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مریم بختیار

2

علیار حسینی
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چکیده

صرا مستقیم از امور بسیار مهمی است که حضرت امام خمینی (ره) به آن توجه زیـادی
داشته و در بیانات و آ ار قلمی خویش ،به زبان عامیانه و عارفانه از آن سخن گفتهاند و سـعادت
آدمی را درگرو قرار گرفتن در صرا مستقیم و حرکت و رشد و بات و بقاء در آن مـیداننـد.
در این پژوهش توصیفی – تحلیلی به مصادیق صرا مستقیم برای اهل سلو
وارد طریق سلو

و نیز کسانی که

نشدهاند ،از دیدگاه امام خمینـی (ره) پرداختـهشـده اسـت .منظـور ایشـان از

مصادیق صرا مستقیم برای اهل سـلو  ،رسـول خـدا (ص) ،ائمـه هـدی (ع) و امیرالمـممنین
(ع) ،انسان کامل و فاطمه زهرا (س) اسـت و بـرای کسـانی کـه وارد طریـق سـلو

نشـدهانـد،

مصادیق صرا همان ظاهر شریعت است که به اموری همچون دین ،اسالم ،عدالت ،انسـانیت و
سیاست تفسیر شده است .انسان با مدد جستن از مصادیق مرکور است که میتوانـد از انحـراف
به دور باشد و به مقصد و وصال یار نائل شود .جامعیت کتا الهی و حالـت اسـتثنائی و اعجـاز
گونه قرآن باعث شده است که فراتر از تقسیمبندی رای برای مصادیق صـرا مسـتقیم باشـد و
درعینحال تمامی اقسام مصادیق صرا مستقیم را هم شامل بشود.
واژگان کلیدی

صرا  ،مستقیم ،سَبیل ،امام خمینی ،مصادیق ،عرفان.
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 .3گروه معارف اسالمی ،واحد مسجد سلیمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مسجد سلیمان ،ایران.
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طرح مسأله

اهمزت صراط مستقزم را میتوان در این حملهی اماام خمزنای (ره) بهوضاوح مشااهده
نمود ،آنجایی که میفرمایند« :تمام انبزا از صدر عاام تا آخر برای این آمدهاند کاه ایان آدم
را از راه ک و راههای باطل به صراط مستقزم انسانزت هدایت کنناد»( .اماام خمزنای،1389،
ج  ،15ص  )69درباره صراط مستقزم و مصادیق آن از منظر کتاب و سنت و از دیدگاه ابان
عربی و سایر عرفا کتب و مقاالتی نفا ته ده است؛ وای به اندیشهها و افکار دضرت اماام
(ره) در این زمزنه پرداخته نشده است که پژوهش داضر این رساات را عهادهدار اده و باا
این هدف انجام ده است.
در مورد صراط مستقزم نزز امام خمزنی (ره) به اتاظ مفهومی و مصداقی و با توحه باه
رایط و نزازها و اقتضای دال مخاطبان خویش ا از عوام گرفته تاا خاواص و اندیشامندان ا
سخن گفتهاند .ایشان در هنفام بتث از صراط مستقزم اهل تکلزف را به دودساتهی ک ُّمال و
غزرک ُّمل تقسزم نموده و دستهی اول (اهل ک ُّمل) را با توحه به مقامات و کماالتی که دارند،
بینزاز از این بتثها دانستهاند؛ دراکه ایناان خاود مصاداقی از مصاادیق هادایت و صاراط
مستقزم متسوب می وند؛ اما غزر ک ُّمل (غزر اهل میرفت) نزز به دو گاروه تقسازم می اود:
دستهی اول کسانی هستند که وارد طریق سالوک نشادهاند و صاراط آنهاا ظااهر ارییت
اساات و دسااتهی دوم اهاال ساالوک هسااتند کااه مقصااود از صااراط مسااتقزم باارای آنهااا،
نزدیاانترین راه وصااول اااای هّاّلل اساات کااه همانااا راه رسااول اکاارم (ص) و اهلبزاات
(علزهمااسالم) است( .ن.ک :امام خمزنی ،1387،ص )287
پژوهش داضر پس از مفهوم ناسی و بزان مینای سبزل و صراط ،به بررسای مصاادیق
صراط مستقزم برای دو گروه فوهاااذکر پرداختاه اسات و باه مناسابت مباداث گونااگون،
متیرض مکاتب پلوراازسم ،اومانزسم و ماکزاوازسم نزز اده اسات .حامیزات قارآن کاریم و
عمومزت اعجاز گونه آن باعث اده اسات کاه فراتار از تقسازمبندی رایا بارای مصاادیق
صراط مستقزم با د و تمامی اقسام مصادیق صراط مستقزم را هم امل بشود .به همزن دازال
قرآن کریم مبتث مستقلی را به خودش اختصاص داده است.
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مفهوم صراط مستقیم

برخی علما ریشهی صراط را از مادهی «ص ر ط» که به مینای بلیزدن است میدانند به
مینای راه رو ن .عالمه طباطبایی میفرماید« :کلمهی صراط به مینای راه رو ن است؛ زیرا
از مادهی «ص ر ط» که به مینای بلیزادن اسات گرفته اده اسات و راه رو ان مانناد اینکاه
رهرو خود را بلیزده و در مجرای گلوی خویش فرو برده که دیفر نمیتواند ایان ساو و آن
سو منترف ود و نزز نمیگذارد که از کمش بزرون ود؛ و مینای صراط مستقزم هم باه
مینای هر دززی است که بخواهد روی پای خود بایستد و بتواند بدون اینکه به دززی تکزاه
کند بر کنترل و تیادل خود و متیلقات خود مسلط با د مانند انسان ایساتادهای کاه بار اماور
خود مسلط است درنتزجه برگشت مینای مستقزم به دززی است که وضیش تغززار و تخلاف
پذیر نبا د .پس مینای صراط مستقزم عبارت می اود از :صاراطی کاه در هادایت ماردم و
رساندنشان بهسوی غایت و مقصد ان تخلف نکند و صد در صد این اثار خاود را ببخشاد».
(طباطبایی ،بیتا ،ج  :1ص )53
در مینای صاراط راغاب میگویاد« :صاراط باه میناای راه مساتقزم و راسات اسات و
توصزف صراط به مستقزم برای تأکزد هر ده بزشتر بر مستقزم باودن صاراط اسات( ».راغاب
اصاافهانی :1412،ص  )223امااام خمزناای نزااز صااراط را «عبااور گاااه مااردم بهساوی بهشاات»
میداند( .امام خمزنی ،1382 ،ص  )46ازنظر امام خمزنی صراط راه رو نی است کاه رهارو
خود را بهسوی خدا میرساند و تنها راهی است کاه آدمای را باه اقااء ا ...میرسااند صاراط
مستقزم است .تنها در صراط بودن و در راه بودن ،آدمی را به مقصاد نمیرسااند؛ بلکاه بایاد
در راه مستقزم در صراط مستقزم قرار گرفت و انتراف به راست و دپ ندا ته با زم.
تفاوت صراط و سبیل و طریق

در قرآن کریم واژهی «صراط» فقط بهصورت مفرد آمده است پس فقط یان صاراط
داریم و آن هم صراط مستقزم است ،صراط ین راه بزشتر نزست راهی که به خداوند متیاال
ختم می ود و راهی که به خداوند ختم می ود ،یقزناً پایانش خزر است .درداایکه «سبزل»
در قرآن بهصورت حم « ُسابُل» نزاز آماده اسات (عنکباوت 69 :و نتال 69 :و انیاام)153 :
«صراط» فقط در راههای مینوی بکار رفته است ،درداایکه «سابزل» هام در راههاای ماادی
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« َوجعل لَكُم ِفیها سب ًال» (زخرف )10 :و هم راههای مینوی« :فِی سابِز ِل ه ِ
اّلل» (ناور )22 :بکاار
ّ
َ ُ ُ
َ َ َ
َ
رفته است« .سبزل» هم برای خزر و ر و صراط فقط برای امور خزر بکار رفتاه اسات .طریاق
نزز مانند سبزل متیدد است و حم آن طره است و راهی است کاه ممکان اسات هام بارای
ِیق َج َهون َّ َم» (نساا )169 :و نزاز
کار خزر و هم ر پزموده ود .در قرآن آمده اساتِ « :إ َّال َطر َ
ِیق ُمستَ ِق ٍ
ق َو ِإلَی َطر ٍ
یم» (ادقاف )30:که هم به راه حهنم و هم باه میناای
«یه ِدی ِإلَی ال َح ِّ

راه مستقزم آمده است .پس صراط ،سبزل و طریق هر سه به مینای راه میبا ند وای هار ساه
تفاوتهایی با یکدیفر دارند و درواق صاراط مانناد راه و ااهراه اصالی اسات کاه دیفار
راههای فرعی ازحمله طریق و سبزل به آن منتهی می ود.
وحدت یا تكثر صراط مستقیم

در بتث از مصادیق صراط مستقزم ،نااگزیر از پارداختن باه مبتاث ودادت یاا تکثار
صراط مستقزم هستزم .با عنایت به اقسام پلوراازسم میتاوان گفات کاه پلوراازسام رفتااری و
دقوقی (به مینای مدارا و زندگی مساامتآمزز با پزروان ادیاان دیفار) و پلوراازسام فرحاام
ناختی و نجات (به مینای امکان اهل نجات بودن ادیان مختلف) فیااجملاه قابلپاذیرش و
دفاع هستند؛ گرده توحزه ما از ازوم مدارا و پرهزز از خشونت با پزروان ادیان دیفر به بهاناه
نبرد دق و باطل و همچنزن توحزه ما برای امکان اهل نجات بودن پزروان ادیان دیفر از باب
حاهل قاصر و مقصر ،با دیدگاه پلوراازستی رای در این دو زمزنه تفاوت دارد؛ اما پلوراازسم
دینی و میرفت ناختی (به مینای بر دق بودن هماه ادیاان و ارای ازنظار صاده منطقای و
مطابقت با واق ) قابلقبول و پذیرش نزست؛ زیرا اگر همه ادیان دق و مطابق با واقا با اند،
در این صورت نظریه تناسخ و میاد درباره زندگی پس از مرگ ،تودزد ،تثلزث و ثنویت در
مبادث خدا ناسی باید صتزح با ند که در این دال ،احتماع نقزضزن الزم میآید.
آیات فراوانی از قرآن کریم مانند «حهانی بودن اسالم» (سبأ« ،)28/حهانی بودن قرآن»
(فرقان« ،)1/بطالن باورهای ادیان تتریف ده» (نساء )171/و «دعوت اهل کتاب به اساالم»
(ما ده )19/به دالات ااتزامی کثرتگرایی دینی را نفی میکنناد( .اسالم ناسای 1398 ،ش،
صص )298-291
بنابراین تیدد مصادیق صاراط مساتقزم مساتلزم تیادد و تکثار خاود صاراط مساتقزم و
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دقزقت آن نزست و تکثر صراط مستقزم بهمنظور توحزه نجات بخشی و یا دقانزت بخشی باه
همه ادیان و مکاتب ااهی و بشری ،امری است که فاقاد هزچگوناه پشاتوانه و دازال عقلای و
نقلی میبا د( .ر.ک :ربانی گلپایفانی ،علی 1386 ،ش ،ص 132؛ اسالم ناسی 1398 ،ش،
ص )298
جامعیت اعجاز آور قرآن در بحث مصادیق صراط مستقیم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َم ِ
ان
اااب ُّمب ِ ٌ
اءک ُم م َن َاّلل نُو ٌر َو کت َ ٌ
ازن ي یَ ْهادی بِاه َ ُ
خداوند متیال میفرمایند« :ق َْد َح َ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
صار ل
ِ ِ ِ
ِ ِ
اط
ااس ُ
الم َو یُخْا ِر ُح ُه ْم م َ
اتَّبَ َ ِر ْض َوانَ ُه ُسب ُ َل َّ
ان ااظُّ ل ُماات إاَای اانُّاور بإلْناه َو یَ ْهادیه ْم إاَای َ
ُّم ْستَقِ ل
زم( ».ما ده 15 :و  )16دقا از حانب خداوند ،نوری و کتاب آ کاری بهسوی ما آماد
خداونااد بهوساازله آن نااور و کتاااب آ ااکار کسااانی را کااه از رضااا و خشاانودی او پزااروی

میکنند ،به راههای سالمت هدایت مینماید و با الن خود و علم خود آنها را از تاریکیهاا
بهسوی نور میکشاند و بهسوی راه راست هدایت میکند .از پزاامبر (ص) درباارهی صاراط
مستقزم روایت ده است« :صراط مستقزم کتاب خداسات»( .طبرسای :1372 ،ج 1؛ ص )58
امام (ره) میفرماید :بیضی به ظواهر علوم قرآن بسنده میکنناد و اساتفادهی آنهاا از قارآن
همان دستورات ظاهری است و برخی از اهل باطن هم به گمان خود از ظااهر قارآن کاه راه
وصول به باطن قرآن است هم غافل هستند .امام (ره) قرآن را صراط مساتقزمی میداناد کاه
این دو گروه از نور هدایت آن متروم هستند« :پس این دو طایفه هر دو از حاادهی اعتادال
خارج و از نور هدایت به صراط مستقزم قرآنی متاروم و باه افاراط و تفاریط منساوباند و
عاام متقق و عارف موفق بایستی قزام به ظاهر و باطن کند و به ادبهای صاوری و میناوی
متأدب گردد ،دنانچه ظاهر را به نور قارآن مناور میکناد ،بااطن را نزاز باه اناوار میاارف و
تودزد و تجرید آن ناورانی کناد» (اماام خمزنای )245:1387 ،دفوناه ممکان اسات قارآن
صااراط مسااتقزم نبا ااد ،درداایکااه  45بااار واژهی صااراط در آن اسااتیمال ااده اساات؟
درداایکه ا اره به مصادیق عزنی صراط دارد و اوصاف صراط و عوامل هدایت باه صاراط
را بزان میکند .قرآن کریم و تمام آیاات آن ناور و رو انای راه هساتند .آیاات قارآن هام
رو نای صراط مستقزم است و هم خود صراط مستقزم است .عالمه دسانزاده نزاز قارآن را
صراط مستقزم دانسته و میفرماید« :قرآن صراط مستقزم است» (دسنزاده ،1381 ،ج  :1ص
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)233
نکته مهم و اساسی درباره کتاب خدای متیال حامیزت فوهاایاده آن در مبتث صراط
مستقزم و مصادیق آن است؛ دراکه قرآن کریم نهتنها مصداه بارز صراط است ،بلکاه منبا
هدایت و راهنمای همه انسانها در مسزر سلوک بهسوی خااق متیال میبا د .عالوه بار ایان
کتاب ااهی هم مصداه صراط مستقزم برای غزر اهل سلوک است و هم مصداه بارای اهال
سلوک و فراتر از تمام اینها مصداه صراط مستقزم برای اهل ک ُّمل و کسانی است که خود
مصداقی برای صراط مستقزم و اسبابی برای هدایت بقزاه انساانها باه راه مساتقزم سایادت و
کمال هستند؛ بنابراین حامیزت کتاب ااهی و داات استثنا ی و اعجااز گوناه آن باعاث اده
است که فراتر از تقسزمبندی رای برای مصادیق صراط مستقزم با اد و درعزنداال تماامی
اقسام مصادیق صراط مستقزم را هم امل بشود.
پس از مفهوم ناسی صراط مستقزم و بزان تفاوت سبزل و صاراط و طریاق و بتاث از
وددت یا تکثر صراط مستقزم و بزان حامیزت اعجاز آور قارآن کاریم در مبتاث مصاادیق
صراط مستقزم ،اکنون مصادیق صراط مستقزم برای غزر اهل سلوک بزان میگردد.
الف :مصادیق صراط مستقیم برای غیر اهل سلوک
 .1دین صراط مستقیم

آیات بی ماری در قرآن کریم وحود دارد که در آن قوانزن را به قانون و دکم را باه
خداوند منتصر کرده است .قانون خدا نزز همان قوانزن دین اسالم است .خدای متیاال دیان
خود را از طریق انبزا برای انسانها فرستاد تا در طی مسزر ،راه را گام نکنناد و باا اطاعات از
فرامزن خداوند در صراط مستقزم باقی بمانند .قوانزنی همزشفی بارای تماام دورههاا و بارای
تماامی انساانها .دراکاه قاانون و دیان خاادای متیاال ،یکای اسات ،دو تاا نزسات .طریتاای
میگوید« :صراط مستقزم دین واضح است» (طریتای ،1375 ،ج  ،4ص  )259قارآن کاریم
صور ٍ
صراط مستقزم را دین ااهی میرفی میکندُ « :قل ِإنَّنِی َه َدانِی َربِّوی ِإلَوی ِ
اط ُمسوتَ ِق ٍ
یم
َ

یما ِملَّ َة ِإبر ِ
ین» (انیاام )161 :پروردگاارم مارا باه
یم َحنِیف ًا َو َما کَ َ
ن ال ُمشورِکِ َ
ان ِم َ
اه َ
ِدینًا ِق ً
َ

راست هدایت کرده است ،دینی پایدار ،آیزن ابراهزم دقگرای و از مشرکان نبود.
در اندیشههای امام خمزنی (ره) «دین قانون بزرگ خداوناد اسات قاانونی کاه از روی
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عداات ااهی پزدا ده است» (امام خمزنی ،1389 ،ج  ،9ص  )425ایشان میفرمایناد« :کسای
حز خدا دق دکومت بر کسی ندارد و دق قانونگذاری نزز ندارد و اما قانون هماان قاوانزن
اسالم است که وض کرده و این قانون برای همه و برای همزشه است» (امام خمزنای ،بیتاا،
ص  )184ازنظر امام آسایش و آرامش سیادت آدمای در اطاعات و عمال باه دیان اسات و
بارها در کتب و بزاناتشان ،سیادت آدمی را درگارو قارار گارفتن در مسازر صاراط مساتقزم
دانستهاند .پس ازنظر ایشان دین یکی از مصادیق صراط مستقزم است ،دین هماان داراغ راه
رو نی است که حلوی پای آدمی را رو ن نفاه میدارد به آدمی دد و مرز قانون خداوناد
را نشااان میدهااد دیاان همااان راه مسااتقزمی اساات کااه انسااان را از راه راساات و دااپ کااه
منترفاند به سمت حادهی مستقزم هدایت میکند .اماام (ره) در تفسازر «اه ِ
اط
ور َ
ودنَا ِّ
الص َ

یم» میفرماید« :یینی هدایت کن ما را به راه راست که آن دیان اساالم اسات» (اماام
ال ُمستَ ِق َ
خمزنی :1381 ،ص  )175ایشان در رسااه توضازح اامساا ل راه راسات را دیان اساالم لکار
کردهاند « آن صراط مستقزمی که هرروز طلب هدایت آن را از خداوناد داریام هماان دیان
اسالم ،دین تودزد است» (امام خمزنی ،1389 ،ج  :10ص )158
امام (ره) اطاعت از رییت و دستورات و قاوانزن خداوناد را صاراط مساتقزم میرفای
کرده و میفرمایند «آن دززی که صراط مستقزم است ،آنی است که بر رو ای کاه خادای

تبارک و تیاای فرموده است به آن روش عمل ود» (امام خمزنای ،1389 ،ج  ،19ص )327
پس انسان باید قدم درراه خدا در راهی که مطاابق باا دساتورات و ادکاام دیان خادا اسات
بفذارد و با اطاعت و عبودیت و پزروی از ادکام و دین خداوند میتواند موان را از سر راه
خود بردارد و با مدد و توفزق و عنایت خداونادی در صاراط مساتقزم بااقی و پایادار بماناد.
همچنان کاه دضارت اماام خمزنای (ره) عنایات ازازاه را از مهمتارین و الزمتارین راههاای
دستزابی باه صاراط مساتقزم میداناد و میفرمایناد« :پاس در سازر مساتقزم ،عنایاات ازازاه و
عطوفات و مرادم سرمدیه و اوضااع پااک و متازط و فضاای صااف و کراماات تاماه الزم
است( ».امام خمزنی ،بیتا ،ج ا ،ص )325
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 .2اسالم صراط مستقیم

دین خدا راه رو ن و صراط مستقزمی است کاه از ساوی خداوناد بهوسازله پزاامبران
آورده ده است و کاملترین دین ااهی در تمامی عصرها دیان اساالم اسات و دیان اساالم
است که راه مستقزم و سیادت را به بشر نشان میدهد .خداوند در قارآن کاریم میفرمایناد:
ین ِعن َد ل ِ
ِ
ال ِ
ال َأن یه ِدیو ُه
« ِإ َّن ِّ
الد َ
اِإس َال ُم» (آلعمران )19 :و نزز میفرمایند« :ف ََمن یرِد ل ُ
یما َقد ف ََّصلنَا اْل ِ
ْلس َال ِمَ *...و َه َذا ِ
یش َرح َصد َر ُه لِ ِ
ون»
ص َر ُ
یات لِ َقو ٍم یوذَّ ک َّ ُر َ
اط َرب ِّ َ
ك ُمستَ ِق ً

(انیام 125 :و  )126پس کسی را که خدا بخواهد هادایت نمایاد سازنهاش را بارای پاذیرش
اسالم میگشاید...ي و راه راست پروردگارت همزن است ما آیات خود را برای گروهی که
پند میگزرند بهرو نی بزان نمودهایم؛ و در سورهی زخرف میفرماید« :فَاستَم ِسك بِال ِ
َّوذی
صر ٍ
ِ
ُأ ِ
اط ُمس َت ِق ٍ
ُون»
وك َو َسوو َف تُسو َول َ
وك َولِ َقو ِم َ
یم* َو ِإن َّ ُه لَ ِذک ٌر لَ َ
یك ِإن َّ َ
وحی ِإلَ َ
ك َع َلی َ

(زخرف 43:و  )44آنچه را بر تو ودی ده متکم گزار کاه تاو بار صاراط مساتقزمی و ایان
یادآوری تو و قوم تو است و بهزودی ساؤال خواهزاد اد .ودای خادا هماان قارآن کاریم
میجزهی آخرین پزامبر خدا ،دین اسالم و صراط مستقزم است.
امام خمزنی میفرماید :راه مستقزم راه اسالم است و اما هار روز از خادا میخواهزاد
که ما را به صراط مستقزم هدایت کناد (اماام خمزنای ،1389،ج  .15ص  )69ایشاان صاراط
مستقزم را اسالم میداند و آن را ریسمان خدامی داناد و آن را راهنماای انساان و ساازندهی
انسان میداند« .دبل هّاّلل اسالم است صراط مستقزم اسالم اسات( ».اماام خمزنای ،1389،ج :9
ص « )167اسالم دین فطرت و رهاییبخش از قزدوبندهای طبزیی و وساایل ازاطزن حان و
انس در نهان و ظاهر است و اسالم راهنمای صراط مستقزم ال رقزه و ال غریبه اسات» (اماام
خمزنی ،1389 ،ج  ،10ص )158
اسالم باالترین و منزهتارین مکتبهاسات ،راه سایادت و نزکبختای و صاراط مساتقزم
انسان است ،راهی است که ختم آن ِ
اقاء ا ...و رسزدن به بهشت است .انسان باا قارار گارفتن
در صراط مستقزم اسالم میتواند ترقزاات میناوی را طای کناد و باه سایادت برساد .اساالم
خداوند را به ما میرفی میکند و به ما عرفان را میآموزد؛ دراکه به قاول اماام (ره) «عرفاان
اسالم است ،میرفت اسالم است» (امام خمزنی ،1389،ج  ،20ص  )298پاس بارای اناخت
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واقیی و عرفان ،ناخت تودزد و یکتاپرستی و ناخت خداوند کاه هادف و غایات نهاایی
عرفان است ،ناگزیر باید در مسزر اسالم و صراط مستقزم اسالم قدم برداریم؛ دراکاه اساالم
دین تودزد و یکتاپرستی و یکتا خواهی و دین تسلزم در بارگاه لات باریتیاای است.
امام (ره) اسالم را بزرگتارین نیمات دانساته و میفرمایاد« :راه خادا مساتقزم اسات،
صراط و راه آنهایی که خداوند به آنها منت گذا ته اسات و نیمات عطاا فرماوده اسات،
نیمت اسالم بزرگترین نیمت .ما بر همزن راه مستقزم در همزن راهی که آمدیاد و بارای
اسالم آمدید و برای پایداری از اسالم آمدید این راه مستتکم اسات راه پایاداری از اساالم
راه مجاهده در راه اسالم در راه خدا ،این راه مستقزم است .این همان صراط مستقزمی اسات
که ما در نماز از خدا میخواهزد» (امام خمزنی ،1389،ج ،ص )368
امام (ره) قرار گرفتن در راه اسالم را رسزدن باه مقصاد میداناد« :دنانچاه در ایان راه
مستقزم که راه اسالم است وارد وید ما تا آخر عمرتاان و همهکساانی کاه نمااز تاا آخار
عمر خواندهاند از خدا خواستهاند روزی دند مرتبه که «اهدنا الصراط المستقیم» کاه ماا را
به صراط مستقزم هدایت کن عمده این است که انسان وارد ود در آن راهی که بایاد سازر
کند ده مسزرهای مینوی و ده سزرهای مادی» (امام خمزنی ،1389،ج  ،17ص )174
 .3عدالت صراط مستقیم

یکی از عاایترین بردا تها و نفر ها نسبت به مفهاوم عاداات ،صاراط مساتقزم باودن
عداات ازنظر امام (ره) است .همانطور که میدانزم عداات به مینای مزانهروی و دد وساط
و اعتدال است .یکی از مهمترین فضایل اخالقی و از صفات بارز سااان راه خادا ،رعایات
عدل و عداات است؛ دراکه عداات صفت دقتیاای است و انسان تجلی صفات خداوند ،و
ساان با رعایت عداات است که میتواند انسان کامل با د.
در دید عرفانی امام (ره) عاداات بهمثاباهی خاط مساتقزمی اسات کاه میتواناد انساان
ساان را به کمال و به هدف و مقصود که اقاء ا ...است برساند درکت در صراط مساتقزم،
درکت در مسزر اعتدال و عداات است و در همزن سزر عداات است در همازن سازر صاراط
مستقزم است که تیدیل قوا صاورت میگزارد «دراکاه تیادیل قاوای نفساانزه غایات کماال
انسااانی و منتهااای ساازر کماااای اساات» (امااام خمزناای ،1385 ،ص  )153و «اگاار از نقطااهی
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عبودیت تا مقام قرب ربوبزت تمثزل دسی کنزم بر خط مستقزم وصل ود پاس طریاق سازر
انسان کامل از نقطهی نقص عبودیت تا کمال عز ربوبزت ،عداات است کاه خاط مساتقزم و
سزر میتدل است و ا ارات بسزاری در کتاب و سنت ااهی بدین مینی اسات دنانچاه صاراط
مستقزم که انسان در نماز طااب آن اسات همازن سازر اعتاداای اسات و اینکاه در ادادیاث
ریفه است که «صراط از مو بارینتر و از مشزر تززتر است» برای هماان اسات کاه داد
اعتدال وسطزت دقزقزه را دارد» (امام خمزنی ،1385 ،ص )152
از دیدگاه امام خمزنی «اعتدال دقزقی حز برای انسان کامل کاه از اول سازر تاا منتهای
اانهایه وصول هزچ منترف و میوج نشده است برای کسی مقدور و مزساور نزسات و آن باه
تمام مینی خط ادمدی و خط متمدی است و دیفاران از ساایرین سازر باهتب کنناد ناه باه
اصاات» (همان ،ص  )153ازنظار اماام خمزنای عاداات بارای اهال سالوک و بارای عاارف
بهمثابهی تجلی میارف ااهزه در قلب او و عداات در آن عبارت اسات از «عادم ادتجااب از
دق به خلق و از خلق باهدق و باه عباارت اخاری ،ر یات ودادت در کثارت و کثارت در
وددت و این مختص به کمل اهل ا ...است» (امام خمزنی  :1385ص )148
پس تا در وحود خود آدمی ،در عقاید و افکار و اعضا و حوارح انسان عاداات نبا اد
صراط مستقزمی نزز وحود ندارد و انسان منترف است به کجیها و ناراستیها .همچنان کاه
امام میفرماید« :اگر در عقاید ین انترافاتی و کجیهایی با د برگردان آن عقاید کا باه
ین عقزدهی صتزح صراط مستقزم ،این ایجاد عداات است در عقل انساان» (اماام خمزنای،
 ،1389ج  ،12ص  )481و از راه عداات ااهای ،ایان راه مساتقزم اسات کاه انساان میتواناد
مدارج کمال مینوی را طی کند و به هدف اصلی و عنایت نهایی دست پزدا کند و میتواند
انسان بشود که در وحود خاویش «قاوا را تیادیل کناد و افراطوتفاریط را باه مقاام عاداات
بزاورد» (امام خمزنی ،بیتا ،ج )468 3
 .4انسانیت صراط مستقیم

انبزا آمدهاند تا انسان را که زطان قسم یادکرده است که او را از راه مستقزم باه کجای
و ناراستی اغوا کند ،نجات دهند و انسان را در صراط مستقزم انسانزت قرار بدهند .اماام (ره)
هدف انبزای ااهی و مأموریت پزامبران را از صادر عااام تاا آخار را تربزات و تکامال انساان
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میداند( .امام خمزنی ،1389 ،ج  8ص  )325امام خمزنی انسانزت را صراط مستقزمی میداند
که اگر کسی برخالف آن گام باردارد از صاراط مساتقزم دور و دورتار می اود« .انساانزت
ین راه مستقزمی اسات ،یان راه مساتقزم کاه اگار از ایان ور کسای بارود میاوج اسات و
برخالف انسانزت است؛ اگر از آن ور هام بارود بارخالف اسات و آن کسای کاه اعوحااج
پزداکرده و راه مستقزم نرفت هر ده پزش برود دور می ود از راه انسانزت ،مثل این میماناد
که ین خط مستقزم بکشزد ،دو خط اینطور ،هر ده خط حلوتر برود از خاط مساتقزم دور
می ود» (امام خمزنی :1389 ،ج  ،9ص )4
از دیدگاه امام (ره) آنچه انسان را در صراط مستقزم انسانزت نفه میدارد علم و عمال
است« .علم تنها اثر ندارد بلکه گاهی مضر است ،عمل بدون علم بینتزجه است علم و عمال
دو باای است که انسان را به مقام انسانزت میرسااند» (اماام خمزنای :1389 ،ج  ،8ص )267
ناخت و میرفت خدا هدف انسان است؛ اما اناخت خداوناد نزاز درگارو اناخت انساان
است .امام (ره) در ایان بااره باه روایات« :مان عارف نفساه فقاد عرفاه رباه» ا ااره میکناد
(آ تزانی ،1387 ،ج  )147 ،1و میفرماید« :این روایت به ماا میفهماناد کاه انساان آنطاور
موحودی است که اگر ناخته ود ناسایی خدا با این است .رب انسان را کسی نمیتواند
بشناسد اال اینکه خودش را بشناساد و خاود ناساایی کاه باه دنباااش خادا ناساایی اسات
داصل نمی ود مفر برای اوازای خدا» (امام خمزنی :1389 ،ج  ،11ص )422
پس انسان نمیتواند به ناخت خود و درنتزجه به ناخت خداوند برساد مفار آنکاه
در صراط مستقزم انسانزت قرارگرفته با د .این انسانی که عاام صغزر است ،ایان انساانی کاه
ا رف مخلوقات است ،این است که تجلی اسماء و صفات خداوند اسات ،اگار در حاادهی
مستقزم در صراط مستقزم انسانزت قرار نفزرد اگر تربزت نشود «از همهی دزواناات درنادهتر
و موزیتر است» (امام خمزنای :1389 ،ج  ،12ص  )423دراکاه رسازدن باه ر اد و کماال
انسانزت مرهون حلوگزری نفس از هوات و اذات است .سالمت و صتت نفس اعتدال در
طریق انسانزت و درص و ستم آن اعوحاج از طریاق و انتاراف از حاادهی انساانزت اسات.
(امام خمزنی )307 :1385 ،اابته انسان «هزچگاه از خود نبایاد غفلات کناد و باه کماال خاود
نباید مغرور ود و از خود و ادوال نفس خود و مراعات آن نزز نباید نسزان کند و در حمز
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ادوال از تمسن به عنایات خفزه دقتیاای غفلت نکند و باه خاود و سالوک و ریاا منات و
علم و تقوای خود بههزچوحه اعتماد نکناد کاه از بزرگتارین مهااان انساانزت و وسااوس
زطان است که مهاان را از یااد خاود نزاز میبارد( .اماام خمزنای :1385 ،ص  )52دنانچاه
دقتیاااای میفرمایاادَ « :و َال تَكُونُوووا کَالَّو ِ
وم
ال َف َون َسووا ُهم َأن ُف َس و ُهم ُأولَ ِو َ
وذ َ
وك ُهو ُ
ین نَ ُسوووا ل َ
ال َف ِ
ون» (دشر )19:تا برسد به «مقام استقرار و تمکزن و رحوع به کثرت با دفظ ودادت
اس ُق َ

که آن آخرین منازل انسانزت است» (اماام خمزنای ،1391 ،ص  )103و رسازدن باه آخارین
منازل انسانزت رسزدن به دقزقت انسان است؛ دراکه «در سرتاسر نظام عاام غزار از دقزقات
انسانزت دززی دیفری نزست و خصی که عاام به دقزقت انسان با د در این صورت او به
حمز دقایقی که تمام عاام را پر کارده عااام خواهاد باود» (اماام خمزنای ،بیتاا ،ج  ،2ص
« )223خروج از عاام طبزیت ،منتهای کمال عاازه بارای انساان اسات واای رسازدن و منتهای
دن به این کمال در صورتی است که انسان این راه مستقزم را رفتاه و ساالمت از اعوحااج
دا ته با د» (امام خمزنی ،بیتا ،ج  ،1ص )213
امام (ره) بارها در دعاهایشان صراط مساتقزم انساانزت کاه «سازر ااای االسام ااجاام و
رحوع به دضرت اسم هّاّلل اعظم است و از مغضاوب علازهم و ااضااازن خاارج اسات» (اماام
خمزنی :1392 ،ص  )6را از خداوند متیال خواستهاند« :خداوند همهی ما را به طریق مساتقزم
انسانزت هدایت فرماید( ».امام خمزنی :1389 ،ج  ،19ص  )37و برای قرار گرفتن در صاراط
مستقزم انسانزت باید موان را از بزن برد تا به کمال انسانزت و باه اقااءا ...رسازد و «مزازان در
کمال انسانزت و دقزقت آن ،عروج به میراج دقزقی و صیود به اوج کمال و وصول به باب
هّاّلل با مرقات نماز است» (امام خمزنی :1392 ،ص  )9دراکاه «نمااز مرکاب سالوک و باراه
سزر اای ا ...است» (همان)
اندیشههای اومانزستی و نزهزلزستی با اندیشههای اماام (ره) در تقابال هساتند .اندیشاهی
افراطی اومانزستی ،انسان را متزط بر نظام هستی میداند و تیاازم ااهی را مان دستزابی انساان
به کمال واقیی خاویش میپنادارد و اندیشاهی تفریطای نزهزلزساتی و حبرگرایاناه ،انساان را
موحودی پوچ و بیمینا و بیاختزار میانفارند و بهرهای از اعتدال ندارناد؛ اماا اماام (ره) باا
نفر ی اعتداای ،انسان را دارای ابیاد مختلفی میداناد کاه هار حنباهاش ادتزااج باه ر اد و
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کمال دارد و این ر د و تیاای در سزر من هّاّلل ااای هّاّلل اتفااه میافتاد .ناه باا نفااه اساتقالای،
خودمتورانه و خداپندارانه به انسان که او را مسزر ،هدف و غایت نهایی برای ر د و کماال
سایر موحودات و اسباب عاام هستی بپندارد که فراتار از او هادف و غایات و موحاودی را
تصور ننماید( .نان :اهریار زر اناس ،1383 ،ص 54-53؛ تاونی دیاویس 1378،ش ،ص
)167
 .5سیاست صراط مستقیم

انبزا آمدهاند تا مردم را بهسوی خداوند متیال بهسوی صاراط مساتقزم هادایت کنناد و
امام خمزنی این هدایت را سزاست انبزا میداند و از آن تیبزر به صراط مستقزم میکند و ایان
سزاست را مختص انبزا و بیدازآن ا مه میصومزن علزهمااساالم و باهتب علماای بزادار اساالم
دانسته و میفرمایند« :انبزا میخواهند ملت را ،احتماع را ،افراد را هدایت کنند ،راه ببرناد در
همهی مصااتی که از برای انسان متصور است ،از برای حامیه متصور اسات هماانی کاه در
یم» ماا های در نمااز میگاویزم
الص َر َ
اط ال ُمسوتَ ِق َ
قرآن صراط مستقزم گفته می اود« :اه ِدنَا ِّ
ملت را ،احتماع را ،ا خاص را ،راه ببرد به ین صراط مستقزمی که ازاینجا اروع می اود
و به آخرت ختم می ود ،اای هّاّلل است سزاست این اسات کاه حامیاه را هادایت کناد و راه
ببرد ،تمام مصااح حامیه را در نظر بفزارد و اینهاا را هادایت کناد باهطرف آن دزازی کاه
صالدشان هست ،صالح افراد هست و ایان مخاتص باه انبزاسات ،دیفاران ایان سزاسات را
نمیتوانند اداره کنند ،این مختص به انبزاء و اوازاست و بهتب آنها باه علماای بزادار اساالم»
(امام خمزنی :1392 ،ص )246
امام خمزنی درواقا سزاسات دقزقای را هماان صاراط مساتقزم میداناد ،سزاساتی کاه
هزچگونه انتراف و اغز ی در آن وحود ندارد؛ و سزاست واقیی را (نه سزاسات دزاوانی یاا
زطانی) درواق سزر و سلوک اای ا ...میداند کاه باا بنادگی انساان اروع و ااای ا ...خاتم
ال ا اره د امام دین و اسالم و عداات و انسانزت را صراط مستقزم
می ود .همانطور که قب ً
می دانند و اگر به تیبزر امام سزاست نزز صراط مستقزم است درواقا اماام سزاسات واقیای را
همان دیان و اساالم و عاداات و انساانزت میداناد و از آن روسات کاه میفرمایاد« :اساالم
تمامش سزاست است» (امام خمزنی  :1389ج  ،1ص « )270دیانت همان سزاساتی اسات کاه
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مردم را ازاینجا درکت میدهد و تمام دززهایی که به صالح ملت است و باه صاالح ماردم
است .آنها را از آن راه میبرد که صالح مردم است که همان صراط مستقزم اسات( ».اماام
خمزنی :1392،ص )247
اما در نفرش باه سزاسات از دیادگاه ا خاصای همچاون ماکزااوای ،هماه دزاز فادای
قدرت و سزاست می ود و انسان و حامیه انسانی ابزاری در اختزاار و در خادمت قادرت و
سزاست و بردهی آن متسوب می وند که این طرز نفرش نه تنها باعث ر اد و اکوفایی
و تکامل انسان و استیدادهای او نمیگردد؛ بلکه تمامی ارز ها و اخالقزات انساان و حامیاه
انسانی را نزز به کلی نزست و نابود مای ساازد .بار خاالف نفارش اماام (ره) کاه سزاسات را
ابزاری در خدمت تیاای انسان میداند که زمزنه و بستر مناسبی را برای ر د و کماال هرداه
اقاءاّلل فراهم نموده و در پزمودن صراط مساتقزم ااهای یااری میرسااند.
بهتر انسان در مسزر هّ
(نن :نزکواو ماکزاوای ،هریار 1366،ش)
پس از بزان مصادیق صراط مستقزم بارای غزار اهال سالوک ،اکناون مصاادیق صاراط
مستقزم برای اهل سلوک لکر می گردد:
ب :مصادیق صراط مستقیم برای اهل سلوک
 .1انبیاء و رسول اکرم صلی ا ...علیه و آله و سلم صراط مستقیم

دین خدای متیال که همان صراط مستقزم است ،اامل قاوانزن و دساتورات و ادکاام
خداوند است که بهوسزلهی انبزاء علزهمااسالم که در رَس آنها رسول اکرم (ص) است باه
مردم ابالغ ده و قول و فیل و تقریر انبزا و رسول اکرم (ص) تجسام علمای و عزنای ودای
ااهی است .قرآن کریم میفرماید« :یس* َو ال ُقر ِ
آن ال َح ِك ِ
ین*
ون ال ُمر َسولِ َ
وك لَ ِم َ
ویم* ِإن َّ َ
صر ٍ
ِ
اط ُّمس َت ِق ٍ
یم» (یاسزن« )4-1 :پس سوگند به قرآن دکازم کاه تاو قطیااً از رساوالن
َع َلی َ
هستی ،بر راه راست قرار داری» و در سورهی نساء نزز آمده اساتَ « :من یُ ِ
ول َف َقد
ط ِ
الر ُس َ
ع َّ

ال» (نساء )18 :کسی که از رسول خدا صالی ا ...اطاعات کناد در دقزقات خادا را
َأ َط َ
اع َّ
اطاعت کرده است.
رسول اکرم (ص) میفرمایند« :در قلوب ماؤمنزن نوریسات پنهاان و رو ان و آ اکار
نمی ود ،مفر از پزروی دق و از سلوک در صراط مستقزم و آن یاعزست از نور انبزاء کاه
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در دلهای مؤمنزن حاودان ده است» (امام صااده (ع) ،بیتاا :ص  )249اطاعات از رساول
خدا (ص) اطاعت از خداسات .راه رساول اکارم (ص) راه خداسات .قادم گذا اتن در راه
رسول اکرم (ص) نزز قدم گذا تن در مسزر خدا و تودزد و دوری از رک است.
امااام خمزناای ضاامن ا اااره بااه صااراط مسااتقزم بااودن انبزاااء ااهاای و در رَس آنهااا
خاتماالنبزاء رسول اکرم (ص) میفرمایند« :انبزاء مظاهر دق و نشاانههای دقزقات و هادیاان
صراط مستقزم و وسایل قرب پزشفاه پروردگار متیاال هساتند( ».اماام خمزنای :1389 ،ج ،8
ص )269
 .2امیرالمؤمنین علیهالسالم و ائمه اطهار صراط مستقیم

امزراامؤمنزن علی (ع) و ا مه اطهار علزهمااساالم حانشازنان رساول اکارم (ص) هساتند
که هادی و ادامهدهندهی راه مستقزم رسول اکرم (ص) هستند .بید از رساول خادا ،اطاعات
از دوازده نور میصوم واحب است .اطاعت از ا مه اطهار علزهمااسالم ،اطاعت از رسول خدا
و اطاعت از رسول خدا ،اطاعت از خداوند است .دربارهی صراط مستقزم باودن ماوال علای
(ع) روایات فراوانی از سوی فریقزن نقل ده است .امام صاده (ع) فرمود« :منظور از صراط
مستقزم در سوره دمد امزراامؤمنزن علی علزهااسالم است» (ابنبابویه ،بیتا :ج  ،1ص )70
مفضل بن عمر گوید :از امام صاده (ع) پرسزدم :صراط دزست؟ فرمود :راهی بهسوی
ناختن خدای بزرگ است و صراط دو گونه است :یکی صراط در دنزاا و دیفاری صاراط
در آخرت؛ اما صراط دنزا امام است که فرمانبرداری از او واحب است .هر کس که در دنزا
او را ناخت و رهنمودهای او را بکار بست ،در آخارت از صاراط کاه پلای اسات بار روی
حهنم ،خواهند گذ ت و هرکس در اینجا امام خود را نشاناخت هنفاام گذ اتن از صاراط
آخرت گامش خواهد اغزید و در آتش دوزخ خواهد افتاد( .همان ،ص )68
امام خمزنی نزز با استناد به روایات متیدد مصداه عزنی صراط مساتقزم را امزرااماؤمنزن
(ع) و ا مهی اطهار دانسته و میفرماید« :اگر در این عاام به راه راست نبوت و طریق مستقزم
والیت قدم زده با ی و از حاده والیت علی بن ابیطاااب علزهااساالم اعوحااج پزادا نکارده
با ی و اغزش پزدا نکنی ،خوفی بارای تاو در گذ اتن از صاراط نزسات ،زیارا کاه دقزقات
صراط صورت باطن والیت است»( .امام خمزنای ،1380 ،ص  )399ایشاان در تفسازر ساوره
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دمد ا اره میکند به آیهَ « :أ ف ََمن یَم ِشي ُم ِكبًّا َعلی َوجه ِِه َأهدى َأ َّمن یَم ِشي َسوِیًّا َعلوی
ص ٍ
ِ
راط ُمستَ ِق ٍ
یم» (ملک )22 :آیا آن کس که بر روی صورت خود راه میرود با آن کسای

که مستقزم راه میرود کدام بهتر هدایت یافتهاند؛ و میفرماید ادادیث ریفی در لیال ایان
آیه «صراط مستقزم» را به دضارت امزرااماؤمنزن و دضارات ا ماه میصاومزن علازهمااساالم
قلاتَ ( :أ
تفسزر فرمودند ...« :عن ااکافی باسناده عن ابای ااتسان ااماضای علزهااساالم ،قاالُ :
ٍ
ف ََمن یَم ِشي ُم ِكبًّا َعلی َوجه ِِه َأهدى َأ َّمن یَم ِشي َسوِیًّا َعلی ِ
وراط ُمسوتَ ِق ٍ
یم) قاال :ان هّاّلل
ص
ال من داد عن والیه علی علزهااسالم امن یمشی علی وحهه ال یهتدی المره و حیل
ضرب مث ً

من تَبَیه سویا علی صراط مستقزم و صراط مستقزم امزراامؤمنزن علزهااسالم ...فرماود :خادای
تیاای در این آیه ریفه مثلی زده است و آن مثل کسانی است که اعراض نمودند از والیت
امزراامؤمنزن علزهااسالم که آنها گویی راه میروند به رویهای خود و به هدایت نرساند و
کسانی را که متابیت آن دضرت نمودند ،قرار داده به راه مستوی و راست و صراط مستقزم
امزراامؤمنزن علزهااسالم است» (کلزنی ،بیتا :ج  ،2ص )432
رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود« :یا علی تویی باب ا ...و تویی راه بهساوی خادا و
تویی نبأ عظزم و تویی صراط مستقزم( ».ابنبابویه ،بیتاا ،ج  ،1ص  )247در ترحماه و ارح
نه اابالغه نزز آمده است« :دفوناه دزاران و سارگردان هساتزد (کاه صاراط مساتقزم و راه
راست را نمیبزنزد) و دال آنکه عترت پزغمبر ما (ا مه اطهار) در مزان اما اسات و آنهاا
پزشوایانی هستند که مردم را به راه دق میکشند» (فز

االسالم ،بیتا ،ج  :1ص )219

دسکانی عاام سنی در کتابش آورده است :سیزد بن حبزر از ابن عباس نقل کارده کاه
ِ
ات
ات اا ِّص ُ
ت ااطَّ ُ
قزم َو اَن ْ َ
اح َو اَن ْ َ
رسول خدا صلی ا ...فرمود :یا علی ،اَن ْ َ
اراط اا ُْم ْسات َ ُ
ریاق اا ْواض ُ
ِ
نزن! یا علی تو طریق آ اکار و صاراط مساتقزم و سارکردهی مؤمناان هساتی.
یَیْ ُس ُ
وب اا ُْموم َ
(دسکانی ،بیتا :ص )41
رسول خدا (ص) فرمودند« :هرکسی مشتاه است که از پل صراط مثل باد تند پاایززی
بفذرد و خود را بدون دساب به بهشت حاویدان برساند ،والیت وای و وصی و مصادب و
خلزفه من ،علی بن ابیطااب علزهااسالم را بپذیرد و بر دل بساپارد و هرکسای میخواهاد در
آتش حهنم سرنفون ود والیت علی بن ابیطااب علزهااسالم را رها کند به عزت و حاالل
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پروردگارم سوگند ،علی علزهااسالم باب هّاّلل است .هزچکسی وارد نمی اود مفار از بااب و
او صراط مستقزم است علی علزهااسالم آن کسی است که خداوند در روز قزامت از والیات
او سؤال خواهند کرد( ».همان) همانطور که میبزنزم ادادیث متواتر بسزاری از زیه و سنی
آمده است که صراط مستقزم امزراامؤمنزن علای علزهااساالم اسات؛ بناابراین امزرااماؤمنزن و
بهتب آن دضرت اوالد میصومش نزز صراط مستقزم و راه رو ن خدا هساتند .موالناا دنازن
سروده است:
مهدی هادی وی است ای راه حو

هم نهان و هم نشسته پزش روی

حاللاادین همایی در مینای بزت میگوید« :یینی آن وای قا م ،مهدی و هادی صراط
مستقزم ااهی است .خواه پنهان و غایب و خواه داضر و پزش روی ما نشسته با د ،در هر دو
دال همای فقت و هدایت و عنایتش بر سر ما بال گسترده است و فاز

رودانزات او بماا

میرسد( ».همایی :1385 ،ج )850 :2
از دضرت صااده علزهااساالم وارد اسات کاه «ان ااصاراط امزرااماؤمنزن علزهااساالم،
صراط خود امزراامؤمنزن علزهااسالم است و این روایت ین مینی دقزق و عجزبی دارد؛ زیرا
نمیگوید صراط ،صراط امزراامؤمنزن است .بلکه میگوید :صراط امزراامؤمنزن است؛ یینی
نفس مقدس آن دضرت و افیال و اقوال وی ،خود صراط است( ».فز

کا اانی ،بیتاا ،ج

 :1ص  )54صراط مستقزم در قرآن فقط اهلبزت علزهااسالم است .در خطابهی غدیر تأکزاد
ده است که صراط مستقزم فقط راه امامان علزهمااسالم اسات( .انصااری ،بیتاا ،ج  ،2ص
 )382سلزم از قول مقداد میگوید« :موال علی علزهااساالم اسات صاادب مقاام اعظام و راه
دتمی که طریق آن آباد است و او صراط مستقزم خداوند است( ».هالای ،بیتا ،ص )544
 .3انسان کامل صراط مستقیم

بزن راه و رونده پزوند وحودی اسات کاه آن دو را باه هام متتاد و متصال میکناد و
سپس رونده را به راه متصف میکند و بید از این اتصاف ،صراط را میتوان باه سااان آن
نسبت داد .پس ساان و مسلن باهم متتد هستند .وقتی ساان ادکام و قوانزن و دین خدا
را که صراط مستقزم است ،بهدرستی فهمزد و به آن عمل کرد خود سااان صاراط مساتقزم
ِ
اراط
ااصا ُ
می ااود و ازاینحهاات اساات کااه امااام صاااده علزهااسااالم فرمودناادَ « :و هّاّلل نَ ْتا ُ
ان ِّ
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اا ُْم ْستَقِز ْ ُم» (دویزی :1415 ،ص )22

إن َربوی َعلوی ِ
صوراط ُمسوتَقیم» تماامی
خدای متیال بر صاراط مساتقزم میبا ادَّ « .

موحودات ،نزز به مززان استیداد و ظرفزت خویش در صراط مستقزم هستند .انسان باه عناوان
خلزفه خدا ،ا رف مخلوقات ،تجلی اساماء و صافات ااهای ،بار صاراط مساتقزم قارار دارد.
انسان کامل مصداه صراط مستقزم است و مؤمنزن نزاز باه دازال تبیزات از انساان کامال ،در
صراط مستقزم قرار دارند« .انسان کامل اسم حام و مرآت تجلای اسام اعظام اسات» (اماام
خمزنی)635 :1380 ،
امام (ره) صراط مستقزم را باالصااه مختص نبی اکرم (ص) و بااتب برای دیفار اوازااء،
انبزا و سایر مؤمنزن دانساته و میفرمایناد« :دقتیااای باه مقاام اسام حاام و رب االنساان بار
إن َربی َعلی ِ
صراط ُمستَقیم» و مرباوب آن لات
صراط مستقزم است .دنانچه میفرمایادَّ « :

مقدس بدین مقام نزز بر صراط مستقزم است و مؤمنزن دون تاب انسان کامل هساتند در سازر
و قدم خود را حای قدم او گذارند و به نور هدایت و مصباح میرفت او سازر کنناد و تسالزم
لات مقدس انسان کامل هستند و از پزش خود قادمی برندارناد و عقال خاود را در کزفزات
سزر مینوی اای ا ...دخاات ندهند ازاینحهت صراط آنها نزز مستقزم و دشر آنها باا انساان
کامل و وصول آنها بهتب وصول انسان کامل است ،به رط آنکه قلوب صاافزه خاود را از
تصرفات زاطزن و انزت و انانزت دفظ کنند و یکسره خود را در سزر تسلزم انساان کامال و
مقام خاتمزت کنند( .همان :ص )591،590
و اابته امام خمزنی صادبان این سیادت را برای کسانی میداند که عنایات و توحهاات
خاص نصزب آنها ده و از اول راست و مستقزم درکت کردهاناد« :و ایان سایادت بارای
من و امثال من رخ نمیدهد .کساانی کاه عنایاات خاصاه ،توحهاات ربانزاه و کراماات تاماه
نصزب آنها ده و دست ازل به یاری دوست به مساعدت آنها دراز ده و اهال پااک باه
آنها اعطا ده و خمزره الیق برای منصب امامت تا خاتم به آنهاا داده اده و از نقطاه اول
راست و مستقزم درکت نمودهاند و اصالب امخه و اردام مطهره را سزر کردهاند و تتات
تربزت مس ااشموس با همان پاکی که از نقطه مشترک آمده بودناد بهساالمت از طبزیات
گذ تند( ».امام خمزنی ،بیتا :ج  ،1ص )325
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امام خمزنی درکت استکماای و طای کاردن صاراط مساتقزم بهساالمت را بخصاوص
انسان کامل میداند و میفرمایند« :نایره طبزیت و مقتضزات هوت خاموش گشاته و آتاش
طبزیت سرد ده و غولهای بزابانی خواب بودهاند« »...جزنوا وهوی خامود » تاا باه مطلاق
لی) (فَكو َا َن
مشره «حتی مطلع الفجر» رسزدند و این سالمت در سزر امت ( ُ َّ
ثوم َدنَوا َف َت َ
ود َ
اب َقوسینِ َأو َأدنی) ( َأالَ ب ِِذک ِر ل ِ
ُوب) (یا َأی َّ ُت َها النَّف ُس ال ُمط َم ِن َّ ُة ار ِ
جعي
ال تَط َم ِ ُّ
ن ال ُقل ُ
َق َ
َ
َ
ِإلی َرب ِ
راضیَ ًة َمر ِ
ك ِ
ضی َّ ًة) با کمال خو نودی و باهداخواه متباوب سافر را انجاام داده و از
ِّ

نقطه مطل خارج ده و به آن نقطه عود نموده و بهطور استقامت در اسم اعظم ااهای و افاظ
حالل هّاّلل که راست بوده و هازچ اعوحااحی نادارد داخال ادند .دنانکاه دضارت رساول
فرمود« :راه من مستقزم و راههای دیفر ک و میوج است» زیرا بزن دونقطاه ،ترسازم نماودن
بزش از ین خط مستقزم ،متال است .پس آنکه رسزده ده و در هزچ مقامی توقف ندا ته
و درکت استکماای را الینقط در دو قوس نزوای و صیودی طی نموده است ،انسان کامال
لی) (همان ،ص )326
استَّ ُ ( ».
ثم َدنَا َف َت َد َ
امام خمزنی برای سزر انسان کامل هزچ متدودیتی قا ال نزسات و سازر مقاماات انساان
ال در وهام انساان نزاز نمیگنجاد:
کامل را در صراط مستقزم را بهگوناهای میداناد کاه اصا ً
« یفانه موحودی که برای سزر آن دد و مقامی نزست انسان کامال اسات کاه در ایان قاوس
ترقی و استکمال ،بهگونهای استیداد سزر دارد که میتواند به مقاامی کاه باه وهام تاو نایاد،
برسد( .همان) ایشان مصداه بزرگ انسان کامل را خاتم انبزاء رساول اکارم (ص) دانساته و
میفرمایند« :و انسان کامل نور انور متمدی صلی ا ...علزه و آاه و سالم اسات کاه او انساان
ن الحلی» خدا بنیآدم را برای خاودش خلاق فرماوده اسات اابتاه ناه آن
کامل استَ .خلَقت ُ َ
بنیآدمی که نارس مانده است ،بلکه آن آدمی که ساالمت ماناده و «مطلوع الفجور» اده
است( .همان) از منظر امام انسان کامل هام مشای و درکات میناویاش بار صاراط مساتقزم
است و هم خود انسان کامل صراط مستقزم است« .و ما پزش از این ،بزان آنکه انسان کامال
مشی و درکت مینویاش بر صراط مستقزم میبا د کاردیم و اماا بزاان آنکاه خاود انساان
کامل صراط مستقزم است اکنون از مقصد ما خارج است» (امام خمزنی)594 :1380 ،
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 .4حضرت فاطمه سالم ا ...علیها صراط مستقیم

امام در آثار ان دضرت فاطمهی زهرا (س) را با عناوین و اوصاف مختلفی توصازف
میکند ،عناوینی همچون :ب قدر ،انسان کامال ،انساان ملکاوتی ،حبروتای و  ...و صاراط
مستقزم یکی از مصادیقی است که دضرت اماام باهطور غزرمساتقزم بارای دضارت فاطماه
سالم ا ...بکار میبرند .دضرت فاطمه صراط مستقزم است؛ دراکه با قارار گارفتن در مسازر
ایشان میتوان به سیادت و رضاایت و خشانودی خداوناد رسازد؛ دراکاه خشانودی فاطماه
(س) خشنودی رسول اکرم (ص) و مایه رضایت خداوند است .دضرت فاطماه (س) مظهار
انساان کامال و بار صااراط مسااتقزم اسات؛ بلکااه ایشاان ،خا ِ
اود صااراط مساتقزم اساات .تمااام
فضزلت های انسانی در دضرت فاطمه (س) حم

اده اسات .اماام (ره) انساانزت را صاراط

مستقزم میداناد و از طرفای دضارت فاطماه را تماام نساخهی انساانزت میداناد« :یان زن
میموای نبوده است ،ین زن رودانی ،ین زن ملکوتی ،ین انسان به تمام مینا انسان ،تمام
نسخهی انسانزت ،تمام دقزقت زن ،تمام دقزقات انساان ،او موحاود ملکاوتی اسات کاه در
عاام بهصورت انسان ظاهر ده است .تمام هویتهای کماای که در انساان متصاور اسات و
در زن تصور دارد .تمام در این زن است .زنی که تمام خاصههای انبزاء در اوست .زنای کاه
اگر مرد بود نبی بود .زنی که اگر مرد بود حای رسول ا ...باود .مینویاات ،حلوههاای ااهای،
حلوههای حبروتی ،حلوههای ملکی و ناسوتی همه در این موحود مجتما اسات .انساانی باه
تمام مینا انسان ،زنی است به تمام مینا زن( ».امام خمزنی ،1389 ،ج  ،7ص )337
«این صورت طبزیی ناازلترین مرتباهی انساان اسات و ناازلترین مرتباهی زن اسات و
نازلترین مرتبه مرد است ،اکن از همزن مرتبهی نازل درکات بهساوی کماال اسات ،انساان
موحود متترک است ،از مرتبهی طبزیت تا مرتبهی غزب تا فنا در ااوهزت ،بارای صادیقهی
طاهره این مسا ل ،این میانی داصل است از مرتبهی طبزیات اروع کارده اسات ،درکات
کرده است ،درکت مینوی ،با قدرت ااهی ،با دست غزبی ،با تربزت رسول ا ...صلی ا ...علزه
و آاه و سلم مرادل را طی کرده است تا رسزده است به مرتبهای که دست هماه از او کوتااه
است( ».امام خمزنی ،1389 ،ج  :7ص )337

بررسی عرفانی مصادیق صراط مستقیم از دیدگاه امام خمینی (ره)99 /

نتیجه گیری
اقااءاّلل اسات و درساتترین راه
عرفان ،راه و طریق صتزح ر د و کمال و رسزدن به
هّ
رسزدن به اقاء ااهی نزز صراط مستقزم است که انسان باا قارار گارفتن در آن ،مسازر ر اد و
کمال خویش را طی نموده و از اضطراب و اندوه رهایی یافته و دزاتش مینادار میگردد .باا
عنایت به اهمزت صراط مستقزم در هدایت و ر د و کمال انسان پژوهش داضر به این مهام
پرداخته و مصادیق آن را از دیدگاه عرفانی امام خمزنی (ره) و با روش تتلزلای – توصازفی
بررسی نموده است .مصادیق مذکور گاهی از صریح کاالم دضارت اماام (ره) و گااهی از
فتوای کالم ایشان استخراج ده است .ایشان در مصادیق صراط مستقزم برای اهل سالوک
و غزر اهل سلوک تفاوت قا ل دهاند و رساول خادا (ص) ،ا ماه اطهاار (ع) ،امزرااماؤمنزن
(ع) ،انسان کامل و دضرت زهارا (س) را مصاادیق بارای اهال سالوک دانساتهاند؛ و دیان،
اسالم ،عداات ،انسانزت و سزاست را نزاز مصاادیق صاراط مساتقزم بارای غزار اهال سالوک
بر مردهاند .ازآنجاییکه صراط مستقزم و مصادیقی مانند سزاست و انسانزت باا اندیشاهها و
مکاتبی همچون پلوراازسم و ماکزاوازسم و اومانزسم ،مرتبط هستند؛ ااذا باهطور ضامنی ایان
موارد نزز مورد تیری

و نقد واق ده است.

نکته دا ز اهمزت درباره قرآن کریم حامیزت فوهاایاده آن است؛ دراکه قرآن ناهتنها
مصداه بارز صراط ،بلکه منب هدایت همه انسانها در مسزر سالوک بهساوی خادای متیاال
است .عالوه بر اینها کتاب ااهی هم مصداه صراط مستقزم برای غزر اهال سالوک اسات و
هم برای اهل سلوک و اهل ک ُّمل و کسانی است که خود مصداقی بارای صاراط مساتقزم و
اسبابی برای هدایت بقزه انسانها هستند؛ همزن داات استثنا ی و عمومزت اعجاز گونه قارآن
باعث ده است که تمامی اقسام و مصادیق صراط مستقزم را هم امل بشود.
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 ،________________ .9رح دهل ددیث ،1380 ،داپ  ،24مؤسسه تنظزم و نشار
آثار امام خمزنی ،قم
 ،________________ .10صتزفه ،1389 ،مؤسسه تنظزم و نشر آثار امام خمزنی.
 ،1387 ،________________ .11وصزتنامه سزاسی _ ااهی اماام خمزنای دااپ ،18
مؤسسه تنظزم و نشر آثار امام خمزنی .تهران

بررسی عرفانی مصادیق صراط مستقیم از دیدگاه امام خمینی (ره)101 /

 ،________________ .12آدابااصاالوة ،1387 ،مؤسسااه تنظاازم و نشاار آثااار امااام
خمزنی .تهران
 .13امام صاده علزهااسالم ،بیتاا ،مصباحااشارییه ،ترحماهی دسان مصاطفوی ،منساوب باه
حیفر بن متمد ،انجمن اسالمی و دکمت و فلسفه ایران _ تهران
 .14انصاری ،متمدباقر ،بیتا ،غدیر در قرآن ،داپ اول ،دازل ما :قم
 .15تونی دیویس ،اومانزسم ،ترحمه عباس مخبری 1378 ،ش ،نشر مرکز ،داپ اول ،تهران
ِ
اسراء .قم
عبداّلل ،1378 ،تفسزر تسنزم ،داپ نهم ،نشر
 .16حوادی آملی ،زخ هّ
عباداّلل ،بیتاا ،اواهد ااتنزیال اقواعاد ااتفضازل ،متارحم :ادماد
 .17دسکانی ،عبزدا ...بان
هّ
رودانی ،دار اامهدی ،قم
 .18دسنزاده آملی ،دسن ،1381 ،هزار و ین کلمه ،داپ دوم ،بوستان کتاب ،قم
 .19خسروپناه ،عبدااتسزن 1398 ،ش ،اسالم ناسی ،داپ اول ،بوستان کتاب قم
 .20راغب اصفهانی ،دسزن بن متمد ،1412 ،مفردات اافاظ قرآن ،دارااقلم ،بزروت
 .21ربانی گلپایفانی ،علی 1386،ش ،تتلزل و نقد پلوراازسم دینی ،مؤسسۀ فرهنفی دانش و
اندیشۀ میاصر ،داپ سوم ،تهران
 .22زر ناس ،اهریار ،واژه ناماه فرهنفای  -سزاسای 1383 ،ش ،کتااب صابح ،دااپ اول،
تهران
 .23ساالزمانی آ ااتزانی ،مهاادی درایتاای ،متمددساازن ،1387 ،مجموعااه رسااایل در اارح
ادادیثی از کافی ،نا ر :دارااتدیث ،قم
 .24طباطبایی ،متمددسزن ،بیتا ،ترحمه تفسزر اامزازان ،متارحم :سازد متمادباقر موساوی
همدانی ،دفتر انتشارات اسالمی حامیه مدرسزن علمزه قم _ قم
 .25طبرسی ،فضل ،1380 ،مجم اابزان فی تفسزرااقرآن ،انتشارات فراهانی ،تهران
 .26طریتی ،فخراادین بن متمد ،1375 ،مجم اابترین ،متقاق :ادماد دسازنی ا اکوری.
نا ر :مرتضوی .تهران
 .27عروسی دویزی ،عباد علای بان حمیاه ،1415 ،تفسازر ناورااثقلزن ،متقاق ،سازد ها ام
رسوای متالتی ،نا ر :اسماعزلزان .قم

 /102فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

 .28فز

کا انی ،مال دسن ،1381 ،دیوان فز

کا انی ،متقاق :مصاطفی فاز

کا اانی

انتشارات اسوه .قم
 .29فز

االسالم ،متمد بن دسزن ،ریف رضی ،بیتا ،ترحمه و رح نه اابالغه ،مترحم:

علینقی فز

االسالم اصفهانی ،نا ر :مؤسسه داپ و نشر تأازفات فز

االسالم ،تهران

 .30کلزنی ،متمد بن ییقوب ،بیتا ،اصاول کاافی ،ترحماهی سازد حاواد مصاطفوی ،نا ار:
کتابفرو ی علمزه اسالمزه تهران
 .31کلزنی ،متمد بن ییقوب ،بیتا ،ترحمه متمدباقر کمرهای ،نا ر :اسوه ،قم
 .32ماکزاوای ،نزکواو 1366 ،ش ،هریار ،ترحمه داریدش آ وری ،نشر پرواز ،تهران
 .33هالای ،سلزم بن قزس ،بیتا ،اسرار آل متماد علزهمااساالم ،متارحم :اساماعزل انصااری
زنجانی خو زنی .نشرااهادی قم
 .34همایی ،حاللاادین ،1385 ،مواوی نامه ،داپ دهم ،نشر هما ،تهران.

