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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  4031بهمن  03:تاریخ                                                 تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  4101جمادی االول  03 مصادف با:                                                        مقدمه -معنای صراط  موضوع جزئی:      

  14جلسه:                                                                                                                        

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 معنای صراط

هایی مطرح است که باید به آنها پاسخ داده در جلسه گذشته عرض کردیم درباره صراط مستقیم، سواالت و پرسش

شد، و سواالتی بامیشود، اینکه معنای صراط چیست و وصف استقامت و مستقیم که در آیه ذکر شده است به چه معنا 

 دهیم.ها پاسخ از این قبیل که باید به آن

 مقدمه

 ای که متضمن چند مطلب است باید بیان کنیم، آنگاه از اینمعنای صراط مستقیم روشن شود، یک مقدمه برای اینکه

 د را بیان کنیم.شومیانیم معنای صراط مستقیم را بدست بیاوریم و آنگاه آثاری که بر این معنا مترتب تومی مطالب 

 این مقدمه متضمن چند مطلب است:
 مطلب اول 

وییم همه گمینند، اینکه کمیبه طور کلی همه موجودات این عالم بخصوص انسانها راهی را به سوی پروردگارشان طی 

 .دشومیاز آیات قرآن استفاده مطلب هم د، این شومیها هم موجودات، شامل غیر انسان

همه موجودات عالم راه بلکه انسان نیست،  در خصوصکه ، بازگشت امور به سوی اوست، 1«وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ»از جمله آیه 

 .به سوی پروردگار دارند

ردد، اطالق این آیه و عمومیتی که گمیکه همه امور به سوی پرودگار او بر ، آگاه باشید 2«أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ»یا آیه

امر به معنای انسان باشد یا غیر انسان،  ند کهکمید، فرقی نشومیدر این آیه است شامل همه امور و همه موجودات 

بازگشت همه به سوی خداوند است، پس این مطلب که همه موجودات راه به سوی خداوند دارند، یعنی یک مسیری را 

 .نند تا به خدا برسند در مورد انسان این برجسته تر بیان شده استکمیطی 

ای انسان به درستی که تو به سوی پروردگارت و به سوی ، 3«حٌ إِلى رَبُِّکَ کَدْحاً فَمُالقِیهِأَیُُّهَا الْإِنْسانُ إِنَُّکَ کادِ یا»هدر آی

خستگی و سختی است، و خطاب به به معنای تالش همراه با رنج و « دِحک»، یرب خود در حال تالش و حرکت هست

این اعم از انسان کافر و « یا ایها االنسان»وید گمیبلکه ، «یا ایها المسلم»، «ایها المؤمن یا»وید: گمیانسان است، ن
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ها حرکتشان به سوی خدا است و به باالخره همه به دیدار او میرسند، این مهم است که همه انساناست،  مؤمن انسان

 د، حال بعداً خواهیم گفت که مالقات خداوند برای انسانها متفاوت است، مؤمنین یک جلوه ازشومیدیدار خداوند نائل 

نند، جلوه رحمت و رحمانیت و رحیمیت، کفار و منافقین یک جلوه دیگر از خدا را بیمیهای حق تعالی را جلوه

-نند، ولی اصل مالقات با خداوند مسلم است، هیچبیمی، شدید العقاب، چهره منتقم، چهره غضب و انتقام خدا را نندبیمی

در پی تکلیف از آنها سر زده کس و هیچ چیز مستثنی نیست، انسانها بنابر تکلیفی که داشتند و اطاعت و عصیانی که 

 نند.کمیاست به یکی از این وجوه خدا را مالقات 

همه موجودات عالم راه به سوی خدا دارند و انسانها به خصوص دیدار کننده خدا هستند، لکن این است پس مطلب اول 

 دام به یک وجه.هرک
 مطلب دوم

های مالقات خداوند هم متفاوت است، د این است که، راهشومیدوم که از آیات قرآن و کالم خداوند استفاده مطلب 

ها هم نند، این راهکمیهایی که انسانها برای مالقات با خداوند طی نند، راهبیمیضمن اینکه خدا را هریک به یک وجهی 

ها متفاوت تخلف یا تخلف ناپذیری این راهمتفاوت است، هم ها های متعددی است، صفات این راهیک راه نیست و راه

ها متفاوت است، دوری و نزدیکی آنها با هم فرق دارند، پستی و بلندی آنها مختلف است، است، وحدت و کثرت این راه

به مقصد قطعاً در بعضی سقوط، بعضیها  بعضی به سوی پایین هستند و بعضی به سوی باال، بعضی در آن صعود است و

انند به مقصد نرسانند ضمن اینکه سبیل به سوی خدا تومیانند و انند به مقصد برستومیمیرسانند و بعضی تخلف پذیرند، 

هستند، یعنی راه به سوی خدا است ولی در عین حال تضمینی نیست که سوی خدا برسد، ممکن است از این تخلف 

 حاصل شود.

-ها را دستهاگر بخواهیم این راهاما های مختلفی برای این جهت وجود دارد مسلم است، ای حال اصل اینکه راهعلی 

، یعنی هر کدام از این اقسام وییم دو قسمگمیانیم بگوییم دو قسم راه وجود دارد، وقتی تومیبندی کنیم بطور کلی 

 ها باشد.های متعددی از راهاند شامل طیفتومی

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ  »و قسم راه در این آیات بیان شده است، از جمله آیه این د

ماید: آیا من با شما عهد نکردم که شیطان فرمی، اینجا خطاب به فرزندان آدم 1« مُسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ ذَاوَأَنِ اعْبُدُونِی هَ *مُبِینٌ

لَا »پس شد، بامیرا پرستش نکنید و عبد و ذلیل شیطان نشوید، چه اینکه شیطان دشمن و خصم آشکاری برای شما 

ند به پیروی از صراط مستقیم، کمیتوصیه « ذَاوَأَنِ اعْبُدُونِی هَ »ند از اتباع و پیروی شیطان، کمینهی « تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ

د آن راه دیگری که در مقابل این است صراط غیر شومی، معلوم «هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ »ماید فرمیخود اینکه در این آیه 

در مقابل این راه دیگری است که عبارت  است و در برابر خدامستقیم است، این راه، راه عبودیت خدا و تسلیم و بندگی 
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هَذَا  »الزمه « هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ »ویدگمیندگی شیطان، حال این آیه اشاره دارد به این دو قسم راه، وقتی است ب

شیطان هم یک صراط این است که آن طریق عبادت شیطان صراط غیر مستقیم است، یعنی عبادت « صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ

فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا  »یا مثالً آیه جا وجود دارد.پس دو قسم راه در اینمستقیم نیست،  است ولی صراط

ماید: من به شما بسیار نزدیک هستم، و دعای هر فرمی، خداوند 1«لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ بِیدَعَانِ  فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا 

 »ماید، فرمینم، بعد از اینکه این جمله را کمیای را در صورتی که من را واقعاً طلب کند و بخواهد اجابت کنندهطلب

، چه بسا اجابت من و «لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ »پس باید من را اجابت کنند و به من ایمان بیاورند، «  بِیفَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا 

ایمان به من موجب رشد و تعالی آنها شود. درست است در این آیه سخن از سبیل و صراط نیست، ولی اینکه 

د در برابر دعوت خدا یک دعوت دیگری هم وجود دارد، شومیماید: من را بخوانید و من را عبادت کنید، معلوم فرمی

نند کسانی هستند کمیو دعوت غیر خدا، آنهایی که دعوت خدا را اجابت  یعنی کأنُّ دو دعوت وجود دارد، دعوت خدا

د شومیآورند، پس معلوم نند به غیر خدا ایمان میکمیآورند، و آنهایی که دعوت غیر خدا را اجابت که به او ایمان می

برای ایمان به خودش  یکی دعوت کننده آن خداست، و یکی شیطان است، خداکه دو داعی به سوی دو راه وجود دارد، 

 خواهد پیروانی در این مسیر برای خود جذب کند.ند، و هریک میکمیو شیطان برای کفر به خداوند دعوت 

 پاسخ به یک شبهه

بندی کلی بر دو به سوی خدا در یک دستهها د که راهشومیآیاتی از این قبیل وجود دارد که از این آیات استفاده پس 

شد، یکی راه مستقیم و راه به سوی خدا و دیگری راه غیر مستقیم و راه به سوی شیطان، منتهی این با مطلب بامیدسته 

وییم یک راه به سوی گمینند، در مطلب دوم کمیاولی که گفتیم منافاتی ندارد، در مطلب اول گفتیم همه خدا را مالقات 

-ها بهاه به سوی شیطان است باید نتیجه آن این باشد که راهوییم یک رگمیشیطان است و راه دیگر به سوی خدا، اگر 

طور کلی دو مقصد داشته باشد، مقصد یک راه خدا و مقصد راه دیگر شیطان، این چگونه سازگاری دارد با مطلب اول 

 نند؟ کمیروند و خدا را مالقات که گفتیم همه موجودات از جمله انسان به سوی خدا می

قهراً این طبیعی است، چون صراط، صراط ن منافاتی ندارد، اگر کسی از صراط مستقیم برود، ای این است که پاسخ

د، اما کسی که صراط غیر مستقیم را برود و به دعوت شیطان شومیمالقات به خداوند منتهی  ،عبودیت و بندگی خداست

خداوند است، پس نهایت امر حتی کسی پاسخ دهد، در واقع آخر آن جهنم است ولی جهنم جلوه همان غضب و انتقام 

و عبودیت شیطان دارد، با خود شیطان سرانجام آن چهره غضب و انتقام  ندکمیدر مسیر او حرکت  که به دعوت شیطان

گونه نیست که شیطان منتهای حرکت او باشد و کأنُّ مقصدی غیر از مقصدی که خداوند قرار ند، اینکمیخدا را مالقات 

منافات ندارد، هم کسی که در صراط مستقیم حرکت  «إِنَُّکَ کادِحٌ إِلى رَبُِّکَ کَدْحاً فَمُالقِیهِ »این با داده است باشد،

هستند، هر دو ربّ خود را مالقات « مالقی ربهما»ند، هر دو کمیند و هم کسی که در صراط شیطان حرکت کمی
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ند، و کمییند و خدا را مالقات نکند، او شیطان را مالقات که شیطان را بب ای برسدگونه نیست کسی به نقطهنند، اینکمی

اصالً با او قرین و همراه است، و سرانجام این مسیر مالقات ربّ است در جهنم، که مالقات ربّ در آن تجلی یعنی 

لَکُمْ  إِنَّ الَّذِینَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ  »مالقات غضب و انتقام و عقاب خداوند، چنانچه این آیه داللت بر این مطلب دارد، 

، من را بخوانید تا شما را اجابت کنم، و کسانی که از عبادت من 1« یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ

، با ذلت «مَ دَاخِرِینَسَیَدْخُلُونَ جَهَنَّ »بار داشته باشند و خودشان را باالتر و برتر از این بدانند که بندگی من را کنند،کاست

و خواری به سوی جهنم میروند، پس رفتن به سوی جهنم هم همان مالقات رب است، منتهی آن جلوه غضب و انتقام 

 الهی است.

ها به طور کلی بر دو قسم است، های به سوی پروردگار دو دسته راه هستند، یا به تعبیر دقیقتر، راهپس به طور کلی راه

راه غیر مستقیم که همان راه شیطان ان است و یک راه، راه مستقیم، صراط مسقیم به معنای عام خود و راه، راه شیط یک

 است.
 مطلب سوم

ها ها نزدیک و بعضی دور هستند، بعضی راههای مختلف است، بعضی راهبه سوی خداوند دارای مختصات و ویژگی راه

ها صعود است و در بعضی سقوط، راهی که به سوی در بعضی راهها به سوی پستی، به سوی بلندی هستند و بعضی راه

شد، هم دور است و هم رو به بامیشد، هم نزدیک است و هم به سوی بلندی است، راهی که به سوی غیر خدا بامیخدا 

بِآیَاتِنَا وَاسْتَکْبَرُوا عَنْهَا  إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا »ند: آیهکمیمطلب آیاتی که داللت بر این از جمله پایین و سقوط و پستی است، 

، کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در مقابل آیات ما استکبار ورزیدند و خود را برتر و 2« لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

 د، مفهوم آیه این است که،شومیآنها باز نها و درهای آسمان به سوی ، باب«لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ »تر دیدند، بزرگ

درب  د، معنای افتتاحشومیها به سوی آنها گشوده کسانی که اهل تکذیب آیات الهی نیستند و استکبار ندارند، درب

د که اهل تکذیب نیستند و در مقابل آیات شومیهای آسمان به روی کسانی باز چیست؟ درب« ابواب السماء»آسمان،

د این یک راهی به سمت شومیالهی استکبار ندارند، وقتی بحث از آسمان و باب السماء و فتح این ابواب است، معلوم 

ها به میان درب آسمان و باز شدن این دربباال و آسمان است، اگر راه به سوی باال نبود معنا نداشت سخن از سماء و 

د، راه به سوی آسمان است، معنای آن این نیست که شومیدهد که راهی که به سوی خدا طی خود این نشان می بیاید،

شد، در مقابل راه غیر خدا، بامیراه اوج و باال رفتن  ییک جاده یا پله گذاشته باشند تا بتوان به آن رسید، بلکه به معنا

کسی که غضب من او را احاطه کند، کسی که گرفتار ، 3«لَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوَىوَمَنْ یَحْلِلْ عَ »است، در آیه «  هَوَى »راه

است، به معنای سقوط و « هـ و ی» از مصدر« هَوَى »ند، کمیخشم و غضب من شود به سوی پایین و پستی سقوط 
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ند و در برابر کمیپایین افتادن و فرو افتادن در پستی است، قهراً معلوم است که غضب خداوند کسی را که تکذیب آیات 

یرد و این شخص معلوم است که رو به پایین میرود، معنا و مفهوم آن این گمیدر بر  استکبار دارد و آیات الهی خداوند

-است، این رو به پایین نمی، بلکه رحمت خداوند هم او را فرا گرفته او را احاطه نکرده استاست که کسی غضب خدا 

 ند.کمیرود بلکه رو به باال حرکت 

 راه، صفت بلندی و صفت پستی است. پس مالحظه فرمودید یک ویژگی و صفت برای

پایین هم دور  ها دور هستند و بعضی نزدیک هستند، یعنی راه بلند در عین حال نزدیک است، راه به سویبعضی از راه

ای که شاید بتوان از آن این دوری و نزدیکی طریق و صراط و سبیل را و در پستی قرار دارد، آیه حضیضو در است 

زنند، یعنی کسانی که ایمان به خداوند ، آنها را از یک مکان دور صدا می1«بَعِیدٍ  مَکَانٍ مِنْ یُنَادَوْنَ ئِکَأُولَ »فهمید، آیه 

نند، کمینند و بلکه در یک مسیر غیر ایمانی حرکت کمیکه در طریق و سبیل ایمان به خدا حرکت ن ندارند و کسانی

آنها نزدیک نیستند، « مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ»غایت آنها یک غایت دور است، پس آنهایی که در مسیر ایمان هستند دیگر 

-این راه« به االمتیاز ما»یعنی این دو را دارند،  هاهستند، پس راه به سوی خدا و راه به سوی شیطان حداقل این ویژگی

های به سوی شیطان اختالف مرتبه وجود دارد، ممکن است به سوی خداوند و راه هایشد، هرچند در خود راهبامیها 

 یک راهی واقعاً با یک شیب تند و نزدیک انسان را به خدا برساند و اوج بگیرد و ممکن است برای کسی شیب آن کمتر

تر نزدیکهای خدا، یعنی دورترین راه ایمانی به سوی خدا، باشد و دورتر از اولی باشد، ولی در مجموع هر راهی از راه

هایی های الهی هم در مرتبه یکسانی از بُعد و قُرب نیست، یک راههای شیطانی، چون خود راهترین راهکیاست از نزد

ما را به طی مسیر در راه و عقل رساند، انسان را دیرتر به مقصد میهایی راهرساند، و یک انسان را زودتر به مقصد می

اگر بگوییم دو راه برای رسیدن به مقصد داریم، یک راه نزدیکتر و یک راه دورتر، دهد. سوق می الو رو به بانزدیک 

نیم و از راه کمیها را نمیشناسیم و راه نزدیک را رها ند، مشکل این است که ما راهکمیتر را انتخاب عقل راه نزدیک

نیم و دنبال راهی کمیند را رها کمیرویم، راهی که به سوی بلندی است و ابواب سماء را در برابر ما را باز دورتر می

 برد و در آن خطر وجود دارد.رویم که به سوی بلندی است اما با زمان بیشتر ما را به آنجا میمی
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