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*ليال صدرهاشمى

چكيده
ظى است كه يكى بيش نيست.ايناه محفوگترين نعمت الهى و راط مستقيم بزرصر

ت يكايك انسان5هاى ديگر در فطرتبط است،و از سوند متعال مراه از يك سو به خداور
د.ار دارقر

اهى5اش بر سر آنآن،شيطان به تالفى گمرده قرمواهى است كه بنا به فراين همان ر
اى گام نهادن در آن خلق شده5انـد،ى كه برا از مسيـرندان آدم رده تا فرزكمين كـر

د.ف سازمنحر
ند متعـالترين دعايى است كه خـداواط مستقيم بـراست هدايت به صـرخولذا در

آن به ما تعليم داده و به بنده خـويـش دسـتـور داده كـه در روزد در ابتـداى قـرخو
ند متعال مسألت نمايد.ا از خداواه رفيق هدايت به اين رچندين بار تو

تباطاط مستقيم،به ارم و معناى صرسى مفهواين مقاله در صدد آ ن است تا با برر
امل و اسباب هدايت بديند،و مصاديق عينى و عودازاط5(پل جهنم)5بپرآن با صر

د.شمارا براه رر
اليت.آن،سنت،واط،مستقيم،قرصركلمات كليدى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خته دانشگاه قم.سى،دانش آموشد ادبيات فارشناسى ار.كار*
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مقدمه
اطت5«صراط»5و5«مستقيم»5است كه به صوراط مستقيم شامل دو كلمه5«صركيب صرتر

٢٩اطك المستقيم »5و…در  »5و5«صرًك مستقيماّاط رباط المستقيم »،«صرمستقيم»،«صر
آن كريم ذكر شده است.آيه از قر

ص5aها و اضافاتآن به تنهايى و يا با و آيه از قر١١اط در ه صراژق،ود فواره بر موعالو
د ذكر شده است.ت مفرديگر آمده است،و در تمامى5آيات به صور

مـان داده و آنا به آن فرند مـا رمى5است كه خـداوّاط مستقيم در حقيـقـت ديـن قـيصر
ى از آنان دستور داده است.ا به پيروند ما راليت كسانى است كه خداوت،و وحيد،نبوتو

ح و بر آن تأكيد شده است وآن مطراه در جاى جاى قردن اين رمنين به پيموت مؤدعو
 و…٣ (ص)ت محمـدحضر٢،(ع)ت عيسـىحضر١،(ع)اهيمت ابران از جمله:حضـرپيامبـر

فى شده5اند.اط مستقيم معردم به صراستين مرت كنندگان راه و دعوهمگى از سالكان اين ر
اهفيق هدايت بـه ايـن رد،توآن به ما مـى5آمـوزد در قرند خـولين دعايى كه خـداونيـز او
ه مند باشد ودگار متعال بهره پروراه تنها و تنها بايد از هدايت ويژنده اين را كه رواست؛چر

د واط مستقيم مـى5شـومن،سالك صردگار است كه مـؤى پرورت هدايت از سـودر صور
د.اهد بو از نجات يافتگان از عذاب الهى خوًاه قطعانده اين ررو

اط مستقيممعناى صر
اط»ط»5و5«استراط از مصدر5«سـراست و اصل آن سراه راط»5در لغت به معنـاى ر«صر

اهىاه گفته شده است؛راط»5به معنى راست،به معناى ابتالع و بلعيدن.از اين رو،«سـر
ن صاد باع از آن امكان پذير نيست.و چوجونه اى كه را فرو مى5بلعد،به گود رهرو خوكه ر

ج است،لذا قلب سين به صاد بر اثر تناسب آن با طا است.طا قريب المخر
ىست و پايداراست و درد5«قام»5به معناى ر«مستقيم»5اسم فاعل استقامت از ثالثى مجر

ى باشد و طريقاست و بر خط مستواغب گويد:استقامت طريق،آن است كه رمى5باشد.ر
٤ده5اند.ا به آن تشبيه كرحق ر

فىاه دين حق مـعـراضـح و راه آشكـار،واست و آسـان،راه ران را مفـسـراط مستقـيـم»5ر«صـر
اهاهى است كه همرج»5راه5«معوجاج.و راه اعوابر راه استقامت است در براه همان ر اين ر٥ده5اند.كر

٦ن باشد.اهى است كه از اين دو آسيب مصواط مستقيم»5رلى5«صربا تخلa و اختالف است و

اطى$ هذا صرّو أندر آيه:«و)٦/١٢٦(األنعام،»ًك مستقيماّاط ربو هذا صراط»5در آيه:««صر
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 وّىوّاط السّرن من أصحاب الصفستعلموبه استقامت،و نيز در آيه:«)٦/١٥٣5(االنعام،ً»مستقيما
جلناه إليك لتـخـرالر كتاب أنـزاهيم«ه ابـرل سورا،و نيز در اوبه استـو)٢٠/١٣٥(طه،»من اهتـدى

ى و شكستار»به استواط العزيز الحميدهم إلى$ صرّور بإذن ربّلمات إلى النّاس من الظّالن
اط الهى هيچصa شده است،ناظر به آن است كه در اين صردن وى،و پسنديده بونا پذير

سى نيست تا در آن تخلa يا اختالفىا بدان دسترد،و هيچ شيطانى راه ندارجاجى رنه اعوگو
٧د.پديد آور

ند متعال يكفته و خداود به كار رت مفراط»5همه جا به صورآن كريم كلمه5«صر در قر
ند متعال ود ميان خداوم مى5شود نسبت داده است.از اين5جا معلوا به خواط مستقيم رصر

آنند متعـال در قـران مثال،خـداوار است.به عنـوقـراط مستقيـم بـربندگان تنهـا يـك صـر
.)٦/١٦(االنعام،»بلّا السبعوّه و ال تتبعوّ فاتًاطى$ مستقيما هذا صرّأنمايد:«مى5فر

ست و بهد و از اوند متعال استنـاد داراط آن است كه به خداوى صر تعدد ناپذيرّو سر
اه مستقيم الهى يكى بيش نيستد و اين رگز اختالف و تخلa نمى5پذيرست و هرى اوسو

ان استاوافى5(سبيل)5فراه5هاى انحرو هر چه بر خالف آن باشد،«سبيل الغى»5است.اما ر
٨اهد شد.ده،به يك جا ختم نخوگز اتحاد پذير نبوق؛و هرو متفر

اط مستقيم و نعمت الهىصر
اط مستقيم بـهآن كريم تنها يك صـرند سبحان در آيات متعددى از قـردانستيم خـداو

ده است وصيa نموا توى و استوارصa استقامت،استوا به ود نسبت داده است و آن رخو
د كهده است و به ما مى5آموزفى نموا انعام الهى معراط مستقيم ردن صرعامل و سبب پيمو

ن به آنان نعمت دادهاه كسانى هدايت نمايد كه چـوا به راهيم ما رهايمان از او بخودر نماز
ا يافته5اند.اط مستقيم ردن صرفيق پيمواست،تو

ند متعالد كه نعمت يافتگان چه كسانى هستند؟خداوح مى5شوال مطردر اينجا اين سؤ
لئكل فأوسوّه و الرّو من يطع الـلفى مى5نمايد:«ا چنين معرآن كريم نعمت يافتگـان ردر قر
لئـكالحين و حسن أوّهداء و الـصّيقين و الشّّدين و الصّبـيّه عليهم من النّذين أنعم الـلّمع ال

اهند؛باى كنند،با نعمت يافتگان همرش پيرو؛كسانى كه از خدا و پيامبر)٤/٦٩(النساء،»ًفيقار
فيقان5اند.ان،صديقان،شاهدان،و صالحان و آنان چه نيكو رپيامبر

ت»،هند كه خدا به آنان نعمت5«نبو»5اين چهار گروذين أنعمت عليهمّالاد از5«پس مر
فاقت5شان اين است كه آنـانده و از حسـن را عطا كردن»5و5«صالح»5ر«صدق»،«شاهد بـو
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ا تنها نگذاشته و از آنـان غـافـلد ران خـوگز همسفـراه هردن رگاهند و در پيـمـوانـى آهرور
ش گاه5هاى صعبار و لغزفته و از عقبه5هاى دشوا گرد ران خوند؛بلكه دست همسفرنمى5شو

ند و نه ازار مى5گيـرد غفلت قران آنها نه مـورانند.پس همسفـرالعبور به سالمت مـى5گـذر
٩ند.حشتى داراس و واه،هرار و سخت رعقبه5هاى دشو

انى داشته است،اهش ارزند به سالكان رى و الهى كه خداواالترين نعمت معنوو اما و
اد ازه5«نعمت»5به طور مطلق ذكر شده است،مراژجا وآن كريم هراليت است.در قرنعمت و

م أكملت لكم دينكم و أتممت عليكماليومايد:«ه مائدة مى5فراليت است،چنانچه سورآن و
اليت نيست.ى جز و،كمال دين و اتمام نعمت در اين آيه كريمه،چيز)٥/٣(المائدة،»نعمتى

اط مستقيممصاديق صر
م ظاهر آيات.تبه دول حقيقت آن است و مرتبه اوتبه است؛مراى دو مرآن كريم دارقر

د.اماك مى5شوى و سطحى آن درد و معناى ظاهرائت مى5شوآن همان است كه قرظاهر قر
ا داشته باشد،آشكار است و هر كس عـلـم واى كسى كه تقـوآن تنها و تنها بـرحقيقت قـر

كتبه درد.چنانكه مرآن دست مى5يازى از حقيقت قراالتراتب وايش بيشتر باشد،به مرتقو
حى است.اه يافتگان به مقام وان و رلياء و پيامبرآن تنها از آن از اوحقيقت قر

ن فى العلم و نحن نعـلـماسخـود:«نحن الرمـوايت است كه فـررو(ع)  از امام صادق 
ا مى5دانيم.آن راسخين در علم مى5باشيم و ما هستيم كه تأويل قر ما هستيم كه ر١٠تأويله»؛
حيد والم توند و نفس شريa آنان در عـوآن دارعلم به حقائق قر(ع)ا كه ائمه اطهارچر

اه داشته و متحقق بهالم رات عوات و تدبرل مالئكه و تقديرصفات و اسماء و كيفيت نزو
آن5اند.ان گفت:آن5ها حقيقت قرنه5اى كه مى5توآن معانى هستند،به گو

لائض و سنن نازه آن5ها و دشمنان5شان و فرآن دربارد شده كه قرارى وايات بسيارو رو
آنل القرد:«نزمو فر(ع)منين علـىالمؤشده است،اصبغ بن نباته نقل مى5كند كه شنيدم امير

آن بر سهقر ١١ائض و احكام »؛نا و ثلث سنن و امثال و ثلث فرأثالثا:ثلث فينا و فى عدو
ه دشمن ماست،و يك بخش ديگره ما و دربارل شده است يك بخش از آن درباربخش ناز

اجبات و احكام است.م در وت و مثال5هاست،و بخش سوّدر سن
ص ايشان و اهل بيت و دشمنانآن در خصوايت،تأويالت قر در اين رو (ع)منظور امام

ل اويند،مى5باشد.و اين5معانىسوند و رت و اهل بيت كه در حقيقت دشمنان خداوآن حضر
 اين تأويالت ازً و غالبا١٢آن به دست مى5آيد.دن به حقايق قر به طريق تأويل و پى برًحتما
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د شده است.ار و(ع)د اهل بيت ى خوسو
ايات مختلفـى در قالب رو(ع)ى اهل بيت يكى از اين مباحث كه تأويالت آن از سـو

سطآن است كه به طريق تأويل،حقيـقـت آن تـواط مستقيـم»5در قـرد شده،بحث5«صـرارو
 نقل است (ص)مات بيان شده است.از جمله از پيامبر اكرّبه كر(ع)  و ائمه اطهار(ص)پيامبر

باعه،ثمّكم باته المستقيم الذى امرّاط اللد:«معاشر الناس،انا صرموكه در روز عيد غدير فر
اطدم،من صراى مر١٣ن »؛ن بالحق و به يعدلولدى من صلبه ائمة يهدوعلى من بعدى ثم و

اط مستقيم»آن امر شده ايد و پس از من،على5«صرى ازالله المستقيم هستم كه شما به پيرو
 نقل است(ع)و سپس ذريه او،امامانى كه به حق هدايت مى5كنند.همچنين از امام صادق 

 نيـز (ع)و از امام زين العابديـن١٤».(ع)منين علـى5اط المستقيم امير المـؤد:«الصـرموكه فر
١٥اط المستقيم ».ه و نحن الصرّاب اللد:«نحن ابوموايت شده كه فررو

ا دين5اط مستقيم»5ر� انعام5«صـرو اما علت اين تأويل چيست؟خداى سبحان در سور
ىّنى$ هدانى$ربّقل إناند:«ا مى5خوا به ايستادگى فرانش رد ايستاده و پيروقيمى5مى5داند كه خو

ن.5و چو)٦/١٦١(األنعام،»كين و ما كان من المشرًاهيم حنيفاة إبرّ ملً قيماًاط مستقيم ديناإلى$ صر
ش او نسبت مى5دهدا به روآن كريم دين راهيم خليل نشان داده،قرا ابرش رجسته5ترين روبر

5بيان كننده دين و(ع)م و ائمه اطهـار اط مستقيم»5دين الهى است،و پيامبر اكـرن5«صرو چو
 و امام(ص)امى5اسـالم اط مستقيم»5بر پيامبر گرآن ممثل و ناطق هستند،از اين رو،«صرقر

١٦تطبيق شده است.

ىاه به سوديك تريـن راه آشكار و نزگراط مستقيم بزرو همان طور كه گفته شد،صـر
آن ناطقاى آن است كه هر كس به دنبال اين قرند است و اگر بر امام تطبيق شده،برخداو

سد.كت كند،با سالمتى به مقصدش مى5رممثل حرو

اط$«پل جهنم»اط مستقيم با صرتباط صرار
گاهى كه همگان بايد از آن عبوران پل و يا گذراط به عنوايات متعددى از صر در رو

اط چيست ؟د.اما حقيقت صرى جهنم كشيده شده است،ياد مى5شوكنند و بر رو
عه اى از اعتقاد،اخالق،و عمل است،نيز بهت دين كه مجمواط در دنيا به صورصر

اط متناسب بات صر كه دين مجسم5اند،ظهور مى5كند.نيز در آخـر (ع)مينت معصوصور
قa قيامتگاهى ظهور مى5كند كه يك سمت آن موت پل و يا گذرحقايق آن نشئه به صور

حمت است.و پايانش بهشت ر
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اط مستقيم در دنياى است.و صراط دنيوى تجسم و تبلور همان صراط اخروپس صر
ا بهى آن اين است كه آنان رگزيده5اند،تجسم و تجلى اخروا برمنان آن ران و مؤگارهيزكه پر

دهان در اين دنيا پيموافى كه ستمكاراه5هاى باطل و سبل انحرفى رساند و از طربهشت مى5ر
١٧خ مى5نمايد.ا داخل دوزى يافته،آنان راى ديگر تجسم و تبلور اخرواند،در سر

دم به بهشت در روز قيامت بسان پلى است كه همگاناه مرايات آمده است،ردر رو
تر ازاط باريك5تر از مو و تيـزد شده است كه صـرارايات واز آن عبور مى5كنند و نيـز در رو

١٨خ فرو مى5افتند.ان بر آن لغزيده و در دوزشمشير است كه كافر

وان آيه:«ده است،ليكن مفسرص سخنى به ميان نياور در اين خصوًآن كريم صريحاقر
المين فيهاّا و نذر الظقوّذين اتّى الّ ننجّ$ثم*$ًّا مقضيًك حتماّدها كان على$ ربار وّإن منكم إال

دد.ايـند مى5گرار؛و هيچ كس از شما نيست،مگـر5[ ايـن كـه]5در آن و)٧٢و١٩/٧١(مريم،ً»ـاّجثي
اط و عبور همگانا ناظر به مسأله صـرت حكمى5قطعى است،ردگاره بر پرورار[امر]55همو
گاه مى5دانند.از اين گذر

خيان بر جهنمق اين است كه همگان از جمله بهشتيان و دوزد از آيه فواين مقصوبنابر
منان از آن نجات مى5يابندان و مؤكارند.آنگاه نيكوديك مى5شواف پيدا مى5كنند و بدان نزاشر

اان رخ بدكارط مى5كنند،و دوزگاه سقوخيان از اين گذرليكـن دوزند،وو به بهشت مى5رو
١٩د.اهد برد فرو خودر خو

اهى كه انسان درى است از هميـن راط در روز قيامت ظهوران گفت:صرپس مى5تو
ن حقيقت دنيا جهنم است و بالجمله جهنم ظهور دنياست،لذا هر كس قدمد.چودنيا دار

ًك حتمـاّدها كان علـى$ ربار وّو إن منكـم إالبه اين دنيا نهاده است در جهـنـم آمـده اسـت5«
خىخى مانند تند باد وبرق خاطa از آن عبور مى5كنند،بر».در نهايت بعضى مانند برًاّمقضي

ط5مى5كننده5اى نيز در جهنم دنيا سقوّخى سينه خيز و عدخى پياده،و برمانند دويدن اسب؛بر
٢٠خ است.كات دوزط در دركه ظهور آن سقو

د:«آن باريك ترمودم،فرال كراط سؤ از صر(ع)سعدان بن مسلم گويد:از امام صادق 
خى مانند دويدن5ق عبور مى5كنند،بـرخى از آن مثل بـراز مو و تيز تر از شمشير است.بـر

ندادى هم چهار دست و پا از آن مى5گذرفتن اشخاص عادى.افراه رخى هم مانند راسب،بر
د وفته و مى5سـوزار گران از آن،كه قسمتى از بدن آن5هـا در آتـش قـران آويزادى آويـزو افر

٢١اط عبور مى5كنند».فته،از صرار گرن از آتش قرقسمت ديگر بدنشان هم بيرو
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د:«روز قيامت من و تـو وموفر(ع) منين علـىالمؤو نيز در جايى ديگر خطاب به اميـر
اليتاسطه ود،مگر آن كه به وا نداركسى حق عبور از آن رد واهيم بواط خوئيل بر صرجبر

٢٢اه داشته باشد».ا به همرخ رهايى از دوزگ� رتو بر

اليت وش واط مستقيم در اين دنيا،پذيرى از صرق نتيجه مى5گيريم:پيـروايات فواز رو
خ وهايى از دوزگه ردن به هدايت آنان و…بـر،شناخت آنان و اقتدا نمـو(ع)ستى اهل بيـت دو

ستى و محبـت و و دو(ع)اليت اهل بيـت ش وجات پذيرخى از گناهان اسـت.و درش برآمرز
ثبات قدم آناناط ونگى گذر آنان از صرى آدميان در چگوجه هدايت پذيرشناخت آنان و نيز در

دانىد.و بى شك رويگراهد بوش كمتر خواط آسان5تر و ثبات قدم بيشتر و لغزدر عبور از صر
 و عدم شناخت5 آنان،سـبـب (ع)تاط مستقيم و دشمنى با اهل بيت عصمـت و طـهـاراز صر

٢٣اهد شد.ط در آن5خوانجام سقوان شدن بر آن و سراط و آويزى صرش گام5ها بر رولغز

خد و در نهايت به بهـشـت و دوزخ از همين دنيا آغـاز مـى5شـواه بهشـت و دوزپس ر
اطد،بلكه اين صرى بر جهنم نصب شواه ديگرد و چنين نيست كه در قيامت رمنتهى مى5شو

گزيد،درا براط مستقيم راط مستقيم است و آن كس كه در اين دنيا صـرت باطن صرصور
اط مستقيمداند و آن كه پشت به صرد بهشت مى5گرارا وى،او راى ديگر و با تجسم اخروسر
ديد،ف گراست منحرده،به چپ و رسيم كرا ترت آن رّسطى كه كتاب و سند و از طريقى وكر

اهد چشيد.كات است،خوط در درا كه همان سقوى آن ردر جهان ديگر تجسم اخرو

اط مستقيم و شيطانصر
صa شده است.ايـنى وارا و استواهى است كه به اسـتـواط مستقيـم ردانستيم صـر

اهىاه،را بدان رس شيطان دور است و شيطان راه الهى از دسترها نشان مى5دهد كه اين رتعبير
ح آمده است،آن5جايىضو� حجر به وس شيطان در سوراه از دستردن اين رنيست.دور بو

ّننّ بما اغويتنى$ ألزيّبقال رمايد:«ند سبحان مى5فرانده شدن،به خداوكه شيطان پس از ر
ّاط علـىقال هذا صـر* عبادك منهم المخلـصـيـنّهم أجمعـيـن إالّض و ألغويـنلهم فـى األر

؛)٤٢ ـ١٥/٣٩(الحجـر،»بعك من الغـاويـنّ مـن اتّ عبادى ليس لك عليهم سـلـطـان إالّإن*مستقـيـم
ايشانمين برا]5در زاه ساختى،من5[هم گناهانشان را گمرا،به سبب آنكه مردگارگفت:پرور

ندا از ميان آنان. [خداواهم ساخت،مگر بندگان مخلص تو راه خوا گمرايم و همه رمى5آر
ا بر بندگاند].در حقيقت تو رى من55[منتهى مى5شواهى است5[كه]5به سود:]5اين رمومتعال فر

ى كنند.ا پيرومن تسلطى نيست،مگر كسانى كه تو ر
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اطاه صراهى5اش،بر سر رق ناظر به اين مطلب است كه شيطان به انتقام گمرآيات فو
اى گام نهادنى كه برا نيز از مسيرند آدم راهى5اش فرزمستقيم نشسته است تا به تالفى گمر

نمى5آيد.دن بندگان مخلص براه كردر آن خلق شده است،بدر كنند،ليكن از عهده گمر
د،اماداراه بازده،از رب كرا مجذواط مستقيم رالبته گاه ممكن است شيطان سالكان صر

اط مستقيم يعنى پيامبراالترين مصاديق صرا ود؛زيرا نداراه رسى به اصل ران دسترگز توهر
 عبادك منهمّإالق نيز5«نند.در آيات فـوس شيطان مصو از دستر (ع)� اطهارّ و ائم(ص)م اكر

اط مستقيما صراط مستقيم است؛زيرد به صراف شيطان به عجز از دستبر»5اعترالمخلصين
اه.آن همد راهيان است؛نه خـوط به راف مربومسير همان عباد مخلص است.پس انحـر

٢٤سيده اند.تبه اخالص نراهيانى كه به مرر

ه مى5كند،اط الهى اشاردن صرد به مستقيم بوق شيطان خوو از سويى ديگر در آيات فو
،5در)٧/١٦اف،(االعر»اطك المستقيم لهم صرّقال فبما أغويتنى$ ألقعدندر جايى كه مى5گويد:«

اهى5اش مهلتى به تالفى گمرده است كه وه نمواين آيه،شيطان مستقيم به اين مسأله اشار
ا بهذ همه5جانبه رم و نفواه هجوده است و راط مستقيم كمين كراه صراسته و نيز بر سر رخو

اط مستقيم چنيناه صرداشتن آنان از گام نهادن در راى بازخى از بندگان بردى برجوحريم و
هم من بين أيديهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمائلـهـم و الّ آلتينّثـمد:«مى5شماربر

استف رشان و از طر؛آن گاه از پيش رو و از پشت سر)٧/١٧اف،(االعر»هم شاكرينتجد أكثر
اهى يافت.ار نخوا شكر گزم و بيشتر آنها رف چپشان بر آن5ها مى5تازو از طر

ايجاد سهلا به نقش شيطـان در»5رهم من بين أيديهمّ آلتينّثـمايتى:« در رو(ع)امام باقر
سط آدمى5وال توى امود آورا به گر»5رمن خلفهمى،و5«ى در آدمى5نسبت به امور اخروانگار

دادنارب قرا به محبو»55رو عن شمائلهمق مالى به دستور ابليس5«بخل ورزيدن از اداى حقو
٢٥ده است.ات بر دل5ها تفسير نمولذات و غلبه شهو

د،به اين معنا است كـه درم مى5آوراست بر آدمى5هجـواين كه شيطان گاه از سمـت ر
ند دستور نداده،ى كه خداود به امورد ايجاد مبالغه مى5نمايد تا فرخى از امور دينى در فربر

ه مى5دهد،ا زيبا جلوات رم مى5نمايد و منكرا مكلa نمايد و گاه نيز از سمت چپ هجود رخو
نه5آدمى55 و اين5گو٢٦ات مى5نمايد.اى نفس و شهوى از هوتكاب معاصى و پيروت به ارو دعو

د.اه مى5سازاط مستقيم گمرا از صرر
اط مستقيماهى از صرى از شيطان و در نتيجه،گمرند متعال نيز در مقابل كيفر پيرو خداو
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.)٧/١٨اف،(االعر »م منكم أجمعينّ جهنّلمن تبعك منهم ألمألنمايد:«ار داده است مى5فرا جهنم قرر

اط مستقيم و هدايتصر
داه و اين خوسيله نشان دادن رت است از داللت و نشان دادن هدف به وهدايت عبار

تش بر اينّساندن به هدف است و كار خداست.آنچه هست خداى تعالى سـنيك نحو ر
سيله5اىد.و در مسأله هدايت هم واى اسباب به جريان اندازا از مجرجريان يافته كه امور ر

شن گشته و بنده5اش در مسيراهد رواى هر كه او بخوب و هدف بـراهم مى5كند تا مطلوفر
٢٧سد.د برندگى به هدف نهايى خوز

ه يهدى من يشاء إلى$ّو الـلد5«آن گاه به خداى سبحان اسناد داده مى5شـوهدايت در قر
 و نيز به(ص)م ل اكرسوآن،بـه رو گاه به غير خدا از جمله به قـر )٢/٢١٣ة،(البقر»اط مستقيـمصر

لياى الهى.انبيا و گاه به عالمان دينى و او
ان،اسناد هدايت به خدا،اسناد آن به5هادى اصيل و بالذات است،و اما اسنادش به ديگر

٢٨ى غير از خداى سبحان.ن هدايتى آن5هادى بالذات است،نه اسناد به5هادى ديگراسناد به شؤو

ا جز دراه رند متعال هدايت بدين راط مستقيم،خداوص هدايت به صرو اما در خصو
دارساير مـودر ٢٩لش نسبت داده،سود و سپس به را ابتدا به خـوى ردكه هدايت گريك مور

ابسته به مشيت خويشا واط مستقيم رد نسبت داده است و هدايت به صرتنها و تنها به خو
ه خويـشه5مندى از هدايت ويـژآن نشان از بهـرا در قردانسته است.و دست يافتـن بـدان ر

ترا پاداشى برده است و اين هدايت رشمرگ الهى برا نعمت بزرده است.و آن رقلمداد نمو
٣٠حمت و فضل الهى دانسته است.از ر

حدترين دعايى است كه انسان مواالترين و براط مستقيم،واست هدايت به صرخودر
استه بنده است واسته مهمترين خوند مى5نمايد.اين دعا و خوگاه خداوست به درو خداپر

اهدآن به ما تعليم مى5دهد و از بنده خويش مى5خود در قرند خولين دعايى است كه خداواو
ند مسألت نمايد،و در اينا از خداواط مستقيم رفيق هدايت به صركه در روز چندين بار تو

ا كامل5تر ازق دهد و ايمان و عمل به احكام اسـالم رى سواالترا از پله5اى به پلة وى راه ور
اها در رساند.و او رى از ايمان و عمل صالح براالترتبه وداند،و به مراين ايمان و عمل بگر

انى داشته است.ى و حقيقى ارزار دهد كه به آنان نعمت معنوكسانى قر
اط مستقيم هدايت شده5اند،انبياى الهى هستند.خى از اين نعمت يافتگان كه به صربر
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ه انعام آمده است كهه5هاى هدايت در سوراط مستقيم و اسـوخى از اين سالكان صرنام بر
جات من نشاءفع درمه نراهيم على$ قوتنا آتيناها إبرّو تلك حج است:«(ع)اهيمپيشرو آنان ابر

 هدينا من قبـل و مـنًحاهدينا و نو ًّكالب هبنا له إسحاق و يعـقـوو و5*5ك حكيم عليـمّ ربّإن
و*ى المحسنـيـن$ن و كذلك نـجـزسى$ و$هـاروسg و مـوب و يووّد و سليـمـان و أيتـه داوّّيذر

 وًطانس و لو$و إسماعيل و اليسع و يو*الحين$ّ من الصّا و يحيى$ و عيسى$ و إلياس كلّكريز
انهم و اجتبيناهم و هدينـاهـم إلـى$اتهم و إخـوّّيمن آبائهـم و ذرو*5لنا على العالمـيـن$ّ فضّكال
مش داديم.هرابر قواهيم در برد كه به ابـرت ما بوّ؛و آن حج)٨٧ تا٦/٨٣(االنعام،»اط مستقيمصر

دگار تو حكيم داناست.و به او اسحاقا پرورجاتى باال مى5بريم؛زيراهيم به درا كه بخوكس ر
ديم،و ازاه نموا از پيش،رح رديم،و نوآوراست دراه را به را بخشيديم،و همه رب رو يعقو

ديم5]55و ايـنا5[هدايـت كـرن رسى و5هـاروسa و موب و يـود و سليمـان و ايـونسـل او داوو
ا كه هـمـه ازا و يحيى و عيسـى و الـيـاس رّكـريا پاداش مى5دهيـم.و زان ركـارنه،نيـكـوگو

ىترا بر جهانيـان بـرط،كه جملگـى رنس و لودند،و اسماعيل و يسـع و يـوشايستگان5 بـو
اى داديم5]،و آنـان رتـرا5[بر جهانيـان بـرخى رانشان بـرادرندان و بـران و فرزداديم.و ازپـدر

ديم.اهنمايى كراست راه رگزيديم و به ربر
گىد كه اين دو ويژه داردن انبيا و صفت5«احسان»5آنان اشارق به5«صالح»55بودر آيات فو

ان،خى5از پـدرده است.نيز هدايت براط مستقيم بـوامل هدايت يافتگى آنان بـه صـراز عو
ند به آنانى خداواط مستقيم فضيلتى عطا شده از سوى صران انبيا به سوادرندان و نيز برفرز

ااط مستقيم رتى ديگر،كسانى كه صراست.و هدايت يافتگان به اين هدايت و يا به عبـار
اهى كه از حق آغاز شده واه ايمن5اند،راف از رش و انحرندگى از لغزيافته5اند،در مسير ز
.ددبه حق منتهى مى5گر

اط مستقيمامل و اسباب هدايت به صرعو
ت همه انسان5هاست و پايانشاه هدايتى است كه آغاز آن در فطراط مستقيم تنها رصر

ا بپيمايداه آشكار الهى راند اين رد،و تنها انسان است كه مى5توند ختم مى5شوبه لقاى خداو
ى مى5كند تاا يارامل و اسبابى است كه انسان رد نمايد.در اين ميان عوو در اين مسير صعو

اطامل هدايت به صـرآن اين عـوا با سالمت طى نمايـد.قـراه رى با تمسك به آنهـا ايـن رو
د:ا چنين بر مى5شمارمستقيم ر

مازام به لوى و التزايمان به معناى اذعان و تصديق به چيزند متعال:.ايمان به خدا و١
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تصديقصياى او وان و اوآن است.مثال ايمان به خدا به معناى تصديق به يگانگى او و پيغمبر
ده5اند وستادگانش آورى او و تصديق هر حكمى5است كه فـرگشت به سوا و بازبه روز جز

ىم آن چيزازف اعتقاد،ايمان نيست،مگر اينكه كه به لـوى عملى و صراه با پيروالبته همر
ا بپذيريم.م شويم و آثار آن ركه بدان معتقد شده5ايم،ملتز

دهمونه كه فراط مستقيم است.همان گواهيابى به صرامل رپس ايمان به خدا يكى از عو
حمة منه و فضل و يهديهم إليها به فسيدخلهم فى$ ره و اعتصموّا باللذين آمنوّا الّفأماست:«

ك جستند،بهّا كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمـسّ؛و ام)٤/١٧٥(النساء،»ً مستقيمـاًاطاصر
ىا به سود،و ايشان رآورحمت و فضلى از جانب خويش درار را در جودى55[خدا]55آنان رزو
است هدايت كند.اهى رد،به رخو

ل و پايه5هايى است كه دينايمان به معاد و اعتقاد بدان يكى از اصو.ايمان به معاد:٢
بر آن بنا شده است.

عيد و امر و نهى اى است كهعده و وا و وو ايمان به معاد همان ايمان به حساب و جز
اليت كهت و وحى و نبوستاده است و اگر كسى به معاد ايمان نداشته باشد،به وند فرخداو

ا جهت آسايشد ر و غم خوّد.چنين كسى تمام هماساس و اصل دين است نيز ايمان ندار
است در اين دنيا كه خير و سعادتاه رف مى5كند و از طلب رو طلب اين دنياى مادى صر

د،غافل است،و بر عكس كسى كه ايمان حقيقى به معادمغان آوراى او به ارا برى راخرو
است به هدفى بـساه رگزيدن رى با براى او مقصد نيست،بلكـه وداشته باشد،اين دنيا بر

اال كه همان لقاى خداست،مى5انديشد.و
اطـرّة عن الـصن بـاآلخـرمنـوذيـن ال يـؤّ الّ$و إن*اط مستـقـيـم$هم إلـى$ صـرك لـتـدعـوّو إن«
انى.واست5 مى5خواه را به ر؛و در حقيقت،اين تويى كه جدا آنها ر)٧٤ و ٢٣/٧٣ن،منو(المؤ»نلناكبو

ف5اند.ست5]5سخت منحراه5[درند،از رت ايمان نداراستى كسانى كه به آخربه ر
ندط از خداواطاعت بى5قيد و شرلى االمر:ل و اوسوند متعال و ر.اطاعت از خداو٣ 

ند متعال در چندجاىاط مستقيم است.خداواهيابى و هدايت به صرامل رمتعال يكى از عو
لىل و اوسوخى آيات اطاعت از رده است و در برا امر به اطاعت از خويش نموآن بنده رقر

لى االمرده است،و منظور از اطاعت از پيامبـر و اوا به اطاعت خويش عطa نمواالمر ر
 به انسان5هـا(ع) و اهل بيت (ص)ا در آنچه از طريق پيامبر نيز جز اين نيست كه بنده،خدا ر

حل و آل او مطرسود،اطاعت از رح شوده،اطاعت كند.لذا هر جا اطاعت خدا مطرامر كر
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اا أطيعوذين آمنوّها الّيا أيده است:«ه نموه نساء به اين مسأله اشارند متعال سوراست. خداو
.)٤/٥٩(النساء،»لى األمر منكم…ل و أوسوّا الره و أطيعوّالل

 او(ع) و اهل بيت  (ص)لسوآن هر جا بحث اطاعت از خداست،اطاعت از ر پس در قر
ا مى5يابد.اط مستقيم رت است كه بنده قابليت هدايت به صرح است و تنها در اين صورنيز مطر
ا نتيجهآن هدايت رند متعال در چند جاى قرخداو.اعتصام و تمسك جستن به حق:٤

ىند متعال5چيزتمسك جستن و اعتصام به خويش دانسته است و تمسك و اعتصام به خداو
ى هرشنگرا كه اينها در داللت و رول و اهل بيت او؛چرسونيست جز تمسك به كتاب و ر

ند،كافى است.و البته كسى كـه بـهاه شوه آن گمـرحقى كه ممكن است اشخـاص دربـار
ل و آل او تمسك جويد،به كتاب تمسك جسته است؛لذا تمسك و اعتصام به اين5هاسور

ت شخصد.و تنها در اين صوردى حق و باطل بر كسى مشتبه شود در هيچ مورنمى5گذار
ا بهه و اعتصموّا باللذين آمنوّا الّفأممعتصم در امان است و هدايتش ضمانت شده است:«

؛و اما كسانى)٤٣/٦١ف،خر(الز»ً مستقيماًاطاحمة منه و فضل و يهديهم إليه صرفسيدخلهم فى$ ر
حمت و فضلىار رجوا دردى5[خدا]5آنان ركه به خدا گرويدند و به او تمسك جستند،به زو

است هدايت كند.اهى رد،به رى خوا به سود و ايشان رآوراز جانب خويش در
ال شد،ايشان سؤ٣١ه اين دو آيه  دربار(ع)هان آمده است كه از امام صادق در تفسير بر

»5چيست ؟ً مستقيماًاطاسيدند:«صراست».پـر(ع) 5و نور على(ص)هان محمد5دند:«برموفر
٣٢است».(ع) اط مستقيم علىد:«صرموفر

ند يكى ديـگـر ازدى خداوضا و خشنـوكسـب رند متعـال:دى خداو.كسب خشـنـو٥
اط مستقيم و سعادتى صرا كه امر هدايت به سواط مستقيم است؛چراهيابى به صرامل رعو

ضا وت كسب رند متعال است و تنها در صوردى خداوى و خشنوى،داير مدار پيرواخرو
يهدىد.«ار مى5گيردگار قره پرورل هدايت ويژد مشموند متعال است كه فردى خداوخشنو

ور بإذنه و يهديهم إلى$ّلمات إلى النّجهم من الظالم و يخـرّانه سبل السضوبع رّه من اتّبه الل
اه5هاىسيله آن به رى كند،به ودى او پيروا از خشنو؛خدا هر كس ر)٥/١٦(المائدة،»اط مستقيمصر

نشنايى5ها بيروى روا از تاريكى5ها به سوفيق خويش،آنان رد و به تون مى5شوهنموسالمت ر
است هدايتشان مى5كند.اهى رد و به رمى5بر

املند متعال نيز يكى ديگر از عوجه به آيات خداوتوند متعال:جه به آيات خداو.تو٦
ت به تفكرا دعود متعدد انسان رارآن كريم در مواط مستقيم است.قراهيابى انسان به صرر
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د متعدد،لفظ آيات بـرارآن،در موايى قرده است.در تفاسيـر روجه به آيات الهى نمـوو تو
االترين عالمت و نشانه آشـكـارتريـن و واكه آنها بر اطالق شده است؛چـر(ع)ائمه اطهـار

منينالمؤگترين اين آيات اميرحمت اويند.و بزرت و علم و لطa و راى عظمت خدا و قدربر
گتر از من نيست.ا آيه اى بزر خدا ر٣٣ى»؛ّه آية أكبر منّده است:«ما للمو است كه فر(ع)على

دراط مستقيم،وانع هدايت به صـرند متعال از موآن كريم،تكذيب آيات خـداودر قر
اج دانسته شده است.اهى و استدرگمرد متعدد،عامل ضاللت وارمو

 و بكم فـىّا بآياتنا صمبوّذين كـذّو الده است:«موص فرند متعال در اين خصـو خداو
؛و كسانى كه)٦/٣٩(االنعام،»اط مستقيمه يضلله و من يشأ يجعله على$ صرّلمات من يشأ اللّالظ

اهد،ا خدا بخـوغ پنداشتند،در تاريكى5هاى كفر،كـر و الل5انـد.هـر كـه را دروآيات ما ر
ش مى5دهد.اراست قراه راهد بر را بخود و هر كه راهش مى5گذارگمر

نـى او وت است از همان بنـدگـى دروعبادت بنده عـبـارند متـعـال:.عبادت خـداو٧
ـ از جمله خضود دارحاالتى كه در قلب نسبت به معبو جا،عشق وف و رع،خوع و خشود 

ـ كه اگر اين5حاالت نباشد،عبادت رو د.ونمى5رود و اصال عبادت به شمارح ندارجذبه و… 
دد.اط مستقيم مى5گراهيابى به صرت است كه عبادت عامل رتنها در اين صور

/٣٦(يس،»اط مستقيمنى$ هذا صرو أن اعبدوده است:«مو� يس فرند متعال در سورخداو

است.اه رستيد؛اين است را بپردم]55كه مرده و امر نكر؛[آيا با شما عهد ننمو)٣٩
؛در حقيـقـت)١٩/٣٦(مريـم،»اط مستـقـيـمه هذا صـركم فـاعـبـدوّى و ربّه هـو ربّ الـلّإنو نيـز«

است.اه رستيد،اين است را بپردگار شماست.پس او ردگار من و پرورد پرورخداست كه خو
لسوابر امر خدا و ردن محض در برتسليم بواى تكاليg سخت:ابر اجر.تسليم در بر٨

ابر احكام تشريعىاحل ايمان است.اين تسليم نه تنها در براو در ظاهر و باطن يكى از مر
مى5تر از آن،يعنى تسليم درابر احكام تكوينى و چه بسا باالتر و عموبايد باشد،بلكه در بر

ىد.پس هر حكم و يا دستور و يا سخنى كه به نحومى5گيرا نيز در برابر قضا و قدر الهى ربر
جاراض و يا انـزن اعترمن بدود مؤسط فـرل او داشته باشد،بايد تـوسوانتساب به خـدا و ر

اندها در دل پـرورك راتب شـراتبـى از مـرد مـرت،فرد و در غيـر ايـن صـوربدان عمـل شـو
 وّه إالّهم بالـلمن أكثـرو ما يـؤمايـد:«آن مى5فرند متعـال در قـرنه كه خـداواست؛همان گـو

.)١٢/١٠٦سa،(يو »نكوهم$مشر
حقيقت شكر،اظهار نعمت است؛همچنان5كهند:ابر نعمات خداودن در بر.شاكربو٩
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ادن نعمت.و اظهار نعمت به اين معناست كه نعمت ركفر مقابل آن است،يعنى پنهان كر
د استعمال كنيم آن جايى كه نعمت دهنده در نظر داشته و نيز اظهار نعمت بهدر جاى خو

اين است كه در قلب هم بنده به ياد آن نعمت و به ياد منعمش باشد.

ىنتيجه$گير
ىاه به سوديك5تريـن راه آشكار و نـزگرمى5است كه بـزرّاط مستقيم همان ديـن قـيصر

سيدن بدان پااى رساند كه انسان برا به همان مقصدى مى5رد رند است كه پيماينده خوخداو
د نهاده است و آن لقاء الله است.جوصه وبه عر

اهى است كه در شبانه روز چندين بار در نماز5هايمان از خدا هـدايـت واين همان ر
ا مى5طلبيم.اهيابى بدان رر

اهسيدن به شناخت خداست و آن دو راه راط مستقيـم رايات آمده است كه صردر رو
اجب االطاعه است؛هـراه دنيا همان امـام وت،امـا راهى در آخراهى در دنيـا و راست،ر
تاطى كه پل جهنـم در آخـرا در دنيا بشناسد و به هدايت او اقتـدا كـنـد،از صـركس او ر

خ افتد.د و در دوزى پل بلغزت قدمش روا نشناسد،در آخرد.و هر كس او راست،بگذر
ندلياى خداوفت اوت دين و معراط نيز جز اين نيست كه در دنيا به صورو حقيقت صر

ت پل كهت،متناسب با حقايق آن نشئه،به صورده و در آخركه دين مجسم اند ظهور كـر
اه بهشتحمت است تجلى مى5كند.پس رقa قيامت و پايانش بهشت ريك سمت آن مو

د،بلكه پلخ منتهى مى5شود و در نهايت به بهشت و دوزخ از همين دنيا آغاز مى5شوو دوز
اط مستقيم است.ت باطن صراط صورجهنم يا صر
ك اميرد مبارجو و و(ع)فت ائمه اطهـاراليت و معراط مستقيم به وايات نيز صر در رو

اه او و آل او تأويل شده است.و ظاهر آن،اين است كهو ر (ع) منان على بن ابى طالبمؤ
اط مستقيم پيامـبـرت،اهل صرگشت همه اين تأويل5ها يك چيز است و در ايـن صـورباز
ا كه هر كس در اين دنيا به دنبال آنان5مى5باشند؛چر(ع)و ائمه اطهار(ع) ،امام على (ص)ماكر
لش در آن است،سوضاى خدا و رد،و آنچه ركت كند،با سالمتى به مقصد نهايى خوحر

اهد شد.نائل خو
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