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Investigating the Relationship between Piety and Guidance 
and Its Impact on Social Health from the 
Perspective of the Quran

[1] Explanation of the best [2] Complex of seas (Majma’ al-Bahrain) [3] Dictionary of 
Quranic terms (al-Mufradat fi Gharib al-Quran) [4] Medieval Dictionary: Arabic-Persian 
(Farhang al-Maajam-al-vasit: Arabi-Farsi) [5] Dictionary of Language standards (Maajam 
Maghaeesm Al-loghat) [6] Dictionary of larousse [7] Revealed of intended in explaining 
the pervasive belief (Kashf al-Morad fi Sharhe Tajrid al-Ee’teghad) [8] Interpretation of 
Mohaghegh (Tafsir-Al-Mohaghegh) [9] Surrounding in language (al-Mohit fi al-Loghah) 
[10] The dimensions and scope of educational goals with an emphasis on anthropological 
teachings of Imam Ali (a.s) [11] Interpretation of Moshkat [12] Fourth trip [13] The 
balance in interpretation of Quran (al-Mizan fi Tafsir al-Quran) [14] Collection of 
expressions in the interpretation of Quran (Majma‘ al-Bayan fi Tafsir al-Quran) [15] Lamp 
of spirits (Mesbah al-Arvah) [16] Description of transcendent philosophy: Fourth trip [17] 
Words of the Quran (Al-Mufradat fi Gharib al-Quran) [18] Research the words of Al-Quran 
al-Karim [19] Translation of arabic principles (Tarjome Mobadi Al-Arabi) [20] Bold light 
in great explantion of rafeei (Al-Mesbah Al-Monir fi Gharib Al-Sharh Al-Kabir Al-Rafeiee) 
[21] Fitra [22] Prophecy of the Quran [23] Textbook of preventive and social medicine, a 
treatise on community health (General health services) [24] Identity processes and social 
stress [25] Social well-being in the United States: A descriptive epidemiology [26] 
Cognitive semantics of piety in Quran [27] The semantics of piety in verses of the holy 
Quran [28] Semantic analysis of virtue in the Holy Quran [29] The ideal commentary 
(Tafsir Nemooneh) [30] Guidance in the Quran [31] Interpretation of the holy Quran Surah 
Baqarah, verses 1-7 [32] Book of dictations (Al-Amali) [33] Interpretation of Ayyashi 
(Tafsir Ayyashi) [34] Proof in the interpretation of the Quran (Al-Burhan fi Tafsir al-
Quran) [35] Interpretation of the light of thaqalayn (Tafsir nur al-thaqalayn) [36] Evidence 
of descent (Shawahid al-tanzil) [37] Mohamad Noovy Al-jawy’s Interpretation (Maraha 
Lbyd Lekashf Maany Al-Quran Al-Majid) [38] Adoption in exegesis of Quran (al-Tibbyan fi 
Tafsir al-Quran) [39] Collection of statements on interpretation of verses of the Quran 
(Jami’ al-bayan fi Tafsir al-Quran) [40] Study of the anthropological basis of spiritual 
health in the Quran [41] Seas of lights (Bihar al-Anwar)

Introduction The relationship between piety and guidance are concepts that have always been 
discussed. The issue of guidance in Islamic culture has a high and honorable status, such that it 
can be said that all the efforts of the Prophet of Islam (PBUH) and the Imams (AS) were culminating 
in achieving those goals. The aim of this study was to investigate the relationship between and 
piety guidance and its impact on social health, which was carried out, using various sources 
and interpretations. In the present study, the library method and note taking were used.
Conclusion The virtuous at the first stage and at the path of piety need divine guidance and 
benefit from it. Also, divine guidance has several levels that are directly related to piety. Avoiding 
adherence to divine guidance is astray and, consequently, deprivation of piety. Guidance has a 
direct effect on piety, and divine guidance for those who are in the path of piety is increasing. 
Piety and guidance cross-related in two aspects. Piety in the first aspect is the background of 
divine guidance, and in the second aspect, divine guidance leads to piety. As a result, divine 
guidance and piety have a two-way relationship, that is, the greater the piety, the greater the 
divine guidance, and the more the divine guidance shows the way, the more added to their 
degrees of piety. The virtuous, as a member of the community, are effective on social health 
following the divine guidance for the good coexistence of their fellow men.
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  چکيده
هستند که همواره مورد توجه اهل بحث  یمیمفاه یو تقو تیرابطه هدا :فاهدا

بس  یو مقام تیموقع یدارا یدر فرهنگ اسالم تیاند. موضوع هدا و کالم بوده
رسول مکرم اسالم(ص) و  یگفت همه مساع توان یو ارجمند است که م یعال

(ع) در جهت تحقق اهداف آن اوج گرفته بود. پژوهش حاضر با نیائمه معصوم
انجام  یآن بر سالمت اجتماع ریو تاث یو تقو تیهدا انیرابطه م یهدف بررس

. در پژوهش حاضر از رفتیمختلف صورت پذ ریشد که با استفاده از منابع و تفاس
  استفاده شد. یردارب شیو ابزار ف یا روش کتابخانه

نياز   یبه هدايت اله ،یتقو ریمتقين در مرحله ابتدا و ادامه مس :گیری نتیجه
  اين  که  دارد یمراتب مختلف یاند. همچنين، هدايت اله آن بهره جسته  و از  دارند

  سبب ،یاز تبعيت هدايت اله یاثر مستقيم دارند. خوددار یمراتب در درجات تقو
 میمستق یاثر یبر تقو تیاست. هدا یو در نتيجه، محروميت از تقو  یگمراه

اند در حال  قرار گرفته یتقو ریکه در مس ییو آنها نیمتق یبرا یاله تیدارد و هدا
در جنبه اول   یو هدايت نسبت به هم دو جنبه دارند. تقو یاست. تقو ادیازد
 یمنجر به تقو یاله تیاست و در جنبه دوم هدا یاله تیهدا افتیدر نهیزم
هر چه  یعنیمشدد دارند،  هیرابطه دوسو یو تقو یلها تیهدا جهی. در نتشود یم
چراغ  یاله تیهر چه هدا نیتر شده و همچن فزون یاله تیشود هدا شتریب یتقو

 کیعنوان  به نی. متقشود یافزوده م شانیا یشود، بر درجات تقوا نیراه متق
با همنوعان  کوین یستیز در جهت هم یاله یها تیاز هدا یرویعضو از جامعه با پ

  موثر هستند. یبر سالمت اجتماع شیخو
  یسالمت اجتماع م،یقرآن کر ت،یهدا ،یتقو ها: کلیدواژه
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  ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  alighaemiamiri@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
هستند که همواره مورد توجه اهل رابطه هدایت و تقوی مفاهیمی 

 اسالمی فرهنگ در هدایت موضوع اند. بحث و کالم قرار گرفته
 همه گفت توان می که دارد ارجمند و عالی بس مقامی و موقعیت
 تحقق جهت در (ع)معصومین ائمه و (ص)اسالم مکرم رسول مساعی
 ائمه و (ص)اکرم به عبارت دیگر پیامبر بود، گرفته اوج آن اهداف

 و تربیت برای شان الهی معارف و ها آگاهی تمام با (ع)معصومین
 از رهگذر این در و کوشیدند می نستوهانه اسالمی جامعه هدایت
 فروگذار ای نکته هیچ بیان از آن، به مربوط رهنمودهای ارایه لحاظ
 همه صالح، و سالم انسان یک هدایت و پروردن برای و نکردند
 آشنایی رهنمودها این با که بشری فرمودند، بازگو را ظرایف و دقایق
 رفتارش و اعمال در کمبودی یا قصور اگر است رسانده هم به

 زیرا برشمرد؛ معذور حق پیشگاه در را او توان نمی شود، مشاهده
 معارف الی البه در) هدایتی تربیتی،( سازی انسان اسرار و رموز تمام

 مسلمین، الهی نبشتار روشنگر و روشن آیات خالل در و آسمانی
 شد، نهاده او دسترس در (ع)معصومین سنت و کریم قرآن یعنی
 و بهزیستی جهت در خویش رحمت و فضل سایه در متعال خداوند
  .ساخت رهنمون و آشنا راه را وی آخرت و دنیا شئون در بشر تعالی

 عرصه برابر در را خویشتن حقیقت آنگاه که جویای و پویا انسان هر
 با که بیند می یابد می اسالمی فرهنگ دقیق و عمیق گسترده،
 آن گویای تواند می الهی نافذ دید یک فقط که است رو روبه معارفی
 و درون پیچیده و مخفی زوایای تمام آن، پهنه در که دیدی باشد،
 ترین کامل و آخرین عنوان به اسالم دین .است مدنظر انسان برون
 منتهی ها انسان سعادت به که است راهی دادن نشان پی در دین،
 آخرت در چه و دنیا در چه بدبختی و شقاوت از را آنها و شود
های الهی دارد و  اینکه تقوا چه جایگاهی در دریافت هدایت .برهاند

شود یا فقط متقین از  آیا هدایت الهی مشمول همه ابنای بشر می
  ها برخوردار هستند، جایگاه بحث بوده است. این هدایت

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تقوی و هدایت و تاثیر آن بر 
  .سالمت اجتماعی از منظر قرآن بود

برداری استفاده  ای و ابزار فیش حاضر از روش کتابخانه در پژوهش
شد. همچنین قسمتی از پژوهش در زمینه هدایت برگرفته از رساله 

  د." بواز منظر اسالم تیو هدا تیتربدکتری محقق با عنوان "
  

  پژوهش ادبیات و مفاهیم
هدایت در لغت به معنای ارشاد و راهنمایی از روی لطف و  :هدایت

  .[1]خیرخواهی است
"هدایت در لغت به معنای ارشاد و  دیگو یمالبحرین  صاحب مجمع

 دیگو یمه معنی هدی دربار راغب اصفهانی. [2]داللت بر شیء است" 
. [3]"هدی در لغت به معنای داللت و راهنمایی از روی لطف است" 

ه معنی هدایت در معجم مقاییس اللغه و در معجم الوسیط دربار
ی که ا گونه بهآمده است که "هدایت راهنمایی از روی لطف است، 

ه معنی دربارهمچنین  .[5 ,4]رساننده به مطلوب و مقصود باشد" 
که "هدایت، یعنی به نرمی کسی را  ه شده استگفتلغوی هدایت، 

. صاحب تبیان نیز هدایت را به [6]کردن"  راهنمایی اش خواستهبه 
  .[7]داند یممعنی راهنمایی به راه رشد 

ه معنای لغوی هدایت چنین آمده است که درباردر تفسیرالمحقق 
کردن است و َهدی، ُهدی و  "هدایت در لغت به معنی راهنمایی

یهدی است که به معانی ارشاد و ضدگمراهی هدیه، مصدر هدی 
. [8]" دیآ یمو به معنای داللت، دعوت، بیان و تعریف نیز  است

یافتن، بیان،  هدایت از ماده هدی به معنای رشاد و هدایت
یا  آنچهراهنمایی و ضدگمراهی است. همچنین راهنمایی به 

ه ماد . هدایت از[9]رساند یمپیمودن راهی است که ما را به مطلوب 
هدایت،  "دی" به معنای ارشاد، راهنمایی و شناساندن است.

دادن راه خیر و  اصطالح کالمی و عرفانی به معنای راهنمایی و نشان
  .[10]صواب است

  
  هدایت اصطالحی معنای
و ارشاد  قیطر یهحق و ارا یسو داللت به تیهدا یاصطالح یمعنا
معنا  نیهم ریز اتیدر آ ،است میکه قرآن کر چنان قتیحق یسو به
  :دیفرما یم انیرا ب
ْسَتقِ  یِإلَ  یَوِإنََّک َلَتْهدِ ، ۱۲/لیل ی"َللُهد نای َعلَ  َّن"اِ  " سوره مٍ یِصَراٍط مُّ

تِ  یْهدِ یِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ، ۵۲ی آیه شور آیه  اسراء" سوره َأْقَومُ  یهِ  یلِلَّ
ُه ، ۹   .[2] ۳۵آیه  ونس" سوره یلِْلَحقِّ  یْهدِ یُقِل اللَّ

 تیهدا" دیگو یم تیهدا یاصطالح یمعنا هدربار زیکشاف ن صاحب
آن،  هلیکه شخص بتواند به وساست  ییو افاضة قوا قیطر یهارا

 هلیوس که به یا عبارت است از نصب ادله ای ،ابدیمصالح خود را در
 "آن حق را از ناحق جدا کند و با ارسال رسل و انزال کتب باشد

ًة " دیفرما یکه خداوند م چنان " سوره ِبَأْمِرنا ْهُدونَ یَو َجَعْلنا ِمْنُهْم َأِئمَّ
و  ایها باشد که مخصوص انب کشف سرائر از دل ا، ی۲۴آیه  سجده



 ۱۴۷ از منظر قرآن یآن بر سالمت اجتماع ریو تاث تیو هدا یرابطه تقو یبررســـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُهمْ یَ َلَنْهدِ " دیفرما یکه م است، چنان ایاول آیه  عنکبوت" سوره ُسُبَلنا نَّ
۶۹ [11].  

الکمال فالخلق هو اعطاء ید "گو تیهدا یمعن انیدر مقام ب مالصدرا
 یموجودات، اعطا نشیآفری؛ افاده کمال الثان یه هیاالول و الهدا

 کمال دوم به موجودات یعبارت از اعطا ت،یکمال اول است و هدا
سپس آنها را به راه درست و  دیخداوند، ابتدا بندگان را آفر رایز است
ذِ " دیفرما یکه م ، چنان"نمود تیسعادت، هدا قیطر  یَأْعطَ  یَربَُّنا الَّ

سوق  تیهدا، بالجمله و، ۵۰آیه  طهی؛ سوره َخْلَقُه ُثمَّ َهدَ  ءٍ یکلَّ شَ 
است که  یطرف کمال است و کمال دوم، کمال به ایدادن اش

  .[12]ندارند به آن یاجیو در بقا احت موجودات در اصل وجود
 ایکه انب ی استمقصد یسو به یفرد یده و جهت ییراهنما تیهدا
اند و در عصر ما هر پدر و  دار آن بوده برحق او عهده نانیجانش ای یاله
و  یهاد یفرزند است. هر معلم یو راهنما یهاد یمادر
  شاگردانش است. ندهده جهت
هدف، انتخاب راه و  حیشناختن درست و صح ت،یهدا نیبنابرا
است و  ریدر مس یداریبه هدف و پا دنیرس یبرا حیصح قیطر
مخلوقات خداوند  هخود شامل هم یمعنا نیتر در عام تیهدا
  .[13]شود می
خداوند  هبه اراد تینوع هدا نیا :به مفهوم حکم و اراده خدا تیهدا

ُه َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن  ْهدِ یَوَمْن "تعلق دارد  َفَلْن َتِجَد َلُهْم  ْضِللْ یاللَّ
 یواقع افتهی تیکند، هدا تیرا خدا هدا هرکس"؛ ِمْن ُدونِهِ  اءَ یَأْولِ

او  یخدا براریغ یو سرپرستان انیکس را گمراه سازد، هاد است و هر
 مانیبه اهل ا تینوع هدا نیا. ۹۷آیه  اسراء سوره "،افتی ینخواه

  .[14]" اختصاص دارد
به  دنیمفهوم، رس نیبه ا تیهدا واقع: به دنیبه مفهوم رس تیهدا

ذِ " دیفرما یچه قرآن م هدف و واقع است چنان آَمُنوا َو  نَ یِإنَّ الَّ
الِحاِت  ُهْم بِإِ  ِهمْ یْهدِ یَعِمُلوا الصَّ ْنهاُر فِ  یَتْجرِ  مانِِهمْ یَربُّ  یِمْن َتْحِتِهُم اْألَ

اِت النَّعِ  انجام  ستهیشا یآوردند و کارها مانیکه ا یکسان؛ مِ یَجنَّ
 ریاز ز کند، یم تیهدا مانشانیدادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ا

 گونه نیاست، ا یجار ییبهشت، نهرها یها غآنها در با یقصرها
  .۹آیه  ونسی " سورهاست نیمختص به مؤمن تیهدا

  
  تقوا

ترین فضیلت اخالقی،  های قرآنی و مهم ترین آموزه تقوا از محوری
ها از منظر  دینی و یگانه معیار برای ارزیابی عملکرد انسان، انسانی

  به  وسیله دستیابیرو در مکتب ارزشی اسالم، ین قرآن است. از ا
  چند  ذکر  و فالح معرفی شده است. در ادامه، با  فوز، رستگاری

  شود: بررسی می تقواتعریف، ماهیت 
  و ورع انجام همیشگی اعمال شایسته، بدون کوتاهی و سستی تقوا
  .[16]است ها ها و ترک حرام انجام واجب تقوا .[15]است
نفسانی است که باعث ای  مطلق، ملکه  طور به  الهی  تقوای

شود و از طریق  هالکت درون و بیرون می  عوامل  داری از خویشتن
ترک نواهی او (عمل صالح) و اخالق  ،اوامر خدا ایمان و اطاعت
تر  تعریف به معنای لغوی تقوا نزدیک  . این آید می  نیکو به دست

 انگیز درونی و بیرونی كه برخی امور هراس  دهد است زیرا نشان می
و با بیان شیوه  [18 ,17 ,2]وجود دارند که باید از آنها اجتناب کرد

)، نه صرف عمل صالح بدون غیرهایمان و   طریق  (از به آندستیابی 
و   [19]اند که از معانی باب افتعال "طلب"و  "اتخاذ"ایمان، دو معنای 

  اژهو  مصدر  قوا نیز اسم، تاند تنها این دو معنا در آیات کاربرد داشته
  .در آن لحاظ شده است [20] ، مصدر باب افتعال"اتقا"

  ای رفتار ارتباطی قدسی و مربوط به ارتباط انسان تقوا ماهیتًا گونه
که زیست متقیانه، همه شئون انسانی  ییاز آنجا(اما) است،   خدا  با

رفتار ارتباطی متجلی   مختلف  های گیرد، تقوا در گونه را فرا می
  با  دانستن آن های بسیار رایج از تقوا معادل برداشت شودیکی از می

معتقد است اهل لغت  مطهریپرهیز و اجتناب است؛ شهید 
و تنها  اند نکردهگاه این کلمه را به این معنا معرفی  هیچ
را درک   و اجتناب  زبانان هستند که از این کلمه مفهوم پرهیز فارسی
زمه تقوا و صیانت نفس نیست که در عمل، ال یکنند. البته شک می

این بدان معنا   اما  نسبت به چیزی، ترک و اجتناب از آن چیز است
اما حقیقت . [21]همان ترک، پرهیز و اجتناب باشد  تقوا  نیست که

دارنده انسان  هتقوا همان روحیه قوی است که خود حافظ و نگ
  .[21]است

شوا النـاس و تـخ  فال"، " "خشیه هللا  تعابیر  مفهوم خداترسی با
و خافون ان کنتم " ،" هللا  خوف"و  )٤٤اخشون" سوره مائده آیه 

  معنای  در قرآن وجود دارد که به . ١٧٥عمران آیه  مؤمنين؛ سوره آل
،  شده ترس از قاضی عادل بصیری است که به جزئیات عمل انجام

 " هللا  اتقوا"عدالت است، اما   شدت مراقب و در قضاوتش هم به  بصیر
 ٤١و   ٤٠  آیات در تفسیر [22]آملی جوادیهللا  آیت. به این معنا نیست
ِتي َأْنَعْمُت (" سوره مبارکه بقره َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذكُُروا نِْعَمِتَي الَّ

اَي َفاْرَهُبوِن* َوآِمُنوا بَِما  َعَلْيكُْم َوَأْوُفوا بَِعْهِدي ُأوِف ِبَعْهِدكُْم َوِإيَّ
َل كَاِفٍر بِِه ۖ َوَال َتْشَتُروا بِآَياِتي َأْنَزْلُت ُمَص  ًقا لَِما َمَعكُْم َوَال َتكُوُنوا َأوَّ دِّ

ُقونِ  اَي َفاتَّ هایی  اسرائیل، به یاد آرید نعمت ای بنی؛ َثَمًنا َقِليًال َوِإيَّ
که به شما عطا کردم، و به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا 

*و به قرآنی که فرستادم ایمان  کنم، و تنها از من بر حذر باشید
کند، و اول کافر به آن نباشید، و  آورید که تورات شما را تصدیق می

 )"آیات مرا به بهای اندک نفروشید، و تنها از قهر من بپرهیزید
در این است که  " رهبت"و  " تقوا"  بین  فرق  که  کند چنین بیان می

پرهیزد و از خطر  آن نمیانسان تا راه را پرخطر نبیند و نهراسد از 
  قبل از جمله "و إیای فارهبون"یابد. بر این اساس، جمله  نجات نمی

وارد شده و بیانگر این است که یکی از دو جمله، " وإیای فاتقون"
توان چنین گفت که  بندی کلی می .در یک جمعتکرار دیگری نیست

ف از تقوا پرهیز و ترس از خدا نیست بلکه عامل پرهیز، خشت و خو
  خدا در انسان است.

  
  اجتماعی سالمت

مفهوم سالمت اجتماعی، مفهومی است كه در كنار ابعاد جسمی و 
روانی سالمت مورد توجه قرار گرفته است، جنبه اجتماعی آن را با 

برای  برسلوو  کبلو دهد.  محور قراردادن فرد مورد بررسی قرار می
سالمت اجتماعی در پژوهشی به مفهوم  ۱۹۷۲در سال  اولین بار

 پرداختند. آنها مفهوم سالمت اجتماعی را با درجه عملكرد اعضا
جامعه مترادف كرده و شاخص سالمت اجتماعی را ساختند. آنها 

های گوناگون در ابعاد جسمی، روانی  تالش كردند تا با طرح پرسش
در  و اجتماعی سالمت فردی، به میزان فعالیت و عملكرد فرد

و همكاران در  دونالدمفهوم را چند سال بعد  جامعه برسند. این
مطرح كردند و استدالل آنها این بود كه سالمت فراتر از  ۱۹۷۸سال 

های كاركردی فرد  ها و قابلیت م بیماری، میزان بیمارییگزارش عال
  .[23]است

آنها معتقد بودند كه رفاه و آسایش فردی امری متمایز از سالمت 
سالمت اجتماعی در  هابرداشت آن جسمی و روانی است. براساس

شود و هم  حقیقت هم بخشی از اركان وضع سالمت محسوب می
تواند تابعی از آن باشد. سنجش محتوای سالمت اجتماعی از  می

طور  به( فردی تعامالت میان ابتدا از طریق تمركز بر فرد و در رابطه با
در  ضویتع مالقات با دوستان) و مشاركت اجتماعی (مانند مثال
 گیری اركان عینی سنجش قرار گرفت و در اندازه ها) مورد گروه
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 هر تعداد دوستان) و ذهنی (كیفیت روابط دوستانه) طور مثال به(
های  دو تعریف منظور شده بود. حوزه سالمت اجتماعی از سال

عامی كه بر كیفیت سالمت در  نگرش كلی و به بعد عالوه بر ۱۹۹۵
كشورهای صنعتی گرایشی خاص را در دو  میان تمام افراد دارد، در

بعد سالمت روانی و نیز سالمت اجتماعی آغاز كرده است. گروهی از 
 یكردن مفهوم ارتقا عملیاتی اند تا با كارشناسان در این تالش بوده

های  سالمت اهداف كلی شعار "بهداشت برای همه" را با زمینه
كه  هستند معتقد اآنه اجتماعی سالمت در مفهوم عام پیوند بزنند.

های اقدام اجتماعی  حقیقت در برگیرنده زمینه سالمت در یارتقا
این  سطح سالمت بر یبرای توسعه سطح سالمت است. ارتقا

های  آنها توسعه شیوه است كه یكی از پذیر دو طریق امكان اساس از
سالم زندگی و اقدام اجتماعی برای سالمت است و دیگری ایجاد 

  پذیر سازد. حیات سالم را امكان کزیستن در یشرایطی است كه 
گذشته كه در آن مقوله سالمت  مدل بیماری در استفاده مفرط از

 ،شد میعوارض جسمانی و روانی تعریف  ها و عنوان نبود نشانه به
های مختلف و سنجش آن به  منجر به بازتعریف سالمت به شكل

ن به بیان توا ها می طرق متنوع شده است. از جمله این شیوه
م ظاهری یشخصی، تغییرات در كاركرد ایمنی بدن، آشكارشدن عال

  .[24]اشاره كرد غیره بیماری، تشخیص پزشكی و
گونه تعریف  با این حال سازمان بهداشت جهانی سالمت را این

اجتماعی و نه  "حالت سالمت كامل جسمانی، روانی و كرده است
ای برای  تعریف مقدمه این. نبود بیماری یا ناتوانی فرد" صرفاً 

معرفی مدلی شد كه در آن سالمت به معنای سطح باالیی از 
  .[25]سازی شد و اجتماعی مفهوم روانی سمانی،سالمت ج

  
  تحقیق پیشینه
 یمعناشناسدر رساله خود در مقطع دکتری به موضوع " پور نیلی
" پرداخت، وی در پژوهش خود به تقوا در قرآن یشناخت

واژه  نیتر یدیآن با کل ینیهمنشمعناشناختی تقوا پرداخت و 
بودن  یدیبه تقوا، کل نیدر مّتصف یقرآن تیالّله و انحصار هدا ،یقرآن
  .[26]دهد یواژه را نشان م نیا

تحقیق خود را در قالب پایان نامه کارشناسی  مهدی موسویسید
تدوین » میقرآن کر اتیتقوا  در آ یشناسمعنا  «ارشد با موضوع

واژه  ییابعاد مختلف معنا نییتب کرده است وی در پژوهش خود به
 زیقرآن و ن اتیآ اقیمختلف آن در س یها با توجه به کاربرد یتقو

  .[27]؛ پرداخته استآن در قرآن یشده برا ادیآثار و موانع 
 لیتحلدر پایان نامه خود با عنوان  محمدحسین شیرافکنهمچنین 

در  مانیا چنین نتیجه گرفت که میتقوا در قرآن کر ییمعنا دانیم
 زیتقوا ن یها نیجانش دارد. ییتقوا نقش بسزا ییمعنا دانیم لیتحل
 گریعدل و د ت،یبّر، احسان، هدا مانند یشده و به موارد یبررس

  .[28]کرده است دایموارد دست پ
  

  قرآن در هدایت و تقوا رابطه
ترین مراتب  همان طور که گفته شد هدایت مراتبی دارد که از پائین

مند هستند. اما آنچه که  صورت تکوینی بهره آن تمام موجودات به
در این پژوهش مد نظر قرار دارد مراتب عالیه هدایت است و هدف 

  پژوهش حاضر نیز بر همین معنا استوار است.
گیرد یا هدایت خاصه  ت خاصه قرار میآیا انسان متقی مورد هدای

  شود تا انسان به زیور تقوا آراسته شود؟ سبب می
ِذیَن فرماید: " سوره عنکبوت در اینباره می ۶۹خداوند در آیه  َوالَّ

ُهْم ُسُبَلَنا ۚ  هَ  َوِإنَّ  َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدینَّ و آنان که در اْلُمْحِسِنیَن؛  َلَمعَ  اللَّ
آنها را به  جان و مال) جهد و کوشش کردند محققاً (راه) ما (به 

خدا  شهیو هم م،یکن یم تیهدا شی(معرفت و لطف) خو یها راه
  .۶۹" سوره عنکبوت آیه کوکاران استین اری

است و هر گونه جهاد و  یو مطلق عیوس ریتعب "جهاد"به  ریتعب
 یمنظور وصول به اهداف اله او و به یرا که در راه خدا و برا یتالش

 ایکسب معرفت باشد،  قیخواه در طر شود، یشامل م ردیصورت گ
در  ییبایشک ایصبر بر طاعت،  ایمبارزه با دشمن  ایجهاد با نفس، 

 ایکمک به افراد مستضعف،  ریدر مس ای ت،یبرابر وسوسه معص
  .[29]گرید کیانجام هر کار ن

خدا  یها به هر شکل و هر صورت برا راه نیکه در ا یکسانبنابراین 
، اما این هستند یاله تیو هدا تیمجاهده کنند مشمول حما

  کند: شمولیت چگونه در موضوع تقوا و هدایت نمود پیدا می
 ،یعموم تیپس از هداهدایت تکوینی پاداشی هدایتی است که 

در سر اختصاصش به  شود، یم انیمنان و پارساوشامل حال م
 هیآ ریوجود دارد. آنها در تفس دگاهیمفسران سه د انیمنان در موم
قِ  یُهدً  هِ یفِ  َب یْ َذالَِک اْلِکَتُب َال رَ " ْلُمتَّ آن کتاب  ،۲آیه  بقره " سورهنیلِّ

 ارانکزیپره تیهدا هیو ما داست که در آن شک راه ندار یباعظمت
  :ندیگو یاست، م

که  یاتیاست و آ یقرآن همگان تیهدا هستند معتقد یگروه )۱
منان از وم یور ناظر به بهره کند، یم انیرا ب ارانکزیاختصاص به پره
 یعیتشر تیدر مقام هدا میقرآن کر دگاهید نیآن است، طبق ا

ها در  انسان یبه گروه مخصوص ندارد، منته یاختصاص گونه چیه
 رندیگ یم دهیرا نشن یقرآن تیهدا ی. برخهستند دسته برابر آن دو

 تیو اگر آنها را به هدا؛ ْسَمُعوایال  یاْلُهدَ  یَوِإْن َتْدُعوُهْم ِإلَ "
قرآن  تیاز هدا زکارانیاما پره شنوند، یتان را نم سخنان د،یفراخوان
 " سورهناظر به آنان است تیاختصاص هدا اتیو آ رندیگ یبهره م
  .۱۹۸آیه  اعراف
 یُهدً " هیدر آ تیمعتقد است، مقصود از هدا ییطباطباعالمه ) ۲

قِ  ْلُمتَّ  یعیتشر تیاست، نه هدا یپاداش ینیتکو تیهدا "نیلِّ
 هادر آن است که آن زکارانیبه پره تیهدا نیاختصاص ا . سرییابتدا
قرآن را که همان سالمت فطرت است حفظ  تیهدا رشیپذ هیسرما
  .[13]اند کرده
 ژهیو تیآن است که هدا یاله ژهیو تیسوم درباره هدا هینظر )۳
به مطلوب) است که  صالی(ا ینیتکو تیهمان هدا زکارانیپره
) است؛ و مراد قیه طریقرآن (ارا یهمگان یعیتشر تیخر از هداامت

را شکوفا ساخته  شیهستند که هم فطرت خو یکسان زین نیاز متق
 تیباشند. آنگاه هدا مودهیرا پ اهاز ر یقرآن بخش ییو هم با راهنما

  .[30]خواهد شد هاآن بیبه مطلوب نص صالیا یپاداش
ها  از سوی دیگر خداوند در هدایت تشریعی برای هدایت عامه انسان

به مقصد را به  دنیراه رس ،یآسمان یها و کتاب امبرانیپ قیاز طر
انکار  ای ردیدارد که آن را بپذ اریانسان نشان داده است و انسان اخت

ا َهدَ " دیفرما یکه م کند؛ چنان بِ  َناهُ یْ ِإنَّ ا کُفوراً  لَ یالسَّ ا َشاکرًا َو ِإمَّ ما ؛ ِإمَّ
" سوره گزار ناسپاس ایگزار خواهد بود  سپاس ای م؛یراه را بدو نمود

 قیه طریو ارا یعیتشر تیهدا هیآ نیدر ا تی. مراد از هدا۳آیه  رده
 را به یاست که آدم یری" آن مسلیواژه "سب یقیحق یاست و معنا

 انیدر ب ییطباطبامطلوب که همان حق است، برساند. عالمه  تیغا
با  یکیافعال انسان ارتباط نزد" سدینو یم تینوع هدا نیضرورت ا
 یاو دارد و از سرچشمه صفات انسان یو ملکات اخالق یاحوال درون
متقابل در نفس دارد. علوم و  یریثات حال، نیع و در کند یتراوش م

سعادت  سنخ با هم ایکه  دهد یبه نفس م یملکات انسان، در صورت
شقاوت انسان و قرب  وراه سعادت  نیی. تعاست شقاوت او هیما ای

 رایست؛ زا ها صورت نیبه عهده هم زیو بعد او نسبت به خدا ن
نفس  یدرست و حق، برا دیو عقا ستهیواسطه اعمال شا انسان به
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وان و که تنها با قرب به خدا و رض کند یکسب م یخود کماالت
 دیواسطه اعمال زشت و عقا به زیبهشت او ارتباط داشته باشد و ن

که جز با  کند یدرست م ییها نفس خود صورت یو باطل برا یخراف
 شود یباعث م نیندارد و ا یآن ارتباط داریو زخرف ناپا یفان یایدن

 یصور نفسان رایز د؛یبه دوزخ درآ ماً یمستق ایکه بعد از مفارقت از دن
 یریخود س نیرابطه داشته باشد و ا تواند یاو جز با آتش نم

  است. یقیحق
 یبرا ییها صورت شوند، یم دایها که در اثر تکرار عمل پ صورت نیا

 هیگرفته است، از ناح راه استکمال قرار که در ینفس است. انسان
به کمالش عطا  دنیرس یبرا یتیقابل یکه بر هر موجود اضهیعدل ف

 اش یوجود یمرحله کمال نیکه به آخردارد  یتیچنان قابل کند، یم
 نیاثبات کرده و چون چن هم تجربه و هم برهان رامعنا  نیبرسد و ا

که  یاالفاضه است، بر هر نفس الوجود و تام که واجب ییاست، بر خدا
کند و  یا افاضه واجب است را دارد یبه کمال دنیاستعداد رس

فراهم آورد تا آن نفس به کمال خود برسد و آنچه بالقوه  یطیشرا
باشد؛ البته اگر  خواهد یچه م کمال هر نیدارد بالفعل شود و ا

کمال، کمال در سعادت  نیباشد، ا یا دهیصفات پسند ینفس دارا
کمال،  نیبود، البته ا بایناز یئتیو ه یلیرذا یخواهد بود و اگر دارا

ها  ملکات و صورت نیا که ییآنجا و ازکمال در شقاوت خواهد بود 
 افعالاو و  یاریاز راه افعال اخت شود، یم داینفس پ یکه برا
 یبه دوست دیو ام یو نادرست یدرست از راه اعتقاد به زیاو ن یاریاخت

الجرم آن افاضه  رد؛یگ یم او رغبت به منافع و ترس از ضررها منش
از راه  یتعال یشود و خدا ینیالزم است متوجه به د ییخدا

و بشارت و انذار، بشر را به اعمال صالح وادار و از  ینید یها دعوت
 نیمنوم یشفا هیما ،ینید یها دعوت نیبدارد تا ا دوراعمال زشت 

 گر،ید یآن به کمال برسد و از سو لهیوس شان به گشته، سعادت
و چون  شود لیتکم زین هاخسارت ستمگران گشته، شقاوت آن عیما

دعوت شود،  نیدارد تا متعهد و مسئول ا یبه داع اجیدعوت احت
  .ندیرا برگز ییایانب دیالجرم با

 یهمگان امبرانیپ لهیوس بندگان به تینعمت هدا زیمرحله ن نیا در
 یبه سو یاله آوران امیها مخاطب دعوت پ انسان یاست و تمام
 نیقی به ی؛َلْلُهد نایِإنَّ َعلَ " فهیشر هیهستند. طبق آ یفالح و رستگار

بشر را  تیخداوند هدا .۱۲آیه  لیل" سوره کردن بر ماست تیهدا
 یعموم تیدر برخورد با هدا ها ساناما ان داند، یخود م فهیوظ

را  تینعمت هدا نیا ی. گروهشوند یم میدسته تقس پروردگار به دو
ا َهدَ ". ورزند ینسبت به آن کفر م یا و عده هستند شاکر  َناهُ یْ ِإنَّ
بِ  ا کُفوراً  لَ یالسَّ ا َشاکرًا َو ِإمَّ خواه شاکر  م،یما راه را به او نشان داد؛ ِإمَّ

که  ییها انسان نیبنابرا .۳آیه  انسان" سوره ناسپاس ایباشد 
) شاکر و یفطر ینیتکو تی(هدا هیاول تیخداوند را به جهت هدا

و از  رندیگ یقرار م یخاص و تیعنا گزار باشند، مورد سپاس
از آن  زکارانیمنان و پرهوکه م شوند یمند م بهره یبعد یها تیهدا
نباشند به سبب  ینعمت اله نیکه قدردان ا یاند، اما مردم دسته
 نیو فاسقان از ا شوند یمحروم م یلیتکم تینعمت از هدا انکفر
  هستند. لیقب
  

  متقین هدایت
 کافران و نیمتق وصف و وضع گرنایب بقره هسور هفتم تا اول اتیآ
 بقره سوره دوم آیه در خداوند است. قرآن یگر یتهدا برابر در
قِ  یهد هِ یفِ   َب یْ رَ   ال  اْلِکتاُب  ذلَِک " فرماید می  که کتاب نیا ؛نَ یلِْلمتَّ
  .۲ آیه بقره سوره "است زگارانیپره یراهنما ست،ین آن در شک چیه

را از انحراف حفظ  خود هستند که فطرت یکسان نیمقصود از متق
جهات   از  نظر خود و صرف خودبه یچون فطرت آدم. [31]اند کرده

را به نفع خود  یزیدارد. اگر چ لیم یو راست قتیبه حق ، عیتشر
از  ابد،یرا به ضرر خود ب یزیو اگر چ  کند یم لیبه طرف آن م ابدیب

است و  یفطر یاز تقوا، تقوا  منظور  . پس ندیگز یم یآن دور
قرآن  هلیوس به نهایکه فطرت سالم دارند. ا یکسان یعنی ن،یمتق
مشرک  ایقبل از اسالم کافر  یچه به علل اگر ، شوند یم   تیهدا
  اند. بوده
خود منحرف شود؛  یاصل یاز مجرا  یآدم  فطرت  یاست گاه ممکن
است که انسان   یدر صورت نینتواند برگردد، و ا گریکه د یطور به
تا   انجام دهد و تکرار کند ستیفطرت او ن یمقتضا را که یزیچ

خود  یاصل یبه مجرا گریکه د یشکل کند؛ به  عادت  فطرتش به آن
و نه ارشاد و  شود یم تیگر نه خود هداید یکس نیبرنگردد. چن

است  که عادت کرده یدارد. مانند کس یریثادر او ت گرانید ییراهنما
 نگونهیکند. ا بیرا تکذ یاله یایانب میخالف فطرت خود دا  بر که

  .شوند ینم تیاشخاص با قرآن هدا
ندارد؛  یقرآن منافات تیدعوت و هدا تیمطلب با عموم نیا البته

 هنیمنحرف کرده و زم  را  چون شخص به دست خود فطرتش
هر کافر و  میدان یم یبرده است. از طرف نیخود را از ب افتنی تیهدا
 تیقرآن قابل هدا هلیوس اگر فطرت سالم داشته باشد به یمشرک
  است.
  دارد: ریدو تفس  مورد بحث  یهآ  در  تقوا البته
از قرآن  یمند آوردن و بهره مانیو سبب ا امنش ،یفطر یتقوا) ۱

  .است
با   و مالزم  معادا، به مبد مانیکه خود متوقف بر ا یشرع یتقوا )۲
فرد  مانیکه درجات ا زانیو نبوت است و به هر م یبه وح مانیا
او از  یمند بهره جهیخواهد شد و در نت شتریاو ب یشود تقوا شتریب

  به  اساس، افراد مختلف با توجه  نیا  . بر خواهد شد شتریقرآن ب
  .[31]شوند یمند م خود از قرآن بهره یتقوا  تدرجا

ویل نظرات راهگشایی دارند که ادر بحث تبیین ت ییطباطباعالمه 
  لفظی  داللت  ویل را از سنخاایشان تدر فهم این مقام کارساز است . 

داند و ذیل تفسیر  می  خارجی  اند، بلکه آن را از قبیل حقایق ندانسته
گوید که  عمران به تفصیل در این باب سخن می آله هفت سور هآی

  کنیم : نقل می  را  آن هگزید
صورت یا  سان نسبت معنی به  ویل شیء به خود آن بهات نسبت"

،  مفهومی آن هویل یک آیه، جنبامقصود از ت، استحقیقت به مثال 
بلکه  ،موافق و مخالف و از نوع معنای لفظ نیست  مفهوم   از  اعم
امور خارجی است؛ آن هم نه به این صورت که   سنخ  ویل ازات

ویل از سنخ امور ات  ، بلکه بگوییم  ویل آناخارجی خبر را ت مصداق
به مثال و   ممثل  ، نسبت مخارجی است که نسبت آن به آیه و کال

  ویل از قبیل امور عینی واالیی استاباطن به ظاهر است. بنابراین، ت
از قلمرو تقیدات لفظی است و نسبت آن با الفاظ تنها به   برتر  که

  .[13] "باشد به اذهان می  آن  ساختن سبب نزدیک
قمی در قرن سوم و   تفسیر  کتاب  گفت از میان مفسران، سه باید
قرن   در  دنبال آن تفسیر عیاشی در قرن چهارم و تفسیرالبرهان به

أبوالحسن " دارند در این مقام این روایت را بیان می یازدهم عیناً 
حدثنی أبی، عن یحییبن أبی "بن هاشم، قال   إبراهیم  بن  علی
أبی بصیر، عن أبی   ، عن ، عن یونس، عن سعدان بن مسلمرانعم

بیان "  قال  للمتقین  هدی ؛فیه شک ال (ع)الکتاب علی"، قال )ع(عبدهللا
را  "الکتاب  ذلک"  ویلا، ت  سه تفسیر فوق در، [34-32] "لشیعتنا

.  دهند می  اند، لذا هدایت را به شیعیان نسبت دانسته (ع)حضرت علی
چه این مفسران تصریح به اختصاص  قابل توجه اینکه اگر هنکت

لحن کالم ایشان و تمسک به   از  ولیاند،  هدایت به متقین نکرده
  . را استنباط کرد صیصتوان تخ این روایت می
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به   خود  نورالثقلین  میان این دسته تفاسیر، حویزی در تفسیر  از
حمزة عن  أبی  بن علی  و بإسناده إلی" کند روایت دیگری اشاره می

سألت الصادق جعفربن محمد " القاسم قال بن أبی یحیی
فیه   ریب  ذلک الکتاب ال"ألم*  عزوجل  م عن قول هللاعلیهماالسال

  علی ۀالمتقون شیع" فقال "یؤمنون بالغیب  الذین"*  للمتقین  هدی
  .[35]" الغایب ۀالسالم و الغیب هو حج  علیه
تفسیر مذکور   ، با سهاستهدایت مختص شیعیان   اینکه  نیز در او
  .را اشاره کرده است  تخصیص  بود، ولی از روایت دیگری این  نظر هم
بر تفسیر هدایت، به   عالوه  هستند کههم مفسران  ه دیگری ازدست
  آن  تصریح به اختصاص و وجه  ، ولی اند اشاره کرده  هم  متقین  ویلات

  توان نظر این دو مفسر را حاصل جمع نظرات اند. می را نیز ذکر نکرده
  التفضیل با  لقواعد  نزیلدر تفسیر شواهد الت حسکانیدانست.   سابق
ویل ابیان و نور تفسیر کرده است و ت  روایتی، هدایت را به  به  استناد

  :داند می (ع)طالب بیا بن علی متقین را
  حدثنا علی"علیه من أصله، قال   بقراءتی  عقیل بن الحسین أخبرنا"
عثمان بن   حدثنا"  قال ،محمدبن عبدهللا  حدثنا"  قال ، الحسین  بن

حدثنا عبدهللا بن ثابت المقرئ، "أحمدبن عبدهللا الدقاق ببغداد، قال 
صالح عن مقاتل، عن  أبی حبیب  بن  الهذیل  حدثنی أبی، عن"قال 

قول هللا عزوجل: ذلک الکتاب ال   فی  عباس  بن  عبدهللا  عن  الضحاک
بیانا و یعنی  یریب فیه یعنی ال شک فیه أنه من عندهللا نزل هد

عین، اتقی  ۀبالله طرف  بن أبیطالب الذی لم یشرک نورا للمتقین علی
بغیر  ۀو أخلص لله العبادة، یبعث إلیالجن نالشرک و عبادة األوثا
  .[36] "حساب هو و شیعته

  از  در این تفسیر نیز به تخصیص تصریح نشده است، ولی اگرچه
برداشت  (ع)بیان این مفسر هم اختصاص هدایت به حضرت علی

  شود. می
دیگری که به این شکل عمل کرده، مراح لبید لکشف معنی  تفسیر

تفاسیر عرفانی  هدر زمر  که  القرآن المجید است. صاحب این تفسیر
، هدایت را به معنای رحمت اخذ کرده، متقین را امت رسول است
یا  نمتقین را شیعیا  که  دانسته است. او برخالف تفاسیر قبل (ص)خدا
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل که از اهل سنت هم   تفسیر  در

دانسته، این تفسیر متقین را  (ع)ویل آن را خود حضرت علیا، تاست
  دانسته (ص) قرآن کریم و رسول خدا  به  مختص مسلمین و معتقدان

  .[37]تر از مفسران قبل گرفته است آن را گسترده هاست و دامن
  تقوای  و وجود هل به هدایت اولیه بودیمفسر قادر هدایت تامه، 
در قول ، ولی کردهبه آن تصریح  و غالباً  دانستهابتدایی را شرط 

کسب تقوا نیست، بلکه  هبه دنبال زمین هدایت تامه منحصره، مفسر
، ولی  داند می  صالحیت برای هدایت تمام بشر  صاحب  قرآن را

هستند که از این فیوضات معتقد است از میان بشر، فقط متقین 
  شوند. کنند و هدایت می استفاده می

  آمده است:  چنین  تبیین این قول در تفسیر بحرالعلوم در
بیان لجمیع الناس، فکیف أضاف إلی المتقین   : فیه قیل فإن"

ألن المتقین هم الذین ینتفعون بالبیان، و یعملون  :قیل له ؟ۀخاص
البیان  حاصلۀ ، صار فی الحقیقبه فإذا کانوا هم الذین ینتفعون

مردم است، پس  هکه در قرآن ، بیان برای هم  شود  لهم: اگر گفته
شود، چون  چگونه به متقین نسبت داده شده است ؟! به او گفته می

  آن عمل  و به  برند می سود فقط متقین هستند که از بیان قرآن
در حقیقت، که فقط آنان از بیان سود ببرند،  کنند. پس زمانی می

  ".حاصل بیان برای آنان میگردد
چنین   قول  این  به  در تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن  طوسی شیخ

  کند: اشاره می
و إنما خص المتقین  ۀمن الضالل للمتقینۀنور و ضیاء ودالل معناه"

حیث أنهم هم الذین اهتدوا به و   من  بذلک و إن کان هدی لغیرهم 
، اگرچه هدایت  کرد  مخصوص  همانا متقین را به هدایت ؛انتفعوا به

  هستند که بهها برای دیگران نیز هست، به این دلیل که فقط آن
  .[38]" اند اند و از آن سود برده قرآن هدایت گشته دایته

البیان فی تفسیرالقرآن اینگونه بر این   جامع  نیز در تفسیر طبری
  مطلب اشاره دارد:

لغیر المتقین، و رشادا لغیر المؤمنین لم یخصص هللا  لو کان نورا و"
جمیع المنذرین   عزوجل المتقین بأنه لهم هدی، بل کان یعم به

ولکنه هدی للمتقین، و شفاء لما فی صدور المؤمنین، و وقر فی 
و هدایت برای  وراگر ن ؛آذان المکذبین، و عمی ألبصار الجاحدین

  ههم  داد، بلکه اختصاص نمی منین بود، خدا آن را به متقینوغیرم
فرمود، ولکن هدایت برای متقین و شفای قلب  منذرین را می

منین و سنگینی در گوش دروغگویان و کوری چشمان مخالفان وم
  .[39]" قرار داد
هدایت   تبیین  ل به قول مصداق منحصره، براییمفسران قا غالب

إنما " هه آیهمگانی قرآن و اختصاص این هدایت قرآنی به متقین، ب
 (ص)استشهاد کردند، به این بیان که پیغمبر "أنت منذر من یخشاها

که فقط کسانی که صفت خشیت   آنجا  ، ولی ازاستمنذر تمام افراد 
داشتند، از انذار ایشان سود بردند. لذا خداوند متعال انذار را فقط به 

  .[28]نسبت داده است هاآن
 ١٤قرون   در  قائالن  که اکثرامه قائلین به هدایت تقول گروه  برخالف

 هقول در اغلب قرون وجود دارند. نکت  این  ، قائالن متمرکز بودند ١٥و 
دیگر اینکه از میان مفسران اهل سنت، تعداد زیادی به این قول 

توان گفت مفسران کهن اهل سنت قریب  می  حتی  یا  گرایش دارند
قول را اتخاذ کرده بودند. این قول از کتب تفسیری  همین  اتفاق  به

  در  سنت  بحرالعلوم و جامع البیان فی تفسیرالقرآن از علمای اهل
قرن پنجم   قرن چهارم ظهور کرد و از علمای شیعه، شیخ طوسی در

  از کسانی بود که این قول را در میان امامیه ترویج کرد.
  

  هدایت و تقوی رابطه
شده در این قسمت برای تبیین رابطه  ب گفتهبا توجه به مطال

 ۲هدایت تامه و شکل  ۱هدایت و تقوی از شکل استفاده شد. شکل 
  دهد. هدایت منحصره را نشان می

  

  
  هدایت تامه )۱شکل 

  

  
 منحصرههدایت ) ۲شکل 

  
  اجتماعی سالمت و تقوا
عدم کنترل عوامل  امروز ینیاز مشکالت مهم در جهان ماش یکی

 یواال تیو سقوط شخص یفرهنگ انیانحراف و فقدان راهنما
تکامل آنها و ، ها یتنقش تقوا در رشد شخص، بنابراین است یانسان
و به عنوان  افتهیخود را  یواقع تیاهم یاز انحراف روح یریجلوگ

و در نتیجه سالمت ها  اصالح ساختار انسان یبرا یدرمان اصل

مندی از بهره هدایت الهی
 هدایت تامه

 تقوا

مندی از بهره تقوی
 هدایت تامه

 هدایت الهی
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  .شود میمطرح اجتماعی 
عنصر  کیبه  لیو تبد  رهیو ت  ناپاک ط،یمح یروابط خارج ریثتا

 طیدر مح یفرهنگ انیتر فقدان راهنما و از همه مهم  خطرناک شده
 ریانحراف در مس  عوامل  کنترل  خانواده و خارج از خانواده و عدم

و  یاجتماع  اتیاست که ح یبتیمص نیو تقوا، باالتر لتیفض
مختلف علم و صنعت  یها اجتماع را در جنبه نروزافزو اتیترق
ر هستند قاد تقوا یو ب نید یب، فاسد انیراهنما .دینما یم دیتهد
اکثر افراد فعال  بار آورند که عمالً به  یجبرانقابل ریغ  یها نایز  چنان
 فیافراد ضع ایی هپرارزش کشور را به عد یها هیسرما  یعنی  مملکت

  از  .دهند  جامعه لیتحو تیشخص یکنند و افراد ب لیو وامانده تبد
و سالمت اجتماعی تکامل ، ها یترشد شخص دررو نقش تقوا  نیا

  .کند یم دایپ  را  خود  یواقع تیاهم
سالمت معنوی به بعد از حیات مادی نیز گسترده شده و   دامنه

صف سوره اخروی است (  و سعادت  ، سالمت منانهونتیجه زیستن م
اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته "و  )۱۱و  ۱۰آیات 

 "بود خواهد های بهشت برین محل پذیرایی آنان  ، باغ انجام دادند
به حیات   ، دستیابیتقویتیجه منطقی ن. )١٠٧ آیه کهفسوره (

، سوره ٢٠١ آیه بقرهسوره حسنه در دنیا و زندگی حسنه در آخرت (
سعادت و رضوان الهی   به  و سرانجام دستیابی )۱۵۶آیه  اعراف

  دنیا  ) در سرای جاویدان آخرت است و در این٧٢آیه توبهسوره (
عناداری زندگی رضایت خاطر و م ،آرامشبه مدارج عالی از   دستیابی

 نتیجه سالمت معنوی توحیدی به [40] است، اما با محوریت توحید
ای انجام  کار شایسته  هرکس"  نیز تعبیر شده است "طیبه حیات"

به حیاتی   را  ست، اوامن ویا زن، در حالی که م باشد دهد، خواه مرد
  ).۹۷ آیه نحلسوره ( "داریم پاک زنده می

تنها خود  شوند، یکه بر جسم وارد م ییها بیگونه که در آس همان
و   کند یاحساس درد و رنج م ماً یاست که مستق دهید بیفرد آس
و احساس درد او ناراحت و نگران  یتاب یو دوستان از ب  انیاطراف

خود  یعنیاست؛  نیچن زین یو روان یروح یها بیهستند، در آس
از  شیاختالل حواس نشده باشد، ب رکه دچا یشخص در صورت

هم  ییها بینمونه، در آس ی. براکند یدرد و رنج م  احساس  گرانید
رنج  نیشتریب شوند، یوارد م یواسطه گناه به روح و جان آدم که به

گناه را   بد  یبو نیو اول شود یرا خود شخص متحمل م یو درد روان
خودتان را با استغفار " فرمودند (ص)رسول اکرم کند، یخود استشمام م

  بر  اگر  اما، [41]" بد گناه شما را رسوا نکند یتا بو دیمعطر کن و توبه
حال سوختن است، درد و   در  نکهیا  با ،یادراک یقوا بیاثر تخر
فرد  کیاست که  یحاالت نیبدتر نیا ،نکنداحساس  یسوز آتش
و  ماریب نکهیبا ا  رای؛ ز شود  آن مبتال به ممکن است دهید بیآس
آنچه را به آن  ای داند ینم ماریرا ب  خود  اصال ایاست  دهید بیآس

  صورت، به نیو در ا کند یقلمداد نم یجد بیمبتال شده است آس
 زیخود ن یمداوا یبرا گرانیو از اقدام د ستیو درمان ن  دارو  فکر
  .کند یم  یریجلوگ
  به  در موضوع تقوا، ما را  قرآن  اتیو آ  اتیروا، مجموع اخبار  مطالعه

آنها،  یکه قبل از بررس کند یم ییم راهنمایسلسله آثار و عال  کی
  که  نیو آن ا میکن یمهم جلب م  نکته کیتوجه خوانندگان را به 

 کهشود  یم  میتنظ  بیترت نیآن به ا یمتقوا و عال نیب ریز   معادله
و لکن دارند م و صفات را یعال نیتقوا هستند ا یکه دارا یکسان"
وجود داشته باشد  یآثار در کس نیا  از  موقع  که هر ستیطور ن نیا

الزم اعم تقوا  نهایدارد (و باصطالح علم منطق ا  حتما تقوا را
  ).باشند یم

در راه   و انفاق  عهد  به یو وفا مانیا لیاز قب یاست که صفات واضح
با تقوا   همراه  خود را دارد که یارزش واقع یوقت غیره، خدا و صبر و

 باشد یافعال خداپسندانه تقوا و محور آن م نیمغز تمام ا رایباشد ز
کس به عهد خود  هر یآر" آمده است نیچن دیمج  قرآن  در  چنان که

را دوست  زگارانیباشد که خداوند پره  زگاریو پره  ترس وفا کند و خدا
  ).۷۶عمران آیه  " سوره آلدارد

 هودانی(مانند  بستندو مسالمت   صلح  عهد  چنان که چندبار با تو"
با تو، راه   عهد  را در هر مرتبه شکستند و در حفظو عهد ت )ضهیقر یبن

؛  کردند یاری(و دشمنان اسالم و مشرکان مکه را  مودندیتقوا نپ
  ).۵۶سوره انفال آیه 

 ردیگ شیپ یزگاریو به پره کند یانفاق م کس که در راه خدا  آن  اما"
 (در دو عالم) کند ما هم البته کار او را قیتصد  را  یاله کین یو جزا

  ).۶تا  ۴" سوره اللیل آیات  میگردان یم  سهل و آسان
که از  یی شوند بهره زگاریآورند و پره مانیو محققا اگر آنان ا"

" سوره بقره آیه خواهد بود زیهر چ  از  آنها شود بهتر بیخداوند نص
۱۰۲.  

)که ثبات و تقوا  ابندی  ظفر  ه(البت شوند زگاریکرده پره شهیاگر صبر پ"
  ).۱۸۵عمران آیه  " سوره آلسبب قوت اراده در کارها است

ارزش  دارای در مدار تقوا  صفات  نیا  تمام دیکن یکه مالحظه م چنان
و رفتار افراد در جامعه با سالمت معنوی آنها ارتباط  هستند یواقع

  مستقیم دارد.
به سختی دسترسی محقق توان  های تحقیق حاضر می از محدودیت

به برخی نسخ خطی و همچنین گستردگی موضوع اشاره کرد که با 
 . هرشونده یتوجه به فرمت مقاله ضرورت داشت، مطالب مختصر ارا

چند محقق تالش نمود تا مفاهیم مربوطه را به حد کفایت توضیح 
درستی تبیین نشده  رود که برخی مفاهیم به دهد، لیکن بیم آن می

  باشند.
که پژوهشگران دانشگاهی، نسبت به تعریف  شود میلذا پیشنهاد 

های دانشگاهی در  ها و رساله نامه موضوعات مشابه برای پایان
  .های علوم قرآن و حدیث و علوم اجتماعی، اقدام کنند رشته

  
  گیری نتیجه

 هدایت به ادامه مسیر تقوی، و ابتدا مرحله در متقین در بیان قرآن،
 قرار  الهی  هدایت دو پرتو در و اند جسته بهره آن  از و  دارند نیاز  الهی
 .است شده یاد ثانویه و اولیه هدایت به آن از که اند گرفته

 در مراتب  این  که  دارد مختلفی مراتب الهی هدایت همچنین،
 تمام به ارشاد باب  از الهی هدایت. دارند مستقیم اثر تقوا درجات
 و هدایت ازدیاد باب از متقین با نسبت در ولی گرفته، تعلق ها انسان
 تبعیت خودداری از که گفت توان می. تقواست ازدیاد  آن  پی  در

 .تقواست از محرومیت نتیجه، در و  گمراهی  سبب الهی، هدایت
هدایت بر تقوی اثر مستقیم دارد و هدایت الهی برای  همچنین،

اند در حال ازدیاد  گرفتهمتقین و آنهایی که در مسیر تقوی قرار 
در جنبه   تقوا. جنبه دارند دو هم به نسبت در هدایت و است. تقوا

اول زمینه دریافت هدایت الهی است و در جنبه دوم هدایت الهی 
توان نتیجه گرفت این  شود. آنچه از این بحث می منجر به تقوی می

هر است که هدایت الهی و تقوی رابطه دوسویه مشدد دارند یعنی 
شود و همچنین  تر می چه بر تقوی افزوده شود هدایت الهی فزون

هر چه هدایت الهی چراغ راه متقین شود، بر درجات تقوای ایشان 
البته باید چنین گفت که اگر هدایت را بر معنای  شود. افزوده می

تام آن اخذ کنیم متقین قبل از نیل به تقوی نیز مانند همه 
اند و فرق ایشان با دیگران استفاده  دار بودهها از هدایت برخور انسان

و پیروی از هدایت اولیه برای نیل به مراحل باالتر تقوی بوده 
است.آن هدایت اولیه بر مبنای هدایتی است که فطرتًا برای همه 

ها توسط ذات اقدس ربوبیت در نظر گرفته شده است. در یک  انسان
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های  راندن پایهتوان گفت طی مراتب تقوی چونان گذ کالم می
های اولیه توجه کند به  مختلف تحصیلی است که اگر فرد به هدایت

شود وگرنه در مراحل اولیه مردود  مراحل باالتر هدایت نایل می
های بسیار تاثیرگذار بر سالمت  شود. تقوای الهی یکی از مولفه می

تک افراد  اخالقی فرد و در نتیجه سالمت اجتماع است. اگر تک
ه سوی تقوای الهی حرکت کنند در نتیجه اجتماع مورد نظر جامعه ب

  شوند. به سالمت هدایت می
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