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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5935بهمن  5 :تاریخ                                         تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

 5391 ربیع الثانی 55 مصادف با:                                                   مفردات _آیه ششم موضوع جزئی:      

  99جلسه:                                                                                                              

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «اهدنا الصراط المستقیم»

این آیه بعد از آیاتی که به توصیف خداوند و ذکر اسماء و صفات الهی و نیز اظهار عبودیت و استعانت و حصر آن در 

شد که، خداوندا ما را به طریق و راه و یا به ابمیشد، ترجمه آن این ابمیخداوند بود، یک درخواست، خواهش و دعا 

 تعبیر بهتر بزرگراه مستقیم هدایت بفرما.

شد خواهیم ابمیمبسوطی که در اینجا مطرح م و سپس به مباحث دهیمیتوضیحی  هاجماالً در مورد مفردات این آی

هدایت، مسئله صراط که مسئله بسیار مهمی است، لذا مفسرین، از جمله مرحوم عالمه طباطبایی در پرداخت. مسئله 

 اند.اینجا به نحو مبسوط وارد بحث شده و مطالبی را گفته

 «اهدنا». 1

امر در موقعیتی صادر شود صیغه ند، اگر کمیشد جنبه دعا پیدا ابمیشد ولی چون از دانی به عالی ابمیامر اهدنا صیغه 

ند، کمیعنوان امر صدق باشد از مقام عالی به دانی ولی اگر د، شومیکه شخص دانی از عالی تقاضا کند به آن دعا گفته 

که در امر این بحث مطرح است که آیا استعالء جز معنای امر است یا خیر؟ بحثی در ایم واندهدر مباحث اصولی هم خ

اهد امر کند باید خومیعلو بلندی و بلند مرتبگی است، آیا کسی که ، اصول است پیرامون مدخلیت علو و استعالء در امر

ا استعالء هم باید داشته باشد یا خیر، استعالء بحث دوم این است که آی ؟لزوماً بلند مرتبه باشد و علو داشته باشد یا خیر

نباشد اما استعالء داشته نداشته این ممکن است از ناحیه کسی صادر شود که بلند نباشد و علو چون یعنی طلب بلندی، 

و نیز ممکن است کسی علو باشد، و ممکن است کسی که علو دارد استعالء هم کند، از موضع باال درخواست کند، 

معنای امر مدخلیت دارند یا بحث است که باالخره علو و استعالء در باشد ولی استعالء داشته باشد. به هر حال نداشته 

دانند، اما دانند و برخی هر دو را معتبر میدانند و برخی نمیتبر میعخیر؟ اختالف نظر وجود دارد، بعضی استعالء را م

قرار دارد با صیغه امر ام باال و کسی که از او در مرتبه باالتری شد، از مقابمیاجماالً وقتی کسی در مقام پایین 

د، این صیغه با این شومیند، در واقع نام این دعا و خواهش و درخواست است و دیگر به آن امر گفته نکمیدرخواستی 

ند، حال اگر درخواست مساوی از مساوی کمیند اما اگر بالعکس شد عنوان امر پیدا کمیمعنا و جایگاه عنوان دعا پیدا 

د، نه دعا است و نه شومیاگر بخواهیم معادل فارسی آن را ذکر کنیم خواهش باشد، دو نفری که در یک مرتبه هستند، 

 امر.
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آیا ما درخواست ولی ، هدایت کن مارا، «نا»متشکل از صیغه امر است به ضمیمه ضمیر مفعولی« اهدنا»علی ای حال 

اجماالً در لغت هدایت به معنای راهنمایی و داللت و ارشاد است، راهنمایی نیم یا هدایت تکوینی؟ کمیعی هدایت تشری

 به دو صورت ممکن است:

پرسید ید و آدرس را از کسی میرسمییکوقت به نحو ارائه و نشان دادن طریق است، یکوقت شما بر سر یک دوراهی 

یرید و یا در مکانی از نشانی گمیدهد، یکوقت شما بر سر دوراهی قرار ا نشان میند و راه را به شمکمیائه طریق و او ار

رد، این بمیند بلکه همراه شما میآید و شما را تا مقصد کمینید، او به صرف ارائه طریق اکتفاء نکمیآن مقصد سوال 

، هر دو عنوان هدایت را دارند، هم بر ارائه طریق این عنوان منطبق است و هم به ایصال به ایصال به مطلوب است

اهیم خدا به ما ارائه طریق کند یا ایصال به خومیمطلوب، حال بعداً باید دید که این درخواستی که ما از خدا داریم، آیا 

از خدا که ما حال د، شومیهمان هدایت تکوینی  د و ایصال به مطلوبشومیمطلوب، ارائه طریق همان هدایت تشریعی 

اهیم دست ما خومیو خود برویم، یا از خدا بدهد که آدرس به ما است به نحوی آیا اهیم به ما راه را نشان دهد خومی

 است.« اهدنا الصراط المستقیم»را بگیرد و ایصال به مطلوب کند، این یک مسئله مهم در 

 «صراط». 2

 دو قول وجود دارد:« صراط»در مورد 

الصراط، هو الطریق » اند، مثالً در مفردات راغب آمده استرا به طریق مستقیم معنا کرده «صراط»برخی: قول اول

د، یعنی شومیهم گفته « سراط»، صراط به معنای طریق مستقیم است، «و یقال له سراط»وید:گمیدر ادامه و ، «المستقیم

، «ستسهل اصلهمالطریق ال»را معنا کرده است به« سراط»آمده است، آنوقت « سین»باو هم « صاد»راه مستقیم هم با

، یعنی من طعام لعتهأی ابت ،«سرط الطعام»به معنای بلعیدن است، « سرط» هم به معنای راه آسان و روان است،« سراط»

ون سالک اینقدر این راه را، راحت و چ« سراط»د شومی، گفته شودمیراهی آسان طی مسیر در و غذا را بلعیدم، وقتی 

یند که کأنّ راه را بلعیده است، یا بالعکس، اینقدر راه روشن و بزرگ و راحتی است که کأنّ این راه سالک را بمیروان 

 در خود بلعیده است.

 را از همین ریشه« صراط»به همین معنا است، اگر ما هم « سراط»ای طریق مستقیم است، به معن« صراط»پس 

 د.شومیتناسب معنا هم آشکار بدانیم ، «سراط»

شده است « صاد»تبدیل به « سین»شده است، حال اینکه چرا « صراط»کأنّ قلب و تبدیل به « سراط»طبق این احتمال 

  برای آن قابل ذکر است. استحسانی یک وجوه

به معنای بلعیدن است و به « سرط»به معنای راه مستقیم از ریشه« صراط»این شد که، « صراط»پس قول اول در باب 

د به این دلیل که یا سالک و رونده آن راه از شدت راحتی شومیاطالق « سراط»راه روان و بزرگ و راحت هم عنوان 
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این راه اینقدر روان است که انگار سالک و رونده  شد، یا بالعکس،ابمیبلد  ه راگویا این راه را بلعیده و به آسانی این را

 آن راه را در خود فرو برده و بلعیده است.

یک ریشه « صراط»شده است، و برای « صراط»تبدیل به« سراط»بلکهطبق این احتمال این دو واژه مستقل نیستند، 

 د.شومیمستقلی تصویر ن

و « صراط»مبدل شده باشد به « سراط»قل هستند، و این چنین نیست که برخی معتقدند این دو واژه مست: قول دوم

اشتقاقات متعدد دارد، فعل و اسم فاعل و اسم مفعول و فعل « راطس»که و آن این نند کمیشاهدی هم بر این ادعا ذکر 

که این اشتقاقات در آن وجود ندارد حاکی این اشتقاقات در آن نیست، و همین« صراط»ماضی و مصدر و ... دارد، اما 

ست چون این مهم نیالبته از این است که به یکدیگر ارتباطی ندارند و تبدیلی در کار نیست بلکه دو واژه مستقل هستند. 

  .معنا علی ای حال روشن است

 بررسی:

نباشیم باید در جای خود بیشتر قائل « صراط»، یعنی ریشه مستقلی برای«صراط»مبدل شده است به « سراط»اینکه آیا 

های مبدل نیستند و مستقل از یکدیگر هستند، خود این اند که اینها واژهتحقیق کرد، همین شاهدی که بعضی ذکر کرده

اخذ شده و شاهد هم این است که « سراط»از ریشه« صراط»یعنی بگوییم  چه بسا بتواند شاهد عکس این ادعا باشد،

شده است، اتفاقاً « صاد»ط در خصوص این مورد، یعنی راهی که مستقیم و بزرگ است تبدیل به هیچ اشتقاقی ندارد، فق

آمده است، بجای « صاد»واند شاهد بر عدم صحت قول دوم باشد، همین که اشتقاق ندارد و همین یک واژه با تمیاین 

 واند دلیل بر قول اول باشد.تمیاینکه دلیل بر قول دوم باشد 

 «مستقیم»

شده است و « مستقیم»، منتهی وقتی به باب استفعال رفته تبدیل به «قَوَمَ»بوده است، از ماده« مستقوم»واقع اصل آن در 

به معنای طلب کننده « مستقیم»وییم گمییعنی طلب کننده قیام، حال وقتی « مستقیم. »قهراً معنای آن طلب قیام است

ند و قائم است، از هر جهت توانایی و تسلط بیشتری بر کارها پیدا کمییام قیام، در واقع اشاره به این دارد که، کسی که ق

، توانایی او محدودتر است، است، انسانی که نشسته یا خوابیدهای از بهترین حالت یک شیئ ند، قیام در واقع جلوهکمی

، در واقع این کنایه از «مستقیم»یم ویگمیبر این اساس وقتی  توانایی او بیشتر است.واقع اما انسانی که ایستاده به حسب 

طلب ظهور و حصول بهترین چیزها و بهترین حاالت است، مستقیم یعنی طلب کننده قیام به این معنا که بهترین حاالت 

ند بهترین منافع و برترین آثار کمید، برای کسی که در یک مسیر حرکت شومیند، برترین منافع طلب کمیرا درخواست 

آن راه، راه مستوی و راحتی باشد، به تعبیر دیگر، مستقیم در واقع یک راه که ها در این است ین منفعتو ظهور بیشتر

وییم برای همین است، یکی گمیشد راه مستقیم ابمیاینکه ما به راهی که صاف و  وسیع، روان و بدون پیچ و خم است

ت که اعوجاج در آن نیست، وقتی اعوجاج در آن باشد قهراً مشکالت دارد، ولی تمام های راه مستقیم این اساز ویژگی
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وییم گمیهای مستقیم است، چون هم جز ویژگیراه ویژگیهای راه مستقیم این نیست، هموار بودن راه و وسیع بودن 

ترین آثار و منافع رونده این راه مستقیم یعنی طلب کننده قیام، و طلب کننده قیام هم در واقع کنایه از ظهور و حصول به

 فراخ باشد و اعوجاج نداشته باشد، و وسیع و بدون ناهمواری باشد.است، و این در صورتی است که این را 

احترازی نیست، بلکه قید و صفت ، قید و صفت «صراط»، آنوقت آوردن آن کنار دانستیماگر ما مستقیم را به این معنا 

« صراط»است، اصالً به راه غیر مستقیم « الطریق المستقیم»به معنای « صراط»که توضیحی است، چون بیان شد 

 ویند، و با طریق فرق دارد. گمین

، «صراط الذین انعمت علیهم، غیر المغضوب علیهم»آید که در آیه بعد می این ادعا خالی از اشکال نیست چونولی 

اگر در معنای صراط این خصوصیت نهفته است چرا لذا جای این سوال است که  ایصراط کسانی که به آنها نعمت داده

نه صراط آنهایی که مورد غضب تو هست، این با « صراط الذین انعمت علیهم، غیر المغضوب علیهم »ویدگمیدر آیه بعد 

آمده است. این ط حجیم یا در برخی آیات صرا شدابمیاین معنا که صراط را به معنای طریق مستقیم بگیریم سازگار ن

  دهد خصوصیت مستقیم بودن در معنای صراط اخذ نشده است.نشان می

 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


