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  دهكيچ
و  ياسـت كـه انحرافـ آنم يراه مستق؛ م استيو مستقست يش نيك راه بي، صراطقرآن  در عرف

ه بـر همـ هكـاسـت  يشـاهراه، صـراط. يانحرافـ يهـاراهدر آن نباشد بر خالف  يا كژي ياعوجاج
مستقيم صراط  يكل و يچند سب، ان خدا و بندگانيم. و احاطه دارد يبرتردن به خدا يرس هاي»ليسب«

ك يـبه  درواقعهمه ، اندم نقل كردهيصراط مستق دربارهكه مفسران  يگوناگون يهاريتفس. برقرار است
ق يه راه و رسم رساندن خالك يو عمل ياعتقاد يهادر جنبه يالهآيين  ن ويهمان د: گردديز باز ميچ
مفهـوم ، اقوال گوناگون يبررسو  يريو تفس يليتحلـ  يفيبه روش توص مقاله حاضر. نديخدا سويبه

ق يان مصـادير بيات و تفاسيدر روا گوناگوناقوال و اشارات . دهديح ميم را ترجيعام از صراط مستق
ظهور . ده شده استيشكر يم به تصوياز صراط مستققرآن  تيروا در مقاله حاضر. است عامن مفهوم يا
ت يـلكدگاه با ين ديد ايآيم نظربه. ار استكاست آشقرآن  ه عصاره تمامكدر سوره حمد  ريتصون يا

  .م سازگارتر باشديصراط مستق ين معناييات در تبيو رواقرآن  يهاآموزه

  .ثيحد، قرآن، تيهدا، مصداق، ميصراط مستق: يديلكواژگان 
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** Email: sedghi@atu.ac.ir 
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  مقدمه
دن يرسـ هـاي»ليسب«ه بر هم هكاست  يواحد است و شاهراه يخدا امر» صراط«

ل يبارها نام صراط و سب، دشيالم مجكدر ، خداوند متعال: و احاطه دارد يبرتربه خدا 
را  يمتعدد يهالياما سب، ندادهم به خود نسبت يصراط مستق يكجز  اينكه را برده و با

م و يان صراط مستقيم: ندامطرحها ن پرسشيا، ن مورديدر ا. به خود نسبت داده است
پاسخ به  تحقيق حاضرتالش  ؟ستيچم يصراط مستقمصداق ؟ هست يل چه نسبتيسب

 ارائـه يگونـاگون يرهايم تفسـيصراط مستق مصداق دربارهمفسران . ستهان پرسشيا
امبر و امامـان يـبـه پ يبعض. قرآنمعناي به يبعض. اسالممعناي بهآن را  يبعض: اندكرده
 انـدر نمـودهيتفسـ، كنـديكه جـز آن را قبـول نم» اهللا«آيين  آن را به ين و بعضيراست

هـر ، وارد شـده بـارهدراين يكه در منابع اسالم ياتين روايهمچن) ١٢٥: ١٣٨٩، صدرا(
 ين معـانيـا يلـكمفهوم ، نويسنده نظربه. انداشاره كرده مسئلهن ياز ا ياهيكدام به زاو

  .است يو عمل ياعتقاد يهادر جنبه يالهآيين  ن ويهمان د
ه بـه چنـد كـده است يات به چاپ رسيدر نشر يآثار، نه موضوعيشيدر ارتباط با پ

اي در مقالـه زادهنيخـوان محمدحسـينو  يد قاسـميسـع: شودمي اشارهآنها  مورد از
(پژوهشـنامه معـارف  انـدردهك يبررس يعربابن ر و آثاريصراط را در تفاس يلكمفهوم 

 ييدر حـوزه معنـا ين همـانيـرابطـه ا، يد امـاميوند و سعد زهرهيسع ؛)١٢قرآني، ش
هـاي قرآنـي در ادبيـات، پـژوهش( انـدردهكـ يم را بررسيصراط مستق يانونكعبارت 

ث را يو حـدقـرآن  م دريصـراط مسـتق يتـينقـش ترب، ييبابايحاج درضايحم ؛)٦ش
) ٣( زانيـر المياز تفس ييرهنمودها، يادر مقاله ين سوزنچيو حس 1رده استك يبررس

ن يـدام از اكـهـر ، شودمي مالحظه كهچنانهم 2.نموده است يم را بررسيصراط مستق
 مسئلهاز موضوع مقاله ماست و در پاسخ به  يو عموم يمحدود به بخش جزئ، مقاالت

                                                   
 ١٣٩٤، سال٢٩نامه اخالق، دانشگاه معارف اسالمي، شماره پژوهش .١
 ١٣٨٤، سال ٥٨مجله رشد، آموزش قرآني و معارف اسالمي، آموزش و پرورش، شماره  .٢
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ن مصداق صراط ييمقاله ما در تب ؛ درنتيجهنديآنمي به حساب يپژوهش ما مقاله مستقل
بـه  يريو تفسي ليتحلـ  يفيروش توصو  يبا بررس مقاله حاضر. م مستقل استيمستق

ت از صراط ايروا وقرآن  در اقوال گوناگونهمه اشارات و  هكده است يجه رسين نتيا
ه به صورت صراط كاست  يالهآيين  ن ويآن د گردد وبرمي يلكاصل  يكم به يمستق
 تيـروا در مقالـه حاضـر نيهمچنـ. ندكيت ميخدا هدا سويبهمخلوقات را ، ميمستق

 در پاسـخ بـه مسـائل پـژوهش. ده شـده اسـتيشـكر يم به تصوياز صراط مستققرآن 
ن يـضـرورت ا ؛ بنـابراينشـودميده نيـصـورت دنيدب يمستقل يق علميتحق، حاضر

ه در يـق پايـتحق عنوانبهد توانميقابل توجه است و ، آنبودن ييمبنا جهتبهپژوهش 
  .ديآ كاربهقرآن  ير موضوعيتفس يو عمل يعلم يهابرد جنبهشيپ

 گردد:درراستاي آشنايي بيشتر با واژگان مرتبط، به موارد ذيل اشاره مي :شناسيواژه
 ،ل و سـبليمانند سب ؛ همچنيناندهم گفته »سراط« آن را. راه استمعناي به: صَراط

مـذهب  ،معبر و معابر ،مسلك و مسالك ،مورد و موارد ،منهاج و مناهج ،ق و طرقيطر
هـا ن واژهيـا يتمـام ؛)٣٩٦ :٢ج ،١٤١٢، اصـفهاني راغـب( شرع و شوارع ،و مذاهب

  .اندوه و روشيش ،كمسل، راهمعناي به
ا اضافهي ين واژه اگر با صفتيا. مفرد است و جمع ندارد ياواژه ان معنيدر اصراط 

 ذكر شـدهقرآن  بار دريش از سير است و بيراه خبودن مالزم يدر معن ،نرود كاربه يا
 ميبار با واژه جحكيتنها ؛ ف شده استيد توصيحم و زيعز، ميشتر با صفت مستقيبو 
  .رفته است كاربه

ما بـه ياسـت و مسـتقر يانش خيا پايست كه يش نيك راه بي، صراطقرآن  در عرف
راه ، كنـديم يدوزخ راهبـر سـويبهاسـت كـه  يميراه مسـتقيا  رسديرضوان خدا م

 يهاراهدر آن نباشد بر خالف  يا كژي يو اعوجاج يم هم همان است كه انحرافيمستق
  ).همان( يانحراف

ن يـبه ا؛ رديپذيآن را نمغير ه خدا از بندگانشكاست  ين حقيم آن ديصراط مستق
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، رسـانديو راهرو خود را به بهشـت م كه سالك شودمين صراط گفته يهم به دل يدل
) ٢٦ :٤ج ،١٣٧٥، يحـيطر( .رسانديش را به مقصد مكصراط راهرو و سال كهچنانهم

ه راه و روشـش روشـن اسـت و در آن ك ينيد، نيد ؛ يعنيميصراط مستق اساسبراين
  .ستين يانحراف و اعوجاج

باشد و  يق آن است كه راست و بر خّط مستوياستقامِت طرد يراغب گو: استقامت
  ).٦٩٣ :ق١٤١٢، اصفهاني راغب( كننديه ميق حّق را بآن تشبيطر

؛ يرخواهيلطف و خ ياست از رو راهنماييارشاد و  يبمعن) بضّم اول» (يُهَد«
 يبمعن» اْهِتَداء« اندگران فقط داللت گفتهيد يول ،استكردن تيافتن و هدايت يهدا
). ١٠٨ ونس/يـ( »ِلَنْفِسِه يْهَتِديَفِإنَّما  يَفَمِن اْهَتد«ت اسـت يافتن و قبول هدايت يهدا
؛ ٨٣٦ ق:١٤١٢(راغـب اصـفهاني،  لطف است ياز رو راهنماييداللت و ، تيهدا
  ).١٤٦ :٧ج، ١٣٦٧، يقرش

، ر و حركـت در آنياست كه س يقيطر معنايبهصراط : ييخو اهللاآيت اعتقادبه
، رساندين راه راست كه انسان را به مقصد ميا يگاه. رسانديرا به مقصود م انسان

در لغـت » قيـطر« كهچنانهم. است يحسغير و يست بلكه معنوين يراه محسوس
 شـودميز يـن يحسغير و ياست كه شامل راه معنو يجامع و عموم يمعنا يدارا

  ).٦٣٦ :١٣٨٢، ييخو(
ن يل است و ايق و سبيطر معنايبهدر لغت ، صراط: ديفرمايم طباطبائيعالمه 

م كـه يد بـدانيـبا، ميكـرقرآن  عرف و اصطالح ازنظر، اما يكديگرند ك بهيدو نزد
ن يـان كرده كـه ايب آنگاه و ف كردهيصراط را بوصف استقامت توص يتعال يخدا

، طباطبـائي( ند كه خدا بر آنان انعام فرموده استيمايپيم يم را كسانيصراط مستق
  ).٤٥ :١ج ،١٣٧٤

ن حـق و يـد يعنـيراه خـدا  يدر معنـاقـرآن  اتيآقريب به اتفاق صراط در اكثر 
از آن راه مقصـود  گفـتتـوان مـيات ياز آ يرفته است و در بعض كاربه عت حقيشر
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  ).٢٣ /صافات ؛٢٢ /ملك ؛٨٦ /اعراف(ر.ك: است  يمعمول
رفته و  كاربه ينيبه مفهوم دقرآن  گردريد يهاه همانند واژهكاست اي واژه، ِصَراط

  .م همراه استيمعموال با صفت مستق

 لينسبت صراط و سب. ١

آنهـا را صـراط و و  ل را بـردهيبه دفعات نام صـراط و سـبقرآن  در يمتعال يخدا
، م بخود نسـبت نـدادهيك صراط مستقين تفاوت كه بجز يبا ا، خود خوانده يهاليسب
ان خـدا و بنـدگان يـم: شـودميمعلوم ؛ پس را بخود نسبت داده يچند يهاليسب يول

َن يَوالَِّذ«: اسـت ل فرمودهيسب دربارهمثًال ، م بر قرار استيك صراط مستقيل و يچند سب
خـود  يهاليسـب سويبهما ، كه در راه ما جهاد كنند يكسان و :نَُّهْم ُسُبَلناينا َلَنْهِديجاَهُدوا ِف

 ميانبـهم يهرجـا صـحبت از صـراط مسـتق يول ،)٦٩ /عنكبوت( »ميكنيشان متيهدا
» ... همينعمت علأن يصراط الذ ...« :هيجز در آ ديگرازسوي .دانسته است يكيآن را ، آمده

 يكسـه م را بيچ مورد صراط مستقيدر ه، از بندگان نسبت داده يكه صراط را به بعض
فـه از خلقـش يچندجا به چنـد طاكه آن را در  ليخالف سبهب، ق نسبت ندادهياز خال

ِب«: است فرمودهو  نسبت داده خدا رسوله جا آن را بكي، نسبت داده ، يِليُقْل هِذِه سـَ
خـدا  سـويبهرت يكه مـردم را بـا بصـ ل من استين سبيبگو ا :ٍةَريَبِص ياللَِّه َعليَأْدُعوا ِإَل

: است فرمودهو  داده كاران نسبتگر آن را به توبهيد يجا). ١٠٨ /وسفي( »دعوت كنم
). ١١٥نسـاء/  ؛١٥ /لقمـان( »درگاه من رجـوع كنـده كس كه براه آن :يَل َمْن َأناَب ِإَليَسِب«

  .»َنيِل اْلُمْؤِمِنيَسِب«: فرمايدميو  نسبت داده مؤمنانآن را به اي هين در آيهمچن
بـه اخـتالف و  ل متعدد اسـتيسب ؛ چونم استياز صراط مستقغير ليسب بنابراين

؛ اسـت يكـيكه ، ميبه خالف صراط مستق، شودمياحوال رهروان راه عبادت مختلف 
 :صيبا تصرف و تلخ( شودمي يبدان منته يفرع يهاراهاست كه همه  يمانند بزرگراه

  ).٣١ :١ج، ق١٣٩٣، طباطبائي
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است كـه بـه  يفرع يهاراهل آن يسب يمعنا: گفت توانمي با آنچه گذشت باتوجه
 يممكـن اسـت بـرا. اسـت يصراط همان راه اصل يگردد و معنايم يمنته يراه اصل

كه از اطراف و اكنـاف  يفرع يهاراه يشتر نباشد وليب يك راه اصلي، يارفتن به نقطه
هرجـا ، ديگرعبارتبـه. گردنـد يآن راه منتهـ همـه بـه باألخرهمتعدد باشند و  ،ديآيم

 هفـته يـدر آ اگـر و اسـت دانسته يكيآن را  ،ان آمدهيه بم بيصحبت از صراط مستق
 ه آنـانكـن اسـت يلش ايدل. ق نسبت داده استيم را به خاليصراط مستق، حمده سور

گوش ، هاگوش و چشم و عمل آن درواقعاند و دهين مقام رسيا به يبراساس انعام اله
 ييگـو، شـودمينسبت داده اينها  به يارك يوقت؛ پس شده است يو چشم و عمل اله

  . هستنداهللافةيخلاينها  ؛ چونبه خود خدا نسبت داده شده است مًايمستق
 مثل، خدا يهاليم به سبيمثل صراط مستق، گفت توانمي ليدر نسبت صراط و سب

، دارد ياش حـاالت متفـاوتيانسان در زندگ يكه بدن كطور همان. روح است به بدن
همان انسـان غير ينيجن درحالانسان ؛ مثًال است در همه حال روح او همان روح يول

در همـه آن اطـوار و  روح او همان روح است حالدرعين يول، است يدر سالخوردگ
مـرا «: ات استين آين مطلب ايشاهد بر ا. با بدن او همه جا متحد استو  است يكي

مرا  پروردگار من يدرستهبگو ب«)؛ ٦١ /سي» (م استين صراط مستقيه اكد ينكعبادت 
» ت فرمـودهيهـدا، ميف ابـراهيـملـت حنو  مياست ق ينيم كه ديصراط مستق سويبه
هم و  م خواندهيه هم عبادت را صراط مستقكن استفاده آن است يل ايدل). ١٦١ /انعام(
  .نداها مشتركلين همه سبين دو عنوان بينكه ايبا ا، ن رايد

و  كختـه بـا شـريآم يخـالص و برخـ يه برخـكـدارد  يمتفاوت ل مراتبيسب پس
صـراط  سـويبه، هرچه هسـت، اما دورترند يتر و برخوتاهك يراه يبرخ، نداضاللت

، شـوندمي يمنتهـ او سـويبه هكـ ييهـاليه سـبكن معنا را يخداوند ا. روديم ميمستق
 بـا رعده سور ١٧ه يدر آ اند،مستقيم  صراط از يمصداق يهمگاما ، هرچند تعدد دارند

  :ندكمي انيب، از حق و باطل يليمثت
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 جـارى سـيالبى آنها اندازهبه اىخداوند از آسمان آبى فرستاد و از هر دّره و رودخانه
 بـراى) هـاكـوره در( آنچـه از و كـرد حمـل كفـى خـود روى بـر سـيل سـپس شد
 ىيهاكف نيز كنندمى روشن آن روى آتش زندگىوسايل  با آالتزينتآوردن دستبه

 سـود مـردم به آنچه ولى شوندمى پرتاب بيرون به هاكف اما آيدمى وجودبه آن مانند
  .زندىم مثالگونه اين خداوند ؛ماندمى زمين در) خالص فلز يا آب( رساندمى

متفـاوت دانسـته ، ماالتكها در گرفتن معارف و ها و فهمت دليظرف، ن مثاليدر ا
  .نداكيمت يرزق آسمان يكمانند باران به ، آن معارفه هم اينكه نيدر ع، شده

  :ثيو حدقرآن  م دريق صراط مستقيمصاد
كـه هـر راه ، خدا سويبهاست  يم راهيصراط مستق، شتر اشاره رفتيپ كهچنانهم

را  يكـه آدمـ يقـيهـر طرو  از آنسـت ياشعبه، خدا دارند سويبهق يكه خال يگريد
ن معنا كه هـر يبه ا، استم را دارياز صراط مستق ياهرهب، كنديم ييخدا رهنما سويبه

 ييخـدا و حـق راهنمـا سويبهرا  يبه آن مقدار آدم، كه فرض شود ياقهيو طر يراه
 ياگر آن راه به مقدار انـدك، م دارا و متضمن باشديكه خودش از صراط مستق، كنديم

شـتر ياگر بو  كشانديخدا م سويبهرهرو خود را كمتر ، م را دارا باشدياز صراط مستق
رهـرو  يد و شـرطيچ قيم بدون هياما خود صراط مستقو  كشانديشتر ميب، داشته باشد

 دهيرهرو خود را بلع ييراه روشن گو؛ رسانديمو  كنديت ميخدا هدا سويبهخود را 
ن سـو و آن سـو منحـرف يـد اتوانميگر نيكه د، ش فرو بردهيخو يگلو يدر مجراو 

  ).٥٣ق: ١٣٩٠، طباطبائي( رون شوديگذارد كه از شكمش بينمز ينو  شود
ت مـردم و رساندنشـان يكه در هـدا ياز صراط شودميم عبارت يپس صراط مستق

، ن اثـر خـود را بـه بخشـديـصد در صد او  تخلف نكند، ت و مقصدشانيغا سويبه
ده و از او مـان آوريكه بـه خـدا ا ييو اما آنها«: فهيه شريدر آ يتعال يخدا كههمچنان

 يهـااز رحمت يشان داخـل رحمـت خاصـيخدا يزودهب، شان كندخواستند تا حفظ
 »م اسـتيكه همان صراط مسـتق يتيهدا، كنديت ميش هدايخو سويبهو  خود نموده

و  ت رهـرو خـود تخلـف ننمـودهيرا كه هرگز در هدا يآن راه هين آيا .)١٧٤: نساء(
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  .است دهيم ناميصراط مستق، است يدائما بر حال خود باق
را بـه هـدف  كنندهريند كه سالك و سـيگويرا م يآن راه» ميصراط مستق« درواقع

ن ين راه عبارت است از ايرساند و ايو رضوان پروردگار م يبه نعمت ابد يعني يينها
او مخالفت  يك از اوامر و نواهيچ يكه مخلوق از خالق خود اطاعت كند و در برابر ه

در  ياست كه اعوجاج و انحراف يمين راه مستقياز او را نپرستد و اغير يزينورزد و چ
  ).٤٨٥ :ق١٤١٢، ييخو ر.ك:( ستيآن ن

سوره انعام ذكر شده  ١٥٢تا  ١٥٠ات يم در آيصراط مستق ين مفهوم و محتوايبهتر
ش را از يفرزنـدان خـو. ديكن يكيبا پدر و مادر ن. ديدبه خدا شرك نورزيگويم، است

قتل و كشتن را . ديك نشويزشت چه آشكار و چه پنهان نزد يهاكاربه. ديم فقر مكشيب
مانه و يپ. كه حّق است يقيد جز به طريازيم دست ميتيبه مال . ديجز به حّق انجام نده

در سـخن . به قدر وسعش مكلـف اسـتهركس  .ديوزن را به انصاف و حق تمام ده
به عهد و . شانتان باشديخوه خود و يد هر چند كه عليدادگر باش يگفتن و حكم داور

مًا يُمْسَتِق يَأنَّ هذا ِصراِط« دگيريـيآن را پ، م منين است راه مستقيا. ديوفا كن يمان خدايپ
م و قـرار ياز صـراط مسـتق يرويپ، م باالكعمل به ده ح ؛ بنابراين)١٥٣ /انعام( »َفاتَِّبُعوُه

  .گرفتن در آن است
» ميصـراط مسـتق« قيبه مصـاد يگوناگوناشارات  ات مأثور از معصومانيدر روا
  .شده است

هـا امبران اسـت و همانيـم راه پيصـراط مسـتق: «ن نقل شده استيچن امبرياز پ
، يمجلسـ؛ ٢٠ :١ج ،ق١٤١٥، جمعـهابـن( »اندشده ياله يهاهستند كه مشمول نعمت

  ).٤١ح، ٢٣٨ :٨٩ج ،ق١٤٠٣
منظـور : «فرمـود» َميالصِّراَط اْلُمْسَتقاْهِدَنا « هير آيم كه در تفسيخوانيم از امام صادق

نقل ايشان از  يگريث ديدر حد . همچنين)٨٨ح ،٢١ :همان( »راه و شناخت امام است
اميـر  ،ثيـاحاد يبرخـ در .)همـان( »ميم صراط مسـتقييبه خدا سوگند ما: «است شده
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  ).٣٣ ق:١٤٠٣بابويه، ابن( شده است يصراط معرف مؤمنان
آن : ديـفرمايم ميدر پاسخ پرسش از صراط مسـتق امام صادق يگريث ديدر حد

ا يراه در دن، ا و راه در آخرتيراه در دن: خود آن هم دوراه است. استراه شناخت خد
 يرويـا بشناسـد و از او پيـن امـام را در دنيس اكهر؛ همان امام واجب االطاعه است

ا امـام خـود را يس در دنكهرند و كياز پل صراط عبور م يامت به راحتيروز ق، دينما
  ).٢٢: همان( افتد داخل جهنميامت از پل ميزوز ق، نشناسد

َتق« ر جملـهيدر تفس ير مؤمنان عليام راَط اْلُمسـْ يعنـي « :ديـفرمايم» َمياْهـِدَنا الصـِّ
و بـه بركـت آن تـو را اطاعـت  يداشت يرا كه در گذشته بر ما ارزان يقاتيخداوندا توف

  ).٣٣همان: ( »ميتو را اطاعت كن نيزنده عمرمان يادامه ده تا در آهمچنان ، ميكرد
از . ندكير ميبه راه معتدل تفس، م رايصراط مستق، رير المنيسنده تفسينو يليزح
امبران يـه خداوند پك ينيد، ق اسالميطر: راه معتدل ؛ يعنيميصراط مستق، ينگاه و

آنان را با رسـالت خـاتم آنـان رسالت و  ردهكآن مبعوث  يو رسوالن خود را برا
ا و آخـرت يـه مـا را بـه سـعادت در دنكـاست  يزين تمام آن چياو  ختم نموده

  ).٥٧ :١ج ق،١٤١٨ ،يليزح( رسانديم
دعـا و  درواقـع» اهـدنا: «نـدكياضافه مـ، گفته يليضمن اشاره به آنچه زح يقرطب

الم كآن  زيرا ؛است ين دعا برتر از هر دعائياو  رب است سويبهدرخواست مربوب 
 يقرطبـ. نك ييواجبات راهنما يگفته شده ما را به انجام مستحبات در اداو  استخد

آن از بنـدگان غيـر هكـن خداست يم ديصراط مستق هكند كيه نقل ميحنفابن از محمد
 ،يقرطبـ( سـتينآنهـا  ركبه ذ يازين جا نيه در اكگر يچند قول دو  شودميرفته نيپذ

ن يـم را همـان ديصراط مستق، تين روايبه ا باتوجه يقرطب بنابراين) ١٤٨: ١ج ،١٣٦٤
  .دانديخدا م

َتِق« ه منظـور ازكند يكعباس نقل مابن رازيابن جر راَط اْلُمسـْ الهـام راه ، »َمياْهِدَنا الصـِّ
 از هـم يتعـدادو  ندارد يچ انحراف و اعوجاجيه هكن خداست ياست و آن د يهاد
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ان يـاز هـر آنچـه در متر عيه وسـكـم اسالم است يصراط مستقنند كيعباس نقل مابن
ل يـات تمايـن روايبا نقل ا يوطيس). ١٥ :١ج ،ق١٤٠٤، يوطيس( ن استيآسمان و زم

  .استتاب خدكاسالم و ، ميصراط مستق: ديدارد بگو
طـرف  يـكه كـمسـعود آورده ابـن مان ازيتاب شعب االكدر  يهقيه و بيابن مردو
در شـعب از  يهقـين بيهمچنـ. گر آن بهشت اسـتيو طرف د امبريم پيصراط مستق

، نيقرآن نـور مبـ: «فرمود امبريه پكند كينقل م يسكز از يسعد و او نابن سيق قيطر
  ).همان( »است ميصراط مستق، ميذكر حك

ه كن خداست يهمان د، ميصراط مستق: گفت توانميث باال يات و احاديبراساس آ
. مينكبه آن عمل و  نموده يرويد از آن پيده و ما بايما رس به امبريو توسط پقرآن  در

  .اندان به آنيم و هاديمفسران صراط مستق، ان امامان معصومين ميدر ا

 ميت به صراط مستقيدرخواست هدا. ٢

. در آن يا ثبات و اسـتواري؛ ت استيادت هدايا درخواست زي» اهدنا« مطلوب در
 يبـه راهـ ييمنظورش ارشـاد و راهنمـا» اهدنا« :ديگومي ه نماز گزار عارفك يهنگام
را بـه  ينار زده و انوار قدس الهكابدان را از او  هايه ظلمات احوال و حجابكاست 
َتِقيَم«، سيد قطـب نظربه. دياو بنما ق شـناخت راه يـدرخواسـت توف» اْهِدَنا الصِّراَط اْلُمسـْ

شـناخت و ، پـس. ِم واصل به حـق و اسـتقامت در آن بعـد از شـناخت اسـتيمستق
ن يـت خدا و رحمت او است و توجه به خدا در ايجه هدايهر دو ثمره و نت، استقامت

ن و تـرين امـر بزرگيو ا اور استين و يه تنها خدا ُمعكن است يثمره اعتقاد بر ا، امر
ت يهدا رو؛ ازاينطلبدمي و معاونت خدارا ياريدر آن  ه مؤمنكاست  يزين چينخست

د يسـ( ن اسـتيقـي يا و آخـرت از رويـن وصول به سعادت دنيتضم، ميبه راه مستق
ت يهـدا، درحقيقـتت ين هـدايا، سيد قطب به باور درواقع) ٢٧ :١ج ق،١٤٢٥، قطب

شـش و كت انسان و عالم وجـود در كان حريه مكاست  يس الهيفطرت انسان به نوام
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ِصراَط الَّـِذيَن َأْنَعْمـَت « ند وكمي جاديپروردگار عالم نظم و نسق ا يخدا سويبهاتجاه 
  .ندكمي شفكت را ين هدايقت ايت و حقيماه» اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َلا الضَّالَِّنيغري َعَلْيِهْم

د يـت بايطالب هدا: ديرده و بگوكال كاش »َمياْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتِق« در مورِد يسكاگر 
مسـلمان خداشـناس و  ؛ بنـابراينخداوند بخواهدفاقد آن باشد تا بتواند آن را از قبًال 

ت قـدم يم هـدايت است و در راه مستقيافته و واجد هدايت يكه خود هدا يكتاپرستي
مگـر ؛ طلبديت ميدوباره هدا ينماز از درگاه ذات اقدس اله درحالچگونه ، دارديبرم

در  ؟!اهدح است كه آن را از خدا بخويصح، ان آن استيآن چه را كه انسان خود در م
  :چند احتمال وجود دارد، گفت توانمين اشكال يجواب ا

ت است و بعد از آن يدر هدابودن استمرار و ثابت، هين آيت در ايمنظور از هدا .١
مـان يا سـويبهش بر شخص نمـازگزار منـت نهـاده و او را يكه خداوند به فضل خو

او ثابـت  ينعمـت را بـران يـكند كه اياز خداوند درخواست م، ت فرموده استيهدا
  .دار نگردديدر او پد ريو انحراف از مس لغزش، تيبدارد تا پس از هدا

ن يه چنـيـآ يمعنـا ؛ بنـابراينه پاداش اعمـال اسـتين آيت در ايمنظور از هدا .٢
من  يهاك و عبادتيدر برابر اعمال ن !بار الها: دارديخواهد بود كه نماز گزار عرضه م

  .من پاداش ده يبرا ـ رسانديما به بهشت ميانسان را مستقكه  ـ راه راست را
ت قابـل يرا هـدايـت باشـد زيش هـدايطلب افزا، تيد منظور از طلب هدايشا .٣

د توانـمي، ده اسـتيت رسـيك مرتبـه از هـدايـكه به  يادت و نقصان است و كسيز
  .ديرا نما يتردرخواست مرتبه كامل

است كه نـه تنهـا  يسه گانه بافتگ يهاجوابن يهمه ا، ييخو اهللاآيت اعتقادبه
ه يـرا ظـاهر آيـز سازش ندارد زيه نيبلكه با ظاهر آ شودميفه استفاده نيه شرياز آ

 سـتين يگـريز ديـدن اسـت و جـز آن چيت طلبيخواستن و هدا ييهمان راهنما
  ).٤٩٣ :ق١٤١٢، ييخو(

كه شخص مسـلمان در  يتيآن هدا: ن استيا، شانيا نظربه بارهدراينح يپاسخ صح
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حاصـل  يو ياسـت كـه بـرا يتيك نوع هداي، كندينمازش از خداوند درخواست م
ت را ين نوع هدايكند كه با رحمتش ايده است و از خداوند متعال درخواست مينگرد

  .ت كنديبه او هم عنا
 يت خصوصـيو هدا يت عموميهدا: ت پروردگار دو قسم استيهدا، يواز نگاه 

  ).٤٩٤ :همان ر.ك:( يعيتشر ياست و گاه ينيتكو يگاه يت عموميو هدا
صراط  سويبهت يال كه اصال درخواست هداكن اشيدر پاسخ به ا طباطبائيعالمه 

 ؛ چـوننـدارد يمناسـب يمعنـا، اسـت انيـن اديترنش كامليكه د ياز مسلمان، ميمستق
، كنديتر مكامل ينيدرخواست دو  م ندانستهيخود را در صراط مستق يرساند كه ويم
عت يشـربودن كـاملتر يولـ، ان اسـتيـن ادين اسالم كـاملتريهر چند كه د: ديفرمايم

درخواسـت ؛ گـريد يگـر مطلبـيد يك متشرع از متشـرعيبودن كاملترو  است يمطلب
ن اسـت كـه يـش ايمعنـا،، نيدن يدارنده كاملتر توسط ميصراط مستق سويبهت يهدا
ن يتر از امان و عمل باحكام اسالم را كاملياو  برسانتر از خودم ا مرا به مسلمانيخدا

 مـان و عمـل صـالح برسـانياز ا يمـرا بمرتبـه بـاالترو  مان كه فعال دارم بگـردانيا
  ).٣٥ :١ج، ق١٣٩٠، طباطبائي(

 خدا يسوبه هاراه. ٣

ك يـبلكه همه آنهـا از ، ستنديك صفت ني يك جور و داراي هاراهها و ليهمه سب
ا با تو عهد يآ !آدميبن يا«: فرمايدميه كه ين آيمطابق ا، شوندميم يتقس نظر به دو قسم

كـه  ينكه مرا بپرسـتيو ا؟ آشكار است يكه او تو را دشمن يطان را نپرستينكردم كه ش
م راه يدر مقابل صراط مستق شودميمعلوم ؛ پس )٦١ /سي( »؟مين است صراط مستقيا
خواننـده خـود را  يدعـاو  كميمـن نـزد«: هيـن معنا از آيا كههمچنان، هست يگريد

مـن ه بـو  د مرا اجابت كننديپس با ؛كنميمستجاب م ،مرا بخواندواقعًا كه  يدرصورت
 يفهماند بعضـيچون م ؛شودمياستفاده ) ١٨٦: بقره( »ابنديباشد كه رشد ، مان آورنديا
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  .خواننديخدا را مغير
 يكـيو  دور يكـي، اسـتخـدا دو ت سـويبهراه  هك شودمي دهين مطالب فهمياز ا

ه يهر دو راه هم بحكم آو  شان استياغير راه دور راهو  مؤمنانك راه يراه نزد، كينزد
هـر دو  يعنـي؛ رسـنديبه خـدا م كهر دو سال جهيدرنت؛ استسوره انشقاق راه خد ٦

  .نندكيخدا را مالقات م درنهايت
 يپسـت سـويبهگـر را يد يراهـو  يبلنـد سويبهك راه را يات يآ يقرآن در برخ

رفتن آن ياز پذو  ب كردهيات ما را تكذيكه آ يكسان: «ديفرمايك جا مي، دانديم يمنته
، هيـااي از)، ٤٠ /اعـراف» (شودميشان باز نيروه آسمان ب يهادرب، دندياستكبار ورز

 شود؛ چـونميشان باز يروه آسمان ب يهادرب، ستندين نيكه چن ييآنها شودميمعلوم 
درب  يبرا، ديكوبيآسمان را نم يهادربو  رفتيآسمان باال نم سويبهچكس ياگر ه

او ، كه غضـب مـن بـر او احاطـه كنـد يكس: «ديفرمايگر ميد يينبود و در جا ييمعنا
  ).٨١ /طه» (كنديسقوط م يپست سويبه

 راه را گـم كـرده، مان را با كفر عـوض كنـديكه ا يكس: «ديفرمايگر ميه ديو در آ
 سويبهند كه نه راهشان ايه دسته سومك شودميه استفاده ين آياز ا) ١٠٨ /بقره» (است

آنها كـه ، اندرت شدهيبلكه اصال راه را گم كرده دچار ح، سقوط سويبهنه و  ستباال
از عبـادت او و  ات خـدا دارنـديـمـان بـه آيند كـه اايكسان، ستباال سويبهراهشان 

ند ايآنها كسانو  شودمي يمنته يپست سويبهگر راهشان يد يبعضو  كنندياستكبار نم
و  انـدگر اصال راه را از دست داده و گمراه شـدهيد يبعضو  شان غضب شدهيكه به ا

نعمـت أن يالـذ« :ن سه طائفه اشاره كنديه مورد بحث بايبسا كه آاي و اند)نيضال( آنان
اسـت روشن . طائفه سوم باشند »نيضال«و  طائفه دوم »هميمغضوب عل« ،طائفه اول »هميعل

 »نيضـال« قيـطرو  »هميمغضوب علـ« قيطر ؛ يعنيگريق ديم آن دو طريكه صراط مستق
ات خـدا اسـتكبار يخواهد بود كه از آ مؤمنان ؛ يعنيقهرا همان طائفه اول؛ پس ستين

  ).٤٧ :١ج، همان ر.ك:( ورزندينم
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ست و يق نيك طريو  دارد ييهاميز تقسيراه مؤمنان ن؛ دارد يراه مؤمنان هم درجات
گـر يسـت كـه ديچنـان ن، افتـاده مؤمنانل يسب يعنيمان بخدا به راه اول يكه با ا يكس
ه را هـم ياگر آن بق؛ ت دارديتكامل ظرف يبلكه هنوز برا، شده باشدُپر ت تكاملشيظرف

ن ياز ا توانمين مطلب را يا. شودميم يبدست آورد آن وقت از اصحاب صراط مستق
را كه علم داده  يكسانو  كنديبلند م ،اندمان آوردهيرا كه ا يخداوند كسان: «ديه فهميآ

ه به صراحت بر درجـه داشـتن و ين آيا). ١١ /مجادله» (برديباال م يبه درجات، اندشده
  .تعدد راه مؤمنان اشاره دارد

 ميصراط مستقشرك و ظلم در  عدم. ٤

بشهادت ، ضاللت است يهر شرك كههمچنان، شرك است يهر ضاللتقرآن  از نگاه
) ١٠٨بقـره/ ( »انه را گم كـرده اسـتيراه م ،مان عوض كنديكه كفر را با ا يو كس« هيآ

ن سه ياز ا هريكو  ك مصداق دارنديضاللت و شرك و ظلم در خارج ، ن اساسيبرا
  .شودمي يمعرف يگريله ديبوسيا  ،است يگريمعرف د
چ وجه شرك ياست كه به ه يصراط، گمراهان استغير م كه صراطيصراط مستق، پس
ل كفـر و خـاطرات ياز قب، قلبو  ضاللت در باطننه؛ ابدييدر آن راه نم يضاللت وو ظلم 

يـا  تيمعص ؛ چوننه در ظاهر اعضاء و اركان بدنو  ستين يكه خدا از آن راض، ستيناشا
د ين همانا حق توحياو  شودميافت نينها در آن صراط يك از ايچيكه ه، قصور در اطاعت

 بعـد از حـق، بفرمـوده قـرآنو  ن دو مرحله را دارديد هم هميتوحو  است يو عمل يعلم
، سوره انعـام، ٨٢ه يآ). ٤٨ :١ج، ق١٣٩٠، طباطبائي ر.ك:؟ (د باشدتوانمياز ضاللت چه غير

  .است ق را اثبات نمودهيت در طريكه در آن امن، ن معنا منطبق استيز بر همين

 ميثبات قدم اصحاب صراط مستق. ٥

ثبات قـدم بـه تمـام معنـا  يدارا، ت خدايعبود درصورتم ياصحاب صراط مستق
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سـت كـه يممكـن نو  هم در بـاطنو  هم در ظاهر، هم در قولو  هم در فعل، هستند
را آنان در همه احـوال خـدا و يز؛ ده شوندين صفت دياغير م برياصحاب صراط مستق

، دارنـد ين ثبـات قـدميرا كـه چنـ يمؤمنانتازه ). ٦٩ /نساء( كننديرسول را اطاعت م
شان يلت كه برايوصف آنان را با آن همه فض، م دانستهيتر از اصحاب صراط مستقنيپائ

 سـوره نسـاء ٦٨ هيـدر آ ؛ چونم دانستهيما دون صف اصحاب صراط مستق، قائل شد
 ؛ يعنـي،كرده آنان انعام ند كه خدا براقيمحشور و رف يبا كسان مؤمنانن يا«: فرمايدمي

نفرموده و  نداقيبا آنان رف: ز فرمودهينو  نداشانياز ا: نفرمودهو  مياصحاب صراط مستق
  ).٤٩ :١ج، ق١٣٩٠، طباطبائي ر.ك:( »نداشانياز ا يكي

از  يقـدر و منزلـت و درجـه بلنـدتر، مياصحاب صراط مسـتق شودميپس معلوم 
كه دلها و اعمالشـان از ضـاللت و شـرك و  يمؤمنان يحت، خالص دارند مؤمناندرجه 

  .خالص است يظلم بكل
را دارا  ين فضائلينكه چنيبا ا مؤمنانكه شودمي روشنات ين آيتدبر و دقت در ا با

ت آن را دارند كـه خـود را بـه يهنوز ظرفو  ستنديلت كامل نيمع ذلك در فض، هستند
 ن با آنان شـونديهمنش، خودت يه ظرفيكردن بقُپر باو  برسانند مياصحاب صراط مستق

بخـدا  يمـان خاصـيعلـم و ا ينوع، هين بقيست كه ايد نيبعو  به درجه آنان برسندو 
معلـوم ، باالتر دانسـته مؤمناندارندگان علم را از  ،مجادلهسوره  ١١ هيدر آ ؛ چونباشد

است كه خـدا بـه  يعلمبداشتن همان ، مؤمناناز  »ِهْميَن َأْنَعَم اللَُّه َعَليالَِّذ« يبرتر: شودمي
  .كسب كنند ير عاديكه خود از مس ينه علم، آنان داده

 ميعدم نقص در صراط مستق. ٦

بـا ، ضـاللت، ك مرحلـه از شـركيكه  شودمي ات استفادهياز آ ياز توجه به برخ
ل بـا يكـه سـب، ل و صراط استيان سبيم يگرين خود فرق دياو  شودميجمع ، مانيا

ر يـبـه تعب. شـودميم با ضاللت و شرك جمع نيصراط مستق يول، شودميشرك جمع 
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بـه ، شـودميجمـع  يازيـم بـا امتكدست يا  ،نقص يها با مقدارلياز سب هريك گريد
از صـراط  يسكم يكه نه نقص در آن راه دارد و نه صراط مستق، ميخالف صراط مستق

كه ، هاليخالف سببه ، م استيبلكه صراط هر دو مستق، از دارديگر امتيس دكم يمستق
 يهاليكه بواسـطه آن از سـب يازيلكن با امتو  م استياز صراط مستق يمصداق هريك

ن يع، ن استيكه در ضمن ا يمياما صراط مستق، گرددياو مغير و شودميگر ممتاز يد
م بـا يصـراط مسـتق درنتيجـهو  گر اسـتيل دياست كه در ضمن سب يميصراط مستق

  ).٥١ :١ج، ق١٣٩٠، طباطبائي :گرفتن ازدهيبا ا( ها متحد استلياز سب هريك
 همـان» ميصـراط مسـتق« ديآبرمي ديمجقرآن  اتيآ يكه از بررس گونهآن هرحالبه
» انعام« در سوره كهچنان، استورات خددستبهبودن بندين حق و پايد، يخداپرستآيين 

 ،ن اسـتواريـبه د ،ت كردهيم هدايبگو خداوند مرا به صراط مستق: «ميخوانيم ١٦١ه يآ
  ».دينورز م كه هرگز به خدا شركيابراهآيين 

» هرگونـه شـرك يم و نفـيابـراه يديـتوحآيين  ن ثابت و پابرجا ويد« هين آيادر 
  .كنديرا مشخص ممؤمن ي دتيكه جنبه عقاست  شده يم معرفيصراط مستق عنوانبه

  تيصورت باطن وال، قت صراطيحق. ٧
ن عـالم بـه ياگر در ا: دانديت ميصورت باطن والقت صراط را يحق ينيامام خم

بنيت علـيـو از جـاده وال يت قـدم زده باشـيم واليق مستقيراه راست نبوت و طر
تو در گذشتن از  يبرا يخوف، يدا نكنيو لغزش پ يدا نكرده باشياعوجاج پ طالبياب

امام  اعتقادبه ؛ بنابراينت استيت باطن والقت صراط صوريرا كه حقيز؛ ستيصراط ن
ن صراط يدر اهركس  :دارد تالزم تياز راه اهل ب يرويپباعبور از پل صراط ، ينيخم

لغـزد و چـون يش نميز پايدر آن صراط ن، قلبش نلرزد يبه استقامت حركت كند و پا
  ).٣٦٠ :١٣٧١، ينيخم ر.ك:( برق خاطف از آن بگذرد

ن صـراط يم همـيصراط مستق: داندمي ميصراط مستق را اسالم، يگاه، ينيامام خم
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سه راه . كه صراط كمال است كه راه به خداست، ت استياسالم است كه صراط انسان
». نيضال« يك راه غربيو » هميمغضوب عل« يك راه شرقيو » ميمستق« ك راهي، هست

. است ياسالم و عدالت اسالم يبرا يراه جانباز، راه عدالت، تيراه انسان، ميراه مستق
بدون انحراف ، ن طرف و آن طرفيم اگر چنانچه بدون انحراف به اين راه مستقيا يط

 يمنتهـ، مين راه مسـتقيا، فاسد باشد يهابدون انحراف به آن مكتب، به شرق و غرب
  ).١٣١ـ١٢: ١٣٦٩، همو ر.ك:( شودميبه خدا 

است كه انسان  يميك راه مستقي: ديفرمايم» ميصراط مستق« گر ازيِر ديامام در تفس
م ين راه مسـتقيبرد و بشر ايمازميان  انسان را يرساند و سرگردانيرا به كمال مطلق م

خداست كـه اطـالع . اطالع در آن ندارد، دتوانمين، كند يخواهد طيرا اگر خودش م
رتيـن حيو از ا هاين آشفتگيكه انسان را از ا يآن راه ؛ يعنيمين راه مستقيدارد بر ا

 ر.ك:( اش خداسـتهيـاليكه منتهـ يك راهيفرستد او را طرف يم، آورديرون ميها ب
  ).٢٤٤ :١٣٧٨، همو؛ ٣٤ـ٣٣ و ١٣ :همان

ن بوده است مردم را دعوت كنند و راه يا ايهمه دعوت انب: معتقد است ينيامام خم
ن كه دست شـما يا يبراا آمدند يانب. ميصراط مستق: ن استيرا نشان بدهند كه راه هم

عـت و فطـرت شـما ياسـت كـه طب يبر ضد آناش كه همه يقين عاليرند و از ايرا بگ
 انياد همه رأس در اسالم …نجاتتان بدهند و واردتان كنند به عالم نور، كندياقتضا م

  ).٢٤٢ـ٢٤١ و ١٢ :١٣٦٩، همو ر.ك:( يمقصد همچو كي يبرا است
خـدا دعـوت  يديـتوحآيـين  ،ميبه صراط مستقبشر را  و امامان امبرانيهمه پ

ان يتـه شـاكن نيـا. گرفـتدربرمي را يو عمل ياعتقاد يهاكه جنبه يدعوت، كردنديم
در بـودن مسـتقيم  ؛ يعنـيم اسـتيهمان راه مسـتق» صراط« خود واژه كه توجه است

 يشتر رويهر چه ب تأكيد يبرا، فيذكر آن به صورت توصو  مفهوم صراط وجود دارد
ا از صدر عالم تا يه تمام انبكن است ينجا ايتا ا ينيالم امام خمكجان . است مسئلهن يا

م يت كننـد بـه صـراط مسـتقيباطل هدا يهاراهكه آدم را از آن اند ن آمدهيا يآخر برا
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  .گرش عنداهللا استين جاست و سر ديك سرش ايت كه يانسان
چند مرتبـه  يروزو  اسالم استكه راه ، مين راه مستقيامام اگر انسان در ا اعتقادبه

اگـر وارد صـراط ؛ ت كـنيم هـدايما را به صراط مستق: خواهديهم در نماز از خدا م
 ين است كه انسـان در آن راهـيعمده ا. ديمسلم به آخر هم خواهد رس، م بشوديمستق
، دا كـردنيـبعـد از پ يولـ، مشكل اسـت، راهكردن دايپ. وارد بشود، ر بكنديد سيكه با

ن طـرف و آن يابان گم شده و مرتب به ايكه در ب يهمانند كس؛ آن آسان استمودن يپ
م يكه در راه مسـتق ياما وقت، گاه به مقصد نرسدچيد هين وضع شايبا او  زنديطرف م

. يمـاد يرهايباشـد و چـه سـ يمعنو يرهايچه س، رسديقرار گرفت به مقصد هم م
ا يـ يرويـپ؛ اسـتين دنيدر هم يمقصد اله سويبهر درست يخط س درحقيقتصراط 
  .باشديآخرت م يبهشت و جهنم سرا كنندهنيياز آن تع يرويعدم پ

االن در . سـازدمـي بهشـت و جهـنم را اعمـال مـا: ديگويم بارهدراين ينيامام خم
آن وقت صـراط جهـنم كـه از ، ن پرده كه برداشته شديا، ميكنيم حركت ميصراط دار

د يـبا، گذردين جا مين از وسط ايا، دورش را گرفته آتش، يعني؛ گذرديمتن جهنم م
ن جور است فساد كه همان آتش است بر شـما احاطـه يا هميدن. دين جا عبور كنياز ا

يا عبـور مـيانب. ديكه سالم عبور كن يطوربه، دين فساد عبور كنين بيد از هميبا، كرده
  ).١٩٥ـ١٩٣ :١٣٧٢، همو؛ ٢٥٠ :١٣٧٨، همو ر.ك:( كنند

اگـر . همان عمـل بـه روش اسـالم اسـت، ميصراط مستق، ينيامام خم ازنظر، پس
و امامـان  رمكامبر ايپ يهاا و در رأس آنان بر اساس آموزهيم انبيانسان بر اساس تعال

  .م قرار داردين صورت او در متن صراط مستقيدر ا، ندك يزندگ معصوم

 املكراه راست ت، صراط. ٨

د بعد از گذر از مراتب متنوع توانميامل است و انسان كم راه راست تيصراط مستق
ر يك سيهمه موجودات در . ن مقصد برسديبه ا ين الهيد يهات با آموزهيم و تربيتعل
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خداونـد در حركـت و  سـويبهاسـت  يكه الزمه ناموس هست يارياختغير و ينيتكو
  .ن حكم استياز موجودات و مخلوقات محكوم به ا يكي عنوانبهانسان ؛ رورتنديص

م و شـاهراه اسـت و راه سـعادت و راه يك راه است كه راه مسـتقي هاراهان يدر م
 »َمياْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتق« يند و معنـيد آن را برگزياست كه انسان با يراه ؛ يعنييارياخت

است كـه  يم راهيراه مستق. ت فرمايا ما را به راه راست تكامل هداين است كه خدايا
چ يا راه پي يل راه منحنيم از قبيمستقغير يهاراهبرخالف ؛ ل جهت مشخص دارداز او
بـا ، امر انسان را بـه مقصـد برسـاند درنهايتخطوط منكسر كه فرضًا  يچ و رويدر پ

  .ا مداوم استيمتعدد  يهار جهتييتغ
؛ است يازمند به راهنما و هادين، است ينكه مجهز به استعداد فطرين ايانسان در ع

ك يـكماالت خود دارند  يبرا يعيطب يگر كه استعداديرا انسان با همه موجودات ديز
عـت يگـر همـه راهشـان در طبين است كـه موجـودات ديدارد و آن ا يتفاوت اساس

ن طـور يـانسان ا يند داشته باشند ولتوانميك راه نيش از يمشخص شده و هركدام ب
  ).١١٥ـ١١١ :٢٦ج ،١٣٨٩، يمطهر ر.ك:( ستين

 ياز خطوط انحراف يدور. ٩

 يمراتـب و درجـات، حق اسـتآيين  همان» ميصراط مستق« هكنجا روشن شد يتا ا
ن درجـات را يهر مقدار از ا، ستنديكسان نين درجات يمودن ايدارد كه همه افراد در پ

د از يـبا، مـانيوجود دارد كه انسان بـا ا يباز درجات باالتر و واالتر، دينما يانسان ط
  .ت كندياو را به آن درجات هداخدا بخواهد تا 

چرا ما همواره از خـدا درخواسـت : شودميدوباره مطرح  يآن پرسش قبل دراينجا
ن سخن از يكه ا يبه فرض يوانگه؟ ميمگر ما گمراه، ميكنيم ميت به صراط مستقيهدا
 تـوانمي ؟!دارد يامبر و امامان كه نمونه انسان كامل بودند چه معنيبنده باشد از پيما ز

  :در پاسخ گفت
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بـه ، روديم لغزش و انحراف درباره انسان ميت هر لحظه بير هدايدر مس: اّوًلا
ار پروردگار بگذارد و تقاضا كند كه او را بـر راه يد خود را در اختيبا، لين دليهم

  .راست ثابت نگه دارد
لحظه بـه لحظـه از آن ، يو تمام مواهب اله يوجود و هست: ميد فراموش كنيما نبا

بـرق  يهـامثل المپ) ك نظرياز ( َمَثِل ما و همه موجودات. رسديبدأ بزرگ به ما مم
آن است كـه  خاطربه شودميكنواخت پخش يمتصل و ، م نور المپينيبياگر م، است

د يـتول يديمنبع برق هر لحظه نور جد، رسديرو ميلحظه به لحظه از منبع برق به او ن
  .گردديل ميبه المپ تحو يارتباط يهاميله سيكند و به وسيم

ك وجود ممتد جلـوهيبه صورت  گرچه استهن المپيز همانند نور ايما ن يهست
، اضيدگاِر فيآفر ياز منبع هست يابه لحظه وجود تازه، لحظه درحقيقت يول، گر است

 يديـت جديبه هدا، رسديبه ما م ياكه هر لحظه وجود تازه گونههمان. رسديبه ما م
جـاد يما بـا خـدا ا يارتباط يمعنو يهاميدر س ياست اگر موانع يهيبد، ميازمندين زين

 همانو  كنديم قطع تيهدا منبع آن از را ما ونديپ …ها ويناپاك، هاظلم، هايكژ، شود
ما از خدا ) ٧٤ :١ج، تا][بي ،ارمكم ر.ك:( شد ميخواه منحرف ميمستق صراط از لحظه

  .ميم ثابت بمانيد و ما بر صراط مستقيايش نين موانع پيا: ميكنيطلب م
جًا بـه مراحـل بـاالتر يق تكامل است كه انسان تدريمودن طريت همان پيهدا: ًايثان
ت يـنهايبـ سـويبهق تكامل نامحدود است و همچنان يطر: ميدانيز مين را نيا. برسد

  ).٧٥: همان( روديش ميپ
 ت بـهيهـدا ياز خـدا تقاضـاامبران و امامـان يپ يست كه حتيتعجب ن يجا، پس

همـه بـدون اسـتثناء در و  استن كه كمال مطلق تنها خديچه ا، كنند» ميصراط مستق«
. نـديرا از خـدا بنما يدرجات بـاالتر يز تقاضاياند چه مانع دارد كه آنها نر تكامليمس

رحمـت  يتقاضا، مگر مفهوم صلوات؟ ميفرستيصلوات و درود نم امبريمگر ما بر پ
  ؟ستين محّمد و آل محّمد يتازه پروردگار برا
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و از ) ١١٤ /طـه(» شـتر كـنيا علـم مـرا بيخدا: «كرديعرض نم امبريمگر خود پ
كه  شودميز روشن يو امامان است ن امبريكه مربوط به درود بر پ ينجا پاسخ سؤاليا
  .آن بزرگواران است يمقام باالتر برا يتقاضا درحقيقت، ن صلواتيا

ت فرما كه آنـان يهدا يمرا به راه كسان: «ن استيدرخواست بنده از خدا ا در نماز
نعمـت ، قيـنعمـت توف، تينعمـت هـدا[ يخود قرار داد يهارا مشمول انواع نعمت

آنها كه نه بـر اثـر اعمـال  ]مردان حق و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت يرهبر
ينه جاده حق را رها كرده و در برشان شد و يده غضب تو دامنگيانحراف عقو  زشت
  ».اندها گمراه و سرگردان ماندهراهه

خدا بـه مـا ، ميت نداريكامل به راه و رسم هدا يها آشنائچون ما انسان درحقيقت
ز بـه مـا يـم و نيرا بخـواه» ِهْميَن َأْنَعْمَت َعَليالَّذ« دهد كه در راه و روش و خطيدستور م
مغضـوب « خـط، قـرار دارد يشه دو خط انحرافـيا همدهد كه در برابر شميهشدار م

ش هـم از خـدا يهـاند و در نمازكد انسان مواظبت يشه بايهم». نيضال« و خط» هميعل
  .نشود ين خطوط انحرافيه گرفتار اكد يش نماكمكبخواهد 
، امبرانيـپ: كنـديم يافراد مورد نعمت خدا را چهار گروه معرف، نساءسوره  ٦٩آيه 

از خدا  يدرپيپ روزشبانهدر » حمد« ما در سوره ؛ بنابرايننيصالحو  شهداء، نيقيصد
خط شهدا ، نيقيخط صد، اءيخط انب، مگيرين چهار گروه قراريم كه در خط ايخواهيم

  .نيو صالح
ك جامعـه يـسـاختن  يباشد كه برا ين معنيد اشاره به اين مراحل چهارگانه شايا
آنها مبلغان اهـداف  دنبالبهدان شوند و يوارد م اءيد انبينخست با، يمترق، سالم يانسان

 ين دوران سـازندگيـآنگـاه در ا. ق در همه جا گسـترش دهنـدين طريامبران را از ايپ
. ام كننديد در مقابل آنها قيبا يجمع؛ اند سر بر دارندعتًا آنها كه مانع راه حقيطب، يفكر

، پاك ياجتماع، است» انصالح«آمدن وجودبهها ن كوششيدر مرحله چهارم محصول ا
  .تيسته و آكنده از معنويشا
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  جهينت
  :آمده است دستبه نتايج ذيل، در مقاله حاضر

و  يو دور مـالكنقـص و  ازنظـر، شـوندمي يمتعال منته يه به خداك ييهاراه .١
  .اندمتفاوتم يقت صراط مستقينسبت به حق يكينزد

م ياصحاب صـراط مسـتق، هاستليسب همهوراي  ،ميه صراط مستقك گونههمان .٢
  .اندمردم برتر از همه، داده يه خداوند آنان را در آن صراط جاك

  .است يتيهدا يليهر سب يبرا. اندمتفاوتها ليسب، همانندها تيهدا .٣
ن مطلـب يا، محفوظ است متفاوت يهاليسب يم در تماميصراط مستق ازآنجاكه .٤
 يلياز سب ؛ يعنيت شوديآن هدا سويبهت شده بازهم يهدا انسان يكه كح است يصح

  .ت شوديهدا، است آنوراي ه ك يليبه سب، ت شده بوديبه آن هداقبًال ه ك
ت يـمز: نـه بـه عمـل، بـه علـم اسـت، هيم بر بقياصحاب مستق ازيو امت يبرتر .٥

علـم تنها بـه ، نيريل سايصراط آنان بر سب تيز مزيه و نيم بر بقياصحاب صراط مستق
  .گران ندارنديه دكدارند  يآنان به مقام پروردگارشان علم. نه عمل، است
خدا  سويبهق يه خالك يگريخدا و هر راه د سويبهاست  يم راهيصراط مستق .٦
  .از آن است ياشعبه، دارند
جامعـه ، يديـند جامعـه توحتوانميه كند انيصالحو  شهداء، نيقيصد، امبرانيپ .٧
  .م استيهمان صراط مستق درواقعن چهار گروه يخط ا. را بسازند يمترّق، سالم يانسان
عـام صـراط ق مفهوم يان مصاديب بارهدراينر يات و تفاسيدر روا اقوال گوناگون .٨
ن يـا، ديدر متن مقاله به اثبـات رسـو  ده اشاره رفتكيدر چ كهچنانهم. است ميمستق

مسـتقيم صـراط  ين معنـايـيبـا تب ات مـرتبطيـورواقـرآن  يهات آموزهيلكدگاه با يد
  .تر استسازگار
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