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۱۹ ربیع الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱۸۱۲

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

نگاه به پایین تر از خود
 رمز آرامش

فی الکافی، عن الصادق )علیه الســام( قال لِحمران بن 
أعین، یَا ُحْمَراُن! انُْظــْر إِلَی َمْن ُهَو ُدونََك ِفی الَْمْقُدَرْهً َو َل 
تَْنُظْر إِلَی َمْن ُهَو َفْوَقَك ِفی الَْمْقُدَرْهً َفِإَنّ َذلَِك أَْقَنُع لََك بَِما 
]1[ یَاَدَة ِمْن َربَِّك َعَزّ َو َجَلّ ُقِسَم لََك َو أَْحَری أَْن تَْسَتْوِجَب الِزّ
امام صادق)ع( ]به حمران بن اعین )برادر بزرگ جناب زراره( 
فرمود[: اى حمران به كســانى كه پایین  تر از تو هستند و توانائى 
آنها از شــما كمتر مى باشــد توجه كنید و به باالتر از خود هرگز 
توجه نداشته باشید، اگر چنان كنى به آنچه در دست دارى قناعت 
خواهى كرد. در این صورت شایستگى زیادى از سوى خداوند، پیدا 

خواهى كرد.
این روایت معروفى اســت، در آن، كم تدبّر مى شود! بهتر است 

بگوییم به آن، كم عمل مى شود! 
فرمود:  اى حمران! به كســى كه در امکانات دنیوى پایین تراز 
توســت، نگاه كن! اگر نگاه ما به كسانى باشد كه از ما برتر، باالتر، 
راحت تر، مرّفه تر و برخوردارتر و سالم ترند، اّوالً: زندگى تلخ خواهد 
شــد؛ ثانیاً: انسان تشویق خواهد شــد به اینکه بر زخارف دنیایِى 

خودش بیفزاید. 
این یک دســتور حکیمانه اى است كه تودۀ مردم به آن توجه 
نمى كنند! فرد نــگاه مى كند، مى بیند فالن كس اینطور خانه اى، 
اینطور امکاناتى، اینطور خودروئى دارد، دل او هم به دنبال چنین 

وضعى است، قناعت به وضِع خودش از او گرفته مى شود.
این، آفِت بزرگى است، عالجش همین است كه نگاه كنید به 
كسى كه پایین تر از شماست. اگر مى بینید كسانى درآمدشان چند 
برابِر شماست، شما نگاه كنید به آن كسى كه درآمد او بسیار كمتر 
از شماســت؛ شما خانه دارید، خودرو دارید، وسائل زندگى دارید، 
براحتى از مهمان پذیرائى مى كنید، او چنین امکاناتى ندارد، حّتى 

توانائى پذیرائى از مهمان نیز برایش نیست.
عین همین دیدگاه، در مورد مسائل جسمى، سالمت و بیمارى 
وجود دارد، تا انسان بیمارى جزئى اى پیدا مى كند، اعتراض مى كند، 

گاهى ناشکرى مى كند! 
ببینید كســانى را كه از شــما ناتوان ترند، مریض ترند، شما 
نسبت به آنها خوبید؛ به آن كسى كه كمتر از تو دارد، به او نگاه 
كن! اگر جملۀ دوم را حضرت نمى فرمود، شــاید از مفاد جملۀ 
اّول این معنا فهمیده مى شد، لکن تأكیداً ذكر فرمود براى اینکه 
در ذهن من و شــما جابگیرد؛ به پاییِن دست خودت نگاه كن 
و به باالدســِت خودت نگاه نکن! نظر به باالدست، هوس تو را، 
حرص تو را بیشتر مى كند، قناعت تو را كم مى كند، تو را وادار به 
ناشکرى و ناسپاسى خداى متعال مى كند. اگر نگاه تو به مادون 
بود نه به مافوق، این، نافع تر است براى اینکه به آنچه قسمت تو 

شده است، قانع باشى.
قناعت كه َكنٌز الیَفَنى، واقعاً چیز خوبى اســت، وقتى قناعت 
كردى، به آنچه دارى شــکر كردى، خود این موجب مى شود كه 
مســتوجب لطف و زیادۀ از جانب پروردگار باشــید: إلن شکرتم 

ألزیدنّکم، خود شکر موجب افزایش نعمت الهى است. 
* شــرح حدیث در ابتداى درس خــارج، 92/2/23 به نقل از 

مشرق
___________________

]1[ - الشافى، ص 850

 رسیدگی
 به خانواده مستأصل

در ســال 1374، خانمى به مطب من مراجعه كرد. كودک 
خردســالش نیز با وى بود. هر دو آنان بیمارى ســل داشتند. 
ناراحتى خانم بقدرى بود كه از حلقوم وى خون بیرون مى آمد.
من هر دو آنها را معاینه كردم و برایشان نسخه نوشتم. چون 
نسخه را به دست آن خانم دادم، با كمال ناامیدى اظهار داشت: 
نسخه قبلى شما را هم دارم! من قباًل هم به شما مراجعه كرده ام. 
به علت عدم توانایى مالى، قدرت تهیه دارو را ندارم! من چهار 
فرزند دارم كه همگى بجز یک دختر ده ساله، همین بیمارى را 
دارند. همسرم نیز فلج و خانه نشین است. تنها نان آور ما دختر 
ده ساله ام است كه با قالى بافى، مبلغ اندكى براى خانه مى آورد 

كه آن هم كفاف خرید نان ما را نمى دهد.
من به وى گفتم: من موضوع را با دوستانم در میان مى گذارم 
تا بلکه چاره اى بیندیشیم و مشکل تو و خانواده ات را حل كنیم.

آن خانــم از مطب من خارج شــد. مــن همچنان در فکر 
چاره جویى بودم كه پس از گذشت ساعتى، دیدم دوباره به من 
مراجعــه كرد، اما این بار با دفعه قبل خیلى تفاوت داشــت؛ از 

خوشحالى در پوست خود نمى گنجید.
به من گفت: دیگر نیازى به تالش شما نیست!

علت را پرسیدم، در جوابم گفت: وقتى كه به منزل رسیدم، 
هیئتى به خانه ما آمدند. وضعیت ما را بررسى كردند و قرار شد 

فردا صبح، همه ما را براى درمان به بیمارستان ببرند!
گفتم: این هیئت از طرف چه كسى آمده بود؟

گفت: از طرف رهبر معظم انقالب!
گفتم: چگونه از موضوع با خبر شده بودند؟

گفــت: این روزها آقا به قم تشــریف آورده اند. من ماجراى 
زندگى ام را طى نامه اى، خدمت ایشــان توضیح دادم. نامه من 
به دفتر معظم له ســپرده شــد. نامه افراد اورژانسى در اولویت 
قــرار گرفت و من نیز چون چنین وضعى داشــتم. مورد لطف 

قرار گرفتم!
این برخورد براى من خیلى شیرین بود. انسان با این رفتارها 

به یاد اولیاى الهى مى افتد.
* دكتر وحیدى

)كتاب پرتوى از خورشید، على شیرازى، چ 8، ص 118(

افتتاح حساب به نیت جایزه
س. باز کردن حساب قرض  الحسنه در بانك ها به نیت برنده 

شدن جوایز آنها چه حکمی دارد؟
ج. اشکال ندارد.

پنج بال به خاطر پنج خصلت
قال النبی)ص(: »اذا فشــافیکم خمس حل بکم خمس: اذا 
فشافیکم الزنا کانت الزلزله، و اذا فشافیکم الرباکان الخسف، 
و اذا منعت الزکاْهً هلکت البهائم، واذاجارالسلطان قحط المطر، 

و اذا حقرت الذمه کانت الدوله للمشرکین علی المسلمین.«
پیامبرگرامى اسالم)ص( فرمود: هرگاه پنج خصلت میان شما آشکار 
شود، پنج بال، بر شما مى رسد. هرگاه زناكارى میان شما آشکار شود، 
زلزله هاى سخت در پى خواهد آمد. و هرگاه رباخوارى آشکار شود، به 
زمین فرو رفتن خواهد بود، و هرگاه زكات پرداخت نشود، چهارپایان 
نابود مى شوند. و چون سلطان ستم ورزد، قحطى باران مى آید. و هرگاه 

ذمه و تعهد تحقیر شود، مشركان بر مسلمانان پیروز مى شوند.)1(
___________________

1- روضهًْ الواعظین، ج 2، ص 485

معجزه آرام شدن زلزله
 به دست امام علی)ع(

در عهد ابوبکر زلزله اى آمد و مردم فزع كنان و با شیون نزد ابوبکر و 
عمر آمدند، دیدند آن دو نیز با فزع و جزع به محضر على)ع( آمده اند، 
مردم نیز خود را به در منزل حضرت على)ع( رساندند، على)ع( از منزل 
خارج شد و به طرف مردم آمد، در حالى كه از آنچه مردم به خاطرش 
وحشت زده و محزون بودند، اندوهى نداشت و غمگین نبود. امام)ع( 
حركت كرد و مردم هم به دنبال حضرت به راه افتادند، حضرت رفت 
تا به تپه اى رسید و بر باالى آن نشست و مردم، اطراف تپه قرار و آرام 
گرفته و چشــم به دیوارهاى شهر دوخته و وحشت زده مى دیدند كه 

دیوارها مى جنبند و در حال رفتن و آمدن هستند.
حضرت به آنها فرمود: گویا از آنچه مى بینید به هول و وحشــت 
افتادید؟ عرضه كردند: چگونه هول و وحشــت نداشته باشیم و حال 
آنکه هرگز مثل این صحنه را ندیده ایم. حضرت فاطمه)س( مى فرماید: 
امیرالمؤمنین)ع( دو لب مبارک را حركت داده و سپس دست بر زمین 
زده و فرمود: تو را چه مى شود آرام باش. زمین آرام گرفت، مردم بیش 
از آن وقتى كه حضرت از منزل خارج شد و به طرفشان آمد در شگفت 
شدند، امام)ع( به آنها فرمود: از این عمل و حركت من تعجب كردید؟ 

عرض كردند: بله.
حضرت فرمودند: من كسى هستم كه خداوند متعال در قرآن راجع 
به او فرموده است: »اذا زلزلت االرض زلزالها و اخرجت االرض اثقالها 
و قال االنسان ما لها«، هنگامى كه زمین به سخت ترین زلزله خود به 
لرزه درآید و بارهاى سنگین اسرار درون خویش همه را از دل خاک 
بیرون ریزد، در آن روز انسان گوید: زمین را چه مى شود؟ من همان 
كسى هستم كه به زمین مى گوید: تو را چه مى شود. »یومئذ تحدث 
اخبارهــا«، در آن روز زمین، مــردم را به حوادث بزرگ خویش آگاه 
مى كند. منظور از »اخبارها« من هستم كه زمین از من خبرمى دهد.«)1(

___________________
1- علل الشرایع، ج 2، ص 556

آثار بالها )۳(
پرسش:

باها و مصیبت ها را با چه منظری باید نگاه کرد و چگونه می توان 
آثار آن را برای افراد و طیف های مختلف تشخیص داد و از یکدیگر 

تفکیك نمود؟
پاسخ:

در دو بخش قبلى پاسخ به این سوال به منشا حسنات و سیئات و بالها 
و مصیبت ها و فلسفه  و حکمت بالها را بیان كردیم. اینک در قسمت پایانى 

دنباله مطلب را پى مى گیریم.
نحوه تشخیص نوع بایا و شدائد

روشــن اســت كه بالیا و مصائب و شدائد وارد بر ما انسانهاى عادى از 
سنخ سوم و چهارم نیست. لذا افراد متعارف اگر تردیدى داشته باشند بین 
قسم اّول و دوم خواهد بود. حال اگر كسى در مراتب باالى ایمان باشد به 
نحوى كه ملکه عدالت در او راسخ شده باشد باز تشخیص اینکه این بالیا 
از چه ســنخى هستند تا حّد بسیار زیادى آسان خواهد بود. همچنین اگر 
كســى معاذاهلل غرق در ظلم و گناه و فســاد بوده باشد باز حدس قوى در 
مورد بالیاى عارض بر او این خواهد بود كه قسم بالیا و شدائد تنبیه كننده 
اســت. اّما براى بسیارى از افراد كه بین این دو مرتبه واقع شده اند حقیقتاً 
راه تشــخیص دشوار است. اینگونه افراد باید به پرونده اعمال گذشته خود 
رجوع نموده معاصى خاّصى را كه در روایات و آیات، براى آنها ــ افزون بر 
عذاب اخروى ــ وعده عذاب دنیایى نیز داده شده جست وجو كنند. و اگر 
به چنین موردى رسیدند كار عاقالنه این است كه آن را نتیجه عمل خود 
دانســته در صدد جبران گناه خود برآیند. براى مثال اگر كسى دید دائماً 
گرفتار مشــکالت ریز و درشت مى شود و هر كدام را چاره مى كند مشکل 
دیگرى جاى آن را مى گیرد و از طرفى ملتفت شد كه والدینش را آزرده و 
عاّق والدین است، بهتر آن است كه مشکالت خود را نتیجه عاق والدین شدن 
خود دانسته آن را عالج نماید. چون در روایات ذكر شده كه عاّق والدین نه 
تنها در آخرت كه در دنیا نیز روز خوش نمى بیند. یا اگر كسى مال خود را 
باخت و ورشکســت شد و در كارنامه او رباخوارى وجود دارد عاقالنه است 
كه بازندگى خود را منتســب به رباخوارى خود كند چون خدواند متعال 
اٍر  َدقاِت َو اهلَلّ ال یُِحُبّ ُكَلّ َكَفّ با َو یُْربِي الَصّ فرموده اســت: » یَْمَحُق اهلَلّ الِرّ
أَثیٍم: خداوند، ربا را نابود مى كند؛ و صدقات را افزایش مى دهد. و خداوند، 

هیچ انساِن ناسپاِس گنهکارى را دوست نمى دارد«)البقرهًْ: 276(
بنابراین، كار عاقالنه براى متوّســطین مردم كــه گناه و ثواب را كما 
بیش به هم آمیخته اند این است هر چه از شدائد به آنها مى رسد آن را به 
گناهان خود نســبت دهند حّتى اگر محملى براى آن نیافتند چرا كه این 
امر با بندگى خدا و تزكیه نفس سازگارتر و به جاّده نجات نزدیک تر است. 
در آیات و روایات نیز بســیار توصیه و تأكید شده كه انسانها چنین باورى 

را در خود پرورش دهند. 
مطلب آخر اینکه حتماً باید توّجه داشت كه شدائد و بالیا در هر حال 
امتحان خدا بوده ناشــى از لطف خدا هســتند، حّتى اگر از روى قهر خدا 
بوده مجازات دنیوى باشند. چرا كه قهر و عذاب خدا نیز داخل در رحمت 
عاّم اســت. اینگونه امتحانات در حقیقت چیزى مثل عمل جّراحى نمودن 
روى كودكان اســت كه كودک هیچگاه زیر بار آن نمى رود ولى والدین و 
پزشک دلسوز به زور هم شده او را جّراحى مى كنند. اّما بالیایى كه مومنان 
با آن مواجه مى شــوند مثل عمل جّراحى بزرگساالن است كه ناخوشایند 
ولى داوطلبانه است. اّما بالیاى انبیاء مثل جّراحى زیبایى و بلکه رقیقتر از 

آن مثل رفتن به پیرایشگاه است. 
لذا نه تنها از امتحانات نوع دوم بلکه باید از امتحانات نوع اّول نیز استقبال 
نموده مثل كودكى عاقل و توجیه شده تن به آن داده معاذاهلل خدا را مّتهم 
به بى حکمتى و بى عدالتى نکرد. البته تن دادن به شدائد به این معنى نیست 
كه انســان بنشیند و هیچ كارى براى رفع شدائد نکند. بلکه مقصود از تن 
دادن به بالیا این است كه انسان به هنگام گرفتارى به بال خود را نباخته از 
آن در مسیر رشد و تکامل خود بهره بگیرد، چرا كه اساساً هدف از بال نیز 

همین است كه انسانها رشد نمایند و به حّق رو كنند. 

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

آنچه آدمــی را نمی گذارد تا از قوه 
بصیرت خویش ســود برد و آن را 
تقویت و از  نور روشــنگر آن بهره 
به معنای  گیرد غفلت اســت که 
نادیدن چیزی اســت کــه در نزد 

انسان است.

کســانی که دارای قوه بصیرت اند 
در مواقــع بروز فتنه هــا و غبار آلود 
شدن فضای حق از باطل به راحتی 
می توانند راه حق را تشخیص داده 
 و از افتــادن در دام فتنه انگیــزان

 در امان باشند.

 اهل جهاد که از سوی خداوند  به عنوان مجاهد شناخته شده اند نیز اهل بصیرت هستند،
 آنان کســانی اند که در دو جهاد نفس و جهاد بیرون موفق بــوده و از جهاد اکبر و اصغر

 سربلند بیرون آمده اند.

ویژگی وارثان فردوس 
از نظــر قرآن، خداى متعال بــه كرامت خویش براى همه 
انســان ها بهشت ها را آفریده اســت. هر كسى الیق و شایسته 
باشد در آنجا مى رود و كسانى كه شایسته نیستند به دوزخ برده 
مى شوند. اما كسانى كه به دوزخ برده مى شوند، پیش از آنکه به 
دوزخ بروند یا آنان را ببرند، به آنها بهشت و جایگاهشان را در 

بهشت نشان مى دهند.
این بخش از بهشت كه خالى مانده است، وارثانى دارد كه این 
وارثان همان اهل بهشت هستند. از این رو خدا در سوره مومنون 
از وارثان فردوس سخن به میان آورده و مى فرماید: أُولَِئَک ُهُم 
الَْواِرثُــوَن الَِّذیَن یَِرثُوَن الِْفْرَدْوَس ُهْم فِیَها َخالُِدوَن؛ آنانند همان 
وارثان هستند؛ همانان كه بهشت را به ارث مى  برند و در آنجا 

جاودان مىمانند. )مومنون، آیات 10 و 11(
این وارثان بر اساس آیات نخست سوره مومنون داراى این 
صفات هستند: خشــوع در نماز، رویگردان از بیهودگى و لغو، 
پرداخت زكات، حفظ عفت جز براى همسران و كنیزكان خود، 

امانتدارى، مراعات عهد و پیمان و محافظت بر نمازها.

تأثیر اعتقاد به ابدیت 
مرحوم فروغى در جلد دوم كتاب آیین ســخنورى، سخنرانى ها و 
خطابه هاى بزرگى را كه در دنیا ایراد شده، ترجمه كرده است. در بین 
آنها چند خطابه از ویکتور هوگو نویســنده فرانسوى است. هوگو در 
یکى از خطابه هاى خیلى عالى اش مى گوید: راستى اگر انسان اینطور 
فکر كند كه عدم است و بعد از این زندگى، نیستى مطلق است، دیگر 
اصاًل براى او زندگى ارزشــى نخواهد داشت. آن چیزى كه زندگى را 
براى انســان گوارا و لذت بخش مى سازد، كار او را مفرح مى سازد، به 
دل او حرارت و گرمى مى بخشد، افق )دید( در انسان را خیلى وسیع 
مى كند، همان چیزى اســت كه دین به انسان مى دهد، یعنى اعتقاد 
به جهان ابدیت، اعتقاد به خلود، اعتقاد به بقاى بشر، اعتقاد به اینکه 
تو اى بشر! فانى نیستى و باقى خواهى بود، تو از این جهان بزرگترى، 
این جهان براى تو یک آشیان كوچک و موقتى است. این جهان فقط 
یک گاهواره اســت، براى دوران كودكى تو است، دوران بیشتر دوران 

دیگرى است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انسان و سرنوشت، شهید مرتضى مطهرى)ره(، ص 105

معنی فتنه در قرآن
فتنه در قرآن مجید حداقل به دو معنا آمده است:

1- آزمایش
در آیه دوم سوره عنکبوت فتنه به معناى آزمایش و امتحان الهى 

آمده است.
»آیا مردم گمان كردند همین كه بگویند: ایمان آوردیم، به حال 
خود رها مى شــوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما كسانى را كه پیش از 

اینها بودند آزمودیم )و اینها را هم امتحان مى كنیم(
در این آیه فتنه به معنى امتحان و آزمایش الهى آمده اســت كه 
به طور طبیعى برخى از انســان ها مردود شده و بعضى دیگر سرفراز 

و سربلند مى شوند.
2- با، آشوب و عذاب و...

در آیه 25 ســوره انفال فتنه به معناى آشــوب و مقدمه بال آمده 
اســت: و از فتنه اى بپرهیزید كه )بالى آن( فقط به ســتمکاران شما 

نمى رسد )بلکه همه را دربر خواهد گرفت(

در مطلب حاضر نویسنده با تشریح مفهوم بصیرت از لحاظ لغوی 
و اصطاحی راه های رسیدن به مقام بصیرت و یقین از دیدگاه قرآن 

را بررسی کرده است.
***

مفهوم شناسی بصیرت
بصیرت هرچند كه از واژه بصر و مرتبط با بینایى و دیدن و نگریستن از 
راه ابزار حسى چشم گرفته شده و هم خانواده آن مى باشد ولى در كاربردهاى 
عربى و قرآنى معنایى فراتر از آن را در بر مى گیرد. از این رو در معناى عقیده 
قلبى، شناخت، یقین، زیركى، عبرت )لسان العرب، ابن منظور ج 2 ص 418( 

و رویت شهودى و دیدن باطنى به كار رفته است.
این گونه است كه این واژه از قابلیت انعطاف پذیرى برخوردار مى باشد و توانایى 
بیان معناى دقیق و لطائف معنوى وحقایق آسمانى را دارا مى شود. بنابراین عارفان 
و اهــل تصوف ایــن واژه را در كاربردهاى قرآنى در معانى لطیف و بلندى به كار 

مى برند كه بیانگر مقامات عالى تعالى روح انسانى و كمال معنوى اوست.
موســوعه كشــاف اصطالحات الفنون كه دانشنامه اى به زبان عربى در 
بیان اصطالح هر واژه در علوم و فنون مختلف اســت در ذیل واژه بصیرت 
مى نویسد: بصیرت در اصطالح عبارت از قوه اى در قلب شخص است كه به 
نور قدســى روشن و منور شده و شخص به وسیله آن مى تواند حقایق امور 
و چیزها را درک كند. نقش بصیرت در دیدن و ادراک حقایق همانند نقش 

چشم ظاهرى در دیدن صورت ها و ظواهر چیزهاست.
به این معنا كه شخص با چشم ظاهر حسى مى تواند ظاهر اشیا و چیزها 
را دیده و نســبت به آ نها شناختى به دست آورد. هر شخصى غیر از چشم 
ظاهر داراى قوه نورانى و معنوى اســت كــه با آن مى تواند حقایق و باطن 
چیزها را ببیند و ادراک كند و از ظاهر و پوسته تجاوز و حقیقت آن را دریابد. 
همان گونه كه چشــم ظاهرى قوه اى حسى است كه در یک فرآیند به طور 
طبیعى تربیت مى شود و رشد مى یابد، قوه باطنى بصیرت نیز این گونه است 
كه مى بایست تحت تربیت و پرورش قرار گیرد و رشد كند تا بتواند حقایق 
و باطن امورى را بنگرد كه در حالت عادى و معمولى غیرقابل دیدن است.

البته نویسنده كتاب ترتیب العین از زاویه دیگرى به مسئله مى نگرد و پا 
را از وظیفه اصلى خود كه بیان واژه در بستر لغوى و زبان شناسى است فراتر 

* محمدمهدی تقدمی
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مى نهــد و از دیدگاه علوم عالى تر به این اصطالح مى نگرد. وى در تعریفى، 
بصیرت را به معرفت و شناخت و یا اعتقادى حاصل شده در قلب نسبت به 
امور دینى و حقایق امور معنا مى كند. )ترتیب العین ج 1 ص 166 ذیل واژه 
بصر( از نظر وى هر شناخت و یا اعتقاد نسبت به امور دینى و یا حقایق امور 
به معناى بصیرت یافتن اســت. این معنا در حقیقت واگویه معناى پیشین 
به شــکلى دیگر است. نویسنده ترتیب العین كوشیده است تا بیان كند كه 
بصیرت نوعى ادراک قلبى و شــناخت شهودى نسبت به باطن چیزهاست. 
هرچند كه وى نخست آن را در دایره امور دینى معنا مى كند ولى به شتاب 
از آن اســتدراک كرده و با افزودن قید حقایق امور دایره تنگ پیشــین را 

فرومى ریزد و به معناى واقعى سوق مى دهد.
بصیرت در اصطالح و كاربردهاى قرآنى چنان كه از آیات به دست مى آید 

نوعى ادراک و شناخت شهودى نسبت به باطن و حقیقت چیزهاست.
این ادراک شــهودى و شناخت باطنى با ابزار و قوه اى باطنى به دست 
مى آید كه در جان و نهاد آدمى سرشــته شده است. آدمى با آن، یافته هاى 

حسى خود را دسته بندى و كلیت یابى مى كند و به درک ابتدایى مى رسد كه 
گام نخست ادراک كلى و حقایق است. این قوه در فرآیندى رشد مى كند و 
چون از قواى نورى بشر است تنها معنویت است كه آن را مى پروراند و رشد 
مى دهد. یافته هاى حسى تنها ابزارهاى نخست حركتى آن است و آنچه در 
ذات آدمى نهان است همانند نورى ضعیف است كه نیازمند سوخت مناسب 

مى باشد تا شعله ور شده و گر بگیرد.
هنگامى كه در مسیر كمالى پرورش یافت آن نور است كه قوت و توان 
مى گیرد و نه تنها درون آدمى را بلکه بیرون او را روشن مى كند و چون منور 
اســت، به طور ذاتى ظاهر و روشن و روشنگر چیزهاست. اینگونه است كه 
هم خود آدمى را روشــن مى كند و وى را به حقایق ذات آشــنا مى گرداند 
و درک درســتى از نفس و خود به انســان مى دهد و هم مى تواند چیزهاى 
دیگر را روشن و حقایق آنها را آشکار سازد. از این رو مى توان گفت بصیرت، 
نورى اســت كه جان آدمى را به حقیقت خود و حقایق دیگر آشنا مى سازد 
و همانند نور لیزر از پوســته گذشــته در جان و درون آدمى سیر مى كند و 
آن را به آدمى مى شناساند. بر این اساس اگر كشف غطا شود و پرده ها فرو 
ریزد براى اهل بصیرت تفاوتى نمى كند؛ زیرا عینکى ذاتى بر چشم دل دارد 
كــه از پرده هاى ضخیم مادیت و حتى فرامادى عبور مى كند و حقیقت هر 

چیزى را به وى نشان مى دهد.
یقین حقی

اگر  امیرمومنان على)ع( مى فرماید: لو كشــف الغطاء لما ازددت یقینا، 
همه این پرده هایى كه بر كنه ذات یک چیز و یا همه پرده هاى عالم نسبت 
به همه مراتب یک چیز كنار رود بر یقین من افزوده نمى شود، از آن روست 

كه ایشان به مسئله یقین اشاره مى كند.
آنچه در این روایت معتبر بر آن تاكید و تکیه شــده است عدم افزایش 
یقین است. اگر براى یقین سه مرتبه علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین 
قائل شویم آن حضرت در مقام سوم است كه مقام اهل بصیرت كامل است. 
كه همه پرده هاى حقایق اشیاء در همه مراتب آن به كنار رفته است و نسبت 

به همه چیز یقین حقى دارد.
یقین حقى مرتبه اى اســت كه پروانه خود را به آتش زده و آتش شده 
اســت. كسى كه خود آتش شده است دیگر دو چیز نیست. به این معنا كه 
ما نمى توانیم آتش را از آتش جدا كنیم و تفکیکى قائل شویم. امیر مومنان 
على)ع( مى فرماید من در آن مرتبه هستم كه اگر همه پرده هاى ظواهر یک 
چیز و پرده هاى ظواهر همه چیز در همه مراتب حقیقت از میان برداشــته 
شود بر یقین حقى من افزوده نمى شود؛ زیرا او خود را در آتش وجود الهى 
زده است و به یگانگى رسیده است. او دیگر در مقامى نیست كه وراى حقایق 
باشــد و یا گفته شــود كه از وراى حقایق به حقیقت و یا حقایقى مى نگرد؛ 
بلکه او در مقام: انه الحق نشســته اســت. در این مقام، هستى یگانه است و 
همه چیز حق است و چون حق خداست پس تنها خداست كه حق است و 
چون تنها خدا حق است پس اگر كسى حق را در همه هستى مى بیند دیگر 

حقى نمى ماند كه با فرو افتادن پرده اى آشکار شود.
قرآن و اهل بصیرت

از نظر قرآِن همه، اهلیت آن را دارند كه اهل بصیرت شوند و این قوه و 
استعداد در نهاد بشر نهاده شده است. هركسى در نهایت اهل بصیرت كامل 
خواهد شد. با این تفاوت كه اهل بصیرت در اصطالح خاص عارفان تنها كسانى 
هستند كه پیش از مرگ و یا قیامت صغرا و كبراى خویش اهل بصیرت شوند. 
مرگ به عنوان قیامت صغراى اجبارى هركســى موجب مى شود تا پرده ها 
كه بر چشم انسان است )بقره آیه 7( برداشته شود و آدمى حقیقت و باطن 
هر چیزى را چنان كه هست ببیند.)ق آیه 22( در قیامت كبراى اجبارى نیز 
هر كســى با جالل و جمال خداوند دیدار مى كند و فراتر از حقایق چیزها 
به حقیقهًْ الحقایق یعنى باطن و كنه هر حقیقى كه خداوند است مى رسد 
و آن را ادراک مى كند. این همان زمانى اســت كه خداوند مى فرماید: لمن 
الملک الیوم هلل الواحد القهار؛ امروز از آن كیست؟ و چون هیچ كسى نیست 
تا پاســخ گوید، خود مى گوید: از آن خداوند یگانه قهار اســت. در آن زمان 
اســت كه خداوند به حقیقت یگانه خود بر هستى، تجلى قهارى مى كند و 

همه چیز در حقیقت او محو و فانى مى شود.
عارفان حقیقت و حقایق، با توجه به آیات قرآن به قیامت صغرا و كبراى 
دیگرى نیز قائل هســتند كه همان قیامت صغرا و كبراى اختیارى است. از 
این رو برخى از مومنان و عارفان با آنکه در میان زندگان هســتند قیامت 
صغراى آنان برپا شده است و مرگ اختیارى آنان را دربر گرفته است و انتقال 
اجبارى را خود پیش از مرگ در همین دنیا تجربه مى كنند و این گونه است 

كه آنان پرده هاى نهفته بر چشمان خویش را كنار مى زنند و با بصیرت، باطن 
حقایق چیزها را مى نگرند. به جاى آنکه در قیامت صغراى اجبارى خویش 
پرده از چشمان آنان برداشته شود خود كارى كرده اند كه اهل بصیرت شده 

و پرده ها را كنار زده اند.
برخى دیگر از عارفان كه انسان هاى كاملى هستند نه تنها قیامت صغراى 
اختیارى را تجربه كرده اند بلکه قیامت كبراى اختیارى را نیز تجربه مى كنند 
و در برابر خداوند مى ایســتند و به لقاءاهلل مى رســند. اینان كسانى هستند 
كه در مقام محو و فناى خویش هســتند و دیگر خودى را نمى بینند و جز 

حقیقت حق رؤیتى ندارند.
قیامت صغرا و کبرای عارفان

در آیات بســیارى به كســانى كه به هر یک از دو مقام قیامت صغراى 
اختیارى و كبراى اختیارى دست یافته اند اشاره شده است.

ازجمله كسانى كه اهل بصیرت هستند و قیامت كبرا و یا صغراى ایشان 
به اختیار برپا شــده اســت حضرت ابراهیم)ع( است كه خداوند در آیه 75 
سوره انعام و آیه 45 سوره ص به آن اشاره مى كند. آن حضرت چون پرده ها 
از چشم هاى ظاهر و باطن وى كنار رفته است حقیقت امور را رویت مى كند 
و در مقام یقین نشســته اســت. از این رو از وى به نام »من الموقنین« یاد 
مى كند. كسى كه در مقام یقین به شکل اسمى نشسته است و از مقام حال 
و صفت گذشته است. بنابراین اگر پرده هاى دنیا فرو افتد چیزى براى دیدن 
بیشتر براى او معنا ندارد؛ زیرا پرده ها براى او پیش از این فرو افتاده بود. این 

همان مقام یقینى است كه امیر مومنان على)ع( از آن سخن گفته است.
هركســى كه به مقام یقین و بصیرت رسیده است در مقام اسمى بصیر 
مى نشــیند و مظهر اسم كامل بصیر الهى مى شود. مقام بصیر الهى مقامى 
است كه مقتضى دوام است و چون صفت مشبهه است بیانگر دوام و پایدارى 
و ذاتى شدن آن چیز در هر كسى است. این گونه است كه بصیر جزو ذات 
وى مى شــود و تنها تفاوت بصیر انسانى با بصیر خداوندى در آن است كه 
بصیر در خداوند عین ذات اســت و اســم و صفت عارض بر ذات نمى شود 
و گرنــه از آنجا كه عارض و معروض و صنعت و موصوف دو چیز هســتند 
دوگانگى در ذات راه مى یافت و این در خداوند معنا ندارد. اما بصیر انسانى 
از باب صفت و موصوف اســت ولى صفتى كه با پرورش جزو ذات شــده و 

دیگر از وى جدایى نمى یابد.
از دیگر كسانى كه اهل بصیرت هستند برخى از پیامبران چون حضرت 
یعقوب و اســحاق)ع( هستند كه در آیه 45 سوره ص به صراحت از ایشان 

یاد شده و به عنوان صاحبان بصیرت معرفى شده اند.
اهل جهاد كه از سوى خداوند كه به عنوان مجاهد شناخته شده اند نیز 
اهل بصیرت هســتند. آنان كســانى اند كه در دو جهاد نفس و جهاد بیرون 
موفق بوده و از جهاد اكبر و اصغر سربلند بیرون آمده اند. )آل عمران آیه 13(

راه های رسیدن به مقام بصیرت
براى دســتیابى به مقام بصیرت نیازى نیســت كه راه هــاى بیرون از 

چارچوب هاى شــرعى را طى كرد. بهترین و كامل ترین سیر و سلوک براى 
دستیابى به مقام بصیرت و برپایى قیامت صغرا و كبراى اختیارى آن است 
كه شخص، تقوا و پرهیزگارى را اصل در زندگى خود قرار دهد. از پلشتى هاى 
عقالنى و عقالیى و شرعى دورى ورزیده )اعراف آیه 201( و با تقویت ایمان 
واقعــى دل خویش را بیدار كند. )اعــراف آیه 203(، در آموزه هاى وحیانى 
تفکر و تدبر نماید )قصص آیه 43( و در آیات آفاقى و انفســى بیندیشــد و 
از پوســته هاى آن گذشته و به جاى اصالت بخشى به پدیده ها آن را آفریده 
بنگرد. انسان ها اگر در هر چیزى به جاى آنکه آن را پدیده اى جدا از آفریدگار 
تصویر و ترســیم كنند آن را آفریده اى از آفریده هاى خداوند بنگرند در آن 
زمان است كه از ظاهر و پوسته هر چیزى گذشته و به باطن و حقیقت هر 

چیزى مى رسند كه همان حقیقت آن یعنى خداست.
در آموزش و پرورش كنونى جهان به ویژه از نهضت رنسانس به بعد كه 
مى بایست به جاى بیدارى آن را به نهضت غفلت  شیطانى معنا كرد، چیزهاى 
دنیا از حالت آفریده به پدیده تغییر یافتند و مربیان با هر چیزى تنها به عنوان 
پدیده برخورد كردند كه  در این حالت شخص تصویر درستى از چیزها به 
دست نمى آورد بلکه هر چیزى را پدیده اى مستقل مى یابد و این گونه است 
كه خدامحورى به پدیده محورى تبدیل مى شود و حقیقت گم و ظواهر هر 

چیزى اصالت مى یابد.
پژوهش هاى كنونى در جهان كه منجر  به ساخت و ابتکار و اختراعات 
بسیارى شده است مبتنى بر نگرش پدیده محورى است و این هرچند 
كه آدمى را با ماده و ظواهر آن آشنا كرده ولى از حقیقت و باطن و هر 
چیزى دور ساخته است؛ زیرا در این نگرش انسان رنسانسى، هر چیزى 
پدیده اى بیش نیســت در حالى كه مى بایست هر چیزى را آفریده اى 
دانســت تا به حقیقت و باطن آن دســت یافت. اگر كسى به چیزها به 
عنوان آفریده بنگرد مى تواند افزون بر استفاده از ظاهر آن، معنویت را 
در خــود تقویت كند و از بحران معنویتى كه جهان امروز بدان گرفتار 

شده است رهایى یابد.
قرآن  روش دستیابى به بصیرت را آن مى داند كه به هر چیزى در جهان 
به عنوان آفریده توجه شود و در وراى آن خداوند را دید كه آفریدگار آنهاست 

)سجده آیه 27 و نیز ق آیات 7 و 8(

تفکر در آیات كتاب خداوند )اعراف آیه 203 و جاثیه آیه 20( و یا تفکر 
در آیات تکوینى چون شب و روز )نور آیه 44( و یا گسترش زمین )ق آیات 
7 و 8( و یا تفکر در مسئله معجزه حتى در معجزه از موسى و دیگر ابزارها 
عبور كرده و به خداوندى بنگرد كه همه چیز را مدیریت و پروردگارى مى كند 
و حتى موسى)ع( و عیسى)ع( به اذن وى اعجازى دارند. در حقیقت تفکر در 
ماذون بودن معجزه گران و كرامت آوران، عبور از ظاهر به باطن و از نگریستن 
صرف و ساده به پدیده ها به شکل درک حقایق و رویت و دیدن آفریده هاست.
آنچه آدمى را نمى گذارد تا از قوه بصیرت خویش سود برد و آن را تقویت 
و از نور روشنگر آن بهره گیرد غفلت است كه به معناى نادیدن چیزى است 
كه در نزد انسان است. خداوند در آیه 22 سوره ق تاكید مى كند كه مردمان 
خداوند را در همه چیز حتى جان خویش نمى بینند و از خدا كه حتى از رگ 
گردن به آنان نزدیک تر است غافل هستند. مرگ اجبارى است كه چشمان 
بصیرتى آنان را باز مى كند و آنان را از غفلت بیرون مى آورد. ولى اگر كسى 
بتوانــد خود این مرگ اختیارى و قیامت صغرا و بلکه كبراى خویش را برپا 
دارد مى تواند نه تنها داراى چشــم برزخى شده و ملکوت برزخى هر چیزى 
را بنگرد بلکه مى تواند حقایق عالى تر و مراتب برتر هر چیزى را نیز دریابد 

و درک كند.

آثار بصیرت در جامعه
شناخت، آگاهى و بصیرت به مثابه چراغى است كه در سیر حركت انسان، 
همواره مسیر را نورانى كرده و او را از ظلمات، تاریکى ها و تحیر در انتخاب 
راه و مســیر نجات مى دهد. حوادث و تحوالت اجتماعى جوامع در روزگار 
ما به قدرى پیچیده و درهم تنیده شده كه انسان هاى بى بصیرت به راحتى 
مسیر حركت بالنده و تکاملى خود را گم مى كنند و خداى ناكرده طعمه و 
ملعبه افراد و جریان هاى منحرف قرار مى گیرند و از آنان در مســیر اهداف 
شیطانى و استکبارى خود استفاده مى كنند. جریان خوارج در تاریخ اسالم 
و داعــش در زمان حاضر و نحله هاى عرفانــى نوظهور نمونه بارزى از افراد 
بى بصیرتى هســتند كه به رغم ادعاى دین مدارى در مقابل متدینین واقعى 
و اصیل قرار مى گیرند و آنان را به جرم عدول از ارزش هاى دینى محاكمه 

و به قتل مى رسانند.
بنابراین ضرورت دارد افراد جامعه به ویژه خواص با شــناخت صحیح و 
عمیــق آموزه هاى وحیانى و تعقل و تدبر درباره آنها و رعایت تقواى الهى و 
والیت  محورى، بصیرت الزم و فرقان الهى را جهت شــناخت حق و باطل و 
جریان شناسى هاى مختلف در جامعه به دست آورند تا در مقابله با جریان هاى 
التقاطى، منافق و معاند اســتکبارى بتوانند با صالبت و اقتدار بایستند و از 

اسالم ناب محمدى دفاع كنند.
كسانى كه داراى قوه بصیرت اند در مواقع بروز فتنه ها و غبار آلود شدن 
فضاى حق از باطل به راحتى مى توانند راه حق را تشخیص داده و از افتادن 

در دام فتنه انگیزان در امان باشند.


