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 صراط مستقیم کانونیِ  معنایی عبارتِ ةدر حوز یهماننیا ةبررسی رابط
 ۵سعید امامی 

 2 وندزهرهسعید                                                                                                                      

 چکیده

ای از واژگان استت کته است این کتاب دارای شبکه ،قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان

ام واژگتانی را توان این نظتدر ارتباط هستند. می باهمو جانشینی  ینینشهمدر دو محور 

متشکل از چندین اصطالح کلیدی تقسیم کرد که هر یت   یاختشن یمعنهای به میدان

ها، دارای ی  کانون معنایی باشد. در این مقالته ستعی شتده استت معنتای از آن میدان

یت  عبتارت  عنوانبتهایتن عبتارت  یهمتاننیا ةعبارت صراط مستقیم ارائه گردد و رابط

 کلیدی و کانون معنایی، با دیگر اصطالحات قرآنی مشخص شود.

برای بندگان بته  است، راهی بدون انحراف؛ بر آنصراط مستقیم یعنی راهی که خدا 

 روازایتنالهی، والیت و بندگی حق و عین قرآن و اسالم شدن استت.  معنای مقام خلیفة

اصطالحاتی همچون متقتین،  باو جانشینی  ینینشهمعبارت صراط مستقیم در دو محور 

... در ارتباطی تنگاتنت  و محکتم استت.  مخلَصین وعبد، نفس مطمئنه، مقربون، جنُت، 

در ایتن  شتدهیبررستبین عبارت صراط مستقیم و تمام اصتطالحات کلیتدی  کهچنانآن

 وجود دارد. یهماننیا ةمقاله رابط

 .معنایی ة، حوزیهماننیا: قرآن، صراط مستقیم، معناشناسی، های کلیدیواژه

                                                 
  saiid.emami@yahoo.com                      .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان -۵ 

 z@gmail.com64zohrevand                                                         .ستاناستادیار دانشگاه لر -2 

 ۵۹/۳/۳۱تاریخ پذیرش :                                                                           ۹۳/۵/۳۱تاریخ دریافت:   
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 مقدمه -۵
نتام دارد. ایتن قترآن ابدی بترای مستلمانان آورد  ةمعجز نوانعبهکتابی که پیامبر اسالم 

دارای نظام و سیستم زبانی مخصتو  بته ختود استت. در ایتن  مسلمانان کتاب آسمانی

برقتترار استتت ی بتتین واژگتتان، اصتتطالحات و عبتتارات کتتتاب ارتبتتاطی منطقتتی و عقالیتت

دیگتر ایتن متتن های برای شناخت عبارت یا اصطالحی از آن باید به قسمت کهیطوربه

ستت آورد. گفتنتی ا بته دستتآن عبارت را  رجوع کرد تا بتوان معنای درست و حقیقی

که ایزوتسو مشهورترین کسی است که در رابطه با ارتباطات نظتام معنتایی قترآن  روازآن

همچنین عبارت کانونی ما یعنی صراط مستقیم تحقیق کرده استت لتذا در ایتن جستتار 

 رات ایشان توجه شده است.بیشتر به روش کار و نظ

بته   تنها و منعزل از کلمات دیگتر کلمات یا تصورات در قرآن هری»به نظر ایزوتسو 

و معنتی  انتدقرارگرفتهنرفته، بلکه بتا ارتبتاط نزدیت  بته یکتدیگر متورد استتعمال  کار

 بته دستتدارنتد  بتاهممحسوس و ملموس خود را دقیقاً از مجموع دستگاه ارتباطی که 

واژگان و ارتباط معنایی  معنی شناختیررسی ایزوتسو به ب (۱: ۵۹۳2)ایزوتسو، « .آورندمی

اما ایشان در پژوهش ختویش بیشتتر  ،ها در نظام و دستگاه زبانی قرآن پرداخته استآن

بته اصتل  این زمینتهنظر داشته است و در  باهمیعنی واژگان مرتبط  ینینشهمبه محور 

تترین کتار تسو مهمونی قرآن نیز پرداخته است. به نظر ایزتقابل میان واژگان در نظام زبا

و تحقیق قرار دهتد استتخرا   موردمطالعهخواهد قرآن را که می» شناسیمعنپژوهشگر 

ایزوتستو در پتژوهش  (21 :همتان)« .اصطالحات کلیدی قرآن از میان واژگان قرآنی است

کلیتدی،  ةار دادن آن کلمتدهد و با در کتانون قترخویش ی  کلمه را در کانون قرار می

بتا  خدا و انسان در قرآن،کند. مثالً او در کتاب خود، خود را بنا می معنی شناختیمیدان 

در مرکز قرار دادن کلمة کلیدی ایمان از طرفی ایتن کلمته را بتا واژگتانی همچتون ا ، 

در ستاختار  داند و از سوی دیگر بنا بر اصل تقابلدر ارتباط می ... تصدیق، اسالم، شکر و

هتا تمام این... مرتبط دانسته  زبان، کلمة ایمان را با واژگانی مانند تکذیب، عصیان، کفر و

 (همان) .است داده قرار معنی شناختیرا در ی  میدان 

صتراط »خصتو  ماننتد هقترار دادن یت  عبتارت بت در کتانونما در این پژوهش با 

ت با توجه بته ارتبتاط آن بتا دیگتر واژگتان ایم اوالً معنای این عبارسعی کرده« مستقیم

در کنار ایتن  ینینشهمتوانند در محور . ثانیاً کلمات و واژگانی که میسازیمقرآنی روشن 

کته ایتن کلمتات و  دهتیم. همچنین نشان کنیمشرح آن بیاید مشخص  عنوانبهعبارت 

صتطالحات کلمتات و ا کتهیطوربته .توانند جانشین هتم شتوندمی یراحتبهاصطالحات 
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هستتند. در ایتن پتژوهش از روش  یهمتاننیا ةمتعددی با صتراط مستتقیم دارای رابطت

 است. شده استفاده یاکتابخانه یهایبررستحلیلی و 

 

 مبانی نظری -۵-۵
یعنتی  semaاست که از نام یونتانی ، معناشناسی شناسیهای دانش زبانیکی از بخش»

 (۲2: ۵۹1۱)فضتیلت،  «.استت شتدهرفتهگیعنتی معنتی دادن semaino  نشتانه و فعتل

انتد شناستی را پذیرفتهصریح یا ضمنی، الگویی از زبان طوربهشناسان تقریباً تمامی زبان»

 حدفاصتلشناسی و در سر دیگر، آواشناسی قرار دارد و دستتور در آن معنی کسریکه در 

نشتی را مشتخص معناشناسی ستعی دارد آن دا» (2۳: ۵۹۳۵)پالمر، « .شودها واقع میآن

مشتتر   زبتان یهتا، عبتارات و جمتالت کند که بین کاربران زبان راجع به معنای واژه

 (۵۹۳: ۵۹1۳)یول، « .است
 

 یهماننیا -۵-۵-۵
 حستاببهدرون جملته  redundancyدر اصل کاربرد حشتو  tantology ییگوهمان»

 گرفت: ظردر ن( را ۵2۳( تا )۵۵1های )توان نمونهمی بارهنیدراآید. می

 .است شیراز ،رازیش( ۵۵1)

 .است گشته( آدم گرسنه، ۵۵۳)

 .( پدرم مذکر است۵2۳)

 یمعنتهم ة( کتاربرد واژ۵۵1از طریتق تکترار ) ییگوهمتاندر این دسته از جمتالت 

 (۵۴۳: ۵۹۳۳)صفوی،  «.است افتهی تحقق( ۵2۳( یا کاربرد شرط الزم و کافی )۵۵۳)

همراه با اصطالح تناقض آمتده  یهماننیاصطالح ا یشناسیمعندر کتاب درآمدی بر 

هتای دارای صتدم منطقتی یتا گزاره»است. در آنجا آمده استت کته:  شدهدادهو توضیح 

هتایی کته انتد؛ یعنتی همتان گزارههای دارای صدم تحلیلیاز گزاره یادسته، یهماننیا

 یهماننیاطالح شناسان اغلب دو اصشود. اما زبانشان تعیین میمعنی برحسبصدقشان 

 برحستبهایی که صدم یا کذبشان ها و جملهگزاره غیرازبهدهند تا و تناقض را بسط می

های دارای صدم یا کذب تحلیلتی است، تمامی انواع گزاره نییتعقابلشان صورت منطقی

 را نیز شامل شوند:

 .( این فرد مجرد غیر متأهل است2۲)

 .( این فرد مجرد متأهل است2۳)
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( 2۳) ةبرخوردار خواهتد بتود و جملت یهماننیا( نیز از 2۲) ةین شرایطی جملدر چن

 یهمتاننیا( بیتانگر 2۲) ةمفاد جملت کهنیابه دلیل  همآنخواهد آمد.  حساببهمتناقض 

 (22۹: ۵۹۳۵)الینز، « .( بیانگر تناقض است2۳) ةاست و مفاد جمل

 

 معنایی ةحوز -۲-۵-۵
های معنایی ی  واژه نامیتده م و کافی یا آنچه مؤلفهشرایط الز برحسبمفهوم ی  واژه »

 درواقتع (۵۳۳: ۵۹۳۳)صتفوی، « .گیتردهای معنایی مختلفتی جتای میشود، در حوزهمی

از  یادستتهنستانی کته بتین ا ةتجربعبارت است از  Semantic Fieldمعنایی  ةحوز»

 (۹۱: ۵۹1۱)فضیلت، « .است شده میتقسکلمات زبان 

 

 یقتحق ةپیشین -۲-۵
تفستیرها و  غیرازبتهبا ایتن عنتوان یافتت نشتد امتا  یامقاله شدهانجامهای طبق بررسی

توضیحاتی که در رابطه با عبارت صراط مستقیم در تفاسیر مختلف آمده استت )در ایتن 

تفاسیر مختلف در رابطه با ایتن عبتارت اختصتا  داده خواهتد  نظرمقاله نیز بخشی به 

ای بته موضتوع صتراط مستتقیم پرداختته استت بته نظتر او شد(. مدبر عزیزی در مقالته

کامل به خداست و  طوربهنفی انانیت است. مرحلة تفویض امر  ةبه صراط مرحل درآمدن»

ستروش در  (2۴: ۵۹۳۲)مدبر عزیتزی، « .حقیقت رها کردن و رأی و خویش را از یاد بردن

رالیزم دینتی بته ایتن های مستقیم به این موضوع نظر داشته و از منظر پلتوکتاب صراط

را بته تسو در خدا و انسان در قترآن صتفحاتی ایزو (۵۹1۳)سروش،  .مبحث پرداخته است

قاستم  (۵۹۳2)ایزوتستو،  .اختصتا  داده استت معنتی شتناختیبررسی صراط از دیدگاه 

مچنتین ه (۵1-۲: ۵۹1۳)بستانی،  .است به این موضوع پرداخته ة خودبستانی نیز در مقال

: ۵۹1۹)شتهیدی،  .قترار داده استت یموردبررستنایی صراط مستقیم را مع ةشهیدی حوز

1۴-۳۹) 

 

 معنای صراط مستقیم در تفاسیر مختلف -۲
استت.  شتدهانیبدر تفاسیر مختلف معانی متعدد و مختلفی برای عبارت صراط مستتقیم 

انتد اشتاره در این بخش به برخی از متون تفسیری که به عبارت صراط مستقیم پرداخته

 تتأخرشود. سعی شده است از معانی تکراری پرهیز  شده و تفاسیر بر مبنای تقتدم و می

 بررسی شوند.تاریخی 
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 نظرات مفسران متقدم -۵-۲
یقال: سترط »نای بلع باشد اصل صراط، سراط به سین است و مشتق از سَرَطَ که به مع»

 ءروف قلقله و استتعالکه در این کلمه از ح ءوجود حرف طا ةواسطبهو « ابتعله الطعام أی

و شدیده و جهریه و اطباقیه باشد که مخالف سین است که از حروف ستکون و تستفل و 

 بته الکتابة فاتح ة)تفسیر سوراند. ، او را به صاد مبدل ساختهاسترخاوه و همس و انفتاح 

در این تفسیر آمده استت کته صتراط ( ۵۲۴: ۵۹1۲، ةفاتح ةدو رساله در تفسیر سور ةمیضم

 تفستیر جتامعدر  (۵۲۹ :)همتان «.اندنیز دانستته "اعصمنا" بعضی به معنای»ستقیم را م

به سند خود از حضرت صادم )ع( روایت کرده مفضتل بتن عمتر از  هیبابوابن»آمده است 

 یستوبهصراط عبتارت از راهتی استت »نموده فرمود:  سؤالآن حضرت معنای صراط را 

یکی راه دنیا و دیگری راه آخرت. راه دنیا شتناختن معرفت پروردگار و این راه دوتا است 

و معرفت امام است که به هرکس واجب است در دنیا امام خود را شناخته و اطاعتت او را 

ها، از صراطی کته پتل جهتنم استت نماید و او را پیشوای خود دانسته و به راهنمایی آن

اعتراف، ة ستور ۵۲ ةآی ةمدر ترج تفسیر شنقشی (۵۲۲: ۵۹۲۲)قمی، « .عبور کند یخوببه

صراط  المستقیم را به راه راستت ترجمه کترده و راه راستت را همتان دیتن مستلمانی 

کردی، حقا که بنشینم فرزندان آدم را بتر  راهیبابلیس گفت: بدین که مرا »خوانده است 

استفراینی الصتراط المستتقیم را بته  (۵۳۹: ۵۹۱۴شنقشتی، )« .راه راستت، دین مسلمانی

ه سورآبادی راه راست را دین اسالم، را (۲1۱: ۵۹۳۱)اسفراینی، ی تعبیر کرده است مسلمان

: نویستدابوالفتوح می (۵۲۵۳: ۵۹1۵)ستورآبادی،  .خوانده استمحکمات قرآن و راه بهشت 

تفستیر در  (۵۲/22۴: ۵۹۳۳)ابوالفتوح رازی، « .روا باشد که به ره راست ره بهشت خواهد»
 چنتد پژوهتانقرآنراط مستقیم به معنای راه راست استت و ص»آمده است  انیالبمجمع

 :اندبرای آن آورده معنا

انتد کته صتراط کتاب خدا، از پیامبر گرامتی ) ( و امیرمومنتان )ع( نیتز نقتل کرده -۵

 مستقیم قرآن است.

 اسالم، این بیان از ابن عباس و دیگران آمده است. -2

 شد.دین استواری که جز آن پذیرفته نخواهد  -۹

 پیامبر و امامان نور، این معنا در انبوه روایات آمده است. -۴
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آنچته آمتد  ةمفهومی گسترده دارد و همت "صراط مستقیم"قعیت این است که اما وا

 نستفی (۳۳: ۵۹۳۱)طبرستی، « مصداقی از این راه درست استت. هرکدامو شود شامل می

 ( ۳۵۴: ۵۹۲2)نسفی،  .خوانده استراه راست را طریق اسالم 

 

 تا دوازده( ده) میانه یهاسدهنظرات مفسران  -۲-۲
گویتد ایتن ل تت کند و میمستقیم را به روشن تفسیر می ،در تیسیر»نویسد کاشفی می

بته بتاور  (۳۴۵: ۵۹۳۳)کاشتفی، « .روم است پس مفهوم صراط مستقیم راهی روشن باشد

فتیض کاشتانی، )مال محسن فیض کاشانی راه شترع و متذهب همتان راه مستتقیم استت 

امام همان صراط مستتقیم استت و او همتواره صتاف »گوید او همچنین می (۵۳۹: ۵۹1۲

و معرفت و شناخت او معرفتت صتراط مستتقیم  سپاردیبر مصراط مستقیم گام  یسوبه

و معرفت مشی و رهسپاری، همان مشی بر صراط مستقیم است و هر آنکته امتام را  است

ع یا کند، به مقدار نور خویش ره سپرد به فیض دختول در راه او سری بر اساسبشناسد و 

از حضرت امام سجاد »گوید: می تفسیر البرهاندر بحرانی  (۵۳۴ :)همان« .رسدبهشت می

است که ایشان فرموده بین خدا و حجت او هیچ حجابی نیست و  شده تیروا السالمهیعل

ا و صراط مستقیم و مخزن علم های خدخداوند در برابر حجتش پوششی ندارد. ما دروازه

: ۵۹1۳)بحرانتی، « گانگی او و جایگتاه استرار او هستتیم.های یاو و ترجمان وحی او و پایه

۵۳۵) 

  

 دیدگاه مفسران معاصر -۹-۲
وجود نداشته باشتد و از دیتدگاه  وتابچیپراه راست راهی است که در آن »به نظر شفیع 

)شتفیع، « .در کارهتا یافتت نشتود طیوتفرفراطاشود که در آن اعتقادی به دینی گفته می

ا  راه راستت از مجمتوع کتتاب ا  )قترآن( و رجتال »گویتد همچنین می( ۵۳۲: ۵۹۳۳

از طباطبتایی در تفستیر  (۵۳1: )همتان« .آیتدمی بته دستت)صدیقین، شهدا و صالحین( 

صراط مستقیم که صراط غیتر گمراهتان استت صتراطی استت کته »خوانیم: المیزان می

« .یابتدضتاللتی در آن راه نمی کتهچنانشر  و ظلتم در آن راه نتدارد، هتم  وجهچیهبه

گویتتد: حمتتد می ةاصتتفهانی در تفستتیر ختتود از ستتور عمتتاد زاده (۴۳: ۵۹۳۴)طباطبتتایی، 

عماد )« .نعمت معرفت و شناخت نعمت است در دنیا و آخرت یطورکلبهصراط مستقیم »

فرمتود: اهتدنا  السالمهیعلامام صادم »دارد: بیان میهمچنین  (۱11: ۵۹۳۳اصفهانی،  زاده

الصراط المستقیم ما را ارشاد به صراط مستقیم فرموده و صراط مستقیم راه روشن کوتاه 
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راه هالکتت  غیرازاینپیوندد و انداز است که به محبت خدا و دین حق می دستیبصاف 

استتناد ختود از پی مبتر  سعید هاشمی بته»کند: همچنین نقل می (۱۳۹ :)همان« .است

روایت کرده که فرمود در تفسیر صراط الذین انعمتت علتیهم ...  السالمهیعل ا صلیاکرم 

مکارم  (۱۳۴: )همان« .هستند السالمهیعلمراد از صراط مستقیم شیعیان علی بن ابیطالب 

 دیتآیبرمتکه از بررستی آیتات قترآن مجیتد  گونهآن»گوید: شیرازی در تفسیر خود می

 .، دین حق و پایبند بودن به دستورات خداستتیخداپرستهمان آیین  "صراط مستقیم"

در حتتدیثی از امتتام صتتادم : »گوینتدهمچنتین ایشتتان متتی( ۳۱: ۵۹11)مکتارم شتتیرازی، 

 (۳1و  ۳۳: )همان« .است به خدا سوگند ماییم صراط مستقیم شدهنقل

دال و احتتتراز از هتتر نتتوع و اعتتت یروانتتهیمراه مستتتقیم یعنتتی »بتته اعتقتتاد قرائتتتی 

گویتد: عالوه بتر ایتن می (۹۳: ۵۹1۳)قرائتی، « .چه در عقیده و چه در عمل وتفریطافراط

: )همتان« فرمودند، راه مستقیم، متا هستتیم.میدر روایات آمده است که امامان معصوم »

۹۵) 

 

صرراط  ةنظرات مفسرران مختلرف دربرار یبندجمعبحث و بررسی و  -۹

 مستقیم
 درواقتعاست.  شده انیبعبارت صراط مستقیم  ةسیر مختلف نظرات متفاوتی درباردر تفا

و در بتاب آن اظهتار عقیتده  اندستتهینگرمفسران هری  از دیدگاه خود به ایتن عبتارت 

و بخشی دیگر  اندکردهمصادیقی برای این عبارت ذکر  اظهارنظرها. بخشی از این اندکرده

 .اندکردهختیار را ا دو می. گاهی نیز جمع بین اینمفاهی

 جمع بین مفهوم و مصدام: 

شفیع از این گروه آخر است که صراط مستقیم را هم به معنای عصمت گرفته و هتم 

جمتع  ز سعی کرده است بین مفهوم و مصداماصفهانی نی عماد زادهبه معنای رجال ا . 

راه روشن و راهتی  صراط را  به معنای درجاییکند زیرا برای هری  مطالبی آورده است 

گرفته و درجایی دیگر با اتکتا بته روایتتی آن را شتیعیان  انجامدیمکه به شناخت نعمت 

و مال محسن فیض کاشانی نیز بین مفهتوم قرائتی  یرازی،علی )ع( دانسته است. مکارم ش

 و امامتان انددانستتهو صراط را راه اعتتدال، دیتن حتق و شترع  اندکردهو مصدام جمع 

 مصادیق صراط. معصوم را
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 مصادیق صراط -۵-۹
بحرانتتی در تفستتیر ختتود بتتر مصتتادیق صتتراط مستتتقیم تکیتته کتترده و امتتام معصتتوم را 

 آن دانسته است. یهامصدام

 

 مفاهیم صراط -۲-۹
راه بهشتت، راه استالم و استالم را  ازجملته، سورآبادی و ابوالفتوح رازی مفتاهیمی نسفی

قشی، اسفراینی و کاشفی نیز مفتاهیمی همچتون . شناندکردهمعادل صراط مستقیم ذکر 

. طباطبتایی نیتز صتراط را انتدکردهدین مسلمانی و راه روشن را برای این عبارت اختیار 

شر  و ظلم در آن راه ندارد معنا کرده است و این مفهتوم را بترای  وجهچیهبهراهی که 

ه استت و البتته بته را راه راست معنا کتردیده است. طبرسی نیز صراط مستقیم آن برگز

صراط را بته نقتل از امتام صتادم  هیبابوابنمصادیق و مفاهیم مختلف آن آگاه بوده است. 

گرفتته استت و  ایتن عبتارت را  شتودیمت)ع( به معنای راهی که به معرفت امتام ختتم 

 ی  مفهوم ابراز کرده است. صورتبه

 

 صراط مستقیم کانونیِ بررسی عبارتِ -۹-۹
گفت که بهترین روش برای در  معنایی اصطالحات قرآنی خود قترآن توان می جرئتبه

در ح و تفسیر آن آیه و اصتطال آمده سورهدر ، آیه و اصطالحی قرآن حکیمدر است. زیرا 

شتویم  روهروبتویژه بتا قترآن  باتدبیری. در حقیقت ما باید است شدهدیگر بیان  یاسوره

پراکنتده و متفترم قترآن وجتود دارد و  ظاهربه ی بین آیاتمنطقی و عقالن ایرابطهزیرا 

بعضی از قترآن »ها و یافتن حقیقت است. زیرا محقق کشف این رابطه عنوانبهوظیفة ما 

 ة، خطبالبالغهنهج)« .دهدگوید و برخی بر برخی دیگر گواهی میاز بعضی دیگر سخن می

 ایت و نتور و تبیتان کتلّخداوند متعال قرآن کریم خود را هد» دیگرعبارتبه (۵۳۳: ۵۹۹

غیتر  وستیلهبهچگونه ممکن است چیزی که خودش نور است  وقتآنمعرفی کرده  ءشی

ی کته هتدایت استت چیتزخودش یعنی قتاده و امثال او روشن شود و چطور تصور دارد 

ها شود تا او را هدایت کنند و چگونه چیزی کته ختودش بیتان خودش محتا  ابن عباس

 (۵۳: ۵۹۳۴)طباطبایی، « ها باشد تا آن را بیان کنند؟یهر چیز است محتا  سد

تکترار شتده استت شتده و بارهتا فراوان  دیتأکآن در قرآن بر یکی از اصطالحاتی که 

اصطالح صراط مستقیم است. روش ما در این مقالته ایتن استت کته طبتق آیتات قترآن 
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دارد  یهمتاننیا ةکته بتا آن رابطت را اصطالح صراط مستقیم را تبیین کرده اصتطالحاتی

 نشان دهیم.

مهم و کلیدی است که خداوند در قرآن کریم ختود  چنانآنصراط مستقیم در قرآن 

 فرماید:داند آنجا که میرا بر صراط مستقیم می

 پروردگار من بر راه راست است. یراستبه (۱۲)هود/ ﴾.إِنَّ رَبِّی عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ﴿

توان چنین استتنباط کترد کته صتراط مستتقیم )راه آیه میبنابراین با عنایت به این 

ل زش، انحراف، خطا و گناهی نیست زیترا  گونهچیهراست( راه و صراطی است که در آن 

این راه و صراط همان راه و صراطی است که پروردگار عالمیان خود بر همان راه و صراط 

بته ر آن راه قترار دارد و منزه بت صراط مستقیم، صراطی است که خداوند سبحان و است.

 فرماید:داند و میهمین، قرآن عظیم خداوند را صراط مستقیم می خاطر

رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَیَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطًا  فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی﴿

آنتان را در  یزودبه ختندیدرآوسانی که به خدا ایمان آورده و به او اما ک( ۵۳۱ء/)نسا ﴾.مُّسْتَقِیمًا
 -بته راهتی راستت -ختود  یستوبهآورده و ایشان را  درخواهدرحمت و فضلی از جانب خویش 

 کند.هدایت می

کنتد و معرفی میراه خود را صراط مستقیم انعام بار دیگر  ةهمچنین خداوند در سور

 فرماید: می

 اه پروردگار توست که مستقیم است.و این ر (۵2۲/نعاما) ﴾.طُ رَبِّ َ مُسْتَقِیمًاوَهَذَا صِرَا﴿

عالوه بر این خداوند در همین سوره برای بار دیگر راه خود را صراط مستقیم معرفتی 

 فرماید: کند و میمی

کته مستتقیم استت و این راه من است  (۵۱۹/نعاما) ﴾.وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ﴿
 .پیروی کنید ازآنپس

بنابراین وقتی صراط مستقیم راه و صراط ختود پروردگتار باشتد بنتابراین بهتترین و 

بایست به آن دست یابد. مقتام و صتراطی کته در آن ترین مقامی است که انسان میعالی

 خطا، ل زش، انحراف و گناهی وجود نخواهد داشت.

دانتد در آیتاتی ا بر راه راست و صتراط مستتقیم میقرآن حکیم خداوند ر نکهیازاپس

   فرماید:داند و میخود بر صراط مستقیم می تبعبهپیامبر اعظم اسالم را نیز 

قسم به قرآن   (۴-2/یس) ﴾.عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ إِنَّ َ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ،﴿

 .من هستی، تو بر صراط مستقیم هستی که تو از رسوالن درستیبهحکیم، 

دارد و دیگتر بتر صتراط مستتقیم بتودن پیتامبر را بیتان متی یاهیآعالوه بر این در  

 فرماید: می
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 آنچتهپس بته  (۴۹/)الزخرف ﴾.مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍإِنَّ َ عَلَى  فَاسْتَمْسِ ْ بِالَّذِی أُوحِیَ إِلَیْ َ﴿
 .بر راه راست هستیاست چن  در زن که تو  شدهیوحبه تو 

رسد پروردگار برای اطمینان قلبی بیشتر پیامبر، این آیه را بر ایشان نتازل به نظر می

کند که تو بر راه راست هستی یعنی تتو از هرگونته می یادآوریفرموده است و به ایشان 

بتاش و آنچته بته تتو  خاطرآستودهخطا، ل زش و اشتباه و گناهی مصون هستی بنابراین 

 شود را با یقین و اطمینان خاطر کامل انجام بده و عمل کن.وحی می

وقتی صراط مستقیم راه خود خدا باشد و از هرگونه ل زش مصون، بته همتین دلیتل 

آن از هرگونه خطا ل زش و گناه مصتون  تبعبهپیامبر اسالم نیز که بر راه راست قرار دارد 

صتراط مستتقیم خواهتد بتود و در  پیامبر مترادف و مساوی بتا درواقعخواهد بود. یعنی 

بتین پیتامبر و  یهمتاننیا ةحقیقت پیامبر صراط مستقیم خواهد بود. و این یعنتی رابطت

 صراط مستقیم.

ستازد به صراط مستقیم مرتبط می« علی» ةقرآن گاه پیامبر اسالم را با واژخداوند در 

 :کنداستفاده می« الی» ةهمچون آیاتی که قبالً اشاره شد و گاه از واژ

 (۵۲۵انعتام/) ﴾.مِّلَّةَ إِبْترَاهِیمَ حَنِیفًتا قُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا﴿
بگو من آنم که پروردگارم مرا به راهی راست هدایت کرده استت؛ دینتی پاینتده، آیتین ابتراهیم 

 .حنیف و او از مشرکین نبود

کته خداونتد بتا  الذکرفومبا توجه به سیام و بافت کالم و همچنین با توجه به آیات  

« علی»را معادل « الی»توان دانست میپیامبر را بر صراط مستقیم می« علی»استفاده از 

نمایانگر مداومت و حرکت و دائمتی « الی»در این آیه و آیات مشابه دانست. عالوه بر این 

بیانگر این نکته باشد که خداونتد خواستته « الی» ةتواند واژین می. همچناستبودن نیز 

خواستته است رسالت پیامبر و برگزیده شدن او را با صراط مستقیم یکی بداند. یعنتی می

قرآن نمونه و سابقه که پیامبری حضرت مصطفی را همان راه راست بداند. این مطلب در 

 فرماید: میحضرت ابراهیم ة مانند آنجا که دربار .دارد

رَاطٍ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى  شَاکِرًا لِّأَنْعُمِهِ﴿ تَقِیمٍ صتِ سپاستگزار  )ابتراهیم( (۵2۵نحتل/) ﴾.مُّستْ
 های او بود، خداوند او را برگزید، و به راهی راست هدایتش کرد.نعمت

که کامالً مشخص است خداوند در این آیه برگزیده شدن را با هدایت بته  گونههمان 

داند. یعنی در حقیقت برگزیده شتدن همتان صتراط مستتقیم و صراط مستقیم یکی می

صراط مستقیم همان برگزیده شدن است. این موضوع در مورد پیامبر اسالم نیتز صتادم 

شده است. خداوند  برده کاربهانعام  ةبا همین معنا در سور« الی» ةاست. عالوه بر این واژ
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ز پیامبرانی همچون ابتراهیم، استماعیل، یعقتوب و نتوح و در این سوره پس از نام بردن ا

   فرماید:داوود و سلیمان و ایوب و موسی و هارون و ... می

تَقِیمٍ وَاجْتَبَیْنَتتاهُمْ وَذُرِّیَّتتاتِهِمْ وَإِخْتتوَانِهِمْوَمِتتنْ آبَتتائِهِمْ ﴿ رَاطٍ مُّستتْ  ﴾.وَهَتتدَیْنَاهُمْ إِلَتتى صتتِ
برتتتری دادیتتم و آنتتان را  انیتتبرجهانبرادرانشتتان برختتی را و از پتتدران و فرزنتتدان و  (1۳/نعتتاما)

   .برگزیدیم و به راه راست راهنمایی کردیم

 نیچنتنیاو  آمتدهدر این آیه نیز برگزیده شدن و هدایت همراه بتا صتراط مستتقیم 

دیگتر نیتز مشخصتاً  یاهیتآو در  استتبرگزیده شدن همان صراط مستقیم  که نمایدمی

دانتد کته در ارتبتاط مستتقیم بتا می بته صتراط مستتقیم شدهتیهداموسی و هارون را 

 :شدن ایشان است گزیدهبر

 و هر دو را به راه راست هدایت کردیم. (۵۵1صافات/) ﴾.وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ﴿

نتایی مع ةحتوز یهایهماننیابا توجه به آنچه گفته شد در ادامه به تحلیل و بررسی 

 شود.پرداخته می صراط مستقیم

 

 معنایی صراط مستقیم ةحوز یهایهماننیا -۴-۹
در قرآن حکیم بر صراط مستقیم قرار گرفتن فقط مخصو  پیامبران نیست بلکته دیگتر 

توانند بر صراط مستقیم قرار بگیرند. با توجه به، بر صراط مستقیم بتودن ها نیز میانسان

آن در  تبعبتهحمد و  ةدر سور ﴾لصراط المستقیما هدناا﴿ خدا و پیامبر اسالم، القای دعای

زیرا خداونتد ختود بته زبتان  ،کندنماز، عشق بیکران خداوند را نسبت به انسان ثابت می

ترین مقام به خود، باال ببرد. ایتن انسان گذاشته است که از او بخواهیم که ما را تا نزدی 

ن استت بته همتین دلیتل کند. یعنتی ختدا عاشتق انستامطلب عاشقی خدا را اثبات می

خداونتد  کته یزمتان ،ترین جایگاه صعود کند. در داستان خلقتخواهد انسان به عالیمی

دمد به همه مالئکته دستتور کند و از روح خویش بر او میمسنون خلق می حمأآدم را از 

ابلتیس. خداونتد از ابلتیس  جزبتهکننتد دهد که بر آدم سجده کنند همه ستجده میمی

 ه چه مانع شد که بر آدم سجده نکنی؟ ابلیس در جواب گفت:پرسد کمی

نُونٍ قَالَ لَمْ أَکُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَت ٍ﴿ متن بترای  (۹۹/لحجترا) ﴾.مَّستْ
 .کنمینمسجده  یادهیآفربشری که او را از گلی خش ، از گلی سیاه و بدبو، 

اما ابلیس از خداوند تتا روزی کته آدمتی  راندیمه خویش سپس خداوند او را از درگا

تتا روز   (۹1الحجر/) ﴾یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴿ خواهد اما خداوند تاشود مهلت میبرانگیخته می
 .و وقت معلوم
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گویتد متن همته آدمیتان را دهد. سپس شیطان به خداونتد میبه ابلیس فرصت می 

بنتدگانی کته از مخلَصتین  جزبته (۴۳الحجتر/) ﴾ َ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَعِبَادَ إِلَّا﴿کنم گمراه می
 باشند.

تَقِیم ﴿فرماید: خداوند نیز در جواب می رَاط  عَلَتیَّ مُستْ ایتن   (۴۵الحجتر/) ﴾.قَالَ هذا صتِ
  اخال  همان صراط مستقیم من است.

صتراط  توان نتیجه گرفت که مخلصین کسانی هستتند کته بتراین آیات چنین می از

توان چنین دانست کته مخلصتین همتان صتراط مستتقیم مستقیم قرار دارند و البته می

همتین  ةتوان همان صراط مستقیم دانست. در ادامهستند و به عبارتی اخال  را نیز می

ها تسلطی داشته باشد تواند بر آنداند که شیطان نمیرا کسانی می« عباد»آیات خداوند 

لْطَان  ﴿داند. ادان را پیروان شیطان میو خداوند تنها مردم ن إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَ َ عَلَیْهِمْ ستُ

 بته جتردر حقیقت تو بر بندگان من تسلطی نداری،  ( ۴2/الحجر) ﴾.الْ َاوِینَ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ َ مِنَ
 .افراد نادانی که از تو پیروی کنند

خداونتد باشتند تستلطی  ةط بنتدابلیس بر عباد یعنی کسانی که فقتط و فقت نیبنابرا

شوند که همتان صتراط مستتقیم ندارد و از این رهگذر است که عباد همان مخلصین می

هستتند و هتم در محتور  بتاهمهستند. یعنی عباد، مخلصین و صراط مستتقیم مستاوی 

جانشتینی متترادف بیاینتد و هتم در محتور  عنوانبتهتوانند در کنتار هتم می ینینشهم

ابلیس تسلطی بر او نداشته باشد از هتر گنتاهی  که هم بنشینند. کسی یاجبهتوانند می

بتودن معتادل صتراط مستتقیم آمتده مبرا و منزه است. در آیات متعددی بندگی و عبتد 

 است:

تَقِیم  إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ﴿ رَاط  مُّستْ در حقیقتت ختدا  (۱۵/)آل عمتران ﴾.هَتذَا صتِ
 .و شماست او را بندگی کنید که راه راست این استمن  پروردگار

متن  پروردگاردر حقیقت خدا  (۹۲/)مریم ﴾.تَقِیم هَذَا صِرَاط  مُّسْ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ﴿
 .و شماست او را بندگی کنید که راه راست این است

 ا بندگی کنید، راه راست این است.و اینکه مر (۲۵/س)ی ﴾.هَذَا صِرَاط  مُّسْتَقِیم  وَأَنِ اعْبُدُونِی﴿

تَقِیم  هَتذَا اللَّهَ هُوَ رَبِّی وَرَبُّکُتمْ فَاعْبُتدُوهُإِنَّ ﴿ رَاط  مُّستْ در حقیقتت ختدا  (۲۴/لزخترفا) ﴾.صتِ
 بندگی کنید که راه راست این است.من و شماست او را  پروردگار

ش و چه بته معنتای بنتدگی بگیتریم عبد را چه به معنای پرست ةما واژ ،در این آیات

باشد. زیرا این نوع از بندگی نتوعی استت  نظر موردباید نوعی خا  از پرستش و بندگی 

عَبّتدَ »ختوانیم: فرهن  واژگان الرائد، میکه همان صراط مستقیم دانسته شده است. در 

: 2،   ۵۹۳۹)مستعود، « .کترد فرشستن الطریق: راه را کوبید و همتوار کترد،  -۵تعبیداً 
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مریم خداوند  ةخود قرآن است. در سور« عبد» ةما بهترین راهگشا برای در  واژا (۵۵۱1

بلکه هتیچ . (۳۹/)مریم ﴾.اًإِلَّا آتِی الرَّحْمَنِ عَبْد إِن کُلُّ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴿فرماید: می
 .است ربردافرمانة و زمین نیست جز آنکه خدا را بند هادر آسمانموجودی 

شویم که بندگی در نظر پروردگار تسلیم محض خداوند با توجه به این آیه متوجه می

پروردگار عالم هستند. آب،  یوچراچونیبها و زمین تسلیم بودن است. زیرا تمام آسمان

عناصر کامالً تسلیم خداونتد هستتند و عبتد حتق و بتر صتراط  ةخا ، آتش و باد و هم

از بتر صتراط مستتقیم بتودن  گونتهنیاین نوع از عبد بتودن و مستقیم هستند اما چون ا

و اکراه است پاداش و پادافراهی ندارد ولی چون انسان بتا هتدایت حتق و اراده و  اجباربه

شتود و ن و پادشاه جهتان میلطاتواند دست یابد بنابراین سانتخاب خود به این مقام می

 برجهتتانشتتود و پروردگتتار می« ةخلیفتت»یابتتد و دختتل و تصتترف در عتتالم را می« اذن»

استت و انستان « امتانتی»یابد و از این طریق عالم در دست انسان همچون می« والیت»

« ولتی»بزرگ را بر عهتده دارد پتدری کته ای ست که سرپرستی خانوادههمچون پدری ا

 است یعنی هم دوست است و هم رهبر و سرپرست.

اوند است و همچنین کستی استت خد یوچراچونیبپس عبد یعنی کسی که تسلیم 

کسی هم در صراط مستقیم است و هتم  نیچننیااست  افتهیدستکه به نهایت اخال  

ة عبد به معنتای بنتد»خودش صراط مستقیم است و این یعنی تسلیم محض حق بودن. 

گویتد: است کته در ل تت راغتب می وخمچیپانداز و بدون  دستیبراه صاف  ،رام، تسلیم

 اندازدستتطریتق معبتد یعنتی راه صتاف و بتی  -ما یوحی ل لَّذَمُ أی د بَّعَمُ ویقال طریق 

 بردارفرمتانروشن و هموار و نرم و رام و صاف؛ انسان رام و معبد یعنی تسلیم و مطیتع و 

است توحید در عبادت هم این است که بنده غیر از خدای خالق خود کسی را نشناسد و 

 عماد زاده)« .خود باشدة فقط مطیع و منقاد معبود یگان و اوردیفرونبرابر کسی  میسر تسل

 (۱۴۹و  ۱۴2: ۵۹۳۳اصفهانی، 

ها و زمتین استت را تستلیم خداونتد عمران صراحتاً آنچه در آستمانة آلسور 1۹ ةآی

 ترروشتنعبد برای ما  ةبا در کنار گذاشتن این دو آیه معنای حقیقی واژ نیبنابرا .داندمی

 وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا وَإِلَیْتهِ﴿است:  نینچنیامتن آیه . شودمی

او رجتوع  یستوبهتسلیم خداوند است و  ناخواهخواهو زمین است  هادر آسمانهرکه  ﴾.یُرْجَعُونَ
 خواهند کرد.

و جانشتینی  ینینشتهمدر محور « اسلم»ة واژ ،با عنایت به این آیه کهنیادیگر  ةنکت

 ةو از این طریق برابر با صراط مستقیم و مخلصین است در آیات آخر ستور« عبد»معادل 

کسی  کهیطوربهعبد معادل و برابر با نفس مطمئنه آمده است.  ینینشهمفجر در محور 
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گیرد. بتدین طریتق نفتس عباد و اهل بهشت قرار می ةدارای نفس مطمئنه باشد در زمر

 شوند.می یهماننیا ةوارد رابط مطمئنه و جنَت نیز

وَادْخُلِتی ، فَادْخُلِی فِی عِبَتادِی ارْجِعِی إِلَى رَبِّ ِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً، یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ،﴿

و در میان  پروردگارت برگرد یسوبهای نفس مطمئنه، خشنود و راضی  (۹۳-2۳/)فجر ﴾.جَنَّتِی
 طو در بهشتم داخل شو. بندگان داخل شو

شتوند و عبتاد عباد برای متا شتناخته می ةواسطبهپس واژگان نفس مطمئنه و جنت 

شود که ما معنتای ایتن دو واژه را در ارتبتاط بتا واژگتان صتراط مستتقیم و می یاحلقه

 مخلصین و اسلم دریابیم.

دل هتم جنتت را معتا طبق آیة فوم داخل شدن در عباد و داخل شدن در که آنجا از

وارد  یهمتاننیا ةمتقین نیز به این حوز ةکلیدی جنت، کلم ةواژ وسیلهبهقرار داده است. 

استت  شده آمادهقرآن کریم آمده است که جنت برای متقین  یجایجاشود. زیرا در می

که جایگاه عباد استت. بترای نمونته در  طورهمانو این یعنی، جنت جایگاه متقین است 

 نت و متقین کامالً مشهود است.ج ةآیات ذیل رابط

بگو  (۵۱/)فرقان ﴾.اًجَزَاءً وَمَصِیر کَانَتْ لَهُمْ  قُلْ أَذَلِ َ خَیْر  أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴿
استت کته آن بهشتت  شتده دادهآیا این )جهنم( بهتر است یا بهشتی ابدی که به متقین وعتده 

 .تپاداش و منزل ایشان اس

ین همان بهشتی است کته متا ا (۲۹/)مریم ﴾.تِلْ َ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن کَانَ تَقِیًّا﴿
 گردانیم.بندگان پا  و متقی خود را وارث آن می

آرند تتا آن روز بهشت را برای اهل تقوا نزدی  و  (۹۵/م) ﴾.وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ﴿
 .هیچ دور از آن نباشند

مَاوَاتُ﴿ هَا الستَّ -)آل ﴾.وَالْتأَرْضُ أُعِتدَّتْ لِلْمُتَّقِتینَ وَسَارِعُوا إِلَى مَ ْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضتُ

 ةهمت آنبهشتتی کته پهنتای  یستوبهم فرت پروردگتار ختود و  یسوبهبشتابید  (۵2۹/عمران
 برای پرهیزگاران است. ها و زمین است و مهیاآسمان

 که جایگاه عباد بود. طورهمانطبق این آیات جنت جایگاه متقین است 

به همین روش در آیات دیگری از قرآن کتریم کلمتات کلیتدی دیگتری ماننتد قلتب 

همدیگر را کامالً پوشش  کهیطوربهگیرند سلیم، مقربون و سابقون در این حوزه قرار می

کنند. در آیاتی که خواهد آمد ایتن را بین خود برقرار می یهماننیا ةدهند و ی  رابطمی

 ةستور 1۳و  11رابطه و ارتباط منطقی بین این واژگان مشخص خواهتد شتد. در آیتات 

     ﴾.إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ یوْمَ لَا یَنفَعُ مَال  وَلَا بَنُونَ﴿شعرا آمده است: 
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خداونتد  یستوبهپا   یبادلکسی که  جزبه سودی ندارد روزی که مال و فرزند هیچ
 .بیاید

بهشتتت بتترای و  (۳۳/ء)الشتتعرا ﴾.وَأُزْلِفَتتتِ الْجَنَّتتةُ لِلْمُتَّقِتتینَ﴿ فرمایتتد:ستتپس بالفاصتتله می
 .گرددیمپرهیزگاران نزدی  

فایده دارد و نتافع استت در قیامت تنها چیزی که برای ما کند این آیات مشخص می

بعد که بالفاصله بهشت را برای متقین آراسته و نزدیت   ةو از آی استسلیم داشتن قلب 

 داند روشن و واضح است که منظور از دارندگان قلتب ستلیم همتان متقتین هستتند.می

واژگان سابقون و مقربون نیز در این حلقته و میتدان قترار  ،جنت ةواژ ةواسطبههمچنین 

أُولَئِ َ الْمُقَرَّبُتونَ، فِتی جَنَّتاتِ ، السَّابِقُونَ السَّابِقُونَوَ﴿فرماید: گیرند زیرا قرآن کریم میمی

همان مقربان هستند که در بهشت  هاآن، اندمقدمگیرندگان و سبقت (۵2 -۵۳/)الواقعه ﴾.النَّعِیمِ
 پرنعمت ساکن هستند.

فجر که در این مقاله آمد عبتاد و جنتت معتادل  ةدر آیات آخر سور کهنیابه اعتبار  

 التذکرفومسابقون و مقربون در جنت طبق آیات  گرفتنه شده بودند. با قرار دم قرار داه

 شوند.ما وارد می یهماننیا ةاین واژگان نیز معادل جنت بوده در حوز

یریگجهینت -۴  
صراط مستقیم یعنی راهی که در آن هیچ انحتراف و کجتی و کاستتی و تتاریکی وجتود 

خداونتد و پیتامبر استالم، متقتین، عبتاد، مخلَصتین و ندارد. صراط مستقیم صراط خود 

... نیز صتراط مستتقیم  مقربین است. همچنین قرآن، اسالم، نفس مطمئنه، قلب سلیم و

... خودِ صراط  است. از طرفی روشن شد که پیامبر ) (، علی )ع(، معصومین و متقین و

هیم صتراط مستتقیم مستقیم هستند. بنابراین صراط مستقیم دو وجه دارد که شامل مفا

 شود.و مصادیق صراط مستقیم می

دارای مقتام  السالمعلیهم اطهار ةو ائممستقیم بودن، پیامبر اسالم  در صراط به اعتبار

عصمت و از گناه و ل زش مبرا هستند همچنین متقتین و مخلصتین و عبتاد نیتز از ایتن 

ر ایتن مقالته آورده شتده ویژگی برخوردارند. عالوه بر این، بین تمام کلمات کلیدی که د

برقرار است. یعنی متقین همان صراط مستتقیم، صتراط مستتقیم  یهماننیا ةاست رابط

همان عباد، عباد همان مخلَصین، مخلصین همان جنت، جنت همان کسانی هستند کته 

 ة. بترای مثتال اگتر متا، ده واژهتذا یعلدارای قلب سلیم و نفس مطمئنه هستند و قس 

است بتا  گرفتهر قراکانون  عنوانبهن داشته باشیم، اصطالح کلیدی که کلیدی و ی  کانو

است و از طترف دیگتر هتر یت  از واژگتان  یهماننیا ةتمامی واژگان کلیدی دارای رابط
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بتا دیگتر واژگتان  قرارگرفتهکانون  عنوانبهکه  یاواژهبا  یهماننیا ةکلیدی عالوه بر رابط

کلیدی اول با سایر واژگتان کلیتدی  ة. یعنی واژستنده یهماننیا ةنیز دارای همین رابط

دارد و این خصوصیت شتامل واژگتان کلیتدی دوم، ستوم تتا دهتم نیتز  یهماننیا ةرابط

را در کتانون  جنتت ایتمتقین یا قلب سلیم یا نفس مطمئنته  ةشود. یعنی اگر ما کلممی

 شود.ثابت می یهماننیا ةها رابطقرار دهیم بین تمام آن

شود کته خداونتد خواهتان ثابت می ﴾اهدنا الصراط مستقیم﴿به اعتبار دعای همچنین 

الهی برسند و از طرف دیگتر عشتق  ةاین است که همه مسلمین به مقام عصمت و خلیف

 کند.بیکران خداوند را به آدمی اثبات می

 

 منابع

هاالف( کتاب  
 قرآن کریم. -۵

قتم:  ،محمد دشتی، چاپ ستوم ة، ترجمبالغهالنهج(، ۵۹1۱) ،علی نیرالمؤمنیام، طالبیاب -2

 چاپ دفتر تبلی ات اسالمی. نیالدشهابنشر 

روض الجنران و رو   (،۵۹۳۳) ،الفتوح رازی، حسین بن احمد بن الخزاعی النیشتابوری ابو -۹

ناصتح،  یمهتد محمتدیتاحقی و  جعفر محمد، به کوشش و تصحیح الجنان فی تفسیرالقرآن

 های اسالمی آستان قدس رضوی.نیاد پژوهشچاپ دوم، مشهد: انتشارات ب

 :، تصتحیحتاج التراجم فی تفسیر القرآن للعراجم(، ۵۹۳۱) ،بن طاهر اسفراینی، شاهفور -۴

 خراسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی فرهنگی. اکبر یعلنجیب مایل هروی و 

، شتتمآرام، چتاپ هاحمتد  :، مترجمخدا و انسان در قرآن(، ۵۹۳2) ،ایزوتسو، توشی هیکو -۱

 تهران: نشر شرکت سهامی انتشار. 

ظمیان و علی گنجیتان و رضا نا :مترجمان ،تفسیر روایی البرهان(، ۵۹1۳) ،بحرانی، هاشم -۲

 های عمومی کشور.، چاپ اول، تهران: نشر کتاب صبح، نهاد کتابخانهصادم خورشا

کورش صتفوی، چتاپ  ةترجم ،یشناسیمعن(، نگاهی تازه به ۵۹1۳) ،پالمر، فران  رابرت -۳

 . نشر مرکزششم، تهران: 

(، ۵۹1۲) ،فاتحره ةدو رساله در تفسیر سرور ةمیضم به الکتابة فاتح ةتفسیر سور -1

 آشتیانی، چاپ چهارم، قم: موسسه بوستان کتاب. نیالد جاللسید  :قیتعلمقدمه و تصحیح و 

یاحقی،  محمدجعفر :تصحیح ،مگزاره ای از بخشی از قرآن کری ،(۵۹۱۴) شنقشی،تفسیر  -۳

 چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد فرهن  ایران.
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فرهنگتی ة ، چاپ پنجم، تهران، موسستهای مستقیمصراط ،(۵۹1۳) ،سروش، عبدالکریم -۵۳

 صراط.

تفسریر التفاسریر مشرهور بره تفسریر  ،(۵۹1۵) ،، ابوبکر عتیق نیشتابورییسورآباد -۵۵

 چاپ اول، تهران: نشر نو. ، تصحیح سعیدی سیرجانی،سورآبادی

موالنا محمد یوسف حسین پتور،  :مترجم ،تفسیر معارف القرآن(، ۵۹۳۳) ،شفیع، محمد -۵2

 احمد جام. االسالم خیشچاپ اول، تهران: انتشارات 

 ، چاپ اول. تهران: نشر سوره مهر. یشناسیمعنبر  یدرآمد(، ۵۹۳۳) ،صفوی، کورش -۵۹

موسوی همدانی، بتا  محمدباقر ة، ترجمتفسیر المیزان(، ۵۹۳۴)، نیمحمدحسطباطبایی،  -۵۴

 مقدمه جوادی آملی، چاپ پنجم، قم: انتشارات دفتر انتشارات اسالمی.

آیات و تحقیتق و نگتارش  ةترجم ،انیالبمجمع (،۵۹۳۱) ،طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن -۵۱

 علی کرمی، چاپ اول، تهران: انتشارات فراهانی. پژوهقرآناز 

تهتران: نشتر کتتاب  ،چاپ اول ،حمد ةتفسیر سور(، ۵۹۳۳) ،د زاده اصفهانی، حسینعما -۵۲

 طوبی.

کرمانشتاه:  ، چاپ اول،معناشناسی و معانی در زبان و ادبیات(، ۵۹1۱) ،فضیلت، محمود -۵۳

 نشر دانشگاه رازی.

الترحیم عقیقتی  زیر نظر عبد تفسیر شریف صافی،(، ۵۹1۲) ،محسن فیض کاشانی، مال -۵1

عالی مرکز تخصصی تفسیر علوم قرآنی، چتاپ اول،  ةیشی با همکاری جمعی از فضالی دوربخشا

 قم: دفتر نشر نوید اسالمی. 

هتایی ، چاپ بیستم، تهران: نشر مرکز فرهنگی درستفسیر نور(، ۵۹1۳) ،قرائتی، محسن -۵۳

 از قرآن.

یر امتام عیاشتی و از تفست شتدهیآورجمتع، تفسیر جامع(، ۵۹۲۲) ،قمی، علی بن ابراهیم -2۳

تفسیر علی بن ابراهیم قمی به قلم ابراهیم بروجردی، چاپ هفتتم،  ةکتب اخبار به انضمام ترجم

 تهران: نشر عصر ظهور و جلیل.

تصحیح جواد عباسی، چاپ جواهر التفسیر، (، ۵۹۳۳) ،کاشفی سبزواری، حسین بن علی -2۵

 اول، تهران: نشر میراث مکتوب.

کورش صفوی، چتاپ اول،  ةترجم زبان، یشناسیمعندرآمدی بر (، ۵۹۳۵) ،الینز، جان -22

 تهران: نشر علمی.

رضتا انزابتی  ة، ترجمتفارسری -الرائد فرهنگ الفبایی عربی (،۵۹۳۹)، مسعود، جبران -2۹

  .مشهد: انتشارات آستان قدس رضویجلد دوم، نژاد، چاپ اول، 
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دربارة قرآن مجیتد،  یاتازهو بررسی  تفسیر ،تفسیر نمونه(، ۵۹11) ،مکارم شیرازی، ناصر -2۴

چاپ پنجاه و هفتم، تهتران: نشتر  ،نظر ناصر مکارم شیرازی با همکاری جمعی از نویسندگان زیر

 الکتب االسالمیه. دار

کهن بره  ةتفسیر نسفی )ترجم ،(۵۹۲2) ،بن محمتد الحفص نجم الدین عمر نسفی، ابو -2۱

جتوینی، چتاپ دوم، تهتران:  الته زیتعزح ، تصتحی(آیات ةمیضم بهفارسی موزون و مسجع 

 انتشارات بنیاد قرآن.

 علی بهرامی، چاپ اول، تهران: نشر رهنما. ة، ترجمبررسی زبان(، ۵۹1۳) ،یول، جر  -2۲

 

 ب( مقاالت

هرا و مصرادیق تفسیر و مفاهیم: معنا و ویژگی»(، ۵۹1۳بستانی، قاسم و کرئی، زهترا، ) -۵

.           ۵1-۲، صتص ۲۳ ةبینتات، ستال هفتدهم، شتمار ة، مجلت«صراط مستقیم در قررآن کرریم

                                                                                    
، «حوزة معنایی صراط مستقیم در بیان قررآن کرریم»(، ۵۹1۹شهیدی، سید مهدی، ) -2

 .۳۹-1۴، صص ۵۱ ةحقوم اسالمی، سال پنجم. شمار ةپژوهشنام ةمجل

، «راه راست: تفسیر آیه اهردنا الصرراط المسرتقیم»(، ۵۹۳۲مدبر عزیزی، غالمرضتا، ) -۹

 .2۳-2۴پنجم، صص  ةتربیت تهران، سال سیزدهم، شمار ةمجل
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