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  هاي بصیرت سیاسیها و مؤلفهشاخص
  *مهدي برهان

  يدهكچ
اسـت؛ بـه   بصيرت، بينشي برآمده از شناخت صحيح و دقيق، همراه با ايمان و باور يقينـي  

و شيطاني در آن اثـري نداشـته    يهاي نفسانو وسوسه يوانيز حي، غراهاجانيهشرط آنكه 
  رست تشخيص دهد.ند و مصداق حق را دباش

رد و هدف از بصـيرت،  كوجو ها بايد جستاهميت و ضرورت بصيرت را در گذر از فتنه
هـاي نفسـاني و   كـردن خـواهش  ها، مهار ايمانكردن ها، راسخ بخشيدن به شناخت عمق

ومـت  كحها؛ يعني برپايي همة انسانآرمان تشخيص مصداق حق، براي تحقق بخشيدن به 
ـ هاي بصيرت عبارتند از: شده مؤلفهس تعريف ارائهاسا بر .است گسترعدل ي، شناخت يقين

  منفي و تشخيص مصداق حق.هاي ايمان و باور قلبي، مهار گرايش
  .بصيرت، شناخت، ايمان، تقوا، تشخيص حق و فتنهها: كليدواژه

                                            
   politicsmag@qabas.netامام خمینیآموزشی و پژوهشی موسسه ، فلسفهدانشجوي دکتري  *

 21/6/1390: پذیرشـ  7/3/1390: دریافت
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  مقدمه
 ۀجامعید رفتار کدر چند سال اخیر تأ ،م رهبريمقام معظّمورد تأکید هاي موضوعی از کی

به ویـژه زنـدگی   ، اماماناجتماعی ـ   است. با مطالعه زندگی سیاسی» بصیرت«بر اسالمی 
ــ ، درمــیامـام علــی اجتمــاعی ـ    سیاسـی   بیــتهمــۀ اهــلو ایشـان   ۀه دغدغــیـابیم ک
نبـود  اسـالمی،   ۀجامعاصلی ل کمشو  اجتماعی بودهـ  هاي سیاسیبخشی در عرصهبصیرت

  :فرمایدوفه میکبه مردم  رو، امیرالمؤمناننهاست. از ایبصیرت در این عرصه
به ) نیست شما در که( خصلت دو و) هست شما در که(من به سه خصلت  !کوفه مردم يا

 گـوش  ییعن( دارگوش هستید یکران) :هست شما در که سه آن( امگشته مبتال اندوه و غم
 دو آن. دارچشم هستید ینکورا و زباندار هستید یگنگان، )شنویدمین مرا سخنان، اما دارید

ـ  یسخت و بال هنگام و راستگو یبرادران دشمن با برخورد در) :نیست شما در که ی برادران
  1». نیستید...مطمئن 

اوي کـ اهمیت این موضوع، نگارنده را بر آن داشـت تـا در روایـات، آیـات و تـاریخ بـه وا      
  سازد.آن را نمایان چیستی بپردازد و » بصیرت«

  شناسيواژه
  رتيبص يلغو يمعنا. ۱

آن، اشـیاي  ۀ ه چشم به وسـیل کیا نوري و » چشم«به معناي » بصر«ة برگرفته از مادیرت، بص
ذو «است و عبـارت  به کار رفته ند. این ماده به معناي علم و آگاهی نیز کمی كدیدنی را در

  .برندمیار کشخص آگاه و خبره، به را » ذو بصیرت«و » بصر
 یی؛. دانا3 ی؛نیب. روشن2یی؛ ناینش، بی. ب1«کند: ین معنا میچن را» رتیبص«فرهنگ معین 

  2.» .. حجت روشن، برهان قاطع..6؛ نیقی. 5ي؛ اری، هوشکیری. ز4

  رتيبص ياصطالح يمعنا. ۲
حـق  دربـارة  نش عمیق یه نوعی بکبل؛ ستیدن با چشم نید، »یرتبص«منظور از بدیهی است 

... بروز و نمود دارد و فرهنگی، سیاسی و ماعی،ه در رفتارهاي فردي، اجتکو حقیقت است 
با همسو سیاسی، رفتاري ـ  اجتماعیۀ به ویژه عرصها، همۀ عرصهشود انسان در موجب می

  حق داشته باشد.
حق و حقیقت و تالش براي به دسـت  از شناخت داشتن اصلی بصیرت، سرمایه و رکن 
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حـق، همـان    رزترین تجلی و مصداقبابه حق است. دربارة آوردن شناخت یقینی و برهانی 
قُّ  هو اللَّه بِأَنَّ ذلک«زاوارترین نسبت به صفت حق است: ه سکخدایی است  ؛)6: حـج (»الْحـ 

  .)30: (کهف» ربکُم منْ الْحقُّ قُلِ«کرد میریشه از آن و هر حقی 
نیـز داشـته   حق، باید باور قلبی و ایمان به حـق  از بر شناخت عمیق افزون انسان بصیر، 
هـا و حـب و   ، احساسـات، وسوسـه  هـا اعـم از هیجـان  هاي منفـی،  گرایشباشد و متأثر از 

 درسـت  منفـی، انسـان را از داوري  هـاي  گـرایش نباشد؛ زیـرا   یطانیو ش ینفسانهاي بغض
منفـی، بایـد در تشـخیص    هـاي  ایمان و مهـار گـرایش  رسیدن به آگاهی، از پس دارد. میباز

  ند.کحق و باطل اشتباه نمیان و زبین باشد تیمصداق حق و حقیقت 
در رویکرد فلسفی که ناظر به شناخت برترین مصادیق حقیقت و حـق  بنابراین، بصیرت 

آنکـه  ، بیبینشی برآمده از شناخت صحیح و دقیق، همراه با ایمان و باور یقینی است«است: 
ي داشـته باشـد و در   و شـیطانی در آن اثـر   یهاي نفسـان و وسوسه یوانیز حی، غراهاجانیه

  »اشتباه نشود.نیز تشخیص مصداق حق 
  فرماید:که میاز سخن حضرت حق است  در واقع برگرفته، »یرتبص«این مفهوم 

 يهـا گـوش  یـا دریابنـد و   را حقیقت آن با که باشند داشته یهایقلب تا سیر زمین در آیا
ـ  ینـا ناب ظـاهر  يهاچشم. به درستی که بشنوند را حق يندا که یشنوای  بلکـه  ،دنشـو ینم

  )46: (حجدهند.مییم دست از را یبینای، دندار يجا هاسینه در که یهایدل

 يرتضرورت بص
ه حـق و باطـل   انـد کـ  رو شـده روبـه طی یشرابا بشري، هاي گوناگون جامعهتاریخ، گذر در 

مردم انحراف  شپیامدیی که هافتنهشده بود؛ هاي بزرگ و مردم دچار فتنهبود درهم آمیخته 
دشمنان اسالم با آمیخـتن  حادثه مصون نماندند. این از از مسیر حق بود. جوامع اسالمی نیز 

بـا دور  اهداف شوم خود را پی آن بودند که ها، در و شبهه در دل کحق و باطل و ایجاد ش
اصیل اسالمی، عملـی  فرهنگ و  رکفو به تاراج بردن مال کجوامع اسالمی از مسیر ساختن 

گران در این فضا، باطـل را شـبیه بـه    ه فتنهویند؛ چراکگفتنه را فضاي شبهه می . فضايکنند
  :ندکگران را چنین بیان میریم ترفند فتنهکقرآن  3دهند.جلوه میحق، 

 و( کننـد  يانگیزفتنه تا اندمتشابهات دنبال به ،هست انحرافهایشان قلب در کهآنها  اما... 
 جز را آنها تفسیر که یحال در، طلبندیم آن يبرا) ینادرست( تفسیر و) سازند گمراه را مردم
  )7: عمرانآل( .دانندینم علم در راسخان ووند خدا
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  فرماید: گونه میگران اینند فتنهنیز در مقام تبیین ترف امیر مؤمنان
مانـد و اگـر حـق از    پوشیده نمیجویندگانش بر حق ، آمیختنمی... پس اگر باطل با حق 

از حـق و  بخشـی  امـا آنـان   ، گردیدگشت، زبان دشمنان قطع میو خالص نمی باطل جدا
شـود و  ه شیطان بر دوستان خود چیره مـی کآنجاست . آمیزندهم میدرقسمتی از باطل را 

  4ه مشمول لطف و رحمت الهی شده باشند.یابند ککسانی نجات میتنها 
پرهیزید باز درآمیختن حق به باطل ه کند کرو، خداوند متعال به مسلمانان سفارش میاز این
لِ  الْحقَّ تَلْبِسوا ال و«، دننک، پنهان نندحقیقت را شناخت و اگر بِالْباطـ وا  و قَّ  تَکْتُمـ الْحـ و  أَنْـتُم 

  )43: (بقره» تَعلَمونَ.
پایـداري یـا زوال   و  گیـري ار عمـومی در شـگل  کـ افنقـش  ه در جریان فتنـه،  کاز آنجا 

نش کشناخت و بینش، گرایشی و ساحت باید در  5،ناپذیر استارکها انها و جریانومتکح
الهی سـرفراز بیـرون آینـد. البتـه     هاي آزمونها و تا در فتنهداشته باشند امل کنش بصیرت ک

بـا  نخسـت،   ۀنند و در مرتبکار عمومی ایفا میکخواص جامعه، نقش بسزایی در بصیرت اف
در جامعۀ  دلی مردمغفلت و سادهاشایست از وري نرا در بهره دشمنان حق، بخشی بصیرت

  اسالمی ناکام بگذارند.
بصـیرتی زمامـداران و   طلبی و بـی که سستی ایمان، دنیـا است  تاریخ بهترین گواه بر این

لـی اهمیـت و   کانـد. بنـابراین، بـه طـور     شاندهکراهه مال را به بیکخواهان جوامع خواص، 
نقش بصیرت در گـذر  . براي روشن شدن جستها باید ضرورت بصیرت را در گذر از فتنه

 مشـهورترین شخصـیت در بصـیرت    عمـار . کنیماي تاریخی را بیان نمونهبجاست ها از فتنه
ومـت  کح ةبـه ویـژه در دور  رخدادهاي صدر اسالم، . وي در استبخشی داشتن و بصیرت

 ۀجامعـ  بخشیه داراي بصیرت بود، نقش مهمی در بصیرتافزون بر اینک ن علیاامیرمؤمن
در وصـف   اسماء فزاريانند. کدها را بخشیتردۀ شبهه بشتابند و ریش کۀمعر. اسالمی داشت

 عمـار  ير لـوا یزدر ن یما در صف« د:یگومیجنگ صفین و نقش هدایتی وي در خالل  عمار
 و]رد کـ بـه خـود اشـاره     عمار[ د؟یهست عماراز شما  یکدامک ي آمد و گفت:مردکه  میبود

  »ی)؟(شما هست أبویقظان(آن مرد) گفت: ت. اس عمارین گفت: ا
  گفت: بله.

  در نهان؟ا یم یبگوآشکارا از تو دارم،  یحاجت یک(آن مرد) گفت: 
  آشکارا بگو.گفت:  عمار
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) معاویـه ن قـوم (سـپاه   یـ ا یدر گمراه کیششدم، می ام جدامن از خانواده یگفت: وقت
  شـهادت داد و » و محمـد رسـول اهللا   الالـه االاهللا «مـا   يدم منـاد یـ شب دیداینکه  نداشتم، تا

  هـر دو گـروه   ده شـد. ی) هـم شـن  معاویـه ن دعوت (از سـپاه  یرد و مثل همکبه نماز دعوت 
  میردکـ را تـالوت   يتاب واحدفراخواندیم، هر دو کز یچ یکم، هر دو به ینماز خواند یک
  ه جـز کـ  يابـه گونـه  ، ردکـ الفه کمرا  کشب شی، ددیدمه کنها را یا. است یکیامبرمان یپو 

و مـاجرا را  رفـتم  منـان  ؤرمینـزد ام بـه   دار ماندم.یشب را تا صبح بهمۀ داند ینم یسکخدا 
  کردم.ان یش بیبرا

  ي؟)ادهیرا د عمارِ یاسرا یحضرت فرمود: (آ
  گفتم: نه.

  ن.ک يرویاز آن پید، هر چه گفت، گومی ن به تو چهیبب عماردار یفرمود: برو به د
از  کنـد. را به راهنمایی واگـذار مـی   عماره همچون صحابگر پرسشدرمان این حضرت 

را حـل  او ل کپسندانه مشـ عوامبا روشی تا فرستاد  عمارنزد ن را به یبظاهررو، آن عرب نیا
تـو را  اسـت  فرموده  عمارامبر در مورد یه پشنیده بودند کهمه را ن مطلب یاین، ند. در صفک

نـزد  نود ساله بود. حضرت او را به  يردرمیز در آن زمان پین عمار. شندکیستمگر م یگروه
ه کـ  ییهـا یژگـ یوهمـان  ، عمـار  یخوردگا سالی امبریف پید تعریداد تا شافرستاد  عمار

  ن مرد اثر بگذارد.یر دل ابنند، کمی توجه یلیزده به آن خعوامهاي انسان معموالً
. از ه اسـت نزدش فرستادبه او را  ید چرا علیو فهمدریافت هم موضوع را  عمارخود 

نـد،  کش روشـن  یرا برای، مسئله عقلهاي لیا تحلیو  یه با استدالل قرآنکنیا يبه جارو، این
با  عمارترتیب، بدینند. کش ثابت یآنها را برا یگمراهی، نیو ع یخیبا چند شاهد تارکوشید 

ی؟ آن شناسـ ی، مـ هسـت ه مقابلم کاه را یا صاحب آن پرچم سیگفت: آ عمروعاصاشاره به 
ن ین چهارمیدم و ایسه بار با او جنگ نار رسول خداکاست. من در  عمروبن عاصم پرچ

  ه بدتر از آنهاست.کست، بلیگذشته نهاي قابهتر از مصد مصداقن یالبته ا. بار است
ه در آن کـ  يدار يا پدریو  ین حضور داشتیحد و صفا در جنگ بدر و اُیسپس گفت: آ

  داده باشد؟و خبرش را به تو کرده ت کشرها جنگ
  مرد گفت: نه.

ـ ، بود رسول خدا يهانار پرچمدر کمان یحد جاگفت: روز بدر و اُ عمار در ی آنهـا  ول
  کان جنگ احزاب بودند.نار پرچم مشرک
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اورد و خـاطرش را  یـ رون بیاز دل مرد عرب ب امالًکرا  کتخم شي اینکه برا عمارگاه آن
قسم یان فرمود و گفت: را باز آنها ض خود ت بغین نهایتند و آتشهایی جملهبا کند، آسوده 

یکـی از  بـه صـورت   انـد،  به جنگ مـا آمـده   معاویهه با آنهایی ک به خدا دوست داشتم همه
 يهاواهللا خونیم. بردیرا مآنها ردم و سر کیرا قطعه قطعه مآنها آمدند، من یممخلوقات در

  حرام است؟ کن گنجشا خوید: آیاز او پرستر است. ک حاللاز خون گنجشۀ آنها هم
  .ه حالل استکمرد عرب گفت: نه، بل

  .استهمچنین نها هم یفرمود: خون ا
  ردم؟که را روشن یت قضیچگونه برا يدی: دسپس گفت

  ي.ردکه را باز یم قضیبرای، گفت: بل
در دلشـان ایجـاد شـد،     ياشـبهه  یه وقتـ کنیستند همگان چنین ه کاست  مهم این ۀتکن

هـایی بـه دور از   يم، داورکحـا  ه برخـی متـأثر از جـو   کش باشند، بلمنصفانه به دنبال پاسخ
در  عمـار چـون  هم شوند. خواص با بصـیرت نند و در مسیر گمراهی غرق میکبصیرت می

هـا  شـبهه به نه، ردي عاقالکنند و با زبان شیوا و نرم و عملکگري اسالمی باید روشن ۀجامع
  و تردیدها پاسخ دهند.

  هدف بصيرت
لـی از  کمعناي بصـیرت در ایـن نوشـتار (بصـیرت در امـور اجتمـاعی) هـدف         با توجه به

دلی، جامعه بصیرت و روشنۀ بصیرت، شناخت و شناساندن حق و حقیقت است تا در سای
جامعـه اسـالمی در مسـیر حـق     که آید فراهم شرایطی  امل و سعادت پیش برود وکرو به ت

  ومت عدل الهی شود.کساز حمال نهایی برسد و زمینهکبه  گیرد،قرار 
ه پیـامبر  کـ مال نهایی انسـان اسـت، همـان مقـامی     کبه رسیدن در واقع هدف بصیرت، 

 افـق  در کـه  یحـال  در«است:  ه بشر به دنبال آنکو آرمانی است دست یافت به آن  اکرم
 کمتـر  یا کمان دو اندازه به او فاصله آنکه تا. شد نزدیکتر و نزدیکتر سپس .داشت قرار یاعل
  )9ـ7: (نجم ».بود

هـا، مهـار   دن ایمـان کـر ها، راسخ عمق بخشیدن به شناخت ۀو این مقام و آرمان در سای
سـخن، هـدف   به دیگر . یابدنفسانی و تشخیص مصداق حق تحقق میهاي ساختن گرایش

 ۀعلم و ایمـان در جامعـ  ۀ ه این تقرب به وسیلکرساندن انسان به قرب الهی است بصیرت، 
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از گزنـد   کنـیم، منفـی را مهـار   هـاي  ه گـرایش مشـروط بـه اینکـ    شـود؛ ق مـی اسالمی محق
هاي نفسـانی، شـیطانی و دشـمنان درونـی و بیرونـی در امـان باشـیم و بتـوانیم در         وسوسه
  تشخیص دهیم.ها مصداق از باطل حق را ها و فتنهپرتگاه

  يرتهاي بصمؤلفه
ه کـ نیسـت، بل امـري بسـیط و مفـرد    بیـان شـد، بصـیرت،    در تعریـف بصـیرت   که گونه آن

منفـی و  هـاي  اي از شناخت صحیح و عمیـق، بـاور قلبـی (ایمـان)، مهـار گـرایش      مجموعه
  تشخیص مصداق حق است.
شـناخت، ایمـان، مهـار    ۀ ، بصیرت داراي چهار عنصـر و مؤلفـ  همچنین بنابراین تعریف

نـی و دو  کآن رۀ هـا، دو مؤلفـ  . از این مؤلفهاستمنفی و تشخیص مصداق حق هاي گرایش
 پردازیم، تارت مییهاي بصاز عناصر و مؤلفههریک  به توضیح کاند. ایندیگر شرطیۀ فمؤل

  روشن شود.» بصیرت« چیستی

  بصيرت نيكهاي رمؤلفه. ۱
ننـد، بـه   کبصیرت هستند و نقش اجزا را در بصیرت ایفا میهاي رکننی همان کهاي رمؤلفه
 ،در واقع ماهیت بصیرت. گیردنمی لکتحقق نیابد، بصیرت شآنها  ازهریک  ه اگرکاي گونه

شـناخت صـحیح و عمیـق و    اند از: یکی ن عبارتکن است و این دو رکوابسته به این دو ر
  دیگري ایمان و باور قلبی.

 ح و عميقيشناخت صحالف) 
این پرسـش  جا دربارة حق و حقیقت است. در اینن بصیرت، بینش و شناخت عمیق کریک 
منظور از حق و حقیقت چیسـت؟ چـه نـوع شـناختی در      هآید کپدید میذهن مخاطب در 

  بصیرت الزم است؟
ونـد  خدا بینی اسالم، محور اصلی شـناخت بشـر بـراي تحقـق بصـیرت     بر اساس جهان

گـردیم، در  میکه همه از اوییم و به او بـاز  استرو، از آناهمیت خداشناسی در واقع . است
ها، گرایشة دهندجهتو  گذار استثرمان اون زندگیئحیات فردي و اجتماعی و در تمام ش

ها و رفتارهاي بشر است؛ زیـرا زنـدگانی دنیـوي و اخـروي     نشهمه کها و ها، داوريانگیزه
بینـی  بینی انسان، جهانه از ارتباط با خداوند دارد. اگر جهانکآدمی وابسته به شناختی است 

تـاي در آفـرینش و   کتا، یکخداي ی؛ تاي در وجودکی، تا راکتوحیدي باشد و خداي یـ   الهی
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تـاي در پـرورش و   کتـا را، ی کتاي در تدبیر و مـدبریت، خـداي ی  کتا را، یکخداي ی؛ خلقت
تاي در پرسـتش و  کتا را، یکمعبودیت، خداي ی تاي در الوهیت وکتا را، یکربوبیت، خداي ی
ـ   تاکتاي را، یکتاي در یاري و خداي یکتا را، یکعبادت، خداي ی د، ي در امیـد و محبـت بدان

بـه اغیـار    دل ،سپاردامور زندگی را به او میداند، میخود  کخدا را صاحب و مالبه یقین، 
 طالـب بن ابیزند. به همین جهت علیخدا گره نمی به غیرِسپرد و سرنوشت خود را نمی

مـال  کسـرآغاز دیـن، شـناخت خداسـت و     «: فرمایـد چنین مـی  نهج البالغهدر اولین خطبه 
  6.»مال باور، شهادت به توحید استکباور به اوست و  خداشناسی، ایمان و

  رد:کتوان ترسیم نظام شناختی الزم براي بصیرت را چنین می
  شناخت خدا، توحید، صفات و افعال؛) 1
 شناخت جهان هستی؛) 2
 شناخت انسان؛) 3
 شناخت راه؛) 4
 شناخت راهنما؛) 5
 معادشناسی؛) 6
 شناسی.) قرآن7

بخـش  عوامـل تحقـق  توضیح ه در کبراي تحقق بصیرت الزم است  البته معارف دیگري نیز
رآمده از ه نوع شناخت در بصیرت، باید شناخت بکبصیرت بیان خواهد شد. مهم این است 

  هاي یقینی باشد.شناخت
هـاي بـه دسـت آمـده از     هاي سطحی و بدون عمـق یـا شـناخت   به طور قطع، شناخت

 توانـد انسـان را بـه مقـام بصـیرت برسـاند. از      یهاي تقلیدي، نمیا شناخت یهاي گماندلیل
هـاي  ساز به سادگی ممکن نیست و تنهـا از راه اسـتدالل  رو، رسیدن به شناخت بصیرتاین

  آید.میـ ـ اعم از برهان و قرآن و روایات  یقینی
 ی راشـناخت چنـین  یابی بـه  دستو هفتم سوره سبأ، چهل ۀ در تفسیر آی یئامه طباطباعلّ

: در محیطی آرام و به دور از جوسـازي و غوغـا   اول اینکهداند: ذیل می هايطشروابسته به 
ر کـ در متعلق شناخت، دقت نظـر داشـته باشـد؛ یعنـی از روي تعمـق و تف      دوم اینکهباشد؛ 

و  هاي خاصی استدر حوزه تحقق بصیرت، مبتنی بر شناختکرد که باشد. البته باید توجه 
آگـاهی  یـافتن  اما ، ها را دارندگونه شناختاینرسیدن به  تنها برخی افراد توانایی و فرصت
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ه در حوزهـایی  کـ افـرادي   یبخش، براي عموم مـردم و حتـ  گوناگون بصیرتهاي در حوزه
شـاورزي یـا   که در بخـش مهندسـی   کـ سی براي مثال، کاست. دشوار خاص مهارت دارند، 

ارشـناس  کدر امـور دینـی   ه کند کتواند ادعا مهارت دارد، نمی یکمهندسی ساختمان یا پزش
است و مواد و محتواي الزم براي بصـیرت در امـور اجتمـاعی دینـی را دارد. او نیـز ماننـد       

مراجعه  ،رویاري بخواهد. از اینارشناسان متخصص و متعهد و با تقوا کعموم مردم باید به 
  .ستۀ عقالروینیز ارشناسان متخصص و متعهد، پیشنهادي بر اساس عقل و کبه 

  مان و باور قلبيايب) 
هـاي صـورت   اما با توجـه تحلیـل   7،هاي گوناگونی وجود داردحقیقت ایمان دیدگاه ةدربار

ه براي کایمان، باوري قلبی و حالتی روانی است «کنیم: گونه تعریف میایمان را این 8گرفته،
ق نیـز بایـد وجـود داشـته     حق، میل و گرایش به حـ از بر شناخت و بینش افزون تحقق آن 

البته  »بستگی دارد. از این دو عاملهریک  ت و ضعفاشد و شدت و ضعف ایمان، به شدب
  9گنجد.ه در این نوشتار نمیکهاي دیگري نیز وجود دارد دیدگاهباره در این

کـه از  گونـه  آن، اسـت  بیـت ، برداشتی برگرفتـه از روایـات اهـل   این تعریف از ایمان
  در روایتی طوالنی آمده است: حضرت علی

ـ        تـرین و  منزلـت ا ایمان به خداوند متعـال بـاالترین درجـه ایمـان از حیـث شـرافت و ب
ترین آنهاست، از ایشان سؤال شد که ایمان، مرکب از گفتار و کـردار اسـت یـا    بلندمرتبه

گفتار بدون کردار؟ حضرت پاسخ دادند: ایمان عبارت است از تصدیق قلبی و اقـرار بـه   
  10. رایض دینی و ایمان قلبی عبارت است از اقرار و معرفت...زبان ... و عمل به ارکان و ف

ایمان عبارت است از اقرار به زبان و تصدیق قلبـی و عمـل   «نقل است: نیز  از امام صادق
  11»به ارکان فرایض دینی.

رسـیده اسـت و   انجـام رفتـاري   دربارة افی و بینش کشناخت گاهی به رو، انسان از این
اما چون ایمـان و بـاور قلبـی بـه آن نـدارد، آن      ، براي او مفید است ه این رفتارکیقین دارد 

  دهد و التزام عملی به آن ندارد.رفتار را انجام نمی
دانـیم  مـی ه هم. براي نمونه، ایمان و باور قلبی استاز نبود بصیرت، ناشی نبود در واقع 

بـه  هـا  انسان ي ازبسیار، ولی آزمایش خواهیم رفتۀ فانی است و روزي از خان ه این دنیاک
ه تـر اینکـ  شوند. مثال محسـوس کب گناهان فراوان میاین شناخت خود ایمان ندارند و مرت

است، با ایـن حـال از   زیانبار ه استعمال دخانیات براي بدن بسیار کیقین دارند ها ۀ انسانهم



۷۴      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

 ،نـه مـوارد  گودر این ان نیز گرفتار این پدیده هستند.کپزشبرخی و حتی  نندکاستفاده می آن
  نداشتن ایمان و باور قلبی است.بصیرت، ناشی از نبود 

بـه ویـژه    در طـول تـاریخ  که شناخت یقینی دارند،  يبه امورها انسان نبود ایمان و باور
 یه حضرت موسـ . براي نمونه، پس از اینکنیز بسیار است الهیتاریخ پیامبران و انبیاي 

 ،شده بود و خداونـد شدید وفان طی و کتار تاریشبی به همراه همسرش در بیابان مصر، گرف
ین حـق  یـ را بـه آ آنهـا   و فرعونیان آمد و فرعونسراغ  12رد،کقوي مسلح  ةو را با دو معجزا

ـ هاي معجزه. فرعونیان با دیدن فراخواند ه اینکـ  بـا کردنـد،  حر مـتهم  الهی، حضرت را به س
نبود، بلکـه   یحضرت موسدر مورد فقط تهمت است. این اتهام حرفشان دانستند این یم

بر سر راه دیگـران   يکه سدي اینخود با انبیا و برا يهاتوجیه مخالفت يمتعصبان لجوج برا
در برابـر  ار فرعونیـان  کـ انة ریم دربـار کـ دند. قـرآن  کریایجاد کنند، تهمت سحر را مطرح م

ها در واقـع بـه خـاطر شـک و تردیـد و      ه این اتهامکمعتقد است  رسالت حضرت موسی
انکار کردند،  یجویيظلم و برتر يمعجزات را از رو«آنها  افی نبود، بلکهکشناخت نداشتن 

  )14(نمل: »افی] داشتند.ککه در دل به آن یقین [شناخت  یدر حال
بـن  شـبث ، اسـت ه در تاریخ صدر اسالم در ضعف ایمـان، زبـانزد   کهایی ی از چهرهکی

ه ۀ تمـیم بـود و بـا اینکـ    وفه و از سـران قبیلـ  ک. او از بزرگان و اشراف نام دارد ربعی تمیمی
اي بــه رنگــی بــه دلیــل ضــعف ایمــانش، هــر دوره، حــق داشــتدربــارة افی کــشــناخت 

شـناخت و بیـنش اسـت و گـام دوم،     اي تحقق بصیرت، بنابراین، گام نخست بر13آمد.درمی
  آورد.ۀ التزام عملی را فراهم میه زمینکایمان و باور قلبی 

  هاي شرطيمؤلفه. ۲
ماهیـت   وجـز ند و ه شـرط تحقـق بصـیرت   کـ هاي هستند هاي شرطی، عناصر و مؤلفهؤلفهم

بـه تحقـق ایـن    حقق بصیرت، ه خارج از ذات و ماهیت بصیرتند. البته تکبصیرت نیستند، بل
ل کق نپذیرنـد، بصـیرت شـ   کـه ایـن عناصـر تحقـ    و تا زمانی بستگی دارد شروط و عناصر 

  یرت نیستند.گیرد، هرچند داخل ذات و ماهیت بصنمی

  هاي منفيمهار گرايش
و انسـان  خـواهی  کمـال جویی، هاي مثبت، ماننـد خـدا  گرایشه هم کانسان موجودي است 

هـا و  گـرایش  .چون حب بـه جـاه، ثـروت و مقـام    هاي منفی، همگرایشهم دارد و دوستی 
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هاي شیطانی است. اگر انسـان عقـل   نفسانی و خواستههاي گرایشهاي منفی همان خواسته
را در اختیـار ایـن نـوع     یشنـد و نفـس خـو   کنفسـانی خـود ن   يم بـر هواهـا  کود را حـا خ

ه وي کـ او به رفتاري تعلق بگیـرد   ةهاي نفسانی و شیطانی بگذارد، طبیعی است ارادخواسته
از ایـن رو، اولـین شـرط تحقـق     نـد.  کگونه دور و او را از رفتار بصیرترا به کمال نرساند 

  تقوا است.یا منفی هاي شمهار گرای ان بصیرت،کاز اربصیرت، پس 
شـناخت دقیقـی از موضـوع پیـدا     بـه  مطالعـه  و  تحقیـق ها با انسانه گاهی توضیح اینک

آن موضـوع را در  اینکـه   از، ولـی پـیش   آورنـد نند و ایمان و باور یقینی نیز به آن مـی کمی
ه دل و کـ نـه  گودهد و آنیآن را مپاسخ نفسانی هاي خواستهسنجش عقل قرار دهند، دل و 

کننـد. در واقـع   قضـاوت مـی  و پـس  ر کـ بـه آن موضـوع ف  خواهد، آنها می هواهاي نفسانی
شوند و او را از مسیر حـق و  شناخت و ایمان او میة دهندم و جهتکحاهاي منفی، گرایش

  زند.رفتاري به دور از تقوا از آنان سرمیکنند و در نتیجه، حقیقت دور می
بر شناخت صحیح حق و باور قلبی به آن، باید دقت داشـته  زون افبنابراین، انسان بصیر 

و هاي شـیطانی  هاي خود قرار دهد، نه وسوسهگرایشة دهندم و جهتکه عقل را حاکباشد 
بـودن بـه رفتـار متقـین     و آراسـته مـال  کیند چیزي جز در مسیر آاین فر ةنفس اماره را. ثمر

  نیست.
آنجـا  ، داندرت مییدوري از بصرا  اي نفسانیهاز هواها و گرایشۀ پیروي خداوند نتیج

  فرماید:که می
 یآگاه با را او خداوند داده، قرار خویش نفس يهوا را خود معبود که را یکس يدید آیا«
 چشـمش  بـر  و زده مهر قلبش و گوش بر و ساخته گمراه) نیست هدایت ۀشایستاینکه  بر(

 آیـا  کنـد؟  هـدایت  را او تواندیم خدا از غیر یکس چه حال این با است؟ افکنده ياپرده
  )23: جاثیه( »شوید؟ینم رمتذک

شـویم،  هاي نفسـانی خـود   و خواسته هاگرایشوم کد محیرت، نبایتحقق بص يبنابراین، برا
بـر  را د عقـل  یـ م. بایگذارنـد، آزاد باشـ  یر قضاوت اثر مبه ک ییهاو بغض بلکه باید از حب

و  ینفسانهاي و بغض حب، هاها، عادتهوسح بنشانیم و محجوب یقضاوت صحجایگاه 
در تحقق شـناخت  : یا گذارندمی اثراو ر ببه دو گونه هاي آدمی م. البته گرایشینشو یطانیش

مقام تسلیم در یا شوند مانع از فهم و شناخت دقیق حقیقت میمؤثرند و الزم براي بصیرت 
  گذارند.اثرو ایمان و پیروي از حق، 
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ی از کـ . یدارنـد بسـیار  هـاي  نمونـه  در طول تـاریخ هاي منفی، رایشگها یا این انحراف
زنـد،  اسـالمی مـی   ۀجامعـ ویرانگـري بـر   بسیار  ۀه اگر مهار نشود، ضربکمنفی هاي گرایش

رد منفـی و مثبـت   کـ ه دو رویکـ گرایشی است » تعصب«تعصب قومی یا حزبی است. البته 
، ولـی  رودیبه کـار مـ  ناپسندش و  یچند این واژه به طور معمول در مفهوم افراطهر 14.دارد

توانـد عامـل   ها نه تنها عیب نیسـت، بلکـه مـی   در برخی عرصه» تعصب«باید توجه داشت 
  باشد. یاجتماع يهافعالیت يبرا ياسازنده

، اشـاره  انـد ه مانع بصیرت بودههاي نکوهیده کهایی تاریخی از تعصبجا به نمونهدر این
و پـردازد  مـی ریم بـه آن  کـ ه قـرآن  کی از شواهدي است کی» صلح حدیبیه«نیم. جریان کمی

نیـز  و  بازدارنده کفار از ایمان به خـدا و پیـامبر  مهم از عوامل  یرا یک» نکوهیدهتعصب «
  فرماید:یه مکجا ، آنندکحق و عدالت معرفی میبرابر تسلیم در 

و  داشـتند خود خشم و نخوت جاهلیت  يهارا که کافران در دل یبه خاطر بیاورید هنگام
و آنهـا را بـه    آرامش و سکینه را بر رسول خود و مؤمنان نازل فرموددر مقابل) خداوند، (

و خداوند به هـر چیـز    تر و اهل و محل آن بودندملزم ساخت که از هر کس شایستها تقو
  )26: فتح. (عالم است

مـانع ورود  اي، جـاهلی قـومی و قبیلـه   هاي ه به خاطر تعصبکافرادي است ة این آیه دربار
هـاي  شـدند. گـرایش   یمراسم عمـره و قربـان  ۀ خدا و انجام دادن و مؤمنان به خان پیامبر
مسلمانان در میدان جنگ پدران و برادران مـا  چون ه کآنان را به این قضات واداشت  ،منفی

مـا   ةگردند، عـرب دربـار  ي ما شوند و سالم بازهاوارد سرزمین و خانهاند، حال اگر را کشته
، یماند؟ این تعصب و خشم جاهلیم یما باق يبراآبرویی واهد گفت؟ و چه اعتبار و چه خ

ه   «حدیبیه، نام خـدا را بـه صـورت    نامه تنظیم صلحمانع از آن شد که هنگام  یحت بسـم اللـَّ
دوران  يرا کـه از یادگارهـا  » بسـمک اللهـم  «ه متعصبان عرب کبنویسند، بل» الرحمن الرحیم

 یرا از کنار نام گرام» رسول اللَّه«لقب  یحتباز و آوردند گزین آن جایبه گذشته عرب بود، 
  15.برداشتند محمد

هـا بـر سـر تعصـب و     انسـان  هکـ رسـد  قومی گاهی به حدي مـی هاي نکوهیده تعصب
صـدد  خـود در قبرسـتان، در  زنند و بـا شـمارش مردگـان    به مردگان چنگ میفخرفروشی، 

همـین  » کـاثر ت« ةآیند. شأن نزول سـور برمیها بیلهدیگر قبر شان نمودن قبیله ف و برتریشر
  گرایش منفی است.
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  تشخيص مصداق حق
شناسند و به آن ایمان دارند و در زنـدگی  حق را میاري از افراد جامعه به ویژه خواص، بسی

اجتمـاعی بـه ویـژه در    ـ سیاسـی    هـاي  بـا ایـن حـال در جریـان    ، انـد ردهکخود تقوا پیشه 
گونـه  در طول تاریخ ایـن زند. دور از بصیرت از آنان سر می فتاري بهخیز، رفتنهرویدادهاي 

بصیرتی بوده و بر این بی یگواه روشنفراوان دیده شده و تاریخ، رفتارها در جوامع اسالمی 
در مقـام حاکمیـت    ابوموسی اشعريماندن براي  مالک اشترگري میانجیهست. شاید بتوان 

ین و ایمـان بـه امامـت    در یقـ  مالـک طبیق حق دانسـت.  در تنادرست هاي از نمونهرا وفه ک
رد و اشـتباه او  کـ اشـتباه  ، ولی در این مصداق، نظیر بودمکشخصیتی حضرت و تقواپیشگی 

رویی ه حضـرت بـراي رویـا   کآن زمانی براي مثال، . داشتمد بسیار ناگواري براي اسالم اپی
لشـکر  بـه جـاي تجهیـز     وموسـی اباما ، ندکخواست نیرو آماده  ابوموسیاز  زبیرو  طلحهبا 

  16نکنند.ت که در جنگ شرکوفیان خواست کجنگ را فتنه خواند و از  ، اینعلی
شـما طـرف   «و به او فرمود:  وفه فرستادکرا به  مالکبار دوم حضرت ، ابن اثیربنابر نقل 

ردي، کـ ه خـودت خـراب   کـ اري کـ اري بودي، بـرو  کو در هر  ابوموسی ةمشورت ما دربار
  17».نکدرست 

امالً بشناسـد و  کـ را  ابوموسیمنافقانه ة چهر مالکه کبود بدان علت ین فرمان حضرت ا
  پی ببرد.خود به اشتباه 

بصـیرت بیشـتر در خـواص بـروز و نمـود دارد و عمـوم مـردم اگـر در          ۀالبته این مؤلف
م کـ ه به ححق و حقیقت اشتباهی داشته باشند، ناشی از اشتباه خواص است؛ چراک مصداق

و اگـر متخصـص و   برود متخصص نزد متخصص باید در امور خود غیرشرع،  مکعقل و ح
ننـدگان نیـز   کافی نداشـته باشـند، مراجعـه   کبصیرت » رکاهل ذ«ارشناسان یا به تعبیر قرآن ک

  بصیرتی خواهند شد.گرفتار بی
صداق حق را باید در امـور ذیـل   اشتباه در تطبیق مصداق حق و تشخیص نادرست از م

  رد:کجو وجست

 سازيشتبهم
سـازي  هاي اشتباه در تشخیص مصـداق، حـق جلـوه دادن باطـل و مشـتبه     ی از خاستگاهکی

رسـیدن بـه   ار عمومی است. سـردمداران باطـل بـراي    کبراي افجریان باطل به تصویر حق، 
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ننـد و  کرا به خود جلـب  مردم تا اذهان بهره بگیرند از هر ابزاري که  مقصود خود ابا ندارند
افـراد  موقعیـت  هـاي رنگارنـگ تبلیغـاتی و    بیابنـد. آنـان از ابـزار   رهایشان کاتوجیهی براي 

ار و کـ با حـق جلـوه دادن اف  پیش ببرند و جریان را به نفع خود جویند تا سرشناس سود می
بـه همـین   بیندازنـد  اشـتباه  به هاي خود، عموم مردم و خواص را در تطبیق مصداق، اندیشه

  دهد:شدار میگونه هاین موالیمان علیعلت نیز 
 نشـان  يرو، کننـد  پشت کهگاه آن و شوند حق و باطل مشتبه، کنند يرو هافتنه که هرگاه
 باد گرد همچونهست  يباد گرد و دریا موج همانندهست  یموج را هافتنه که همانا. دهند

  18.بگذرد یسرزمین از و درآید یسرزمین بهکه  طوفان
نی و آمیختن آن به حـق  کافاز شبهه«نویسند: می معاویهاي به ضمن نامهدر  علیهمچنین 

هـاي آن  نـده و تیرگـی  کپـرده بـر خـود اف   که فتنه، ن؛ زیرا دیر زمانی است کو باطل پرهیز 
  19»ها را پوشانده است.دیده
رد کـ در خود غـرق  را ه خواص جامعه که عموم مردم، بلکانگیزي هاي فتنهی از موجکی

یی بـا  روشـتباه شـدند، مـوج فتنـه جمـل در رویـا      در تشخیص مصداق حق دچـار ا آنان و 
چنـگ زدن بـه ابزارهـاي     بـا  عایشهدر لواي و منافقان،  زبیرو  طلحهاست.  علیحضرت 

نازل شده است و دیگـر ابزارهـا، حـق را     ه در شأن زنان پیامبرکچون آیاتی گوناگون هم
بصـره چنـین گفتنـد:     دمه مرکاي حق جلوه دادند بر مردم مشتبه ساختند و باطل را به گونه

  »شما بمیریم.اطاعت و جلب رضایت  هایمان را به شما بخشیدیم، حاضریم درجان«
شد که متولیان جریـان  ناشی میبصیرتی مردم از آنجا مصداق حق و بیندادن تشخیص 

سـازي جریـان   هاي رنگانگ، باطل را براي مردم حق جلوه دادند و در مشـتبه با ترفندباطل، 
ه خـود  بکشـانند کـ  سـویی  همـان  ار عمومی را بـه  که افکیر حق، موفق شدند باطل به تصو

  خواستند.می

 زدگيشخصيت
هـاي علمـی،   در طول زنـدگی خـود مجـذوب شخصـیت    ها انسان هکاین امر، طبیعی است 
دلیـل  گونه افـراد،  ة موجه و انقالبی ایندرخشان و چهرگذشتۀ د. نشوفرهنگی و انقالبی می
گـویی  مـداري و حـق  ، حـق پیشـینه و ویژگـی  ایـن  آنهاست، ولی  بهگرایش و جذب مردم 

هـا و افـراد   نباید حق و حقیقت را به شخصـیت رو، کند. از اینها را ضمانت نمیشخصیت
 20هـا را روشـن سـاخت.   حق، عیار شخصیت که باید حق را شناخت و با محکشناخت، بل
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زدگـی مـردم   شخصـیت  ی بـراي شاهد تاریخی خـوب کوفه در جنگ جمل، بصیرتی مردم یب
ابوموسـی  وفیان، آنان نظر فرماندارشـان  به دست ک علینامه رسیدن از پس ه است؛ چراک

نـرفتن بـه جنـگ،    «کم اسالمی چنین گفت: را جویا شدند. وي در پاسخ رهبر و حا اشعري
ت در مسـیر تـأمین دنیـا اسـت.     کحریر تأمین آخرت است و رفتن به جنگ، ت در مسکحر
  21»کنید.استید، اختیار ه خوکدام را کهر

وفـه در همراهـی   ک، مـردم  ابوموسـی ومتی کـ حـ    و شخصیت فقهیگذشته با توجه به 
ه کـ اما رفتار از روي بصـیرت، ایـن اقتضـا را داشـت     کردند، و تردید شدند سست  علی

ه کـ گوینـد، نـه این   کو بـه مـوال لبیـ   گـرایش یابنـد   حـق  کنند، به  كوفیان شأن امام را درک
اثـر  الم او کـ از شـوند. نیـز چنـان     ابوموسـی همچون  بصیرتیم بیکمجذوب شخصیت حا

بـه  را  ابن عبـاس و  مالک اشترنیرو مجبور شود دو بار کردن جمعه حضرت براي بپذیرند ک
را بـا   کوفه بفرستد و آنان هم توفیقی نیابند و سرانجام براي بار سوم امام حسـن مجتبـی  

 22شش هزار سرباز براي جنگ حاضر شوند.هزار یا نه نند تا حدود کراهی  عمار یاسر
ه کـ زدگی همواره امري منفی نیست، بله شخصیتدر نظر گرفت کباید را ته کالبته این ن

و دوري از هـر گنـاه و    عصـمت موجب به  نامعصومامامان چون هم هابرخی شخصیت
 ادر روایتی منقول از رسول خـد رو، ك تشخیص حق باشند. از اینتوانند مالخطایی، می
هـایی  برخی شخصـیت حتی  23».علی مع الْحقِّ و الْحقُّ مع علی یدور حیثُما دار«آمده است: 

 انـد ردهکـ را تضمین آنها  المشان حقانیتکبا  نابه نوعی معصوم، ولی ه معصوم نیستندک
ار  «ایـد:  فرمجایی چنین می در پیامبر اکرمه ک عمارافرادي چون اند، گونهنیز این مـع  ع مـ 

  24».دار حیثُ معه یدور عمارٍ مع الْحقُّ و الْحقِّ
چنـد  . هرمحـور محور باشد، نه شخصحقباید براي روشنی دل، بنابراین، شخص بصیر 

و معیـار   كاما مالروند، به شمار میحق ها یویژگداشتن برخی ها به دلیل برخی شخصیت
افراد و پیروان حق باید حق را شناخت و به دنبال آن،  هکاین است ي مندکلی براي بصیرت

  نیز شناخته خواهند شد.

 ودهفضاي آل
صـدد  اجتمـاع، در  ردن فضـا و جـو  کـ ه با مسموم است کطلبانی فرصتداستان تاریخ پر از 

خواص را از شناختن مصداق حق و حقیقت دور و امر را بر آنان حتی بودند عموم مردم و 
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با ترفندها و ابزارهاي گوناگون اعم از تبلیغ، تطمیع و تهدید هـدف خـود   ان ایننند. ک مشتبه
و در مسـیر گمراهـی قـرار    بیرون بردند مال انسانی، کرا از مسیر ها انسان وعملی کردند را 

ه وقتـی خبـر شـهادت    کـ رده بـود  کـ فضا را مسـموم و آلـوده   چنان  معاویهدادند. در زمان 
نمـاز   مگـر علـی  «: گفتنـد مـی نـد و  ردکمیید، مردم شام تعجب به شام رس علیحضرت 

  »خواند.می
مـردم را از مسـیر   بدان وسیله صددند سازند و درکنان میافه منافقان و شبهکدر فضایی 

طبیعـی در  به طور و مردم دشوار است نند، تشخیص مصداق حق از باطل بسیار کحق دور 
شـعیب  چهارگانـه  هاي ی از دستورک، یبنابراینند. شومیمستقیم دچار اشتباه کردن راه پیدا 
انگیـز  و فتنـه  كناهه فضاي اجتماع را شبهکاین است کافران اهل مدین، به منافقان و  نبی

هـا  شبهه يسد راه خدا نشوید و با القا، را تهدید نکنیدآنها  بر سر راه مردم ننشینید و، نیدکن
  25نشان ندهید. ناراستراه مستقیم حق را در نظر آنها کج و 

ه فضـاي جامعـه را مسـموم    کنشینی با افرادي را از همها انسان ریمکقرآن باره در همین
  کند:چنین بیان میکمت را اینو حدهد پرهیز میگیرند، نند و حق را به سخریه میکمی

آیات خـدا   يکه بشنوید افراد یخداوند در قرآن (این حکم را) بر شما فرستاده که هنگام
بپردازند؛ زیرا در این صورت  يگریننشینید تا به سخن دآنها  نمایند بایانکار و استهزا مرا 

کند. یدر دوزخ جمع م یشما هم مثل آنان خواهید بود، خداوند منافقان و کافران را همگ
  )140: نساء(

 یه در صدر اسـالم فضـا را آلـوده و اذهـان بسـیاري از مـردم و حتـ       رویدادهایی کی از کی
اي بـود. منافقـان بـه گونـه     عثمانرد، جریان قتل کاین آلودگی مسموم از جامعه را  خواص

ه که مردم در تشخیص مصداق حق دچار اشتباه شدند، در حالی کرده بودند کفضا را آلوده 
  شناختند و به آن ایمان داشتند.بسیاري از آنان به ویژه خواص جامعه، اسالم را به خوبی می

هـاي  عمال تعصبابه دلیل ، عثمانکه در زمان خالفت نه فراهم شد گوآلودگی فضا این
فـایتی والیـان و   کالمـال و بـی  و مشاهده نابرابري در تقسیم بیـت  عثمانه کاي قبیلهـ   قومی

نارضایتی هاي زمینهو به سر آمد اسالمی  ک، صبر مردم ممالعثمانتوسط مان منصوب کحا
به  طلحهاش زادهقصد داشت خالفت را براي برادر شهعای. در این میان، مردم را فراهم آورد

بگیـرد و  بـه دسـت   خالفـت را  موقعیت آمـاده  نیز مترصد بود تا از این  معاویهچنگ آورد. 
  ببخشند. بهبود هاي چندین ساله خود را ینهکها و هاي ناشی از عقدهزخم
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و عموم مـردم بـه   ند کردومت ایفا میکیل حکرا در تشتأییدکننده ه مردم نقش کجا ناز آ
به عنوان ولی امـر مسـلمانان شـناخته شـد و در رأس حکومـت      آن حضرت اقبال داشتند  علی

بـه  منافقـان را   ترتیـب، حسـودان و  اسالمی قرار گرفت و آنان به اهداف خـود نرسـیدند. بـدین   
  نند.کرا تخریب  علی ةچهرشود، میه کآویزي برانگیخت تا با هر دستشدت 

در شـام،   معاویـه در عراق و نیز  زبیرو  طلحه، عایشهنی مداران نفاق یعسربدین منظور، 
ضـد  فضـاي را بـر   و موجی را در جامعه ایجاد  عثمانبه قتل  با متهم کردنِ حضرت علی

قتـل   اناز مخالفـ  حضـرت علـی   ه در تاریخ ثبـت اسـت  با اینک 26ردند.کحضرت مسموم 
ه کـ اي بـه هـر وسـیله    عثمـان حصـر   بودصدد آب رساند و در عثمانبه  یبود و حت عثمان

 27شد. عثمان خواهبسته بود، خون عثمانه آب را بر ک طلحه، سته شودکهست، ش
ردند، مردم در تشخیص مصداق کدرست ، زبیرو  طلحهو اقوامش،  عایشهکه در فضایی 

و زبیـر بـا    طلحـه و  عایشـه بصیرتی مردم، رویـارویی  ند و پیامد این بیدحق از باطل درمان
انه، فضاي جامعـه را آلـوده   کنیز در شام با ترفندهاي زیر معاویهجنگ جمل شد.  در علی
خوانـد. وي از آیـات قـرآن    می عثمانخواه خود را خوناي کارانهفریبرد و با سیاست کمی

 وقعه صـفین کتاب مستند در  برد.بهره میردن فضا کعوام و مسموم نیرنگ زدن به نیز براي 
بـر منبـر رفـت و     معاویـه مردم را براي نماز جماعـت نـدا داد،   ادي، چون منه کچنین آمده 

  ید:گوچنین می معاویهاي خواند. در آن خطبه، خطبه
بـر شـما   بن عفان، که من خلیفه امیرمؤمنان، عمربن خطاب و عثماندانید اي مردم شما می

ـ دانید ام و میار زشت وانداشتهکاز شما را به  کیهستم و هرگز هیچ ولـی خـون   ه مـن  ک
و منْ قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا «گوید: میشته شده است و خداوند کگناه ه بیکعثمان هستم 

سپس مردم شام همگی برخاسـتند و   ». ...قَتْلِ إِنَّه کانَ منْصوراًلولیه سلْطاناً فَال یسرِف فی الْ
ردند و به وي اطمینان دادنـد  کر با او بیعت این قرا خواهی عثمان پاسخ دادند و بربه خون

یـا خداونـد    گذرند تا انتقـام خـون او را بگیرنـد   ه در این راه از جان و مال خویش میک
  28جانشان را بستاند.

 بیـت کانی و هم از جهت معنـوي از اهـل  ه هم از جهت مکمردمی در این فضاي آلوده، 
ه کـ د و چه بسا خواص ایـن جامعـه   دور بودند، در تشخیص مصداق حق دچار اشتباه شدن

رفتـاري بـه دور از بصـیرت انجـام دادنـد و      داشتند، در این واقعه، نیز باال شناخت و ایمان 
مـدت صـفین   در جنـگ طـوالنی   الموحدین علیبصیرتی، رویارویی با مولیاین بینتیجه 

  بود.
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بـه   رت علیمتهم نمودن حضردن فضا و کدو زمینه براي آلوده شود یادآوري میالبته 
ارگزاران او کـ بـه ویـژه    عثمانداري ومتکحشیوة ه موال به کی اینکی: فراهم بود عثمانقتل 

 ةدر زمـر  بن ابـی بکـر  محمـد ه برخـی از یـاران حضـرت، ماننـد     و دیگر اینکـ  انتقاد داشت
  ، نقش مؤثر داشتند.اشخانهدر عثمان ردن کبودند و در محاصره  عثمانضد نندگان بر کقیام

 انكري از نزديپذياثر
و گـرفتن  نـس  اآید، انسان به طور فطـري خواهـان   به دست می» انسان« ةه از واژکگونه آن

اعـم از  ، سـت آنها پـذیري از نیـز اثر ارتباط با دیگران  ۀارتباط با دیگران است. الزمبرقراري 
تر باشـد،  ان بیشـ کـ چه ارتبـاط بـا نزدی  یا ... باشد. البته هره ارتباط با خانواده یا دوستان کاین
ار کـ پذیري از خانواده و دوستان امري عـادي و ان اثرخواهد بود. بنابراین، تر عمیقپذیري اثر

مـال  کمسـیر  پیمـودن  ها یا دوستان، گاه یاراي انسان در خانوادهمیان، است. در این نکردنی 
دوسـت بـودن، دشـمن     نند و به جايکمال منحرف میکانسان را از مسیر آنها  و گاه هستند

  شوند.نسان میا
از  زهیـر شـت.  امـال وي د که همسر او نقش بسزایی در کشخصیتی است  زهیر بن قین

. چندان اعتقادي نداشت بیت رسول خداخواه او بود و به اهلمانی و خونعثعقیده، نظر 
وفـه  کبـه   ه امام حسـین کبه حج رفته بود. در همان روزهایی ق  60الحجه سال ذي دراو 
 اروان امـام کـ در حال بازگشت به وطن بود. و  راسم حج را به پاپان بردهم زهیررفت، می

آنکـه خـود   بـی  زهیـر و  ندندتري داشتکت کهاي زیاد، حربه دلیل فزونی همراهان و توقف
  سفر آنان شد.کربال رسید و هماروان کبه بخواهد، 

ان راهـی  ه بیـرون آمـدیم، از همـ   کـ ه وقتـی از م کند کمی روایت زهیری از همراهان کی
ـ   نمی رفت، ولی هرگزمی ه امام حسینکرفتیم می رو شـویم. وقتـی   هخواسـتیم بـا او روب

 زهیرکرد، ه امام توقف میکایستاد و هنگامی می زهیرکرد، ت میکرح کاروان امام حسین
جـا  کناچـار شـدیم بـا امـام در ی    هـا  منزلی از کگذشت. در ینار او میکافتاد و از به راه می
طرف چادر زد و ما در طرفی دیگر. مشغول خـوردن ناهـار    کدر ی یم. اباعبداهللاتوقف کن

رد و داخـل  کـ آید. منتظر شدیم تا رسید. سـالم  می ماسوي امام به  ةه دیدیم فرستادکبودیم 
خواهد تو را ببیند. ما چنان از این خبـر  می گفت: اباعبداللّه زهیرحضرت به  ةشد. فرستاد

  دست داشت، به زمین انداخت. چه درهر کسه هرکناراحت شدیم 
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گفت: سبحان اللّه! پسر رسول خـدا  همسر زهیر  دلهمکت نشستیم. حرهمه مبهوت و بی
سـخنانش را  روي؟ برخیز و به سـوي او بـرو،   نمی به دنبال تو فرستاده است و تو به نزد او

ه کـ ی در حـال کـه برگشـت،   شـید  کطـولی ن . نـاراحتی رفـت   بـا  زهیرن و باز گرد. کگوش 
گـاه امـام   خیمه کلش را به نزدییزد. دستور داد چادر و وساخوشحالی برق می صورتش از

تـا بـه خویشـانت     دهـم مـی به همسرش گفـت: تـو را طـالق    گاه . آننندکمنتقل  حسین
پیوسـت و   نبـه امـام حسـی   سپس بپیوندي، من دوست ندارم به خاطر من گرفتار شوي. 

  29همراه آن حضرت بود تا شهید شد.
رد و کـ در تشخیص مصـداق حـق اشـتباه ن   درست از همسرش، پذیري به علت اثر زهیر

، امـام حسـین   ةهمسران خـود، فرسـتاد  متأثر از وفیان کاما بسیاري از ، عاقبت به خیر شد
و در امتحان الهی مردود و در تشخیص مصداق حق دچـار  ، را تنها گذاشتند بن عقیلمسلم

ایمـان داشـتند،   او شـناختند و بـه   را خوب میاش فرستاده امام وچند . آنان هراشتباه شدند
ان خـود  کاز نزدیبا اثرپذیري ه کسانی ک ةتاب آسمانی قرآن دربارکند. خداوند در کرداشتباه 

از  یبعضـ ایـد،  ی کـه ایمـان آورده  کسـان  يا«گویـد:  گیرند، چنین میاطل قرار میدر مسیر ب
  )14: تغابن( ».حذر باشیدآنها بر همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از

گـزاري بـه نظـر    خـدمت  و اسـت  یدوست لباس در ان گاهکخانواده و نزدی یدشمن البته
 .خویشـتن  منـافع  قصـد  بـه  گـاه  گیرد ویم انجامدشمنی  قصد ومنفی  نیت با گاهرسد، می

 بـه  یاهـ ر و رودیم خدا يسو به یراه که گیردیم قرار یدوراه سر بر انسان یوقتبنابراین 
اسـت؛   ممقـد  چیـز  همـه  بـر  حـق  يرضا کهشک نکند باید در گزینش  فرزند، و زن يسو
 ۀه زمینـ کـ دوسـتانی   ةچنـین دربـار  خشنودي خداسـت. هم  در آخرت و دنیا ه نجاتکچرا

ردن مصـداق حـق اسـت،    کـ دوستی با آنان پیـدا ن ة آورند و ثمرگمراهی انسان را فراهم می
  :فرمایدخداوند چنین می

گـزد و  یدست خویش را از شدت حسرت به دندان مي را که ظالم، طر بیاور روزو به خا
بر من! کاش فالن (شـخص   يوا يبرگزیده بودم. ا یکاش با رسول خدا راه يگوید: ایم

از آنکـه  پس گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم! او مرا از یاد حق گمراه ساخت، 
 :(فرقـان  کننده انسان بوده است.یطان همیشه مخذولشالبته به سراغ من آمده بود و  یآگاه
  )29ـ  27

 هـاي نـام  بـه  نفر ود مشرکان میان در اکرم پیامبر عصر نزول این آیه آن است که در شأن
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 و دادیمـ  ترتیـب  یغـذای  آمـد، یمـ  سـفر  از عقبـه  زمان هر بودند.با هم دوست  اُبی و عقبه
 اکـرم  پیـامبر  محضر به داشتیم ستدو حال عین در و کردیم دعوت را قومش اشراف
 وتهیـه کـرد    غذامثل هر بار  و آمد سفر از عقبه يروز .بود نپذیرفته را اسالم هرچند برسد،

 گستردند را سفره که یهنگام .نمود دعوت نیز اکرم پیامبر ازبه مهمانی خواند  را دوستان
 وحـدانیت  بـه  شهادت تا خورمینم تو يغذا از من: رمودف ر اکرمپیامب، شد حاضر غذا و

  .کرد يجار زبان بر شهادتین عقبهی. ده من رسالت و خدا
 گفت: ؟يشد منحرف ینتیآ از عقبه يا او گفت:. رسید ابیدوستش  گوش به خبر این

 غـذایم  از نبـود  حاضـر  که شد وارد من بر يمردلی و نشدم، منحرف من سوگند خدا به، نه
، برخیـزد  مـن  ةسـفر  سـر  از او که داشتم شرم این زا من. بگویم شهادتیناینکه  جز، بخورد

ـ اُ! دادم شـهادت ، رو، از ایـن باشـد  خورده غذا کهآنیب  یراضـ  تـو  از هرگـز  مـن : گفـت  یب
 مرتـد  و کـرد  را کار این عقبه! یکن توهین سخت و یبایست او برابر دراینکه  مگر ،شومینم

 جنـگ  روز در نیـز  ابـی  رفیقش و رسید قتل به کفار صف در بدر جنگ در سرانجام و شد
  30شد. کشته احد

 نگرينگري و جزئيدرون
تواننـد مصـداق حـق را    نمـی ، گیرنـد ز فتنه قـرار مـی  که در متن و مرکبرخی افراد هنگامی 

ه انسان نباید در متن فتنه قـرار گیـرد و   کته بدین معنا نیست کدرست تشخیص دهند. این ن
پیرامـونش، نگـرش   رخدادهاي به باید انسان  یعنیه کجو فراري باشد، بلفتنهرویدادهاي از 

نگر لکنگر و برونخیز، داوري و قضاوت در حوادث فتنهباشد. در واقع براي داشته بیرونی 
ه کـ گیـرد، بل انسان بصیر در موج فتنه قرار نمـی . نگریینگر و جزنگر باشد، نه درونو جامع

تا بتوانـد درسـتی   بیند ویدادها را میرلی کو از بیرون فتنه و با دیدي شود میسوار بر موج 
  از باطل تشخیص دهد.  را و مصداق حق کند داوري 

، قـدرت  کنـد مـی جویان همراه فتنه و فتنهبا انسان را آرام آرامنگري یئنگري و جزدرون
البتـه  نـد و  کستاند و در بیابـان پـر از سـراب رهـا مـی     می تشخیص حق را از تشنگان حق

از پس یابی به حق و حقیقت نخواهد داشت. رگمی و تحیر در دستجز سردنیز سرانجامی 
ه کـ را  وقـاص بن ابـی سعدو  زیدبن ثابت، بن زیداسامۀهمچون  افرادي علیجنگ جمل، 

بـن  مالـک د. در میان سخنرانی حضـرت،  کررده بودند، سرزنش کگیري نارهکاز جنگ جمل 
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از جـاي   ،شی و محـدود ئـ زدیـد ج کی از فرماندهان جنگ جمل بـود، بـر اثـر    ه یک حبیب
قسـم  «ل دانست و با زبانی تلخ چنین گفت: گیران از جنگ را مستوجب قتنارهکبرخاست و 

ه کـ موال با نگرش جـامعی  میان، در این  ».رسانیمبه قتل می، آنها ه اگر دستور دهیکبه خدا 
ي و در اردي و از حـد گذشـته  کـ از مرز تجـاوز  «برید و به او فرمود: را  مالکالم کداشت، 

  »اي.ق شدهجنگ و نزاع غر
 کگیري بر دشمن در مواقع خطر تمسبه سختکالم خود، براي توجیه  بن حبیبمالک

جـا  آنکـرد،  اسـرائیل او را متوجـه خطـایش    بنـی  ةسور 33 ۀاما حضرت با استناد به آی، ردک
  فرماید:حضرت حق می
 کـه  کـس آن و حق، به زج نرسانید قتل به، شمرده حرام را خونش خداوند که را یکس و

 .نکنـد  اسراف قتل در اما دادیم، قرار) قصاص حق( سلطه او ولی يبرا، شده کشته مظلوم
  .شودمی حمایت او چراکه

 هاي اجتماعي  دوري از واقعيت
جـدا بافتـه    ۀه خـود را تافتـ  کـ سـانی  ک ،تصور بیشتري دارد این خاستگاه در خواص جامعه

اي ویژه دارند و حق در پیشـگاه آنـان و بـه    با حق و حقیقت رابطهدارند پنمیانگارند و می
انجام شـود  با آنان و در واقع تفسیر حق، به دست آنان و تعیین مصداق حق،  ستآنهادنبال 
زبـانی  و با زبان بـی  ندکخالف پندار اینان نمایان میبرهایی را اجتماع، واقعیتآنکه  و حال

نقـش  گیرنـد و  مـی ه مردم عوام در تشخیص حق از شما پیشـی  کجایید گوید: کمیبه آنان 
ه رفتـار شـما را   کـ از بیـرون معر نمـا  کنند. این عوام خـواص با بصیرت را بازي می خواصِ

گیرند. این اجتماع بـا بصـیرت، مردمـی    و از رفتار شما انگشت حیرت به دهان میبینند می
انـد. اگـر در ایـن ورطـه     داشـته  یـه که در تشخیص حق، به رهبـر وثیـق و امـین ت   کهستند 

هاي خود باشـند، نـه تنهـا خـود را در     خواص به هوش نیایند و مدهوش اندیشه ،انگیزفتنه
همـراه  بـه  عوام خود را نیز  اي از مریدانِنند، عدهکار منحرف خویش غرق میکمنجالب اف

  د.ننکزي براي دشمنان فراهم مییآودستگونه، و اینغرق  رقگاه باطلغخود در 
دور بودنـد.  ي اجتمـاعی بـه   هـا بسیاري از خواص از واقعیت ومت علیکدر زمان ح

بـا  ه کـ  زبیـر و  طلحـه ، عایشههمچون  به افرادي ها و...بن ثابتو زیدها سعدبن ابی وقاص
داشـتند و بـه   و ارادت ، اعتقـاد  بودنـد  اب رسول خداکدر رشان درخشانگذشته به ظاهر 
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گونه افـراد  اینبود. در برابر این سخن باید گفت دور از انصاف به آنها  جنگ باایشان، باور 
را به دام خود آنها  شااريکدنیا با فریبشدند، شمرده میدر ایمان  انراسخاز زمانی گرچه 

، اي قرار گرفتنـد مسلمانان شناسنامه ةانداخت و از اسالم تنها اسمی به ارث بردند و در زمر
اي داشتند و تنهـا بـه ظـاهر    از ابتدا اسالم شناسنامه بی سفیانبن امعاویۀچند افرادي مثل هر

ــد ــین  ، علــی منــانؤرو، امیرم. از ایــنمســلمان شــده بودن ــان جنــگ صــفین چن در جری
) ه زمانی دشمنان با اصل اسالم و قرآن مخالف بودند (عصر تنزیـل کند کبخشی میبصیرت

بـا اسـالم دشـمنی    مسـیر حـق،   و زمانی دشمنان، در پوشش اسالم، با نفـاق و انحـراف از   
وضـع  «: نـد کبیان میگونه اینرا بخشی این بصیرت حضرت علینند (عصر تأویل). کمی

نـاروا  جی و شبهه و تأویل که ما با برادرانمان در اسالم بجنگیم؛ زیرا گمراهی و کشد چنان 
  31».در اسالم راه یافته است

  کند:ین بیان مطرح میجناب عمار در جنگ صفین، همین سفارش حضرت را با ا
  32»تَأْوِیله یفَالْیوم نَضْرِبکُم علَ  تَنْزِیله ینَحنُ ضَرَبنَاکُم علَ«

ویـل و  ما با شما روزي بر سر نزول قرآن و حقائقش جنـگ داشـتیم و امـروز بـه خـاطر تأ     
 جنگیم.تحریف آن با شما می

  گيرينتيجه
خواهـان اسـت، بایـد    عـدالت همـۀ  ه آرمـان  کی امل حقیقکجامعه اسالمی براي رسیدن به ت

شـناخت  یـابی بـه   دسـت بـر  افزون اسالمی  ۀجامعبدین منظور، . باشد» بصیرت«با رفتارش 
هـاي  هـاي اسـالمی، بـه دانسـته    در مبـانی اندیشـه  نگـري  ژرفدین مبین اسالم و از عمیق 

  اشد.مان قوي و باور قلبی داشته بباید ای عقیدتی، اخالقی و شرعی دین اسالم
کنـد و  منفـی خـود را مهـار    هاي خواستهو ها جامعه گرایش هکدر ادامه، ضروري است 

ه کـ ر است ااین سه ویژگی، سزاوۀ خواهان بصیرت، در کنار جویاي تقواي الهی باشد. جامع
مال دقت نظـر  ها با کو جریانها مصداقهاي شناختی و اعتقادي و عملی، بر در تطبیق داده

ـ اندازگمراهی میپرتگاه ه انسان را در هایی کلغزشنشود و از  ، دچار اشتباهکند بـه دور  د، ن
  باشد تا مصداق حق را درست تشخیص دهد.

المی، امـري بسـیار   اسـ  ۀط براي عمـوم جامعـ  یه تحقق این شراکالبته باید توجه داشت 
ي ط بیان شـده، بـرا  یارشناسی در امور دینی با شراکبراي کافی  ه ظرفیتدشوار است؛ چراک
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در تحقـق ایـن چهـار مؤلفـه     تواننـد  مـی اي اسالمی فراهم نیست و تنها عـده  ۀعموم جامع
  .(شناخت، ایمان، تقوا و تشخیص مصداق حق) موفق باشند

ل ک. شـ گیـرد شـکل مـی  دیگـر  اي گونـه در این میان، بـراي عمـوم مـردم بصـیرت بـه      
شـناس و خبـره اسـت.    ارکدیدگاه عقل و شرع، مراجعه به بنابر در عموم مردم  یابیبصیرت

دوزنـد  گون اجتماعی، چشم به خواص جامعـه مـی  فتنههاي اسالمی در جریان ۀعموم جامع
بصیرت داشته ي کنند تا رفتاري بادر تشخیص حق یارآنها را  هاي دلسوزانه،با راهنماییکه 

ش مهمی است و خواص گونه، نقرفتار بصیرتدادن باشند. بنابراین، نقش خواص در انجام 
چـراغ  گون، هاي فتنهجریانبصیرت، در در پرتو سب بصیرت باشند تا کصدد معه باید درجا

  شوند.راه عموم مردم 
تحقـق  بـراي  سـازي  اسالمی، چیزي جـز زمینـه   ۀپیامد رفتار مبتنی بر بصیرت در جامع

خواهـد  عملـی   ه به دست توانمند مهدي موعودکآرمانی ؛ نیستبشر آرمان همیشگی 
برپایی عدل جهانی و بصیرت دوري جوییم، از تحقق  ۀار ویژگی و مؤلفچه از چهشد و هر

رفتـار   ۀه در سـای کـ  اي پر از داد مهـدي موعـود  ایم. به امید تحقق جامعهفاصله گرفته
  پذیر است.ۀ اسالمی، انجامگونه جامعبصیرت
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