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 چکیده
هـای متتفـ ،    برانگیزی است که پیوسـته در وـوزه   صراط مستقیم یکی از موضوعات چالش

عربـی و   الـیین  محیـی  میان، این در .بوده استمفسران نظران و  ، صاوبمحققاند توجه مور
  تحفیل دیـیااه  ،انی. هیف این مقاله ای به این موضوع، نشان داده عنایت ویژهپس از او  عارفان
صراط مستقیم است کـه بـا    دربارۀاو  عرفانی های نظریه شاروان از برخی و عربی ابنعرفانی 

ایـن تحقیـب بـه صـورت      هود مطـر  شـیه اسـت.   سورۀ  56آیۀ یکرد عرفانی به توجه به رو
انقطاع عذاب از جهنمیـان   محورهای مورد بحث در آن، .تحفیفی انجام ارفته است -توصیفی

بیون خروج از جهنم و نیز تقسیم صراط مستقیم به سفوکی و وجودی، و تفاوت قایل شـین  
هـا( اسـت.    هـای رب  )صـراط  "صـراط مسـتقیم  "( و هللا)صـراط   "الصراط المستقیم"میان 
مستقیم وجـودی کـه     صراط عارفان، اویای این است که براساس نظر جستار نیاهای  یافته

موجـودات   ۀاونه تمایز و تفاوتی مربـوط بـه همـ    در قوس نزولی خفقت قرار دارد، بیون هیچ
شـود و تنهـا    به قوس صعودی خفقت مربوط می "مستقیم سفوکی  صراط"که  است، در والی

 ،هـا از سـایر موجـودات اسـت     تنها وجه تمایز انسـان  نه ،درواقع ، و ها اختصاص دارد به انسان
 همچنـین، در راه رسیین به کمال انسـانی اسـت.   انسانی هر مرتبۀ مقام و کننیۀ بفکه تعیین 

و  ،از اهل نار برداشته خواهی شـی  دلیل سابب بودن رومت خیا بر غضب او سرانجام، عذاب به
 یابنی. با وجود بودن در جهنم، از آالم و عذاب آن، رهایی می

 .الیین عربی ، صراط مستقیم، محییعربی ابنعرفانی  های نظریه ، رب، شاروانهللا :ها کلیدواژه
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 مقدمه

إِنَّ لِفْقُـرْآنِ بططْنـاو وط   »ای فرمودنـی:   امام باقر )ع( در پاسخ به پرسـش جـابر در تفسـیر آیـه    
از روایاتی از ایـن قبیـل کـه     .[192، ص27؛ ج15] 1«وط لطهُ ظطهْرٌ وط لِفظَّهْرِ ظطهْرٌ  طْنٌبط  لِفْبططْنِ
باشنی و از سوی دیگر، ویژای خاص قرآن  مبتنی بر ذوبطون بودن قرآن کریم میسو  یک

 آن به( ع)صادقالفاظ و عبارات مجازی است و امام  ،اشاره ،مجیی که استفاده از زبان رمز
 ؛28] «اسـت  وقـایب  و لطـای   اشارات، عبارات، بر مشتمل قرآن»: انی فرموده اشاره چنین
 شـیه  مشـهور  عرفـانی  تفسـیر  بـه   که شی تفسیر در ای شیوه ساززمینه ،[278ص ،75ج

 تسـتری،  سـهل  تفسـیر : جمفه آن از که آمیه وجود هب زمینه این در بسیاری آثار و  است
 بـه  که الحکم فصوص شار  کاشانی بیالرزاقع تفسیر سفمی، التفسیر وقائب نسفی، تفسیر

بـه او نسـبت داده    غفـ   عربـی معمـوالو بـه    الیین ابـن  های محیی سویی با آموزه جهت هم
 االشـارات  لطـائ   تفسـیر صیرالیین قونوی،  القرآنام تفسیر فی اعجازالبیانشود و نیز  می

نتجـوانی،   الغیبیـه  ی مفـات  و االلهیـه  فـوات  روزبهان بقفی شیرازی،  البیان عرائسقشیری، 
سـییوییر   البحرالتضـم  و االعظم محی عجبیه،  ابن بحرالمیییوقی بروسوی،  البیان رو 
صـفی عفیشـاه و    منظـوم  تفسیرانابادی،  السعاده بیان تفسیرمیبیی،  االسرار کش آمفی، 
   نصرت امین اصفهانی و ... سییه العرفان متزن

تردیی باعث خروج از ظـاهر   تأویل عرفانی، بی ،عبارت بهتر این روش تفسیر قرآن یا به
و الفاظ آیات و ارایش به بیان معانی باطنی و تطبیب یا تحمیل آرای عرفانی و شـهودی  

عربـی بـر آثـار     در این میان، تأثیر عظـیم آرای ابـن   .[44؛ ص10بر معنای آیات اردیی ]
انـی، امـری    اقیام نمودهتصوف و عرفان  ۀزمینهایی در  کسانی که بعی از او به تألی  کتاب

این نوع تفسیر از آیات قرآنـی بـه    ۀسابق ،چشمگیر و واقعیتی غیر قابل انکار است. ارچه
رووـانی و   ۀبرجسـت فرهنگـی، سـیمای    برازنیۀوجود » ،شود عربی مربوط می پیش از ابن

عربی، جماعت کثیری از رجال عفـم و دیـن را    معنوی و شتصیت عمیب و کثیراالبعاد ابن
سوی خود کشانیی که بـه   و وکمت بودنی، به رخی از آنان در داراالسالم از اعالم عفمکه ب

هـای  اونه که از نوشته آن .[558؛ ص13« ]آثار و نقادی افکارش پرداختنی ۀجی به مطالع
متن قرآن کریم، به کار بـرده   دربارۀ، وی روش تعبیر رمزی را شود استنباط میعربی  ابن
کرده  کش وقایقی است که خود او از طریب یک زبان رمزی  از مشحون وی آثار و است
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های درونی آن وقـایب ضـروری اسـت تـا      ها نفوذ به الیه و بییهی است که برای فهم آن
های خـارجی کفمـات    الفاظ و صورت  معانی رمزی و زوایای باطنی و ناپییا، از پس وجاب

   . [109؛ ص30] شودو وروف آشکار 
آنچـه   کنـی، این نکته تأکیی می به ،مواضع متتففی از آثار خویشعربی مکرر و در  ابن

انی نـه از روی تـیبر و همـواره یـادآور ایـن       دست آورده داننی از راه ذوق به می "هللااهل "
دسـت آمـیه و    که معرفت یاران وی از راه وهب که همان فیض الهی است بـه  ،نکته است

 درسـتی  در بی،یا و فساد در انییشه راه میآنان را با انییشه، کاری نیست؛ چون نادرستی 
، 2، ج735،  678، 461، 360، 274، 261، ص1؛ ج5، 28؛ ص4] کرد تردیی توان می آن
 .[160؛ ص7،  6، ص2؛ ج6، 252، ص3، ج595، 523، 316، 299ص

استنباط و اشارات قیسـیه   ۀمقولغالبا تأویل را از  ،و شااردان مکتب او عربی ابنالبته 
کننی! بفکه معانی تـأویفی   ها با عنوان تأویل یاد می داننی و کمتر از آن یبیه میو رموزات غ

به معـانی فیضـی و    ،خود را معانی اشاری و رمزی دانسته و از این نوع تبیین معانی قرآن
کننی که مبتنـی بـر عفـوم الهـامی و وهبـی       معانی القائی غیبی یا تفقی رووانی تعبیر می

  .[141؛ ص27لینی غیبی است ]
هـای   توانست پایـه  ،با ابتکار خویش با تففیب نکات متعید عرفانی و ااه وییثی عربی ابن

قیمـت خـویش    های رنگارنـ  آن را در آثـار متعـید و ذی    و جفوه نهاده عرفان نظری را بنا
عربـی را پـیر عرفـان     وـب، ابـن   معرض نمایش بگذارد و از این جهت بسیاری از افراد، بـه  به

محـض و عرفـان    ۀیعـ هـای وی فقـ  بـه مابعیالطب    انی. نوشته عفمی دانستهتصوف یا نظری 
وییث، معنـای آداب و شـعائر دینـی، عفـوم سـنتی       و تفسیر قرآنۀ دربار ، بفکهپردازد نمی

هـا   آن ۀاعم از عفم اشارات و رموز، معنای رمزی وروف الفبـای عربـی و... کـه همـ     ،متتف 
 مطالـب  وجـود  بـا . [29صـیل بحـث کـرده اسـت ]    تفنیز به ماهیتی باطنی و عرفانی دارنی 

 اسـت،  شـیه  نوشـته  مستقیم صراط موضوع پیرامون مقاله، و کتاب قالب در که ای استرده
 هـای  نظریـه ترین  از مهم یکی که مستقیم صراط موضوع که است این در مقاله این اهمیت
قصـی بـر آن    ،اینجـا در . ایـرد  است، در آثار عرفانی مورد مطالعه و تحقیب قرار می عربی ابن

پیرامـون صـراط مسـتقیم، شـر  و توضـی        عربی ابناست که عالوه بر بیان دییااه تأویفی 
، عبـیالرومن جـامی، وسـین    عبـیالکریم جیفـی  وی ازجمفه:  های نظریه شاروان از برخی
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اسـماعیل  محمی پارسا، داوود قیصری،  کاشانی، خواجه ابوالعالء عفیفی، عبیالرزاقخوارزمی، 
 .  کنیماله خمینی را نیز بررسی  رو و  وقی

 بحث و بررسی

هـای   دارای ویژاـی  الحکـم  فصوصاکبر، کتاب  بیون تردیی در میان آثار عرفانی شیخ
ای که از زمان تألی  آن تاکنون نزد بسیاری از عارفان  اونه به ،فردی است منحصر به

وشته شیه است و وکیمان، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و شرو  بسیاری بر آن ن
نسخ خطی آنان که شر  به عربی و فارسی و ترکی می باشنی صیودوازده که بالغ بر 
؛ 1شـونی ]  داری مـی  های کشورهای اسـالمی و از آن جمفـه ترکیـه نگـه     در کتابتانه

  .[23ص
کـه هرکـیام    الحکـم  فصـوص  کتاب اانۀ هفت و بیستعربی در هر فصفی از فصوص  ابن
ای از قرآن کـریم بـه بیـان     یه انی، با استناد به آ اذاری شیه الهی نام نام یکی از پیامبران به

دلیـل پیچیـیای کـه در تفسـیر      امـا بـه   ،ها و آرای عرفانی خود پرداختـه اسـت   برداشت
آثار وی را بر آن داشته تا ضمن شـر  آرای او،   انمفسرعربی از این آیات وجود دارد،  ابن

ذوقی و عرفانی، خـود نیـز بـه تأویـل آیـات       های شارای ،های درونی با توجه به استنباط
الفـاظ اذشـته و    ۀشهود و معرفت خاص خـویش، از پوسـت   و پرداخته و با تکیه بر کش 

عربـی در فـد دهـم کتـاب      عنوان مثـال، ابـن   معانی باطنی آیات قرآن را عرضه کننی. به
لّا هُوط آخِـذٌ ناصِـیطتِها   و ما مِن دابّهٍ إِ» ۀآیبا استناد به  "فد هودی"با عنوان  الحکم فصوص

تـرین   بیـان یکـی از پرچـالش    بـه  [56 ۀآیـ  هـود،  سـورۀ « ]إِنَّ رطبّی عطفی صِراطٍ مُسـتطقیمٍ  
پرداخته است. وی ابتیا بعی از بیان عفـت   "صراط مستقیم"های عرفانی خود، یعنی نظریه
فکـل مـاش فعفـی صـراط الـرب      »بـه هـود )ع( آورده اسـت:     "وکمـت اوـیی  "انتساب 
تقیم فهو غیر مغضوب عفیهم. من هذا الوجه و ال ضالون فکمـا کـان الضـالل عارضـاو     المس

لذلک الغضب االلهی عارض و المآل الی الرومه التی وسعت کل شی و هی السابقه و کـل  
ماسوی الحب دابّه فانّه ذو رو  و ما ثم من ییبّ بنفسه و انما ییب بغیره فهو ییب بحکـم  

 ط المستقیم فانّه الیکون صراطاو االّبالمشی عفیهالتعبیه لفذی هو عفی الصرا
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 المستقیم      ظاهر غیر خفی فـی العموم انّ هلل الصراط

 فـی کبیر و صغیرعـینه     و جـهـول بــأمـور و علیم 

  2«و لـهـذا وسـعت رحمته    کل شی من حقیر و عظیم

  .[106؛ ص3]

 است: اساسی اشاره شیه ۀ ها به چنی نکت در این عبارت
کـیام   رو هـیچ  کننـی از ایـن   موجودات در صراط مستقیم رب خود ورکت می همۀ .1

   ؛مغضوب و ضالین نیستنی
 ؛ای جز ورکت در صراط مستقیم رب خود نیارنی موجودات چاره .2
شود یک امر عارضی است هم غضب الهـی   هم ضاللتی که اریبانگیر موجودات می .3

  ؛ناشی از آن
 شونی. ول رومت الهی میموجودات مشم ۀهم .4

و  "هللا"ای که در این جا بایی مورد توجه قـرار ایـرد تفـاوت میـان اسـم       اولین نکته
 است. "رب"

[ و ضـمن  199؛ ص11دانـی ]  را اوییت جمع جمیع اسماء الهی مـی  هللااسم  ،جامی
معتقی است که اقتضـای   ،اعتقاد به استغنای ذاتی وضرت وب سبحانه از عالم و عالمیان

ماء نامتناهی الهی آن است که هریک مظهری داشته باشی، تا اثر آن اسم در آن مظهر اس
در آن مظهر بر نظر مووی جفوه  -که ذات وب است تعالی شأنه -به ظهور رسی، و مسمی

هریک اسمی است از اسماء وـب سـبحانه، و ظهـور آن     "الرزاق"و  "الرومن"کنی. مثالو 
مـرزوق دارد، کـه تـا در خـارج، راومـی و مروـومی        بستگی به راوم و مرووم و رازق و

و جمیع اسماء را بر همین قیـاس بایـی    ،نباشی، راومیت ظاهر نگردد و همچنین رازقیت
است و به  ءاست که جامع جمیع اسما "هللا"اسم  ویطۀ زیراسماء وب در  ۀهم سنجیی.
 موجـودی هـر  طفبنـی،   که اسماء الهی ظهور می آنجااز . [275؛ ص11محی  است ] ههم
کمـا قیـل انّ   »آن مظهر، تـابع و مربـوب او،    و مظهر اسمی از اسماء خیاونی است و مجال

  .[184؛ ص11] 3«لکل اسم عبیاو هو ربّه، و ذلک جسم هو قفبه.
بایی توجه داشت که این تفاوت ظهوری، متناسـب بـا تفـاوت اسـتعیادها و نیازهـا و      

وجودیـه،   انی، و اعیـان  ی همه اسم یک ذاتاقتضائات هر موجودی است اار چه اسماء اله
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انی و جاری و سالک به مجری و مسفک ایشان، و ایشان منتهـی   جمفه مستنی بیان اسماء
، اسما نسبت به یکییگر تفاوت و تفاضل دارنـی و  این با وجود ؛[184؛ ص11] هللابه اسم 

 اسـماء  از یکی ۀووز در نتواهی یا بتواهی هرکس ،از نظر مقام، مثل هم نیستنی. بنابراین
شـود و   تربیتی رب او کامل مـی  ۀه ظرفیت هرکس در ووزک کرد توجه بایی و ،است الهی

اسم خـود   ۀچون در ووز ؛رسی. پس، از این نگاه، هیچ موجودی ناقد نیست به کمال می
بـا ایـن    .شـود  های دیگر نـاقد مـی   مقایسه با اسم اما در ،رسی کامل است و به کمال می

 ؛وجودات در قوس نزولی مثل هم هستنی و از نظر رتبه با هم تفـاوتی نیارنـی  م ۀهمنگاه، 
اردنـی، چنانکـه    سوی خیا بازمیبهها خیاست و سرانجام نیز  آن همۀچون منشأ وجودی 

ـ بقـره،   سـورۀ ] «انّا لفه و انا الیه راجعون»در قرآن کریم آمیه است  الـی هللا  »و  [156ۀ آی
 .[53شوری، آیه سورۀ] «تصیر االمور

بیـان شـیه اسـت کـه      ،ای در اشاره به این موضـوع  نکته ،ومی  سورۀدر کتاب تفسیر 
ربوبیت وب تعالی دواونه دانسـته شـیه اسـت:     آنجاخوانین آن خالی از لط  نیست. در 

که تمام موجودات عالم در آن شـرکت دارنـی و آن عبـارت اسـت از      "ربوبیت عامه"یکی 
جودی را از وی نقد به کمال الیب خود و در تحـت  های تکوینی که هر مو مراتب تربیت

ورکات و تطورات ذاتـی   ،جوهری ،رسانی و تمام ترقیات طبیعی تصرف همان ربوبیت می
هـا در   هریـک از آن  ،کـه  دهی. خالصـه آن  و عرضی آن در اثر تصرفات این ربوبیت رخ می

دسـت   یوانیـت و بـه  المواد و هیوالی اولی تـا منـزل و   سیر و تربیت تکوینی از منزل ماده
 «.  هللا، جل جالله ربی»دهنی که  آوردن قوای جسمانی و رووانی ویوانی، شهادت می

نـوع انسـانی اختصـاص     است که به "ربوبیت تشریعی"از مراتب ربوبیت،  ،دوم ۀمرتب 
هیایت و نشان دادن طرق  ،دارد و موجودات دیگر از آن نصیبی نیارنی. این ترتیب مراتب

 ۀها را بـه وسـیف   های سعادت و کمال انسانیت و نیز تحذیر از منافیات آن راه ۀنجات و ارائ
السالم روشن ساخت. اار کسی بـا قـیم اختیـار، خـود را در تحـت تربیـت و        انبیا عفیهم
طوری که تصـرفات اعضـا و قـوای     به ،العالمین قرار داد و مربوب آن تربیت شی تصرف رب

نی قرار نگرفت، بفکه تحت تصرفات الهیه و ربوبیه او تحت تصرفات نفسا ۀظاهریه و باطنی
 رسی. می ،کمال انسانیت که خود متتد به این نوع انسانی است ةمرتب قرار ارفت، به
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قـیم   انسان تا منزل ویوانیت با سـایر ویوانـات هـم    ،این کتاب معتقی است ۀنویسنی
قیم اختیار طی کنی؛ یکـی   ها را با رو دارد که بایی آن بوده و از این منزل دو راه در پیش
و ، «ان ربـی عفـی صـراط مسـتقیم    »العالمین است،  منزل سعادت، که صراط مستقیم رب

 .[264؛ ص19که طریب غیرمستقیم شیطان رجیم است ] یکی راه شقاوت،
های دیگـر   این تقسیم تربیت به دو نوع تکوینی و تشریعی، در ووزه ،ذکر است الزم به

 ثالو: نیز صورت پذیرفته است، م
 .2 ؛رومت رومانیه )امتننانیه، نزولـی، وجـودی(   .1رومت الهی عبارتنی از:  ۀدر ووز

 .رومت رویمیه )اکتسابیه، صعودی، سفوکی(
 .قرب سفوکی .2 ؛قرب وجودی .1قرب الهی تقسیم می شونی به:  ۀدر ووز 

 هیایت تشریعی )سـفوکی(  .2 ؛هیایت تکوینی )وجودی( .1هیایت الهی به:  ۀدر ووز
 اردنی.تقسیم می

صـراط   .2 ؛صـراط مسـتقیم وجـودی    .1صـراط مسـتقیم بـه :     ۀدر ووز در نهایتو  
 شونی.مستقیم سفوکی تقسیم می

 انواع صراط مستقیم 

ما مِن دابّهٍ إِلّا هُوط آخِذٌ ناصِـیطتِها إِنَّ رطبّـی عطفـی صِـراطٍ مُسـتطقیمٍ      » ۀاروهي با استناد به آی
[ 150؛ ص26« ]اطلطُـرُقُ اِلـيط هللاِ بِعطـیطدِ انفـاس التالئـبِ     »قول  و نیز [56ۀ هود، آی  سورۀ]

معتقینی که چون همه در صراط مستقیم قرار دارنی، نسـبت همـه در رسـیین بـه خـیا      
 ،اولیـا  ،میان انبیـا  عنوان مثال، به .کس بر دیگري مزیت نیارد نسبت یکساني است و هیچ

عمل و قیام به تکفیـ    ،عفم ،وتي وجود نیاردمقربین و دیگران تفا ۀعارفان و مالئک ،عفما
ای  معنـا اسـت و فایـیه    ها به مووی و کافر، بی شر و تقسیم انسان ،نیز ارزشي نیارد و خیر

در انزال کتب و آمین رسل نیست؛ جامي با منحرف خوانین این اـروه از افـراد، صـراط    
 کنی: مستقیم را به سفوکي و وجودي تقسیم مي

او  ۀاز ویث وجود و اواط ،در این صراط قرب خیا به بنیه :صراط مستقیم وجودي
شود و این طریقي ازلي و ابیي است که هیچ تغییر و تبـییفي در آن   بر بنیاان مطر  مي

این موضوع نـه محـیود    و ،[64ۀ آییونس،  سورۀ] «ال تطبییل لِکطفطماتِ هللاِ»چون  ،راه نیارد
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وتي  ؛در این زمینه تفاوت دارد ،موجود دیگربه زمان و مکان است و نه هیچ موجودي با 
 .  انی  ویانسان و فرشته با هم مسا ،ویوان ،ایاه ،سن 

کـه   توانی به مقام قرب الهي برسـی  در این صراط کسي مي صراط مستقیم سلوکي:
مجاهیت ستت و ریاضت صعب را با راهنمایي شیخ کامل و مرشی واصل، متحمل شـیه  

نایـل   [9ۀ آیـ  ،نجم سورۀ] «قاب قوسین او ادني»( که به مقام مثل پیامبر اکرم )ص ،باشی
ااـر خیاونـی متعـال     ،پـس  ؛دست یـافتن بـه آن مقـام نیسـت     شی و جز او کسي قادر به

از جهـت قـرب خـیا بـه      .[16ۀ آیق،  سورۀ] «نطحنُ اطقرطبُ اِلطیهِ مِن وطبلِ الوطرییِ»فرمایی  مي
براي رسیین به قرب الهـي   طور یقین بهبنیه و مربوط به صراط مستقیم وجودي است و 

؛ 11محتاج به سفوك و طفب قـرب نبـود ]  )ص( کافي نیست و اار کافي بود پیامبر اکرم 
 .[187-186ص

 های ربانی مستقیم هستند؟ صراط همۀچرا 

دارای اوییت اسمی است، دارای اوـییت طریقـی و اوـییت     "هللا"بایی دانست که چون
ها نیز هرکیام دارای صراط متتد بـه  "رب"یا  "اسماء"یر صراط نیز هست و متقابالو سا

اسـما اسـت و در    ۀاالرباب و مجمـع بـروز همـ    رب "هللا"اونه که  خود هستنی؛ لذا همان
هاست و در دیگـر اسـما،    راه سایر صراط نیز شاه "هللا"سایر اسما جریان دارد، صراط اسم 
هـر طریقـی بـه وسـب اسـمی از      بر این باور است که  ،جاری است. جامی در این زمینه

هللا می توانی باشی و هر اسمی مظهری دارد و آن مظهـر، تـابع و مربـوب آن اسـم      اسماء
کننـی و  [ این راهي است که سراسر هستي در آن ضـرورتاو سـیر مـي   184؛ ص11است. ]
 ،پیونینی. در وقیقت هم مي ها با تمام تعید، اختالف و تفاوتي که دارنی در آنجا بهراه ۀهم

اونه تغییـر و   در از ازل ترسیم کرده و هیچاق این همان راهي است که خطوطش را دست
 .[171؛ ص22هرچه باشی از آن اریز نیست ] را تبییفي در آن راه نیارد و هیچ موجودي

های متعید واصـل از   ط توان صرا وال بایی پاستی برای این پرسش یافت که آیا می 
فکـل  » نویسـی:  مـی  تر آوردیم چنانکه پیش عربی ابنیا نه؟ ها را مستقیم دانست  تعید رب

رسـی کـه    نظـر مـی   بـه  ،[ بنـابراین 160ص 1؛ ج2] «ماش فعفی صراط الـرب المسـتقیم؛  
هـا دارد. در کـالم سـایر     ها و رونیاان راه آن عربی اعتقاد به مستقیم بودن صراط رب ابن
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هـا هسـتنی،    ایـن صـراط   ۀبزرگ نیز که معتقی به مسـتقیم بـودن همـ    عارفانو  انمفسر
 .پردازیم ها مي دالیفي ذکر شیه است که در اینجا به بیان برخي از آن

   هاست رب دست در بندگان نواصي. 1

اویـی، آورده   هـود )ع( سـتن مـي    ۀکه از دلیل خود بر مکاشف آنجاعربي در فتووات ابن
بناصِیطتِها إِنَّ رطبّی عطفـی صِـراطٍ    و دلیفي عفي کشفه لها قوله: ما مِن دابّهٍ إِلّا هُوط آخِذٌ»است: 
خوارزمی در توضـی  بشـارت    .[110؛ ص3و أی بشاره لفتفب أعظم من هذه؟ ]« مُستطقیمٍ
تـر از ایـن توانـی بـود کـه       کیام بشارت، خفب را عظیم» نوشته است: عربی ابن ۀ مورد اشار

چون  ،یعني .[385؛ ص20« ]دست رب بود و همه بر صراط مستقیم باشنی نواصي همه به
اي بر صراط  دست رب است و رب بر صراط مستقیم است، پس هر رونیه بنیاان به ۀناصی

 مستقیم است.
، و تمـام عجـز  از طرف ایرنـیه  و قیرت  تصرف تمام معني مفیی ،ارفتن ناصیه کنایه

 .[508؛ ص20، 234؛ ص9، 134؛ ص8]است ضع  و تسفیم از طرف ارفته شیه 

 شوند   مي ها به خدا ختم راه ۀهم .2

ها بـه خیاونـی بـزرگ     راه ۀچون هم ،توان چنین بیان کرد مي ،دلیل دوم را از کالم جامي
 .  هستنی مستقیمها  راه همۀشود پس  ختم مي
؛ 11] 4«کل الطرق، صراط مستقیم، باعتبار انها موصفه الیـه تعـالي اسـتقامه مطفقـه.    »
 هللا است.  ،آنان ۀهم متعید طرق غایتکنی که  جا اشاره می [ وی در همان185ص

 خدا محرك موجودات است  .3

خوارزمي نیز معتقی است که در عالم، کسی که به نفس خود ورکت کنـی وجـود نـیارد،    
غیر اوسـت. پـس ورکـت هـر متحرکـي بـه تبعیـت         ۀواسط به ،بفکه ورکت هر متحرکي

 .[362؛ ص20ومي است که بر صراط مستقیم است ]یق
اي کـه   که بر صراط مستقیم است و متحرك، بنـیه است محرك خیاونیي  ،لذا چون

 ورکت نیز در مسیري جز صراط مستقیم ربانی نیست.   ،خیا محرك اوست، پس



 1393، بهار و تابستان میکادیان و عرفان، سال چهل و هفتم، شماره   130

 

 خدا منشأ وجودي موجودات است   .4

که توجیهي براي مستقیم بودن صراط ربانی موجودات است، هستي یـافتن   دلیل دیگري
 .توانـی موجـود باشـی    ذات او نمی ي بيا هیچ ذره ،تعالي است و لذا موجودات از وجود وب

زیـرا   ؛بر صراط مستقیم قـرار دارد  ،چون او دارای صراط مستقیم است، پس هر موجودي
 .[360؛ ص20ایرد ] که هستي هر موجود از هستي او فیض می

 های ربانی مظهر اسم خدا هستند  صراط .5

هر اسمي را مظهري است  که هر طریقي به وسب اسمي از اسماء هللا توانی بود و آنجا از
هـر صـراطي مظهـر اسـمي از اسـماء       ،پـس  ،[184؛ ص11او ] و آن مظهر تابع و مربوب

شود و تعیـین آن صـراط نیـز از سـوي      ها محسوب مي خیاست و آن اسم، رب آن صراط
هر ربـي را صـراطي   »اویی:  خیاونی متعال است. چنانکه خوارزمي به آن اشاره کرده و می

پس این صراط  ؛[361؛ ص20« ]رت الهیت از براي او متعین است.است خاص که از وض
 توانی باشی.  معین از سوي خیا، صراطي جز صراط مستقیم نمي

کار رفته  ذکر این نکته ضروری است که در قرآن کریم، صراط مستقیم به دو شکل به
 است:
اسـت   "هللا" اسم مجالی و مظهرکه همان صراطی است که « الصراط المستقیم» .1 

و در عالم مظهریـت صـراط انسـان کامـل      ،شود نمی متکثر و نیستکه یک صراط بیشتر 
یعنـی ذوات   ؛دارد زمـان محمیی را شامل است و اختصاص به مظهر تام اسم هللا در هر 

در جمـع بـین شـریعت و     ،اسـاس  بـراین . متتفـ   هـای  زمانمقیسه چهارده معصوم در 
: جری و انطباق از رسول اکرم )ص( نقل شیه اسـت در تأویفی مبتنی بر  ،تأویالت عرفانی

 أئمـة  صـفبه  من ولیي ثم بعیي، من عفي ثم باتباعه، أمرتکم الذي المستقیم الصراط أنا»
 .[353، ص1؛ ج23] 5«الحب. إلى یهیون

 تسـألوا  أن أمرکم الذي المستقیم الصراط أنا الناس، معاشر»
 [355؛ ص21] 6«بعیي. عفي ثم إلیه، الهیي

 [207، ص3؛ ج24« ]انا الصراط المستقیم.»فرمایی  ع( میو عفی )
 ؛[21، ص1؛ ج17] 7«وهللا نحن الصراط المستقیم.»فرمایی:  و امام صادق )ع( می
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 اسـت  هـای خیاونـی  اسم دیگر مجالی و مظهر که نکره، ۀبا نشان« صراط مستقیم» .2
 شود. می زیادتمام خالیب و نفوس،  ۀانیاز به

کـار   موردی که ترکیب صراط مستقیم در قـرآن بـه   وچهار سیر بی نیست بیانیم که د
کـار   بـه « الصراط المستقیم»تعری  همراه بوده و به صورت  "ال"تنها دو مورد آن با ، رفته

تنوین و صورت نکـره دارد. ایـن اضـافه کـردن اسـم رب بـه        ،رفته است و در سایر موارد
هر ربی  صراطی خـاص دارد کـه از   که  ،است آن به اشاره «صراط»و نکره ساختن  متکفم

اما صراط مسـتقیمی کـه    .[361؛ ص20جانب وضرت الهیت برای او متعین شیه است ]
مظهـر  کـه  است، و وضـرت محمـی )ص(   به اسم هللا جامع جمیع طرق باشی، متصوص 

اختصـاص   ایشان به کهفاتحه  ۀسوردر  ،این اسم و متتد به سفوک این طریب است. لذا
إهـیِنا الصِـراطط   »به عهـی یـا ماهیـت ذکـر شـیه اسـت کـه:         ۀمعرفورت ص دارد، صراط به
شود که صراط مستقیم وجودی به  با این توضیحات روشن می .[361؛ ص20« ]المُستطقیم
موجـودات   ۀشود که در آن هم هستی مربوط می ۀسیر نزولی موجودات در دایر ۀنیم دایر

کننـی   ط مستقیم وجودی ورکت میها و استعیادهای تکوینی خود در صرا بنا بر ظرفیت
 ،کـه  با توجه به این .یابی در این ورکت، تجفی می «انا لفه و انا الیه راجعون»: یۀو مصیاق آ

هـیچ برتـری و    انـی  نقشی نیاشته ،دست آوردن آنچه دارنی در این مروفه موجودات در به
در  ،شتـرین بتـش هسـتی و هـیف آفـرین      هم نتواهنی داشت. اما مهـم  مزیتی نسبت به

دایـره تشـریع    طور خاص در وجود انسان نهفته است. در ایـن نـیم   صعودی و به ۀدایر نیم
 کنی.   معنا پییا می

انسان در صعود بایی تمام منازل قبفی را که به تکوین در وجودش نهاده شیه اسـت،   
اسـم   ۀووزخودش با آااهی طی کنی تا به کمال برسی؛ زیرا انسان شأنیت قرارارفتن در 

است که تنها بر قامت انسان برییه شیه و هرقـیر بـا    تشریفی اینرا دارد و  "هللا"ی  شر
تـر و مراتـب بـاالتری را کسـب      آااهی بیشتر در این راه، قیم بردارد، دستاوردهای فراوان

 خواهی کرد.
مهمي است  ۀخود نکت خودي پویی به راه بر صراطي که آن را مي ۀاشراف داشتن پوینی

راه مؤثر باشـی؛   ۀدر اطالق مستقیم یا غیر مستقیم بودن صراط، در وب رونیتوانی  که مي
صـراط   عنـوان  بـه مقصود از این ستن این است که طي یـک طریـب و انتتـاب یـک راه     
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خـوبي   ازینی، به مستقیم، زماني ارزشمنی خواهی بود که خود آن کسي که آن راه را برمي
کـه   یکـي آن  ،هستنی قسموك صراط بر دو ها در سف همین جهت انسان آن را بشناسی. به
 شناسی:   رود، وقیقت آن را مي بر طریقي که مي

 پس شناسد چون تجلی کرد دوست         ايــن که راه مقصد و هم رهرو اوست

 هم محب،  هم  عاشق و محبوب او     هــم طلب، هــم طالب و مطلوب او    

اـذارد و غایـت ایـن طریـب را نیـز       یجز از روی آااهی بر صراط مستقیم اام نم ،لذا
 اویی: دانی که وب است و مي مي

 همیشه عاقبت محمود باشد              در آن راهی که پايانش تو باشی     

دانی و غایـت آن را   رود که وقیقت آن را نمي که به طریقي مي ،و قسم دیگر آن است
این طریـب در وـب او صـراط     ،پس ؛یابی  را به وب در نمي  شناسی و منتهي شین آن نمي

شناخت و در وـب   مستقیم نیست! هرچنی که این همان طریقي است که عارف آن را مي
ها بهـره ببـرد و    بایی از تمام اسم ،انسان در صراط سفوکی .[373؛ ص20او مستقیم بود ]

یک رب باقی نمانی تا هرچه بیشـتر بتوانـی بـه     ۀووزپیوسته رب خود را تغییر دهی و در 
هست نزدیک شود؛ زیرا اسم هللا که جامع جمیـع اسـما    "هللا"ام اعتیالی که در اسم مق
االنسـان، بـر    تعالی به مقام اسم جامع و رب از وی اعالی اعتیال برخوردار است. وب است

معنـای مقـام    بـه  «ان ربی عفی صراط مسـتقیم »فرمایی:  چنانچه می ،صراط مستقیم است
فضـیفت داشـته باشـی و ظهـور      ،که صفتی بر صـفتی  بیون این است وسطیت و جامعیت

مربوب آن ذات مقیس، نیـز بـر صـراط مسـتقیم      همچنیناسمی دون اسمی دیگر باشی. 
مقامی بر مقامی برتر باشی و شأنی از شأنی باالتر و این صـراط، همـان    ،که است بیون آن

نسـان کامـل   او  .صراطی است که رب انسان کامل بر وجه ظاهریت و ربوبیت بر آن است
ارچه در سیر نزولی همه . [237؛ ص18بر وجه مظهریت و مربوبیت بر آن صراط است ]

 ۀکننـی و بقیـ   ، ورکـت مـی  نـی پذیر هستنی، اما در سیر صعودی فق  کسـانی کـه کمـال   
نبات و ویوان که در سـیر صـعودی ورکـت     ،ماننی. مثل جماد موجودات از ورکت بازمی

نوعی کمال یافته و هیایت شـیه و در صـراط مسـتقیم     همه به ،کننی. در قوس نزول نمی
ظرفیـت   ۀانـیاز  هر موجودی به  اما این کمال و هیایت از نوع تکوینی است که به ،هستنی

توانـی   هیایت ارزشمنی و صـراط مسـتقیمی کـه مـی     ،شود. اما کمال وقیقی آن، داده می
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صعودی واصل شـیه   در قوس ،شودبرتری او  ۀمایوجه تمایز موجودی از موجود دیگر و 
 . شودو تنها نصیب اشرف متفوقات یعنی انسان می

وجه تمایز انسان از سایر موجودات اسـت، ورکـت او در    ۀآنچه که تعیین کننی ،پس
صراط مستقیم سفوکی است که اار با آااهی و تالش همراه باشی، او را به مقـامی واالتـر   

یـا   ،رای عبادت و افـتن ذکـر یـا سـبو     بها  که آن رسانی، میاز مقام فرشتگان و مقربین 
تـر از چهارپایـان تنـزل خواهـی      انی؛ در غیر این صورت به مقامی پسـت  خفب شیهقیوس 
البتـه بـیون هـیچ اختیـار و      ؛انـی  خفـب شـیه  برای اذرانین زنیای مادی ها  که آن یافت
 انسان از وب اختیار و انتتاب برخوردار است. ،که والی در. انتتابی

موجودات از هیایت تکوینی و قرب وجودی و رومت رومـانی و   ۀهمی در قوس نزول
توانـی از هـیایت    تنها انسان می ،صراط مستقیم وجودی برخوردارنی، اما در قوس صعودی

تشریعی  و قرب سفوکی و رومت رویمی و صراط مستقیم سفوکی برخوردار شود. البتـه  
انیازه خواهش و تالش هرکسی خواهی بـود کـه    ها کامالو نسبی و به میزان برخورداری آن

 .[39ۀ آینجم،  ۀسور] «لیس لالنسان الّا ما سعی»
انـی کـه موضـوع صـراط مسـتقیم،       پردازان به این نکته توجه نکرده اویا برخی نظریه

ایـن   ،؛ لـذا قرارایـرد  بحـث  مـورد  سـفوکی  ووزه در هم و وجودی ووزه در هم توانی می
هـا را صـراط    انسـان  ۀآنان را بر این داشته کـه صـراط همـ   توجهی و عیم دقت کافی، بی

 ،ها، در مقام تکوین و وجـود مسـتقیم هسـتنی    صراط ۀکه هم مستقیم بیاننی! غافل از این
هـای مسـتقیم از ارزش    اما در مقام تشریع نه همه مسـتقیم هسـتنی و نـه وتـی صـراط     

 یکسانی برخوردارنی.  

 صراط مستقیم و غضب الهی  بطۀرا

آیـا رونـیاان    ،مبحث صراط مستقیم این اسـت  ۀنکات مهم و قابل توجه در زمین یکي از
مغضـوب شـین بـه     ،توان افـت  شونی یا نه؟ و آیا مي صراط مستقیم مورد غضب واقع مي

 خروج از راه مستقیم است؟ ۀمنزل
متتفـ    هـای  زاویـه موضوع غضب و به تبع آن موضوع جهنم، مباوثی هستنی که از 

 ؛نگاه به این موضوع بایی چگونه باشـی  ،که از جمفه این ؛هستنی بررسي لقاب و توجه مورد
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هـا توجیهـاتي    هرچنی که براي هرکیام از ایـن  ،یعني نگاهي مثبت داشته باشیم یا منفي
 وجود دارد.  

اارچه رونیاان صراط مستقیم ممکـن اسـت مـورد غضـب واقـع       ،جامي معتقی است
ان است، امري عارضي است. چون خـود آن  شونی، اما این غضب که محصول ضالل بنیا

طور فطري طالب صراط مستقیم بوده  این دلیل که بنیاان به  ضالل هم عارضي است. به
مغضـوب شـین    ،شود نه استعیاد ذاتي؛ پسها مي و ضالل آنان عارض استعیاد تعیني آن

بـر   هم که امري عارضي است، منافاتي با ورکـت آنـان در صـراط مسـتقیم نـیارد. اروا      
 اول در ،کـه  ایاونه بهتوویی و طالب راه راست بودنی.  ۀخود، پذیرنی ۀاصفیوسب فطرت 

به لوث جسمانی و محجوب به وجب نگشته بودنـی، وقتـی خطـاب رسـیی کـه       آلوده که
این موضـوع چـون بـه همـه      .افتنی« بفي»همگی از سر صفای اصفي خود « الست بربکم»

ای که متـتد آنـان بـود،    ها نبود، لذا امراهیناختصاص داشت و فق  برای بعضی از آ
 چـون  .عارض استعیاد تعیني ایشان اشته بود، نه عـارض اسـتعیاد ذاتـي اصـفي وقـاني     

 سـاخت،  محجـوب  را او ظفمانیـه  وجـب  و فروارفت خود در را آن طبیعت، هایپوشش
. شـی  غضـب  شـین  عارض طالب عارضی،  امراهی آن و اشت اروا  آن عارض امراهی،
 .[189-188؛ ص11عارضی است ]غضب  هم و امراهی هم جهت بیین
سالک هر طریقي، مظهر اسمي خاص اسـت کـه آن اسـم مربـي اوسـت در آن       ،پس

 آن بـه  کنـی  نميطریب، و رونیه به مقتضاي ارادت و طبیعت آن اسم، بر هیچ چیز غضب 
نـه   ایکرده باشی، الجـرم از ایـن جهـت، هـر رونـیه     عمل ه به مقتضاي طبیعتش ک نحو

مـورد  هم در ایـن   عربی ابن شی ذکر ازین پیش .[361؛ ص20باشی ]و نه امراه مغضوب 
فکل ماش فعفی صراط الرب المستقیم فهو غیـر مغضـوب عفـیهم. مـن هـذا      »افته است: 

 .[106؛ ص2] 8«الوجه و الضالون فکما کان الضالل عارضاو
کـه مربـوب آن اسـم     بنابراین تقریر، هریک از اعمال بنیاان به مقتضاي اسمي است

ست که جایگاه ابیي اروهي از بنیاان، جهنم خواهی ا ها هستنی و به اقتضاي همین اسم
ورود آنان به جهنم به معني رسیین به کمالي اسـت کـه در وـب آنـان      ،در وقیقت .بود
 ۀهمـ  بـر اسـت   محتـوي  کـه  اسـت،  الهیـه  مظاهر از کفي مظهري جهنم زیرا ؛ر بودهیمق

کمـالي   مراتب سعیاء. پـس  ۀمظهري کفي است، محتوي بر هم نیز تجن چنانکه اشقیاء،
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شود مگر بـه داخـل شـین در جحـیم، چنانکـه       که در وب اشقیا مقیر است، واصل نمي
؛ 20اـردد، مگـر بـه داخـل شـین در دار النعـیم جنـت ]        کمال اعیان سعیاء واصل نمي

 .[370ص
رفتن اروهي بـه  « بناصیتهاو هو آخذ »هود آمیه است  سورۀ 56 ۀاونه که در آی همان
الهي نیست و از آن روي که خواسـت خیاونـی کمـال     ۀخارج از خواست و اراد ،جهنم نیز

شایی آن کمـال ایـن باشـی کـه      .بنیاان است، در ورود آنان به جهنم کمالي نهفته است
اغیار رهایي یافته و به مقام قرب الهي برسـی. پـیش    ۀبنیه به مقام فنا رسییه و از مشاهی

برنـیه در صـراط مسـتقیم، خیاونـی تعـالی       ناصیه و پـیش  ۀکه ایرنی شیین نیز بیان ا از
ری  دبـور   ۀظهور به مظهر هوا که به منزل ۀواسط به خواهی تنبیه کنی بر آن که مي»است، 

« وط نطسوقُ المُجـرِمینط اِلـي جطهطـنَّمِ وِرداو   » .به جهنم بعی متوهم اوست انمجرماست، سایب 
سوي دوزخ برانیم؛ الجرم بیین ری ،  کام به معني: و مجرمان را تشنه [86آیهمریم،  سورۀ]

ایشان را هالك کنی و با فناي اثنینیت و محو رسوم بشریت ایصال بـه وضـرت اوـییت    
 .[369؛ ص20« ]فرمایی

کنـی کـه    تري را بیـان مـي   تر و خوانیني این مطالب، مباوث جالب ۀخوارزمي در ادام
انـی کـه    ه اهل جهنم در ویات این جهاني، مرتکب اعمالي شـیه همگي مؤیی این است ک

تنها آنان را از صراط مستقیم خارج نکرده، بفکه برعکس، درست در همان مسیري قیم  نه
ورود به جهنم، پاداش  ؛ بنابراین،انی که رب واکم بر نفوس آنان معین کرده است برداشته

تعـالي ایـن مقـام     ت. به اعتقاد او، وـب سعي و اجتهاد آنان در متابعت از نفس و هوي اس
به استحقاق به آنان عطا کرده نه بر سبیل فضـل و   ذوقي لذیذ را که عبارت از فناست، بنا

ها، در سعي و اجتهادي که در اعمـال خـویش   منت، چنانکه متتد اهل جنت است. آن
ـ وسب متابعت نفس و هوي انجام می به ر ایشـان  دادنی، بر صراط مستقیم ربي بودنی که ب

سـوي جهـنم    خـود بـه   خـودی  به مقتضاي ربوبیت واکم بود. این اهل هالک و عذاب بـه 
ای کـه بـر   راننـیه  پـیش  کشـنیه و بـه   ۀنرفتنی، بفکه رفتن ایشان به وکم جبر بود از ناوی

 .[370؛ ص20ها ]وسب طفب اعیان وجودی آن به ،نفوس آنان واکم بود
اهـل جهـنم در مسـیری     ،شـود  وان مـی عنـ  مسـئفه این  اینجااست که اار در  روشن
یـن جهـت در صـراط    ا انی که رب واکم بر نفوس آنان معین کرده است و ازورکت کرده
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جهنم و دخول در آتـش، متحمـل    بهمعنا نیست که بعی از ورود ن ه آب ؛انی مستقیم بوده
تر افتیم که در قوس صعودی، بایی سعی انسان بر این باشی  شونی، چون پیش عذاب نمی

در  ،باشـی  "هللا"باشی که هرچه بیشتر منطبب بـا صـراط    "ربی"که ورکت او در صراط 
ای  ایـن نکتـه   .بایی عذاب ناشی از آن را متحمـل شـود   ،غیر این صورت با ورود به جهنم

 کننی. بر آن تأکیی می عارفانست که ا
نـوعی یکـی دیگـر از     موضوع دیگری کـه در ایـن رابطـه وـایز اهمیـت فـراوان و بـه       

عربـی و هـم   انقطاع عذاب است که هم ابن ةمسئفهاست،  و دیگر اروه عارفانهای  اوتتف
شاروان عقایی وی به آن معتقـی بـوده و دالیـل خـود را نیـز بـرای آن بیـان         ۀتقریباو هم
 انی.   کرده
انهـیم   فـاذا وقـع الجـیار و   »اویـی:   می فتوواتومی، در  سورۀدر تفسیر الیین  ییمح

 ههار و التقت البحران و عیم البرزخ صار العذاب نعیمـا و جهـنم جنـ   السور و امتزجت االن
عفی المقاصـیر و   العیان و ترنم اطیار بالحان هنعیم و امان بمشاهی افال عذاب و ال عقاب الّ

 .[114، ص1؛ ج5] 9...«االفنان
و البیّ الهل النار من فضل الفّه و رومته فی نفس النـار  » :آورده است در جای دیگرو 
فیفقیون االوساس باآلالم فی نفس النار النهم لیسوا  ،ازمان العمل هموازن هی انقضاء میبع

 .[303، ص1؛ ج5] 10«بتارجین من النار
األخـری  ه فمن عبادالفّه من تیرکهم تفک اآلالم فـی الحیـا  » نویسی: می فصوصدر وی 

مر عفی مـا هـو   فی دار تسمی جهنم و مع هذا الیقطع اوی من اهل العفم الذین کشفوا اال
 [ و نیـز در مقـالی  114؛ ص3] 11«عفیه انه الیکون لهم فی تفک الـیار نعـیم خـاص بهـم.    

فالکـل مصـیب و کـل مصـیب     »ی: کن می در جهنم برای اشقیا اشاره معین نیزماوجود  به
 12«ه.و ان شقی زمانا فی الـیار اآلخـر   همأجور، و کل مأجور سعیی، و کل سعیی مرضی عن

 کنـی:  مـی  را چنـین بیـان   تصری  به انقطـاع عـذاب  مطالب باال  مۀادا در . او[114؛ ص3]
لهم فی تفـک  ال یکون ه انّ ،الیقطع اوی من اهل العفم الذین کشفوا االمر عفی ما هو عفیه»

اما بفقی ألم کانوا یجیونه فارتفع عنهم فیکون نعیمهم راوتهم عـن   ؛مهالیار نعیم خاص ب
قل زائـی کنعـیم أهـل الجنـان فـي الجنـان و الّفـه        أو یکون نعیم مسـت  وجیان ذلک األلم

و  فصـوص عربـی و شـار     نبـ شـاارد مکتـب ا   عبیالرزاق کاشانی .[114؛ ص3] 13«أعفم.
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رو عذاب  وی معتقی است که چون رومت خیاونی سابب بر غضب اوست، از این افتارهای
حقاق و هـی جهـنم السـت    ءو ان دخفوا دارالشـقا »اهل جهنم به عذب تبییل خواهی شی: 
لقوله سبقت رومتی غضبی فینقفب العذاب فـی   هالعقاب فالبی ان یئول امرهم الی الروم

وقتـی کفـار از خـروج ناامیـی و      افزایـی:  وی در ادامه مـی  .[123؛ ص26] 14«.عذبا هالعاقب
کنی و باالخره بعی از تحمل عـذاب   ها دفع میمأیوس شینی، خیاونی عذاب را از بواطن آن

 .[123؛ ص26] 15«.ثم ال امرهم الی ان یتفذذوا به ویستعذبوه» ،رسنی می مییی، به التذاذ
او نیـز همچـون دیگـر     .معتقی به اصـل کیفـر و عـذاب کفـار اسـت     هم  داود قیصری

دور  وی از شأن و عظمـت خیاونـی بـه    قایل به انقطاع عذاب است. کیشان عارف خود، هم
مـن شـأن مـن هـو موصـوف بهـذه       و » کنـی:  جاوییبینی که اویی را مبتال به عذاب  می

نیز ماننی جامی که اهل جهـنم  وی  .[726؛ ص25] 16«.الصفات اال یعذب اویا عذاب ابییا
نفـاق، شـرک و کفـر تقسـیم      ۀدسـت اهل نار را به سه را به سه دسته تقسیم کرده است، 

ان الی المنافقین الذین لهم استعیاد الکمال و استعیاد النقد و ان کـ  هو بالنسب» :کنی می
ا کان استعیاد نقصهم اغفـب  مالیما الدراکهم الکمال و عیم امکان الوصول الیه لهم ولکن ل

رضوا بنقصانهم و زال عنهم تألمهم بعی انتقام المنتقم مـنهم بتعـذیبهم و انقفـب العـذاب     
الـی الکـافرین    هالی المشرکین فینقفب عذابهم عذبا فی وقهـم و بالنسـب   هعذبا...و بالنسب
کان العذاب عظیما، لکنهم لم یتعذبوا به لرضاهم بما هم فیه فـان اسـتعیادهم   ایضا، و ان 
انواع العذاب غیر متفی عفـی اهفـه مـن    » اویی: در یک جمفه می ،سپسو  17«یطفب ذلک.

 .[664؛ ص25] 18«.الشافعین هویث انه عذاب النقطاعه بشفاع
خیاونی بـر غضـب او،    رومت سبقت دلیل به ،که این به اعتقادهم با  عبی الکریم جیفی

در مـورد  و   کفار نیز در عـذاب جهـنم متفـذذ و متـنعم     ،)ص( اسالمپیامبر بعی از رسالت 
و کل من هو بتالفهم مـن سـائر   » نویسی: سرنوشت کفار معتقی به عذاب منقطع است می

شـقيّ  ضالّ   فإنه  کان  األمم بعی نبوّه محمی صفّى الفّه عفیه و سفم و بعثه بالرساله کائنا من
معذّب بالنار، کما أخبر الفّه تعالى، فال یرجعون إلى الرومه إال بعی أبی اآلبیین، لسرّ سـبب  

  فـال ینتقفـون منهـا إلـى الرومـه إال بعـی زوال       ...  الرومه الغضـب، و إال فهـم مغضـوبون   
ء الذي کان منـه البـیء و    ، فحینئذ ییور بهم الیور و یرجعون إلى الشي و األرض  السموات

 .[261؛ ص14] 19«الفّه تعالى فافهم. هو
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 هو اعفم انه لما کانت النار غیر اصیف»کنی:  همین موضوع اشاره می نیز به در جای دیگر
فـرع   هو المسبوق هالتی خفقت منها مسبوق هفی الوجود زالت آخر االمر و سرّ هذا ان الصف

 .[183؛ ص14] 20«.سبقت رومتی غصبی لفسابب و ذلک قوله تعالی:
دانـی کـه بـه ایـن آتـش و عـذاب        هم، انقطاع عذاب اهل دوزخ را زمانی می ارزمیخو

و چون سالها و اوقاب در آن الم بماننی و عـذاب بـر ایشـان بگـذرد،     »عادت کرده باشنی: 
سطواءٌ عطفطیْنا أط جطزِعْنا أطمْ صطبطرْنا مـا  » قالوا: معتاد شونی به نیران و غافل اردنی از نعیم رضوان.

در این وال رومت بـر ایشـان متعفـب     ،پس [21 ۀآی ،ابراهیم سورۀ] 21.«.. مطحِید  لطنا مِنْ
مناسـبت بـا    ۀواسـط  که عذاب به نسبت با عارف کـه بـه   یا آن ،شود و عذاب مرتفع اردد

« است از وجهی، اار چه عذاب باشی از وجهی دیگر عذبباعمالش به آتش درآمیه است، 
 .[311؛ ص20]

شود که اهل نار، سـرانجام از عـذاب    می برداشتچنین  ،جامیعبیالرومن از ستنان 
عـذاب   ،شونی! بفکـه  که از جهنم بیرون آورده می امعنیابنی، اما نه به این  آتش رهایی می

 ۀبنیاان به رومت سابق ۀهمبازاشت و عاقبت  ،شود. در باور او آتش از آنان برداشته می
شـود. از مجـرم عاصـی،     ت خیا مـی وتی مجرم عاصی نیز مشمول روم ،تعالی است وب
جنـت و   ،و از آلودای اناه، پاک و به رومت ارفتهعذاب و مالمت کردنش غرامت  رایب

 ؛اذارنـی  از رومت رویمی، محروم نمی ،جاوییان در آتش را نیز انرساننی. کافر نعمت می
اب االمـر، فاقـی آالم و عـذ    بفکـه در جهـنم، عاقبـت    آورنـی،  ینمـ  رونیـ ب جهـنم  از را آنان
یـا بـه وسـب    و شود،  ها برداشته می ای که اوساس عقاب از وجود آن اردنی، به اونه می

فرماینـی، بـه بعضـی     ارزانی می هایی عالوه بر نیاشتن رنج ، نعمتشان نفوس یهااستعیاد
شـود؛ امـا نعمـت اهـل      هایی که به بهشتیان داده می مثل نعمت ،بیشتر و به بعضی کمتر
 .[189؛ ص11]تفاوت است جهنم با نعمت بهشتیان م

 :اویی الغیب که می در ذیل شعر لسان متأخر عارفاناز  اسماعیل وقی شیخ
 نهايت او رسد همه را لطف بی که می      عنايت دوست دال طمع مبر از لطف بی

   «خفی الییرکه اال اهل االلهام. الی سرّ هو فی هذا البیت اشار»نویسی:  می
و در ، کنـی پوشییه است که جز اهل الهام آن را درک نمی به رازی در این بیت اشاره

  فـى   و لک ان تقول انهم لیسوا بمتفـیین »نویسی:  میاین موضوع آرای موافقان  موافقت با
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بل لهم من العقوبات و اآلالم الرووانیة ما ال یعفمه اال الفّه تعالى و هـذه    الجسماني  العذاب
ى النار لکنهم ینسون بهـا عـذاب النـار و ال یحسـون     العقوبات و ان کانت تعتریهم و هم ف

 .[189؛ ص16] 22«بها

 گیری نتیجه

ای  های رایج در تفسیر قرآن کـریم اسـت کـه از سـابقه     یکی از شیوه ،تأویل عرفانی ۀشیو
ای به خود  عربی رن  تازه ابن ۀوسیف طور خاص به اما این شیوه به، طوالنی برخوردار است

سـوی   را بـه  عارفـان رووانی و تأثیراذار، بسـیاری از   ،فرهنگی دلیل شتصیت ارفت و به
شر   به ،نیز به کمک ذوق عرفانی خود عارفانمطالعه و نقی آثار خود جفب کرد. برخی از 

، عبـیالرومن جـامی، وسـین    عبیالکریم جیفیبه  ،این افراد ۀجمفآثار وی پرداختنی؛ از 
محمـی پارسـا، داوود قیصـری،     خواجـه  ابـوالعالء عفیفـی، عبـیالرزاق کاشـانی،    خوارزمی، 

 .کردتوان اشاره  اله خمینی می و رو  اسماعیل وقی
 ۀذوقی و درونـی در تفسـیر آیـات، مقیمـ     های ارایش و شهود ،بر کش  عارفان تکیۀ
یـۀ  نظرتـوان بـه    شناسـی شـیه اسـت کـه مـی      معرفـت  ۀای در زمین تازه های نظریه ۀارائ
مسـتقیم    صـراط "و  "مسـتقیم وجـودی    صـراط "و تقسیم آن بـه  « های مستقیم صراط»

هود به آن پرداخته شیه اسـت. براسـاس    سورۀ 56 ۀآیاشاره کرد که در تفسیر  "سفوکی
بـیون   ،مستقیم وجـودی کـه در قـوس نزولـی خفقـت قـرار دارد        بنیی، صراط این تقسم
 مسـتقیم   صـراط "کـه   موجودات است؛ در وـالی  ۀاونه تمایز و تفاوتی مربوط به هم هیچ

هـا اختصـاص دارد و در    مربوط به قوس صعودی خفقت است و تنهـا بـه انسـان    "سفوکی
ها از سایر موجودات است، بفکه با توجه به میزان خواهش و  تنها وجه تمایز انسان واقع نه

شود. در این سیر صـعودی، یـک    او تعیین می ۀمقام و مرتب ،تالش هرکس در این صراط
معنـی   است و قرارارفتن در ایـن صـراط بـه    "هللا" بکه مربوب رهست صراط مستقیم 
و نیـز در همـین سـیر     ،شود کمال است که تنها نصیب انسان کامل می نهایترسیین به 
تمام اسماء خیا صراط وجود دارد و هـر صـراطی مربـوب یکـی از      ۀانیاز به ،صعودی است

تـر کنـی، از    نزدیـک  "هللا"خود را به  "رب"هرچه انسان بتوانی  ،اسماء خیاست؛ بنابراین
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کـه در   ،صـورتی مسـتقیم وقیقـی اسـت     صـراط او در  شود. واالتری برخوردار می ۀمرتب
 کامل و مظهر تام اسم هللا است قرار ایرد.، صراط انسان کامل محمیی که صراط جامع
در راسـتای توجـه    عارفاناست که  مباوثیانقطاع عذاب از اهل جهنم، یکی دیگر از 

دلیـل سـابب بـودن رومـت      انی و معتقینی که به م به آن پرداختهصراط مستقی مبحثبه 
اما این بیان معنی نیست  ،خیا بر غضب او، سرانجام عذاب از اهل نار برداشته خواهی شی

شونی! بفکه با وجـود بـودن در جهـنم، از آالم و عـذاب آن، رهـایی       که به بهشت برده می
 یابنی. و هللا اعفم.   می

 

 نوشت پی

آن باطنی است و برای باطن نیز بـاطنی اسـت و آن را ظـاهری اسـت و بـرای      برای قر. 1
 ظاهر نیز ظاهری است.

 عفـیهم  مغضـوب  نـه  یرو ایـن  از یو و اسـت  رب مستقیم صراط بر یا رونیه هر پس .2
 عـارض  هم یاله غضب همچنین است، عارض ضالل که اونه همان. ضالّین نه و است
.  است سابب رومت آن و است ارفته فرا را زچی همه که است یرومت به مآل و است
 چـه  و نبـات  چـه  باشی جماد چه) دارد جان زیرا. است دابّه یتعال وب یماسوا جمیع
 نـیارد،  وجـود ( کنی می ورکت) باشی دابّه خویش ذات به که کسى عالم در و(. ویوان
 جـوش  و جنـب ) اسـت  دابّـه  که آن پس. است ورکت و جنبش در خود غیر به بفکه
 ورکـت  و جنـبش  در است مستقیم صراط بر( که ربی) که آن تبعیت وکم به ،(ددار
 او.  بر مشى به مگر نیست صراط ،(رب) آن  که این چه.  است
 نیست  پنهان و پییاست همه در که است مستقیم صراط را وب
 داناست در و امور به نادان در و است، کوچک در و بزرگ در او عین
 .ارفت فرا بزرگ و کوچک از را چیز ههم او رومت یرو این از
چنانکه افته شیه است که هر اسمی را عبیی است که آن اسم رب اوست و آن عبـی   .3

 جسم و آن اسم قفب اوست.
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ۀ مطفقـ طریب استقامت  که رساننیه به باشنی به اعتبار آنها صراط مستقیم میراهۀ هم .4
 خیاونینی.

را به تبعیت از آن امـر کـردم. بعـی از مـن      من همان صراط مستقیمی هستم که شما .5
سوی وـب   عفی است سپس اوالد من از صفب او که امامان و پیشوایانی هستنی که به

 هیایت می کننی.
 هـیایت  کـه  ،را شـما  کـرد  امر خیاونی که هستم مستقیمی صراط من ،مردم اروه ای .6

 .است عفی من از بعی سپس. بتواهیی را آن سوی به
 .م که ما صراط مستقیم هستیمبه خیا قس .7
 عفـیهم  مغضـوب  نـه  یرو ایـن  از یو و اسـت  رب مستقیم صراط بر اى رونیه هر پس .8

 است. عارض ضالل که اونه همان. ضالّین نه و است
و نهرها آمیتته اردنی و دو دریا بـه   شودااه که دیوار و مانع فروریزد و منهیم  پس آن .9

به بهشت تبـییل   ،به نعمت و ناز و جهنم ،ود، عذابیکییگر پیونینی و برزخ ناپییی ش
 ۀمشـاهی  ۀواسـط  هنگام عذاب و عقابی نیست، مگر نعمت و امان بـه  شونی و در آن می

هـا   راه ۀکران ،های متتف  بر شاخسار درختان ها و نغمه عینی و سرود پرنیاان با لحن
 های بزرگ و وسیع(. و نواوی آن )یا باغ

 خـیای  رومـت  و فضل از عمل، های زمان با موازنه میت اتمام از بعی را نار اهل ضرورتاو و .10
 زیـرا  دهنی می دست از را ها رنج و درد اوساس آتش ذات در و است ایبهره آتش ذات در
 نیستنی. آتش از خارج هاآن
 یالهـ  رومـت  و فضـل  اعمـال،  هایزمان ۀموازن تیم شین یسپر از پس که این مقصود

 درد اوساس ها،آن یها انیام از وساس رو  ازاله ۀواسط به که بییا یدرم را دوزخیان
 .کننی ینم
 یرو هـا آن بـه  هـا رنـج  آالم و قیامـت  در کـه  هسـتنی  کسانى خیا بنیاان از یبعض پس. 11
 یعفمـ  اهـل  از یک هیچ وجود، این با و شودمی نامییه جهنم که  ایخانه و دار در آورد، یم
 دار در خـیا  بنـیاان  آن یبرا که نیارنی قطعی اعتقاد ست،ا مکشوف ایشان بر واقعیت که

 .نباشی خاص نعیم آخرت
 بتـت  نیـک  اییافته پاداش هر و است پاداش اهل درستکاری هر و درستکار همه و .12
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 در هرچنـی  اسـت،  رضـایت  مورد و پسنیییه خود یخیا نزد در بتتی نیک هر و است
 شینی. شقاوت اهل میتى آخرت دار
 کـه  نیارنـی  قطعـی  اعتقاد است، مکشوف ایشان بر واقعیت که یعفم اهل از یک هیچ .13

 از و نبـودن  بـه  یـا  خاص نعمت آن. نباشی خاص نعیم آخرت دار در عبادالفّه آن براى
 ،پـس . اردیـی  رفـع  آنان از پس یافتنی را عذاب آن که است عذاب و رنج دادن دست
 نعمـت  خاصشـان  نعیم آن یا و است عذاب آن درک .هاستآن شین راوت شان نعیم
 داناترست. خیاونی و بهشت در بهشت اهل نعمت چون است، یافزون مستقل

 جهنم همان که بیبتتی و شقاوت دار داخل عقوبت و عذاب استحقاق جهت به اار و .14
 بـر  مـن  رومـت  کـه  خیای فرمایش براساس که آن مگر نیست ایچاره شینی؛ است،
 عـذاب  صورت این در پس. براردد رومت سوی به نآنا کار است، یافته سبقت غضبم
 شود. می تبییل خوشگواری به کار عاقبت در
 خوشی کننی. و اوارایی طفب و ببرنی لذت آن از که این به اردد برمی آنان کار آنگاه .15
 ابـیی  عـذاب  را اوـیی  که است آن است موصوف صفات بیین که کسی شئون از و .16

 .نفرمایی
 اارچـه  دارنـی،  نقـد  استعیاد و کمال استعیاد که کسانی یعنی نافقینم به نسبت و .17
 آنـان  بـرای  آن، بـه  هـا آن رسـیین  امکـان  عیم و ها آن سوی از کمال ادراک جهت به

 نقصـان  بـه  بـود،  تـر غالب هاآن نقد استعیاد که آنجایی از اما باشی؛ دردناکی عذاب
 رسـانین  عذاب به با ها آن از منتقم خیای ارفتن انتقام از پس و شینی راضی خویش
 عـذاب  مشـرکین  به نسبت و... شی اوارا عذاب و اشت زایل هاآن از رنج و درد ها، آن
 هـا آن عـذاب  که هرچنی شی، چنین نیز کافران به نسبت و شی اورا وقشان در هاآن
 قـرار  آن در هـا آن کـه  چـه  آن بـه  هـا آن رضـایت  سطۀوا به هاآن اما! بود بزرگ بسیار
 .طفبیمی را آن ها آن استعیاد زیرا نشینی، معذب بزرگ عذاب بیان نیداشت
 جهـت  بـه  بـود  نتواهـی  جاویـیان  اهفـش  بـر  است عذاب که جهت آن از عذاب انواع .18

 اننیاان.شفاعت شفاعت به آن انقطاع
 و( ص) محمـی  نبـوت  از بعـی  باشـی،  هـا  آن خالف بر ها امت سایر از که کس آن هر و .19

 بـیبتت  امراه، است، داده خبر خیاونی که اونه همان رسالت، به آن ینش برانگیتته
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 اشت برنتواهنی رومت سوی به پس! باشی خواهی می هرکس. است آتش به معذب و
 صـورت  ایـن  غیـر  در و «غضـب  به رومت سبقت» راز خاطر به ابیاآلبیین از بعی مگر
 رومـت  سـوی  بـه  کسی نآنا از پس... شیااننی واقع خشم مورد و شیاان رانیه ها آن

بـر   دور هنگـام  درآن پس. زمین و ها آسمان زوال و قیامت از بعی مگر شودنمی منتقل
 بـاز  اسـت،  تعـالی  خـیای  آن و بـوده  بـیان  ابتـیا  و آغاز که چیزی به و ارددمی آنان
 .اردنی می
 آن نکتـه  ایـن  راز و شی زایل امر آخر بود، اصفی غیر وجود در آتش وقتی که بیان و .20

 سـابب  فـرع  مسـبوق  و است مسبوق است، شیه خفب آن از آتش که صفتی که است
 .است ارفته پیشی غضبم بر من رومت: که است تعالی خیای قول آن و است
 .نیست یفرارااه را ما ،یمینما صبر چه و کنیم یتاب یب چه. است برابر ما یبرا .21
 از هـا  آن بـرای  بفکـه  سـتنی نی جسـمانی  عـذاب  در متفـی  هاآن بگویی که توست بر .22

 ایـن  و دانـی  نمـی  را آن تعـالی  خیای جز که است چیزی رووانی های رنج و ها عقوبت
 آزاردمـی  را آنـان  و شـود می وارد ها آن بر آتشنی، در ها آن که والی در اارچه عقوبات
 نماینی. نمی وس را آن و کننی می فراموش بیان آتش عذاب اما
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