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مقدمه
صاحبنظرانهاز جمله مقوالتی است که همواره مورد توج، آن در زندگیدین و جایگاه 

نگاشته گردیده است که هر کدام از ییهاها رانده شده و کتاببوده است و در باب آن سخن
جایگاه البالغهدر کتاب گرانبهاي نهج) ع(امیرالمؤمنین. اندبه بیان آن پرداخته،منظري خاص

توان با می، روایناز. اندت قائل شدهرسیم نموده و براي آن محوریدین را در زندگی بشر ت
تبیین نمود تا آن حضرت آورد آن را از منظر هاي دین مداري و رهالبالغه شاخصل در نهجتأم

.تبیین گردد) ع(مداري و بصیرت دینی از دیدگاه امیرالمؤمنیندینۀرابطاز این رهگذر،

تعریف دین . 1
، »تذلّ«، »شأن«،»عادت«، »اسالم«، »اطاعت«، »حساب«، »جزاء«ی نعرب به معالغتدین در 

»درد«و »طاعت«، »معصیت«، »قهر«، »ورع«، »سلطان«، »آنچه که مرد بدان ایمان دارد«، »حالت«
راه و «به معناي ،در اصطالح عاماین واژه. )169، ص13ج، 1414ابن منظور، (آمده است 

اي اعتقاد به آفریننده«و در تعریف خاص به معناي ) 6ص،1379ی، یطباطبا(»روش زندگی
، 1382جوادي آملی، (و دستورات عملی متناسب با این اعتقاد است » براي جهان و انسان

:ب؛ياعتقاد:الف: دو رکن اساسی دارد،ین اسالمیدین در اصطالح آ،بر این اساس.)28ص
.شودکه شامل اخالق و فقه میعملی و احکام و تکالیف ۀبرنام

تعریف بصیرت دینی. 2
به معنی بینایی ، )بصائر.:ج(ةبصیربینایی است وحسبه معنی چشم و، )ابصار.:ج(بصر

، »دلیل«به معنی ،کاربرد قرآنیکه در؛ )49، ص1412راغب، (ادراك قلبی و باطنی است دل و
»ل﴿:فرمایدچنانکه می؛رفته استبه کارنیز»گواهوشاهد«، »برهان«، »تحجانُ علِ الْانسبي

/6: االنعام(﴾قَد جاءکُم بصائرُ من ربکُم﴿:فرمایدمیو نیز)75/14: هالقیام(﴾نفِْسه بصريةٌ
بدان سبب است وباب اطالق مسبب بردلیل ازت ومعناي حجدرتکاربرد بصیر. )104

195، ص1، ج1377قرشی، (گرددادراك قلبی میبینایی دل وت سببجهت است که حج(.
ظاهر استدرك فراتر ازبینایی دل و، همان دریافت باطنی وتمعناي بصیراصل در،پس

، 1، ج1414فراهیدي، (دینقلبی به امرباورواعتقادعبارت است از»بصیرت دینی«تعبیر و
،دینیهاي رهبربیان ویژگیدر) ع(میرالمومنین ا.آوردبه ارمغان میکه یقین را)166ص
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169 به حقیقت علم آنان را«:»حقيقَة الْبصرية و باشروا روح الْيقنيِيهجم بِهِم الْعلْم علَ«:فرمایدمی
. )147نهج البالغه، حکمت (»اندیافتهروح یقین رادرك باطنی رسانده و

به معناي یقینی است که باآگاهی نسبت به دین بوده وبصیرت دینی فراتر از،این اساسبر
چنانکه خداوند ؛ بینی نسبت به امور مختلف استروشن،حاصل آنومقرون شدهعمل دینی 

پس بصیرت . )8/29: االنفال(﴾اللَّه یجْعل لَّکُم فُرْقَانًاایأَیهَا الَّذینَ ءامنُواْ إِن تَتَّقُو﴿:فرمایدمی
بینی نسبت به حقیقت دین است که خود به معناي روشنحاصل شده و،دینپرتودینی در

منظور ازرو،ایناز؛شودمختلف میامورباطل دره تشخیص حق ازقومندي ازموجب بهره
باورۀسایمختلف دربینی نسبت به امورکسب روشناین بحث، عبارت ازبصیرت دینی در

،)ع(چنانکه از منظر امیرالمومنین ؛التزام عملی به دستورات دین استویبه حقایق دینقلبی
حق را وبدیامیبه حقیقت آنها راه ،ظاهر امورمداري است که ازبصیر، انسان حقشخص

بِالْعبرِ ثُم سلَك جدداً واضحاً إِنما الْبصري من سمع فَتفَكَّر  و نظَر فَأَبصر و انتفَع«:دهدتشخیص می
انسان بصیر کسی است که شنید و«: »...

از پیمود ونتیجه راه روشن راگرفت، درعبرتها پندازدرك یافت وواندیشه کرد، نگاه کرد
.)153نهج البالغه، خطبه (»کوره راهها برکنار ماندگم شدن درها وپرتگاهافتادن در

3.ت دین جامعی
ي و معنوي زندگی او برنامه ارائه کرده و ابعاد وجودي انسان و شئون مادۀاسالم براي هم«

کارهاي هو قوانین و رااستپاسخگوي نیازهاي جسمی و روحی، فردي و اجتماعی انسان 
ه و از طریق اجتهاد ر انسان را به صورت بالفعل و بالقونیازهاي ثابت و متغیعملی تأمین 

قرآن و اسالم عمل کنند به رستگاري و ۀها به برنامکه اگر انسانطوريبه؛روشمند دربردارد
.)100ص، 1389ابراهیم زاده، (»آیندسعادت دنیا و آخرت نائل می

ت و کمال دین اسالم را پذیرفتن نقص عدم جامعیۀزمال،در بیاناتی) ع(علیامیرالمؤمنین
در ابالغ آن دانسته و در خصوص فرض نخست ) ص(اکرمدر آن و یا تقصیر و کوتاهی پیامبر

إِتمامه أَم كَانوا شركَاَء لَه فَلَهم أَنْ يناً ناقصاً فَاستعانَ بِهِم علَيَم أَنزلَ اللَّه سبحانه دأ«: فرمایدمی
لَيعقُولُوا وأَنْ ي هيضآیا خداي سبحان دین ناقصی فرستاده و در تکمیل آن از آنها استمداد «: »ير

خواهند در احکام دین بگویند و خدا چه میآیا آنها شرکاي خدایند که هر؟کرده است
.)18خطبه ، البالغهنهج(» رضایت دهد؟
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مفاد این بخش از استدالل این است که خداوند براي هدایت بشر و تأمین سعادت او هیچ 
چرا که پذیرش نقص در دین، مخالف ؛عقاید و احکام فروگذار نکرده استۀچیز را در زمین

صریح آیات قرآن کریم استنص :﴿يش نتابِ مي الْكطْنا فرا در قرآن ما هیچ چیزي «: ﴾ٍءما فَر
و این کتاب را که «:﴾ٍءاناً لكُلِّ شييك الْكتاب تبيونزلْنا علَ﴿؛)6/38: األنعام(» فروگذار نکردیم

.)16/89: النحل(»روشنگر هر چیزي است بر تو نازل کردیم
فرستادن دین ناقص براي هدایت بشر برخالف قاعده و قانون حکمت و ،از طرف دیگر

کند چون عقل چنین که خداوند هرگز برخالف لطف و حکمت عمل نمی، در حالیاستلطف 
-45صص، 1389نیا، سبحانی(دهدپسندد و خداوند کار خالف عقل، انجام نمیکاري را نمی

46(.
؛م بر این اساس است که خداوند دین کامل و جامعی فرستادهفرض دواکرما پیامبرام

زیرا این کوتاهی به ؛ی منتفی استکلّاین فرض نیز به. هی کرده باشددر تبلیغ دین کوتا) ص(
معناي شانه خالی کردن آن حضرت از رسالت الهی و پیروي از هواي نفس است که خداوند 

وما ﴿: فرمایندا داشته و میرا از این قبیل سخنان مبرّ) ص(تبارك و تعالی در آیات قرآن، پیامبر
وينِ الْهع قطن يحإِالَّ و وإِنْ هاین سخن بجز ؛گویدو از سر هوس سخن نمی«:﴾يوحي

ناشی از ) ص(اکرمسخنان شخص پیامبر.)3-53/4: النجم(»شود نیستکه وحی مییی وح
با قرآن و دین ارتباطدر (بلکه هرچه ،گویدهواي نفس نیست و به رأي خود چیزي نمی

.)261، ص9ج، 1372طبرسی، (کند ي تعالی به او میگوید وحیی است که خدامی) آسمانی
ناً تاماً فَقَصر الرسولُ يأَم أَنزلَ اللَّه سبحانه د«: فرمایدمی، مدر خصوص فرض دو) ع(امام علی

در ابالغ آن ) ص(آیا خداي سبحان دین کامل فرستاد پس پیامبر«: »غه وأَدائهيعن تبل)ص(
بیانگر البالغهدر نهج) ع(این سخنان امیرالمؤمنین.)18خطبه ، البالغهنهج(»؟ورزیدکوتاهی

ۀت دین اسالم است، پس اسالم به واسطجامعیتواند مدار و محور ت و کمال خود، میجامعی
.زندگی بشر قرار گیرد



171غهالبالنهجنی دریرت دین مداري و بصیدۀرابط
171اسی

171 )ع(مداري از منظر امیرالمؤمنیندین.4
ابعادش در اعمال و رفتار ۀعملی به دین و پایبندي به آن با همالتزام "مداريدین"مراد از «

هاي فردي و اجتماعی شئون و ساحتۀو به اجرا گذاشتن احکام و دستورات آن در هم
.)24ص، 1389ابراهیم زاده، (»زندگی است

ارزش و ،ع و با بیانات و تمثیالت گوناگونهاي متنودر قالب،)ع(در کالم امیرالمؤمنین
ها، عقل و دین از همه خوبیتا جایی که در میان همه؛همیت دین بیان شده استا

.ترند گویی دیگر کماالت به دنبال این دو هستنددرخشنده
ها واغْتفَرت يرِ احتملْته علَيه خصلَةٌ من خصالِ الْخيمنِ استحكَمت لي ف«: فرمایدمی) ع(امام علی

فَقْدلَا دقْلٍ وع فَقْد رفلَا أغْتا واهوا سأيمنٍ لقَةَ الدفَارنِ فَلَا ينَّ مقَةُ الْأمفَارنِ ميأُ بِحنهتي افَةخم عم اة
الْح قْلِ فَقْدالْع فَقْدولَا يو اةاتيوإِلَّا بِالْأَم و کسی که بر یکی از صفات خوب، استوار«: »قَاس

گذرم، ولی از نداشتن عقل و دین پذیرم و از نداشتن صفات دیگرش میپابرجا باشد وي را می
زیرا جدایی از دین، جدایی از امنیت است و زندگی با هراس، گوارا نباشد و ؛پوشمچشم نمی

کلینی، (» شوند و بسفقط با مردگان مقایسه می) خردانبی(فقدان عقل، فقدان زندگی است و 
.)27، ص1ج، 1362

: »نيقينِ ولَاموت إِلَّا بِجحود الْياةَ إِلَّا بِالديلَاح«: فرمایدمیدر جاي دیگر،آن حضرت،همچنین
، 1385شهري، دي ريمحم(»و مرگ جز با انکار یقین، نیست) دینداري(زندگی جز با دین«

من نكَب عنها «: فرمایددر خطاب به معاویه می،و در تبیین تبعات اعراض از دین) 124، ص4ج
ي التطَ فبخو قنِ الْحع اريجکسی که از دین سرباز زند از حق رویگردان شده و در وادي «: »ه

.)30نامه ، البالغهنهج(» حیرت سرگردان خواهد گشت
اصل اساسی » مداريدین«توان نتیجه گرفت که می،)ع(براساس این سخنان امیرالمؤمنین

در کالم امیرالمؤمنین» مداريدین«هاي مهم الزم است شاخص،پس.زندگی هر مسلمانی است
مداري و بصیرت تا بدین وسیله راه براي تبیین ارتباط میان دینشودالبالغه بیان در نهج) ع(

.دینی هموار گردد

مداريهاي دینشاخص.5
آیند احکام و معارف دینی به حساب میۀدینی نمود و نماد همها و مفاهیم برخی از آموزه

اي که پایبندي به به گونهـشوندهاي محوري و کلیدي دین شمرده میشاخص،و به اصطالح
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داري روح و حقیقت دین و دین،به بیان دیگر؛دین و شریعت استۀآنها، گویی پایبندي به هم
توان برخی از می،بر این اساس. یابدی میها تجلّموزهدر باور قلبی و پایبندي عملی به آن آ

:برشمردمداري را چنین هاي دینترین شاخصمهم

5 -1.د و بندگیروح تعب
دهد که روح و در منابع دینی نشان می»عبادت«و »تعبودی«، »دتعب«، »عبد«بررسی مفهوم 

و راز تکیه قرآن کریم بر این شود د و بندگی خالصانه خالصه میداري در تعبحقیقت دین
به معنی اظهار فروتنی و طاعت و »تعبودی«زیرا؛نهفته استحقیقت،ها در همینواژه

شود که عبد به کسی گفته می«. )542ص، 1412راغب اصفهانی، (فرمانبرداري از حق است
»دتابع محض خدایش باشد و به مقام عشق به خدا و روح سر سپردگی و تسلیم محض برس

در نیز با این عنوان ) ص(راز مخاطب قرار گرفتن پیامبر خاتم.)31ص، 1389ابراهیم زاده، (
زیرا خداوند در ؛...)؛ 25/1: ؛ الفرقان18/1: ؛ الکهف17/1: االسراء(نهفته است امر،همین

و عنوانی کند و اگر ناممییاد» عبد«ایشان با عنوان زا،)ص(پیامبر اکرم مقام تکریم و احترام
خویش را با آن، مورد خطاب و ستایش ةبرترین برگزید،بهتر از این وجود داشت، خداوند

.دادقرار می
هاي نفسانی را در پرتو گرا، تا در پرتو ایمان و عمل خود را نشکند و وابستگیانسان حق

نبرد، به پیاش جهاد نفس و خودسازي از خرمن وجودش نزداید و به ناتوانی و فقر و ناداري
. خواهد یافتداري و ایمان نخواهد رسید و به قرب و وصال حق دست نحقیقت دین

و در یکی از کندمیمداري اشاره البالغه به این شاخص دیندر نهج) ع(امیرالمؤمنین
»خداستاسالم همان تسلیم در برابر «: »ميالْإِسلَام هو التسل«: فرمایدچنین میخودسخنان

این کالم کوتاه در اوج فصاحت و بالغت، خود گویاي همین .)125البالغه، حکمت نهج(
»عبد«تسلیم محض است و این همان معناي ،لاوۀدار واقعی در درجمطلب است که دین

چنانکه خداوند متعال ؛تابع و تسلیم محض پروردگار عالمیان است، دار واقعیدین.است
بدون ،ایداي کسانی که ایمان آورده«: ﴾ن آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةًيها الَّذيا أَي﴿: فرمایدمی

سلم در این آیه عبارت از تسلیم .)208/ 2: هالبقر(» همگی تسلیم خدا شوید،هیچ اختالفی
این مطلب در سخنان. )101، ص2ج، 1417طباطبایی، (ست شدن براي خدا بعد از ایمان به او

وأَلْجِئْ نفْسك في أُمورِك «: فرمایدمینیز رسیده است، نظیر آنجا که ) ع(حضرت علیدیگري از
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173 جايو در ) 31البالغه، نامه نهج(» و در تمام کارها خود را به خدا واگذار«: »إِلَهِكيكُلِّها إِلَ
) خدا(بندگی تو فقط براي او«: »دككُن لَه تعبيولْ«: فرمایدمی) ع(در خطاب به امام حسن،دیگر
دیگري مباشةبرد«: »ًرِك وقَد جعلَك اللَّه حرايولَاتكُن عبد غَ«نیزو) 31البالغه، نامه نهج(» باشد

.)31البالغه، نامه نهج(» خدا تو را آزاد آفریدکه
مدار حقیقی آن است که عبد دین، بنابراین. نموده استالهی دعوت ت قرآن کریم به عبودی

ببرد و داراي روح اش پیچیزي و بیچارگییعنی هرگز خود را نبیند و به بی؛واقعی باشد
هاي حیات و در هر فراز و نشیبۀت، انکسار و فروتنی به درگاه خدا باشد و در همعبودی

.ملزم بداند،خود را به جلب رضایت پروردگار،شرایطی
زند کهمرز میان گزینش دین یا دنیا را رقم میآید کهاي پیش میلحظه،گاهی براي انسان

پروردگار راه درست را برگزیند و در مسیري که مرضی،انسان در این شرایط خاصاگر
مداران قرار خواهد داد و تسلیم بودن او را اثبات دینةاو را در زمر،عالمیان است گام نهد

حد من خلْقه فَإِنَّ في تسخط اللَّه بِرِضا أولَا«: فرمایدمی) ع(مؤمنینچنانکه امیرالخواهد نمود، 
داشتن مردم به خشم نیاور، زیرا خشنودي خدا خدا را در راضی نگه«: »رِهياللَّه خلَفاً من غَ

نامه البالغه، نهج(» شودا هیچ چیز جایگزین خشنودي خدا نمیجایگزین هر چیزي بوده، ام
27 .(

ت از رسد این است که عبد بودن براي خدا با هواپرستی و تبعینظر میآنچه بیان آن الزم به
خدا و هم تابع ةبندهمتواندانسان نمیزیرا ؛هاي شخصی قابل جمع نیستامیال و خواسته

مداران دین،البالغهدر فرازهاي نهج) ع(است که امیرالمؤمنینسبباره باشد و به همین نفس ام
شمخالفت با هواي نفس و غلبه بر آن و رام کردنةه همین امر مهم نموده و درباررا متوج

.کرده استسخنانی ایراد 
دهند تا نفس خود را از پیروي آرزوها باز دارد و به هنگام ایشان به مالک اشتر فرمان می

مره أَنْ يكِْسر أ«: .حم نمایدکه نفس امر کننده به بدى است مگر خداوند ررامش کند،سرکشی
اللَّه محا روِء إِلَّا مةٌ بِالسارأم فْسفَإِنَّ الن اتحمالْج دنا عهعزي و اتوهالش نم هفْسالبالغه، نهج(»ن

.)53نامه 
و زمها بِزِمامها فَأَمسکَها بِلجامها امرُؤٌ أَلْجم نَفْسه بِلجامها «: فرمایندمیامام در خطبه دیگري 

ۀِ اللَّها إِلَى طَاعهاما بِزِمهقَاد و ی اللَّهاصعنْ مرا در انسان باید نفس را مهار کند و آن«: »...ع
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» را به سوي اطاعت پروردگار بکشاندزمام آناز طغیان و گناه بازدارد ووبگیرداختیار 
س شدن لجام زدن نفس اماره در پرتو عبد بودن و ملبباید دانست که)237البالغه، خطبه نهج(

328، ص4ج، 1377بحرانی، (گردد سر میبه لباس عابدان و زاهدان می(.

معرفت خداوندۀتالزم علم و عمل بر پای.2- 5
ه ایجاد تالزم میان منوط ب، د و تسلیم در مقابل پروردگار یگانهت روح تعبیایجاد و تقو

التزام عملی به ،مداريمین شاخص محوري دینتوان گفت دومی، روایناز. علم و عمل است
،مات شرعیواجبات دینی و ترك محرّهمۀاوامر و نواهی الهی است که تنها با انجام ۀهم

داري راستین اگر مسلمانی به چنین التزام عملی برسد به یقین به ایمان و دین. شودق میمحقّ
واحکام دین تأکید کرده استۀبر التزام عملی به هم،قرآن کریم پیوسته. دست یافته است

.این التزام استۀدر آیات فراوان، نشان»عمل صالح«کید قرآن بر أت
هاي مؤمنان از جمله فروتنی در نماز، برخی از ویژگی، مؤمنونةدر آیات آغازین سور

مواظبت بر اوقات نماز را بر شمرده که همگی وهاها و پیماننتپرداخت زکات، رعایت اما
داري راستین هاي دینشاخص،و به واقعهستندمصادیق التزام عملی به اوامر و نواهی الهی 

. شوندمیشمرده
) ع(علی چنانکه امیرالمؤمنین؛البالغه نیز بر این التزام عملی تأکید شده استدر سراسر نهج

پیوندي نزدیک دارند و کسی که ،علم و عمل«: »الْعلْم مقْرونٌ بِالْعملِ فَمن علم عملَ«: فرمایدمی
،الحدید در شرح این جمالتابن ابی.)366البالغه، حکمت نهج(» دانست باید به آن عمل کند

خداي متعال علم آن را از او ؛ا به آن عمل نکندام،اگر انسان عالم به امور دینی باشد: نویسدمی
علمش ۀبواسط،گاهف هیچجاهلین است و انسان مکلّةمیرد مگر اینکه در زمرگیرد و او نمیمی

.)284، ص19، ج1337، الحدیدابن ابی(عمل نماید ،که بدانمگر آن،شودثواب داده نمی
براي انسان ،پس؛استعملیةنظري و عمل کمال قوةکه علم کمال قوعلّت این امر آن است

مدار الزم است انسان دینوشود سعادت و کمال بدون یکی از این دو حاصل نمی،مداردین
.)662ص، 4ج، 1377بحرانی، (علمی ندارد،غیر این صورتدر؛عمل کندبه علم خود عالم، 

؛وت استسک،علملِاو«: فرمایددر باب ضرورت تالزم میان علم و عمل می) ع(امام باقر
امام .)28، ص2جتا، مجلسی، بی(»پس گوش دادن، پس حفظ کردن، پس عمل کردن
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175 عالم کسی است که گفتارش کردارش را تصدیق نماید و کسی که «: فرموده استنیز ) ع(صادق
.)344، ص67، جهمان(» کردارش تصدیق نگردد عالم نیستۀوسیلگفتارش به

: فرمایدمی،بیان ضرورت تالزم اعتقاد دینی و عمل دینیدر ) ع(علیهمچنین امیرالمؤمنین
» لَم لَولَيع اللَّه دعويتصعملَكَانَ ي هتألَّا ي جِبيصيعهمنِعكْراً لعذاب ةاگر خدا بر گناهان وعد«: »ش

لبالغه، انهج(»نافرمانی نشود،هایشخاطر سپاسگزاري از نعمتالزم بود به،دادهم نمی
وکنددار حقیقی که همان عبد واقعی است علم را با عمل توأم میدین،پس.)290حکمت 

مات و انجام واجبات عدم انجام گناهان و دوري از محرّ،بندگانشةعهدکمترین حق خدا بر
.)330البالغه، حکمت نهج(»هيمعاصينوا بِنِعمه علَيلْزمكُم للَّه ألَّا تستعيقَلُّ ما أ«: شرعی است
انجام دستور به برپایی نماز،) ع(البالغه امیرالمؤمنیندر بسیاري از فرازهاي نهج،همچنین

و از انجام شدهجهاد و دیگر واجبات دینی دادهاقدام به خمس و واداي زکاتروزه،
،ف حاکم اسالمیتوصینامه به مالک اشتر در در آن حضرتچنانکهکندمات منع میمحرّ
او را به «: »ثَارِ طَاعته واتباعِ ما أمر بِه في كتابِه من فَرائضه وسننِهياللَّه وإِأمره بِتقْو«: فرمایدمی

م دارد و آنچه در کتاب که اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقددهد و اینترس از خدا فرمان می
). 53البالغه، نامه نهج(» تها را پیروي کندواجبات و سنّخدا آمده، از 
ه به توج،هاي مسلماناندر بیان ویژگینهج البالغه نیز،در فرازهاي دیگر) ع(امام علی 

!واجبات«: »اللَّهيالْفَرائض الْفَرائض أَدوها إِلَ«: فرمایدمیکند ومیانجام واجبات را توصیه 
آن حضرت التزام خالصانه بر .)167البالغه، خطبه نهج(» ریدوجا آه براي خدا براآن!واجبات

اي به یکی از مأموران حکومتی در نامهاوامر و نواهی خداوند را امانت الهی دانسته و 
أمره ويره ولَا وكيلَ دونهاللَّه في سرائرِ أَمرِه وخفيات عمله حيثُ لَا شهِيد غَمره بِتقْوأ«: نویسدمی
ته يختلف سره وعلَانِيما أَسر ومن لَم يرِه فيغَيخالف إِلَيما ظَهر فَيٍء من طَاعة اللَّه فعملَ بِشييألَّا 

أد فَقَد هقَالَتمو لُهعفأوةَ وانالْأم لَصةَخادباو را به ترس از خدا در اسرار پنهانى، و اعمال «: »الْع
سفارش و اى جز خدا نیست، کنم، آنجا که هیچ گواهى غیر از او، و نمایندهمخفى سفارش مى

که آشکار و پنهان و نافرمانی کند و این،عت و در خلوتخدا را اطا،کنم که مبادا در ظاهرمی
» دهدمیجا آورده و عبادت را خالصانه انجام امانت الهی را ب،ددر تضاد نباشگفتار و کردارش

او از التزام عملی انسان بر دستورات دین مبتنی بر شناخت صحیح،البته.)26البالغه، نامه نهج(
.آوردچنین شناختی است که انقیاد و تسلیم و تقواي حقیقی را به بار میوخداوند است
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است که انسان در امور پنهان و کارهاي غیر آشکار خود از تقواي حقیقی و سودمند این «
آنها ةتعالی به رازهاي پنهان بندگان و کارهاي پوشیدحقزیرا؛مخالفت فرمان الهی بپرهیزد

هم نشود که هر کس مخفیانه عملی انجام داد یا رازي در دل داشت، تنها آگاه است و تو
ظاهر و باطن خود را ،هاي خداوندداري از دستوراز طرف دیگر، در فرمانبر.خودش آگاه است
جاي ا و سمعه بدهد خالی از خودنمایی و ریهایی را که در آشکار انجام مییکی کند و عبادت

.)416، ص4ج، 1377بحرانی، (آورد
قَد «: فرمایندمیوند،نزد خدادر ترین بنده در بیان بهترین و محبوبهمچنین،آن حضرت

 لَصأَخهلَصختفَاس لَّهچنانکه خدا پذیرفته استنآ،براي خدا اعمال خویش را خالص کرده«: »ل «
پس اخالص در عبادت و عدم نفاق حاصل معرفت صحیح نسبت به .)87البالغه، خطبه نهج(

ا انجام اعمال ایمانی، عبادي، علمی و دینی با ام. مداران استهاي دینگیخداوند و از ویژ
.مدار نیستچنین انسانی دینوخودخواهانه و منفعت طلبانه از حقیقت تقوا دور استباطن 

بصیرت دینی.3- 5
فرایند ۀتوان گفت حاصل و نتیجاست که می»بصیرت دینی«، مداريدینۀسومین شاخص

داشتن بصیرت و آگاهی در امور، . د و ایجاد تالزم میان علم و عمل در زندگی انسان استتعب
را دعوتی از روي بصیرت و ) ص(ی که خداوند دعوت پیامبریی است تا جابسیار مهمامر

بگو «: ﴾نا ومنِ اتبعنية أريبصياللَّه عليدعوا إِلَألييقُلْ هذه سب﴿: فرمایندبینش کامل دانسته می
» کنیمبه سوي خدا دعوت می،کرد با بینایی] امپیروي[این است راه من که من و هر کس 

شناخت حق از باطل، درك وظائف دینی، ، بصیرت دینی عبارت از)12/108: یوسف(
هاي دشمنان و و فتنهتشخیص دوست از دشمن، هوشیاري و بیداري کافی در برابر توطئه

اده، زابراهیم(هاست بینانه و درست در رخدادها و فتنهگیري واقعتحلیل درست وقایع و موضع
.)40ص، 1389

فرمایندمی) ع(ت بصیرت همین بس که امیرالمؤمنیندر اهمی :» انقْدف ننُ مورِ أَهصالْب فَقْد
صالْبريتمیمی آمدي، (» استو نداشتن بصیرتتر از کوري چشم دل آسان، کوري چشم سر«: »ة

قِ ولَا يرِ الطَّرِيغَية كَالسائرِ علَريرِ بصيغَيالْعاملُ علَ«: فرمایندمی) ع(امام صادق.)41ص، 1366
هيزِياي است که شتاب بیشترش در راههبصیرت و آگاهی، مانند رونده در بیبیةعمل کنند«: »د

). 421ص، 1400صدوق، (» کندراه او را از مقصد دورتر می
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177 مبتنی بر اصولی است که هاي دین مداريترین شاخصبصیرت دینی به عنوان یکی از مهم
:گرددبیان می

اصل تقوا و پرهیزگاري.3-1- 5
اید، اگر از اي کسانی که ایمان آورده«: ﴾جعلْ لَكُم فُرقاناًين آمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يها الَّذيا أَي﴿

تقوا ،برطبق این آیه.)8/29: االنفال(» شما را بصیرت شناخت حق از باطل دهد،خدا بترسید
فرقان به معناي هدایتی است که خدا آن را به زیرا؛کسب بصیرت دینی استۀوسیل

،پس.)727، ص3ج، 1376مغنیه، (بخشد تا با آن حق را از باطل جدا کنند پرهیزکاران می
.دهندراه حق را از باطل تمییز می،تقواي الهیۀقین به واسطمتّ

يؤخذُ من هذَا ضغثٌ ومن «: فرمایندالبالغه به همین مورد اشاره میجدر نه) ع(امیرالمؤمنین
:»أَوليائه وينجو الَّذين سبقَت لَهم من اللَّه الْحسىنيهذَا ضغثٌ فَيمزجان فَهنالك يستولي الشيطَانُ علَ

آنجاست که .آمیزندگیرند و به هم میاز باطل را میقسمتی از حق و قسمتی ) گرایانباطل(«
پروردگارند تگردد و تنها آنان که مشمول لطف و رحمچیره می،شیطان بر دوستان خود

بصیرت شناخت ) ع(امیرالمومنین ،بر این اساس.)50البالغه، خطبه نهج(» نجات خواهند یافت
دانند که تقوا پیشه تنها از آنِ کسانی می،دار ممزوج شدن حق و باطلوحق از باطل را در گیر

هاي شوم از توطئه،اند که به لطف پروردگارحق طلبان آگاه و مخلص،و به تعبیر دیگراندکرده
، 2ج، 1375مکارم شیرازي، (اند آمیزند در امانجویان که حق و باطل را به هم میفتنه
).565ص

...فْئدتكُم أيبصر عم... اللَّهفَإِنَّ تقْو«: فرمایدمی،واآورد تقدر بیان ره) ع(علی امیرالمؤمنین
هاي کور شما تقواي الهی موجب بینایی درون«:»اُء سواد ظُلْمتكُميوض... وجِلَاُء عشا أبصارِكُم

» ستشما) نادانی(سیاهی تاریکی ي برايو نور... هاتانتاریکی دیدهةو روشنی بخشند... است
. )198البالغه، خطبه نهج(

دهد و صفات تقوا نفس را براي وصول به درجات کمال آمادگی و شایستگی می،بنابراین
ةبرد و زدایندزداید و غفلت را از میان میمیشوندمیکه مانع ادراك حقایق رازشتی

چنانکه ؛ استدهی و این همان بصیرت) 448، ص3ج، 1377بحرانی، (هاي جهل است تاریکی
كَمن مثَلُه في بِه في الناسِمشييناه وجعلْنا لَه نوراً ييحأتاً فَيومن كانَ مأ﴿: فرمایدقرآن کریم می
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اش گردانیدیم و براي او نوري کسی که مرده دل بود و زندهآیا «:﴾الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها
چون کسى است که گویى گرفتار در ،پرتو آن، در میان مردم راه برودپدید آوردیم تا در 

.)7/122: االنعام(» آمدنى نیست؟هاست و از آن بیرونتاریکی
است که از نعمت ايمانند پیکر مردهاش کند انسان پیش از آنکه هدایت الهی دستگیري

حیات محروم است و پس از آنکه موفق به ایمان شد و ایمانش مورد رضایت پروردگارش 
قرار گرفت، مانند کسی است که خداوند او را زنده کرده و نوري به او داده است که با آن نور 

اند از دهنی که تقواي الهی پیشه کرامؤمن،پس بر اساس این آیه.تواند هرجا که بخواهد برودمی
و شعور دیگران برخوردارند و این همان بصیرت دینی است که به و شعوري فوق ارادهاراده

شان به عقل و اراده،همین بصیرتۀواسطبهشود ولطف پروردگار به صاحبان تقوا عطا می
اي پس این نور به معن. یابدمردم دیگر بدان دست نمیةیابد که عقل و ارادجاهایی دست می

.)339، ص7ج، 1417طباطبایی، (شودد میبصیرت و علمی است که از ایمان متولّ
علَم يمن عملَ بِما «: استشدهنقل ) ص(روایتی است که از رسول خدا ،شاهد این مطلب
 ا لَمم لْمع اللَّه ثَهرولَميبه آنچه را هر که عمل کند به آنچه که عالم به آن است خداوند علم«: »ع

در واقع بیانگر کسب ،این مطالب.)107ص، 1413شیخ مفید، (» بخشدداند به او میکه نمی
چشم و گوش باطنی است که در آیات دیگري نیز بدان ۀوسیلبصیرت از مجراي تقوا و به

....)؛ 42/52: ؛ الشوري57/28: الحدید.ك.ر(اشاره شده است

اصل والیت مداري.3-2- 5
اي عربی است که از واژه، والیت. بصیرت دینی استۀمین پایدو، اصل والیت مداري

است يدر لغت عرب به معناي آمدن چیزي در پی چیز دیگر»ولی«و گرفته شده »ولی«ۀکلم
قرب و نزدیکی آن دو ، بیچنین توالی و ترتّۀاي در میان آن دو باشد که الزمبدون آنکه فاصله
متابعت و «، »نصرت و یاري«، »و دوستیحب«در معناي ، این واژه، روایناز.به یکدیگر است

؛ 885، ص1ج، 1412راغب اصفهانی، .ك.ر(استعمال شده است »سرپرستی«و »پیروي
.)407، ص15ج، 1414منظور، ابن

گویاي این حقیقت است ، بع در کاربردهاي عرفی این واژهمراجعه به متون اصیل عربی و تتّ
است به»امارت و فرمانروایی«، ترین کاربرد آنوالیت شایعةشداز میان معانی شمردهکه 

منصرف »امامت و زمامداري«معنايطور طبیعی بهوالیت بهةتوان گفت واژکه میايگونه
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179 ،»ةاسيو السةاالمام«ابن قتیبه در کتاب ،به عنوان نمونه. اي در میان باشدکه قرینهناست، مگر ای
اثیر هم طبري و ابن. را براي معرفی حاکمان و زمامداران مختلف برگزیده است»والیت«ةواژ

حکومت هر یک از حاکمان ةخواهند حوادث مربوط به دوروقتی می،در آثار تاریخی خود
.کنندوالیت را براي بیان و گزارش آن حوادث انتخاب میةسیاسی را بازگو کنند همین واژ

ابن قتیبه دینوري، .ك.ر(بردکار میوالیت را در این مفهوم به»الدیناحیاء علوم«غزالی نیز در
/164و103، صص4ج، 1387طبري، / 141-142و39و7، صص2جو38، ص1ج، 1371

، 1409غزالی، / 345و340و242و184و89، صص3جو355، ص6ج، 1414ابن اثیر، 
).29، ص1ج

در مفهوم سرپرستی و قیام به هاي قرآن است که غالباًمهم بحثاز محورهاي، آیات والیت
ولَا تقْتلُواْ النفْس ﴿مانند ؛در شعاعی محدود مطرح است،این سرپرستی گاه،هالبتّ.استامور

قإِلَّا بِالْح اللَّه مرلْطَالَّىتِ حس هيلوا للْنعج ا فَقَدظْلُوملَ من قُتمرِف ىفّوسا فَلَايكاَنَ ان هلِ إِنالْقَت
و هر کس مظلوم کشته مکشید،و نفسى را که خداوند حرام کرده است جز به حق«:﴾منصورا

از طرف [زیرا او ؛روى کندنباید در قتل زیاده] او[ایم، پس شود، به سرپرست وى قدرتى داده
اي وسیع و گسترده را شامل دایرهاین واژهگاهیو .)17/33: االسراء(»یارى شده است] شرع
يِحو هو يفَاللَّه هو الْوىلُّأَمِ اختََّذُواْ من دونِه أَولياَء﴿والیت تکوینی خداوند: مانند؛شودمی

در حالى که ،دآیا آنها غیر از خدا را ولى خود برگزیدن«:﴾ٍء قَديريشكلُيو هو عليالْموت
»کند، و اوست که بر هر چیزى فقط خداوند است و اوست که مردگان را زنده مى» ولى

و امامان ) ص(و یا والیت تشریعی ایزد سبحان و پیامبر؛)42/9: الشوري(» ؟تواناست
منواْ الَّذين آإِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين ﴿گذاري و فرمانروایی بر جامعه در قانون) ع(معصوم

ولى شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که «: ﴾يقيمونَ الصلَوةَ ويؤتونَ الزكَوةَ وهم راكعونَ
: هالمائد(» هنددزکات مى،دارند و در حال رکوعهمان کسانى که نماز برپا مى: اندایمان آورده

مداري پذیرش سرپرستی و رهبري و والیت الهی از مجراي پیامبرمقصود ما از والیت.)5/55
.است) ع(ه اطهارو ائم) ص(اکرم

دو شاخص مهم و ،مداريدر والیت. بصیرت دینی استۀمین پایمداري دواصل والیت
خود به کار باشد و در اعمال و رفتار دار به آنها معتقدینمحوري وجود دارد که باید انسان د

ت عمومی محبدر کنارو اولیاي خاص او وندت خالصانه و راستین به خدایکی محب:گیرد
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در ) ع(حضرت علی. والیتو فرمانبري از آنانمؤمنان به یکدیگر و دیگري قبول سرپرستی
واجبات الهی و در کنار نماز و روزه و حج و وامامت و فرمانبرداري از امام را جز،البالغهنهج

ةَ نِظَاماً للْأُمة ممالْإوا«: داندمیت آن را سامان یافتن امور امۀو فلسفکندمطرح می... جهاد و
ظعةَ تالطَّاعيوةاملْإِمماً ل«:»ت و فرمانبرداري از امام را خدا امامت را براي سازمان یافتن امور ام

.)252البالغه، حکمت نهج(»بزرگداشت مقام رهبري واجب کردهبراي
به عنوان امامان و ) ص(بیت پیامبرت از اهلحضرت راجع به ضرورت تبعیهمچنین، آن

خرِجوكُم من يكُم فَالْزموا سمتهم واتبِعوا أَثَرهم فَلَن يت نبِينظُروا أَهلَ بأُ«: فرمایدمی،هادیان مردم
ده لَنوييعدي رف وكُموا درأَختلَا تلُّوا وضفَت مبِقُوهسلَا توا وضهوا فَانضهإِنْ نوا ودوا فَالْبدفَإِنْ لَب

ویددارند برواز آن سو که گام برمی؛به اهل بیت پیامبرتان بنگرید]مردماي [«: »عنهم فَتهلكُوا
برند و به پستی و بیرون نمی،ها شما را هرگز از راه هدایتنآ.قدم جاي قدمشان بگذارید

ها نآو برقیام کنید،اگر قیام کردند؛سکوت کنید،اگر سکوت کردند. گردانندهالکت باز نمی
، البالغهنهج(»خواهید شدشوید و از آنان عقب نمانید که نابود گیرید که گمراه میمپیشی 
). 97خطبه 

هاي با تقوا به انسان،انفالبیست و نهم سورة مبارکۀ ۀبر اساس آیشد،همانگونه که اشاره 
، 1408گنابادي، (والیت هادیانی است، هدایت آنانۀوسیل. شوندتقواي الهی هدایت میۀواسط

گیرد مایه می) ص(اکرمت پیامبرکه علم و دانش ایشان از قرآن مجید و از سنّ) 235، ص2ج
اینان با علوم فوق بشري خود، بهترین وسائل ،پس.)316، ص4ج، 1375مکارم شیرازي، (

شناخت حق از باطل، تفهیم وظائف دینی، تشخیص دوست از دشمن، هوشیاري دادن در برابر 
بینانه و درست در واقعگیريهاي دشمنان، تحلیل درست وقایع و موضعو فتنههاتوطئه
ها را از الگوي تامی اخذ ها و شاخصمدار معیارهاي والیتانسان. ها هستندها و فتنهدرخدا

این الگوگیري خود موجب کسب بصیرت ،پس.اعمال و افکارش الهی استۀکنند که هممی
.شده و فرقان میان حق و باطل است

اي از والیت شاخه، یهدر پایان این بخش باید به این نکته تصریح نمود از آنجا که والیت فق
و والیت او نیز از والیت خدا ) ص(اکرمو والیت آنان نیز ادامه والیت پیامبر) ع(ه اطهارائم

پس قبول سرپرستی و رهبري ولی فقیه به معناي قبول حکم او و به تعبیر ،گیردسرچشمه می
دیگر،از سوي .دیگر پذیرش حکم خدا، بدون هیچ عذري بر هر مسلمانی واجب است

نیز هست؛ به این دلیل پذیرش والیت فقیه و تبعیت از فرامین او موجب کسب بصیرت دینی
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181 ت حقوقی فقیه است که بر یعنی شخصیـوالیت فقیه بازگشتن به والیت فقه و عدل است«که
ست که بر مردم حکم خدا،به تعبیر دیگرـ وت حقیقی اونه شخصیوکندمردم حکومت می

علم و شد،گونه که بیان پس همان.)14ص، 1381طاهري، (»نه شخص فقیهکندحکومت می
.دهی خواهد شدعمل به احکام الهی، تقواي الهی و پذیرش هادیان آسمانی موجب بصیرت

آورد بصیرت دینیغیرت دینی رهحمیت و .6
به معناي منع است و در کاربرد لغوي به حمایت همراه با » حمی«لغت از ریشه حمیت در

)166ص،2ج،1414ابن منظور،(» غیرت هم معنی استشدت و منع اطالق می شود و با
غیرت و حمیت در تعریف علماي اخالق به معناي تالش و کوشش در نگهداري آن چیزي 

از شجاعت، ،این صفت در اصل و ریشه.باشداست که حفظ و نگهداري آن ضروري 
گیرد و یکی از ملکات نفسانی و ت و سالمت نفس آدمی سرچشمه میمنشی و قوبزرگ

.)218، ص1388نراقی، (آید کماالت انسانی به شمار می
و به دستور قرآن باشددینی داشتهۀمدار دغدغمراد از غیرت دینی این است که انسان دین

اي «: ﴾ثَبت أَقْدامكُمينصركُم وين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه يها الَّذيا أَي﴿. دین بپردازدکریم به دفاع از 
» داردهایتان را استوار میکند و گامیاریتان می،اگر خدا را یاري کنید،ایدکسانی که ایمان آورده

)نیازي به خود،ین خدا است وگرنه خدامراد از یاري خدا در این آیه، یاري د.)47/7: دمحم
.)184، ص10، ج1377قرشی، (کمک ندارد 

ایمان حقیقی و کامل، ،قیام به وظایف دینیۀیعنی از مرتب؛عام و فراگیر است، یاري خدا
هاي مختلف زندگی، امر به معروف و نهی از منکر در مراتب مختلف ثبات بر دین در بحبوحه

تحمل مسئولیت جهاد در ۀشود و تا مرتبها به دین خدا و مانند آن آغاز میآن، تشویق انسان
ي دفاع و یاري هر غیرت دینی به معنا،پس. یابدراه باالبردن کالم خدا در زمین ارتقاء می

و در هر سرزمینی و در هر شود که به ایمان به خدا پیوستگی دارد، در هر زمینهچیزي می
همیشه در ،به هر کاري قیام کند و براي دفاع از حق،زمانی تا چنان شود که مؤمن براي خدا

.)12، ص13ج، 1377مدرسی، (آمادگی داشته باشد ايهبا هر شخص و هر قوهمواجه
تکیه ، همواره و در هر شرایطی بر لزوم پایبندي به این شاخص) ع(علی امیرالمؤمنین

وأَنْ «: فرمایندمیوعمر واجب دانستهۀی که حمایت از دین را تا آخرین لحظیتا جاداشته
د نع حافنيت لَم لَوو نِكرِيهالد نةٌ ماعإِلَّا س لَك خود دفاع کنی هر چند و باید از دین«: »كُن
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غیرت دینی آن است که ۀالزم). 27البالغه، نامه نهج(» اي از عمر تو باقی نمانده باشدلحظه
گونه همانـ کار بندد امکانات خود را در جهت یاري دین خدا بهۀانسان با بصیرت کامل، هم

به یاري رساندن ـ ـ در هنگام سپردن زمامداري مصر به اومالک اشتر را) ع(که امیرالمؤمنین
نصر اللَّه سبحانه بِقَلْبِه يوأَنْ «: فرمایدمیوکندمیدل و دست و زبان ملزم ۀدین خدا به وسیل

ويانِهسلو هالبالغه،نهج(»خداوند سبحان را به دل و دست و زبان یاري کند] دین[و اینکه «: »د
).53نامه 

به دفاع از دین ومدار غیرتمند کسی است که درصدد جلب رضایت خداوند باشد دین
انسان را ، ت در معناي غیرت دینیدقّ. ی اگر این دفاع بر ضرر خودش تمام شودحتّـ بپردازد 

چون جهاد، امر به معروف و نهی اسالمها و احکام سازد که آموزهبه این واقعیت رهنمون می
شوند که ري و تعلیم و تربیت دینی از مصادیق غیرت دینی برشمرده میلی و تبنکر، تواز م

ها و احکام در فرازهاي امر به این آموزه. آیدبدون داشتن بصیرت در دین هرگز حاصل نمی
. نمائیمخورد که براي نمونه به چند مورد از آنها اشاره میالبالغه بسیار به چشم مینهج

کند وتشویق میهبصرشورشیان مردم کوفه را به جهاد در مقابل ) ع(حضرت علی
كُم وبادروا جِهاد ريِمأيالْقُطْبِ فَأسرِعوا إِلَيش الْمرجلِ وقَامت الْفتنةُ علَيوجاشت ج«: فرمایدمی

كُمودپس به سوي ؛ایستادهاي خودیهها بر پادیگ حوادث آشوب به جوش آمد و فتنه«: »ع
.)1ۀالبالغه، نامنهج(» گیریدبپیشی ،خود بشتابید و در جهاد با دشمنهفرماند

تشویق مردم براي ایفاي امر به معروف و نهی از بارةدر) ع(علی امیرالمؤمنینهمچنین 
فَقَد نكَره بِقَلْبِه ه فَأيإِلَيدعيعملُ بِه ومنكَراً يعدواناً آها الْمؤمنونَ إِنه من ريأ«: فرمایدمنکر می

ف لتكُونَ كَلمةُ اللَّه يفْضلُ من صاحبِه ومن أنكَره بِالسسانِه فَقَد أُجِر وهو أنكَره بِلسلم وبرِئ ومن أ
قِ ونور في قَلْبِه يالطَّرِي وقَام علَلَ الْهدييهي السفْلَنيا وكَلمةُ الظَّالميهي الْعلْ

هر کس تجاوزي را بنگرد و شاهد دعوت به منکري باشد و در دل آن را ،اي مؤمنان«:»نيقيالْ
را انکار کند پاداش داده انکار کند خود را از آلودگی سالم داشته است و هر کس با زبان آن 

لی برتر است و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کالم خدا بلند و خواهد شد و از او
» گفتار ستمگران پست گردد او راه رستگاري را یافته و نور یقین در دلش تابیده است

.)373البالغه، حکمت نهج(
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183 اش ییفی در حد تواناناپسند بر هر مکلّچون انکار و رد عمل در این زمینه باید دانست که 
ی انکار قلبی است که براي هر کسی میسر است و باالترین و ینازل تواناۀواجب است و مرتب

درجات .وسطش انکار با زبان استانکار با دست و زور بازوست و حد، آنۀآخرین مرتب
؛)428، ص5ج، 1377نی، بحرا(ب بر درجات آن خواهد بود رتّتاستحقاق پاداش انکار نیز م

بر لزوم دفاع همه جانبه از دین خدا با ) ع(علی تأکید امیرالمؤمنین، ولی آنچه روشن است
.در هر مکان و زمانی است که بیان آن گذشت، روهانیۀصرف هم

یريگنتیجه
البالغه دین اسالم نهجارزشمنددر سخنان ارجمند خویش در کتاب ) ع(امیرالمؤمنین علی

ع و با بیانات و تمثیالت هاي متنوو با تأکید فراوان و در قالبکندفی میدینی جامع معرّرا 
تا جایی که نقش محوري و اساسی براي دین در کندت دین را بیان میگوناگون ارزش و اهمی

.ستازندگی قائل شده
به معناي التزام عملی به دین و پایبندي به آن با ،)ع(علیمداري در کالم امیرالمؤمنیندین

شئون و ۀابعادش در اعمال و رفتار و به اجرا گذاشتن احکام و دستورات آن در همۀهم
کالم مداري دریکی از مهمترین شاخصهاي دین. هاي فردي و اجتماعی زندگی استساحت

معرفت پرتوالصانه که دربندگی خودروح تعبمندي ازعبارت است از بهره، آن حضرت
چارچوب تعالیم دین خودسازي درنفس وباجهادناداري ذاتی وعمیق انسان نسبت به فقر و

.شودحاصل می
از دیدگاه . معرفت خداوند استۀپایعمل برمداري، تالزم علم ودیگر دینۀشاخص

هستند که این تبعیت خود مداران تابع و تسلیم محض پروردگار عالمیان دین) ع(امیرالمؤمنین
چرا که شرط وصول به کمال و رسیدن به ؛مداران استدر گرو تالزم میان علم و عمل در دین

) ع(حضرت علیهايمودهبه فرمداران است بنامقام بندگی پروردگار که از اهداف اصلی دین
. آیدهماهنگی میان علم و عمل حاصل میۀدر سای

نمایند مداران ترسیم میالبالغه براي دیندر نهج) ع(مهم دیگري که امیرالمؤمنینۀشاخص
د و ایجاد تالزم میان بصیرت دینی به معناي شناخت حق از باطل است که حاصل فرآیند تعب

که خداوند از آن جهت؛مداري استوار استعمل است که بر دو اصل تقوا و والیتعلم و
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. آیندآن به بصیرت دینی نائل میۀفرماید که به واسطن نصرتی عنایت میبه پرهیزکارا، متعال
. یابداین نصرت از طریق اعطاي اراده و شعوري فوق اراده و شعور دیگران تحقق می

ت خالصانه به محب؛ که عبارتند ازشاخص مهم وجود داردمداري نیز، دواصل والیتدر
والیت آنان که در حقیقت پذیرش والیت پرستی ودیگري قبول سرخدا و اولیاي خاص او و

حقیقت یابد که درق میبه صورت پذیرش والیت فقیه تحقّ،عصر غیبتطول درالهی است و
.پذیرش شخصیت حقوقی فقیه است که وظیفه استنباط و اجراي حکم خداوند را به عهده دارد

به معناي دفاع و یاري همه »نیغیرت دی«) ع(آورد بصیرت دینی از دیدگاه امیرالمؤمنینره
.جانبه از هر چیز است که با ایمان به خدا پیوستگی دارد
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