يا يَقُولُونَ وَ فيهِ مِمَّا مُشْفِقينَ
 نهاده[ ميان در شما عمل] کارنامه و (49) «أَحَداً رَبُّکَ يَظْلِمُ ال وَ حاضِراً عَمِلُوا ما وَجَدُوا وَ

 بر يوايا: »گويندمى و بينى،مى بيمناک است آن در آنچه از را بزهکاران گاه آن شود،مى
 ار همه اينکه جز ،فرونگذاشته را بزرگى و کوچک[ کار] هيچ که است اىنامه چه اين ما،
 کسچيه به تو پروردگار و يابند، حاضر اندداده انجام را آنچه و.« است آورده حساببه

  .(49: کهف) داردنمى روا ستم

                                                                                                                                        
 داتمفر در راغب. است رقت شفقت اصل و «شفقت» از مشتق «مشفقين» کلمهنويسد: . عالمه طباطبايي مي1

 و محبت ليهع مشفق به نسبت که گويند را کسى مشفق چون گويند، را ترس با آميخته عنايت اشفاق: گويدمى
 الميزان؛) است اشفاق ترس با آميخته محبت اين و ترسد،مى جانش به نسبت عملش سوء آثار از و دارد، عالقه

 .(450 ص. ؛13ج
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 از که کسانى (49: انبياء) «مُشْفِقُونَ السَّاعَۀِ مِنَ هُمْ وَ بِالْغَيْبِ رَبَّهُمْ يَخْشَوْنَ الَّذينَ»
 . هراسناکند قيامت از و ترسندمى نهان در پروردگارشان

 أاَل قُّالْحَ أَنَّهَا يَعْلَمُونَ وَ مِنْها مُشْفِقُونَ آمَنُوا الَّذينَ وَ بِها يُؤْمِنُونَ ال الَّذينَ بِهَا يَسْتَعْجِلُ»
 ندارند ايمان آن به که کسانى (18: شوري) «بَعيدٍ ضَاللٍ لَفي السَّاعَۀِ فِي يُمارُونَ الَّذينَ إِنَّ

 که دانندمى و اندهراسناک آن از اند،آورده ايمان که کسانى و خواهند،مى را آن زدهشتاب
يدراز و دور گمراهى در قطعاً ورزند،مى ترديد قيامت مورد در کهآنان بدان. است حقّ آن
 .اند

 تِالصَّالِحا عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ وَ بِهِمْ واقِعٌ هُوَ وَ کَسَبُوا مِمَّا مُشْفِقينَ الظَّالِمينَ تَرَى»
 در] (22: شوري) «الْکَبيرُ الْفَضْلُ هُوَ ذلِکَ رَبِّهِمْ عِنْدَ يَشاؤُنَ ما لَهُمْ الْجَنَّاتِ رَوْضاتِ في

 آنان به[ عملشان جزاى] و بينىمى هراسناک اند،داده انجام آنچه از را ستمگران[ قيامت
. ندابهشت هاىباغ در اندکرده شايسته کارهاى و آورده ايمان که کسانى و رسيد، خواهد

 .عظيم فضل همان است اين داشت خواهند پروردگارشان نزد بخواهند را آنچه
 خود خانواده ميان در پيشتر ما: »گويند (26: طور) «مُشْفِقينَ أَهْلِنا في قَبْلُ کُنَّا إِنَّا قالُوا»

 .بوديم بيمناک
 پروردگارشان عذاب از که آنان و (27: معارج) «مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عَذابِ مِنْ هُمْ الَّذينَ وَ»

 .ندابيمناک
 خَشْيَتِهِ مِنْ هُمْ وَ ارْتَضى لِمَنِ إاِلَّ يَشْفَعُونَ ال وَ خَلْفَهُمْ ما وَ أَيْديهِمْ بَيْنَ ما يَعْلَمُ»

 براى جز و داند،مى است سرشان پشت آنچه و آنان فراروى آنچه(28: انبياء) «مُشْفِقُونَ
 .هراسانند او بيم از خود و کنندنمى شفاعت دهد، رضايت[ خدا] که کسى
 بيم از که کسانى حقيقت، در (57: منونؤم) «مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ خَشْيَۀِ مِنْ هُمْ الَّذينَ إِنَّ»

 .هراسانند پروردگارشان
رات با تأثيدر ارتباط جالب است که  رونيازا، «خشيه»با اسم « مشفقون» همراهي وجه

 بِّهِمْرَ خَشْيَۀِ مِنْ -اندوحي را پذيرفته آنان کهو وصف « مُشْفِقُونَ خَشْيَتِهِ مِنْ»-آني وحي 
  رود.کار ميمُشْفِقُونَ، به

رتبه شوند؛ شش ممرتبه در قرآن تکرار مي کيوستيبکلمات مشتق از ريشۀ ح. ذ. ر، 
 صورتبه دو بارفعل معلوم ناقص )يحذر(؛ شش بار در حالت امري )احذر(؛  صورتبه
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وجه مجهول  صورتبهو يکبار « حاذر»وجه معلوم  صورتبه بارکيو « حذر»اسم فعلي 
معناي هشدار، سه بار در سورۀ در « حذر»اين ست که اسم  ذکرانيشانکتۀ «. محذور»

 هدر سور دو بار( و وجه فعل ناقص آن 102در آيۀ  دو بارو  71بار در آيۀ نساء )يک
است. اين نوع ترس در معناي آگاه بودن و شجاعت  ذکرشده (30و  28عمران )آيات آل

هايي آمده رود و عمدتاً در بافتکار مين، هم در اشاره به کافران و هم مؤمنان بهنشان داد
 با اين نگرش در ژهيوبهآيد. بنابراين، اين ترس که از وحي و قرآن سخن به ميان مي

، درواقعگيرند، اي که بدان خرده ميدانند وحيکه منافقين خود نيک ميارتباط است 
بايد در دين آگاهي (؛ اينکه، گروهي مي64رّ ضمير آنان را برمال کند )توبه: ممکن است س

يد خطاب (؛ اينکه نبا122)توبه: پيدا کنند تا قوم خود را از کيفر الهي بيم و انذار دهند 
ش ( و اينکه آنان که از پذير63کردن افراد به يکديگر باشد )نور:  کردن پيامبر مانند خطاب

 هاتاريکي آن در که -آسمان از رگبارى معرض اند که درزنند، مانند کسانيحق سرباز مي
 رد را خود سرانگشتان مرگ، بيم و آذرخش نهيب و از اندقرارگرفتهاست،  رعدوبرق و

اظر به ، حالت امري اين فعل، هميشه نحالنيدرع(. 19اند )بقره: نهاده هايشانگوش
اند و نه آنان که کافر شده -يامبر)ص(شخص پ ازجمله -اندکساني است که ايمان آورده

 (.14: ؛ تغابن92و  49؛ مائده: 235)براي نمونه، بقره: 
فعل  صورتبهبار  شود: ششمرتبه در قرآن تکرار مي 48ريشۀ واژۀ خ. ش. ي.، 

 امري )اخشي( و صورتبهمعلوم ناقص )يخشي(؛ پنج بار  صورتبهبار  29معلوم کامل؛ 
نمونه آياتي که اين واژه و مشتقات آن در آنها «. خشيه»اسم فعلي  صورتبههشت بار 

، جملگي ناظر به مفهوم کلي و متعارف ترس و بيم است. عمدۀ اين مفاهيم کاررفتهبه
؛ 3: ؛ مائده77: ؛ نساء150: ديگر )براي نمونه، بقرهه ترس انسان از انساني ناظر است ب

( و يا 100: ؛ اسراء31: ؛ اسراء24: ( يا ترس از موقعيتي مادي )براي نمونه، توبه13: توبه
: ؛ بينه33: ؛ ق11: ؛ يس18: ترين معناي کلمه )براي نمونه، توبهترس از خدا در متعارف

(. البته، ترس از خدا از اين حيث، ترس از مجازات الهي به معناي دقيق کلمه نيست، 8
نند. کنند از مشيت الهي تبعيت کو افرادي است که تالش مي مؤمنانبلکه کيفيت اخالقي 

 روز و خدا به آنان که»...هميشه بار معنايي اخالقي دارد: « ترس از خدا»، عبارت رونيازا
( 18: ه)توب« اندنترسيده خدا از جز و داده زکات و داشته برپا نماز و وردهآ ايمان بازپسين
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: ياء)انب« اندهراسناک قيامت از و ترسندمى نهان در پروردگارشان از که کسانى[ همان]»يا 
. رودبه کار مي نيمؤمندر وصف « تقوا»به مفهوم « خشيه»(. از همين حيث است که 49
 کار رود. من بهؤجاي تعجب ندارد که خشيه در مقام بدل براي متقي و م رونيازا

هاي کلمات مشتق از ريشۀ و. ق. ي، ريشۀ خ. و. ف نيز بيش از ساير ريشه عالوه بر
مرتبه در قرآن  124. اين ريشه، در کل، 1شودترس و نگراني، تکرار مي ينوعبهناظر 

مرتبه در قالب فعل ناقص معلوم  64ل معلوم؛ مرتبه در قالب فعل کام 18شود: تکرار مي
مرتبه در حالت اسمي )خوف( و سه  26)يخاف(؛ يک مرتبه در حالت امري )خف(؛ 

 در حالتکه يکبار  -خيف مؤنثمرتبه در حالت وصفي معلوم )خائف(. وانگهي، اسم 
 قاتمشت عالوه بر، شود. همچنينشش بار تکرار مي -رودکار مي( به205 :قيدي )آعراف

، که چهار بار در حالت معلوم ناقص )يخوّف( خوفصرفي فعل کامل معلوم، شکل فعلي 
                                                                                                                                        

 ، آمده است:796فارسي، ص.  -. در فرهنگ ابجدي عربي1
 .شد ترسناک راه: الطريقُ -ترسانيد، را او: هُ[ خوف] إِخَافَۀً - أَخَاف

: ءَالشي -ترسيد، چيزى از او بر: شيئاً عليه - کرد، پرهيز است،( أمِنَ) ضد واژه اين ترسيد،[: خوف] تَخَوُّفاً - تَخَوَّفَ
 .کرد غصب و نداد را او حق: الحقَّ -کرد، کم را چيز آن

 بر: «على خَائِفٌ» است ترسناک چيزى از: «مِن خائِفٌ» فا[: خوف] خائِفُون و خِيَّف و خُيَّف و خُوَّف ج - الخَائِف
 .است نگران چيزى

 خَافَ و مِنْه خَافَ و خافَهُ» است( أَمِنَ) ضد کرد، پرهيز ترسيد، [:خوف] خِيفَۀً و مَخَافَۀً و خَيْفاً و خَوْفاً - خافَ

 .شد ترسان يا ترسيد او از: «عَليه

 .ترسو بسيار ترسد، بسيار آنکه[: خوف] - الخَاف

 .چينند را هاميوه آن با که آنچه پوشد، را آن گيرنده عسل که چرم از ستا ايجامه[: خوف] - الخَافَۀ

 .شد چيره او بر ترسيدن در: هُ[ خوف] مُخَاوَفَۀً - خاوَفَ

 .زارى و ناله و فرياد[: خوف] - الخَوَاف

 .کرد ترسناک را راه: الطريقَ -ترسانيد، را او: هُ[ خوف] تَخْوِيفاً - خَوَّفَ

 .اينکه از بيم از، نگرانى :«على خوفاً» اينکه ترس از: «مِن خوفاً» هراس و بيم ترس،[: خوف] - الخَوْفُ

 .ترسو حالت ترسيدن،[: خوف] خِيَف ج - الخِيفَۀ

 ... آنکه از ترس براى «أن مَخَافَۀَ» مص[: خوف] - المَخَافَۀ

 .خطرات ترسناک، و کننده حذر بر چيزهاى[: خوف] - المَخَاوِف

 .ترسناک بترسند، آن از که آنچه[: خوف] - المَخُوف

 .ترسناک خوفناک،[: خوف] - المُخِيف
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، تيدرنهاپيوندد. رود، نيز در قرآن به وقوع ميکار ميدر حالت اسم تخويف به بارکيو 
رار تک بارکي، فقط «از بين بردن ذرهذره»يا « ترساندن»در معناي  «تخوّف»شکل اسمي 

راي بيان ترس ترين کلمه بمتعارف ازجمله آنکه. خوف و مشتقات 1(47 :شود )نحلمي
اي هکه خوف در بافت آنگاهشود. هاي مختلف، تکرار ميدر بافتدر زبان عربي است، 

رود، به حاالت رواني مرتبط با دلکار ميشناختي يعني هشدار به مجازات الهي بهآخرت
يا آيۀ  2سورۀ هود 103جمله است آيۀ کند. از آن هاي روز آخرت اشاره مينگراني

شود. به همين ترتيب، اين کلمه و مشتقات مرتبه تکرار مي 13که « الخوفو» ۀتکرارشوند

                                                                                                                                        

 همانا گيرد؟ فرو اندزدهوحشت که حالى در را آنان يا (47) رَحيمٌ لَرَؤُفٌ رَبَّکُمْ فَإِنَّ تَخَوُّفٍ عَلى يَأْخُذَهُمْ . أَو1ْ

 .است مهربان و رؤوف شما پروردگار

 گيرىجاى و تمکن معناىبه «تخوف»نويسد: کلمهترجمۀ فارسي مي 283، ص. 12صاحب الميزان در مجلد 
 هايششانهن قبالً خالصه و رسد، فرا ترس سابقه با که است عذابى معناى به ،«تخوف بر خذأ»پس است، دل در ترس
 رب خذأ»بنابراين،  و کند جلوگيرى آن رسيدن فرا از آن امثال و ندامت و توبه وسيلههب خواهدمى که هر تا برسد

 عذاب دومى و قبلى هاىنشانه و مقدمه با عذاب اولى است، «اليشعرون حيث من عذاب»آمدن  مقابل در «تخوف
 .است ناگهانى و خبر بى

 ولى باشد ترسناک که است چيزى هر به عذاب معناى به ،«تخوف بر خذأ» :که اندگفته« 3» بعضى بساچه
 است خوف ظهور آمده است: بمعنى 312در قاموس قرآن ص.  .دو آن غير و طوفان و زلزله مانند نياورد، هالکت

 مثل کنديم گرفتار را انسان غفلتاً يکدفعه خداوند بگيرند خوف ظهور با را کسى که ستا آن بتخوّف خذ. أ(راغب)
 از ار او مرض اين داندمي شخص که «منه باللّه نعوذ» مثالً سرطان مثل خوف ظهور با ديگر دفعه و سکته و زلزله
 کرد خواهند اعدام را او داندمي که کسي مثل يا و رودمي بين از بتدريج آن از ترس و بمردن علم با بود خواهد بين

عاجز آنها کند، گرفتار تالش حال در را آنها يا: شودمي چنين آيه معنى شودمي گرفتار خوف ظهور با شخصى چنين
 خوف: نماند ناگفته ... نمايد گرفتار لرزندمي و ترسندمى کهدرحالي و خوف حال در آنها يا و نيستند خدا کننده
 عذاب از خوف خدا، از خوف مثل دهدمي نجات آخرت و دنيا هاىبدبختى از را انسان و است نيک صفات از يکى

 شعار و صفات از و است رفته کارهب موارد گونهاين در کريم قرآن در غيره، و آخرت و دنيا ذلّت از خوف آخرت،
 .ي()با برخي تغييرات نگارش است نقص عالمات از و است ناشى نفس ضعف از که جبن خالفه ب خداست بندگان

 اين در قطعاً (103) مَشْهُودٌ يَوْمٌ ذلِکَ وَ النَّاسُ لَهُ مَجْمُوعٌ يَوْمٌ ذلِکَ الْآخِرَۀِ عَذابَ خافَ لِمَنْ لَآيَۀً ذلِکَ في . إِن2َّ
 آن براى را مردم که است روزى[ روز] آن. است عبرتى ترسدمى آخرت عذاب از که کسى براى[ هايادآوري]

 .شوندمى حاضر[ آن در جملگى] که است روزى[ روز] آن و آورند،مى گرد
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کار ترس از معجزات انبياء مانند معجزۀ موسي به ازجملهآن براي اشاره به آيات الهي 
 .1(68 :؛ طه10: رود )براي نمونه، نملمي

 

 تقوا. 3

لي هاي معنايي مفهوم کگون مشتمل بر سايه روشنحوزۀ معنايي گونهفقط در پرتو درک 
تواند به طرزي مناسب در بافت قرار گيرد. واژگان در قرآن است که مفهوم تقوا مي« ترس»

، در فتهکارربهمشتق از ريشۀ و. ق. ي درست مانند ديگر انواع ترس که در گفتمان قرآني 
گونه دهد. گرچه همانرخ ميگويانه، وماً پيشهاي مضموني عمبافت وهاي خاص بافت

هاي معنايي و همچنين برخي که خواهيم ديد، خود مفهوم تقوا مشمول برخي سايه روشن
متن قرآن، همبستگي دارد.  يشمارگاهشود که ظاهراً با تغييرات معنايي و کاربردي مي

و  هاي مضمونيبافتوقوع نسبتاً گستردۀ واژگان مشتق از ريشۀ و. ق. ي، چه از حيث 
آورند که سير تکاملي اين مفهوم را در شمارانه، اين امکان را فراهم ميهاي گاهچه بافت

قرآن، شناسايي و مشخص کنيم و نشان بدهيم چگونه بار معنايي اين واژه در گذر زمان، 
 تغيير کرده است.

ي، خيلي در کند، در عصر جاهلي، فعل اتقمي خاطرنشان( 1964) 2ايزتسو کهچنان
شاعران که ايزتسو آنها را بخشي متعلق به  جزبهمعناي مذهبي کاربردي نداشت و اينکه 

اژه اين و .«بودند تيهوديوذ داند و کساني که آشکارا زير نفميمحفل خاص حنيفيان »
کاربرد اين واژه در شعر جاهلي پيشنهاد  براساسبار معنايي بدوي دارد. ايزتسو  ژهيوبه

کند که ساختار مفهومي اصلي اتقي در معناي غيرقرآني آن، ناظر به حالتي است که در مي
ترسيد، چيز ديگري را قرار دهيد که بتواند حايل ميان خود و چيزي را که از آن مي»آن، 

، در معلقۀ عنتره رونيازا. «ميان شما و امر ترساننده قرار گيرد و محافظ شما از آن باشد
: آنگاه که مُقْدَمي ضَايَـقَ لَمْ أَخِـمْ/ عَنْهَا وَلَکنّ بِيَ األَسِنَّۀَ  إِذْ يَتَّقُونَ »( آمده است: 64}بيت 

                                                                                                                                        
 «الْمُرْسَلُونَ لَدَيَّ يَخافُ ال إِنِّي تَخَفْ ال مُوسى يا يُعَقِّبْ لَمْ وَ مُدْبِراً وَلَّى جَانٌّ کَأَنَّها تَهْتَزُّ رَآها فَلَمَّا عَصاکَ أَلْقِ وَ». 1

. بازنگشت عقب به و گردانيد پشت جنبد،مى که ديد مارى همچون را آن چون پس. بيفکن را عصايت و (10)
 .ترسندنمى من پيش فرستادگان که مترس موسى، اى»

 .برترى خود تو که مترس: »گفتيم (68) الْأَعْلى أَنْتَ إِنَّکَ تَخَفْ ال قُلْنا     
2. Izutsu 
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دهند تا خود را پشت سر من هاي دشمنان قرار مي)دوستانم( مرا ميان خودشان و سرنيزه
نم خوب تواکنم، ولي نمياصالً شانه خالي نمي حفظ کنند )و من سپر بالي ايشان باشم(،

، در بافت شعر جاهلي، فعل يتقون رونيازا«. شودجاي پاي من تنگ مي روي کنم وپيش
، اين فعل در برخي موارداما در  ،رودکار ميترين معناي کلمه بهترين و عينيدر ملموس

وَمَنْ يَجْعَلِ »{ نمونۀ آن است: 51يت رود که بيتي از معلقۀ زهير }بکار ميتر بهمعناي اخالقي
که بخشندگي را ميان  : و آن کسيَفِـرْهُ وَمَنْ ال يَتَّقِ الشَّتْـمَ يُشْتَـمِلمَعْروفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ/ ا

ش خرچه بيشتر شرف شرف شخصي و )نکوهش ممکن ديگران( قرار دهد، سبب افزاي
خود را از سخن زننده نگاه ندارد  ترتيبکه آن کس که بدينشود؛ درصورتيخود مي

 1گيرد.)اليتق(، در معرض شتم و ناسزا قرار مي
و  ، معناي طبيعيکاررفتهبهدر يک جهت، معناي مفهومي تقوا بدان گونه که در قرآن 

طر نه خ شوداين، آنچه محافظت مي است. بنابه مادي فعل را به معناي اخالقي بدل کرده
معادشناختي قوي است که همان مجازات الهي خواهد بود. بلکه خطري با بار  ،فيزيکي

طور سرراست به ژهيوبهشناختي که مفهوم قرآني تقوا در اصل ناظر است به فضايي آخرت
، خداوند در هشدار به کساني که در رونيازابا روز قيامت و تبعات آن در ارتباط است. 

 فَأَنْذَرْتُکُمْ» (:17-14: دهد که )ليلمنان اطمينان ميؤآتش دوزخ افکنده خواهند شد، به م
 سَيُجَنَّبُهَا وَ» (16) «تَوَلَّى وَ کَذَّبَ الَّذي» (15) «الْأَشْقَى إاِلَّ يَصْالها ال» (14) «تَلَظَّى ناراً

 تربختنگون جز (14. )دادم هشدار کشدمى زبانه که آتشى به را شما پس (17) «الْأَتْقَى
 رفتارترپاک و (16. )برتافت رُخ و کرد تکذيب کههمان (15: )درنيايد آن در[ مردم نيا]
 .(17: )شد خواهد داشته دور آن از[ مردم نيا]

 «رعب»، اين ترس اخروي، از آن جمله تهديدهايي نيست که واژگاني مانند حالنيباا
همچنين  .شوند، ناظر به آن باشداستفاده مي که براي تهديد و هشدار عليه کافران «فزع»و 

يا ش. ف. ق. ندارد، چون  ر. ه. بهاي اين ترس هيچ ارتباطي به واژگان مشتق از ريشه
 روند.هاي اُخروي به کار نميها در بافتاز اين ريشه کيچيه

ايزتسو بر اين باور است که متن قرآن در سير نزولي خود از کاربرد اتقي در معناي 
ترس زاهدانه از »ظر به ترس اُخروي از مجازات الهي، به سمت کاربرد اتقي در معناي نا

                                                                                                                                        

 . ترجمۀ اشعار از احمد آرام با اندکي تغييرات.1
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حرکت کرده است. ايزتسو اين سير « زهد و ورع محض و ديگر هيچ»و سرانجام، « خدا
ترين که در کامل داندمستتر در متن قرآن مي« نگرش اخالقي بنيادين»تکاملي را مبين 
، درواقعگيرد. قرار مي «حميته الجاهليه»الي موجود در روي مفاهيم وامعناي کلمه رود

بايي، هاي بنيادين تواضع، بردباري و شکيتسليم کامل و آزادانۀ فرد به ارادۀ الهي و فضيلت»
 اتيتجلخو، چيزي جز خوف از خدا و دوري از خودنمايي، در ذهن عربِ مشرکِ درنده

آمده است:   206 :، در بقرهرونيازا. (Izutsu, 1964, p. 140) «مختلف ضعف و زبوني نبود
 به چون و (206) «الْمِهادُ لَبِئْسَ وَ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ بِالْإِثْمِ الْعِزَّۀُ أَخَذَتْهُ اللَّهَ اتَّقِ لَهُ قيلَ إِذا وَ»

 بس او براى جهنم پس. کشاند گناه به را وى نخوت، «کن پروا خدا از: »شود گفته او
کند، در چشم گونه که ايزتسو خاطرنشان مي. همان(206) است بسترى بد چه و است،

ترين محرکۀ بنيادي»مسلمان صدر اسالم، ترس از داوري روز قيامت و صاحب روز جزا، 
دهد و حال و هواي هاي آن را تشکيل مياين دين جديد است که زيرساخت همۀ جنبه

 .(Izutsu, 1964, p. 397) «سازداساسي آن را معين مي
 وشنگر است، توصيف نسبتاً دقيقيراهگشا و ر ظرهاي ايزتسودرست است که اظهارن

في کند، توصيخود او ادعا مي کهچنانآندهد، که از تغييرات معنايي واژه تقوا به دست مي
د که کشروشن و گويا نيست. از همان ابتدا، واژۀ تقوا، بار معنايي خاصي را به دوش مي

اي از اولين معناهاي متعاقب، بسط و توسعه پيدا کرد، همچنان هاله گرچه با کاربردهاي
کننده در کاربرد واژۀ خوف و قرآني را با خود همراه دارد. اين مسأله به طرزي خيره

هاي مضموني مشابه، مصداق مشتقات آن در مقابل کاربرد تقوا و مشتقات آن در بافت
رود؛ کار نميايماني بهاي توصيف حالت بياست. اول اينکه، تقوا معموالً بر داکردهيپ

در ارتباط است. دوم، تقوا در عين اينکه  مؤمنانايمانان و ، خوف در قرآن با بيآنکهحال
شود، آن شبکۀ مستحکم ارتباطات رواني خوف هاي اخروي به خوف نزديک ميدر بافت

رايي ردۀ واژۀ تقوا، کارا ندارد و بيفزاييم که واژگان مشتق از خوف، در طيف اخالقي گست
شمارانۀ نزول قرآن، تغييرات اندکي را ندارد. کاربرد خوف و مشتقات آن، در سير گاه

دهد و در نقطۀ مقابل تقوا، بار معنايي اوليۀ خود را که همان ترس از تهديدات نشان مي
 ياي اوليه و مياني مکي، تقوا، با نوعدر سوره محسوس است، در قرآن حفظ کرده است.

کند اما در همين دوره، زمينه را براي ارزي و نزديکي پيدا ميترس خاص اخروي هم
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کند که همان ارزش مرتبط با هاي بعدي فراهم ميتر در سورهدهاي معنايي گستردهرکارب
هاي مکي است، در سورۀ ليل که از سوره رونيازاپراکسيس اخالقي و مذهبي است. 

 خواهيم او پاى پيش آسانى راهِ زودىه: بلِلْيُسْرى يَسِّرُهُفَسَنُ»وصف آدمي آمده است که 
« داشت پروا و داد[ را خدا حق] آنکه ا: اماتَّقى وَ أَعْطى مَنْ فَأَمَّا»(؛ يعني، 7) «گذاشت

 أَعْلَمُ هُوَ .... الْإِثْمِ کَبائِرَ يَجْتَنِبُونَ الَّذينَ»سورۀ نجم آمده است:  32(. همچنين در آيۀ 5)
 ىکس[ حال] به او ورزند...مى خوددارى زشتکاريها، و بزرگ گناهان از که : آناناتَّقى بِمَنِ
 .1است داناتر نموده پرهيزگارى که

هاي مضموني کاربرد واژۀ تقوا، تغيير معنايي خاصي با اين حال، پيش از اين، در بافت
صرفاً  است و گذار از ترسدهد. اين تغيير معنايي، تغييري گسترش يابنده و وسيع رخ مي

هاي اخروي در لحظه را به بافت محدود به پراکسيس اخالقي و مذهبي، منبعث از دغدغه
افر و ظالم مانند ک دهد. کاربرد اسم مفعول متقي که در تقابل بالغي با متضادهايينشان مي
د متقي رال با افدهند که در تقابهايي را نشان ميکه دو نمونۀ آرماني از کنش ،گيردقرار مي

به طريق اولي، نقطۀ اوج تغيير از معناي اوليۀ تقوا به زهد و ورع محسوب  .قرار دارند
هاي اخروي پيوسته در بافت طوربهمتقي  يات متعلق به سور اوليۀ مکي، واژهشود. در آمي

ت سکونها باغ در ميان»ه افرادي اشاره دارد که کاربرد دارد؛ در اين آيات، متقي آشکارا ب
 15شوند. از آن جمله است آيات در مقابل با افرادي که به درون آتش پرتاب مي« دارند

 سورۀ مرسالت: 41سورۀ طور و  17سورۀ ذاريات؛ 
 .سارانند چشمه و هاباغ در پرهيزگاران (15) عُيُونٍ وَ جَنَّاتٍ في الْمُتَّقينَ إِنَّ
 .ندانعمت و ناز[ در] و هايىباغ در پرهيزگاران (17) نَعيمٍ وَ جَنَّاتٍ في الْمُتَّقينَ إِنَّ
 .سارانندچشمه کنار بر و هاسايه زير در تقوا اهل (41) عُيُونٍ وَ ظِاللٍ في الْمُتَّقينَ إِنَّ

                                                                                                                                        
 أَعْلَمُ هُوَ ۀِالْمَغْفِرَ واسِعُ رَبَّکَ إِنَّ اللَّمَمَ إِالَّ الْفَواحِشَ وَ الْإِثْمِ کَبائِرَ يَجْتَنِبُونَ . متن کامل آيه به شرح زير است: الَّذين1َ

 از که : آناناتَّقى بِمَنِ أَعْلَمُ هُوَ أَنْفُسَکُمْ تُزَکُّوا فَال أُمَّهاتِکُمْ بُطُونِ في أَجِنَّۀٌ أَنْتُمْ إِذْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ إِذْ بِکُمْ
[ آنها به نسبت] پروردگارت ورزند،مى خوددارى -کوچک هاىلغزش جز -هازشتکاري و بزرگ گناهان

 در] مادرانتان هاىشکم در که گاههمان از و آورد پديد زمين از را شما که دم آن از وى. است آمرزشفراخ
 گارىپرهيز که کسى[ حال] به او. مشماريد پاک را خودتان پس است، داناتر شما[ حال] به بوديد نهفته[ زهدان
 .(32) است داناتر نموده
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از اين حيث، متقي در تقابل با متضادهاي خود قرار دارد و از آيات سور مياني مکي 
اند و افرادي که اين ويژگي را به اين ويژگي متخلقتوان به تضاد ميان افرادي که نيز مي

  ندارند، اشاره کرد.
، کندادامه پيدا مي ميان واژگان متقي و کافر و ظالم هاي بعدي، همين تضاددر دوره

شود. اين تغيير ابتدا در شماري از اي اخروي با ساير مسائل همبسته مياما دغدغه
به اوج خود  آيات متعلق به دورۀ اواخر مکي،در دهد و هاي مياني مکي رخ ميسوره

کند. در دورۀ گذار يعني زمان رسد و در دورۀ مدني، تمام و کمال تحقق پيدا ميمي
هجرت، بحث تقوا با مسائل مربوط به نبوت و خطري که متوجه منکران پيامبران مرسل 

ت خاص يعني کيفي، صبغۀ «ترس از خدا»گيرد. در اينجا، مفهوم ارتباط قرار مي است، در
مامي فاقد کافر به ت است و بالعکس، مؤمنژگي پارادايمي کند که وياخالقي مثبت پيدا مي

بينيم که ايوب، به سبب ظرفيتي که در مقام مثل اعالي اخالقي پيدا ، ميرونيازاآن است. 
 بِوالِدَيْهِ بَرًّا وَ (13) اتَقِيًّ کانَ وَ زَکاۀً وَ لَدُنَّا مِنْ حَناناً»شود: مي« تقي»کند، واجد صفت مي
 و[ داديم او به] پاکى و مهربانى خود، جانب از[ نيز] و (14) عَصِيًّا جَبَّاراً يَکُنْ لَمْ وَ

 :م)مري« نبود نافرمان زورگويى و بود رفتارکين خود مادر و پدر با و (13. )بود تقواپيشه
(. و نوح، هود، صالح، لوط و شعيب نيز با کلماتي مشابه، به مردمان خود هشدار 13-14
-106 :اء)شعر« و از من اطاعت کنيد کنيد؟ پس از خدا بترسيدنمي شهيتقواپآيا »دهند: مي

 ؤمنون:فرمايد )م(. خداوند نيز مي179-177؛ 163-161 ؛144-142؛ 126-124؛ 108
 شماست امت اين حقيقت، در و (52) فَاتَّقُونِ رَبُّکُمْ أَنَا وَ واحِدَۀً أُمَّۀً أُمَّتُکُمْ هذِهِ إِنَّ وَ(: »52
 «.داريد پروا من از پس، شمايم پروردگار من و است، يگانه امتى که

 اما در اواخر دورۀ مدني، اين مفهوم تقوا، تماماً با پراکسيس اخالقي و مذهبي در
تر از پراکسيس مذهبي ، در آياتي، به اين برداشت وسيعرونيازاگيرد؛ ارتباط قرار مي

 نُواأَحْسَ لِلَّذينَ رَبَّکُمْ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ عِبادِ يا قُلْ: »10 :شود. از آن جمله است زمراشاره مي
: گوب«: حِسابٍ بِغَيْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ يُوَفَّى إِنَّما واسِعَۀٌ اللَّهِ أَرْضُ وَ حَسَنَۀٌ الدُّنْيا هذِهِ في

 ينا در که کسانى براى. بداريد پروا پروردگارتان از ايد،آورده ايمان که من بندگان اى»
 اداشپ شکيبايان ترديد،بى. است فراخ خدا زمين و بود، خواهد نيکى اند،کرده خوبى دنيا

 . «يافت خواهند تمام به[ و] حساببى را خود
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 مُوسى قالَ» (:128 :گويد )اعرافهواست که موسي به قوم خود ميدر همين حال و 
 «:لْمُتَّقينَلِ الْعاقِبَۀُ وَ عِبادِهِ مِنْ يَشاءُ مَنْ يُورِثُها لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ اصْبِرُوا وَ بِاللَّهِ اسْتَعينُوا لِقَوْمِهِ

 خداست آنِ از زمين که ورزيد، پايدارى و جوييد يارى خدا از: »گفت خود قوم به موسى
 .است پرهيزگاران براى[ نيک] فرجام و دهدمى بخواهد که بندگانش از کس هر به را آن

 إِلَيْکَ نُوحيها الْغَيْبِ أَنْباءِ مِنْ تِلْکَ(: »49 :گويد )هودو همچنين، نوح به قوم خود مي
 رهاىخب از اين«: لِلْمُتَّقينَ الْعاقِبَۀَ إِنَّ رْفَاصْبِ هذا قَبْلِ مِنْ قَوْمُکَ ال وَ أَنْتَ تَعْلَمُها کُنْتَ ما

. تو ومق نه و دانستىمى را آن تو نه اين از پيش. کنيممى وحى تو به را آن که است غيب
 است. تقواپيشگان آنِ از[ نيک] فرجام که باش شکيبا پس

( 26 :)نحل« مکرکنندگان»همچنين، خداوند خطاب به مسلماناني که مورد تعدي 
 قالُوا بُّکُمْرَ أَنْزَلَ ذا ما اتَّقَوْا لِلَّذينَ قيلَ وَ»فرمايد: ، مياندقرارگرفته يعني مخالفان پيامبران

 هب و «:الْمُتَّقينَ دارُ لَنِعْمَ وَ خَيْرٌ الْآخِرَۀِ لَدارُ وَ حَسَنَۀٌ الدُّنْيا هذِهِ في أَحْسَنُوا لِلَّذينَ خَيْراً
.« خوبى: »گويندمى «کرد؟ نازل چه پروردگارتان: »شود گفته کردند، شهيتقواپ که کسانى

 بهتر رتآخ سراى قطعاً و است، نيکويى[ پاداش] کردند نيکى دنيا اين در که کسانى براى
 «.پرهيزگاران سراى نيکوست چه و است،

 ندادن هادتشس مذهبي مانند توبۀ صادقانه، در اينجا، تقوا با فضائل اخالقي و پراکيس
(، و کسي 68 :)فرقان« خدا خونش را حرام کرده است»دروغ، و نريختن خون کسي که 

ارتباط است. معناهاي اخروي که بر اين نوع ترس  دهد، درکه عمل صالح انجام مي
کنند. گستر است و قوياً در سور اوليه رواج دارد، در سور مدني جايگاه دوم را پيدا ميسايه

حالت رواني نيست که از پي هشدارهاي اخروي پديد آيد ، ترس ديگر صرفاً درواقع
بايد آن را در خود بارور سازند. اينجاست که ترس  مؤمنانبلکه، فضيلتي اخالقي است که 

ه ترس و ب داکردهيپ، نقشي برساختني «خوف»و « مشفق»اخروي منبعث از واژگاني مانند 
 خواهيم بگوييم که انگيزۀ پسيشود. نمبدل مي ه از پرورش رفتار اخالقي و دينيبرآمد

هاي اخروي همچنان در خالل چه دغدغه -ها، تغيير کرده استگونه فضيلتپروراندن اين
م وخواهيم بگوييم که حوزۀ معنايي متشکل از مفهبلکه مي -نمونه آيات مشهود است

، «رست»و از حيث کيفيت و معاني تلويحي، از ساير انواع  افتهيگسترش، افتهيتوسعهتقوا، 
 بازشناختني است.
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نمود آشکار دارد. در همين دوره است  در سور متعلق به دورۀ مدني، توسع معنايي
و در معناي تسليم و سرسپردگي محض و آگاهانه « زهد و ورع»که مفهوم تقوا در مقام 

شود. در اين دوره، ور مييابد و مايهال، قوام ميبه خدا و ارادۀ الهي، به طرزي تمام و کم
خاص با  طوربهرود. تقوا ديگر کار ميهاي گسترده به، در طيفي از بافت«پرهيزکاري»

هاي قضايي، اخالقي، هاي اُخروي در ارتباط نيست، بلکه، عمدتاً مشمول دغدغهدغدغه
مسلمانان  يبازندگکل  شود. براي آنکه تقوا دره ميفرهنگي، معنوي و حتي روزمر
، اقعدروشود. فردي و جمعي مسلمانان قرين مي يبازندگهمخواني پيدا کند، تمام و کمال 
هاي فراروي زندگي روزمره را تواند چالششود که ميتقوا به کيفيتي اخالقي بدل مي

ي شود. تقواپيشگنزديک مي« وجدان مذهبي»راهبري کند و اينجاست که تقوا به مفهوم 
 و 179، 63، 21 :لعلکم تتقون )بقره»کيفيت اخالقي مثبت، غالباً با عباراتي مانند  مثابهبه

 هاي اخالقي. اين فضيلت غالباً با ساير فضيلت1رودکار ميؤمنان بهم در خصوص( 183
سورۀ آل 186، در آيۀ رونيازااست.  نينشهم ر، ايمان، و انجام دادن عمل صالحمانند صب

 مِنْ بَالْکِتا أُوتُوا الَّذينَ مِنَ لَتَسْمَعُنَّ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوالِکُمْ في لَتُبْلَوُنَّ»نيم: خواعمران مي
 قطعاً«: رِالْأُمُو عَزْمِ مِنْ ذلِکَ فَإِنَّ تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ وَ کَثيراً أَذىً أَشْرَکُوا الَّذينَ مِنَ وَ قَبْلِکُمْ

 کتاب آنان به شما از پيش که کسانى از و شد، خواهيد آزموده تانيهاجان و مالها در
 خواهيد بسيارى آزار[ دل سخنان] اند،گراييده شرک به که کسانى از[ نيز] و شدهداده

 استوار معز از حاکى[ ايستادگى] اين نماييد، پرهيزگارى و کنيد صبر اگر[ لى] و شنيد،
 .کارهاست در[ شما]

                                                                                                                                        
 شما، که را پروردگارتان مردم، اى (21) تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْ مِنْ الَّذينَ وَ خَلَقَکُمْ الَّذي رَبَّکُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَيُّهَا . يا1
 .(21) گراييد تقوا به که باشد کنيد پرستش است، آفريده اندبوده شما از پيش که را کسانى و

 از چون و (63) تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ فيهِ ما اذْکُرُوا وَ بِقُوَّۀٍ آتَيْناکُمْ ما خُذُوا الطُّورَ فَوْقَکُمُ رَفَعْنا وَ ميثاقَکُمْ أَخَذْنا إِذْ وَ
 جهد و دّجِ به ايمداده شما به را آنچه:[ »فرموديم و] افراشتيم، شما فراز بر را طور[ کوه] و گرفتيم، محکم پيمان شما

 .(63.« )گراييد تقوا به که باشد باشيد، داشته خاطر به است آن در را آنچه و بگيريد،

 زندگانى قصاص در را شما خردمندان، اى و (179) تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ الْأَلْبابِ أُولِي يا حَياۀٌ الْقِصاصِ فِي لَکُمْ وَ
 .(179) گراييد تقوا به که باشد است،

 ايمان که کسانى اى (183) تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْ مِنْ الَّذينَ عَلَى کُتِبَ کَما الصِّيامُ عَلَيْکُمُ کُتِبَ آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 که دباش بود، شده مقرر[ بودند] شما از پيش که کسانى بر که گونه همان است، شده مقرر شما بر روزه ايد،آورده

 .(183) کنيد پرهيزگارى



1401 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسالمي در جهان معاصر، سال اول، شماره    508

در آيات مدني  ژهيوبه( تقوا Orthopraxic Dimensionيا عملکردي ) ساحت ارتوپراکتيک
آشکار  ( مانند آداب حج، نماز و روزهCultic Mattersمآبانه )مرتبط با موضوعات کيش

گيرد تر پراکسيس مذهبي قرار ميمآبانه، در بطن بافت بزرگشود. در اينجا، آئين کيشمي
هاي مذهبي بر گون است. انجام دادن آئينقاً گونهکه خود متأثر از نوعي زهد و ورع عمي

، اما« از پروردگار خود بيم دارند» اند بلکهعهدۀ کساني است که نه فقط ايمان آورده
ند. در کتعصب مذهبي مستتر در فضيلت تقوا، اين مراسم عبادي محدود و محصور مي

 وَ رَبِّهِ عِنْدَ لَهُ خَيْرٌ فَهُوَ اللَّهِ حُرُماتِ يُعَظِّمْ مَنْ وَ ذلِکَ» خوانيم:سورۀ حج مي 32-30آيات 
 «الزُّورِ قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا عَلَيْکُمْ يُتْلى ما إاِلَّ الْأَنْعامُ لَکُمُ أُحِلَّتْ

 الطَّيْرُ هُفَتَخْطَفُ السَّماءِ مِنَ خَرَّ فَکَأَنَّما هِبِاللَّ يُشْرِکْ مَنْ وَ بِهِ مُشْرِکينَ غَيْرَ لِلَّهِ حُنَفاءَ» ؛(30)
 تَقْوَى مِنْ فَإِنَّها اللَّهِ شَعائِرَ يُعَظِّمْ مَنْ وَ ذلِکَ» ؛(31) «سَحيقٍ مَکانٍ في الرِّيحُ بِهِ تَهْوي أَوْ

 آن دارد، بزرگ را خدا مقررات کس هر و[ شده مقرر آنچه] است اين .(32) «الْقُلُوبِ
 ماش بر آنچه مگر است، شده حالل دامها شما براى و است، بهتر پروردگارش نزد او براى

 (30) .ورزيد اجتناب باطل گفتار از و کنيد، دورى بتها پليدىِ از پس،. شودمى خوانده
 هب کس هر و! او[ براى] گيرندگانشريک نه باشيد خدا به خالص گروندگان کهيدرحال
 اندربوده را او[ شکارى] مرغان و فروافتاده آسمان از گويى که است چنان ورزد شرک خدا

 خدا شعاير کس هر و[ خدا فرايض] است اين (31. )است افکنده دور ييجابه را او باد يا
 .(32) هاستدل پاکى از[ حاکى] آن حقيقت، در دارد بزرگ را

کار دارد وپروردگارش سرمن و ؤارتباط ميان مبا موضوعات معنوي و  همچنين، تقوا
رشوندۀ کراو تقوا غالباً حکم کيفيت واسط ميان خدا و بندگان را بر عهده دارد و آيۀ مدام ت

 از: اندعبارتمصداق بارز آن است. ساير نمونه آيات  «ان اهلل يحب المتقون»
: «تُفْلِحُونَ مْلَعَلَّکُ سَبيلِهِ في جاهِدُوا وَ لَۀَالْوَسي إِلَيْهِ ابْتَغُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»

 در و جوييد تقرب[ و توسل] او به و کنيد پروا خدا از ايد،آورده ايمان که کسانى اى
 (.35 :مائده. )شويد رستگار که باشد کنيد، جهاد راهش
 الْآخَرِ مِنَ لْيُتَقَبَّ لَمْ وَ أَحَدِهِما مِنْ فَتُقُبِّلَ قُرْباناً قَرَّبا إِذْ بِالْحَقِّ آدَمَ ابْنَيْ نَبَأَ عَلَيْهِمْ اتْلُ وَ»

 ايشان بر ىدرست به را آدم پسر دو داستان : و«الْمُتَّقينَ مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إِنَّما قالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قالَ
 ذيرفتهپ دو آن از يکى از پس،. داشتند پيش ىقربان[ دو، آن از يک هر] که هنگامى بخوان،
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: گفت[ هابيل.« ]کشت خواهم را تو حتماً: »گفت[ قابيل. ]نشد پذيرفته ديگرى از و شد
 .(27 :مائده.« )پذيردمى تقواپيشگان از فقط خدا»

 که انىکس : اى«مُسْلِمُونَ أَنْتُمْ وَ إاِلَّ تَمُوتُنَّ ال وَ تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»
 جز زينهار، و کنيد پروا اوست، از پرواکردن حقّ که گونهآن خدا از ايد،آورده ايمان

 (.102 :عمرانآل. )نميريد مسلمان
همچنين، در اين سورها، تقوا به اخالقي اجتماعي همراه با تبعات سياسي داللت 

 الْإِثْمِبِ تَتَناجَوْا فَال تَناجَيْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»خوانيم: سورۀ مجادله مي 9کند. در آيۀ مي
 اى «:ونَتُحْشَرُ إِلَيْهِ الَّذي اللَّهَ اتَّقُوا وَ التَّقْوى وَ بِالْبِرِّ تَناجَوْا وَ الرَّسُولِ مَعْصِيَۀِ وَ الْعُدْوانِ وَ

 و ناهگ[ قصد] به کنيد،مى گفتگو محرمانه يکديگر با چون ايد،آورده ايمان که کسانى
 رهيزگارىپ و نيکوکارى به و نکنيد، گفتگو محرمانه همديگر با پيامبر نافرمانى و تعدّى
 «.داريد پروا گشت خواهيد محشور او نزد که خدايى از و کنيد، نجوا

 282رو، در آيۀ وانگهي، تقوا در حوزۀ تجاري نيز بخشي از هر قرارداد است. از اين
ترين آيات است، در انعقاد قراردادهاي تجاري، خداوند به طوالنيسورۀ بقره که از جمله 

. به همين ترتيب، خداوند در تقسيم غنائم 1دهد که دين خود را ادا کندانسان دستور مي

                                                                                                                                        
 أَنْ کاتِبٌ أْبَيَ ال وَ بِالْعَدْلِ کاتِبٌ بَيْنَکُمْ لْيَکْتُبْ وَ فَاکْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلى بِدَيْنٍ تَدايَنْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا». 1

 عَلَيْهِ الَّذي انَک فَإِنْ شَيْئاً مِنْهُ يَبْخَسْ ال وَ رَبَّهُ اللَّهَ لْيَتَّقِ وَ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذي لْيُمْلِلِ وَ فَلْيَکْتُبْ اللَّهُ عَلَّمَهُ کَما يَکْتُبَ
 لَمْ فَإِنْ رِجالِکُمْ مِنْ شَهيدَيْنِ اسْتَشْهِدُوا وَ بِالْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيُمْلِلْ هُوَ يُمِلَّ أَنْ يَسْتَطيعُ ال أَوْ ضَعيفاً أَوْ سَفيهاً الْحَقُّ
 يَأْبَ ال وَ الْأُخْرى إِحْداهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْداهُما تَضِلَّ أَنْ الشُّهَداءِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ امْرَأَتانِ وَ لٌفَرَجُ رَجُلَيْنِ يَکُونا

 أَدْنى وَ ۀِلِلشَّهادَ أَقْوَمُ وَ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذلِکُمْ أَجَلِهِ إِلى کَبيراً أَوْ صَغيراً تَکْتُبُوهُ أَنْ تَسْئَمُوا ال وَ دُعُوا ما إِذا الشُّهَداءُ
 ال وَ بايَعْتُمْتَ إِذا أَشْهِدُوا وَ تَکْتُبُوها أَالَّ جُناحٌ عَلَيْکُمْ فَلَيْسَ بَيْنَکُمْ تُديرُونَها حاضِرَۀً تِجارَۀً تَکُونَ أَنْ إاِلَّ تَرْتابُوا أاَلَّ

 اى (282) «يمٌعَل ءٍشَيْ بِکُلِّ اللَّهُ وَ اللَّهُ يُعَلِّمُکُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ بِکُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا إِنْ وَ شَهيدٌ ال وَ کاتِبٌ يُضَارَّ
 بايد و ؛بنويسيد را آن کرديد، معامله يکديگر با معين، سررسيدى تا وامى به گاه هر ايد،آورده ايمان که کسانى

 وددارىخ نوشتن از نبايد اىنويسنده هيچ و ؛بنويسد شما ميان عدالت، اساس بر[ را معامله صورت] اىنويسنده
 او و ؛کند امال بايد است بدهکار که کسى و است داده آموزش را او خدا که[ آن شکرانه به و] گونههمان ،کند

 رب حق که کسى اگر پس. نکاهد چيزى آن، از و نمايد، پروا اوست پروردگار که خدا از و. بنويسد[ نويسنده]
 و. يدنما امال عدالت،[ رعايت] با بايد او ولىّ پس کند، امال تواندنمى خود يا است، ناتوان يا سفيه اوست، ذمه
 به] که گواهانى ميان از زن، دو با را مردى نبودند، مرد دو اگر پس طلبيد، شهادت به را مردانتان از شاهد دو

 رىيادآو را وى ديگر،[ زنِ] کرد، فراموش[ زن] دو آن از يکى[ اگر] تا ،[بگيريد گواه] داريد رضايت[ آنان عدالت
 ملول بزرگ، يا باشد خرد چه[ بدهى] نوشتنِ از و. ورزند خوددارى نبايد شوند، احضار گواهان چون و. کند
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 اتَّقُوافَ الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ الْأَنْفالُ قُلِ الْأَنْفالِ عَنِ يَسْئَلُونَکَ»فرمايد: در آيۀ اول سورۀ انفال مي
 در تو زا[ پيامبر، اى] «:مُؤْمِنينَ کُنْتُمْ إِنْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطيعُوا وَ بَيْنِکُمْ ذاتَ أَصْلِحُوا وَ للَّهَا

. دارد[ او] فرستاده و خدا به اختصاص جنگى غنايم: »بگو. پرسندمى جنگى غنايم باره
 شپيامبر و خدا از داريد ايمان اگر و نماييد، سازش يکديگر با و داريد پروا خدا از پس

 .کنيد اطاعت
( جهيزيه 180: ، تقسيم ارث )بقرهازجمله يگذارقانوندر بسياري از آيات مربوط به 

اي است که بر دوش متقون قرار دارد. همچنين، (، عمل به دستورات، وظيفه241: )بقره
 بَعْلِها مِنْ خافَتْ امْرَأَۀٌ إِنِ وَ» تقوا انجام گيرد: براساسالزم است که روابط خانوادگي 

 أُحْضِرَتِ وَ خَيْرٌ الصُّلْحُ وَ صُلْحاً بَيْنَهُما يُصْلِحا أَنْ عَلَيْهِما جُناحَ فَال إِعْراضاً أَوْ نُشُوزاً
 زنى اگر و (128: نساء) «خَبيراً تَعْمَلُونَ بِما کانَ اللَّهَ فَإِنَّ تَتَّقُوا وَ تُحْسِنُوا إِنْ وَ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ

 از که نيست گناهى دو آن بر باشد، داشته رويگردانى يا ناسازگارى بيم خويش شوهر از
 گذشتبى و] بخل[ لى] و. است بهتر سازش که گرايند آشتى به يکديگر، با صلح راه

 قطعاً يد،نماي پيشه پرهيزگارى و کنيد نيکى اگر و دارد[ غلبه و] حضور نفوس، در ،[بودن
 .است آگاه دهيدمى انجام آنچه به خدا

حتي بر همسران پيامبر نيز فرض است که در امور زندگي، فضيلت اخالقي تقوا را 
 فَيَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَال اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ کَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ يا» جا آورند:هب

چيه مانند شما پيامبر، همسران اى (32: احزاب) «مَعْرُوفاً قَوْالً قُلْنَ وَ مَرَضٌ قَلْبِهِ في الَّذي
 دلش در آنکه تا گوييديم سخن ناز به پس داريد پروا سَرِ اگر نيستيد،[ ديگر] زنان از کي

 .گوييد شايسته گفتارى و ورزد طمع است بيمارى
  

                                                                                                                                        
 اينکه ىبرا و استوارتر، شهادت براى و تر،عادالنه خدا نزد شما،[ نوشتنِ] اين[. رسد فرا] سررسيدش تا نشويد،

 به دست] خود ميان را آن که باشد نقدى ستدى و داد آنکه مگر است، نزديکتر[ احتياط به] نشويد شک دچار
 وستدداد هرگاه[ حال هر در] و. ننويسيد را آن که نيست گناهى شما بر صورت، اين در کنيدمى برگزار[ دست
 و. بود واهدخ شما نافرمانى از کنيد، چنين اگر و ببيند، زيان نبايد گواهى و نويسنده هيچ و. بگيريد گواه کرديد

 .داناست چيزى هر به خدا و دهد،مى آموزش شما به[ گونه بدين] خدا و کنيد، پروا خدا از
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 بندیجمع

« وجدان»ه ترين معناي کلمه، بواژۀ تقوا را در کامل الرحمان پيشنهاد کرده استفضل
در اين  پذيريتترسي است که از حس خطير مسئولي»عبارت از  برگردانيم؛ يعني، تقوا

تقوا با  راستا دانستن(. فضل الرحمان در هم29)ص. « شودناشي مي دنيا و جهان آخرت
اين  ت، بر اين نظر است کهارزش مذهبي و اخالقي که بر پراکسيس مذهبي تأثيرگذار اس

هاي الهي قرار هاي اخالقي و حرمتدر اصل در بطن تنش»واژه، مبين مفهومي است که 
جا(. )همان« کندنمي دارخدشهزند يا ها را بر هم نميها و حريمدارد و توازن اين تنش

ر اظواژگان توصيفي مرجح ن ازجمله «خداترسي»، اين ويژگي برآمده از در جهان قرآني
بق آورد تا طو نهايت تالش خود را به عمل مي پذيردردي است که پيام قرآني را ميبه ف

در قرآن  «ترس» تر مفهوم کليآن رفتار کند. آما آنگاه که تقوا را در حوزۀ معنايي گسترده
ترين يابيم که تقوا در نقطۀ مقابل واژگان ناظر به اين معنا، و در کاملميدهيم، درقرار مي

 حدودوثغورها را به همراه دارد که گون از تداعياليه و گونهاي اليهعناي کلمه، مجموعهم
معنايي آنها با مفاهيم از حيث معنايي نامرتبط رفتار مذهبي و اخالقي، روابط اجتماعي و 

شان داديم، که نپوشاني دارد. چنانهم واکنش انسان به هشدارهاي اُخروي شناسيروان
شمارانۀ نولدکه همبستگي دارد: معناي تقوا واژۀ تقوا، با چينش گاه و بالغيسير رتوريکي 

شود و به در برابر هشدار کلي اُخروي در سور اوليۀ مکي آغاز مي« محافظت»از 
هاي اخالقي و رفتاري در سور متأخر مکي و اي متنوع و پيچيده از نگرشمجموعه

هاي  مشعر به بزرگتر از معناها و تداعياي ، به خوشهتيدرنهاهمچنين، سور مدني، و 
 راکسيسبندي پشود که در مقام کيفيتي اخالقي، از طيفبدل مي« ترس از خدا»مفهوم کلي 

 پذيرد.مذهبي و اخالقي، تأثير مي
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