
 

  
  
  
  

  در حکمت متعاليه» رؤيت«مسئله 
12٭سید محمد طباطبایی  

  يدهچك
هه و مجسمه بـه تبـع برخـي از          . از جمله مباحث کالمي، بحث رؤيت، يعني ديدن خداوند متعال است           مشب

  .شود ديد حق تعالي را مي: اند يهوديان، براي خدا جسم قائل شده و گفته
ات اند در قيامت براي مؤمنين قابل رؤيت اسـت و بـراي اثبـ    دانند، گمان کرده اشاعره گرچه خدا را مادي نمي     

لهٴ عقلي و نقلي آورده       عاي خود، ادبه عقيدهٴ معتزله و اماميه ادعاي اشـاعره بـا مبنـاي آنهـا در تـضاد              . اند  مد
ايـشان معتقـد    . اند  رؤيت را ممکن، ولي قلبي و از نوع حقيقت ايمان دانسته           ４حضرت امام خميني  . است

و علمي که منتهي به ايمان و خوف از خدا          برد    بودند که ايمان به مقام توحيد و واليت، حجاب را از بين مي            
  .دهد  که قلب را آماج تجليات خدا قرار مياند نيز ايمان را نور الهي دانسته. نشود، حجاب اکبر است

اگر انـسان اهـل ايمـان و    : همچنين ايشان بين ايمان و عمل صالح و لقاء اهللا، قائل به پيوند بوده و معتقدند         
  .شود لهي و به اندازهٴ ايمان و اعمالش صاحب كرامات ميعمل صالح باشد، با عنايات ا

  .４ابصار، بصيرت، استحالهٴ رؤيت، اماميه، متکلمين، ادراک، لقاء، امام خميني: ها دواژهيکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٦/٨٩:  پذيرش٨/٥/٨٩: يافترد. پژوهشگر پژوهشكده علوم وحياني معارج ٭
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٩٨ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

  مقدمه
به اين معنا که خدا قابل رؤيـت نيـست؛   . از صفات سلبيهٴ خداي سبحان مرئي بودن او است       

و داشـتن جهـت و محـدوديت اسـت؛ در حـالي کـه        زيرا امکان رؤيت او برابر جـسمانيت        
ـان مجـسمه و        . خداوند نه جسم است و نه داراي جهت و نه محدوديت           در عين حال متکلم

ه، قائل به رؤيت در دنيا و آخرت شده         هاي قرآني به رؤيت     عرفا نيز بر اساس آموزه    . اند مشبه
دم امکـان رؤيـت خـدا در دنيـا و           اند و شيعهٴ اماميه به عـ       خدا به معناي لقاي او اذعان داشته      

امـا اهـل حـديث و    . ورزنـد  گروهي از معتزله نيز بر اين عقيده اصرار مي . آخرت اعتقاد دارد  
داننـد، در آخـرت جـايز و صـحيح           اشاعره گرچه رؤيت خدا را در ايـن جهـان ممتنـع مـي             

  .اند دانسته
ه به طرح اين بحث در علم کالم، فلسفه و عرفان، آرا و نظري               ات اشاعره و اماميه    با توج

  .شود به اجمال مورد بررسي قرار گرفته و سپس آراي امام راحل بررسي و ارزيابي مي

  رؤيت
، نامـه   لغـت (. ، ديدن به چشم ظاهر    )ديدار(در لغت به معناي مشاهده، ديدن هالل نو، مالقات          

 و در )٤٤٩، ص١ ج،اقـرب المـوارد  (» نظر و تفکّر در امور« و به تعبير برخي )١٢٤٢١ ـ  ١٢٤٢٠، ص٨ج
 هٴبـصر دربـار  . بصير نيز از بصر و به معناي بيننـده اسـت        . حقيقت، ديدن با چشم بصر است     

خدا معناي مجازي دارد و بصير بودن او به معناي ديدن بـا چـشم نيـست؛ چـون در مکـاني          
مـراد از آن    . رو ديدن خداوند با حس بينايي ممكن نيست        اين از. نيست تا با چشم ديده شود     

َمـن كـان يرجـو لقـاء ﴿:  اصطالح، رؤيت حق و لقاي او است       در َ ِ ُ ْْ َ ََ َ فـإن أجـل اهللاَ َ َ َّ ِ ٍ آلتاهللاَ سـورهٴ  (. ﴾َ
  )٥عنکبوت، آيهٴ 

  :ابن اثير نيز در ماده ضَم گفته است
. شديد و التخفيـف   تـ يـروي بال  » ال تـضامون فـي رؤيـة      «في حـديث الرويـة      

زد حمون وقت النّظر إليـه، و       الينضم بعضکم إلي بعض و ت     : فالتشديد معناه 
: يجوزُ ضَم التاء و فتحهـا علـي تفـاعلون؛ و تتفـاعلون و معنـي التخفيـف                

النهايـة  (. الظلم: فيراه بعضکم دون بعض و الضميم     . الينالُکم ضميم في رؤيته   
  )١٠١، ص٣، جفي غريب الحديث و االثر

بـا تـشديد و   » ضامونت«کلمهٴ . رؤيةالتضامون في : در حديث شريف آمده است   «: يعني
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متعاليه حکمت در »رؤيت« مسئله  ٩٩ 

است و جايز است حـرف تـاء        » همراهي نکنيد «با تشديد به معناي     . ساکن قرائت شده است   
معناي تخفيف و ساکن بـودن تـاء        . »تَتفاعلون«و  » تُفاعلون«مضموم يا مفتوح باشد، بر وزن       
ه. شود اين است که رؤيت بهرهٴ شما نمي توانند ببينند و مالقات کنند اي مي پس فقط عد.«  

ها نيست؛ زيرا تعاريف متعددي براي رؤيـت          مقصود از ديدن فقط ارتباط چشم با ديدني       
  :بيان شده است

  )١٣٣، ص٣، جشرح المقاصد(. اينکه خداوند در جهت و مقابل خاص باشد رؤيت بدون . ١
رؤيت نه با قوهٴ بينايي در چشم، بلکه بـا نيـروي خـاص    «: اند  برخي از متکلّمان گفته   . ٢

  )٣٢، صاللمع؛ ٣٤، ص٢، جالفصل(» .پذيرد رت ميالهي صو
، شرح مواقـف (. ابصار و رؤيت به انطباع صورت مرئي در جليديه است        : بعضي معتقدند . ٣

  )١٩٢، ص٧ج
رؤيت به واسطهٴ جعل صورتي مماثل با مبـصر بـالعرض از      «: گويند  حکماي متألّه مي  . ٤

الحکمة (» .باشد  ور از نفس مي   شود و براي عضوي مانند چشم افاضهٴ صُ         سوي نفس حاصل مي   
  )١٩٢، صشرح هداية اثيريه، ١٧٩، ص٨، جالمتعاليه
مراد ما از رؤيت، انطباع يا خروج شعاع نيست، بلکه حـالتي اسـت              : اند  اشاعره گفته . ٥

معنـي  «: انـد  آيد و بعضي ديگـر گفتـه   که از ديدن شئ پس از حصول علم به آن به دست مي     
  )٣٢، صاللمع: ک.ر(» .شود ل ماه بدر ديدن خدا ممكن ميرؤيت اين است که در آخرت مث

  .اند عرفا رؤيت را خواه در دنيا و خواه در آخرت ـ لقاي حق دانسته. ٦
گاه نگاه هست ولـي ديـدن نيـست؛         . به هر روي بايد دانست كه نگاه غير از ديدن است          

  .»نظرت ولم ادري«: نگاه کردم و نديدم: گويند مانند اينکه مي
  .هي مادي است و با چشمِ سر و زماني نيز معنوي است و با چشم باطنرؤيت گا

آنان نظر  : فرمايد  گونه که قرآن کريم در معرفي کافران مي        مقدمهٴ رؤيت است؛ همان   » نظر«
َوهم ال يبرصون﴿بينند  كنند، اما نمي مي ُ ِ ْ ُ َُ   )١٩٨سورهٴ اعراف، آيهٴ (. ﴾ْ

بـه نظـر   . رو اسـت  همـين  از» ري بـصر نـدارد    هر شجري ثمر ندارد، هر نظ     : اند  اگر گفته 
 و  )٤٧ص  کشف المراد في شرح تجريد االعتقاد،       (. کند  مرحوم محقّق طوسي نظر بر رؤيت داللت نمي       

: گويد  کند، مي   کسي که استهالل مي   . چون بين آن دو فرق است     : به تعبير مرحوم عالمه حلّي    
ْينظرون إليك وهم ﴿:  قرآن کريم فرمود    حق تعالي در   )٤٨همان، ص   (» .نظرت الي القمر ولم اره    « ْ ُ َُ َ َ َ ِ َ ُ

َال يبرصون ُ ِ ْ ُ   .اينها اهل نظرند، اما اهل بصر نيستند:  يعني)١٩٨سورهٴ اعراف، آيهٴ (. ﴾َ
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١٠٠ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

. نظر با چشم ظاهر؛ نظـر بـا فکـر و انديـشه؛ نظـر بـا دل      : رؤيت و نظر سه قسم است   
ي باشـد؛ ماننـد ديـدن       رؤيت ظاهري و نظر حسي آن است که چيزي با چـشم ظـاهر ديـدن               

  . ها اجسام، اجرام و رنگ
جه مطلبي شد، مي      . قسم ديگر نظر، انديشه است     گويند نظـر او      اگر فکر انديشمندي متو

 حاللنـا و    يمن نظر فـ   «: مانند اينکه در حديث مقبولهٴ عمر بن حنظله آمده است         . اين است 
  . از نظر، همان فکر و رأي استگونه موارد مراد   در اين)٢٢١، ص٢، جبحاراالنوار(» .حرامنا

نگاه انسان به   . قسم سوم، نظر شهودي است؛ يعني نظر انسان به خود و افکار و عقايدش             
 انـسان، درون و  . اسـت ي بلکـه نظـر شـهود   ي؛ و حـصول  ي است و نـه فکـر      يخود نه نظر حس   

  )١٣٥ ص ،٧، جتفسير موضوعي قرآن کريم: ک.ر(. ابدي ي ميقت خود را با چشم دل و علم شهوديحق
ها و زمين     کند تا در ملکوت آسمان      ها را ترغيب مي     خداي سبحان در سورهٴ اعراف انسان     

ي خـود را بـه                         نگاه کنند تا به مقام رؤيت برسند و ملکوت عالم را ببينند و از ايـن راه تأسـ
ِأومل ينظروا ىف﴿: که فرمود    چنان )٢٣٦، ص   ١٣همان، ج (.  اعالم نمايند  Ａحضرت ابراهيم  ُ َُ ْ َ َ ِ ملكـوت َ ُ َ َ
ْالساموات واألرض ََّ ْ َ َِ  رؤيت نصيب انبيا و اولياي الهـي اسـت؛ امـا نظـر،     )١٨٥سورهٴ اعراف، آيهٴ    (. ﴾َ

از اين رو مـا را ترغيـب        . اي از رؤيت منتهي شود      سهم همگان است و ممکن است به گوشه       
ٴ عقالني نيـز  پس ديدن تنها در مرحلهٴ حسي نيست بلکه در مرتبه  . اند که اهل نظر باشيم      کرده

  .قابل اطالق است

  چيستي معناي ايمان و ادراک
بـه  . ايمان به معناي گرويدن و تصديق و وثوق و شـوق و اطمينـان و در مقابـل کفـر اسـت                    

ايمـان، نـزد اهـل      . معناي خضوع و انقياد و تصديق مطلق و ثبات و فضيلت نيز آمده است             
مظاهر آن، اقرار به لسان و تصديق بـه     است و ارکان و     » بکّل ما جاء به النبي    «شرع، تصديق   

. اصل آن تصديق است و فـرع آن مراعـات اوامـر و نـواهي الهـي      . دل و عمل به ارکان است     
  )٥٣، صمصباح الهداية و مفتاح الکفايه: ك.ر(

چون ايمان حقيقي که تـصديق بـه وحـدانيت          . به تعبير برخي، ايمان عبارت است از بقا       
د از فناي خودي به بقاي احدي متحقق گشته، خود عـين            حق است، وقتي ميسر است که بع      

  )٢٩٣، صشرح گلشن راز(. شود وحدت مي
 فخـر رازي،  مباحـث المـشرقيه  ادراک مصدر باب افعال و به معناي دريافتن اسـت و در      
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ادراک در لغت به معناي لقا و وصول اسـت؛ زيـرا در ادراک   :  آمده است)٣٦٨ ـ  ٣٦٧، ص ١ج(
درِك به ماهيت مدر ک در مدرِک ک ميمرسد، به واسطهٴ انطباع صورت مدر.  

بيان مطلب اين است که انسان داراي قوا و حواس است که با آنها از موجودات و اشياي                  
يابد، مشاهده و آنچه را       آنچه را انسان با حواس ظاهري خود درمي       . شود  محيط خود آگاه مي   

  .نامند يابد، وجدان مي به وسيلهٴ حواس باطني درمي
ادراک «:  را پذيرفتـه و گفتـه اسـت        مباحـث مـشرقيه   صدرالدين شيرازي همان تعريـف      

ت عاقله         هر گاه واصل شود به ماهيت معقول و معقوالت         . عبارت از لقا و وصول است و قو
االدراک هو اللقاء و الوصول     «: اين امر ادراک قوت عاقله خواهد بود      . براي او حاصل شوند   

الحکمـة المتعاليـة    (» ...ة العقول و حملتها، کان ذلک ادراکاً      ي ماه يلفالقوة العاقله إذا وصلت إ    
  )٣٢٣ ، ص١، جفي اسفار العقلية األربعه

ادراک هر چيزي نسبت به نفس خود، عبارت از ظهـور او اسـت              «: شيخ اشراق نيز گويد   
  )٤٨٢ ـ ٤٨١، ص ١، جمجموعه مصنفات(» .براي ذات

  چيستي لقا
ضي«بر وزن » لقي«در لقا، به فتح الم و کسر آن، مص      و لقايـةً و  لقـاءةً كـه   است؛ چنـان » ر 

 به ضم الم، مـصدر آن هـستند   انَةيلق، به کسر، ولُقياً و لُقي، لُقياناً و انَةًيلقلقياً و لقياناً و   
  )٤٥٢، ص چهل حديث(. و به معناي رؤيت و ديدارند

اکتنـاهي او بـراي    لقاء اهللا، به معناي رؤيت کنه ذات حق متعالي نيـست؛ زيـرا معرفـت                
معلـول سـايه و   . ابدي اش مي  هر معلولي علتش را به مقدار سعهٴ وجودي       . ماسوا ميسر نيست  

  .عکس علّت است، و سايه مرتبهٴ ضعيفي از صاحب سايه است
  )١٣١١، ص کشاف: ک.ر(. لقا، نزد صوفيه عبارت است از ظهور معشوق

  ها اقوال و ديدگاه
امروزه نيز در   . تعالي و رؤيت الهي، از مباحث مهم است       در گفتمان معتزله، بحث کالم حق       

شود؛ هم از جهت نظري و کالمي ـ فلـسفي و هـم     سنّت، هنوز اين بحث ديده مي کتب اهل
  .از نظر عملي

ي نيز آشکارا از رؤيـت خـدا   غزال. يابد اين بحث در عصر اشعري تا دورهٴ غزالي ادامه مي      
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  )١٢٥، ص١، جکيمياي سعادت: ک.ر(. با ديدگان در آخرت سخن گفته است
  .كند البته غزالي، نظريهٴ رؤيت بالکيف را نيز طرح مي

پذير بودن نصوصي که تعارض با مبناي توحيدي ندارند، معتقد            اشعري با اعتقاد به تأويل    
ه و کراميـه نيـز معتقـد بـه          . توانند ببينند   شده است که مؤمنان خدا را با چشم سر مي          مجسم

اهميت اين مسئله نزد اشعري، او را به نوشـتن سـه کتـاب و رسـاله                 . اند  رؤيت بصري شده  
واداشته و به نظر وي تصديق معناي ظاهري برخي آيات، مشروط به اين است که بتوان آنهـا              

 اشعري اقوال زيادي را نقـل    )٣٢، ص   اللمع: ک.ر(. را به وجهي که منافي توحيد نباشد، پذيرفت       
 اهل حديث، نظير احمد بـن حنبـل نيـز    )همـان (. اند صار بودهکرده که صاحبان آنها قائل به اب      

اگـر  . بينند  تنها مؤمنان در آخرت خدا را مي      «: اند  رؤيت در اين جهان را محال دانسته و گفته        
ْلـن ﴿شـد و بـا خطـاب          منـد مـي      از ديدن او بهره    Ａدر اين جهان رؤيت شدني بود، موسي       َ

ِتران َ   )٣٢٢، ص مقاالت االسالميين: ک.ر(» .شد يض محروم نمي از اين ف)١٤٣سورهٴ اعراف، آيهٴ ( ﴾ىَ
فخر رازي به زعم خود، معنايي ذوقي از رؤيت را بيان کرده و قائل است که اگـر رؤيـت                    

رؤيـت خداونـد آن اسـت کـه     «: به معناي کشف تام باشد، خداوند در رستاخيز ديدني است        
ه نسبت آن حالت با آن حالـت        ک  حالتي پيدا شود در انکشاف و جال و ظهور ذات اهللا، چنان           

  )٣١٦، ص تلخيص المحصّل: ک.ر(» .ذات مخصوص، نسبت مرئيات است با مبصر
اما اختالف دارند که آيا با قلب       . شود  به نظر همهٴ علماي معتزله، خدا با چشم ديده نمي         

  .شود يا نه ديده مي
ي در آخـرت  در دنيا رؤيت ممکن نيست، ول     «: فخر رازي و همفکران اشعري او معتقدند      

  )١٣٤، ص ١٣، جتفسير کبير(» .کنند مؤمنان خدا را مشاهده مي
حتي از سالميه و حشويه نيز رواياتي نقل شده است که خداوند در قيامـت بـه صـورت                   

الحديـد،   بـه نقـل از ابـن ابـي    (. بيننند شود و کافران نيز خدا را مي آدمي يا موجودات ديگر ظاهر مي     
، تلبـيس ابلـيس  ؛  ٣٥٥، ص   ١٣، ج فتح البـاري فـي شـرح صـحيح البخـاري          : ک.؛ ر ٢٣٧، ص   ٣، ج البالغه  شرح نهج 

  )١١٢ ص
شـود و     عقيدهٴ اهل سنت اين است که خدا در آخرت ديـده مـي            «: ستا تفتازاني نيز گفته  

، ص ١، جشـرح مقاصـد  (» .بيننـد  افراد با ايمان او را پيراسته از جهت و مکان و حس مقابلـه مـي    
١١١(  

ه رؤيت خدا با چشم ظاهر، در خواب و بيداري، در دنيا و آخـرت               نظر اماميه آن است ک    
عد، جهـت، مکـان و زمـان                    ممتنع است؛ زيرا رؤيت، مستلزم آن است که شئ مرئي داراي ب
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. باشد؛ در صورتي که خداي متعال منزّه از اوصاف مادي، بلکه خالق و محيط بر آنها اسـت                 
 بصري، به معناي حقيقـي اسـت، نـه رؤيـت            اند، رؤيت   پس رؤيتي که عدليه آن را منع کرده       

  . آمده و شهود علمي تام در مصطلح عرفا استＤالبيت قلبي که در روايات اهل
  غبار ره نشـان تا نظر توانـي کـرد    جمال يار ندارد نقاب و پرده ولي

  استدالل اشاعره بر رؤيت خداوند
مد؛ ولي در اين مسئله     مکتب اشعري در صدد اصالحاتي در عقايد اهل حديث و حنابله برآ           

نه تنها به هدف خود نرسيد، بلکه با صـراحت تمـام رؤيـت خـدا را در روز قيامـت مجـاز               
در عقيدهٴ خود با اهل حديث اشـتراک نظـر   ) ق. هـ٢٦٠ ـ  ٣٣٠(ابوالحسن اشعري . دانستند
.  شرح و بسط داده است     االبانه و   اللمعاو محصول تفکرات خود را در دو کتاب مهم          . داشت

شـود؛    هـا ديـده مـي       ما ايمان داريم که خدا در سراي ديگر با اين چـشم           «: گويد   مي االبانه در
از ه  كـ بينند؛ چنان   افراد با ايمان او را مي     . گردد  همان گونه که ماه در شب چهاردهم رؤيت مي        

  )١٣ ، صاالبانه عن اصول االبانه: ک.ر(» .رسول خدا روايت شده است
  .يز اقوال و آراي معتقدان به جواز رؤيت را نقل کرده است نمقاالت االسالمييندر کتاب 

لهٴ باورمندان رؤيت از جمله اشاعره، بر دو قسم است نقلي و عقلي: اد.  

  نقلي. الف
له نقلي آنان برخي آيات قرآن کريم و روايات است؛ از جمله اد:  

َكال بل حتبون العاجلة ﴿ :آيات سوره مطففين  . ١ َ ْ ْ َِّ َ ُّ ََ ِ ُ ُوتذر ٭َ َ َ َون اآلخرة َ َ ِ ْ ٌوجوه يومئذ نـارضة  ٭َ َ ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ َإىل  ٭ُ ِ
ٌرهبا ناظرة  َ َ ِّ َِ ٌووجوه يومئذ بـارسة  ٭َ َ ِ ٍ َِ ْ ٌ ُ ُ ََ َتظـن أن يفعـل هبـا فـاقرة ٭َ َ ُِ َ ِْ َ َ ُّْ َ ُ :  يعنـي )٢٥ ـ  ٢٠سـورهٴ قيامـت، آيـات    (. ﴾َ

آن . ارندگذ  بلکه آنان دنياي عاجل را دوست دارند و به کلي آخرت و قيامت را وامي              ! هرگز«
اي از شادي برافروخته و نوراني است و به چـشم قلـب، جمـال حـق را                    روز، رخسار دسته  

دانند حادثـهٴ نـاگواري       و چهرهٴ گروهي ديگر، عبوس و غمگين است که مي         . کنند  مشاهده مي 
  ».شکند در پيش است که پشت آنها را مي

سـتعمال شـده و منظـور    ا» الـي «در آيه، کلمهٴ نظر با حـذف     : گويند  طرفداران رؤيت مي  
كنند تا او را ببيند؛ ولـي نظـر بـه          ها در قيامت به سوي خداوند نظر مي         همين است که چشم   

اين معنا در حق خداوند مستحيل است؛ زيرا خداوند موجود مادي نيست و در جهتي واقـع                 
 رو ناچاريم به مجاز، يعنـي بـر اصـل رؤيـت      از اين . نشده تا انسان به آن سمت چشم بدوزد       
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، اللمـع : ک.ر(. بيند، بدون اينکـه بـه سـمتي خـاص بنگـرد             يعني انسان خدا را مي    . حمل کني 
 )١٩ ـ ١٨، ص ١٠، جسنن ترمذي، کتاب صفة الجنة؛ ٣٣ـ   ٣٢ ص

ِوملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرن﴿ :آيه سوره اعراف  . ۲ ِ ِِِ َ ِّ ُ ُّ ُ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ََّ َ َ َ َ أنظر إليك قـال لـىََّ ََ َُ َ ْ ِْ ِن ترانـَ َ َ  ىْ
ِولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تران َِ َ َ َّ ْ َْ َ َْ ُ َ ْ ََ ََ َ َ ْ ِ ِِ َْ َ َ فلام جتىل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلام أفاق ىَُ ًَ َ ََ َّ ََّ َ ْ َّ َِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َُّ ُ َّ ََ ِ َ َ

ِقال سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني ِ ْ ُْ ُ ََّ َ ْ َ َْ ََ ََ َْ َُ ِ ُ ُ و چون موسي با هفتاد نفر «:  يعني)١٤٣اعراف، آيـهٴ  سورهٴ (. ﴾َ
مـرا  : خدا فرمـود  . خدايا خود را به من آشکار بنما تا تو را بنگرم           : گفت ،گاه ما آمد    به وعده 

تا ابد نخواهي ديد؛ ليکن در کوه بنگر، اگر کوه بر جاي خود برقرار تواند ماند، تو نيـز مـرا                     
هـوش    کوه تابيد، کوه را متالشي كـرد و موسـي بـي   گاه که نور تجلّي بر      پس آن . خواهي ديد 

بـه سـوي تـو      . خـدايا تـو منـزّه و برتـري        : افتاد و سپس که به هوش آمد، گفت       ) مدهوش(
  ».گردم و من نخستين مؤمنم بازمي

اگـر ديـدن حـق    . كند که خود را به او بنمايانـد    از خداوند تقاضا مي    Ａحضرت موسي 
از . کرد   موساي کليم چنين درخواست نابجايي نمي      تعالي، امري محال و ناممکن بود، هرگز      

، شـرح التجريـد اللقوشـجي     ؛  ٣١٩،  المحـصّل : ک.ر(. دارد  اين رو سؤال او از امکان اين امر پرده بر مي          
  )٣٢٩ ص

  )٣٢١، تلخيص المحصل: ک.ر(. داند را در آيه، براي نفي ابد نمي» لن«اشعري، 

  ادلهٴ عقلي. ب
؛ )٦١،  اللمـع : ک.ر(» ...ليس في جـواز الرويـة اثبـات حـدث         « .يك: برخي ادلهٴ عقلي اشاعره   

شـرح التجريـد   ؛ ١١٥، ص٨ج،  شـرح المواقـف   : ک.ر(» .ان الروية مشترکة بين الجوهر و العرض      « .دو
  )٣٣٠ ـ ٣٢٩  ص،للقوشجي

خالصهٴ کالم ايشان اين است که رؤيت امري وجودي و اثباتي است، ولي حدوثْ امـري                
تواند علّت امر وجودي باشد؛ چـون بايـد ميـان             مي هرگز نمي  سلبي و عدمي است و امر عد      

دانيم كه    از طرف ديگر مي   . علت و معلول سنخيت باشد و ميان وجود و عدم سنخيت نيست           
علّت و مقتضي صحت رؤيت اجسام و اعراض، وجود است؛ يعني چـون موجودنـد، مرئـي     

ز هر چيزي کـه در خـارج        ني» .رؤيتهکل موجود يصح    «توان نتيجه گرفت که       پس مي . هستند
 بنابراين خداوند نيز ماننـد موجـود      )١١٥، ص   ٨، ج شرح مقاصد (. موجود است، قابل رؤيت است    

  .ديگري ديدني است
هاي معتزله و جهميه به جهت تنزيه خداوند و صفات او بـه قـصد دفـاع از عقائـد            گروه
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فرعـي از مـسئله     صحيح اسالمي در ضمن نفي جسمانيت، امکان رؤيت او را نيز به عنـوان               
 بنـا بـر     )١٥٥ ، ص شرح االصـول الخمـسه    ؛  ١٣٩، ص ٤، ج المغني: ک.ر(. اند  جسمانيت خدا، انکار کرده   

استدالل ايشان و همهٴ متكلمان عدليه، وجود مالزم رؤيـت نيـست و هـر وجـودي رؤيـت                   
آنچه به حقيقت مرئي است، رنگ و نور است، نه ذات الجسم؛ اگرچـه اسـناد       . شدني نيست 

حـضرت امـام ـ    .  جسم، مجازي و از قبيل اسناد حرکت بـه جـالس سـفينه اسـت    رؤيت به
  :گويد عليه ـ در اين باره مي تعالي اهللا رضوان

حضرت حق نبايد مرئي باشد، زيرا مرئيت مستلزم جسميت است، چون تـا       «
مرئـي بـودن از   . گـردد  بين مرئي و نور خارج از بصر ذات نباشد، رؤيت نمـي  

  )١١٠، ص شرح المنظومه اللهيات؛ ٢، جريرات فلسفهتق(» .لوازم جسم است
شود که چـه مـانعي دارد         در جواب گفته مي   . اند که علت صحت رؤيت وجود است       گفته

که علت صحت رؤيت مطلق الوجود نباشد، بلکه وجود شرط االمکان او الحدوث باشـد؟               
س مرئي هـم    ذات حق تعالي، نه ممکن است و نه حادث، پ         . اين مطلب کامالً محتمل است    

  .نخواهد بود
هـاي ديگـري نيـز      جواب)٥٢ ـ  ٥٠ص ( کشف المرادويژه عالمه حلي در  علماي اماميه به

عالوه بر اينکه افرادي همچـون    . كند  پايگي استدالل موافقان رؤيت را آشكار مي        اند که بي    داده
شرح وشجي در    و ق  )١٦، ص   غاية المرام (الدين آمدي     ، سيف )٣١٧، ص   تلخيص المحصّل (فخر رازي   

  .اند  استدالل موافقان رؤيت را بررسي و نقد كرده)٤٣١ص ( تجريد
لهٴ نقلي برخي متکلمان اين است که رؤيت خدا با چشم ظاهري، در                 نظر اماميه دربارهٴ اد
خواب و بيداري، و دنيا و آخرت ممتنع است؛ زيرا رؤيت ظاهري مستلزم آن است که شـئ                  

عد، جهت، مکان       و زمان باشد، در صورتي که خـداي متعـال منـزّه از اوصـاف               مرئي داراي ب
  .مادي است؛ بلکه خالق و محيط بر آنها است

اعتقاد نادرست رؤيت با چشم ظاهر را عالوه بر استدالل عقلـي، ادلـهٴ نقلـي نيـز نفـي                     
کند و جمهور اماميه و بيشتر متکلمان عامه نيز بر همين باورند؛ مگر عـدهٴ کمـي از آنهـا        مي

ه منکر اين اعتقـاد        معتزله نيز نظر اماميه را پذيرفته     . اند  ر دام تأويل اخبار افتاده    که د  اند؛ مشبه
َال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار﴿ بر پايهٴ    )٥٧ ، ص اوائل المقاالت : ک.ر(. اند  شده ْ َ ُ َ َ ْ َُ َْ ْ َُ ِ ِْ ْ ُُ ُ سورهٴ انعـام، آيـهٴ     ( ﴾ُ
سـر اينکـه خـدا از ميـان     . بينـد   ديدگان را مييابند و او است که      ها خدا را درنمي      چشم )١٠٣

تـر   تـر و قـوي   حواس، تنها از چشم سخن گفته، آن است که اين عضو از ساير اعضا ظريف 
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بيند، در حالي     ها را مي    هاي آسمان و کهکشان     اي که انسان بينا دورترين ستاره       است؛ به اندازه  
هـا چـشيده      گردد و طعم    ستشمام نمي شود و بوها ا     که با اين فاصله صداها هرگز شنيده نمي       

پـس اگـر چيـزي را چـشم ادراک نکـرد،           . ها قابل لمس نيـست      ها و خشن    شود و نرمي    نمي
  .کند معنايش اين است که هيچ يک از حواس ظاهري او را ادراک نمي

  :الزمهٴ مرئي بودن، اين است که شرايط رؤيت، تحقق يابد؛ يعني
  قرار بگيرد؛شيء مرئي، در مکان و جهت خاصّي . ١
  .ديدني بايد در تاريکي قرار نداشته باشد و نوري به آن بتابد. ٢
  .فاصلهٴ معين ميان بيننده و شيء مرئي، وجود داشته باشد. ٣

  .اين شرايط همگي از آثار موجودات جسماني و مادي است؛ نه خداي برتر

  استدالل مشبهه و مجسمه
ه و مشبهه بر اين عقيده      البتـه آنـان    . ا جسماني اسـت؛ پـس ديـدني اسـت         اند که خد    مجسم

 برخي رؤيت خدا را در قيامت ممكن )٢٦٥ ـ  ٢٦٣، ص مقاالت اسالميين: ك.ر(. اختالفاتي نيز دارند
  .اند و بعضي ديگر، هم در قيامت و هم در دنيا دانسته

ه و مشبهه براي خدا به حواس ظاهري و باطني معتقدند           برخي خدا را به صورت     . مجسم
آنان خدا را نور دانسته و بـراي او حـواس    . پنداشتند که البته گوشت و خون ندارد        اني مي انس
  )١٨٥، ص ١، جملل و نحل؛ ١٠٥، ص ١همان، ج(. اند گانه اثبات کرده پنج

او داراي صفات محسوسي چون رنگ، بو و        «: اند  بعضي نيز خداوند را نور دانسته و گفته       
هاي غيـر    اين گروه، براي اثبات رأي خود به برخي از نقل        )٦٥، ص   الفرق بين الفرق  (» .طعم است 

:  از كنيـزي سـؤال کـرد   Ｂگويند رسول اکرم اند؛ مثال مي موثّق و اسرائيليات تمسک کرده  
يـا در   .  عقيـدهٴ او را رد نکـرد       Ｂحضرت رسول . خدا کجا است؟ او به آسمان اشاره کرد       

اما اصل ايـن    . شود   دنيا نازل مي   خداي سبحان در مواقع خاصي به آسمان      : روايت آمده است  
 )٧، ح ٢٨، باب ١٧٦، ص   توحيد صدوق : ک.ر(.  تحريف شده است   Ａروايت به فرمودهٴ حضرت رضا    

ه مي  خدا هنگام خلقـت آدم    : گويند  مجسمＡ  اي مقابـل خـود گذاشـت و آدم را بـه               آيينـه
  .صورت خويش آفريد

ه را مي         لل و نحل مـشاهده کـرد      هاي م   توان در کتاب    آرا و نظرات ديگر مشبهه و مجسم .
اهللا جـوادي آملـي نيـز بـه نقـد و بررسـي آنهـا               ، نوشتهٴ حضرت آيـت    توحيد در قرآن  کتاب  
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متعاليه حکمت در »رؤيت« مسئله  ١٠٧ 

  )٢٧٨ ـ ٢٦٧، ص توحيد در قرآن: ك.ر(. پرداخته است
انـد، حقيقـت ايـن اسـت کـه       هاي اسالمي شـمرده  اگرچه مشبهه و مجسمه را جزء فرقه    

د؛ چرا که برخي روايات از آنها بـه عنـوان کـافر    توان آنها را از مسلمانان به حساب آور     نمي
  )٢٠٠، ص ١٣، جبحاراالنوار: ک.ر(. کنند ياد مي

از جملـه حـضرت     . نـد ك  رواياتي نيز وجود دارد كه به طور مطلق رؤيـت را انكـار مـي              
آيـا چيـزي   : اي، فرمود  در پاسخ ذعلب يماني که پرسيد آيا خدايت را ديده      Ａاميرالمؤمنين

ال : بينـي؟ حـضرت فرمـود    چگونـه خـدا را مـي   : پرستم؟ ذعلب پرسيد  مي را که نديده باشم   
، خطبـه  نهـج البالغـه  ( ...تدرکه العيون بمشاهدة العيان و لکن تُدرکه القلـوب بحقـايق االيمـان     

  ».يابند ها او را به مدد حقايق ايمان درمي بيند، بلکه دل ها او را نمي چشم«؛ )١٧٩
كننـد،    دراکات انساني را در ادراک بـصري خالصـه مـي          امام راحل نيز دربارهٴ کساني که ا      

  :گويند مي
اگر کسي از ادراکات انـساني فقـط ادراک بـصري را ببينـد و از سـر غيـب                    «

انساني غافل بوده و آن مرتبهٴ باطني و تجردي انسان را نبيند، او آنچـه دربـارهٴ     
ٴ اعـضاء   بيند، همين نشئه ظاهري است و از هيچ نهاني درپشت پرده            انسان مي 

 قواي ادراکي بشر، اگر بخواهنـد در    )٣١٧ ، ص ٢، ج تقريرات فلسفه (» .مطلع نيست 
معرفت ذات ربوبي تعمق کنند و اگر ارادهٴ خوض در درياي ملک و ملکـوت               

گردند؛ زيرا مجاري ادراکـي انـسان بـراي درک ايـن           داشته باشند، نااميد برمي   
  .مطالب عظيم قاصر است

واس است، به وسيلهٴ آنها از موجودات و اشياي محـيط خـود             انسان چون داراي قوا و ح     
کند، در واقع مشاهده کرده و        آنچه را که انسان با حواس ظاهر خود دريافت مي         . شود  آگاه مي 

  .نمايد کند، وجدان مي آنچه را با حواس باطني ادراک مي
: انـد   گفتـه برخـي از حکمـاي متألـه        . اند  ، لقا و وصول را بيان داشته      »ادراک«در تعريف   

 البته برخي ديگر نيز ادراک را بـه  )٢٠٣ ـ  ٢٠٠، ص ٨، جالحکمة المتعاليه(. ادراک و علم يکي است
  )٢٣٢، ص کشف المراد: ک.ر(. اند که اخص از علم است احساس اختصاص داده

عبارت است از ادراک شئ موجود در مـاده کـه           : احساس. ١: ادراک داراي اقسامي است   
 به هيئت مخصوص به آن، و محـسوس اسـت بـه تمـام عـوارض و                  نزد مدرک حاضر باشد   

  .لواحق او، از قبيل کم، کيف و ديگر مقوالت
شـود، صـورت    اين نوع مدرک مجرد محض نيست، ولي آنچـه از ايـن امـور ادراک مـي               
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١٠٨ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

  .محسوس است، نه خود آنها
  .ادراک شئ محسوس است در قوهٴ خيال: تخيل. ٢
  . به شکل اضافه به جزئيات نه کلياتادراک معني معقول است: توهم. ٣
ادراک معاني و مفاهيم و ماهيات کلي است؛ اما کليات، مرسـالت و مطلقـات    : تعقّل. ٤

  )٣٦، ص ٣، جالحکمة المتعاليه: ک.ر(. کند را درک مي
. کننـد   حضرات اهـل عرفـان از آن بـه ادراکـات طـور عقـل تعبيـر مـي                  : ادراک قلبي . ٥

  )٣٧١، ص االسرار جامع(

   عرفانيشهود
مـشاهده از کـسي درسـت و        . مشاهده، اصطالح عرفـاني اسـت و عبـارت از حـضور حـق             

پذيرفتني است که به وجود مشهود قائم بوده نه به خود، و تا شاهد در مشهود فـاني نـشود و      
شهود قلبي ذات را مشاهده گويند و آن توفيق مکاشـفه     . بدو باقي نگردد، او را مشاهده نکند      

مـشاهدهٴ امـور گـاهي در     «: قيـصري گفتـه اسـت     .  عين مقام جمع است    است؛ زيرا مشاهده  
خواب است و گاه در بيداري و آنچه در بيداري مشاهده کند، يا امور حقيقيه باشد در نفـس                   
االمر و يا در امور خياليهٴ شيطانيه و از اين جهت است که سالک را مرشدي الزم اسـت کـه                     

  )١٠٨، ص الحکمشرح فصوص (» .او را از مهلکات نجات دهد
يکـي از صـحت يقـين اسـت و     «: هجويري مشاهده را دو گونه دانـسته و معتقـد اسـت      

اي رسـيد کـه کليـت وي همـه            اند و محلّ محبت به درجه       ديگري از محبت که چون دوست     
  )٤٢٧، ص کشف المحجوب(» .حديث دوست گردد، غير او را نبيند

حجاب به شکل کامل برداشته شـود  مشاهده آن است كه    «: عبدالرزاق کاشاني گفته است   
و اين مشاهده باالتر از مکاشفه است؛ زيرا مکاشفه واليت صـفت اسـت و در آن چيـزي از                  

  ».رسم باقي است، ولي مشاهده واليت عيني و ذات است
شـرح منـازل   : ک.ر(. معرفتـي، عينـي و جمعـي   : وي براي مشاهده سه درجه ياد کرده اسـت     

  )٢٧٧، ص السائرين
، مشاهدهٴ حضوري و مکاشفهٴ ذوقي را       شرح فصوص  در تعليقات    ６احلحضرت امام ر  

يـك آن     داند و هيچ    در کنار هم آورده، مشاهده را امري حضوري و مکاشفه را امري ذوقي مي             
از مقامات شامخهٴ اهـل معرفـت و اصـحاب    «: دو را مشاهدهٴ کنه ذات ندانسته و معتقد است        

 چنانکه با مشاهدهٴ کيفيـت علـم فعلـي      قلوب، مشاهدهٴ حضور حق و حفظ حضرت است؛       
حق و فناي اشياء در ذات حق و حضور موجودات در پيشگاه مقدس و فهم اينکه دار تحقق                  

  )٤٨٣، ص چهل حديث(» .محضر ربوبيت است، حفظ محضر نمايند به هر مقام که هست
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متعاليه حکمت در »رؤيت« مسئله  ١٠٩ 

  منابع
  .قرآن کريم. ١
  .البالغه نهج. ٢
سـيد  : ، قـم  )قـرن دهـم هــ     (لي اللئـالي    ، غـوا  )ق١٤٠٥(جمهور، احـسائي     ابن ابي . ٣

  .الشهداء
، مقـاالت االسـالميين و اخـتالف المـصلين، تحقيـق         ) م ١٩٨٠(اشعري، ابوالحسن   . ٤

  ].جا بي[هلموت ريتر، انجمن مستشرقان آلماني، چاپ سوم، 
مؤسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام      : ، آداب الـصلوة، تهـران  ) ش١٣٧٣(امام خميني  . ٥

  .خميني، چاپ چهارم
، شرح دعاي سحر، ترجمـه سـيد احمـد فهـري، ويـرايش و            )ش١٣٨٤(ــــــــــ  . ٦

  .حسين استاد ولي، نشر تربيت، چاپ سوم: تصحيح متن
دفتـر تبليغـات    : ــــــــــ ، علي شرح فـصوص الحکـم و مـصباح االنـس، قـم                . ٧

  .اسالمي حوزه علميه
خرجه اسـتدرک عليـه،   ، اعيان الشيعه، حققه و ا)م١٩٨٦ ق ـ  ١٤٠٦(االمين، حسن . ٨
  .دارالتعارف للمطبوعات: بيروت
، مجموعه رساله فارسي، به اهتمام دکتـر سـرور          )ش١٣٧٧(انصاري، خواجه عبداهللا    . ٩

  ].نا بي[توس، : مواليي، تهران
، شرح المواقف، شارح سيد شريف جرجـاني، تـصحيح          )١٣٧٠(ايجي، عضدالدين . ١٠

  . رضيانتشارات الشريف: محمد بدرالدين حلبي، قم
، انوار الحقيقـة و اطـوار الطريقـة و اسـرار الـشريعه،      )ش١٣٧٣(آملي، سيد حيدر  . ١١

  .ايران، المطبعه االسوه، چاپ اول
، جامع االسرار و منبع االنوار، بـه انـضمام رسـالة نقـد             )ش١٣٨٤(ــــــــــــــ  . ١٢

اعيل يحيـي،   النقود في معرفة الوجود با تصحيحات و دو مقدمه هنري کربن و عثمـان اسـم               
شـرکت انتـشارات علمـي و فرهنگـي         : ترجمه فارسي مقدمه از سيد جواد طباطبايي، تهران       

  .چاپ سوم
: ، شـرح مقاصـد، تـصحيح عبـدالرحمن عميـر، قـم            )١٣٧٠(تفتازاني سـعدالدين    . ١٣
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١١٠ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

  .انتشارات شريف رضي
، کـشف المحجـوب،   )ش١٣٥٨(جالبي هجـويري، ابوالحـسن علـي بـن عثمـان         . ١٤

  .طهوري، چاپ اول: کي، تهرانژوکوفس: تصحيح
مرکز نشر اسـراء، چـاپ      : ، تفسير موضوعي ناشر   )ش١٣٨٦(جوادي آملي، عبداهللا    . ١٥
  .چهارم
المراد في شرح تجريد االعتقاد،     ، کشف   )ق١٤١٥(حسن بن يوسف علي بن مطهر       . ١٦
  .مؤسسة النشر االسالمي، چاپ پنجم: زاده آملي، قم حسن حسن: تحقيق
، اقـرب المـوارد فـي فـصح العربيـه و      )ق١٤٠٣(ني، سعيد الخـوري  شرتوتي اللبنا . ١٧

  .اهللا العظمي المرعشي، النجفي منشورات مکتبة آيت: الشوارد، قم
، الحکمـة المتعاليـه فـي اسـفار         )ق١٤١٩(صدرالدين شيرازي، محمد بن ابـراهيم       . ١٨

  .داراحياء التراث العربي: العقليه االربعه بيروت 
: مد بن علي بن الحـسين بـن بابويـه القمـي، التوحيـد، قـم               جعفر مح  صدوق، ابي . ١٩

  ].تا بي[انتشارات جامعه مدرسين، چاپ اول، 
، معـاني   )ش١٣٦١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،   . ٢٠

  .مؤسسه نشر االسالمي: اکبر الغفاري، قم علي: االخبار، تحقيق
شوارق االلهام في شرح تجريد الکالم،      ) ش،١٣٨٥ /ق  ١٤٢٨(عبدالرزاق، الهيجي   . ٢١

مؤسـسه االمامـة    : الطبعة:زاده، قم     اهللا سبحاني، المحقق اکبر أسد علي       تقديم و اشراف، آيت   
  . Ａمؤسسه االمام الصادق: ، الناشرＡالصادق
: ، المباحـث المـشرقيه، ، قـم         )ق١٤١١(فخررازي، محمد بـن ضـياءالدين عمـر         . ٢٢

  . الثانيهمکتبه بيدار، الطبعة
اسـتاد  : ، شرح فصوص الحکم، بـه کوشـش       )ش١٣٧٥(قيصري رومي، محمد داود     . ٢٣
  ].جا بي[الدين آشتياني، ، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي چاپ اول،  جالل
، شـرح منـازل الـسائرين،       )١٣٧٩(کاشاني، عبدالرزاق، خواجـه عبـداهللا انـصاري         . ٢٤
  .راء، چاپ دومانتشارات الزه: علي شيرواني، تهران: نگارش
ــدين . ٢٥ ــصحيح  )ش١٣٧١(کاشــاني، عزيزال ــه، ت ــاح الکفاي ــه و مفت ، مــصباح الهداي
  ].جا بي[الدين همائي، مؤسسه نشر هما،  جالل
، )ق١٤٢٤(کفعمي، تقي الـدين ابـراهيم بـن علـي بـن الحـسن محمـد العـاملي                   . ٢٦
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متعاليه حکمت در »رؤيت« مسئله  ١١١ 

 مؤسـسه   :المصباح في االدعية و الصلوات و الزيارات، تـصحيح حـسين اعلمـي، بيـروت              
  .االعلمي
سـيد جـواد    : کليني، ابوجعفر محمد بن يعقـوب، اصـول کـافي، ترجمـه و شـرح              . ٢٧

  ].تا بي[انتشارات علميه اسالميه، : مصطفوي، تهران
  . چاپ اول: ، قاموس کتاب مقدس، بيروت)م١٩٢٨(مستر هاکس . ٢٨
، Ａومموسوعة کلمات الرسول االعظم، لجنة الحديث في مرکز البحاث بـاقرالعل          . ٢٩

  .دارالنشر اميرکبير: سپهر، تهران: الطبعة اول، المطبعة
، )شـرح المنظومـه   (، تقريرات امام خمينـي      )ش١٣٨١(موسوي اردبيلي، عبدالغني    . ٣٠
  .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: تهران
  

 ٭  ٭  ٭
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