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اهمیت معرفت به صراط سلوک که کارکردهای انکارناپذیری در عرفان عملـی خواهـد
داشت ،امری است که سالک آ گاه در صیرورت به سوی خدا ،محتاج شناخت ماهیت
آن میباشد؛ زیرا در سلوک عناصری مثل سالک ،مسلک ،مسلوکالیه و سلوک از یک
سو و آغاز و انجام سلوک تا شهود از دیگرسو مطرح است؛ بنابراین یکی از پرسشهـای
ً
ً
زیرساختی سلوک عرفانی این است که اوﻻ صـراط سـلوک چیسـت؟ ثانیـا مصـداق آن
کدام است؟ در نوشتار حاضر با روش ترکیبی )نقلی و عقلی( پاسخ پرسش یادشده داده
شد و برونداد و یافته آن عبارت است از اینکه براساس معارف وحیانی و معالم حکمی-
عرفانی صراط سلوک ،نفس سالک مؤمن است و معرفت نفس در حدوث و بقای سـیر
و سلوک نقش اصلی دارد و ماهیت آن فطری ،فقری ،وحدانی و وجودی خواهـد بـود.
ساختار مقاله نیز در قالب مقدمهای درباره ظرفیت و ساختار وجودی انسان با هدف نیل
به کمال حداکثری و فعلیت غیـر قابـل توقـف در قـوس صـعود شـکل یافتـه و آنگـاه
اهمیت ،ضرورت و نقش کلیدی معرفت نفس و وحـدت صـراط و کثـرت سـبل تبیـین
شده است تا صیرورت و تصعید وجودی سالک در صراط سلوک تعلیل و تحلیل شود.
واژگان کلیدی :صراط ،سلوک ،معرفت نفس ،سبیل ،صیرورت ،ماهیت ،وحدت و کثرت.
* دانشیار گروه عرفان اسﻼمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسﻼمیdr.mjr345@yahoo.com .

*
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چکیده

١٥١

مقدمه
انسان در عرف حکمت متعالیه و عرفان اصیل »حیـوان بالفعـل« و »انسـان بـالقوه« اسـت کـه
استکمال وجودیاش از حیوانیت آغاز و به سوی »انسانیت« کمال مییابد و این اسـتکمال در مـتن
وجود انسان تعبیه شده و در فطرت او عنصر کمالگرایی نهادینه شده است؛ به همـین دلیـل تفـاوت
عمل انسان با دیگر جانداران که مﻼک »انسانیت« اوست در دو ناحیۀ بینشها وگرایشهاست و این
تفاوت عمده و اساسی به »علم و ایمان« وابسته است .همچنانکه »روح انسان« در دامـن جسـم او
زاییده شده ،تکامل یافته و به استقﻼل رسیده و اصـالت یافتـه اسـت )نظریـه جسـمانیة الحـدوث و
١٥٢

روحانیة البقاءبودن روح( ،حیوانیت انسان نیز به منزلۀ ﻻنه و آشیانهای اسـت کـه انسـانیت او در او
»رشــد« مییابــد و متکامــل میشــود و چنــانکــه خاصــیت تکامــل رهــایی از محــدودیتها و
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وابستگیاست ،انسانیت انسان نیز به نسبت تکامل به سوی استقﻼل و حاکمیت بر سـایر جنبـههای
آدمی گام بر میدارد .به تعبیر استاد شهید مطهـری » حقیقت این اسـت کـه سـیر تکـاملی انسـان از
حیوانیت آغاز میشود و به سوی انسانیت کمال مییابد  ...انسان در آغـاز وجـود خـویش جسـمی
مادی است ،با حرکت تکاملی جوهری تبدیل بـه روح یـا جـوهر روحـانی میشـود ) «...مطهـری،

 ،۱۳۷۸ج ،۲ص (۲۷-۲۶مراحل تکاملی نشئت نفس در نظام حکمت صدرایی ،بر اسـاس حرکـت
جوهری اشتدادی عبارتاند از -۱ :نشئۀ طبیعت که در آن نفس هنوز به تجـرد نرسـیده و فاقـد هـر
گونه ادراک و حرکت ارادی است ،شامل مراحل عنصری و معدنی و گیاهی نفس که همه مادیانـد.
 -۲نشئۀ حیوانی ،شامل همه مراحلی که نفس در آنها از نوعی تجـرد مثـالی برخـوردار اسـت؛ امـا
انسان هنوز فاقد نفس ناطقه است .در این مرحله ،نفس همان بدن مثالی است کـه ادراک جزئـی و
حرکت ارادی دارد -۳ .نشئۀ انسانی که در آن ،انسان واجد نفس ناطقه است؛ اما هنـوز فاقـد ادراک
عقلی خالص است -۴ .نشئۀ عقلی که در آن ،نفس واجد ادراک عقلی خالص نیـز هسـت ،شـامل
تمام مراحلی که نفس در آنها نوعی تجرد عقلـی دارد )ر.ک :عبودیـت ،۱۳۹۲ ،ج ،۳ص.(۴۳۴-۴۳۳

بنابراین هویت انسانی از حدوث مـادی و جسـمانی شـروع و بـه بقـای مجردانـه روحـانی منتهـی
میگردد )ر.ک :جوادی آملی ،۱۳۸۹ ،ص .(۹۳-۹۲پس در حکمت صـدرایی نفـس ناطقـه صـورت
انسان است که با ماده متحد است و صورت انسانی تمام حقیقت انسان و فصل اخیر و واجـد تمـام

حقایق مادون خویش و همانند برزخی که جامع دو عالم اسـت ،آخـرین مرتبـه حقیقـت و معنـای
جسمانیت و اولین مرتبه روحانیت است که به همین جهت باباللهی است که به واسطه آن به عالم
قدس پای میگذارد )ر.ک :صدرای شیرازی ،۱۹۸۲ ،ج ،۳ص (۶۷و انسان تکاملیافته انسـان مسـلط
بر محیطهای درونی و بیرونی است؛ یعنی انسان وارسته از محکومیت و محدودیتهای بیرونـی و
درونی و وابسته به عقیـده و ایمـان )ر.ک :مطهـری ،۱۳۷۷ ،ج ،۲ص (۲۸ -۲۱و بایـد دانسـت همـه
مﻼکهای انسانیت انسان به دست طبیعت ساخته و پرداخته نمیشود ،بلکه به دست خود »انسان«
ساخته و پرداخته میگردد که با درک و درد همـه ارزشهـای الهـی -انسـانی و حرکـت از درون بـه
ً
صورت »جوهری« نه عرضی حاصلشدنی است )ر.ک :همان ،ج ،۲۳ص .(۱۴۹ -۱۴۶انسان اساسا
خلیفۀالله و جانشین خداوند بر زمین است و موجودی است عظـیم ،بـا فطرتـی پـاک ،خداگونـه و

١٥٣

استعدادهایی که توانایی رسیدن او را به سعادت ابدی و حقیقی دارند .ایـن امکـان تبـدیل و تغییـر،
)مصباح یزدی ،۱۳۸۳ ،ج ،۲ص (۱۸۷و مقام خلیفۀاللهی انسان دﻻلت تام بر مقام حقیقـی و نهـایی
ﻻیتنهی انسان دارد .مﻼصدرای شیرازی نیز در این زمینه فرمود» :ان النفس اﻻنسانیة لیس لها مقـام
معلوم فی الهویة و ﻻ لها درجة معینة فی الوجود کسائر الموجودات الطبیعیة والنفسیة والعقلیة التی
کل لها مقام معلوم ،بل النفس اﻻنسانیة ذات مقامات و درجات متفاوتة و لها نشئات سابقة و ﻻحقة
و لها فی کل مقام و عـالم صـورة اخـری« )صـدرای شـیرازی ،۱۹۸۲ ،ج ،۴ص /۸۳حسـنزاده آملـی،

 ،۱۳۸۶ص (۲۳۶و امام خمینی )رض( در این زمینه فرمود» :انسان بـه ایـن حـد حیـوانی و طبیعـی
محدود نیست .برای همین انبیا آمدند تا ما را با ماورا هماهنگ کننـد و فطـرت نـورانی اسـت و بـر
صراط مسـتقیم قـرار دارد« )همـو ،۱۳۷۸ ،ج ،۱۲ص ۳۵۸و ج ،۱۱ص ۲۵۷و  ،۱۳۷۸صـص ۱۲-۱۰و

ً
(۶۵-۶۲؛ چنانکه فرمود» :انسان ادراکاتش و قابلیتش برای تربیت ،تقریبا باید گفـت غیـر متنـاهی
است  ...اگر انسان مثل سایر حیوانات تا همان حدی که حیوانات رشد میکردند ،بود ،انبیایی ﻻزم

نبود  .«...به تعبیر امام »انسان ﻻ حد اسـت در همـه چیـز« )همـو ،۱۳۷۸ ،ج ،۱۹ص ۳۷۵و ،۱۳۷۷
ص (۸۱یا فرمود» :انسان در باطن خـودش و فطـرت خـودش تنـاهی نـدارد« )همـو ،۱۳۷۸ ،ج،۱۶

ص .(۲۰آری انسان دارای دو وﻻدت است -۱ :وﻻدت تکوینی که بدان وﻻدت طبیعـی و اولیـه نیـز
گفته میشود و در این وﻻدت حیوان بالفعل و انسان ّ
بالقوه است و قـوس نـزول را در سـیر از عـالم
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نوعی کیفیت است که در اصطﻼح به آن» ،کیفیت استعدادی« یا »امکان استعداد« اطﻼق میشـود

ملکوت به عالم ملک وناسوت طی مـیکنـد -۲ .وﻻدت تشـریعی کـه بـدان وﻻدت فراطبیعـی یـا
وﻻدت ثانویه نیز اطﻼق میشود که در پرتو آگاهی ،اختیار ،علم صـائب و عمـل صـالح حـادث و
حاصل می گردد و در این وﻻدت ثانیه قوس صـعود را در سـیر از عـالم ملـک یـا ناسـوت بـه عـالم
ملکوت پشت سر می گذارد و به عکس سیر اول مراحل کمال را یکی پس از دیگری میپیماید .پس
اگر انسان آسمانی و ملکوتی گردد و تکامل جوهری اشتدادی و وجودی یابـد ،میتوانـد در »قـوس
صعود« عوالم ماده و مثال را پشت سر گذاشته ،به عالم عقل راه یابد و »مرگ ارادی« چیزی جز این
تصعید وجودی و عروج روحانی نیست و چنانکه عﻼمه حسنزاده آملـی آوردهانـد » ...ان المـوت
١٥٤

مطلوب بااﻻختیار و اﻻنسان متوجه الیـه بـالطوع و الرغبـة ای الرغبـة الفطریـة و الطـوع الجبلـی و
اﻻختیار العقلی ،ﻻالرغبة الخیالیة و الوهمیـة ) «...حسـنزاده آملـی ،۱۳۸۰ ،ص (۶۶۶و چـه نغـز و
پرمغز امیرالمؤمنین علی  در خصـوص مـرگ ارادی فرمودنـد» :موتـوا قبـل ان تموتـوا و اخرجـوا
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قلوبکم من قبل ان تخرجوکم منها« )نهج البﻼغه ،خ  (۱۴۳که برخی از اهالی معرفت بسیار پسندیده
و حکیمانه »مرگ ارادی« را به »تولد ثانی« یا »وﻻدت ثانیه« تعبیر کردهاند» :فالنفس اﻻنسانیة مادام
لم تولد وﻻدة ثانیه و لم تخرج عن بطن الدنیا و مشیمة البدن لم تصل الی فضاء اﻵخـرة و ملکـوت
َ
السموات و اﻻرض ،کمال قال المسیح  :ل ْن یلج ملکوت السموات مـن لـم یولـد مـرتین و هـذه
الوﻻدة الثانیة حاصـلة للعرفـاء الکـاملین بـالموت اﻻرادی ،و لغیـرهم بـالموت الطبیعـی ،فمـا دام
السالک خارج حجب السموات و اﻻرض فﻼ تقوم القیامة ﻻنها داخـل هـذه الحجـب و انمـا اللـه
داخل الحجب ،والله عنده غیب السماوات و اﻻرض و عنده علم الساعة فـاذا قطـع المسـالک فـی
ً
سلوکه هذه الحجب و تبحبح حضرة العندیة صار ِس ّره القیامة عنده عﻼنیـة و علمـه عینـا« )صـدرای
شیرازی۱۴۲۳ ،ق ،فصل سـوم ،بـاب یـازدهم( و عﻼمـه حسـنزاده آملـی فرمودنـدّ » :
العطیـات بقـدر
ّ
القابلیات« )حسنزاده آملی ،۱۳۸۴ ،کلمۀ  (۷۰و سالک الی الله در پرتـو عب ودیـت الهـی و نورانیـت
وجودی به وﻻدت ثانیه که »مرتبه ّ
قلبیه« است و او قلبش را از غیر خدا تهی ساخته میرسـد کـه بـر
ّ
ً
چنین قلبی غیب حق تجلی مینماید و دائما چنین دلی به دلدار مشغول و چنـین قلبـی در انقـﻼب
ّ
مستمر به سر میبرد و »ادب معالله« و »ادب عندالله« یا ادب محضـر و حضـور دارد .بنـابراین در
وﻻدت فراطبیعی یا حیات طیبه همان طوری که هستی دارای چهار ساحت مادی ،مثـالی ،عقلـی و
الهی است ،انسان نیز دارای مراتب و عوالم چهارگانه ماده ،مثال ،عقل و اله یا مادی ،مثالی ،عقلـی

و الهــی خواهــد بــود )ر.ک :جــوادی آملــی ،۱۳۸۴ ،ص ۱۶۸-۱۶۵و  ،۱۳۸۹ص .(۱۱۶-۱۱۰ســیر
استکمالی انسان سالک آگاه نیز از چنین ساختار وجودی برخـوردار اسـت کـه نمـودار پـیش روی
دربردارنده ساختار وجودی انسان است که هر گاه از باﻻ به پایین دیده شود ،قوس نـزول یـا وﻻدت
طبیعی و تکوینی و اولیه و هر گاه از پایین بـه بـاﻻ درک و دریافـت شـود ،قـوس صـعود یـا وﻻدت
فراطبیعی و تشریعی و ثانویه را تصویر و ترسیم مینماید:
الهي

ساختاروجودي
انسان

عقلي

مادي

ناگفته نماند در سیر از وﻻدت اولیه به ثانویه ،وجود انسانهای هادی و کامـل و کتـاب هـدایت
جامع الهی برای تکامل وجودی انسان در ساحت علم و عمل امری ضروری است .ایـن اسـت کـه
استعداد به کمال رسیدن و شدن ،در متن وجود آدمیان به ودیعـه نهـاده شـده تـا قـوای تحریکـی را
تعدیل و قوای ادراکی را تعالی بخشد و با رهزنان راه تکامل مبارزه کند و هماره متذکر بـوده و از هـر
غفلت و نسیان و سهوی درباره حقیقت وجودی خویشـتن و محبـوب فطـریاش رهـایی یابـد و بـه
ّ
آزادی و آزادگی برسد و از همه تعلقات و تعینات بگذرد تا به »موت اکبر« و فنای فی الله و فنـای از
این فنا راه یابد که در قرآن کریم از این شدنیهای ّ
مستمر و طی مقامات به »صیرورت« تعبیر شـده
است .صیرورت یعنی تحول جوهری و گردیدنهای درونی و وجودی که از منزلتی به منزلت دیگـر
و از مرحلهای به مرحلۀ دیگر درآمده و ناظر به »اطوار« وجودی انسان است .انسان استعداد شـدن
تکاملی و صیرورت تعالی وجودی داشته و هماره در حال شدن و گردیدن یا تعالی و تکامل اسـت.
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مثالي

١٥٥

ً
ابنعربی در این زمینه میگوید» :از عجیبترین امور آن است که انسان دائما در ترقی است و لیکن
به لطافـت حجـاب و نـازکی آن و تشـابه صـورتها آن را احسـاس نمیکنـد« )ابـنعربـی،۱۳۷۰ ،

ص (۱۲۴و کاشـانی در شرح این نکته مینویسد » :پس هر چیزی در هر آن و لحظـه در حـال ترقـی
است؛ زیرا پیوسته در حال قبول تجلیات الهیه وجودی است که تا ابد ادامه دارد  ...انسان گاه به این
امر وقوف نمییابد  ...و گاه به دلیل آنکه اینها تجلیاتی علمی ،ذوقی خیالی یا شـهودینـد ،از آنهـا
مطلع میشود« )کاشـانی ،۱۳۷۰ ،ص (۱۰۲که انسان هماره در حال شدن است و میان دو بینهایت،
بینهایت صعود و بینهایت سقوط قرار دارد و اگر منزلت خویش را در عالم وجود بشناسـد و قـدر
١٥٦

خویش بداند ،می تواند بر اثر ایمان و عمل صالح همه مرزها را درنوردیده و مقامات معنوی را طـی
نماید و پیشرفت را در همه سطوح و ساحات حاصل نماید .بر اسـاس یکـی از آموزههـای اسـﻼمی
)من استوی یوماه ) (...ر.ک :حر عـاملی۱۴۱۲ ،ق ،ج ،۱۶ص (۹۲چنین برداشت میشود که انسانها
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با عنایت به میزان آگاهی و عمل خویش سه دستهاند :دسته اول کسانیاند که ملعوناند و اینـان روز
دومشان از روز اولشان بدتر است؛ یعنی سقوط را آن به آن تجربه میکنند .دسته دوم کسانیانـد کـه
روز دومشان مثل روز اولشان است و اینان متوقف و ساکناند .دسته سوم کسانیاند که روز دومشان
از روز اولشان برتر و بهتر و باﻻتر است و اینان اهل صعود و صیرورتاند .دسته سوم کسانیاند کـه
در خلق مدام و تجدد امثال وجودی قرار گرفته اند و شدن را در طول زندگی خویش تجربه کرده ،هر
دم از این باغ بری میرسد و تازهتر از تازهتری برایشان حاصـل میشـود .انسـان اسـﻼمی و حقیقـی
هماره پیشرفت همهجانبه را در ابعاد علمی و عملی یا ساحتهای مـادی و معنـوی درک و دریافـت
میکند تا رشد متوازن داشته و از رشد کاریکاتوری دوری جوید؛ لذا در دسـتگاه تفکـر اسـﻼمی و
منظومه معرفت وحیانی انسان در حال شدن دائمی و ترقی وجودی و تعالی هستانه اسـت تـا مقـام
خلیفةاللهی را در متن زندگی و بستر حیات خود به نمایش بگذارد .انسان موجودی دارای استکمال
وجودیای است که توقفنابردار و بدون مرز است؛ یعنی در کمـال نوعیـهاش هـیچ محـدودیت و
مرزی ندارد .این مرزنابرداری و حدناپذیری انسان در فطرت کمال مطلقخـواه او تعبیـه شـده و بـه
ساختار وجودی او وابسته است که در قوس نزول از چه عوالمی به عالم مـاده و ناسـوت آمـده و در
قوس صعود از چه عوالمی باید عبور کرده ،به عالم الهی راه یابد و نفس ناطقه انسانی مشتاق کمـال
به سوی حق )سبحانه( که کمال مطلق و مطلق کمال است ،در حرکت جوهری اشتدادی به سر برده

و از حرکت جوهری به حرکـت تجـدد امثـالی و از آنجـا بـه حرکـت حبـی راه مـییابـد و حرکـت
تکاملیاش پایانناپذیر است و سیر از کثرت به وحدت و از وحدت در وحدت یعنی عـالم اسـمای
حسنای حق نموده و این سیرش را نهایتی نیسـت؛ زیـرا نفـس ناطقـه از جـنس جسـم و جسـمانی
نیست ،بلکه از ورای عوالم ملکوت است و »مقام ﻻیقفی« را داراست )حسنزاده آملی ،۱۳۹۲ ،ج،۲
ص (۶۳یا فرمود » :توقف نکن و باﻻ برو که به فرمـوده حضـرت وصـی امیرالمـؤمنین امـام علـی 

»مغبون من ساوی یوماه :اگر کسی دو روزش برابر باشد ،مغبون است« .این مغبـون مشـتق از غـبن
به فتح »غ« و »باء« است که به معنای ضرر معنوی اسـت کـه ضـرر در عقـل و علـم و فکـر و رأی
است ،نه از غبن به فتح »غ« و سکون »باء« که به معنای ضرر مادی در مال و سـنگ و گـل اسـت«
)همان ،ص .(۲۰۱یا فرمود» :در میان این جدولها انسان بزرگترین جدول وجود اسـت و اگـر ایـن

١٥٧

جدول درست تصفیه و ﻻیروبی شود ،مجرای آب حیات و مجﻼی ذات و صفات میگردد« )همان،

سیر صیر عمودی است نه افقی؛ چه اینکه »سیر و سلوک عبد به سوی خدا ،سیری عمـودی اسـت،
نه افقی و منظور از "عمودی" در اینجا ،عمودی در هندسه الهی است نه در هندسه طبیعی؛ یعنی بـه
"مکانت برتر" راهیافتن است نه به "مکان برتر"رفتن؛ از این رو زاد و توشهای طلب میکند تا انسان را
در سیر به مکانت برتر کمک کند« )جـوادیآملی ،۱۳۷۹ ،ج  ،۱۱ص (۲۲۳و خداونـد بـرای شـدن و
شکفتن استعدادهای انسان عقل و وحی را آفرید تا به اراده و اختیار خویش راه صـعود یـا سـقوط را
انسان دل آگاه و خردمند ،راه فطرت و صعود را در پرتو انسان
برگزیند و رحمانی یا شیطانی گردد که
ِ

کامل و هدایتهای تشریعی را بـر میگزینـد و راهـی کـوی دوسـت و لقـای محبـوب مـیشـود و
صیرورت انسان تا مرحله لقای رب ،صراطی میطلبد و باید دید آن صراط چیست و در کجاسـت؟
در بیرون وجود آدمی اس یا در درون وجود او؟ به تعبیر عﻼمـه جـوادی آملـی »عبـد سـالک بـرای
رسیدن به لقای خدای سبحان نیازمند صراطی اسـت کـه از آسـیب کجـی و اعوجـاج و از دسـتبرد
شیطان مصون باشد و محتاج نور هدایتی است که راه را بـه وی نمـوده ،او را تـا رسـیدن بـه مقصـد
نهایی رهبری کند .عبد سالک در این آیه هدایت به صراط مستقیم را از خدا درخواسـت مـیکنـد و
این هدایت همان هدایت تکو ینی است؛ زیرا گو ینده )نمـازگزار یـا قـاری قـرآن( پـس از شـناخت
خداوند و ایمان به او ،نور هدایت میطلبد تا در پرتو آن راه و پرتگاه را بشناسد و چون پو یایی انسان
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ص(۴۵۰؛ بنابراین سلوک دارای ماهیت سیر )حرکت آفاقی( و صیر )حرکـت انفسـی( اسـت و ایـن

دائمی است و راه ْ
حق نیز مراحل فراوانی دارد ،عبد سالک باید همواره هدایت به صراط مستقیم را از
ِ
خدا بخواهد .صراط بزرگراهی است که از یک سو به خدای سبحان مرتبط است ]و از این رو واحد
است ،نه کثیر[ و از سوی دیگر در فطرت یکایک انسانها قرار دارد و از نهاد آنها آغاز مـیشـود و از
این رو پیمودن آن دشوار نیست و هر کس آن را بپیماید ،به لقاء الله میرسد« )جوادی آملی،۱۳۸۴ ،
ج ،۱صص ۴۵۶و .(۴۶۲-۴۶۰

بیان مسئله
١٥٨

با توجه به مطالب پیشین در تکامل گرایی فطری و عطش نیل بـه کمـال امکـانی نـوعی انسـان،
مسئله بنیادین هر سالک صادقی در سلوک الی الله این است که بسـتر و مسـلک حرکـت و سـلوک
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کدام است و دارای چه ماهیتی خواهد بود؟ به بیان دیگر متن و جاده صـیرورت و تصـعید وجـودی
انسان در کجا قرار دارد؟ در درون انسان یا برون او؟ اگر نفس سـالک مـؤمن و فطـرت توحیـدی او
صراط سلوک تا شهود است ،ماهیتش چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ معرفت بـه نفـس بـه عنـوان
صراط سلوک چه نقش و کارکردهایی در سلوک صائب و صیرورت صـادق دارد؟ ناگفتـه نمانـد بـر
اساس منطق وحی و معارف مندرج در عرف عرفان و منطـوی در حکمـت متعالیـه صـراط سـلوک
ماهیت فقر وجودی -انفسی داشته و متن فطرت صراط سالک است.

پیشینه مسئله
از آنجا که کمالطلبی و استکمال درون ،ذاتی بوده و در سرشت انسان تعبیه شده است ،مسـئله
صراط سلوک هماره از دغدغه های آدمیان در طول تاریخ بوده و ادیـان و مکاتـب الهـی الحـدوث و
بشری الحدوث در صدد پاسخ بدین نیاز وجودی برآمدهاند و در اسـﻼم از رهگـذر وحـی قرآنـی و
بیانی یا به عبارت دیگر ثقلین ،آیات و احادیث فراوانی در ایـن خصـوص از سـاحت حـق تبـارک و
تعالی و ذوات قدسی و نورانی پیامبر و عترت طاهرهاش  صادر شد .در کتـب تفسـیری ،بـهویـژه
تفاسیر حکمی و عرفانی و در صحف عارفان الهی متناظر به عرفان عملی معارف دقیق و عمیقی در

این زمینه وجود دارد و در مکاتب عرفان عملی ،باﻻخص مکتب عرفـانی نجـف ،نفـس و معرفـت
بدان کلید کمال و مفتاح فتوحات معنوی و غیبی شمرده شد کـه شـریعت حقـه محمدیـه  هـیچ
چیزی را در این مسیر مهمل نگذاشته و همه آنچه را سالک بدان نیاز دارد ،بیان فرمود .در ایـن بـین
صداری شیرازی در حکمت متعالیه و عﻼمه طباطبایی )رض( در المیزان و رسالة الوﻻیـه و شـاگردان
مکتب آنها ،صراط سلوک را بهتر و بیشتر از هر عالم دینـی و سـالک آگـاهی تبیـین نمـودهانـد کـه
دستمایه تحقی قی و سرمایه معرفتی ما در نوشتار پیش روی بـا ادبیـات نوآمـد و معطـوف بـه برخـی
نیازها و ضرورتها خواهد بود.
١٥٩

صراط سلوک
معرفت نفس کلید کمال و ورود به خزائن معارف و حقایق است و مشخص خواهد شد که چرا
معرفة الحق؟ حضرت فرمود» :معرفة النفس« چه خواهد بود؛ چنانکه علی  فرمود» :نـال الفـوز
اﻻکبر من ظفـر بمعرفـة الـنفس« )آمـدی ،۱۳۷۳ ،ج ،۶ص (۱۷۲یـا فرمـود» :معرفـة الـنفس انفـع
المعارف« )همان ،ص (۱۴۸و »المعرفة بالنفس انفع المعرفتین« )همان ،ج ،۲ص(۲۵؛ خودشناسـی
کلید کمال و مادر معرفت و سلوک به سوی خداست .به تعبیر مﻼصدرا شیرازی» :علم ّ
النفس هـوام
الحکمــة و اصــل الفضــایل  :...خودشناســی مــادر همــه حکمتهــا و ریشــه و اســاس همــه
فضیلتهاست« )مﻼ صدرا ،۱۳۸۰ ،ص .(۷غزالی نیز در باب معرفت نفـس و رابطـهاش بـا معرفـت
ّ
ُ
رب مینویسد» :أن مفتاح معرفة الله تعالی هو معرفة النفس کما قال سبحانه و تعالی " َسن ِری ِه ْم آی ِاتنا
َ َﱠ ْ
َُْ
َ
ْفاق َو ِفی أنف ِس ِه ْم ح ﱠتی ی َت َبی َن ل ُه ْم أن ُه ال َح ُق" و قال النبی" من عرف نفسه فقـد عـرف ّربـه" و
ِفی اﻵ ِ
لیس شیء أقرب إلیک من نفسک ،فإذا لم تعرف نفسک فکیف تعرف ربک؟  ...و قـد جمعـت فـی
باطنک صفات ،منها صفات البهائم و منها صفات السباع و منها صفات المﻼئکـة .فـالروح حقیقـة
جوهرک و غیرها غریب منک و عاریـة عنـدک؛ فالواجـب علیـک أن تعـرف هـذا« )غزالـی،۱۴۰۶ ،

ص .(۴۲۰به تعبیر عﻼمه حسنزاده آملی »فان معرفة ّالنفس مفتاح خزائن الملکوت  :...بهراستی که
خودشناسی کلید گنجینههای ملکوت است« )حسنزاده آملی ،۱۳۷۷ ،نکته .(۷۰۹
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پیامبر اکرم  در سؤال مردی به نام مجاشع که از حضرت پرسید :یا رسول الله کیـف الطریـق الـی

اکنون با عطف توجه به جمﻼت جمیل یادشده و ابحاث پیشـین بایسـته اسـت درک و دریافـت
شود که صراط سلوک چیست و در کجاست؟ اگرچه در کتب حکمـی و صـحف عرفـانی اسـاطین
حکمت و عرفان صراط سلوک را با بیانی عمیق و انیق تحلیل و تعلیـل کـردهانـد؛ لکـن مـا در ایـن
ّ
نوشتار که رویکردی قرآنی -حدیثی دارد ،صراط سلوک را با توجه به دیدگاه عﻼمه طباطبـایی بیـان و
َ ﱠ
َ ﱠ َ
ُ ْ ََ َُ
َ ُ
َ
تبیین میکنیم .عﻼمه در ذیل آیه »یا أی َها ال ِذی َن َآمنوا علیک ْم أنف َسک ْم ﻻ یض ﱡرکم ِمن ضـل ِإذا ْاه َتـدی ُت ْم
َ ّ
َ ُ َ
َ َ
ِإلی الل ِه َم ْر ِج ُعک ْم َج ِمیعا فین ﱢب ُئکم ِب َما ک ُنت ْم ت ْع َملون« )مائـده (۱۰۵ :به تبیـین عمیـق معرفـت نفـس و
صراط سلوک میپردازند که میتوان دیدگاه ایشان را در ضمن مطالب ذیل تبیین کرد:
١٦٠

»هدایت« و »ضﻼلت« به دﻻلت التزامی از چهار عنصر حکایـت دارد» -۱ :مسـلک یـا راه«؛
» -۲مسلوکالیه یا هدف«؛ » -۳سالک یا رونده«؛ » -۴سلوک یا رفتن« .همان طوری که در تعبیر
دقیق عﻼمه آمده است:
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و من المعلوم أن الضﻼل و اﻻهتداء -و هما معنیان متقابﻼن -إنمـا یتحققـان فـی سـلوک
الطریق ﻻ غیر ،فالمﻼزم لمتن الطریق ینتهـی إلـی مـا ینتهـی إلیـه الطریـق ،و هـو الغایـة
المطلوبة التی یقصدها اﻹنسان السالک فی سلوکه ،أمـا إذا اسـتهان بـذلک و خـرج عـن
مستوی الطریق فهو الضﻼل الذی تفوت به الغایة المقصودة فاﻵیة تقـدر لﻺنسـان طریقـا
یسلکه و مقصدا یقصده غیر أنه ربما لزم الطریق فاهتدی إلیه أو فسـق عنـه فضـل و لـیس
هناک مقصد یقصده القاصد إﻻ الحیاة السعیدة ،و العاقبة الحسنی بـﻼ ریـب لکنهـا مـع
ذلک تنطق بأن الله سبحانه هو المرجـع الـذی یرجـع إلیـه الجمیـع :المهتـدی و الضـال
)طباطبایی ،۱۳۹۳ ،ج ،۶ص.(۱۶۲-

مسلوکالیه یا غایت و نهایت این سیر و سلوک ،همانا خداوند تبارک و تعالی اسـت؛ چنـانکـه
َ ْ
َ
ُ
فرمودِ » :إلی الله َم ْر ِج ُعک ْم َج ِمیعا« )مائده ۴۵ :و  .(۱۰۵یا در جای دیگر میفرماید» :یا أی َها ِاﻹ َنسان
َ
ْ َ َ
ﱠ
ِإنک ک ِاد ٌح ِإلی َر ﱢبک کدحا ف ُمﻼ ِقی ِه« )انشقاق  .(۶-مسلک سلوک الی الله همانا نفس مؤمن اسـت؛
بنابراین راه هدایت که انسان را به سرمنزل مقصود میرساند ،همان »نفـس« آدمـی اسـت» :فـنفس
ّ
المؤمن هـو طریقـه الـذی یسـلکه الـی ّربـه و هـو طریـق هـداه و هـو المنتهـی بـه الـی سـعادته«
)طباطبایی ،۱۳۹۳ج  ،۶ص .(۲۶۱با توجه به این نکات است که درواقع »وحدت سالک و مسـلک و
مسلوکالیه« صورت خواهد گرفت؛ به بیان دیگر وحدت »سالک و مسلک و مسلوکالیه« وحدت

َ
ﱠ
ُ ْ
عینی و تغایر آنها اعتباری میباشد .با عنایت به تفسیر عﻼمـه از آیـه شـریفه »یـا أی َهـا ال ِـذی َن َآمنـوا
ََ َُ
علیک ْم أنف َسک ْم« روشن میگردد که آیه یادشده درحقیقت ،انعکاسدهنده غرضـی اسـت کـه سـایر
َ ﱠ
ُ ﱠُ ﱠ ْ ُ َْ
َ ﱠ ْ َ ﱠُ ﱠ ﱠ
آیات قرآن کریم از جمله آیات »یا أی َها ال ِذی َن َآمنوا اتقوا الل َه َول َتنظ ْر نف ٌس ﱠما قد َمت ِلغ ٍد َواتقوا الل َه ِإن
ﱠ ََ
ُ َ
َ ُ َ َ َ ُ ﱠ
َُ
ﱠ َ
َ
ُ ُ َْ ُ َ
ـم الف ِاسـقون« )حشـر:
الل َه خ ِبی ٌر ِب َما ت ْع َملون َوﻻ تکونوا کال ِذی َن ن ُسوا الل َه فأ َنس ُاه ْم أنف َس ُه ْم أ ْول ِئـک ه
 (۱۹-۱۸درمقام تحقق آناند؛ چنانکه نوشتهاند:

ََ
َُْ
ثم أمر المؤمنین فی قوله "علیک ْم أنف َسک ْم" بلزوم أنفسهم کان فیه دﻻلـة علـی أن نفـس

المؤمن هو الطریق الذی یؤمر بسلوکه و لزومه فإن الحث علی الطریق إنما ی ﻼئم الحث
علی لزومه و التحذیر من ترکه ﻻ علی لزوم سألک الطریق؛ کما نشاهده فی مثـل قولـه
َ َ َـ َ
َ
ً َـ ﱠ
َـ
َﱠ
تعالی َو أن هذا ِصر ِاطی ُم ْس َت ِقیما ف ات ِب ُع ُوه َو ﻻ ت ﱠت ِب عُـ وا السﱡـ ُبل ف َتف ﱠرق ِبکـ ْم ع ْن سَـ ِبی ِل ِه
)انعام (۱۵۳-فأمره تعالی المؤمنین بلزوم أنفسهم فی مقام الحث علـی الـتحفظ علـی
المؤمن هو طریقه الذی یسلکه إلی ربه و هو طریق هداه و هو المنتهی به إلی سـعادته.
َ
ﱠـ
فاﻵیة تجلی الغرض الذی تؤمه إجماﻻ آیات أخری کقوله تعالی "یـا أیهَـ ا ال ِذی َن َآمنُـ وا
ﱠُ ﱠ ْ ُ َْ
ﱠُ ﱠ ﱠ ﱠ َ
َﱠ ْ َ
َ ُ
َ ُ َ
اتقوا الل َه َو ل َت ْنظ ْر نف ٌس ما قد َمت ِل غ ٍد َو اتقوا الل َه ِإن الل َه خ ِبی ٌر ِبما ت ْع َملونَ ،و ﻻ تکونوا
ﱠ َ َ َْ ُ ْ َُْ َ ُ ْ ُ
ُ ُ ْ ُ َ
ْـ َ َ ْـ ُ ﱠـ
ﱠ َ َُ
حاب الن ِار َو
فاسقون ،ﻻ یس ت ِوی أص
کال ِذین نسوا الله فأنساهم أنفس هم أ ِ
ولئک هم ال ِ
َ ْ ُ ْ َﱠ َ ْ ُ ْ َﱠ ُ ُ ْ
َ
فائ ُزون" )حشر (۲۰-فاﻵیات تأمر بأن تنظر النفس
أصحاب الجن ِة أصحاب الجن ِة هم ال ِ
و تراقب صالح عملها الذی هو زادها غدا و خیر الزاد التقوی فللنفس یـوم و غـد و هـی
فی سیر و حرکة علی مسافة ،و الغایة هو الله سبحانه و عنده حسن الثواب و هـو الجنـة
)طباطبایی ،۱۳۹۳ ،ج ،۶ص .(۱۶۶

چنانکه مﻼصدرا مینویسد» :ان صراط التوحید هو نفس المؤمن المسافر من بیـت نفسـه ِالـی
ً
ً َ ُ
امتثاﻻ ﻻمره تعالی حیث قال "یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک ر ً
مرضیه فـادخلی
اضیه
الله
ِ
ُ
ّ
فی عبادی و ادخلی َج ﱠنتی"« )فجر /۳۰-۲۷ :صدرای شیرازی ،۱۳۶۰ ،ص (۱۹۰و نیز مینویسدِ » :فان
المسافر ِالی الله -أعنی النفس -تسافر فی ذاتها و تقطع المنازل و المقامات الواقعۀ فی ذاتها بـذاتها
) «...همو ،۱۴۲۳ ،ج ،۹ص .(۲۹۰یا مینویسد » :انسان به عنوان موجودی که دارای عقل هیـوﻻنی،
عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد است ،در سیر اسـتکمالی خـود فراینـد چندمرحلـهای را
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طریق هدایتهم یفید أن الطریق الذی یجب علیهم سلوکه و لزومه هـو أنفسـهم ،فـنفس

١٦١

گذرانده و با حصول به عقل فعال ،قوه نظری نفس تکامل مییابد )همو ،۱۳۸۷ ،ص(۳۱۱؛ همچنـین
ایشان ،کمال قوه عملی نفس را به طی مراتب چهارگانۀ تهذیب ظاهر با التـزام بـه احکـام شـریعت،
تطهیر باطن از صفات رذیله ،آراستن نفس ناطقه به صور قدسیه و در نهایت فنای نفس از ذات خود
که همان کمال انقطاع از ما سـوی اللـه اسـت ،میدانـد )همـان ،ص .(۳۲۴بنـابراین منتهـای سـیر
استکمالی نفس در فعلیتیافتن قوای نظری و عملی نفس ،کمـال حقیقـی نفـس را در پـی خواهـد
داشت .البته نفس در سیر استکمالی خود عﻼوه بر امور مذکور که مستلزم پـاﻻیش و صـفای نفـس
است ،نیازمند هدایت و لطف حق تعالی نیز میباشد )همو ،۱۳۸۰ ،ص.(۲۰۸
١٦٢

بدین ترتیب با توجه به تفسیر عﻼمه از آیه صدوپنجم سوره مائده ،صراط سلوک »نفس انسـان«
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است و سلوک در این مسـلک بـه سـوی مسـلوکالیه تعریفشـونده و تحقـقبردار اسـت» :فـنفس
ّ
المؤمن هو طریقه الذی یسلکه الی ّربه و هو طریق هداه و هو المنتهی به الی سـعادته« )طباطبـایی،
ََ
َُْ
 ،۱۳۹۳ج ،۶ص(۲۶۱؛ چنانکه نوشته است» :ثم أمر المـؤمنین فـی قولـه "علـیک ْم أنف َسـک ْم" بلـزوم
أنفسهم کان فیه دﻻلة علی أن نفس المؤمن هو الطریق الذی یؤمر بسلوکه« )همان( و تعبیر شیرین و
دلنشین صدرای شیرازی که نفس مؤمن را صراط توحیـد و مسـافر را خـود نفـس مـیدانـد تـا سـیر
استکمالی نفس را از عقل هیوﻻیی به عقل بالمستفاد و حصول فعال در عقل نظری و تکامـل نفـس
را از مرحله طبع تا فنای ذاتی در عقل عملی توصیف و تشریح نماید ،تعبیری بلیغ و عمیـق در بیـان
ّ
ّ
صراط سلوک است .صدرالمتألهین  ضمن ابراز شگفتی از یگانگی و اتحاد صراط با نفـس انسـان،
درباره چگونگی این سیر درونی و ّ
تحول ذاتی مراتب مختلف نفس ،چنین مینو یسد:

باعث شگفتی است که صراط و مسافر و مسافت و ّ
متحرک یـک حقیقـت بـیش نیسـت و
طریق آخرت که نفس انسانی آن را خواهد پیمود نیز این گونه است؛ پس همانا مسافر بـه

سوی خداوند ،یعنی نفس ،در ذات خود مسافرت میکند و خود منازل و مقامهـای واقـع
در ذات خویشتن را درمینوردد ،پس در هر گامی ،پای خویش را بـر سـر خـود مینهـد؛
بلکه سر خود را بر قدم خویشتن میگذارد و این ،حقیقتی عجیب است ولکـن نـزد اهـل
تحقیق و عرفان عجیب نیست )مﻼصدرای شیرازی۱۴۲۳ ،ق ،ج ،۹ص.(۲۹۰

مراحل صیرورت در صراط سلوک
صیرورت انسان یا شدن و تصعید تکاملی اش در آیات بینات قرآن کریم بر اساس مراحلی به
شرح ذیل صورت میپذیرد ) چون صیرورت یعنی از نوعی به نوع دیگر و از مرحله ای به مرحلـه
دیگر د رآمدن و تحول درونی یا شدن وجودی است( :همه هستی از جمله انسان به سوی خـدای
سبحان در صیرورتاند» :اﻻ الی الله تصیراﻻمور« )شوری(۵۳ :؛ لکن آدمیان بـر اسـاس نـوع و
میزان معرفت و عمل صالح خویش در این رفتن جوهری و شدن همه جانبه چند طایفهاند :الف(
برخی به سوی »اسم عظیم« خدا در حرکت اند و به دنبال علم یا کرامت یا حلـم یـا  ...هسـتند و
عبدالکریم یا عبدالعلیم یا عبدالحلیم و ...می گردند و مظهر اسمی از اسمای عظیم الهیاند .ب(

١٦٣

یا به سوی »اسم اعظم« در صیرورتانـد ،آنـان عبداللـه و عبـدالرحمن انـد کـه از بزرگ تـرین و
زیباترین اسمهای خدای سبحاناند » :قل ادعواالله او ادعوا الرحمان ایا مـا تـدعوا فلـه اﻻسـماء
گذشته و به سوی لقاء الله یا لقاء الرحمن حرکت می کنند؛ همچـون جویبـاری کـه از دریاچـه و
دریا چشم پوشیده و به سوی اقیانوس می شتابند.
مرحلهای که انسان از »تعین اسمی« در میگذرد و به سوی »هویت ضمیری« که فراتر از »الی
الله« و »الی الرحمن« است ،صیرورت مییابد ،به تعبیر استاد مفسر و حکـیم متألـه جـوادی آملـی

قرآن کریم در این بخش چهار دسته آیات را مطرح میکند :آیاتی که در آنها از صـیرورت بـه سـوی
»ضمیر غایب« یاد شده است» :الیه المصیر« )مائده /۱۸ :غافر /۳ :شوری /۱۵ :تغابن .(۳ :اگرچه این
ضمیر به الله باز میگردد ،چون الله به عنوان اسم ظاهر و تعینی از تعینات است ،صیرورتی فراتر از
آن هم یافت می شود که به چهره ضمیر غیبت در میآید .آنگاه از چهـره غیبـت فراتـر مـیرود و بـه
ً
صورت خطاب جلوه میکند که انسان سالک صائر پروردگار خویش را مستقیما خطاب کـرده و بـه
آن ذات منیع عرض میکند» :ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیـک المصـیر« )ممتحنـه (۴ :و نیـز:
»سمعنا و اطعنا و غفرانک ربنا و الیک المصیر« )بقره .(۲۸۵ :این مرحله صیرورت نه به سمت اسم
است و نه به طرف ضمیر غایب ،بلکه خطاب »به سوی تو« است.
دسته سوم آیات صیرورت ،آیاتی است که در آنها سخنگویی انسان به کنـاری نهـاده میشـود و
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الحسنی« )اسراء .(۱۱۰ :آنان که به سوی این دو اسم اعظم در صیرورتانـد ،از اسـمهای عظـیم

خداوند خود تکلم در این باره را بر عهده میگیرد؛ لیکن از صـیرورت »بـه سـوی مـا« )بـا ضـمیر
متکلم مع الغیر( یاد میکند» :انا نحن نحی و نمیت و الینـا المصـیر« )ق .(۴۳ :وقتـی بـه صـورت
جمع از کلمه »ما« استاده میکند ،یعنی من با همه اسما و صفات خود ،غایب صـیرورت شـمایم.
دسته چهارم آیات که از تمام مراتب پیشین فراتر است ،از ضمیر متکلم وحـده اسـتاده شـده اسـت:
صیرورت شما »به سوی من« است و با این تعبیر فقط از خـود سـخن میگویـد» :ان اشـکر لـی و
لوالدیک الی المصیر« )لقمان .(۱۴ :با توجه به آیات پایانی سوره فجر معلوم میشود کـه صـیرورت
به سوی ضمیر متکلم وحده نهایت صیرورت انسانی است ،چه در بخش عذاب» ،فیومئذ ﻻیعـذب
١٦٤

عذابه احد و ﻻیوثق وثاقه احد« )فجر (۲۶-۲۵ :و چه در بخش پاداش و لقاءالله» ،یـا ایتهـا الـنفس
المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة« )فجر(۲۸-۲۷ :؛ گرچه همه ایـن مراحـل کمـال اسـت و
صیرورت به سوی خدا ،لیکن هر مرتبه نسبت به مرتبه قبلی ،کمال برتر است تا برتـرین مرحلـه کـه
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نهایت ظرفیت انسانی را فراهم میآورد و برای شهود مبـدأ و منتهـای هسـتی و اول ،آخـر ،ظـاهر و
باطن آفرینش ،انسان را به قله شهود میکشاند )ر.ک :جوادی آملی ،۱۳۸۹ ،ص.(۷۱-۶۹

وحدت صراط و کثرت سبل
اکنون پرسش این است که در کتاب و سنت ،چنین صیرورتی چگونه بیـان شـده و صـراط ایـن
صیرورت چیست؟ آیا در صراط سلوک وحدت حاکم است یا کثرت یا وحدت صراط و کثرت سبل
داریم؟ برای پاسخگویی و تبیین پرسشهای یادشده نکات ذیل را مطرح خواهیم کرد.
ّ
خاتمیـت« و عناصـری چـون
قرآن کریم آخرین و کاملتـرین کتـاب الهـی بـر اسـاس »اصـل
»جامعیت و کمال« دربردارندۀ همه نیازهای ثابت و ّ
متغیر و انتظارات بشر است و یکی از نیازهـای

اصولی ،ثابت و فطری انسان که زیربنای همه نیازها نیز هسـت »معنویـتگرایـی« ،عرفـانگـروی،
گرایش به لقاءالله ،میل به ّ
تزکیۀ نفس و تهذیب درون یا صیرورت آگانه و آزادانه بسوی خداست کـه
با عنوان سیر و سلوک به سوی محبوب و معبود از آن یاد میشود و قرآن کریم کـه هـدف و رسـالت
اصلیاش »انسانسازی« استُ ،محال است در زمینههای تکامل و تعالی وجـودی انسـان اصـول و
معیارها و شرائط و دستورالعملای را بیان نکرده باشـد .قرآنـی کـه عصـاره پیـامهـا و آمـوزههـایش

»توحید« و رسالتش تربیت توح یدی انسان است و توحیدخواهی و توحیدگروی از نیازهـای پایـدار
فطرت انسان است ،نمیتواند در برابر چنین انتظارات و خواهشها و گرایشهای انسان بـیتفـاوت
باشد و انسان را رها کند .قرآنـی کـه نـور الهـی و هـدایت ،بصـیرت ،برهـان ،حکمـت ،موعظـه و
ِشفاست ،جنبۀ هدایتگری و بصیرتبخشی و اقامۀ برهـان و طـرح حکیمانـهاش را در همـه ابعـاد
ﱠ ُ َ ﱠَ َ ْ َ َ ْ َ
ـدیث« )زمـر(۲۳ :
وجودی انسان حفظ کرده است و این »بهترین سـخن« »اللـه نـزل أحسـن الح ِ
بهترین سخنها و بهترین طریقهها برای هدایت معنوی و تربیت اخﻼقی -عرفانی انسان در بر دارد.
َ ﱠ
الله ُن ٌور َو َکت ٌ
َ َ َ
اب ُم ِب ٌین« به صورت شفاف و روشن فرمودْ » :یهـدی ِب ِـه
قرآن که فرمود» :قد جاءکم ِمن ِ
َ
َ
ﱡ
َ ْ
ﱠ ُ َ ﱠَ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ﱠ َ َ ْ ُ ُ َ ﱡ ُ َ
ـدیه ْم ِإلـی ِص َـر ٍاط
الله م ِن اتبع ِرضوانه سبل السﻼِم و یخ ِرجهم ِمن الظلم ِ
ـات ِإلـی الن ِ
ـور ِب ِإ ِذن ِـه و یه ِ
ُم ْس َت ِق ٍیم«؛ یعنی هر انسانی که در جستوجوی رضای الهی و لقـای الهـی باشـد ،خداونـد او را از
نعمتهای خاص معنوی و هدایتهای ویژۀ الهی بهرهمند میسازد :الف( هدایت به راههای امـن؛

تعبیر استاد جوادی آملـی مراد از سبیلالله با عنایت به بسیاری از آیات دیگر کـه کلمـه »سـبیل« بـه
»الله« اسناد یافت ،راهی به سوی رفع حجاب و پردهبرداری است؛ حجب و پردههایی که ناشـی از
اعمال خود آدمیان خواهد بود )ر.ک :جوادی آملی ،۱۳۸۴ ،ج ،۴۱ص(۴۷۱؛ چنانکه در جـای دیگـر
َ ُ
ادع إ َلی َر ﱢبک إ ﱠنک َل َع َلی ُه ً
دی ﱡم ْس َت ِق ٍیم«
ِ
پیامبر اعظم  را در طریق و صراط مستقیم معرفی کرد» :و ِ
َ َ
ﱠ
)حج(۶۷ :؛ هدایتی که هم به خدای سبحان استناد داردَ » ،والل ُه ْیهدی َمن یش ُاء ِإلی ِص َر ٍاط ُم ْس َـت ِق ٍیم«
ﱠ
َْ
ُْ َ
ﱠ
)بقره (۲۱۳ :و هم به خود قرآن نسبت داده شده استِ » ،إن هذا الق ْرآن ْیهدی ِللتی ِهی أق َو ُم« )اسـراء:
َ
ﱠ َ
 (۹و هم به رسول اکرم ِ استناد داده شده استَ » :و ِإنک ل َت ْهدی ِإلی ِص َر ٍاط ﱡم ْس َت ِق ٍیم« )شوری (۵۲ :و
»طریق احسن« و »صراط مستقیم« را نیز به »رفیق حسن« توصیف کرد تا با نشـاندادن مصـادیق و
ﱠ
الگوهایی که سیر الیالله داشتهاند ،انسان خواهان معنا و حقیقت راه را گم نکندَ » ،و َمـن ِیطـع الل َـه
ِ
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ب( خروج از تاریکی و ورود به نور به اذن خدا؛ ج( هدایت به راه راست .سپس »طریق احسـن« را
ْ
َ ً
َ َ ﱠ َ َ
ً َ َ ﱠ
َ ْ
چنین معرفی مینمایدَ » :و َم ْن أح َس ُن ق ْوﻻ ِم ﱠمن دعا ِإلیالل ِه َوع ِمل َص ِالحا َوقال ِإن ِنی ِم َن ال ُم ْس ِل ِم َین«
ُْ
هـذه َس ِـبیلی
)فصلت (۳۳ :و مصداق بارز و کامل آن را طریق پیامبر اکرم  دانسته میفرماید» :قل ِ
ً
َ ُ َ ﱠ ََ
ﱠ
ََ
أدعوا ِإلیالل ِه علی َب ِص َیر ٍة أنا َو َمن ات َب َع ِنی« )یوسف .(۱۰۸ :در این آیه کریمه اوﻻ مهـمتـرین رسـالت
ِ
ً
پیامبر اکرم  و پیروان راستینش همانا دعوت توحیدی قلمداد شـد؛ ثانیـا مبنـای دعـوت توحیـدی
ً
بصیرت )علم به همراه روشن ضمیری و خداترسی( است نه عوامانه ،مزورانه و مزدورانـه؛ ثالثـا بـه
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َ ﱠ ُ َ َُ
َ َ ﱠ َ ََْ َ ﱠ ُ َ َ
َ َ ﱡ
الش َـهداء َو ﱠ
َ ﱠ َ َ ﱢ
الصـالح َین َو َح ُس َ
ـن
ـدیقین و
ِ
والرسول فأ ِ
ِ ِ
ولئک مع الذین أنعم الله عل ِیهم ِمن الن ِبیین والص ِ
ُ
ً
ُ ْ ﱠ
ولئک َر ِفیقا« )نساء (۶۹ :و یا قرآن کریم صراط مستقیم را همان »دین« معرفی میکنـد» :قـل ِإن ِنـی
أ ِ
َ
ً ً
َ
دانی َر ﱢبی ِإلی ِص َر ٍاط ُم ْس َت ِق ٍیم دینا ِقیما )انعام (۱۶۱ :و سپس اهل بیت عصمت و طهارت  صراط
ه ِ
مستقیم معرفی شدهاند» :والله نحن الصراط المسـتقیم« )جمعـه عروسـی ،۱۳۷۳ ،ج ،۱ص (۲۲تـا

١٦٦

مفهوم و مصداق و راه و روند و صراط و مسالک صراط که عین صراط مسقیم است ،معرفی شوند و
َ
انسان گرفتار خ ْبط و خطاهایی مفهومی یـا مصـداقی در راهشناسـی ،روندشناسـی و راهنماشناسـی
ُ ْ َ ً َ ﱠ ُ ُ َ ََﱠ ُ ﱡ َ
َﱠ
الس ُبل« )انعام .(۱۵۳ :بـه تعبیـر عﻼمـه
نشود که فرمودَ » :وأن هذا ِص َر ِاطی مست ِقیما فات ِبعوه وﻻتت ِبعوا
جوادی آملی »صراط مستقیم بزرگراهی اسـت کـه ورود بـه آن ،ورود بـه حـوزۀ ّ
امنیـت ،سـﻼمت و
هدایت است و از این رو در روایات بر قرآن کریم و امام معصوم  تطبیق شده است و همچنین در
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زبان عربی از بزرگراه به این جهت که رهرو در آن از گمشدن مصون است ،به »امام« تعبیر میشود:
ﱠ َ
» َو ِإن ُه َما ل ِب ِإ َم ٍام ﱡم ِبین« )حجر (۷۹ :یعنی دو شهری که در حادثه هﻼکت انطاکیه ویران شد ،بر سر بزرگراه
ٍ
ً
مکه به شام بود .حرکت به دنبال قرآن و امام معصوم  نیز گام نهادن در بزرگراهی است که یقینـا بـه
مقصد منتهی میشود و صراط همین بزرگراه است« )جـوادی آملـی ،۱۳۸۴ ،ج ،۱ص .(۴۶۷بنـابراین
ْ
َ ُ ً ْ ً ْ
ً ﱢ َ
» َو َن ﱠز ْل َنا َع َلیک ْال َ
کت َ
ـدی َو َرح َمة َو ُبش َـری ِلل ُم ْس ِـل ِم َین« )نحـل (۸۹ :معنـای
اب ِت ْبیانـا ِلکـل شـی ٍء وه
حقیقی خویش را داشته ،راه تکامل به سوی خدا را به صورت جامع و کامل نشان میدهد و آداب و
اسرار »سیر الی الله« و ابعاد و اضﻼع و ﻻیههای مختلف آن را نیز روشن مینماید و بحـر عمیـق و
ناپیدا کرانهای است که هر انسانی به قدر استعداد علمی و عملیاش میتواند در هر زمان و زمـین و
زمینهای از آن بهرهوری نماید و باید دانست که طرق و راههـا بـه سـوی خداونـد از جهـت کمـال و
نقصان و از جهت پرارزش و کمارزش در جهت قـرب و نزدیکـی آنهـا بـه منبـع حقیقـت مختلـف
ْ
است؛ اما صراط مستقیم مثل اسﻼم و ایمان و عبادت و اخﻼص و ِاخبات اسـت .بـه تعبیـر عﻼمـه
محمدحسین حسینی تهرانی »صراط مستقیم امری است کـه در جمیـع سـبیلهـای خداونـد تعـالی
محفوظ است و در عین آنکه با ُس ُبل با هم در درجات و مراتبشان اختﻼف دارند و صراط مستقیم در
همه آنها و با همۀ آنها اسـت )ر.ک :حسـینی تهرانـی۱۴۱۸ ،ق ،ج ،۱ص .(۲۳۸–۲۳۴بـه همـین دلیـل
ﱡ َ
ََ
ً َ ﱠ
َﱠ
الس ُـبل«
است که خدای سبحان در قرآن میفرمایدَ » :وأن هذا ِص َر ِاطی ُم ْس َـت ِقیما فـات ِب ُع ُوه َوﻻت ﱠت ِب ُعـوا
)انعام(۱۵۳ :؛ یعنی مصداق عینی سبیلالله را که صراط مستقیم الهی است و تحت ِاشـراف صـراط

مستقیم و مصداق آن انسان کامل و معصوم است ،معرفی مینماید و ّ
تبعیت از آن را مطالبه میکنـد
و میفرمایدَ » :و َﻻ َت ﱠتب ُعوا ﱡ
الس ُب َل«؛ زیرا سبیل الطاغوت و »سبیل ّ
الغـی« در برابـر سـبیلاللـه و سـبیل
ِ
ِ
ّ
الرشد وجود دارد و البته در عین حال میفرماید کسـانی کـه اهـل مجاهدتانـد و دارای اندیشـه و
َ
انگیزه و اخﻼق و اعمال توحیدی و پـاک وعـدۀ هـدایت آنهـا را مـیدهـدَ » ،و ﱠال َ
ـذین َج َاهـدوا ِفینـا
ََ
ََ ﱠ
لن ْهدین ُه ْم ُس ُبلنا« )عنکبوت (۶۹ :تا از طریق سبیل الله که راههای کوچک است ،به »صراط الله« کـه
ﱠ
ﱠ
بزرگراه هست ،بپیوندد تا سبیل به صراط منتهی شود؛ لذا در آیۀ مورد بحث » ْیهدی ِب ِه الل ُه َمـن ات َب َـع
ِ
َُُ ﱠ َ
ْ َ َُ ُ ُ َ ﱠ َ
السﻼِم" همـان
السﻼِم« )مائده (۱۶ :را مطرح کرد و به تعبیر عﻼمه جوادی آملی »"سبل
ِرضوانه سبل

سﻼمت در نشئههای سهگانه میﻼد ،مـوت و مبعـث اسـت« )جـوادی آملـی ،۱۳۸۴ ،ج ،۱ص(۴۷۳؛

همچنین »هدایت به ُس ُبل سﻼم که با "سﻼمت به مقصدرساندن" است و ویژه طالبان رضـوان الهـی

تفاوت باشد و انسانها را به حال خود واگذارد و دردهای آنها را درمان نکند و نیازهای آنها را تـأمین
ننماید ،اگرچه ُس ُبل و راههای به سوی خدا فراوان است و صـراط مسـتقیم را بـر همـه آنهـا هیمنـه و
احاطه بخشیده و همه راههای گوناگون را جهت داده و به صراط منتهی میسازد تا از رهگذر کثـرت
به وحدت تبدیل گردند .راه نماز ،راه خدمت به خلق ،راه حج ،خمس و زکات ،راه امر به معـروف و
نهی از منکر ،راه ِگرهگشایی از مشکﻼت مردم ،راه خدمت به والدین ،احترام به رهبر ،معلـم و همـه
صاحبان حقوق معنوی و ...راه تجارت مشروع ،سیاست عادﻻنه ،عبادت خالصانه ،تعلیم و تربیـت
ﱠ ُ َ ﱠَ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ﱠ َ
َ
السﻼِم« اسـت
الهی و ...لذا همه احکام و ِحکم الهی مصداق » ْیهدی ِب ِه الله من اتبع ِرضوانه سبل
ِ
)ر.ک :حسینی تهرانی۱۴۱۸ ،ق ،ج ،۱ص (۲۳۴–۱۲۸و از نظر مصداقی و کارکردگرایانـه نیـز »نـور« و
»صراط مستقیم« به وجود مقدس پیامبر اکرم  و علی  یا همه ائمه  تفسیر شده اسـت )ر.ک:

مکارم شیرازی ،۱۳۷۴ ،ج ،۴ص (۳۲۲که ذکر بطون آیات است تا روندۀ راه خدا نشانههای محکـم و
َ
اسوههای حسنه را در طریق احسن الهی مشاهده کند و با آنها از حیث عقیـدتی ،اخﻼقـی و عملـی
تشابه پیدا کند و ّ
سنت و سیره علمی و عملی آنان را چراغ هدایت و معیارهای قـول و فعـل خـویش
ﱠ
الل ُه« به جملۀ » َمن ﱠات َب َع ر ْض َو َان ُه« ّ
مقیـد شـده اسـت تـا
قراردهد .البته چنانکه اشاره شدْ » ،یهدی ِب ِه
ِ
ِ
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است ) «...همان ،ص .(۴۷۴حال آیا این کتاب هدایت الهی که کتاب توحیـدی ،معرفـت و وﻻیـت
ُُ
نشان او نمیدهـد؟ کتـابی
است ،انسان را در صراط سلوک الی الله هدایت نمیکند و سبل سﻼم را ِ
که »نور« است و »تبیان« ،نمیتواند نسبت به مقصد عالیه انسانی یعنـی توحیـد و لقـای ّ
رب بـی-
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شرط هدایتپذیری و شمول عنایت خدا گردد و به تعبیـر عﻼمـه طباطبـایی )رض( »وقتـی هـدایت
ّ
ّ
بالقوهاش فعلیت پیدا میکند که مکلف پیرو رضوان و خوشنودی او باشد؛ پـس مـراد از »هـدایت«
در اینجا هدایت به معنای رساندن به مقصد است ،نه هدایت به معنای نشاندادن راه و آن این است
که پیرو رضوان خود را در راهی از راههای سﻼم خود و یا در همه راههای سﻼم خـود کنـد و یـا وارد

١٦٨

در بیشتر آن راهها یکی پس از دیگری بسازد ) «...طباطبـایی ،۱۳۸۳ ،ج ،۵ص .(۴۰۰بنـابراین بـه
َ
َ ْ
دیه ْم ِإلی ِص َر ٍاط ُم ْس َت ِق ٍیم« را نیز ذکر کرد تا بفهماند صراط مسـتقیم »راهـی اسـت
همین دلیل »و یه ِ
ً
مهیمن و سرآمد بر همۀ راههای دیگر خدای تعالی .قهرا هدایت به سوی صراط مستقیم نیز هـدایتی
مهیمن بر سایر اقسام هدایت اسـت ،هـدایتهـایی کـه مربـوط بـه ُس ُـبل جزئـی اسـت« )همـان،
اتحاد صراط و سالک نیز روشن شده است )ر.ک :جوادی آملـی،
ص (۴۰۲و البته پیوند وجودی و
ِ
 ،۱۳۸۴ج ،۱ص .(۵۰۲– ۴۹۴بنــابراین صـراط ســلوک نــه تکثربــردار عرضــی اســت )صـراطهای
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مستقیم سلوک نداریم( )همان ،ص (۴۶۶و نه اختﻼف و تخلفپذیر است .استاد جـوادی آملـی در
بیان راز این وحدت و تعددنابردای مینویسدّ » :
سر تعددناپذیری صراط آن است که به خـدا اسـتناد
دارد و راه مستقیم الهی یکی بیش نیست و هرچه بر خﻼف آن باشد" ،سبیل الغی" است؛ اما راههای
انحرافی ) ُس ُبل( فراوان است .این بزرگراه محفوظ که یکی بیش نیست ،از یک سو به خدای سـبحان
مرتبط است و از سوی دیگر در فطرت یکایک انسانها قرار دارد و هر کس آن را طی کند ،بـه لقـای
مهر خدا میرسد .صراط مستقیم ،بزرگراهی است که ورود به آن ،ورود به حوزه امنیـت ،سـﻼمت و
هدایت است« )همان( .در صراط سلوک وحدت حاکم است؛ به بیان دیگر راه رسـیدن بـه خـدا از
منظر کلی ،منطق و معیارسلوک ،بیش از یک راه نیست؛ چنانکه خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
َ ﱠ
ُ ْ َ ً َ ﱠ ُ ُ َ َﱠ ُ ﱡ َ َ َ َ
َ
َﱠ
الس ُبل ف َتف ﱠرق ِبک ْم ع ْن َسبی ِل ِه ِذلک ْم َو ﱠصاک ْم ِب ِـه ل َعلکـ ْم
» َو أن هذا ِصراطی مستقیما فات ِبعوه و ﻻ تت ِبعوا
َُ َ
ت ﱠتقون« )انعام .(۱۵۲ :اما از نظر جزئیات ،با توجه به استعدادها ،اسـتحقاقها و ظرفیـت و طبـایع و
مزاجهای افراد متفاوت و متعدد میشود؛ یعنی وحدت صراط و کثرت سـبیل یـا وحـدتگرایـی در
صراط سلوک و کثرتگرایی در سبل سلوک .در این زمینه توجه عزیزان را به مطلبـی متـین از اسـتاد
جوادی آملـی جلب میکنم» :قرآن کریم در برابر راههای انحرافی که از پیروی آنها نهی شـده اسـت
) ّ
وﻻتتبعوا السبل( ،از » ُسبﻼلله« نیز یاد میکند و وعده هدایت اهـل مجاهـدت بـه سـبل مزبـور را
ّ
میدهد )والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا( .سبل الله همان راههای کوچکی است که بـه بزرگـراه

)صراط( میپیوندد و اگر سبیلی به صراط منتهی نشد ،همان راههای ضﻼلتی اسـت کـه انسـانها از
پیروی آن نهی شدهاند؛ زیرا به پرتگاه منتهی میشود .دستورهای صحیح اخﻼقـی ،فقهـی ،حقـوقی
راههای فرعی است که به صراط مستقیم توحید مرتبط است؛ چنانکـه راههـای انحرافـی اخﻼقـی و
مانند آن سبیلهای فرعی است که به شرک مرتبط استُ .س ُبل الله که کثیر اسـت از صـراط مسـتقیم
که واحد است ،جدا نیست و رابطه سبل الله با صراط مستقیم به دو گونه قابل تصو یر اسـت :الـف(
اینکه ُس ُبل راههایی فرعی باشد که به صراط میپیونـدد؛ هماننـد نورهـای ضـعیف گونـاگون کـه بـه
خورشید منتهی میشود؛ ب( اینکه صراط مستقیم با وحدت انبساطی و گستردهای که دارد ،راههای
فرعی ) ُس ُبل( را نیز زیر پوشش خود داشته باشد .بر اساس این تصو یر راههای فرعی نیـز درحقیقـت
متن صراط است و از مراحل اصلی آن محسوب میشود« )جوادی آملی ،۱۳۸۴ ،ج ،۱ص .(۴۶۸چه

و الص ـراط المســتقیم کاﻹســﻼم و اﻹیمــان و العبــادة و اﻹخــﻼص و اﻹخبــات ،کمــا أن
ﱟ
مقابﻼتها من الکفر و الشرک و الجحود و الطغیان و المعصیة کذلک ،قال سبحانه » َو ِلکل
ﱢ َْ َ
َ ُ
ٌ
ْ َ َ
َد َرجات ِم ﱠما ع ِملوا َو ِلی َوفی ُه ْم أعمال ُه ْم َو ُه ْم ﻻ یظل ُمون« و هذا نظیر المعارف اﻹلهیة التی
تتلقاها العقول من الله فإنها مختلفة باختﻼف اﻻستعدادات و متلونة بألوان القابلیات علی
ً َ َ ْ َ ٌ َ َ
ََْ َ َ ﱠ
ماء فسالت أ ْو ِدیة ِبقـد ِرها «...
ماء
ما یفیده المثل المضروب فی قوله تعالی» :أنزل ِمن الس ِ
)طباطبایی۱۴۱۷ ،ق ،ج ،۱ص.(۳۴-۳۳

چنانکه استاد جوادی آملـی نیز در این مقوله فرمود» :سبیل و صراط ،حقیقـت جـدای از نفـس
نیست که مانند حرکت در مکان ،راهی باشد و روندهای تا در بستر بیرونی حرکـت کنـد؛ بلکـه راه،
همان باورها و اوصاف نفسانی اوست؛ چون مبدأ و منتهای حرکت جدای از متحرک نیسـت .مبـدأ،
متحرک و منتها هم ّ
قوهای در ذات ّ
فعلیت آن است .مسافت را نیز بایستی همان درجـات وجـودی و

عین ّ
متحرک دانست )جوادی آملی ،۱۳۸۱ ،ج ،۷ص(۲۴۱-۲۴۰؛ همـان گونـه کـه در جـای دیگـری
میفرماید» :معنای "صراط مستقیم" همان "راه استقامت" و در برابر "راه ِاعوجـاج" اسـت .راه معـوج
آن است که همراه با تخلف و اختﻼف است و صراط مستقیم راهی است که از این دو آسیب مصون
ّ
باشد .اما مصداق صراط مستقیم از نظر قرآن کریم همان "دین قیم" است )قل ِإننی هدانی ربی إلـی
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حکیمانه عﻼمه طباطبایی در این باره میفرماید:
ً
ً
ً
ماﻻ و نقصا و ً
غﻼء و رخصا ،فی جهة قربها من منبع الحقیقة
أن الطرق إلی الله مختلفة ک

١٦٩

ً
ً ً
صراط مستقیم دینا ِقیما ملة إبراهیم حنیفا( و دین قیم دینی است که خود ایستاده اسـت و دیگـران را
ّ
نیز برپا میدارد و ّ
سر اینکه از دین قیمی که همـان صـراط مسـتقیم اسـت ،بـه "ملـت ابـراهیم" یـاد
میشود و دین به روش او نسبت داده میشود ،این است که برجستهترین روش را ابـراهیم خلیـل 

ارائه کرده است و "حنیف" به معنای کسی است که در متن راه حرکت میکند و در مقابل "جنیف" و
"متجانف" یعنی کسی است که به راست یا چپ گرایش دارد )همو ،۱۳۸۴ ،ج ،۱ص.(۴۶۶

اتحاد سالک و صراط
١٧٠

بنا بر این که نفس مؤمن صراط سلوک یا مسلک سالک باشد ،ﻻزمهاش اتحاد سـالک و صـراط
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در سلوک خواهد بود .بدین جهت استاد عﻼمه جوادی آملـی در خصـوص اتحـاد سـالک و صـراط
ً
میفرماید» :صراط هم به خدای سبحان اسناد داده میشود )هذا صراط ّربک مستقیما ،صراط اللـه
ّ
ّ
الذی له ما فی السموات وما فی اﻷرض( و هم به راهیـان )صـراط الـذین أنعمـت علـیهم( .اسـناد
صراط به خداوند از آن جهت است که صراط همان دین ،یعنی مجموعه معارف و قوانینی است کـه
خدای سبحان آن را به وسیله وحی بر پیامبران نازل کرده اسـت .پـس مبـدأ آن خداسـت و از سـوی
دیگر عمل به آن نیز انسان را به لقای خدا میرساند .پس منتهـای آن نیـز خداسـت و چـون مبـدأ و
منتهای آن خداوند است ،اسناد آن به خداوند صحیح و ّ
موجه است .اما اسـتناد آن بـه سـالکان ،بـه

عنوان )أصحاب الصراط َ
الس ِوی( مستلزم رابطه و پیوندی عینی بین صراط و سالک آن اسـت و ایـن
َ
پیوند ،مصحح آن استناد است« )همان ،ص .(۴۹۴عﻼمه جوادی آملی نیز با توجـه بـه آیـه »یـا أی َهـا
ﱠ
ُ ْ ََ
َُ
ـذی َن َآمنــوا علـیک ْم أنف َسـک ْم« در اهمیــت و ضـرورت معرفــت نفــس و سـلوک در صـراط نفــس
ال ِ
ّ
مینویسد» :و مفاده هو ان اﻻنسان سالک الی الله و صائر الیه و ﻻبد للسالک من الطریق ،کما ﻻبد
ّ
من الغایة و اما الطریق فهی النفس و اما الغایة فهی جنة اللقـاء و ﻻ طریـق لهـا اﻻ معرفـة الـنفس و
ّ
تزکیتها و ﻻغایة للـنفس اﻻ لقـاء خالقهـا« )همـو ،۱۳۷۴ ،ج ،۱ص (۱۹۶و صـیرورت دارای انـواعی
ْ
َ َ
الله ال َم ِص ُیر« )نور (۴۲.ب( صیرورت تکاملی و
است :الف( صیرورت تکوینی و همگانی» :و ِإلی ِ
ْ
َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ
خصوصیَ » :ر ﱠبنا علیک ت َوکلنا َو ِإلیک أن ْبنا َو ِإلیک ال َم ِص ُیر« )ممتحنه (۴.به تعبیر استاد جوادی آملی
»آیاتی که در آنها تعبیر صیرورت به معنای متحول گردیدن آمده است ،نـاظر بـه حرکـت نفسـانی و

درونی است که آن را صیر میگویند« )جوادی آملی ،چ ،۱۳۶۹ ،۱۴ص (۱۵۴که این »صیر« ناظر بـه
َ َ َ
ﱠ
دو بخش از »شدن« است :شدنی که مربوط به همه هسـتی از جملـه انسـان اسـت» ،أﻻ إلـی الل ِـه
َ ُ ُْ
اﻷ ُم ُ
شدن انسان بر اثر آگاهی ،آزادی ،انتخاب و عمـل
به
ناظر
که
بخشی
و
(
۵۳
.
شوری
)
«
ور
ت ِصیر
ِ
برای دستیابی به هویت وجودی خویش و بازگشت به خویشتن است تا فاصلۀ بـین خـود و خـدا را
َ ﱠ
اللـه« و »إ َلیـه ْال َمص ُ
ـیر« یعنـی از عمومیـت و
بردارد و خداگونه شود .بدین روی صیرورت به » ِإلی ِ
ِ ِ ِ
تعیین اسمی ،به هویت ضمیری میرسد تا مراحل تکاملی و مراتب شدن انسان را ترسـیم و تصـویر

کند )ر.ک :طباطبایی ،۱۳۸۵ ،ج ،۱ص.(۴۹-۴۶
١٧١

مصادیق صراط مستقیم سلوک
اکنون با عطف توجه به ابحاث پیشین باید توجه داشت که در وحدت صراط و سالک ،یکـی از
دینی ،کنش وحیانی و منش اهل بیتی این است که صراط سلوک با مقوله امامت و وﻻیت از حیـث
علمی و امام و ولی از جهت عملی متحد بوده و گره خورده است و این حقیقت گویـای سـلوک در
صراط در پرتو هدایت عام )ارائه طریق( و خاص )ایصال به مطلوب( امام و معیـت عامـه و خاصـه
ولی خداست .همان طوری که در احادیث و روایات نیز بدین معنا اشاره شده است که به برخـی از
آنها اشاره میکنیم :امام صادق  فرمود» :والله نحن الصراط المستقیم« )جمعه عروسی ،نورالثقلین،

ج ،۱ص (۲۱و امام سـجاد  فرمود» :نحن أبواب الله و نحن الصراط المسـتقیم« )همـان ،ص (۲۲و
امام صادق  فرمود» :الصراط المستقیم أمیرالمؤمنین علی ) «صدوق۱۴۰۴ ،ق ،ص (۳۲و پیـامبر
ّ
باتباعه ّثم َع ِل ﱞ
ـی مـن
] فی یوم الغدیر[ فرمود» :معاشر الناس أنا صراط الله المستقیم الذی أمرکم
ُ
بعدی ثم ولدی من صلبه أئمة یهـدون بـالحق وبـه یعـدلون« )مجلسـی۱۴۰۴ ،ق ،ج ،۳۷ص(۲۱۲؛
ُ َْ ً
َﱠ
الس ُب َل َف َت َف ﱠر َق بکـ ْم َع ْ
ما َف ﱠاتب ُع ُوه َو ﻻ َت ﱠتب ُعوا ﱡ
ـن َسـبی ِل ِه
همان طوری که در آیه » َو أن هذا ِصراطی مستقی
ِ
ِ
ِ
َ ﱠ َُ َ
ِذلک ْم َو ﱠصاک ْم ِب ِه ل َعلک ْم ت ﱠتقون« )انعام (۱۵۲ :بدین معنای منیع و حقیقت رفیع اشاره شد کـه مـراد از
»صراطی« هم میتواند راه خدا و هم میتوانـد راه پیـامبراکرم  کـه راه خداسـت ،باشـد و عتـرت

طاهره  از پیامبراعظم  جدا نیستند و همه حقیقت واحدیاند که ظهورات متعدد دارند .بنابراین
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مباحث مفهومشناختی و در عین حال مصداقشناختی بسـیار بنیـادین در بیـنش اسـﻼمی ،گـرایش

سلوک در صراط نفس که صراط فطرت است و صراط فطرت ،صراط حق تعـالی و دیـن خداسـت،
همانا صراط نبوت و امامت تفکیکناپذیر از هم خواهند بـود .چنـانکـه گذشـت ،آیـه یادشـده بـه
وحدت صراط و کثرت سبل دﻻلت دارد؛ اگرچه در قرآن کریم کلمه »صراط« مفرد و کلمه »سبیل«
به صورت جمع به کار رفته است .فلسفه وحدت صراط اسنادش بـه خداسـت و راه مسـتقیم یکـی
بیش نیست و هر راهی بر خﻼف آن» ،سبیل الغی« است؛ اما اگر سبل یا راههای مختلـف و متکثـر
سبیل الله باشند و به صراط منتهی شوند ،مستقیم خواهند بود .همان طوری که قرآن کـریم در برابـر
راههای انحرافی از »سبل الله« در آیه »والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« )عنکبوت (۶۹ :سخن به
١٧٢

میان آورده است .به تعبیر استاد جوادی آملی سبل الله با صراط مستقیم بـه دو گونـه رابطـه دارد-۱ :
سبل ،راههای فرعیاند که به صراط میپیوندند؛ همانند نورهای ضعیف گونـاگون کـه بـه خورشـید
مرتبطاند -۲ .صراط مستقیم با وحدت انبساطی و گستردهای که دارد ،راههای فرعی )سـبل( را نیـز
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تحت پوشش خود دارد .بر این اساس راههای فرعی نیز درحقیقت متن صراطاند و از مراحل اصلی
آن به شمار میروند )ر.ک :جوادی آملی ،۱۳۸۴ ،ج ،۱ص ۴۶۸-۴۶۶و ج ،۲۷ص.(۴۱۹

نتیجهگیری
انسان دو نوع سلوک به سوی خدا دارد -۱ :سلوک تکـوینی و اجبـاری؛  -۲سـلوک تشـریعی و
اختیاری .آنچه در مقاله در صدد بیان آن بودیم ،این بـود کـه سـلوک تشـریعی و اختیـاری سـالک،
محتاج و نیازمند صراطی است که او را به مسلوکالیه واصل نماید .پرسش ایـن بـود کـه آن صـراط
چیست؟ نوشتار حاضر عهده دار این بود که پس از بحـث و بررسـی مـﻼک انسـانیت و چگـونگی
رهایی از حیوان بالفعل به انسان بالفعل و کمال گرایی حدنابردار و ناپیداکرانه در قالب سیر در قوس
صعود ،یعنی سیر از ملک به مافوق ملکوت برمحور سـاختار وجـودیاش ،بـه بحـث از ضـرورت
شناخت نفس و نقش کلیدی آن در صیرورت انسان ،پاسخ پرسش یادشده را داده و روشن سازد کـه
صراط سلوک در متن ذات و درون هرانسانی تعبیه و تقدیر شده و »نفس مؤمن« صراط سلوک است
و ماهیت فطری ،فقری ،وحدانی و وجودی دارد .همچنین یکی از نتایج مقاله بیان این نکته بود کـه
صراط سلوک ،صبغه توحی دی داشته و استکمال علمی و عملی سالکان در معارف وحیانی و عرفـان

اسﻼمی با این وصف وجودی تعریفبردار و تحققپذیر است .از جمله مسائلی که در ایـن تحقیـق
صورت گرفت نیز این بود که سالک بر اثر صیرورت بر مـدار سـاختار وجـودی و در بسـتر صـراط
سلوک قدرت عبور از مراحل دانـی بـ ه عـالی را داشـته و همـاره در حـال شـدن و تحـول جـوهری
اشتدادی میباشد و آنچه عامل قرار و ثبات درونی و آرامش وجودی اوست ،همانا وصـول بـه حـق
تبارک و تعالی و دیدار با دلبر و دلدار یا درک و دریافت بهشت لقاء الله است.
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