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 مقاله علمی پژوهشی

شناسی صراط سلوک ماهیت
 وحیانی هایآموزه در

 ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ رشیپذ خیتار  ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ افتیدر خیتار

 *محمدجواد رودگر  ----------------------------- 

 چکیده
ی خواهـد اهمیت معرفت به صراط سلوک که کارکردهای انکارناپذیری در عرفان عملـ

گاه در صیرورت به سوی خدا، داشت محتاج شناخت ماهیت ، امری است که سالک آ
الیه و سلوک از یک مسلوک، مسلک، زیرا در سلوک عناصری مثل سالک؛ باشدآن می

هـای بنابراین یکی از پرسش؛ سو و آغاز و انجام سلوک تا شهود از دیگرسو مطرح است
ثانیـاً مصـداق آن ؟ اوالً صـراط سـلوک چیسـتزیرساختی سلوک عرفانی این است که 

پاسخ پرسش یادشده داده ) نقلی و عقلی( در نوشتار حاضر با روش ترکیبی؟ کدام است
 -شد و برونداد و یافته آن عبارت است از اینکه براساس معارف وحیانی و معالم حکمی

 نفس سالک مؤمن است و معرفت نفس در حدوث و بقای سـیر، عرفانی صراط سلوک
. وحدانی و وجودی خواهـد بـود، فقری، و سلوک نقش اصلی دارد و ماهیت آن فطری

ای درباره ظرفیت و ساختار وجودی انسان با هدف نیل ساختار مقاله نیز در قالب مقدمه
گـاه به کمال حداکثری و فعلیت غیـر قابـل توقـف در قـوس صـعود شـکل یافتـه و آن

وحـدت صـراط و کثـرت سـبل تبیـین ضرورت و نقش کلیدی معرفت نفس و ، اهمیت
 .شده است تا صیرورت و تصعید وجودی سالک در صراط سلوک تعلیل و تحلیل شود

 .وحدت و کثرت، ماهیت، صیرورت، سبیل، معرفت نفس، سلوک، صراط :واژگان کلیدی

                                                      
 dr.mjr345@yahoo.com. دانشیار گروه عرفان اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی *
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 مقدمه

اسـت کـه » انسـان بـالقوه« و» حیـوان بالفعـل« انسان در عرف حکمت متعالیه و عرفان اصیل
یابد و این اسـتکمال در مـتن کمال می» انسانیت« اش از حیوانیت آغاز و به سویال وجودیاستکم

به همـین دلیـل تفـاوت ؛ گرایی نهادینه شده استوجود انسان تعبیه شده و در فطرت او عنصر کمال
هاست و این ها وگرایشبینش ۀاوست در دو ناحی» انسانیت« عمل انسان با دیگر جانداران که مالک

در دامـن جسـم او » روح انسان« کههمچنان. وابسته است» علم و ایمان« فاوت عمده و اساسی بهت
نظریـه جسـمانیة الحـدوث و ( تکامل یافته و به استقالل رسیده و اصـالت یافتـه اسـت، زاییده شده

 و در اوای اسـت کـه انسـانیت االنه و آشیانه ۀحیوانیت انسان نیز به منزل ،)بودن روحروحانیة البقاء
ــد« ــل میمی» رش ــد و متکام ــانیاب ــود و چن ــدودیتش ــایی از مح ــل ره ــیت تکام ــه خاص ها و ک

های انسانیت انسان نیز به نسبت تکامل به سوی استقالل و حاکمیت بر سـایر جنبـه، استوابستگی
حقیقت این اسـت کـه سـیر تکـاملی انسـان از « مطهـریبه تعبیر استاد شهید . داردآدمی گام بر می

یش جسـمی  ... یابدشود و به سوی انسانیت کمال میانیت آغاز میحیو انسان در آغـاز وجـود خـو
، مطهـری( ...» شـودبا حرکت تکاملی جوهری تبدیل بـه روح یـا جـوهر روحـانی می، مادی است

بر اسـاس حرکـت ، مراحل تکاملی نشئت نفس در نظام حکمت صدرایی) ۲۷-۲۶ص، ۲ج، ۱۳۷۸
نشئۀ طبیعت که در آن نفس هنوز به تجـرد نرسـیده و فاقـد هـر  -۱: از اندجوهری اشتدادی عبارت

. انـدشامل مراحل عنصری و معدنی و گیاهی نفس که همه مادی، گونه ادراک و حرکت ارادی است
امـا ؛ شامل همه مراحلی که نفس در آنها از نوعی تجـرد مثـالی برخـوردار اسـت، نشئۀ حیوانی -۲

نفس همان بدن مثالی است کـه ادراک جزئـی و ، در این مرحله. ستانسان هنوز فاقد نفس ناطقه ا
اما هنـوز فاقـد ادراک ؛ انسان واجد نفس ناطقه است، نشئۀ انسانی که در آن -۳. حرکت ارادی دارد

شـامل ، نفس واجد ادراک عقلی خالص نیـز هسـت، نشئۀ عقلی که در آن -۴. عقلی خالص است
 .)۴۳۴-۴۳۳ص، ۳ج، ۱۳۹۲، عبودیـت: ر.ک( رد عقلـی داردتمام مراحلی که نفس در آنها نوعی تج

بنابراین هویت انسانی از حدوث مـادی و جسـمانی شـروع و بـه بقـای مجردانـه روحـانی منتهـی 
پس در حکمت صـدرایی نفـس ناطقـه صـورت  .)۹۳-۹۲ص، ۱۳۸۹، جوادی آملی: ر.ک( گرددمی

انسان و فصل اخیر و واجـد تمـام انسان است که با ماده متحد است و صورت انسانی تمام حقیقت 
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آخـرین مرتبـه حقیقـت و معنـای ، حقایق مادون خویش و همانند برزخی که جامع دو عالم اسـت
اللهی است که به واسطه آن به عالم جسمانیت و اولین مرتبه روحانیت است که به همین جهت باب

یافته انسـان مسـلط املو انسان تک) ۶۷ص، ۳ج، ۱۹۸۲، صدرای شیرازی: ر.ک( گذاردقدس پای می
های بیرونـی و یعنی انسان وارسته از محکومیت و محدودیت؛ های درونی و بیرونی استبر محیط

و بایـد دانسـت همـه ) ۲۸ -۲۱ص، ۲ج، ۱۳۷۷، مطهـری: ر.ک( درونی و وابسته به عقیـده و ایمـان
» انسان« ست خودبلکه به د، شودهای انسانیت انسان به دست طبیعت ساخته و پرداخته نمیمالک

انسـانی و حرکـت از درون بـه  -هـای الهـیگردد که با درک و درد همـه ارزشساخته و پرداخته می
 انسان اساساً  .)۱۴۹ -۱۴۶ص، ۲۳ج، همان: ر.ک( شدنی استنه عرضی حاصل» جوهری« صورت

 خداگونـه و، پـاک یبـا فطرتـ، میاست عظـ یموجود است و نیخداوند بر زم نیالله و جانشۀفیخل
، ایـن امکـان تبـدیل و تغییـر. دارند یقیو حق یاو را به سعادت ابد دنیرس ییکه توانا ییاستعدادها

 شـوداطالق می» امکان استعداد« یا» کیفیت استعدادی«، نوعی کیفیت است که در اصطالح به آن
 ییو نهـا یقـیحق داللت تام بر مقام انسان یاللهۀفیمقام خلو ) ۱۸۷ص، ۲ج، ۱۳۸۳، مصباح یزدی(

ان النفس االنسانیة لیس لها مقـام : «نیز در این زمینه فرمود مالصدرای شیرازی. دارد انسانالیتنهی 
معلوم فی الهویة و ال لها درجة معینة فی الوجود کسائر الموجودات الطبیعیة والنفسیة والعقلیة التی 

لها نشئات سابقة و الحقة  بل النفس االنسانیة ذات مقامات و درجات متفاوتة و، کل لها مقام معلوم
، زاده آملـی/ حسـن۸۳ص، ۴ج، ۱۹۸۲، صـدرای شـیرازی» (و لها فی کل مقام و عـالم صـورة اخـری

 یعـیو طب یوانیـحـد ح نیـبـه ا انسان«: در این زمینه فرمود) رض( امام خمینی و) ۲۳۶ص، ۱۳۸۶
ت نـورانی اسـت و بـر و فطـر آمدند تا ما را با ماورا هماهنگ کننـد ایانب نیهم یبرا. ستیمحدود ن

و  ۱۲-۱۰صـص، ۱۳۷۸و  ۲۵۷ص، ۱۱و ج ۳۵۸ص، ۱۲ج، ۱۳۷۸، همـو» (صراط مسـتقیم قـرار دارد

 یمتنـاه ریـگفـت غ دیبا باً یتقر، تیترب یبرا تشیادراکاتش و قابل انسان«: که فرمودچنان ؛)۶۲-۶۵
الزم  ییایانب، ودب، کردندرشد می واناتیکه ح یتا همان حد واناتیح ریاگر انسان مثل سا ... است

، ۱۳۷۷و  ۳۷۵ص، ۱۹ج، ۱۳۷۸، همـو» (زیـانسان ال حد اسـت در همـه چ« به تعبیر امام ....» نبود

، ۱۶ج، ۱۳۷۸، همـو» (انسان در باطن خـودش و فطـرت خـودش تنـاهی نـدارد: «یا فرمود) ۸۱ص

لیـه نیـز والدت تکوینی که بدان والدت طبیعـی و او -۱: آری انسان دارای دو والدت است .)۲۰ص
شود و در این والدت حیوان بالفعل و انسان بالقّوه است و قـوس نـزول را در سـیر از عـالم گفته می
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والدت تشـریعی کـه بـدان والدت فراطبیعـی یـا  -۲. کنـدملکوت به عالم ملک وناسوت طی مـی
یه نیز اطالق می و حـادث  علم صـائب و عمـل صـالح، اختیار، شود که در پرتو آگاهیوالدت ثانو

گردد و در این والدت ثانیه قوس صـعود را در سـیر از عـالم ملـک یـا ناسـوت بـه عـالم حاصل می
پس . پیمایدگذارد و به عکس سیر اول مراحل کمال را یکی پس از دیگری میملکوت پشت سر می

قـوس « توانـد درمی، اگر انسان آسمانی و ملکوتی گردد و تکامل جوهری اشتدادی و وجودی یابـد
چیزی جز این » مرگ ارادی« به عالم عقل راه یابد و، عوالم ماده و مثال را پشت سر گذاشته »صعود

ان المـوت  «... انـدزاده آملـی آوردهکه عالمه حسنتصعید وجودی و عروج روحانی نیست و چنان
و مطلوب بااالختیار و االنسان متوجه الیـه بـالطوع و الرغبـة ای الرغبـة الفطریـة و الطـوع الجبلـی 

و چـه نغـز و ) ۶۶۶ص، ۱۳۸۰، زاده آملـیحسـن( ...» الالرغبة الخیالیة و الوهمیـة، االختیار العقلی
موتـوا قبـل ان تموتـوا و اخرجـوا : «در خصـوص مـرگ ارادی فرمودنـد  علیپرمغز امیرالمؤمنین 

ندیده که برخی از اهالی معرفت بسیار پس) ۱۴۳خ ، نهج البالغه» (قلوبکم من قبل ان تخرجوکم منها
فالنفس االنسانیة مادام : «اندتعبیر کرده» والدت ثانیه« یا» تولد ثانی« را به» مرگ ارادی« و حکیمانه

لم تولد والدة ثانیه و لم تخرج عن بطن الدنیا و مشیمة البدن لم تصل الی فضاء اآلخـرة و ملکـوت 
یولـد مـرتین و هـذه  السموات مـن لـم َلْن یلج ملکوت: کمال قال المسیح ، السموات و االرض

فمـا دام ، و لغیـرهم بـالموت الطبیعـی، للعرفـاء الکـاملین بـالموت االرادی الوالدة الثانیة حاصـلة
السالک خارج حجب السموات و االرض فال تقوم القیامة النها داخـل هـذه الحجـب و انمـا اللـه 

طـع المسـالک فـی عنده غیب السماوات و االرض و عنده علم الساعة فـاذا ق والله، داخل الحجب
صـدرای » (عینـاً  عنده عالنیـة و علمـه صار ِسّره القیامة سلوکه هذه الحجب و تبحبح حضرة العندیة

العطّیـات بقـدر : «فرمودنـد زاده آملـیحسـنو عالمـه ) بـاب یـازدهم، فصل سـوم، ق۱۴۲۳، شیرازی
ودیـت الهـی و نورانیـت و سالک الی الله در پرتـو عب) ۷۰ ۀکلم، ۱۳۸۴، زاده آملیحسن(» القابلّیات

رسـد کـه بـر است و او قلبش را از غیر خدا تهی ساخته می» قلبّیه مرتبه« وجودی به والدت ثانیه که
نماید و دائمًا چنین دلی به دلدار مشغول و چنـین قلبـی در انقـالب چنین قلبی غیب حق تجّلی می

بنـابراین در . محضـر و حضـور داردیا ادب » ادب عندالله« و» اللهادب مع« برد ومسّتمر به سر می
عقلـی و ، مثـالی، والدت فراطبیعی یا حیات طیبه همان طوری که هستی دارای چهار ساحت مادی

عقلـی ، مثالی، عقل و اله یا مادی، مثال، انسان نیز دارای مراتب و عوالم چهارگانه ماده، الهی است
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ــود ــد ب ــی خواه ــی: ر.ک( و اله ــوادی آمل ــیر  .)۱۱۶-۱۱۰ص، ۱۳۸۹و  ۱۶۸-۱۶۵ص، ۱۳۸۴، ج س
استکمالی انسان سالک آگاه نیز از چنین ساختار وجودی برخـوردار اسـت کـه نمـودار پـیش روی 

قوس نـزول یـا والدت ، دربردارنده ساختار وجودی انسان است که هر گاه از باال به پایین دیده شود
ینی و اولیه و هر گاه از پایین بـه بـاال درک و دریافـت شـود قـوس صـعود یـا والدت ، طبیعی و تکو

 :نمایدفراطبیعی و تشریعی و ثانویه را تصویر و ترسیم می

 

های هادی و کامـل و کتـاب هـدایت وجود انسان، ناگفته نماند در سیر از والدت اولیه به ثانویه
ایـن اسـت کـه . جامع الهی برای تکامل وجودی انسان در ساحت علم و عمل امری ضروری است

در متن وجود آدمیان به ودیعـه نهـاده شـده تـا قـوای تحریکـی را ، رسیدن و شدناستعداد به کمال 
تعدیل و قوای ادراکی را تعالی بخشد و با رهزنان راه تکامل مبارزه کند و هماره متذکر بـوده و از هـر 

اش رهـایی یابـد و بـه غفلت و نسیان و سهوی درباره حقیقت وجودی خویشـتن و محبـوب فطـری
و فنای فی الله و فنـای از » موت اکبر« برسد و از همه تعّلقات و تعینات بگذرد تا بهآزادی و آزادگی 

تعبیر شـده » صیرورت« های مستّمر و طی مقامات بهاین فنا راه یابد که در قرآن کریم از این شدنی
های درونی و وجودی که از منزلتی به منزلت دیگـر صیرورت یعنی تحول جوهری و گردیدن. است
انسان استعداد شـدن . وجودی انسان است» اطوار« دیگر درآمده و ناظر به ۀای به مرحلمرحلهو از 

. تکاملی و صیرورت تعالی وجودی داشته و هماره در حال شدن و گردیدن یا تعالی و تکامل اسـت

ساختاروجودي 
انسان

الهي

عقلي

مثالي

مادي



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۴
 /

تان
بس

تا
 

۱۴
۰۱

 

١٥٦ 

کن ترین امور آن است که انسان دائمًا در ترقی است و لیاز عجیب: «گویددر این زمینه می عربیابن
، ۱۳۷۰، عربـیابـن(» کنـدها آن را احسـاس نمیبه لطافـت حجـاب و نـازکی آن و تشـابه صـورت

پس هر چیزی در هر آن و لحظـه در حـال ترقـی : «نویسددر شرح این نکته می کاشـانیو ) ۱۲۴ص
ن انسان گاه به ای ... زیرا پیوسته در حال قبول تجلیات الهیه وجودی است که تا ابد ادامه دارد؛ است

از آنهـا ، نـدذوقی خیالی یا شـهودی، و گاه به دلیل آنکه اینها تجلیاتی علمی ... یابدامر وقوف نمی
، نهایتکه انسان هماره در حال شدن است و میان دو بی) ۱۰۲ص، ۱۳۷۰، کاشـانی(» شودمطلع می

اسـد و قـدر نهایت سقوط قرار دارد و اگر منزلت خویش را در عالم وجود بشننهایت صعود و بیبی
تواند بر اثر ایمان و عمل صالح همه مرزها را درنوردیده و مقامات معنوی را طـی می، خویش بداند

 هـای اسـالمیبر اسـاس یکـی از آموزه. نماید و پیشرفت را در همه سطوح و ساحات حاصل نماید
ها انسان شود کهچنین برداشت می) ۹۲ص، ۱۶ج، ق۱۴۱۲، حر عـاملی: ر.ک( )... من استوی یوماه(

گاهی و عمل خویش اند و اینـان روز اند که ملعوندسته اول کسانی: اندسه دسته با عنایت به میزان آ
انـد کـه دسته دوم کسانی. کنندیعنی سقوط را آن به آن تجربه می؛ دومشان از روز اولشان بدتر است

اند که روز دومشان وم کسانیدسته س. اندروز دومشان مثل روز اولشان است و اینان متوقف و ساکن
اند کـه دسته سوم کسانی. انداز روز اولشان برتر و بهتر و باالتر است و اینان اهل صعود و صیرورت

هر ، اند و شدن را در طول زندگی خویش تجربه کردهدر خلق مدام و تجدد امثال وجودی قرار گرفته
و حقیقـی انسـان اسـالمی . شـودایشان حاصـل میتری برتر از تازهرسد و تازهدم از این باغ بری می

های مـادی و معنـوی درک و دریافـت و عملی یا ساحتجانبه را در ابعاد علمی هماره پیشرفت همه
و  لذا در دسـتگاه تفکـر اسـالمی؛ کند تا رشد متوازن داشته و از رشد کاریکاتوری دوری جویدمی

و ترقی وجودی و تعالی هستانه اسـت تـا مقـام  میمنظومه معرفت وحیانی انسان در حال شدن دائ
انسان موجودی دارای استکمال . خلیفةاللهی را در متن زندگی و بستر حیات خود به نمایش بگذارد

اش هـیچ محـدودیت و یعنی در کمـال نوعیـه؛ نابردار و بدون مرز استای است که توقفوجودی
خـواه او تعبیـه شـده و بـه ن در فطرت کمال مطلقاین مرزنابرداری و حدناپذیری انسا. مرزی ندارد

ساختار وجودی او وابسته است که در قوس نزول از چه عوالمی به عالم مـاده و ناسـوت آمـده و در 
به عالم الهی راه یابد و نفس ناطقه انسانی مشتاق کمـال ، قوس صعود از چه عوالمی باید عبور کرده

در حرکت جوهری اشتدادی به سر برده ، ق کمال استکه کمال مطلق و مطل) سبحانه( به سوی حق
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یابـد و حرکـت و از حرکت جوهری به حرکـت تجـدد امثـالی و از آنجـا بـه حرکـت حبـی راه مـی
ناپذیر است و سیر از کثرت به وحدت و از وحدت در وحدت یعنی عـالم اسـمای اش پایانتکاملی

ناطقـه از جـنس جسـم و جسـمانی زیـرا نفـس ؛ حسنای حق نموده و این سیرش را نهایتی نیسـت
، ۲ج، ۱۳۹۲، زاده آملیحسن( را داراست» مقام الیقفی« بلکه از ورای عوالم ملکوت است و، نیست

  امـام علـیتوقف نکن و باال برو که به فرمـوده حضـرت وصـی امیرالمـؤمنین : «یا فرمود) ۶۳ص
این مغبـون مشـتق از غـبن  .»مغبون است، اگر کسی دو روزش برابر باشد: مغبون من ساوی یوماه«

است که به معنای ضرر معنوی اسـت کـه ضـرر در عقـل و علـم و فکـر و رأی » باء« و» غ« به فتح
» که به معنای ضرر مادی در مال و سـنگ و گـل اسـت» باء« و سکون» غ« نه از غبن به فتح، است

د اسـت و اگـر ایـن ترین جدول وجوها انسان بزرگدر میان این جدول: «یا فرمود .)۲۰۱ص، همان(
، همان» (گرددمجرای آب حیات و مجالی ذات و صفات می، جدول درست تصفیه و الیروبی شود

اسـت و ایـن ) حرکـت انفسـی( و صیر) حرکت آفاقی( بنابراین سلوک دارای ماهیت سیر ؛)۴۵۰ص
، سیری عمـودی اسـت، عبد به سوی خدا سیر و سلوک« چه اینکه؛ صیر عمودی است نه افقی سیر

یعنی بـه ؛ عمودی در هندسه الهی است نه در هندسه طبیعی، در اینجا "عمودی"ه افقی و منظور از ن
کند تا انسان را ای طلب میاز این رو زاد و توشه؛ رفتن"مکان برتر"یافتن است نه به راه "مکانت برتر"

ای شـدن و و خداونـد بـر) ۲۲۳ص، ۱۱ج ، ۱۳۷۹، آملیجـوادی» (در سیر به مکانت برتر کمک کند
شکفتن استعدادهای انسان عقل و وحی را آفرید تا به اراده و اختیار خویش راه صـعود یـا سـقوط را 

گاه و خردمند راه فطرت و صعود را در پرتو انسان ، برگزیند و رحمانی یا شیطانی گردد که انساِن دل آ
شـود و ب مـیگزینـد و راهـی کـوی دوسـت و لقـای محبـوهای تشریعی را بـر میکامل و هدایت

؟ طلبد و باید دید آن صراط چیست و در کجاسـتصراطی می، صیرورت انسان تا مرحله لقای رب
 یبـرا کسـال عبـد« جـوادی آملـیبه تعبیر عالمـه ؟ در بیرون وجود آدمی اس یا در درون وجود او

 دسـتبرد از و اعوجـاج و یجـک بیآسـ از هکـ اسـت یصراط ازمندین سبحان یخدا یلقا به دنیرس
 مقصـد بـه دنیرسـ تـا را او، نمـوده یو بـه را راه هک است یتیهدا نور محتاج و باشد مصون طانیش

 و نـدکیمـ درخواسـت خدا از را میمستق صراط به تیهدا هیآ نیا در کسال عبد. ندک یرهبر یینها
 شـناخت از پـس) قـرآن یقـار ایـ نمـازگزار( ندهیگو رایز؛ است ینیوکت تیهدا همان تیهدا نیا

 انسان ییایپو چون و بشناسد را پرتگاه و راه آن پرتو در تا طلبدیم تیهدا نور، او به مانیا و خداوند
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 از را میمستق صراط به تیهدا همواره دیبا کسال عبد، دارد یفراوان مراحل زین حْق  راهِ  و است یدائم
 واحد رو نیا از [و است مرتبط سبحان یخدا به سو یک از هک است یبزرگراه صراط. بخواهد خدا

 از و شـودیمـ آغاز آنها نهاد از و دارد قرار هاانسان یکایک فطرت در گرید یسو از و ر]یثک نه، است
، ۱۳۸۴، جوادی آملی(» رسدیم الله لقاء به، دیمایبپ را آن سک هر و ستین دشوار آن مودنیپ رو نیا

 .)۴۶۲-۴۶۰و  ۴۵۶صص، ۱ج

 بیان مسئله

، گرایی فطری و عطش نیل بـه کمـال امکـانی نـوعی انسـانملبا توجه به مطالب پیشین در تکا
مسئله بنیادین هر سالک صادقی در سلوک الی الله این است که بسـتر و مسـلک حرکـت و سـلوک 

به بیان دیگر متن و جاده صـیرورت و تصـعید وجـودی ؟ کدام است و دارای چه ماهیتی خواهد بود
اگر نفس سـالک مـؤمن و فطـرت توحیـدی او ؟ رون اودر درون انسان یا ب؟ انسان در کجا قرار دارد

معرفت بـه نفـس بـه عنـوان ؟ هایی داردماهیتش چیست و چه ویژگی، صراط سلوک تا شهود است
ناگفتـه نمانـد بـر ؟ صراط سلوک چه نقش و کارکردهایی در سلوک صائب و صیرورت صـادق دارد

ت متعالیـه صـراط سـلوک اساس منطق وحی و معارف مندرج در عرف عرفان و منطـوی در حکمـ
 .انفسی داشته و متن فطرت صراط سالک است -ماهیت فقر وجودی

 پیشینه مسئله

مسـئله ، ذاتی بوده و در سرشت انسان تعبیه شده است، طلبی و استکمال دروناز آنجا که کمال
های آدمیان در طول تاریخ بوده و ادیـان و مکاتـب الهـی الحـدوث و صراط سلوک هماره از دغدغه

اند و در اسـالم از رهگـذر وحـی قرآنـی و بشری الحدوث در صدد پاسخ بدین نیاز وجودی برآمده
آیات و احادیث فراوانی در ایـن خصـوص از سـاحت حـق تبـارک و ، بیانی یا به عبارت دیگر ثقلین

ویـژه بـه، در کتـب تفسـیری. صادر شد اش تعالی و ذوات قدسی و نورانی پیامبر و عترت طاهره
حکمی و عرفانی و در صحف عارفان الهی متناظر به عرفان عملی معارف دقیق و عمیقی در  تفاسیر
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نفـس و معرفـت ، باالخص مکتب عرفـانی نجـف، این زمینه وجود دارد و در مکاتب عرفان عملی
هـیچ  بدان کلید کمال و مفتاح فتوحات معنوی و غیبی شمرده شد کـه شـریعت حقـه محمدیـه 

در ایـن بـین . بیان فرمود، مهمل نگذاشته و همه آنچه را سالک بدان نیاز داردچیزی را در این مسیر 
و شـاگردان  رسالة الوالیـه و المیزاندر ) رض( طباطباییو عالمه  حکمت متعالیهدر  صداری شیرازی

گـاهی تبیـین نمـوده، مکتب آنها انـد کـه صراط سلوک را بهتر و بیشتر از هر عالم دینـی و سـالک آ
قی و سرمایه معرفتی ما در نوشتار پیش روی بـا ادبیـات نوآمـد و معطـوف بـه برخـی دستمایه تحقی

 .ها خواهد بودنیازها و ضرورت

 صراط سلوک

معرفت نفس کلید کمال و ورود به خزائن معارف و حقایق است و مشخص خواهد شد که چرا 
له کیـف الطریـق الـی یا رسول ال: که از حضرت پرسید مجاشعدر سؤال مردی به نام   پیامبر اکرم

نـال الفـوز : «فرمود  علیکه چنان؛ چه خواهد بود» معرفة النفس: «حضرت فرمود؟ معرفة الحق
معرفـة الـنفس انفـع : «یـا فرمـود) ۱۷۲ص، ۶ج، ۱۳۷۳، آمـدی» (االکبر من ظفـر بمعرفـة الـنفس

دشناسـی خو ؛)۲۵ص، ۲ج، همان» (المعرفة بالنفس انفع المعرفتین« و) ۱۴۸ص، همان» (المعارف
 هـوام الّنفس علم: «مالصدرا شیرازیتعبیر  به. کلید کمال و مادر معرفت و سلوک به سوی خداست

ــلکالح ــة و اص ــایل م ــی :... الفض ــه خودشناس ــادر هم ــهمتکح م ــا و ریش ــاس ه ــه  و اس هم
اش بـا معرفـت نیز در باب معرفت نفـس و رابطـه غزالی .)۷ص، ۱۳۸۰، مال صدرا(» هاستفضیلت

اِتنا یِهْم آیَسُنرِ "ما قال سبحانه و تعالی کأن مفتاح معرفة الّله تعالی هو معرفة النفس : «نویسدب میر
ی  یاْآلفاِق َو فِ  یفِ  ْنُفِسِهْم َحتَّ

َ
ُه اْلَحُق یَتبَ یأ نَّ

َ
و  "من عرف نفسه فقـد عـرف رّبـه" یو قال النب "َن َلُهْم أ

 یو قـد جمعـت فـ ... ک؟ف تعرف ربکیف کنفسفإذا لم تعرف ک، من نفس یکء أقرب إلیس شیل
قـة یفـالروح حق. ةکـمنها صفات البهائم و منها صفات السباع و منها صفات المالئ، صفات کباطن

، ۱۴۰۶ی، غزالـ(» أن تعـرف هـذا یـکفالواجـب علک؛ ة عنـدیـو عار کب منیرها غریو غ کجوهر

 هک راستیهب :... وتکالمل خزائن مفتاح س معرفة الّنففان« آملی زادهحسن تعبیر عالمه به .)۴۲۰ص
 .)۷۰۹ تهکن، ۱۳۷۷، آملی زادهحسن(» است وتکمل هایلید گنجینهک خودشناسی
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اکنون با عطف توجه به جمالت جمیل یادشده و ابحاث پیشـین بایسـته اسـت درک و دریافـت 
عرفـانی اسـاطین اگرچه در کتب حکمـی و صـحف ؟ شود که صراط سلوک چیست و در کجاست

لکـن مـا در ایـن ؛ انـدحکمت و عرفان صراط سلوک را با بیانی عمیق و انیق تحلیل و تعلیـل کـرده
بیـان و  طباطبـایی صراط سلوک را با توجه به دیدگاه عّالمه، حدیثی دارد -نوشتار که رویکردی قرآنی

 ی« هیل آیعالمه در ذ. کنیمتبیین می
َ
ِذ یا أ نُفَس یکَن آَمُنوْا َعلَ یَها الَّ

َ
ُتْم یم ِمن َضـلَّ ِإَذا اْهَتـَد کُضرُّ یْم َال کْم أ

ئُ یعا فَ یْم َجِم کِإَلی الّلِه َمْرِجُع  ن عمیـق معرفـت نفـس و یـیبه تب) ۱۰۵: مائـده» (نُتْم َتْعَمُلوَن کم ِبَما کَنبِّ
 :ن کردییدر ضمن مطالب ذیل تبشان را یادگاه یتوان دپردازند که میصراط سلوک می

 ؛»مسـلک یـا راه« -۱: به داللت التزامی از چهار عنصر حکایـت دارد» ضاللت« و» تیهدا«
همان طوری که در تعبیر  .»سلوک یا رفتن« -۴ ؛»یا رونده کسال« -۳ ؛»الیه یا هدفمسلوک« -۲

 :دقیق عالمه آمده است
 کسـلو یفـ تحققـانی إنمـا -متقابالن انیمعن هما و -االهتداء و الضالل أن المعلوم من و

 ةیـالغا هـو و، قیـالطر هیـإل ینتهـی مـا إلـی ینتهـی قیالطر لمتن فالمالزم، ریغ ال قیطرال

 عـن خـرج و کبـذل اسـتهان إذا أمـا، هکسلو یف کالسال اإلنسان قصدهای یالت المطلوبة

 قـایطر لإلنسـان تقـدر ةیفاآل المقصودة ةیالغا به تفوت یالذ الضالل فهو قیالطر مستوی

 سیلـ و فضـل عنـه فسـق أو هیإل فاهتدی قیالطر لزم ربما أنه ریغ قصدهی مقصدا و هکسلی

 مـع نهـاکل بیـر بـال الحسنی العاقبة و، دةیالسع اةیالح إال القاصد قصدهی مقصد کهنا

 الضـال و یالمهتـد: عیـالجم هیـإل رجـعی یالـذ المرجـع هو سبحانه الله بأن تنطق کذل

 .)۱۶۲-ص، ۶ج ،۱۳۹۳، طباطبایی(

کـه چنـان؛ همانا خداوند تبارک و تعالی اسـت، و سلوک رین سیت ایهات و نیالیه یا غامسلوک
 ی: «دیفرماگر مییا در جای دی .)۱۰۵و  ۴۵: مائده(» عایْم َجِم کِإَلی الله َمْرِجُع : «فرمود

َ
نَساُن یا أ َها اْإلِ

؛ س مؤمن اسـتمسلک سلوک الی الله همانا نف .)۶-انشقاق (» هِ یْدحا َفُمَالقِ ک کاِدٌح ِإَلی َربِّ ک کِإنَّ 
فـنفس : «آدمـی اسـت» نفـس« همان، رسانده انسان را به سرمنزل مقصود میکت ین راه هدایبنابرا

» ق هـداه و هـو المنتهـی بـه الـی سـعادتهیـه الـی رّبـه و هـو طرکسـلیقـه اّلـذی یالمؤمن هـو طر
 و کو مسـل کوحدت سال« با توجه به این نکات است که درواقع .)۲۶۱ص، ۶ج  ،۱۳۹۳طباطبایی(

وحدت » هیالکو مسلو کو مسل کسال« گر وحدتیان دیبه ب؛ صورت خواهد گرفت» هیالکمسلو
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 یـ« فهیه شـریـبا عنایت به تفسیر عالمـه از آ. باشدر آنها اعتباری میینی و تغایع
َ
ـِذ یا أ َن آَمُنـوْا یَهـا الَّ

نُفَس یکَعلَ 
َ
ر یه سـاکـاسـت  دهنده غرضـیانعکاس، قتیگردد که آیه یادشده درحقروشن می» ْم کْم أ

 ی« ات قرآن کریم از جمله آیاتیآ
َ
ِذ یا أ َه ِإنَّ یَها الَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ ا َقدَّ َه َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ ُقوا اللَّ َن آَمُنوا اتَّ

َه َخبِ  ِذ کوُنوا کٌر ِبَما َتْعَمُلوَن َوَال تَ یاللَّ ْو یالَّ
ُ
نُفَسُهْم أ

َ
نَساُهْم أ

َ
َه َفأ : حشـر» (ُهـُم اْلَفاِسـُقوَن  کَلِئـَن َنُسوا اللَّ

 :اندکه نوشتهچنان؛ انددرمقام تحقق آن) ۱۸-۱۹
ْنُفَس  ْم یک"َعلَ  قوله یف نیالمؤمن أمر ثم

َ
 نفـس أن علـی داللـة هیف انک أنفسهم بلزوم ْم"کأ

 الحث الئمی إنما قیالطر علی الحث فإن لزومه و هکبسلو ؤمری یالذ قیالطر هو المؤمن

 قولـه مثـل یف نشاهده ما؛ کقیالطر کسأل لزوم علی ال هکتر من ریتحذال و لزومه علی

نَّ  َو  تعالی
َ
ِبُعوهُ  ماً یُمْسَتقِ  یِصراِط  هذا أ اتَّ وا ال َو  َفـ ِبُعـ ُبَل  َتتَّ َق  السُّـ رَّ ْن  ْم کـبِ  َفَتَفـ بِ  َعـ  ِلهِ یَسـ

 علـی الـتحفظ علـی الحث مقام یف أنفسهم بلزوم نیالمؤمن تعالی فأمره) ۱۵۳-انعام(

 فـنفس، أنفسـهم هـو لزومه و هکسلو همیعل جبی یالذ قیالطر أن دیفی تهمیهدا قیطر

. سـعادته إلی به المنتهی هو و هداه قیطر هو و ربه إلی هکسلی یالذ قهیطر هو المؤمن

  ایـ" تعالی قولهک أخری اتیآ إجماال تؤمه یالذ الغرض یتجل ةیفاآل
َ
ایأ ِذ  َهـ وا َن یالَّـ  آَمُنـ

ُقوا هَ  اتَّ َمْت  ما َنْفٌس  ْنُظْر ْلتَ  َو  اللَّ ُقوا َو  ِلَغٍد  َقدَّ هَ  اتَّ هَ  ِإنَّ  اللَّ  وُنواکتَ  ال َو ، َتْعَمُلوَن  ِبما ٌر یَخبِ  اللَّ

ِذ ک هَ  َنُسوا َن یالَّ ْنساُهْم  اللَّ
َ
ْنُفَسُهْم  َفأ

َ
ولئِ  أ

ُ
َتوِ ی ال، اْلفاِسُقوَن  ُهُم  کأ حاُب  یْسـ ْصـ

َ
ارِ  أ  َو  النَّـ

ْصحاُب 
َ
ةِ  أ ْصحاُب  اْلَجنَّ

َ
 النفس تنظر بأن تأمر اتیفاآل) ۲۰-حشر( اْلفاِئُزوَن" ُهُم  ةِ اْلَجنَّ  أ

 یهـ و غـد و ومیـ فللنفس التقوی الزاد ریخ و غدا زادها هو یالذ عملها صالح تراقب و

 الجنـة هـو و الثواب حسن عنده و سبحانه الله هو ةیالغا و، مسافة علی ةکحر و ریس یف

 .)۱۶۶ ص، ۶ج، ۱۳۹۳، طباطبایی(

ان صراط التوحید هو نفس المؤمن المسافر من بیـت نفسـه ِالـی : «نویسدمی صدرامالکه چنان
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربِک راضیًه مرضیًه َفـادُخلی "الله امتثاًال المره تعالی حیث قال 

تی ّن فاِ : «نویسدو نیز می) ۱۹۰ص، ۱۳۶۰، / صدرای شیرازی۳۰-۲۷: فجر» ("فی عبادی و ادُخلی َجنَّ
 تسافر فی ذاتها و تقطع المنازل و المقامات الواقعۀ فی ذاتها بـذاتها -أعنی النفس -المسافر ِالی الله

، انسان به عنوان موجودی که دارای عقل هیـوالنی: «نویسدیا می .)۲۹۰ص، ۹ج، ۱۴۲۳، همو( ...»
ای را ندمرحلـهدر سیر اسـتکمالی خـود فراینـد چ، عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد است
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همچنـین  ؛)۳۱۱ص، ۱۳۸۷، همو( یابدقوه نظری نفس تکامل می، گذرانده و با حصول به عقل فعال
، کمال قوه عملی نفس را به طی مراتب چهارگانۀ تهذیب ظاهر با التـزام بـه احکـام شـریعت، ایشان

نفس از ذات خود آراستن نفس ناطقه به صور قدسیه و در نهایت فنای ، تطهیر باطن از صفات رذیله
بنـابراین منتهـای سـیر  .)۳۲۴ص، همـان( دانـدمی، که همان کمال انقطاع از ما سـوی اللـه اسـت

کمـال حقیقـی نفـس را در پـی خواهـد ، یافتن قوای نظری و عملی نفساستکمالی نفس در فعلیت
نفـس  البته نفس در سیر استکمالی خود عالوه بر امور مذکور که مستلزم پـاالیش و صـفای. داشت
 .)۲۰۸ص، ۱۳۸۰، همو( باشدنیازمند هدایت و لطف حق تعالی نیز می، است

» نفس انسـان« صراط سلوک، بدین ترتیب با توجه به تفسیر عالمه از آیه صدوپنجم سوره مائده
فـنفس : «بردار اسـتشـونده و تحقـقالیه تعریفاست و سلوک در این مسـلک بـه سـوی مسـلوک

، طباطبـایی(» ق هداه و هو المنتهی به الی سـعادتهیه الی رّبه و هو طرکسلیقه اّلذی یالمؤمن هو طر

ْنُفَسـ ْم یکَعَلـ" قولـه یفـ نیالمـؤمن أمر ثم: «استکه نوشته چنان ؛)۲۶۱ص، ۶ج، ۱۳۹۳
َ
 بلـزوم "ْم کأ

و تعبیر شیرین و ) همان(» هکبسلو ؤمری یالذ قیالطر هو المؤمن نفس أن علی داللة هیف انک أنفسهم
دانـد تـا سـیر که نفس مؤمن را صراط توحیـد و مسـافر را خـود نفـس مـی ای شیرازیصدر دلنشین 

استکمالی نفس را از عقل هیوالیی به عقل بالمستفاد و حصول فعال در عقل نظری و تکامـل نفـس 
تعبیری بلیغ و عمیـق در بیـان ، را از مرحله طبع تا فنای ذاتی در عقل عملی توصیف و تشریح نماید

، انسـان نفـس با صراطو اّتحاد  یگانگی از یشگفت ابراز ضمن  نیصدرالمتألّه. صراط سلوک است
 :دسینویم نیچن، نفس مختلف مراتبذاتی  تحّول و یدرون ریس نیا یچگونگ درباره

باعث شگفتی است که صراط و مسافر و مسافت و متحّرک یـک حقیقـت بـیش نیسـت و 

پس همانا مسافر بـه ؛ یز این گونه استطریق آخرت که نفس انسانی آن را خواهد پیمود ن

هـای واقـع کند و خود منازل و مقامدر ذات خود مسافرت می، یعنی نفس، سوی خداوند

؛ نهـدپای خویش را بـر سـر خـود می، پس در هر گامی، نوردددر ذات خویشتن را درمی

ل حقیقتی عجیب است ولکـن نـزد اهـ، گذارد و اینبلکه سر خود را بر قدم خویشتن می

 .)۲۹۰ص، ۹ج، ق۱۴۲۳، مالصدرای شیرازی( تحقیق و عرفان عجیب نیست
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 مراحل صیرورت در صراط سلوک

اش در آیات بینات قرآن کریم بر اساس مراحلی به صیرورت انسان یا شدن و تصعید تکاملی
چون صیرورت یعنی از نوعی به نوع دیگر و از مرحله ای به مرحلـه ( پذیردشرح ذیل صورت می

همه هستی از جمله انسان به سوی خـدای  :)رآمدن و تحول درونی یا شدن وجودی استدیگر د
لکن آدمیان بـر اسـاس نـوع و  ؛)۵۳: شوری(» اال الی الله تصیراالمور: «اندسبحان در صیرورت

یش در این رفتن جوهری و شدن همه ) الف: اندجانبه چند طایفهمیزان معرفت و عمل صالح خو
هسـتند و  ... اند و به دنبال علم یا کرامت یا حلـم یـاخدا در حرکت» عظیماسم « برخی به سوی

) ب. اندگردند و مظهر اسمی از اسمای عظیم الهیمی و... عبدالکریم یا عبدالعلیم یا عبدالحلیم
تـرین و انـد کـه از بزرگآنـان عبداللـه و عبـدالرحمن، انـددر صیرورت» اسم اعظم« یا به سوی

قل ادعواالله او ادعوا الرحمان ایا مـا تـدعوا فلـه االسـماء : «اندخدای سبحان هایزیباترین اسم
های عظـیم از اسـم، انـدآنان که به سوی این دو اسم اعظم در صیرورت .)۱۱۰: اسراء(» الحسنی

یبـاری کـه از دریاچـه و ؛ کنندگذشته و به سوی لقاء الله یا لقاء الرحمن حرکت می همچـون جو
 .شتابندو به سوی اقیانوس میدریا چشم پوشیده 

الی « که فراتر از» هویت ضمیری« گذرد و به سویدر می» تعین اسمی« ای که انسان ازمرحله
 جـوادی آملـیبه تعبیر استاد مفسر و حکـیم متألـه ، یابدصیرورت می، است» الی الرحمن« و» الله

 ه در آنها از صـیرورت بـه سـویآیاتی ک: کندقرآن کریم در این بخش چهار دسته آیات را مطرح می
اگرچه این  .)۳: / تغابن۱۵: / شوری۳: / غافر۱۸: مائده(» الیه المصیر: «یاد شده است» ضمیر غایب«

صیرورتی فراتر از ، چون الله به عنوان اسم ظاهر و تعینی از تعینات است، گرددضمیر به الله باز می
رود و بـه گاه از چهـره غیبـت فراتـر مـیآن. آیدشود که به چهره ضمیر غیبت در میآن هم یافت می

کند که انسان سالک صائر پروردگار خویش را مستقیمًا خطاب کـرده و بـه صورت خطاب جلوه می
: و نیـز) ۴: ممتحنـه(» ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیـک المصـیر: «کندآن ذات منیع عرض می

این مرحله صیرورت نه به سمت اسم  .)۲۸۵: بقره(» سمعنا و اطعنا و غفرانک ربنا و الیک المصیر«
 .است» به سوی تو« بلکه خطاب، است و نه به طرف ضمیر غایب

شـود و گویی انسان به کنـاری نهـاده میآیاتی است که در آنها سخن، دسته سوم آیات صیرورت
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بـا ضـمیر ( »بـه سـوی مـا« لیکن از صـیرورت؛ گیردخداوند خود تکلم در این باره را بر عهده می
وقتـی بـه صـورت  .)۴۳: ق(» انا نحن نحی و نمیت و الینـا المصـیر: «کندیاد می) متکلم مع الغیر

. غایب صـیرورت شـمایم، یعنی من با همه اسما و صفات خود، کنداستاده می» ما« جمع از کلمه
: ده اسـتاز ضمیر متکلم وحـده اسـتاده شـ، دسته چهارم آیات که از تمام مراتب پیشین فراتر است

ان اشـکر لـی و : «گویـداست و با این تعبیر فقط از خـود سـخن می» به سوی من« صیرورت شما
شود کـه صـیرورت با توجه به آیات پایانی سوره فجر معلوم می .)۱۴: لقمان(» لوالدیک الی المصیر

فیومئذ الیعـذب «، چه در بخش عذاب، به سوی ضمیر متکلم وحده نهایت صیرورت انسانی است
یـا ایتهـا الـنفس «، و چه در بخش پاداش و لقاءالله) ۲۶-۲۵: فجر(» ذابه احد و الیوثق وثاقه احدع

گرچه همه ایـن مراحـل کمـال اسـت و  ؛)۲۸-۲۷: فجر(» المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة
کمال برتر است تا برتـرین مرحلـه کـه ، لیکن هر مرتبه نسبت به مرتبه قبلی، صیرورت به سوی خدا

ظـاهر و ، آخـر، آورد و برای شهود مبـدأ و منتهـای هسـتی و اولایت ظرفیت انسانی را فراهم مینه
 .)۷۱-۶۹ص، ۱۳۸۹، جوادی آملی: ر.ک( کشاندانسان را به قله شهود می، باطن آفرینش

 وحدت صراط و کثرت سبل

 چنین صیرورتی چگونه بیـان شـده و صـراط ایـن، اکنون پرسش این است که در کتاب و سنت
آیا در صراط سلوک وحدت حاکم است یا کثرت یا وحدت صراط و کثرت سبل ؟ صیرورت چیست

 .های یادشده نکات ذیل را مطرح خواهیم کردگویی و تبیین پرسشبرای پاسخ؟ داریم
 و عناصـری چـون» اصـل خاتمّیـت« تـرین کتـاب الهـی بـر اسـاسقرآن کریم آخرین و کامل

نیازهای ثابت و متغّیر و انتظارات بشر است و یکی از نیازهـای همه  ۀدربردارند» جامعیت و کمال«
، گـرویعرفـان ،»گرایـیمعنویـت« ثابت و فطری انسان که زیربنای همه نیازها نیز هسـت، اصولی

گانه و آزادانه بسوی خداست کـه  ۀمیل به تزکیّ ، گرایش به لقاءالله نفس و تهذیب درون یا صیرورت آ
شود و قرآن کریم کـه هـدف و رسـالت ی محبوب و معبود از آن یاد میبا عنوان سیر و سلوک به سو

های تکامل و تعالی وجـودی انسـان اصـول و ُمحال است در زمینه، است» سازیانسان« اشاصلی
 هـایشهـا و آمـوزهقرآنـی کـه عصـاره پیـام. ای را بیان نکرده باشـدمعیارها و شرائط و دستورالعمل
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یدی انسان است و توحیدخواهی و توحیدگروی از نیازهـای پایـدار و رسالتش تربیت توح» توحید«
تفـاوت های انسان بـیها و گرایشتواند در برابر چنین انتظارات و خواهشنمی، فطرت انسان است

موعظـه و ، حکمـت، برهـان، بصـیرت، قرآنـی کـه نـور الهـی و هـدایت. باشد و انسان را رها کند
اش را در همـه ابعـاد برهـان و طـرح حکیمانـه ۀخشی و اقامبگری و بصیرتهدایت ۀجنب، ِشفاست

ْحَسـَن اْلَحـدیِث » «بهترین سـخن« وجودی انسان حفظ کرده است و این
َ
َل أ ـُه َنـزَّ ) ۲۳: زمـر» (اللَّ

. عرفانی انسان در بر دارد -ها برای هدایت معنوی و تربیت اخالقیها و بهترین طریقهبهترین سخن
ِه ُنوٌر َوکَتاٌب ُمِبیٌن َقد َجاءَ : «قرآن که فرمود یْهـدی ِبـِه : «صورت شفاف و روشن فرمودبه » کم ِمَن اللَّ

یْهـدیِهْم ِإَلـی ـوِر ِبِإذِنـِه َو ُلَمـاِت ِإَلـی النُّ یْخِرُجُهم ِمَن الظُّ َالِم َو َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ ُه َمِن اتَّ ِصـَراٍط  اللَّ
خداونـد او را از ، جوی رضای الهی و لقـای الهـی باشـدویعنی هر انسانی که در جست ؛»ُمْسَتِقیٍم 
؛ های امـنهدایت به راه) الف: سازدمند میالهی بهره ۀهای ویژهای خاص معنوی و هدایتنعمت

را » طریق احسـن« سپس. هدایت به راه راست) ج؛ خروج از تاریکی و ورود به نور به اذن خدا) ب
ْحَسُن : «نمایدچنین معرفی می

َ
ن دَعا ِإَلی َوَمْن أ ِنی ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َقْوًال ِممَّ ِه َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَّ » اللَّ

ُقْل هـذِه َسـِبیلی : «فرمایددانسته می و مصداق بارز و کامل آن را طریق پیامبر اکرم ) ۳۳: فصلت(
دُعوا ِإَلی

َ
ِه َعَلیأ َبَعِنی اللَّ َنا َوَمِن اتَّ

َ
تـرین رسـالت در این آیه کریمه اوًال مهـم .)۱۰۸: یوسف» (َبِصیَرٍة أ

ثانیـًا مبنـای دعـوت توحیـدی ؛ و پیروان راستینش همانا دعوت توحیدی قلمداد شـد پیامبر اکرم 
ثالثـًا بـه ؛ مزورانه و مزدورانـه، است نه عوامانه) علم به همراه روشن ضمیری و خداترسی( بصیرت

 بـه» سـبیل« ه با عنایت به بسیاری از آیات دیگر کـه کلمـهاللمراد از سبیل جوادی آملـیتعبیر استاد 
هایی که ناشـی از حجب و پرده؛ برداری استراهی به سوی رفع حجاب و پرده، اسناد یافت» الله«

که در جـای دیگـر چنان ؛)۴۷۱ص، ۴۱ج، ۱۳۸۴، جوادی آملی: ر.ک( اعمال خود آدمیان خواهد بود
ک ِإنَّک َلَعَلی َوادُع ِإَلی: «قیم معرفی کردرا در طریق و صراط مست پیامبر اعظم  ْسَتِقیٍم  َربِّ » ُهدًی مُّ

ُه یْهدی َمن یَشاُءِإَلی«، هدایتی که هم به خدای سبحان استناد دارد ؛)۶۷: حج( » ِصَراٍط ُمْسـَتِقیٍم  َواللَّ
ْقَومُ ِإنَّ هذا اْلُقْرآَن یْهدی لِ «، و هم به خود قرآن نسبت داده شده است) ۲۱۳: بقره(

َ
تی ِهی أ : اسـراء» (لَّ

ِإنَّک َلَتْهدی: «ِاستناد داده شده است و هم به رسول اکرم ) ۹ ْسَتِقیٍم  ِإَلیَو  و) ۵۲: شوری(» ِصَراٍط مُّ
دادن مصـادیق و توصیف کرد تا با نشـان» رفیق حسن« را نیز به» صراط مستقیم« و» طریق احسن«

ـَه «، سان خواهان معنا و حقیقت راه را گم نکندان، اندالله داشتهالگوهایی که سیر الی َوَمـن یِطـِع اللَّ
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ـاِلِحیَن  ـَهداِء َوالصَّ ـدیِقیَن َوالشُّ ِبییَن َوالصِّ ُه َعَلیِهم ِمَن النَّ ْنَعَم اللَّ
َ
ذیَن أ ولِئک َمَع الَّ

ُ
ُسوَل َفأ َوَحُسـَن َوالرَّ

ولِئک َرِفیقاً 
ُ
ِنـی : «کنـدمعرفی می» دین« انو یا قرآن کریم صراط مستقیم را هم) ۶۹: نساء(» أ ُقـْل ِإنَّ

ی ِإَلی صراط  بیت عصمت و طهارت و سپس اهل ) ۱۶۱: انعام( ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم دینًا ِقیماً  َهداِنی َربِّ
تـا ) ۲۲ص، ۱ج، ۱۳۷۳، جمعـه عروسـی» (والله نحن الصراط المسـتقیم: «اندمستقیم معرفی شده

معرفی شوند و ، و مسالک صراط که عین صراط مسقیم استمفهوم و مصداق و راه و روند و صراط 
روندشناسـی و راهنماشناسـی ، شناسـیانسان گرفتار َخْبط و خطاهایی مفهومی یـا مصـداقی در راه

ُبَل : «نشود که فرمود ِبُعوا السُّ ِبُعوُه َوَالَتتَّ نَّ هذا ِصَراِطی ُمْسَتِقیمًا َفاتَّ
َ
بـه تعبیـر عالمـه  .)۱۵۳: انعام» (َوأ

سـالمت و ، امنّیـت ۀورود بـه حـوز، صراط مستقیم بزرگراهی اسـت کـه ورود بـه آن« ادی آملیجو 
تطبیق شده است و همچنین در  هدایت است و از این رو در روایات بر قرآن کریم و امام معصوم 

: شودتعبیر می» امام« به، شدن مصون استزبان عربی از بزرگراه به این جهت که رهرو در آن از گم
ِبیٍن « ُهَما َلِبِإَماٍم مُّ ِإنَّ بر سر بزرگراه ، یعنی دو شهری که در حادثه هالکت انطاکیه ویران شد )۷۹: حجر» (َو

نیز گام نهادن در بزرگراهی است که یقینـًا بـه  حرکت به دنبال قرآن و امام معصوم  .مکه به شام بود
 بنـابراین .)۴۶۷ص، ۱ج، ۱۳۸۴، جـوادی آملـی» (شود و صراط همین بزرگراه استمقصد منتهی می

ْلَنا َعَلیک اْلکَتاَب ِتْبیانـًا ِلکـلِّ َشـی« ُبْشـَریَوَنزَّ معنـای ) ۸۹: نحـل» (ِلْلُمْسـِلِمیَن  ٍء َوُهـدًی َوَرْحَمًةَو
دهد و آداب و راه تکامل به سوی خدا را به صورت جامع و کامل نشان می، حقیقی خویش را داشته

نماید و بحـر عمیـق و های مختلف آن را نیز روشن میبعاد و اضالع و الیهو ا» اللهسیر الی « اسرار
تواند در هر زمان و زمـین و اش میای است که هر انسانی به قدر استعداد علمی و عملیناپیدا کرانه

هـا بـه سـوی خداونـد از جهـت کمـال و وری نماید و باید دانست که طرق و راهای از آن بهرهزمینه
ارزش در جهت قـرب و نزدیکـی آنهـا بـه منبـع حقیقـت مختلـف جهت پرارزش و کم نقصان و از

بـه تعبیـر عالمـه . اما صراط مستقیم مثل اسالم و ایمان و عبادت و اخالص و ِاْخبات اسـت؛ است
هـای خداونـد تعـالی صراط مستقیم امری است کـه در جمیـع سـبیل« محمدحسین حسینی تهرانی

ُسُبل با هم در درجات و مراتبشان اختالف دارند و صراط مستقیم در محفوظ است و در عین آنکه با 
بـه همـین دلیـل  .)۲۳۸–۲۳۴ص، ۱ج، ق۱۴۱۸، حسـینی تهرانـی: ر.ک( آنها اسـت ۀهمه آنها و با هم

ـُبَل : «فرمایداست که خدای سبحان در قرآن می ِبُعـوا السُّ ِبُعوُه َوَالَتتَّ نَّ هذا ِصَراِطی ُمْسـَتِقیمًا َفـاتَّ
َ
» َوأ

الله را که صراط مستقیم الهی است و تحت ِاشـراف صـراط یعنی مصداق عینی سبیل ؛)۱۵۳: انعام(
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کنـد نماید و تبعّیت از آن را مطالبه میمعرفی می، مستقیم و مصداق آن انسان کامل و معصوم است
ُبَل : «فرمایدو می ِبُعوا السُّ اللـه و سـبیل برابـر سـبیل در» سبیِل الغـّی « الطاغوت وزیرا سبیل  ؛»َوَالَتتَّ

انـد و دارای اندیشـه و فرماید کسـانی کـه اهـل مجاهدتالّرشد وجود دارد و البته در عین حال می
ـذیَن َجاَهـدوا ِفیَنـا «، دهـدهـدایت آنهـا را مـی ۀانگیزه و اخالق و اعمال توحیدی و پـاک وعـد َوالَّ

ُهْم ُسُبَلَنا کـه » صراط الله« به، های کوچک استل الله که راهتا از طریق سبی) ۶۹: عنکبوت» (َلَنْهدینَّ
َبـَع « مورد بحث ۀلذا در آی؛ بپیوندد تا سبیل به صراط منتهی شود، بزرگراه هست ُه َمـِن اتَّ یْهدی ِبِه اللَّ

َالِم  َالِم "« جوادی آملیرا مطرح کرد و به تعبیر عالمه ) ۱۶: مائده» (ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ  همـان "ُسُبَل السَّ
 ؛)۴۷۳ص، ۱ج، ۱۳۸۴، جـوادی آملـی» (مـوت و مبعـث اسـت، گانه میالدهای سهسالمت در نشئه

است و ویژه طالبان رضـوان الهـی  "رساندنسالمت به مقصد"هدایت به ُسُبل سالم که با « همچنین
معرفـت و والیـت ، حال آیا این کتاب هدایت الهی که کتاب توحیـدی .)۴۷۴ص، همان( ...» است
کتـابی ؟ دهـدکند و ُسُبل سالم را نشاِن او نمین را در صراط سلوک الی الله هدایت نمیانسا، است

-تواند نسبت به مقصد عالیه انسانی یعنـی توحیـد و لقـای رّب بـینمی ،»تبیان« است و» نور« که

تـأمین ها را به حال خود واگذارد و دردهای آنها را درمان نکند و نیازهای آنها را تفاوت باشد و انسان
سوی خدا فراوان است و صـراط مسـتقیم را بـر همـه آنهـا هیمنـه و های به اگرچه ُسُبل و راه، ننماید

سازد تا از رهگذر کثـرت های گوناگون را جهت داده و به صراط منتهی میاحاطه بخشیده و همه راه
امر به معـروف و راه ، خمس و زکات، راه حج، راه خدمت به خلق، راه نماز. به وحدت تبدیل گردند

معلـم و همـه ، احترام به رهبر، راه خدمت به والدین، گشایی از مشکالت مردمراه ِگره، نهی از منکر
تعلیم و تربیـت ، عبادت خالصانه، سیاست عادالنه، راه تجارت مشروع و... صاحبان حقوق معنوی

ُه َمِن « لذا همه احکام و ِحَکم الهی مصداق و... الهی َالِم  یْهدی ِبِه اللَّ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ  اسـت» اتَّ
 و» نـور« و از نظر مصداقی و کارکردگرایانـه نیـز) ۲۳۴–۱۲۸ص، ۱ج، ق۱۴۱۸، حسینی تهرانی: ر.ک(
: ر.ک( تفسیر شده اسـت یا همه ائمه  و علی  به وجود مقدس پیامبر اکرم » صراط مستقیم«

های محکـم و راه خدا نشانه ۀآیات است تا روندکه ذکر بطون ) ۳۲۲ص، ۴ج، ۱۳۷۴، مکارم شیرازی
اخالقـی و عملـی ، های حسنه را در طریق َاحسن الهی مشاهده کند و با آنها از حیث عقیـدتیاسوه

تشابه پیدا کند و سّنت و سیره علمی و عملی آنان را چراغ هدایت و معیارهای قـول و فعـل خـویش 
هُ یْهدی بِ «، که اشاره شدالبته چنان. قراردهد َبَع ِرْضَواَنهُ « ۀبه جمل» ِه اللَّ مقّیـد شـده اسـت تـا » َمِن اتَّ
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وقتـی هـدایت ) «رض( طباطبـاییپذیری و شمول عنایت خدا گردد و به تعبیـر عالمـه شرط هدایت
» هـدایت« پـس مـراد از؛ کند که مکّلف پیرو رضوان و خوشنودی او باشداش فعلیت پیدا میبالقّوه

دادن راه و آن این است نه هدایت به معنای نشان، ی رساندن به مقصد استدر اینجا هدایت به معنا
های سالم خـود کنـد و یـا وارد های سالم خود و یا در همه راهکه پیرو رضوان خود را در راهی از راه

بنـابراین بـه  .)۴۰۰ص، ۵ج، ۱۳۸۳، طباطبـایی( ...» ها یکی پس از دیگری بسازددر بیشتر آن راه
راهـی اسـت « را نیز ذکر کرد تا بفهماند صراط مسـتقیم» ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم  َویْهدیِهْم ِإَلی« همین دلیل

سوی صراط مستقیم نیز هـدایتی قهرًا هدایت به . های دیگر خدای تعالیراه ۀمهیمن و سرآمد بر هم
، همـان» (هـایی کـه مربـوط بـه ُسـُبل جزئـی اسـتهـدایت، مهیمن بر سایر اقسام هدایت اسـت

، جوادی آملـی: ر.ک( و البته پیوند وجودی و اتحاِد صراط و سالک نیز روشن شده است) ۴۰۲ص
های صــراط( بنــابراین صــراط ســلوک نــه تکثربــردار عرضــی اســت .)۵۰۲– ۴۹۴ص، ۱ج، ۱۳۸۴

در  جـوادی آملـیاستاد . پذیر استو نه اختالف و تخلف) ۴۶۶ص، همان() مستقیم سلوک نداریم
یسدعددنابردای میبیان راز این وحدت و ت  اسـتناد خـدا به هک است آن صراط یریتعددناپذ سّر : «نو

 یهاراه اما؛ است "یالغ لیسب"، باشد آن خالف بر هرچه و ستین شیب یکی یاله میمستق راه و دارد
 سـبحان یخدا به سو یک از، ستین شیب یکی هک محفوظ بزرگراه نیا. است فراوان) ُسُبل( یانحراف
 یلقـا بـه، ندک یط را آن سک هر و دارد قرار هاانسان یکایک فطرت در گرید یسو از و است مرتبط

 و سـالمت، تیـامن حوزه به ورود، آن به ورود هک است یبزرگراه، میمستق صراط. رسدیم خدا مهر
به بیان دیگر راه رسـیدن بـه خـدا از ؛ در صراط سلوک وحدت حاکم است .)همان» (است تیهدا

: فرمایدکه خداوند تبارک و تعالی میچنان؛ بیش از یک راه نیست، عیارسلوکمنطق و م، منظر کلی
نَّ هذا ِصراط«

َ
َق بِ یُمْسَتق یَو أ ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوا السُّ ِبُعوُه َو ال َتتَّ اکِلِه ذلِ یْم َعْن َسبکمًا َفاتَّ ْم کـْم ِبـِه َلَعلَّ کْم َوصَّ

ُقوَن  ها و ظرفیـت و طبـایع و اسـتحقاق، با توجه به استعدادها، اما از نظر جزئیات .)۱۵۲: انعام(» َتتَّ
گرایـی در یعنی وحدت صراط و کثرت سـبیل یـا وحـدت؛ شودهای افراد متفاوت و متعدد میمزاج

در این زمینه توجه عزیزان را به مطلبـی متـین از اسـتاد . گرایی در سبل سلوکصراط سلوک و کثرت
 اسـت شـده ینه آنها یرویپ از هک یانحراف یهاراه برابر در میرک قرآن: «کنمجلب می جوادی آملـی

 را مزبـور سـبل بـه مجاهـدت اهـل تیهدا وعده و ندکیم ادی زین» ُسباللله« از ،)السبل والتّتبعوا(
 بزرگـراه بـه هک است کیوچک یهاراه همان الله سبل .)سبلنا ّنهمیلنهد نایف جاهدوا نیوالذ( دهدیم
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 از هاانسـان هکـ اسـت یضاللت یهاراه همان، نشد یمنته صراط به یلیبس اگر و ونددیپیم) صراط(
 یحقـوق، یفقهـ، یاخالقـ حیصح یدستورها. شودیم یمنته پرتگاه به رایز؛ اندشده ینه آن یرویپ

 و یاخالقـ یانحرافـ یهـاراه هکـچنان؛ است مرتبط دیتوح میمستق صراط به هک است یفرع یهاراه
 میمسـتق صـراط از اسـت ریثک هک الله ُسُبل. است مرتبط کشر به هک است یفرع یهالیسب آن مانند

) الـف: اسـت ریتصو قابل گونه دو به میمستق صراط با الله سبل رابطه و ستین جدا، است واحد هک
 بـه هکـ گونـاگون فیضـع ینورهـا هماننـد؛ ونـددیپیم صراط به هک باشد یفرع ییهاراه ُسُبل هکنیا

 یهاراه، دارد هک یاگسترده و یانبساط وحدت با میمستق صراط هکنیا) ب؛ شودیم یمنته دیخورش
 قـتیدرحق زیـن یفرع یهاراه ریتصو نیا اساس بر. باشد داشته خود پوشش ریز زین را) ُسُبل( یفرع
چه  .)۴۶۸ص، ۱ج، ۱۳۸۴، جوادی آملی(» شودیم محسوب آن یاصل مراحل از و است صراط متن

 :فرمایددر این باره می طباطباییحکیمانه عالمه 
 قةیالحق منبع من قربها جهة یف، رخصاً  و غالءً  و نقصاً  و ماالً ک مختلفة الله إلی الطرق أن

 أن مــا، کاإلخبــات و اإلخــالص و العبــادة و مــانیاإل و اإلســالمک میالمســتق الصــراط و

 لٍّ کلِ  َو « سبحانه قالک، ذلک ةیالمعص و انیالطغ و الجحود و کالشر و فرکال من مقابالتها

ا َدَرجاٌت  ْعماَلُهْم  ُهْم یَوفِّ یلِ  َو  َعِمُلوا ِممَّ
َ
 یالت ةیاإلله المعارف رینظ هذا و» ْظَلُموَن ی ال ُهْم  َو  أ

 علی اتیالقابل بألوان متلونة و االستعدادات باختالف مختلفة فإنها الله من العقول تتلقاها

ْنَزَل : «تعالی قوله یف المضروب المثل دهیفی ما
َ
ماءِ  ِمَن  أ ْودِ  َفساَلْت  ماءً  السَّ

َ
 ...» ِبَقـَدِرها ةٌ یأ

 .)۳۴-۳۳ص، ۱ج، ق۱۴۱۷، طباطبایی(

 نفـس از یجـدا قـتیحق، صراطسبیل و : «نیز در این مقوله فرمود جوادی آملـیکه استاد چنان
، راه هکـبل؛ نـدک تکـحر یرونیب بستر در تا یارونده و باشد یراه، انکم در تکحر مانند هک ستین

، مبـدأ. و منتهای حرکت جدای از متحرک نیسـت مبدأ چون؛ اوست ینفسان اوصاف و باورها انهم
مسافت را نیز بایستی همان درجـات وجـودی و . ای در ذات متحّرک و منتها هم فعلّیت آن استقوه

همـان گونـه کـه در جـای دیگـری  ؛)۲۴۱-۲۴۰ص، ۷ج، ۱۳۸۱ی، آمل یجواد( عین متحّرک دانست
 معـوج راه. اسـت "ِاعوجـاج راه" برابر در و "استقامت راه" همان "میمستق صراط" یعنام: «فرمایدمی
 مصون بیآس دو نیا از هک است یراه میمستق صراط و است اختالف و تخلف با همراه هک است آن

 یإلـ یرب یهدان یِإّنن قل( است "میق نید" همان میرک قرآن نظر از میمستق صراط مصداق اما. باشد
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 را گـرانید و اسـت ستادهیا خود هک است ینید میق نید و) فاً یحن میإبراه ملة ماً یقِ  ناً ید میتقمس صراط
 ادیـ "میابـراه مّلـت" بـه، اسـت میمسـتق صـراط همـان هک یمیق نید از هکنیا سّر  و داردیم برپا زین
  لیـلخ میابـراه را روش نیتربرجسته هک است نیا، شودیم داده نسبت او روش به نید و شودیم

 و "فیجن" مقابل در و ندکیم تکحر راه متن در هک است یسک یمعنا به "فیحن" و است ردهک ارائه
 .)۴۶۶ص، ۱ج، ۱۳۸۴، همو( دارد شیگرا چپ ای راست به هک است یسک یعنی "متجانف"

 صراط و کسال اتحاد

و صـراط اش اتحاد سـالک الزمه، بنا بر این که نفس مؤمن صراط سلوک یا مسلک سالک باشد
صـراط  و کسـال در خصـوص اتحـاد جوادی آملـیبدین جهت استاد عالمه . در سلوک خواهد بود

 اللـه صراط، ماً یمستق کربّ  صراط هذا( شودیم داده اسناد سبحان یخدا به هم صراط: «فرمایدمی
 اسـناد .)همیعلـ أنعمـت نیاّلـذ صـراط( انیـراه به هم و) األرض یف وما السموات یف ما له یاّلذ

 هکـ است ینیقوان و معارف مجموعه یعنی، نید همان صراط هک است جهت آن از خداوند به صراط
 یسـو از و خداسـت آن مبـدأ پـس. اسـت ردهک نازل امبرانیپ بر یوح لهیوس به را آن سبحان یخدا

 و مبـدأ چـون و خداسـت زیـن آن یمنتهـا پس. رساندیم خدا یلقا به را انسان زین آن به عمل گرید
 بـه، انکسـال بـه آن اسـتناد اما. است موّجه و حیصح خداوند به آن اسناد، است خداوند آن یمنتها

 نیـا و اسـت آن کسال و صراط نیب ینیع یوندیپ و رابطه مستلزم) یالَسوِ  الصراط أصحاب( عنوان
 یـ« نیز با توجـه بـه آیـه جوادی آملیعالمه  .)۴۹۴ص، همان(» است استناد آن مصحح، وندیپ

َ
َهـا یا أ

ـِذ ا نُفَســیکَن آَمُنــوْا َعَلـیلَّ
َ
در اهمیــت و ضـرورت معرفــت نفــس و سـلوک در صــراط نفــس » ْم کْم أ

کما البّد ، و مفاده هو ان االنسان سالک الی الله و صائر الیه و البد للسالک من الطریق: «نویسدمی
 معرفـة الـنفس و من الغایة و اما الطریق فهی النفس و اما الغایة فهی جنة اللقـاء و ال طریـق لهـا اّال 

و صـیرورت دارای انـواعی ) ۱۹۶ص، ۱ج، ۱۳۷۴، همـو(» تزکیتها و الغایة للـنفس اّال لقـاء خالقهـا
ِإَلی اللِه اْلَمِصیُر : «صیرورت تکوینی و همگانی) الف: است صیرورت تکاملی و ) ب) ۴۲.نور» (َو

ِإَلیک ا: «خصوصی َنْبَنا َو
َ
َنا َعَلیک َتَوکْلَنا َو ِإَلیک أ  جوادی آملیبه تعبیر استاد ) ۴.ممتحنه» (ْلَمِصیُر َربَّ

نـاظر بـه حرکـت نفسـانی و ، آیاتی که در آنها تعبیر صیرورت به معنای متحول گردیدن آمده است«
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ناظر بـه » صیر« که این) ۱۵۴ص، ۱۳۶۹، ۱۴چ، جوادی آملی» (گوینددرونی است که آن را صیر می
ـِه «، مه هسـتی از جملـه انسـان اسـتشدنی که مربوط به ه: است» شدن« دو بخش از َال إَلـی اللَّ

َ
أ

ُموُر 
ُ
انتخاب و عمـل ، آزادی، و بخشی که ناظر به شدِن انسان بر اثر آگاهی) ۵۳.شوری» (َتِصیُر اْأل

بـین خـود و خـدا را  ۀبرای دستیابی به هویت وجودی خویش و بازگشت به خویشتن است تا فاصل
ـهِ « رت بهبدین روی صیرو. بردارد و خداگونه شود یعنـی از عمومیـت و » ِإَلیـِه اْلَمِصـیُر « و» ِإَلی اللَّ

شدن انسان را ترسـیم و تصـویر رسد تا مراحل تکاملی و مراتببه هویت ضمیری می، تعیین اسمی
 .)۴۹-۴۶ص، ۱ج، ۱۳۸۵، طباطبایی: ر.ک( کند

 مصادیق صراط مستقیم سلوک

یکـی از ، که در وحدت صراط و سالک اکنون با عطف توجه به ابحاث پیشین باید توجه داشت
گـرایش ، شناختی بسـیار بنیـادین در بیـنش اسـالمیشناختی و در عین حال مصداقمباحث مفهوم

کنش وحیانی و منش اهل بیتی این است که صراط سلوک با مقوله امامت و والیت از حیـث ، دینی
ن حقیقت گویـای سـلوک در علمی و امام و ولی از جهت عملی متحد بوده و گره خورده است و ای

امام و معیـت عامـه و خاصـه ) ایصال به مطلوب( و خاص) ارائه طریق( صراط در پرتو هدایت عام
همان طوری که در احادیث و روایات نیز بدین معنا اشاره شده است که به برخـی از . ولی خداست
، نینورالثقل، جمعه عروسی( »میالمستق الصراط نحن والله«: فرمود  صادق امام: کنیمآنها اشاره می

و ) ۲۲ص، همـان(» میالمسـتق الصراط و نحن الله أبواب نحن: «فرمود  سـجاد امامو ) ۲۱ص، ۱ج
و پیـامبر ) ۳۲ص، ق۱۴۰۴، صدوق(»  علی نیرالمؤمنیأم میالمستق الصراط«: فرمود  صادق امام
 ]مـن َعِلـیٌّ  ثّم  باّتباعه مکأمر ذیال میالمستق الله صراط أنا الناس معاشر: «فرمود ]ریالغد ومی فی 

 ؛)۲۱۲ص، ۳۷ج، ق۱۴۰۴، مجلسـی(» عـدلونی وبـه بـالحق هـدونی أئمة ُصلبه من ولدی ثم بعدی
نَّ هذا ِصراط« همان طوری که در آیه

َ
َق بِ یُمْسَتق یَو أ ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوا السُّ ِبُعوُه َو ال َتتَّ ِلِه یْم َعـْن َسـبکـمًا َفاتَّ

اکذلِ  ُقوَن کِبِه َلَعلَّ ْم کْم َوصَّ  بدین معنای منیع و حقیقت رفیع اشاره شد کـه مـراد از) ۱۵۲: انعام» (ْم َتتَّ
باشـد و عتـرت ، کـه راه خداسـت توانـد راه پیـامبراکرم تواند راه خدا و هم میهم می» صراطی«

نابراین ب. اند که ظهورات متعدد دارندجدا نیستند و همه حقیقت واحدی از پیامبراعظم  طاهره 
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، صراط حق تعـالی و دیـن خداسـت، سلوک در صراط نفس که صراط فطرت است و صراط فطرت
آیـه یادشـده بـه ، کـه گذشـتچنـان. ناپذیر از هم خواهند بـودهمانا صراط نبوت و امامت تفکیک

» سبیل« مفرد و کلمه» صراط« اگرچه در قرآن کریم کلمه؛ وحدت صراط و کثرت سبل داللت دارد
فلسفه وحدت صراط اسنادش بـه خداسـت و راه مسـتقیم یکـی . جمع به کار رفته استبه صورت 

های مختلـف و متکثـر اما اگر سبل یا راه؛ است» سبیل الغی«، بیش نیست و هر راهی بر خالف آن
همان طوری که قرآن کـریم در برابـر . مستقیم خواهند بود، منتهی شوند سبیل الله باشند و به صراط

سخن به ) ۶۹: عنکبوت» (والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« در آیه» سبل الله« افی ازهای انحرراه
 -۱: سبل الله با صراط مستقیم بـه دو گونـه رابطـه دارد جوادی آملیبه تعبیر استاد . میان آورده است

د همانند نورهای ضعیف گونـاگون کـه بـه خورشـی؛ پیوندنداند که به صراط میهای فرعیراه، سبل
را نیـز ) سـبل( های فرعیراه، ای که داردصراط مستقیم با وحدت انبساطی و گسترده -۲. اندمرتبط

اند و از مراحل اصلی های فرعی نیز درحقیقت متن صراطبر این اساس راه. تحت پوشش خود دارد
 .)۴۱۹ص، ۲۷و ج ۴۶۸-۴۶۶ص، ۱ج، ۱۳۸۴، جوادی آملی: ر.ک( روندآن به شمار می

 گیرینتیجه

سـلوک تشـریعی و  -۲؛ سلوک تکـوینی و اجبـاری -۱: انسان دو نوع سلوک به سوی خدا دارد
، این بـود کـه سـلوک تشـریعی و اختیـاری سـالک، آنچه در مقاله در صدد بیان آن بودیم. اختیاری

پرسش ایـن بـود کـه آن صـراط . الیه واصل نمایدمحتاج و نیازمند صراطی است که او را به مسلوک
دار این بود که پس از بحـث و بررسـی مـالک انسـانیت و چگـونگی تار حاضر عهدهنوش؟ چیست

گرایی حدنابردار و ناپیداکرانه در قالب سیر در قوس رهایی از حیوان بالفعل به انسان بالفعل و کمال
بـه بحـث از ضـرورت ، اشیعنی سیر از ملک به مافوق ملکوت برمحور سـاختار وجـودی، صعود

پاسخ پرسش یادشده را داده و روشن سازد کـه ، کلیدی آن در صیرورت انسانشناخت نفس و نقش 
صراط سلوک است » نفس مؤمن« صراط سلوک در متن ذات و درون هرانسانی تعبیه و تقدیر شده و

همچنین یکی از نتایج مقاله بیان این نکته بود کـه . وحدانی و وجودی دارد، فقری، و ماهیت فطری
دی داشته و استکمال علمی و عملی سالکان در معارف وحیانی و عرفـان صبغه توحی، صراط سلوک
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از جمله مسائلی که در ایـن تحقیـق . پذیر استبردار و تحققاسالمی با این وصف وجودی تعریف
صورت گرفت نیز این بود که سالک بر اثر صیرورت بر مـدار سـاختار وجـودی و در بسـتر صـراط 

ه عـالی را داشـته و همـاره در حـال شـدن و تحـول جـوهری سلوک قدرت عبور از مراحل دانـی بـ
همانا وصـول بـه حـق ، باشد و آنچه عامل قرار و ثبات درونی و آرامش وجودی اوستاشتدادی می

 .تبارک و تعالی و دیدار با دلبر و دلدار یا درک و دریافت بهشت لقاء الله است
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