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 چكيده

هاي انديشمندان و محققان بزرگ سياسي، مصروف تعريف و  ترين تالش اگرچه بيش
عنوان  به -تبيين اصطالحات و مفاهيم بشري بوده است؛ با اين وجود، اسماي حسناي الهي 

اند. نويسنده بر اين  در ادبيات سياسي چندان مورد توجه نبوده -مفاهيم بلند عرشي و الهي 
توان ادبيات جديدي را در علم سياست توليد  باور است كه با استفاده از رويكرد اسمايي مي

كرد و رويكردهاي منفي و سلبي نسبت به قدرت را تغيير داد. با معرفت و بصيرت سياسي 
هاي اين عرصه  ي سياسي كم شده و آسيب هاي اخالقي و معنوي در عرصه اسمايي، چالش

  اهللا كه همان اخالق -اهللا  كاهش خواهند يافت؛ زيرا اگر صاحبان قدرت به معاني أسماء
ي سياست كاسته خواهد شد. آراستگي  هاي شايع در حوزه آراسته گردند، از آسيب -است 

توان  صاحبان قدرت سياسي به اسماي حسناي الهي را با سه مفهوم: تعلق، تحقق و تخلق مي
قدرت سياسي ذيل هر اسمي خود را متعلق، متحقق و متخلق به اسم گرفت. اگر صاحب  پي

دور خواهد شد  ها، مفاسد سياسي، اقتصادي و ... به ها، ظلم وقت از استبداد الهي باور كند، آن
و عنايات خداي سبحان به دولت و ملت باريدن خواهد گرفت. چراكه اگر قابليت وقتي 

 ليت حق حتمي خواهد بود.ي فاع فراهم شود، نزول رحمت از ناحيه
 

 كليدي: هايواژه
 معرفت، بصيرت، اسماي حسنا، تعلق، تحقق، تخلق.

  

                                                      
 ).br.dalir@gmail.comفرهنگ و انديشه اسالمي (استاديار پژوهشگاه  ∗



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

8 

 مقدمه
افزايي سياسي يا بصيرت سياسي عنواني  شايد با اندكي تسامح بتوان ادعا كرد كه معرفت

خود اختصاص  به -در ايران  -ي ما  گاهاي آموزشي را در زمانه ترين كار است كه بيش
ها، بايد ابتدا مشخص كرد كه اساساً معرفت و  بخشي به اين فعاليت ت. براي ساماناس داده 

هاي رايج است؟ آيا در تبيين معاني معرفت و  بصيرت از اصطالحات كدام يك از دانش
هاي ديگري نيز در اين راستا  شود؟ پرسش ي خود مدد گرفته مي بصيرت، از دانش مربوطه

طلبد. در اين  تري را مي ها مجال مفصل از آن به هريكتوان مطرح كرد كه پرداختن  مي
، ابتدا آن را در لغت، و سپس در اصطالح "بصيرت"ي  واژه نوشتار، جهت آشنايي با دانش

 بررسي خواهيم كرد.

 "بصيرت"معناي لغوي 
ي قلبي، شناخت، يقين، زيركي و عبرت آمده است.  معناي عقيده در لغت به "بصيرت"

است. وي بصيرت را   بينا و نابينا معنا كرده و آن را از لغات اضداد دانسته دهخدا بصير را به
چنين  به بينايي و دانايي و زيركي و هوشياري گرفته و مراد از بينايي، بينايي دل است. هم

ي دل و ... . ارباب  معناي ديد، ديدار، بينش، آگاهي چشم خرد؛ چشم عقل، چشم دل، ديده به
كه از جمال عقل  بينان هستند. اهل بصيرت و آن د و تدبيراند؛ روشنوعق بصيرت، اهل حل
عقل  تدبير و بي معناي بي بصيرت به نزديك اهل بصيرت معذور باشد. بي محجوران خود به

هاي لغت آمده، چندان از  . معناهايي كه در كتاب)4853-4854: 4، ج1377(دهخدا، است 
دنبال معناي  تر به چراكه ما در اين مجال بيشآيند؛  شمار نمي هاي اين مقاله به دغدغه

وجود، معناي لغوي آن در تقابل معناي اصطالحي  اصطالحي بصيرت هستيم، ولي با اين
ي دل  باشند. مثل ديده نيست؛ بلكه بعضي از معناهاي آن در راستاي معناي اصطالحي نيز مي

لغوي آن به اين اندك بسنده و يا بينايي و يقين و يا چشم خرد و چشم عقل و... از معناي 
 پردازيم. معناي اصطالحي بصيرت مي كرده و به

 "بصيرت"معناي اصطالحي 
جا  كند، ارجاع داد. در اين معناي اصطالحي بصيرت را بايد به دانشي كه از آن بحث مي

ارجاع داده و در ديسيپلين اين دانش با اصطالح  "عرفان عملي"ما اين واژه را به دانش 
 -هاي آن بصيرت است  كه يكي از منزل -السائرين  شويم. از منازل آشنا مي "بصيرت"

 كنيم: بحث را دنبال مي
بصيرَةٍ أَنَا و   باب البصيرة: قال اللّه تعالى: قُلْ هذه سبِيلي أَدعوا إِلَى اللَّه على

 .)108(يوسف: منِ اتَّبعني 



 

 

9 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هفدهمشماره 
  96تابستان 

 معرفت و بصيرت
 سياسي اسمائي

 )22تا  7( 

السائرين  كه تحرير منازل -العارفين  در انيس [معناها] البصيرة ما يخلّصك عن الحيرة.
باور وي هركسي كه مشمول نور حق شود، خطا  بصيرت را نور حق دانسته كه به -است 

دليل و برهان بلكه حقّ را در حالى كه ظاهر و  شود به كند در عيان، و محتاج نمى نمى
دور كرده شده است. كه مضمحلّ و  كند در حالى بيند و باطل را نفى مى مكشوف است مى

اند  اى. اهل بصيرت نه حيرت زده دهد از براى شبهه شود از حيرت و راه نمى پس خالص مى
 زا. زدا هستند تا حيرت كنند؛ اينان حيرت و نه جامعه را متحير مي

 الدرجة االولى
بصيرت همانند ساير منازل عرفان عملي داراي درجاتي است كه در متن منازل چنين 

 آمده است:
و هي على ثالث درجات: الدرجة االولى؛ أن تعلم أنّ الخبر القائم بتمهيد «

الشريعة يصدر عن عين ال تخاف عواقبها؛ فترى من حقّه أن تلذّه يقينا، و تغضب 
 .)338: 1377(طارمي،  »له غيرة
الدين  دارند؛ صفي اند؛ گامي فراتر از شريعت برنمي دنبال شريعت شناسي اهل بصيرت به

 (ص)تمهيد شريعت را خبري دانسته كه به آن، رسول خدا به العارفين، خبر قائم انيسصاحب 
خبر داده باشد. مطلق خبر او را ممهد از براى دين قويم و شريعت حقّه؛ در نتيجه سزاوار 

يعنى از  "شود از عين صادر مى"چه  نور بصيرت خود، آن آدمي است كه متحقّق نمايد، به
كند،  دهد، مگر از عيان؛ و تكلّم نمى ه حقيقت محمديه(ص) خبر نمىذات محقّه صادقه، ك

كردن از پيامبر خدا مساوي با  األمر است؛ پس عاقبت پيروي كه مطابق نفس چيزى مگر به
 .)339(همان: خير، سالمت، نجات و سعادت؛ پس آن ذات محموده و مأمونه است 

ي اجتماعي،  چه در عرصه ي فردي و عاقبت پيروي از رسول خدا(ص) چه در عرصه
كردن است. صاحبان  ها در ترك پيروي همراه ندارد بلكه تمام ترس گونه ترسي را به هيچ

گشتن آنان، موجب صيانت آنان از مفاسد   قدرت سياسي، آراسته به شريعت و متشرع
شود. الگوي سياسي در سياست اسمايي، تمام انبياء و  سياسي، اخالقي و اقتصادي و ... مي

ي  ها، نشانه خصوص پيامبر خاتم(ص) است؛ سپس ائمه و اولياي خدا، و الگو قراردادن آن به
هاي انديشگي  بست آيد كه تمام بن نظر مي تواند باشد. به رسيدن به سعادت دنيا و آخرت مي

هاي آسماني و نبوي(ص) است. آدميان همگي  كردن از گزاره خاطر دوري غرب، به
باشند و بايسته و شايسته است كه همگان از تمام تكاليف الهي  هي ميالذمه تكاليف ال مشغول

برائت حاصل كنيم، و از طرفي شايقانه و عاشقانه تكاليف الهي را مورد استقبال قرار بدهيم 
ها  ها عين بصيرت است. دوستي ها عمل كنيم. دلدادگي به تكاليف الهي و عمل بدان و بدان
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خاطر خدا بوده باشند؛ كما  ا بايد رنگ الهي داشته و همه بهه ها و غيرت ها و خشم و دشمني
كه معبود و محبوب آدمي در حقيقت خداست و موجب نارضايتي محبوب هرگز نبايد  اين

دوست و سالك در طريقت و عاشق حقيقت هستند؛ پس كسى  شد. اهل بصيرت، شريعت
شرعي و دار شريعت است و سالك طريقت و عاشق حقيقت، امور غير كه دوست

قدرتي كه به شارع مقدس ارج بنهد، رفتاري سياسي  غيرحقيقت را نبايد برتابند. هر صاحب
كند و  كه مواضع سياسي خويش را مطابق با موازين شرعي مي كند؛ كما اين غيرشرعي نمي

هاي سياسي احياگر حقيقت خواهد بود. صاحبان قدرت سياسي در نطام سياسي  در عرصه
 -كه حضرت حق باشد  -شان  ق و عدالت هستند؛ چراكه محبوبدنبال ح اسمايي به

كه هر  تحقيق داراي غيرت حقيقي هسستند؛ چون دار حقيقت و عدالت است. اينان به دوست
 هاي مبتديان از اهل بصيرت بودند. محبي غيور است. تمام مطالب يادشده از شاخصه

 الدرجة الثانية
ابة العدل، و في تلوين إقسامه رعاية أن تشهد في هداية الحقّ و إضالله إص«

 .)340-339(همان: » البرّ، و تعاين في جذبه حبل الوصال
بايد به نور بصيرت مشاهده نمايد كه هدايت و  -ويژه انسان سياسي  به -هر انساني 

دست خدا عادالنه است؛  كردن به تعالى است. گمراه ي حضرت حق گمراهي، هر دو از ناحيه
يافته است؛ هيچ ظلمي را خداوند بر بندگانش  حق بر محور عدالت بنيان هدايت و گمراهي

بايد از خداوند  ساالري را  كند؛ اصل شايسته ها هدايت مي روا ندارد؛ خداوند بر اساس لياقت
ي در رزق كسي و در تنگنا قرارگرفتن  باور دست يابد كه توسعه آموخت. آدمي بايد بدين

هرحال خداوند براي عبد  ر اساس مصلحت خداوندي است؛ بهكسي توسط باري تعالي، همه ب
كه  در تنگى رزق او بر او، چنان» معسر«كننده است. به  كند؛ خدا نيكى خود نيكي مي

كه فقير است، صالحيت ندارد از  در توسيع رزق بر او؛ و آن» مؤسر«كننده است، به  نيكى
داند خداى  تحقيق كه مى مگر غنا؛ و بهبراى او مگر فقر؛ و غنى صالحيت ندارد از براى او 

تعالى چيزى را كه او خير است از براى هريك از ايشان. پس نيكى و احسان نموده است 
چه قسمت كرده است از براى ايشان از فقر و غنا. و وارد شده است در خبر  به ايشان، به آن

كه صالحيت  ي عباد من كسى هست از جمله«كه:  از روى حكايت از خداى تعالى آن
گرداند او را اين غنا؛ و از  ندارد او را مگر فقر، و اگر غنى گردانم او را، هرآينه فاسد مى

ي عباد من كسى هست كه صالحيت ندارد او را مگر غنا، و اگر فقير گردانم او را،  جمله
يصلحه  إنّ من عبادي من ال«. و )341-340(همان: گرداند او را اين فقيرشدن  هرآينه فاسد مى

إلّا الفقر، و لو أغنيته ألفسده ذلك؛ و إنّ من عبادي من ال يصلحه إلّا الغنى، و لو أفقرته 
 .)352: 2، ج1362،  و كليني 400: 1389(صدوق، » ألفسده ذلك
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وجه  هيچ كند، مگر از مسير مشروع؛ به اش را از هر راهي طلب نمي اهل بصيرت، روزي
نور هدايت خود  هركسي كه بصيرت داده و به  ى تعالى بهتابد. خدا راه غيرمشروع را برنمي

مطّلع گردانيده باشد، او را بر سرّ قدر و احوال اعيان، قبل از وجود آگاه ساخته است؛ كه 
هاست در هدايت و ضاللت. پس  اش بعينه مثل حال آن اش و كثرت ها در قلّت حال قسمت

اند او را؛ اين مقتضاى حكمت  قتضا نمودهچه ا ها را خداى تعالى غير آن عطا نكرده است آن
 .(همان)و عدل اوست 

يافته در  در سير سلوك درجه دوم از بصيرت، بايسته و شايسته است كه شخص بصيرت
اش  تمام امور خود به ريسمان الهي چنگ بزند؛ ريسمان هميشه دو طرفي است: يك طرف

سوي خود  عبد را به اش بر آن است كه حقّ و طرف ديگرش عبد است. خداوند سنت
» و اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً«جذب كند؛ فلسفه ارسال رسل و انزال كتب نيز همين است 

. يعنى اعتصام كنيد به حبل خداى تعالى جميعاً؛ به طاعت و عمل به قرآن. )103عمران:  (آل
ى طاعت خود، وصال، قرب است؛ پس كسى را كه توفيق دهد او را خداى تعالى از برا

توانند كرد اين را مگر مكاشفون از اهل  تحقيق نزديك گردانيده است او را و معاينه نمى به
 .)342(طارمي: بصيرت 

 الدرجة الثالثة
 آخرين درجه از درجات بصيرت، درجه سوم آن است:

 .(همان)» بصيرة تفجر المعرفة، و تثبت اإلشارة، و تنبت الفراسة«
بسا در جامعه به اسم بصيرت به  سوزي؛ چه كند نه معرفت زايي مي بصيرت معرفت

ي  يقين بصيرت نخواهد بود. اهل بصيرت در جامعه وتاز شود، اما به صاحبان معرفت تاخت
انساني بايد معرفت را جاري و ساري كنند، نه به اسم بصيرت ساليق خود را جاري و ساري 

اي از ميان بردارند. اگر چنين  هر وسيله هر قيمتي و به سازند و يا رقيب سياسي خود را به
كند براى قبول  جز بصيرت. اهل بصيرت قلب خود را آماده مى چيز خواهد بود، به شود همه

ورزد  الدين بر اين امر تأكيد مي معرفت حقّ به معارف اسمائيه در حضرت واحديت. صفي
كه   عين احديت شود معرفت حقيقت از شود؛ پس روان مى كه بر بصير معرفت جاري مي

شود آب در  كه روان مى سوى ارض قلب، چنان شود به الغيوب است. پس جارى مى او غيب
جهت  هيچ كلفت و صنعت؛ و از اين شود بر ظاهر ارض به عيون از غيب بطون و جارى مى

 .(همان)بود كه تشبيه كرد او را به آب عيون و ايراد كرد تفجير را 
رديم كه در بصيرت و معرفت سياسي، بايد بين معرفت و همراه معرفت آو بصيرت را به

اي است و براي  دانش فرق نهاد. در معرفت اكتساب نيست، بلكه يك امر شهودي و افاضه
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دليل، تحقيق و  كسب معرفت حقيقي راهكار بشري وجود ندارد؛ اما علم چيزى است كه به
ت. مباحث بصيرت و تر از آن اس شود. پس معرفت، روح علم و لطيف كسب حاصل مى

ها و  توان در كتاب معرفت به اين اندك قابل تحصيل نخواهد بود؛ تفصيل آن را مي
هاي عرفاني پي گرفت. بصيرت سياسي با تهجد شبانه و تهذيب نفس خبيث  نامه فرهنگ
وجو نمود؛  هاي عرفاني جست الحصول است. راهكار تحصيل آن را بايد در گزاره ممكن

دهد هيچ، بلكه از بصيرت عرفانيِ  بسا راهكار كه نمي ي معنويت چهچراكه سياست منها
شمار اخالقي خواهد  هاي بي كند؛ در چنين شرايطي جامعه شاهد بحران ابزاري هم استفاده مي

هاي  ها خواهد بود، بلكه عرصه هاي ديگر مصون از بحران معنا كه عرصه اين بود. البته نه به
 افكن نخواهد بود. هاي بنيان سياسي نيز خالي از بحراناقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و 

 »السميع«و » البصير«، »العليم«معرفت سياسي اسماي حسني 
برد. رژيم سياسي منهاي دانش، امكان  هاي الزم رنج مي هر رژيم سياسي از نبود تخصص

ني هاي سياسي از دانش زما ي رژيم ي بهينه توسعه و پيشرفت را نخواهد داشت. استفاده
معنا  مندان باشند، نه برعكس؛ به اين ميسور خواهد بود كه صاحبان قدرت در خدمت دانش

مندان مخدوم باشند، و  ها قدرت را توليد و هدايت كنند و دانش و دانش كه بايد دانش
ها از دانش و  كه قدرت مندان قرار بگيرند؛ نه اين قدرت در خدمت دانش و دانش

شده  استفاده كنند و آنان را خادمان خويش بپندارند. دانش توليد شكل ابزاري مندان به دانش
توسط صاحبان قدرت، دانش ابزاري خواهد بود كه صاحبان قدرت نهايت سوء استفاده را 
در راستاي كسب قدرت و فزوني و حفظ آن خواهند كرد. وقتي دانش، قدرت را توليد 

ر جهان امروز، هژموني قدرت از آنِ كند، در واقع دانش به اهل خود واگذار شده است. د
توانا بود «تري برخوردار باشد. به قول فردوسي:  اي است كه از دانش بيش هاي سياسي رژيم

بسا دولتي باشد  هاي سياسي معاصر چه آورد. در رژيم دانايي، تواناني مي». هر كه دانا بود
گران  الملل از جمله بازي ي بين كه چندان از نيروي نظامي برخوردار نباشد، اما در عرصه

مدد دانشي كه دارد،  آوري است. به آيد. مثل ژاپن، كه برخوردار از دانش فن شمار  اصلي به
كند. هيچ كشوري بدون  ي صنعت با كشورهاي صاحبان صنايع بزرگ رقابت مي در عرصه

ي انساني ي بهينه از معادن، كشاورزي، صنعت، سرمايه، تكنولوژي، نيرو دانش، توان استفاده
و... را نخواهد داشت. در سياست اسمايي، دانش ارزش خاص خود را دارد؛ چراكه خداي 

ي نادان، مطلوب خدا نيست. در منابع ديني اهميت  ي دانا را دوست دارد و بنده دانا، بنده
اي به دانايي داده شده است. در عرفاني كه از علم عبور كرده و در معرفت استقرار  ويژه

حق  دنبال شهود است و نهايت معرفت و شهود را وصول به ست، آدمي با معرفت بهيافته ا
 داند. مي
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وبيش پرداختيم.  كم -اي كه داشت  گانه هاي سه با درجه -جاي سخن به بصيرت  تا اين
تر است؛  ي اول، قبل از ملت به صاحبان قدرت ضروري يابي به بصيرت، در درجه دست

بسا چند صباحي  پاشد؛ البته چه ع. هر رژيمي نشنود، فرو ميخصوص بصيرت در كنار سمي به
تواند  با زور سرنيزه دوام بياورد، ولكن اين دوام طبيعي نخواهد بود. نيروي نظامي نمي

ها را  اي از اين رژيم مشروعيت سياسي را براي رژيم رقم بزند و آن را تضمين كند؛ نمونه
ها را  في سزاي نشنيدن را چشيد و ديگر رژيمدر بيداري اسالمي شاهد بوديم. سرهنگ قذا

ي ملت ديدند كه  نيز شاهد بوديم كه با نشنيدن مجبور به فرار شدند. در ايران نيز همه
خاطر نشنيدن حرف ملت، مجبور به ترك ايران شد. اين يك قاعده  محمدرضا پهلوي به

ده و يك زبان؛ يعني شود كه خداوند به آدمي دو گوش دا است. در ادبيات اخالقي گفته مي
 دو بشنو و يكي بگو.

ي اسماي حضرت حق  سياست اسمايي، مظهر اسماي خداوندي است كه از جمله
بخش  نداي حيات -كه يزيد بود  -هجري رژيم سياسي وقت  61باشد. در سال  مي "سميع"

ثبت  نام خود ترين عمل را به را نشنيد؛ در نتيجه دچار انحطاط گشت و ننگين (ع)امام حسين
طور يقين شنيدن از طاغوت سزاور  كسي؟! اين مسأله خيلي مهم است. به نمود. شنيدن از چه

شنوي داشتند، در طول  نيست و عاقبت خوشي هم براي هيچ ملتي كه از طاغوت حرف
طور قطع، شنيدن نداي توحيد سزاوارترين سخن براي شنيدن  تاريخ ثبت نشده است. به

ها و نصايحي كه  خوانند و سخن ها بدان مي هايي كه اسوه وتهاي قرآني و دع است. دعوت
باشند. البته اين  نخبگان و فرهيختگان دارند، همگي سزاوار شنيدن توسط صاحبان قدرت مي

تعامل دو طرفي است. در سياست اسمايي، شريعت مخدوم و سياست خادم آن است. دانايي 
ديگر و هرسه منهاي ساير  ي هممنهاي بصيرت و بصيرت منهاي سميع و هركدام منها

اسمايي الهي، از نگاه سياست اسمايي يك سياست ناقصي خواهد بود. سياست اسمايي، 
االجتماع آن منظومه  ط شر تمام اسماي حسناي الهي به به اي است كه تمام سياست منظومه

آيد كه  ر ميهايي مثل: العليم، البصير و السميع ب شود. از معاني يادشده براي اسم تكميل مي
هايي كه در شرح اسماي  ها ولو به اجمال بپردازيم و تفصيل آن را در كتاب جاست بدان به

 شده، دنبال كنيم. حسناي الهي نگاشته

 العليم، البصير و السميع 
با معناهاي عليم، بصير و سميع كمك  -ويژه صاحب قدرت سياسي  به -آشنايي آدمي 

خاطر اول عليم را بعد  تخلق جايگاه خود را بداند؛ بدين كند كه در مقام تعلق، تحقق و مي
 كنيم. بصير را و سپس معناي سميع را دنبال مي
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 الف: العليم
ست كه دانايي آن "هميشه دانا"معنى  در ساختار صرفي، صفت مشبه، به "عليم"ي  واژه
ي  يد. واژهآ كردن مى بردن و درك معنى دانستن، پى اش از باب علم به شود. ريشه قطع نمي

شود و از باب  درك بار معنايي بسياري دارد. هميشه درك مسأله به حل مسأله منتهي مي
گذارى آمده است. تمام معاني يادشده در  گذاشتن و نشانه معنى عالمت نصر و ضرب به
تواند صاحب دانايي  معنا كه انسان مي باشند و در دسترس او هستند؛ به اين آدمي متصور مي

 د.و درك شو
اي است كه علم او توسط قواي حسي و عقلي قابل  معنى داناييبودن خداوند بهاما عليم

كند كه در دسترس مخلوق او نيست و نيز مانعي  درك نيست. او چيزهايى را درك مى
شود. او به امور پنهانى و چيزهايى كه  توان منع از ادراك او را ندارد و مانع از درك او نمى

كنند، عالم كامل است. در علم او تغيير، تبديل و دگرگونى رخ  ر مىتنها به دل خطو
شود. دانش او انتهايى ندارد و عين ذات اوست. دانش او  دهد و دچار فراموشى نمى نمى
رود و در قرآن اغلب همراه با حكيم،  شمار مى كرانه است؛ لذا عليم از اسماي ذات به بي

 ده است.سميع، قدير، خبير، واسع و خالق ذكر ش
كند: يكي عالمى  داند و عالم را بر سه قسم تقسيم مي عربى علم را در سه مرتبه مي ابن

كه دانش او عين ذات اوست. ديگري، دانشمندى كه داراى دانش بخششى است. و آخري، 
ها پرداخته است  شرح و تفصيل آن عالمى كه علم و دانش او كسبى است. وى سپس به

 .)62: 1392؛ همو، 222 :4تا، ج عربي، بي (ابن
كنند، بايد با توان  طور كه براي كسب قدرت نهايت تالش را مي صاحبان قدرت همان

ها  تر صاحبان قدرت، نعمتي براي ملت دنبال كسب درك نيز باشند. درك بيش تر به بيش
توان از منافع ملي دفاع كرد. حتي كسب  تر است كه مي است؛ چراكه با درك و فهم بيش

تر صاحبان قدرت است. صاحبان قدرت در  تر جهاني نيز در گرو درك بيش بيش اعتبار
افزايي باشند، از طرفي ديگر بر اينان  دنبال دانش كه خود بايسته و شايسته است به ضمن اين

مندان در واقع، بندگي حضرت  داشت دانش است كه صاحبان دانش را گرامي بدارند. گرامي
مند است. پس صاحبان قدرتي كه ادعاي  دانش و دانشدار  حق است؛ حضرت حق دوست

مند  دار دانش و دانش تبعيت از حضرت حق، دوست بندگي حضرت حق را دارند، بايد به
 باشند.

 ب: البصير
معنى بيناى هميشگى و  نيز همانند عليم از نظر ساختاري، صفت مشبهه به "بصير"ي  واژه

ي  معنى بينايى و دانايى است. بصير درباره بهاز باب نصر است و هرگاه از باب شرف آيد، 
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چيز از قلمرو بينايى او  نگرد و هيچ چيز مى است كه به همه "اسم فاعل"خداوند همان مبصر 
كه از امام راحل شنيده  ها باشد. اين دور نيست؛ گرچه در زير زمين يا در دورترين كهكشان

يك ديدگاه عرفاني و  "معالم محضر خداست، در محضر خدا معصيت نكني"شده كه 
ي حركات از خدا حيا كند  رسد كه در همه مقام بصيرت مى هرحال كسى به اسمايي است. به

گونه كه خداوند خواسته انجام دهد و هميشه ميزان شرع در دست او  اش را آن و تكاليف
اش را قبل از وقوع بسنجد؛ اگر مورد خشنودى خداست، انجام دهد و  باشد؛ حركات

اهللا است، حيا كند و نزديك نشود. صاحبان قدرت اگر  ادب مع ها سوء چه در آن چنان
شود، اگر ادب رحماني نباشد، ادب  مند مي مؤدب به ادب الهي شوند، ملت از اين ادب بهره

شيطاني خواهد بود كه تمام ملت از ادب شيطاني صاحبان قدرت عاصي خواهند شد. 
اند، متفاوت  ه كساني كه به اسم البصير آراسته نگشتهسياست و عبادت اهل بصير با آن دست

كند كه گويا  گونه خدا را عبادت مى عربي بر آن است كه عبد بصير يا آن خواهد بود. ابن
علم "داند  كند كه مى است؛ و يا چنان او را بندگى مى» مشبهه«بيند، اين عبادت  او را مى

ي  وسيله كند به است؛ و يا خدا را عبادت مى» همنزّه«بيند، اين عبادت  خدا او را مى "دارد
 ؛ همو،232 :4تا، ج عربي، بي (ابنو اين همان عبادت علماى باللّه است » يعبد اللّه باللّه«خود او 

1392 :74(. 
ديگر  ها باهم ما بر اين باوريم كه كاركردهاي بصير با غير بصير در تمام عرصه

نويس بصير با غير بصير، تاجر بصير با  نامه ير، فيلماند. كارگردان بصير با غير بص متفاوت
ي بصير با  ي بصير با غير بصير، حقوقدان بصير با غير بصير، نويسنده غير بصير، توليدكننده

غير بصير و ... شخص آراسته به اسم بصير و شخص پيراسته از بصير، دو كنش و واكنش 
ي دانشي خود  يرت وقتي در حوزهها از خود خواهند داشت. بص متفاوت در تمام عرصه

شود. كتابي را با عنوان  بسا انحراف در معناي آن پيدا مي مورد مطالعه قرار نگيرد، چه
معناي بصيرت ندارد. تعريفي را كه  در ايران ترجمه شده است كه ربطي به "رهبري بصير"

گرايانه،  اي واقع  كند، اين است كه بصيرت عبارت است از آينده از بصيرت ارائه مي
دهد كه بصيرت بيان صريح شما از  الوقوع و جذاب براي سازمان شما. بعد ادامه مي محقق

اي است كه براي  تان بايد به آن سمت حركت كند؛ آينده سرنوشتي است كه سازمان
تر از وضعيت فعلي آن است.  آميزتر و مطلوب هاي مهمي موفقعيت گونه سازمان شما به

ي بصيرت آورده است كه چندان ارتباطي با بصيرت  در ذيل واژههايي را  سپس گزاره
. )24: 1377ني،  (برتنيز چنين انتظاري نيست  رهبري بصيرعرفاني ندارد. البته از نويسنده كتاب 

صفحه منتشر گشته است، اما دريغ از يك معناي  392كتاب يادشده با ملحقاتش در 
از آنِ متخصصان نظامي است؛ بيان و تفسير سازگار و عرفاني براي بصيرت! دانش نظامي 
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فهمي از اين اصطالح  آموختگان عرفان. ورود ديگران موجب كج بصيرت از آنِ دانش
 ارزشمند خواهد شد.

 ج: السميع
معنى هميشه و بسيار شنونده و از باب علم است. آدمي  صفت مشبهه به "سميع"ي  واژه
گونه است كه راز و نجواى همه  ي خدا بدين ارهتواند مصداق آن باشد؛ اما سميع، درب هم مي
شنود. صاحب  وشنودهاى پنهان و آشكار ناطق و ساكت را مى شنود و تمام گفت را مى

اش در خلوت و جلوت  بودن خداوند باور داشته باشد، سياست قدرت سياسي كه به سميع
كه وقتى  معنى قبول، پذيرفتن و اجابت است؛ چنان يكي خواهد بود. سميع گاهى به

يعنى خدا پذيرش كرده كسى را كه حمد و ستايش » اللّه لمن حمده سمع«نمازگزار گويد: 
اند و گاه سميع با  هم همراه تر موارد با او نموده است. در قرآن مجيد اين دو اسم در بيش

اش اين است كه  اش صفت ي عظمت عليم همراه گرديده است. خداي سبحان با همه
درت سياسي بايستي از صاحب قدرت مطلق، يعني خداي سبحان، شنواست. صاحبان ق
 شنيدن را ياد بگيرند.

كه در رأس هرم انسانيت قرار دارند، اما از بس گوش شنوا  با اين (ص)پيامبر اكرم
بودن پيامبرش را خير براي امت  گفتند؛ خداي سبحان نيز أُذُن مي "أُذُن"داشتند كه به او 

ها خواهند بود و اگر  گر گوش شنوا داشته باشند، خير براي ملتشمارد. صاحبان قدرت ا مي
هاي خود خواهند شد.  آورند و در نتيجه مضرّ بر ملت نشنوند، سر از فرعونيت درمي

ي اسماء به او عطا گرديده و  رسد كه همه مقام سميع مى اى به عربى بر اين باور است بنده ابن
وآله كه فرمود: اوتيت  عليه اللّه مبر ختمى مرتبت صلّىتعالى سمع او شده باشد؛ مانند پيا حق

من عطا شده است. اگر كسى چنين ادعايى كند و  ي كلمات تامات به جوامع الكلم؛ همه
 .(همان)سمع او عين فهم او نباشد، ادعاى او درست نيست 

م ي محتر براي خواننده "بودن صاحب بصيرت"چه تاكنون گفته شد بايد مراد از  از آن
روشن شده و او را مجاب نموده باشد كه رسيدن به بصيرت بدون سير و سلوك ميسر 

توان مدعي شد كه سقف بصيرت، به دانش عرفان ممكن خواهد  شود. از اين رو مي نمي
بود؛ چراكه سقف آن در عرفان قرار دارد؛ چه عرفان نظري از حيث معرفتي، و چه در 

تواند در مباحث سياسي قرار  صيرت عرفاني نيز ميعرفان عملي از حيث سلوكي. سرريز ب
 بگيرد.

رسد كه بدون بصيرت، ورود  نظر مي در سياست اسمائي، دوگانگي اصالً وجود ندارد. به
كند.  آمدهاي غيرقابل جبراني براي جامعه تحميل مي ي قدرت سياسي، پي در عرصه

تابد. اما بصيرت واقعي  يخصوص، سياست اسمائي، كارگزار سياسي بدون بصيرت را برنم به
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باشد و  ي ابزاري؛ چراكه بصيرت جهت رسيدن به حق مي و عرفاني، نه تصنعي و استفاده
 امور ديگر بايستي تحت شعاع رسيدن به حق باشند.

 »تخلق«و » تحقق«، »تعلق«چگونگي و تعين:  
ه شود ك هاي عليم، بصير و سميع باعث مي قدرت به اسم تعلق، تحقق و تخلق صاحب

كردن يك فرهنگ و  ها آراسته گردند. البته نهادينه قلمرو حكومت صاحبان قدرت نيز بدان
هاي فعال و بازيگران  باور راهكارهاي خاص خود را دارد؛ تمام صاحبان قدرت و رسانه

هم دهند تا بتوانند فرهنگ و باوري را نهادينه  دست  به  آفرين بايستي دست اصلي و نقش
كردن سياست اسمايي بستگي به اين دارد كه كارگزاران سياسي با  ملياتيهرحال ع كنند. به

 ي سياسي ورود داشته باشند. عرصه شدن به اسماء، به تربيت اسمايي و آراسته

 الف: تعلق به العليم
ساختن با نام عليم  دوستي نهفته است. پيوند برقرار در دانش "العليم"تعلق به اسم 

به مقدارى از دانش است كه  -قدرت  ويژه عبد سياسي صاحب به - ي] نياز عبد كننده [تأمين
 در ارتباط با اين نام نهفته است.

ها كدام  راستي بهترين دانش در بين دانش جا بايد به اين پرسش پاسخ داد كه به در اين
ها، دانشى است كه پيرامون ذات، اسماء، صفات و افعال  است؟ بديهى است بهترين دانش

قدرت برخوردار از چنين دانشي، در  عنوان عليم و علّام مطلق سخن براند. صاحب بهتعالى  حق
شود مانند امام خميني، كه تمام انديشمندان سياسي دنيا را معطوف  ي سياسي كسي مي عرصه

نظير بوده  هايي را ايجاد نموده كه در طول تاريخ كم هاي خويش كرده و جاذبه به انديشه
هاست؛ زيرا  لّه بود؛ غرق در الهيات كه الهيات بهترين و برترين دانشاست. امام، حكيم متأ

است كه بهترين و  "اهللا"موضوع آن دانش مرتبط است. موضوع الهيات  برتري دانش به
. )4تا:  (سينا، بي» افضل علم بافضل معلوم«سيناست كه:  هاست. اين سخن ابن واالترين موضوع

اي به دانش الهيات و  ت. سياست اسمايي اهتمام ويژهبرتري دانش به برتري معلوم آن اس
شناسي و انسان  ويژه به الهيات عرفاني كه به خداشناسي و اسماء به -آن   هاي پيراموني دانش

دارد. صاحبان قدرت سياسي در نظام سياسي اسمايي بايد براين باور بوده  -پردازد  كامل مي
هاي سياسي، بسيار  ن چنين باوري در عرصهباشند كه متعلق به اسم عليم هستند. صاحبا

 متفاوت از صاحبان قدرت سياسي خواهند بود كه فاقد چنين باوري هستند.

 ب: تحقق به العليم
طور كه در معناي عليم يادآور شديم، بنيان ساختارى واژگان عليم از نوع مبالغه  همان

ه وجود، عدم، نفى و اثبات. از ناحي -گونه كه هستند آن -است. يعنى رسيدن به حقايق امور



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

18 

طور كه  رب ارنى االشياء كما هى؛ خدايا امور را همان«در دعاي رسول خدا آمده كه: 
حقايق اشياء برسان. اين سخن بدين معنى نيست كه تناهى  يعني مرا به» من بنمايان. هستند به

رسيدن به ها فقط در قلمرو دانش خداست و بس.  ها را به من بنما؛ چون تناهي آن آن
ها پيدا شود؛ ديگر از  اى الزم و ميسر است كه يقين و اطمينان به آن اندازه حقايق امور به

ديگر  هاي سياسي) آبرو از يك ويژه در عرصه زني (به ظنون نباشد، كه مردم با گمانه
مداري، خياالت در  برند. يا متخيالت نباشد كه براي شاعري خوب است، نه براي سياست مي

هرحال  شود. به برانداز آغاز مي هاي خانمان سم است. با خياالت باطل، بلند پروازي سياست
ها  توان به آن ها پى برد. اگر چنين ادعا شود كه مى ي زواياى وجودى آن همه توان به نمى

پى برد، از نادانى است؛ چراكه انسان از تمام جهات و ابعاد داراي محدوديت است. عالم 
چنيني نبايد  پايان است. با باور اين خداست كه او در تمام جهات وجودي بي كرانه از آنِ بي
يافتگي نمود. سياست اسمايي مدام  دانشي خيال توسعه دانش اندك اكتفا كرد و به اندك به

سوي وضع مطلوب است. در مقام تحقق،  در حالِ شدن و صيرورت از وضع موجود به
د، تا مغرور علمِ اندك خود نگشته و در آن توقف صاحبان قدرت بايد به معرفت دست يازن

 نكنند و رسيدن به حقايق سياسي را از خدا طلب كنند.

 ج: تخلق به العليم
انديشي و ورزيدگي و ... از نيازهاي ضروري  ، سياست رفتار عالمانه، اخالق عالمانه

ندازه است كه همان ا شدن به اسم عليم به ي جهاني و ايران ماست. چگونگي متخلق جامعه
كه  كند؛ بدون اين صاحب قدرت سياسي تالش و كوشش، جد و جهد در كسب دانش مى

پژوه  ترين پارامتر، خود دانشجو و دانش كسى به او آموخته باشد در تحصيل دانش مهم
آيند و  شمار مى ساز به هاى ناقص و زمينه است. زيرا استاد، معلم و آموزگار از جمله علت

قى نيستند. آموزگار حقيقي هستي، خداوند سبحان است. آدمي قلب خويش را آموزگار حقي
عنوان علت قابلي اگر آماده كند، معلم حقيقي، دانش و حكمت را بر وجود او جاري و  به

ويژه  كند، اما اين عبد و به آموز از نظر استاد دانشمند استفاده مى كند. اگرچه دانش ساري مي
خودش تالش و استنباط كند تا به علم متخلق گردد. انساني كه مدار است كه بايد  سياست

دنبال دانش است، بايد بستر تحصيل دانش را در خودش فراهم نمايد؛ زيرا علم از جانب  به
خدا در ذات عبد تجلى كرده و فطرتاً او را دانشجو آفريده است. پس آموزگار حقيقي، 

بود، افراد كالس او  زگار حقيقى مىي دانشجو است؛ چراكه اگر معلم، آمو آفريننده
ي  كه چنين نيست. بنابراين خداى رحمان آموزنده گرفتند؛ درحالي نواخت دانش فرا مى يك

الرَّحمنُ، علَّم الْقُرْآنَ، «واقعى و اولين آموزنده است و صد البته آخرين آموزنده نيز اوست: 
. خداى رحمان قرآن را ياد داد؛ انسان را آفريد و به )1-4 (الرحمن:» خَلَقَ الْإِنْسانَ، علَّمه الْبيانَ
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. پروردگار تو )4-5(علق: » الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ، علَّم الْإِنْسانَ ما لَم يعلَم«او بيان آموخت: 
تدريج به او آموخت.  دانست به چه را كه انسان نمى ي قلم، آن وسيله كسى است كه به همان

ياري خدا بوده است. البته  طور قطع به طول تاريخ راه به دانشي پيدا كرده، بهكه در  هركسي
جا در اين مجال مطرح  به اندكي نيست كه اين "العليم"بحث از تعلق، تحقق و تخلق به 

جا كه در گذشته تأكيد بر  از آن "السميع"و "البصير"كرديم. اما تعلق، تحقق و تخلق به 
طور كه به بصيرت تأكيد دارند، بايد به سميع هم  ت بايد هماناين داشتيم كه صاحبان قدر

جهت ما هم در تحقيق خود در بيان تعلق، تحقق و تخلق، هر دو اسم را  تأكيد بورزند؛ بدين
گرفتن و در كنار هم ديدن است؛  دهيم. زيبايي آن دو در كنار هم قرار كنار هم قرار مي

اند،  ي برخوردار نيستند، وقتي كه در كنار هما چراكه يكي بدون ديگري از چنان زيبايي
 زيبا و كارآمد هستند.

 الف: تعلق به البصير و السميع
گيرد.  خود مي اليه را به ي تعلق، بار معنايي خاصي دارد كه متعلق رنگ متعلق خود واژه
ور ط رسد كه خود را نيازمند به اين بداند اين دو اسم به مقام سميع و بصير مى وقتى عبد به

طور نسبي بشود بصير و سميع  اند. به اطالق و بدون قيد در او نفوذ كرده و در جان او نشسته
اى كه هرچيز را بشنود، هرجا باشد و هرچيز را ببيند در هرمقام كه باشد. كه  گونه مجسم؛ به

شود. البته در كسب هر صفتي آدمي بايستي تمرين  اين مسير به سلوك عملي ممكن مي
رو دوستان خدا صداى فرشتگان و  بسا ممكن نباشد. ازاين ن عمل كسب صفتي چهكند؛ بدو

هاي  در ويژگي (ع)بينند. حضرت علي شنوند و مى مقام و منزلت بهشتيان و دوزخيان را مى
باشند و  ها صاحبان بصيرت مي رسد همان نظر مي شمارند كه به پارسايان اوصافي برمي

هاي  كند: در دنيا داراي فضيلت پارسايان را توصيف ميجا كه حضرت  آراسته به سميع. آن
شان با تواضع و فروتني است.  رفتن روي، و راه شان راست، پوشش آنان ميانه برترند؛ سخنان

اند و در اين جهان، اما  اند؛ در دنياي خاكي هاي خود را وقف دانش سودمند كرده گوش
حال صاحبان بصيرت است  نوعي بيان خطبه بهآيد تمام  نظر مي اند. به تماشاي آخرت نشسته به

 .)193ي  البالغه، خطبه (نهج

 ب: تحقق به البصير و السميع:
انديشي از فضائل بشري است. سميع حقيقي و مطلق از آنِ كسى  دورانديشي و ژرف
درك كند؛ بصير مطلق نيز كسى است كه  -در هرجا كه باشد  -است كه هر شنيدنى را 

كه باشد، درك نمايد. بصير مطلق و سميع مطلق از آنِ خداست. هر ديدنى را هرجا 
عبارت ديگر، بصير و سميع بالذات فقط خداست؛ بصير و سميع بودن آدمي بالغير است  به
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كه مراد غير خداست. بر سمع و بصر حضرت حق، حد و مرز و قلمرو خاصى از دورى و 
كه انسان از هر جهت  الينزديكى، دنيوى و اخروى و امثال آن وجود ندارد؛ در ح

پندارد و ادعاي درك  محدوديت دارد. در نتيجه، صاحب قدرتي كه فقط خود را بصير مي
نوعي به فرعونيت  كند و به كند، خود ندانسته ادعاي خدايي مي ي امور و علوم را مي همه

ان تو بر حق، حصول بصيرت براي آدمي ممكن خواهد بود؛ لذا نمي دچار شده است. با تكيه
اند.  تر، هر دو مكمل هم روشن بيان بودن حظي نداشت. به ادعاي بصيرت كرد، اما از سميع

شوند  مندند، دچار استبداد رأي نمي بودن بهره صاحبان قدرت سياسي كه از بصيرت و سميع
 توانند از فروتني منفك باشند. گاه نمي و هيچ

 ج: تخلق به البصير و السميع
الشريف كه انسان خاكي از  فرجه تعالي اهللا زمان عجل در زمان غيبت كبري امام

برد، بهترين سياست، سياست اسمايي است؛  سر مي نداشتن به حجت الهي در رنج به دسترسي
رضايت  اند تا به رساني به آدميان چراكه متخلقان به اسماي حسناي الهي در تكاپوي خدمت

ويژه  به -معنا است كه عبد  رگ به اينشدن به اين دو اسم بز خداوندي دست بيازند. متخلق
االطالق اين دو نام  آوردن نفوذ على دست در مقام كسب و به -عبد صاحب قدرت سياسي 

چيز نفوذ كند، همانند  هرجا و همه عنوان دو وصف خدايى به است. يعنى سمع و بصر او به
اي ببيند، چشم خد آدمي با سلوك خويش چنان باشد كه به "قرب نوافل"مفاد حديث 

چه را بايد بدان  معنى خواهد بود كه هرآن گوش الهي بشنود و ... . تخلق به سميع بدين به
گوش فرا دهد، چه واجب و چه مستحب، همه را بشنود و پذيرا باشد. در واقع متشرع 

شريعت محمدي بوده باشد. با باور بشنود و بپذيرد؛ نه با شك و ترديد. واجبات و  به
سخن او واجب است،  كه گوش به را از صاحب شريعت بشنود و بپذيرد. آن مستحبات همه

أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا «باشند:  مى )ع(ي اول خداوند و سپس پيامبر و پيشوايان معصوم در درجه
ت و الرَّسولَ و أُولي الْأَمرِ منْكُم؛ خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را نيز اطاع

. در چنين مقامي است كه )59(نساء: » پيروى كنيد و سخنان آنان را از جان و دل بپذيريد
شود و هركسي محبوب حق گردد، سعادت دنيا و آخرت را تحصيل  عبد، محبوب حق مي

شود. بنابراين  كرده است. در نتيجه هركه دوست خدا شد، حق، گوش و چشم عبد مى
آورد.  اى بر او هراس نمى شده شده و ديده شنود، هيچ شنيدهحق ب حق ببيند و به كسى كه به

 61كه انيبا چنين بودند؛ امام حسين در سال  هراس را فقط از خدا خواهند داشت؛ كما اين
ايستد. در زمان معاصر ما نيز  هجري با چنين باوري در مقابل دژخيمان و ددمنشان مي

كند. البته  ها ايستادگي مي قابل تمام ابر قدرتبر همين اصل است كه در م با تكيه  راحل امام 
ي بالتشكيك است. برخى تكويناً  نياز به گفتن نيست كه سميع و بصير، ذومراتب و مقوله
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آيند (با  ي موازين و قوانين شرع بدان نايل مى رسند و برخى بر پايه به اين مقام رسيده يا مى
يازند). پس بايسته و شايسته  مي آن مقام دست هاي مشروع و سلوك عرفاني به رياضت

است كه صاحبان قدرت سياسي هميشه موازين شرع را در دست داشته باشند و تكاليف 
 خويش را با آن بسنجند تا با سلوك متشرعانه بدان مقام واصل شوند.

 نتيجه
كنيم كه مقاله هم سرانجام خوبي  گيري مقاله به يك حديث قدسي بسنده مي در نتيجه

تر  داشتنى چيزى دوست اى به هيچ بنده«د. از حضرت حق نقل است كه فرمودند: داشته باش
ام، به من نزديكى نجست؛ براستى كه او با اعمال مستحب  چه بر او واجب نموده از آن

دار او  گيرم؛ پس هرگاه دوست دوستى مى كه او را به جويد تا اين سوى من نزديكى مى به
بيند و زبانش كه بدان سخن  شنود و چشم او كه بدان مى شوم كه بدان مى شدم، گوش او مى

. حال صاحبان قدرت )50: 2، ج1368پرور،  (سعادت» گيرد گويد و دستش كه بدان مى مى
كه خدمت خالصانه و محض رضاي حضرت حق  -رساني به خلق خدا  توانند با خدمت مي
نند كه گوششان گوش چنان به حضرت حق خود را متقرب ك -باشند  تر از نوافل نمي كم

رساني خالصانه اگر  گرفتن نوافل نيست، بلكه خدمت معناي ناديده خدا و ... گردد. البته اين به
 شمار آورد. توان به واجب نباشد، حداقلش از اعمال استحبابي مي

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قرآن كريم.

. )ع(المؤمنين كوشش مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امير به ). ترجمه: محمد دشتي.1392البالغه ( نهج .1
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