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Abstract
Several Quranic verses mention the vision and seeing God on the Resurrection.
Corporealists and anthropomorphists regarded God as man having body, its parts and
organs, and interpreted such phrases as "God's Face" and "God's Hand" mentioned in some
Quranic verses as having outward meanings. On the contrary, Mu'tazilites and Imamiyyah
believe that Essence of Creator has no body and dimension, and cannot be seen. The present
paper reviews the concept of divine vision through comparing the views of two interpreters
and theologians, i.e. Sheikh Tusi (b.460 AH), the author of Al-Tebyan Commentary and Abu
Mansur Maturidi (b.333 AH), the founder of Maturidism and the author of "Ta'wilat Ahl-AlSunna (Sunni Esoteric Exegeses)". Like other Shia scholars and adhering to hadiths and
infallible Imams' guidance, Sheikh Tusi did not accept divine vision, believed that divine
vision, whether in the world or hereafter, negates monotheism, and provided some arguments
for it. On the contrary, Maturidi appealed to some hadiths and outward meaning of some
Quranic verses in terms of divine vision, accepted divine vision on resurrection day, and
argued that believers will vision God on that day, although he believed in incorporeality of
God in terms of monotheistic issues. No doubt, he did not specify the quality of such vision
which is so-called without howness. He negated the perception and comprehension of God,
not divine vision.
Key words: divine vision, testified attributes, Sheikh Tusi, Al-Tebyan Commentary, Abu
Mansur Maturidi, Ta'wilat Ahl Sunna (Sunni esoteric exegeses.)
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بررسی تطبیقی رؤیت خدا در تفسیر شیخ طوسی و تفسیر ماتریدی
غالمحسین اعرابی

1

سعید زعفرانی زاده

2

(تاریخ دریافت59/2/00 :؛ تاریخ پذیرش)59/9/00 :

چکیده

ه
مجستمه و
در چن آیۀ قرآن کر یم از رؤیت خ اون و نیز از نظر کردن در قیامت به خ ا سخن به میان آمت  /استت

ه
مشبهه خ اون را همچون آدمیان دارای جسم و اعضا و جوارح میپن اشتن و تعابیری نظیر «وجه اللته» و «یت اللته» را کته
در برخی آیا قرآن دربارۀ خ ا به کار رفته است ،به معنای ااهری آنها حمل می کردن در مقابل ،معتزلته و امامیته بتر آن
بودن که ذا باری نه جسم و جهت دارد و نه دی  /میشود در این مقاله ،رؤیت الهی با روش تطبیقی دیت گا /دو مفستر و

متکلم یعنی شیخ طوسی ( 164ق) صاحب تفستیر التیبتان و ابومنصتور ماتر یت ی ( 888ق) بنیادگتذار فرقتۀ ماتر ی یته و
مؤلف «تأو یال اهل السنة» بررسی ش  /است شیخ طوسی همچون دیگر علمای شیعه و به تبعیت از احادیتث و ارشتادا
ائمه معصومین(ع) رؤیت خ اون را چه در دنیا و چه در آخر نپذیرفته و آن را منافی با توحی دانسته و استت اللهتایی نیتز
برای آن آورد /است در مقابل ،ماتر ی ی اگرچه در مباحث توحی ی تنزیهگراست ،اما در زمینۀ رؤیت الهی به اتاهر برختی
آیا و روایا تمسک کرد /و رؤیت خ اون در قیامت را پذیرفته و معتقت استت کته مؤمنتان ،خت ا را در قیامتت رؤیتت
ً
خواهن کرد البته به نظر او،کیفیت این رؤیت مشخص نیست و اصطالحا این رؤیت بال کیف است آنچته ماتر یت ی نفتی
کرد ،/ادراک خ اون و احاطه بر اوست و نه رؤیت الهی
کلیدواژگان :رؤیت الهی ،صفا خبری ،شیخ طوسی ،تفسیر تبیان ،ابومنصور ماتر ی ی ،تأویال اهل السنة

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قمgolamhoseinarabi@gmail.com - .
 .2دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم saeedz1358@yahoo.com -
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 .1مقدمه
پرسش درباره رؤیت خداوند دیرگاهی در جامعه اسالمی مطر است و دنبال میشاده و
نظر یات گوناگونی دربارۀ آن ابراز شده است .رؤیت ،مصدر فع «رأی» است که در لغت باه
معنای دیدن یا نظر کردن با چشم و دل دانسته شده است (جوهری ،0117 ،ج ،9و201؛ ابان
منظور ،0119 ،ج ،9و .)81راغب اصافهانی بارای رؤیات ساه معنای ذکار کارده اسات کاه
عبارتاند از :دیدن با قوۀ حس ،دیادن باا قاوۀ وهام و تخیا و دیادن از ار یاق عقا (راغاب
اصفهانی ،0111 ،و .)215-218در چند آیۀ قرآن کر یم از رؤیت خداوند توساط پیاامبر و نیاز
نظر کردن افراد در روز قیامت به پروردگارشان ساخن باه میاان آماده اساتِّ .
مجسامه و ِّ
مشابهه
خداوند را همچون آدمیان دارای جسم و اعضا و جوار مای پنداشاتند و تعاابیری نظیار «وجاه
الله» و «ید الله» را که در برخی آیات قرآن درباره خدا به کار رفته است ،به معنای ظاهری آنها
حم می کردند و بر اساس آن ،به رؤیت خدا باا چشام ،در ایان جهاان و نیاز آخارت را بااور
داشتند .در مقاب آنان ،جهمیه و معتزله و امامیه بار آن بودناد کاه ذات بااری ،جسام و جهات
ندارد و دیده نمی شود .معتزلیان در این که نمی توان خدا را با چشم سر دید همداستان بودناد؛
اما در باب رؤیت خداوند با چشم دل و شهود اختالف داشاتند (اشاعری ،0111 ،و201،209؛
شهرستانی ،0087 ،ج ،0و.)019
ماتر یدیان به رغم آن که در زمینۀ خداشناسی دیادگاهی کاامال تنزیهای دارناد ،در زمیناۀ
آخرت نق گرایند و به رؤیت خدا در روز قیامت قای شدهاند .آنان درباارۀ امکاان و ضارورت
رؤیت خداوند به ادلۀ عقلی و نقلی تمسک جستهاند .ابومنصور ماتر یدی خود تنها بر پایاۀ ادلاۀ
نقلی ،قائ به رؤیت خداوند است و برای ایان دیادگاه ،اساتدئل عقلای ارائاه نکارده و تنهاا از
استدئل عقلی در توجیه و تحلی ادله نقلی بهره برده است؛ بر خالف ابوالحسن اشعری آشکار
که افزون بر دلی نقلی که ظاهر برخی آیات و احادیث است ،دئی عقلی و استدئلی را نیز بار
تأیید رؤیت خدا آورده و از آن دفااع عقلای کارده اسات .البتاه بایاد توجاه داشات کاه پیاروان
ماتر یدی برای امکان رؤیت خدا از استدئل عقلی نیز سود بردهاند .اشاعره نیز به ایان اساتدئل
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عقلی ،که به «دلی الوجود» معروف است ،استناد کرده اند .مفاد استدئل مزبور این است کاه
تنها امور معدوم دیدنی نیستند و هرآنچه موجود است ،اعم از جواهر و اعاراض ،همگای متعلاق
رؤیتاند و چون خداوند نیز موجود است ،متعلق رؤیت قرار میگیرد (نسفی ،0551 ،ج  ،0و
101؛ بزدوی ،0080 ،و  .)81جالب آنجاست که فخرالدین رازی که خاود بار مارام اشاعری
است ،در این موضوع به وی اعتراض کرده و حمایت خود را از اندیشه ماتر یدی در ایان زمیناه
اعالم داشته اسات (فخرالادین رازی ،0090 ،و 058؛ ماتر یادی ،0575 ،مقدماه محقاق ،و
.)11-05
تماایز قایا اناد و

با این حال ماتر یدیان به مقتضاای ظااهر آیاات ،میاان رؤیات و ادرا
ا
معتقدند ،میتوان خدا را رؤیت کرد؛ اما او به ادرا ما نمیآید؛ ز یرا اوئ ،قارآن کار یم در آیاۀ
ْ َ
ْ َ
ب
ب
«ال ه ْد َِك ب األ ْبص بَ َو ِ َل بي ْد َِک األ ْبص ََ»(انعام  )010 /ادرا بصری خداوناد را باه صاراحت
نفی کرده است ،و ثانی اا ،ادرا خداوند مستلزم احاااۀ علمای مادر بار م َ
ادر و در نتیجاه
ِ
مستلزم محدود بودن خداوند و امری محال است .از اینرو نمیتاوان خادا را ادرا

کارد؛ اماا

میتوان او را رؤیت نمود.
علمای شیعه از دیرباز با اندیشۀ رؤیت خداوناد مخالفات ورز یاده و آن را غیار ممکان و
باا دانستهاند .شیخ مفید قائالن به امکان رؤیت الهی را محکوم به کفر دانسته و بار آن اسات
که اعمال عبادی آنان باا است و پرداخت زکات باه آناان جاایز نیسات (شایخ مفیاد،0101 ،
و .)95سید مرتضی نیز رؤیت الهی را به هر شک محال دانسته و آیات مورد استناد ارفداران
رؤیت نظیر آیۀ  010سورۀ اعراف و آیۀ  20ساورۀ قیاماه را تأویا کارده اسات (ساید مرتضای،
 ،0029ج ،0و.)25-28
شیخ اوسی در کتاب کالمی خود ائقتصاد گفته است که رؤیت خداوند با چشم جاایز
نیست؛ چون شرط رؤیت مقاب بودن بیننده با مرئی و مح آن است و تا چیزی در مقاب چشم
انسان قرار نگیرد ،دیده نمی شود .اگر مرئی جسم باشد ،باید خود آن و اگر رن

باشد،بایست

مح آن ،مقاب بیننده قرار داشته باشد؛ چون جسم ،جوهر و متکی به خود است؛ پس به مح
و موضوع نیاز ندارد و رن

 ،عرض وابسته به جا و موضاوع اسات و باه محا نیااز دارد .اگار
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شی در حکم مقاب باشد ،باز رؤیت میشود؛ یعنی چیزی ،غیرمستقیم باه وسایلۀ آیناه و یاا باه
وسیلۀ دیگری ،از پشت سر دیده شود .هیچکدام از این ها دربارۀ خداوند صادق نیست؛ ز یرا او
جسم و جسمانی نیست (اوسی ،0111 ،و.)10
این مقاله در مقام پاسخ به این سئوال است که منظور از رؤیت خداوند چیست و چگوناه
این امر با مادی نبودن خدا سازگاری دارد؟ پاسخ این سئوال از دیدگاه دو مفسر و متکلم کهن و
جر یان ساز یعنی شایخ اوسای (متاوفی 191ق) صااحب تفسایر التیباان و ابومنصاور ماتر یادی
(متوفی 000ق) بنیادگزار فرقه ماتر یدیه و مؤلف تأویالت اه السن بررسی و مقایسه میشود.

 .2بررسی آیات ناظر به بحث رؤیت الهی
در چند آیۀ قرآن کر یم از رؤیت خداوند توسط پیامبر و نیز از نظر کردن افاراد در قیامات
به پروردگارشان سخن رفته اسات .ایان آیاات معرکاۀ آرا مفساران شاده و در اای دورانهاای
مختلف ،هر مفسر به فراخور تأم و تدبر خود و نیز دیدگاههای کالمای و اعتقاادی اش نظاری
ارائه کرده است.
ب
َ
ْ
ب
ْ
ْ
ب
از جملۀ آیات راجع به رؤیت الهی ،آیۀ  99سورۀ بقره استَ « :و ِإذ لت َْ ي بملس ل ْا نىؤ ِم َا
َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ً َ َ َ َ ْ ب ب َّ َ ب َ ْ ب َ ب
الص ِعُة َوأنت َْ ه ْنظ باو َ » .در این آیاه از زباان قاوم موسای(ع)
لك َت ناى الل ج ا َمذِهلَ
گزارش شده است که شرط ایمان آوردن خود را دیدن آشکار خداوند قرار داده-اند.

در کتاب مقدس (سفر خروج )00:00 ،آمده است« :خداوند مانند کسی که باا دوسات
خود سخن میگوید ،با موسی رو در رو گفت و گو میکرد» .نیز این که «موسی باه خداوناد
عرض کرد :مجد و جالل خود را به من نشان بده .خداوند فرمود :من شاکوه خاود را از برابار
تو عبور میدهم .من نخواهم گذاشت ،چهرۀ مرا ببینی؛ چون انسان نمی تواند مرا ببیناد و زناده
بماند؛ پس دست خود را بر میدارم که قفای مارا ببینای؛ اماا چهارۀ مارا نخاواهی دیاد» (سافر
خروج .)08:00 ،بنابراین ،سابقه رؤیت خدا به تورات باز میگردد (نک :رشاید رضاا،0099 ،
ج ،0و ،022-020ج ،5و.)078-015
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 .1 .2بررسی آیۀ «أرنی انظر الیک»

َ َْ ب َ
اینک آیۀ «أ َِني أنظ ْا ِإل ْمى »(اعراف )010 /که در زمینۀ رؤیت خدا مورد استشهاد قارار
گرفته است ،در دیدگاهی شیخی اوسی و ماتریدی مقایسه می شود.

 .1 .1 .2دیدگاه شیخ طوسی دربارۀ آیۀ «أرنی»

شیخ اوسی در ابتدا به بیان معنای لغت رؤیت و نظر و جهره در آیاه پرداختاه؛ ساپس آن
را تفسیر کرده است .او گفته است که اص معنای رؤیت ،دیدن به وسیلۀ چشم است و رؤیات
با قلب به معنای علم پیدا کردن است .جهر نیز به معنای ظاهر شدن در بین مردم پس از مخفی
َّ
َّ َ
بودن است .عبارت « ََت ن َاى الل َ » بر ضرورت رؤیت آشکار دئلت ندارد؛ ز یرا گاهی رؤیت
به صورت غیر جهر است؛ مانند رؤیت در خواب و رؤیت باا قلاب؛ ولای قاوم موسای گفتناد:
َّ َ
َّ ْ ً
« ََت ن َاى الل َ َج َا »؛ یعنی مقصودشان رؤیت با چشم بود؛ نه در عالم فکر و خیال.
ِّ َ َ ْ ب َ
به نظر می رسد ،عبارت « ََب أ َِني أنظ ْا ِإل ْم » درخواست قوم موسی باوده کاه از زباان
آن حضرت بیان شده است .بسیاری از مفسران بر آناند کاه ایان درخواسات قاوم موسای کفار
بوده است؛ چرا که رؤیت خداوند را مجاز دانستهاند .در مقابا  ،عادهای دیگار گفتهاناد ،ایان
مطالبه کفر نبوده است؛ بلکه آن رؤیتی کفر است که مقتضی تشبیه باشد؛ ولی به اجمااع علماا
این درخواست بنی اسرائی برای رؤیت ،کافرانه بوده است؛ بدان جهت کاه رد و انکاار پیاامبر
خدا بود و هر که او را رد کند ،کافر است.

ا
جهارة» مرباوط
برخی از مفسران معتقدند ،تقدیم و تأخیری در جمله وجود دارد و قیاد «

به «قول» است؛ یعنی بهصورت «و إذ لتَ ج ا لا نؤما ل َت ناى الل »؛ اما اکثار مفساران
«جهرة» را از صفات رؤیت میدانند و نظر شیخ اوسی نیز همین است؛ ز یرا تر ظاهر ساخن
و قائ شدن به تقدیر تقدیم و تأخیر ضرورتی ندارد (اوسی ،0115 ،ج ،0و.)292-291
 .2 .2 .2دیدگاه ماتریدی در زمینۀ آیۀ «أرنی»

ابومنصور ماتر یدی دربارۀ این آیه گفته است ،عدهای آیه را سخن هفتااد نفار برگزیاده از
قوم موسی میدانند که گفتند رسالت و تورات تو را تصدیق نمیکنیم ،مگار آنکاه خداوناد را
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واضح ببینیم و به ما خبر دهد که تورات را بر تو نازل کارده اسات .ایان احتماال را نیاز مطار
ا
ساخته است که شاید متعلق ایمان ،نه تورات و رسالت موسای ،بلکاه الوهیات خداوناد باشاد و
درخواستشااان چناین بااوده اساات کااه شاارط عبودیات و اااعاات از خداونااد را دیادن عینای او
برشمردهاند.
عدهای از مفسران این آیه را دلی نفی رؤیت پروردگاار دانساتهاند؛ ز یارا درخواسات قاوم
موسی موجب گرفتار شدنشان به صاعقه گشت و اگر رؤیات مجااز باود ،مساتوجب عاذاب و
عقوبت نمیشدند؛ اما از نظر ماتر یدی این آیه نه تنها دئلت بر نفی رؤیت نادارد ،بلکاه اثباات
کنندۀ آن است؛ ز یرا زمانی که از موسی علیهالسالم رؤیات پروردگاار را خواساتند ،موسای(ع)
آنها را نهی نکرد و نگفت که چنین درخواستی نکنید .همچنین حضرت موسی(ع) زماانی کاه
از پروردگار درخواست رؤیت نمود ،خداوند وی را نهی نکرد؛ بلکه فرمودََ « :إ ْاس َىت َُ َّا َم َل َنى ب
ِِ
َ َ َ
َ ََ ْلن ه َا ِاني» «اگر کوه در جای خود باقی ماند ،آنگاه مرا خواهی دید» .اگر دیدن وعده داده

شده ،مجاز و ممکن نبوده است .محال است ،خداوند موسی را نهی نکناد؛ ز یارا اگار رؤیات
امکان نداشت ،درخواست آن کفر بود و درخواستکننده باید نهی و ارشاد میشد.
دلی دیگر ،این که در روایات چنین آمده است که وقتی از رساول اکارم(و) پرسایدند،

آیا پروردگارمان را میبینیم؟ رسولالله از این سئوال نهای نکردناد و پرساشگار را نیاز مؤاخاذه
نفرمودند .پس چرا درخواستکنندگان از موسی (ع) به صاعقه دچار شدند؟ علت ایان عاذاب
محتوای سئوال نبوده؛ بلکاه نیات ساؤالکننادگان موجاب نازول عاذاب شاده اسات؛ چارا کاه
قصدشان دانستن و درخواست واقعی نبوده است؛ بلکه از روی عناد و لجبازی ایان درخواسات
را مطر کردند؛ یعنی پرسش آنان نه استرشادی؛ بلکه ا
تعنتی بوده است (ماتر یدی ،2119 ،ج ،0
و .)197-199
آیۀ دوم ناظر به رؤیت ،آیۀ  010سورۀ اعراف است .این آیه گویا ادامۀ داستان ذکار شاده
در آیاۀ  99سااورۀ بقااره و نتیجاۀ اجاباات درخواساات قااوم موسای از سااوی آن حضاارت اساات.
موسی(ع) از خدا دیدار روی او را می خواهد و پاسخ «لن ترانی» می شنود .این آیاه و مفااد آن
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معرکۀ آرای مفسران شده و دئلتهای گوناگون و گاه متعارض از آن برداشت کردهاند .شایخ
اوسی و ابومنصور ماتر یدی نیز هر یک به نوبه خود به زوایای مختلف این آیه پرداختهاند.
شیخ اوسی مینویسد :موسی(ع) وقتی به میقات آمد ،از خداوند خواست خود را نشاان
دهد تا به او نظر کند .مفسران در پی جویی علت این درخواست موسی ،با وجود اینکه رؤیات
خداوند به وسیلۀ حواس ممکن نیست ،اختالف نظر دارند و سه نظر در این زمینه دادهاند:
نظر اول ،این است که درخواست موسی در واقع درخواست قاومش باود؛ ناه خاود وی؛
َبْ ب
َ َ
َ ب ْ َ َ َّ َ
َّ ْ ً
شاهدش گفتار قوم اوست که گفتند« :ل ْا نؤ ِم َا لك ََتى ن َىاى اللى َ َج َىا » و «أه ِللنى ِبتى َ َعىل
ه َ
الَف بء ِم َّن » که ای آن درخواست را منتسب به سفیهان قومش میکند.
نظر دوم ،این است که موسای (ع) درخواسات علمای ضاروری را نماود کاه در آخارت

حاص میشود؛ نه در دنیا ،تا بدین وسیله شبهات و افکار سست را از خاود براارف ساازد .بار
ْ
ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ه َ
ىك ب َم ْ
مىل»
ف
ال
ب
ىح
ص
ِ
ِ
این اساس رؤیت به معنای «علم» است؛ همانند آیاه «ألىَ هىا كمىف َعىل َ ب ِ
ِ
(فی  .)0 /پیامبران مجاز بودهاند ،آنچه را که برارفکننادۀ وسوساهها و افکاار باوده اسات ،از
خداوند بپرسند؛ چنانکه ابراهیم(ع) از پروردگارش درخواسات رؤیات زناده شادن مردگاان را
ِّ َ
ْ
َ َ ب
نمودََ « :ب أ َِ ِني ك ْمف ه ْحيِ ال َت ْله »(بقره.)291 /
نظر سوم ،این است که موسی(ع) درخواست نشانهای از نشانههای قیامت را در ایان دنیاا
نمود و هیچ شکی در تحقاق آن در آخارت نداشات .ایان نظار ،شابیه نظار دوم اسات .حسان
ا
بصری ،ربیع و سدی گفتهاند :موسی درخواست رؤیت باا چشام نماود؛ ولای باه صاورت غیار
تشبیه و پاسخ «لن ترانی» پاسخی بود ،مبنی بر اینکه نه در دنیاا و ناه در آخارت چناین رؤیتای
صورت نخواهد گرفت؛ ز یرا «لن» دئلت بر نفی ابد دارد.
َ ْ َ َ َّ َ َ ب َ َ ْ َ َ
ااني» ،این است که وقتی باقی ماندن کوه در جای خود
ه
نتیجۀ «َ ِإ ِ استُا مل ن ََلن ِ
در حال تکه تکه شدن محال است ،رؤیت نیز محال خواهد بود؛ ز یرا محاال اسات ،چیازی در
ا
ِآن واحد هم متحر باشد ،هم ساکن .همیناور نتیجۀ معلق بر محال نیز محاال خواهاد باود.
ا
معنای «تجلی رب» ظهور رب از ار یق آیات و نشانههای اوست که در کوه برای حاضاران در
آنجا نمود پیدا کرد و موجب قطعه قطعه شدن کوه گشت.
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شماری از مفسران نیز گفتهاند ،اگر موسی ارادۀ رؤیت باا چشام را داشات ،مایگفات:
َ
ک» یا «أرنی َن َ
فسک» .عالوه بر این ،به کسانی که قائ به جواز رؤیت هستند ،می توان:
« ِأرنی
ِ
ب ب
اگر موسی از امری مجاز سئوال نمود ،پس از چه چیزی توبه کرده است؟ « ى سىبح ن هبىت
إلم »؛ پس چارهای نیست ،جز ایان پاساخهاا کاه ذکار شاد (اوسای ،0115 ،ج ،1و-901
.)907
ماتر یدی با دیدگاهی متفاوت از شیخ اوسی به آیه نگر یسته و نتایج دیگاری از آن گرفتاه
است .وی با نقد دیدگاهی که درخواست موسی را ناظر به الب قاومش بارای رؤیات خداوناد
قلمداد کرده و آن را درخواست شاخص موسای (ع) نمایداناد ،تصار یح دارد ،ایان قاول بعیاد
ِّ َ
َْ ب َ َ
است؛ ز یرا اگر اینگونه باود نمایگفاتََ « :ب أ َِ ِنىي أنظىا ِإل ْمىك»؛ بلکاه مایگفات« :أَِىَ
ينظاو إلمىك» (ماتر یدی ،2119 ،ج ،9و .)1در اینجا دیدگاه ماتر یدی مخالف باا نظار شایخ
اوسی است که درخواست رؤیت الهی را ناه خواساتۀ موسای (ع) کاه خواساتۀ قاوم او دانساته
است.
ماتر یدی همچنین این قول را رد کارده اسات کاه موسای(ع) از پروردگاارش درخواسات
رؤیت آیات و دئئ کرده بود ،نه درخواست رؤیت وی و آن را بعید دانسته است؛ به این دلیا
که خداوند به میزان کافی نشانهها و آیات خود را به آنان ارائه کرده باود؛ از ایان رو ،نیاازی باه
غیر آن نداشاتند؛ مانناد عصاایی کاه وقتای باه سان

اصاابت مایکارد ،از آن دوازده چشامه

میجوشید و در یا را میشکافت و دشمن را نابود میساخت و ید بیضاا و آیاات و نشاانههاای
دیگر؛ بنابراین موسی درخواست رؤیت نمود و باید متذکر شد کاه اعتقااد باه تحقاق رؤیات در
َ ب ب َْ
ب
ب
آخرت نزد اها سانت واجاب اسات .دلیا ایان اعتقااد آیاۀ «ال ه ْد َِكى ب األ ْب َصى بَ َوِ َىل بي ْىد َُِ
َْ
األ ْب َصى ََ) است .اگر خداوند دیدنی نبود ،نفی ادرا دیگر حکمت و وجهی نداشت .خداوند
در قیامت دیده میشود؛ ولی ادرا

نمیشود.
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َ
ِّ َ
َ َ
هاامچن این درخواساات موس ای (ع) کااه « ََب أ َِ ِنىىي أنظىىا ِإلمىىك» درصااورتی کااه رؤی ات

غیرممکن باشد ،بر جه آن حضرت دئلت دارد و کسی که نسبت به خداوناد جاها اسات،
امکان ندارد ،در مقام رسالت و نبوت قرار گیرد و امانتدار وحی الهی باشد.
دلی دیگر این که خداوند متعال موسی را نهی نکرد و مأیوسش ننمود؛ در حاالی کاه در
موارد و موضوعاتی دیگر خداوند حضرت نو و حضرت آدم و پیامبران دیگر را نهای و عتااب
نموده است و اگر رؤیت امکان نداشت ،این درخواست به کفر منجر میشد.
ماتر یدی در ادامه و به جهت تقویت نظر خود به روایات تشبیهی رایج در میان اه سانت
ٌ
ََ بنلا ب
استناد کرده است ،از جمله این که در ذی آیۀ  29سورۀ یونس «ل َّلِ َيا َأ َ
الح َْ َن َو ِن َي َع »
ِ ِ
در چند روایت این «ز یاده» به «النظر الی الله» تفسیر شده است .همچنین این روایت نبوی کاه
« هإنلَ ستاو َّ
َبلَ يلم الُم مة كت هاو الُتا لملة البدَ ال هضى مل ؛ شاما پروردگارتاان را روز
قیامت خواهید دید؛ چنان که ماه را شاب چهاارده مایبینیاد»( .احماد بان حنبا  ،0101 ،ج،1
و092 ،091؛ بخاری ،0110 ،ج ،9و ،18ج ،8و.)075
نکتۀ دیگر این که موسی(ع) درخواست رؤیت نمود تا قدر و مقاام خاود را نازد خداوناد
بداند یا این که خداوند به موسی امر نمود ،این درخواست را مطر کناد تاا مردماان جاواز ایان
درخواست یا رؤیت را در یابند .شاید کسی بپرسد ،اگر سئوال و درخواست موسی بر اساس امار
الهی بوده ،پس علت توبۀ او چیست؟ در پاسخ به این پرسش گفته می شود ،این توبه بر اسااس
عادت مردم است که در حوادث هولنا

توبه میکنند؛ بدون این که گنااهی را مرتکاب شاده

باشند یا به سبب مشاهدۀ جالل و عظمت الهی ندای توبه و تجدید ایمان سرمیدهناد ،هرچناد
کاری که مستوجب توبه باشد انجام نداده باشند.
اگر پرسیده شود ،خداوند به چه کیفیتی دیده میشود؟ میگوییم :بال کیف؛ یعنی بادون
وصف قیام ،قعود ،اتکا  ،تعلق ،اتصال ،انفصال ،مقابله ،مادابره و قصار ،ااول ،ناور ،ظلمات،
سکون ،تحر  ،مجانست ،تباین ،خارج بودن ،دخول ،و هر معنایی که در وهم آید یاا عقا آن
را تعیین کند؛ ز یرا خداوند برتر از آنهاست.
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حسن بصری گفته است ،موسی از پروردگارش الب رؤیت نمود؛ اما در زمان نامناسب.
موسی اعتراف به رؤیت داشت؛ ولی آن را در دنیا خواست؛ در حالی که این دنیاا تحما آن را
َ
ََ َ َ َ َ َ
ندارد .نمیبینی که فرمودِ َ« :إ ِ ْاستُ َّا َمل ن ب َ ََ ْىلن ه َا ِانىي» یعنای کاوه در برابار رؤیات بااقی
ِّ ب ب
نمیماند ،آنگاه تو چگونه در این دنیا باقی خواهی ماناد؟ از ایان رو موسای گفاتِ « :إنىي ه ْبىت
إ َل ْم َك َو َأ َن َأ َّو ب ا ْل بت ْؤمن َ
ما» (ماتر یدی ،2119،ج ،9و.)7-1
ِِ
ِ
اباابائی چنین برداشتی از رؤیت را ظااهری و عواماناه شامرده و درخواسات آن توساط
موسی(ع) در مقام پیامبری اولوالعزم را دور از شأن او دانسته است .وی معتقد است کاه رؤیات
مطر شده در قرآن چیزی غیر از رؤیت بصری و حسی بوده و یک در و شعور است که باا
آن حقیقت و ذات هر چیز در میشود .در واقع یک علم ضروری خاو است کاه در قارآن
کر یم از آن تعبیر به رؤیت و لقا شده و مختص بندگان صالح خداست که در قیامات باه آناان
اعطا میگردد و در میان کتب الهی ،در قرآن برای نخستین بار از چنین علمی نسبت به خداوند
سخن به میان آمده است (اباابائی ،0107 ،ج ،8و.)205-208
 .2 .2بررسی آیۀ «ما کذب الفؤاد ما رأی»

َ َ
َ
ب
َ َ َّ
این آیه در سوره نجم قرار دارد و سیاق آیه چنین استَ ََّ َ« :عن َت َدل * َل َ ب ْل َس ْم ِا
َ
ََ
ََب
َأ ْو َأ ْعن * ََ َم ْوَ إل َع ْبده م َأ ْوَ * م َك َِ َب ْال بف ب
ؤاع مى ََأى * أَتت بَونى ب َعلى مى َيىاى * َو لُ ْىد
ِِ
ِ
ْ َ َ َّ ب ْ َ ْ
َ
َ ًَ بْ
ْ َ ْ َ ِّ ْ َ َ
َْ ْ َ ْب َْ
ْ
َ
ََ بآه ن َّْلة أذاى * ِعند ِسدَ ِ التنت * ِعندِ جنة التموى * ِإذ يَش الَدَ م يَشى * مى ناَ
ْب
ْ
َ
ََ
ال َب َص با َو م طَ * لُ ْد ََأى ِم ْا آي ِف ََ ِّب ِ الل ْباى» (نجم)08-8 /
 .1 .2 .2دیدگاه شیخ طوسی دربارۀ آیۀ «ما رأی»

شیخ اوسی دربارۀ این آیه بیشتر به نق آرا مفسران پرداخته و نوشته است :درباارۀ آیاۀ
«م َك َِ َب ْال بف ب
ؤاع م ََأى» ،ابنعباس گفته است ،رسول اکرم(و) پروردگارش را با قلبش رؤیات
نموده است؛ اما ابنمسعود ،عائشه و قتاده برآناند که پیامبر(و) جبرئیا را در صاورت اصالی
دید .حسن بصری گفته است :یعنی مقدرات الهی و ملکوت خداوند را دیاد .نیاز گفتاه اسات
که پیامبر اکرم(و) با رو خود به آسمان عروج کرد و جسمش در زمین بود .اکثر مفساران و
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مشهور اخبار و اصحاب ما معتقدند ،خداوند جسام وی را زناده و ساالم باائ بارد تاا ملکاوت
آسمانها و آنچه را خداوند ذکار کارده اسات ،مشااهده کارد؛ باا دو چشام خاود و در حالات
بیداری؛ نه در حال خواب و عالم رؤیا .تفاوت میان دیدن در بیاداری باا دیادن در خاواب ایان
است که در خواب ،تصویر چیزی را در قلبش میبیند و توهم میکند که به چشم دیده اسات؛
َ
ََب
درحااالی کااه در بیااداری ادراکااش بااه واسااطه چشاام حقیقاای اساات« .أَتت بَونىى ب » یعناای
«أفتجادلونه»؛ آیا با او بحث و جدال میکنید ،در این که خداوند را با قلابش دیاده اسات و یاا
آیات الهی را و معجزات الهی را .خداوند میفرمایاد :قلاب او آنچاه را باا چشامان خاود دیاد،
تکذیب نکرد؛ بلکه تصدیقش نمود (اوسی ،0115 ،ج ،5و.)127-129
 .2 .2 .2تفسیر ماتریدی در زمینۀ آیۀ «ما رأی»

َ
َ
َ َ َ ْبَ
ماتریدی می گوید :برخی در آیۀ « َم كِب الفؤ باع َم ََأى» گفته اندَ « ،رأی» یعنی « َع ِل َام»
َ َ ً بْ
ََ
و رؤیت کنایه از علم است؛ ولی این معنا با آیۀ « َولُ ْىد ََ بآه ن َّْلىة أذ َىاى» ناساازگار اسات؛ ز یارا
تصور تحصی علم مجدد صحیح نیست .آنچه نزد ما اص است ،این است که مقصاود ،دیادن
َ َ ً ب
ََ َ
ْب
ََ
آیات بوده است ،به دلی آیۀ «لُ ْد ََأى ِم ْا َآي ِف ََ ِّب ِ الل ْب َاى» و نیز آیۀ « َولُ ْىد ََ بآه ن َّْلىة أذىاى».
حسن بصری گفته ،منظور آیه این اسات کاه پیاامبر(و) عظمات خادا را دیاده و ابان مساعود
معتقد است که منظور آیه دیدن جبرئی با چشم بوده است .برخای معتقدناد ،نبای اکارم (و)
پروردگارش را با چشم دید؛ ولی این سخن برخالف وعدۀ رؤیت در آخرت اسات کاه بار پایاۀ
کتاب و سنت متواتر اثبات شده است .اگار پروردگاارش را دیاده باود ،نیاازی باه دیادن آیاات
بزرگتر (آیاته الکبری) نداشت؛ ز یرا مشاهدۀ آیات زمانی ئزم است که معرفت از ار یق اجتهااد
باشد و در صورت مشاهده و رفع موانع ،احتیاجی به اجتهاد و استدئل نیست؛ مگر گفته شاود،
مراد ،رؤیت رب با قلب بوده است؛ همانااور کاه در خبار نیاز آماده اسات ،حضارت رساول
ب
فرمودَ« :أيت هماهما بُلبي» (دوبار با قلبم پروردگارم را دیدم) و در برخای اخباار آماده اسات:
«أم بعمن َا؛ و أم بفؤاعى َُد َأيت ماهما» (با چشامانم ناه ،ولای باا قلابم دوباار خداوناد را
دیدهام( .نک :قاضی عیاض ،0115 ،ج ،0و.)057

| 63

تفس تطبی
ژپوهشاهی یر قی

سال سوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،9316شمارۀ پیاپی6

منتها عالمه اباابایی می گوید ،این رؤیت با قلب و فؤاد ،ناظر به نوعی ادرا

شاهودی

و علم حضوری است که برای بندگان خاو خدا حاص می-شاود .ادراکای شاهودی کاه ناه
زاییدۀ حس و بصر است و نه محصول فکر و خیال؛ بلکه نوعی علم حضوری و شهودی اسات
(نک .اباابائی ،0107 ،ج ،05و.)01-25
 .4 .2بررسی آیۀ «الی ربها ناظرة»

ٌ
ٌ
دو آیۀ « بو بج ٌ
له َي ْل َم ِئ َِ ن ِض َا * إل ََ ِّب نى ِم َا » (قیامه )20-22 /مهمتر ین و ماورد توجاه

تر ین آیات قرآن دربارۀ رؤیت الهی در قیامت است .مفسران و صاحب نظاران مختلاف باه ایان
آیات پرداخته و دربارۀ مراد از آنها آرا گوناگونی ابراز داشته اند .هامچناین ایان آیاات معرکاۀ
آرا صاحبان فرق مختلف از معتزله و اشاعره تا امامیه و ماتر یدیه گشته است .اشاعره در اثباات
امکان رؤیت خداوند در آخرت به این آیه استناد کرده اند .در مقاب  ،معتزلاه و امامیاه برآناناد
که دئی عقلی و نقلی متعدد اثبات میکند ،رؤیت خداوند با چشم سر چاه در دنیاا و چاه در
آخرت محال است (نک :علوی مهر و خوشفر ،0052 ،و.)20-7
 .1 .4 .2تبیین شیخ طوسی دبارۀ آیۀ «الی ربها ناظرة»

ٌ
شیخ اوسی در تبیین عبارت « ِإل ََ ِّب ن ِم َا » ،بر آن است که «نااظرة» در اینجاا یعنای
منتظر رسیدن نعمت و ثواب پروردگارش است .نظر یعنی چرخاندن حدقۀ چشم جهت رؤیات.
ٌَ َ َ َ
ِّ
ٌ
گاهی نیز نظر به معنای انتظار است؛ مانند آیۀ « َو ِإني بم ْا ِسلة ِإل ْم ِ َْ ِب ِد َّي َة َن ِم َا » (نما  )09/و
ْ
ب َ
گاهی به معنای انتظار خیر و نفع است؛ مانند « َوال َي ْنظ با ِإل ْىم ِ َْ َي ْىل َم ال ُِم َم ِىة» (آل عماران.)77/
یعنی رحمت خداوند به آنها نمیرسد و گاه نظر به معنای مقابله است؛ مانند مناظره و تناظر.
حتی اگر بپذیر یم ،نظر به معنای رؤیت به کار رفتاه اسات ،ماراد از آن مایتواناد رؤیات
ثواب پروردگار باشد؛ ز یرا ثواب که شام انواع لذات مایشاود ،قابا رؤیات اسات .مفسارانی
همچون مجاهد ،حسن بصری ،ابوصالح ،سعید بن جبیر و ضحا

گفتهاند ،مراد ،نظر به ثواب

الهی است .نظیر همین رأی از علی علیهالساالم نیاز روایات شاده اسات .اها لغات باین نظار

بررسی تطبیقی رؤ یت خدا در تفسیر شیخ طوسی و تفسیر ماتر یدی | 63

خشمنا

و نظر رضایتمندانه تفاوت گذاشتهاند .در حالی که رؤیت ،قابلیت اضافه شادن باه

خشم یا رضایت را ندارد؛ بنابراین نظر معادل رؤیت نیسات .رؤیات ،ادرا
فقط در مورد اجسام یا جوهر یا رن

باا چشام اسات و

امکان پذیر است .هامچناین از شاروط «مرئای» ،مقابا

بودن است که در مورد خداوند تعالی غیر ممکن است (اوسی ،0115 ،ج ،01و.)055 – 058
شیخ اوسی یکی از معانی «نظر» را برگرداندن چشم سر بهسوی شای قابا رؤیات ،باه
الب دیدن دانسته ،نه خود دیدن؛ چنانکه ابرسی و مالفتحالله کاشانی نیز بیان میدارند ،اگار
نظر متعلق به عین باشد ،مفید الب رؤیت است؛ نه خود رؤیت و هرگاه متعلق باه قلاب باشاد،
مفید الب معرفت است( .ابرسی ،0072 ،ج ،01و 910؛ کاشانی ،0009 ،ج ،01و.)89
همین معنا در کالم برخی از لغویان نیز به چشم میخورد .ابنمنظور از قول جوهری نق
میکند ،نظر به معنای « ه
هممل الش ء ب َلعما» است( .ابنمنظاور ،0119 ،ج ،9و .)209ابنفاارس
نیز دربارۀ اص نظر بر آن است که همۀ معانی نظر به یک معنا بازمیگردد و آن منتظر چیزی و
منتظر دیدن چیزی بودن است؛ سپس در معنای آن وسعت داده شاده اسات (ابنفاارس،0121 ،
ج ،9و.)111
بر همین اساس ،شیخ اوسی با تأکید بیان داشته است که هرگز معنای حقیقی این کلماه
رؤیت نیست؛ بلکه الب رؤیت است و برای اثبات این نظر نیز دو شاهد از کاالم عارب آورده
است :نخستین این که عرب میگوید« :نظاف ال ال ا َلىَ أَه» کاه اگار در اینجاا نظار باه
معنای رؤیت باشد ،تناقض در کالم به وجود میآید؛ ز یرا این که «به هالل نگاه کردم ،ولی آن
را ندیدم» ،بیمعناست؛ اما اگر نظر به معنای الب رؤیت باشد ،صحیح است؛ ز یرا مایگویاد،
میخواستم هالل را ببینم ،ولی آن را ندیدم.
شاهد دوم ،این که عرب گوید« :م نلت أنظا الم َت َأيت ؛ بیوقفاه دیادنش را الاب
خود شی  ،غایات بارای خاودش قارار
میکنم تا این که آن را ببینم» .در این عبارت نمیشودِ ،
بگیرد؛ بنابراین «نظر» در اینجا به معنای رؤیت نیست؛ بلکه بهمعنای الب رؤیت است.
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 .2 .4 .2نظر ماتریدی راجع به آیۀ «الی ربها ناظرة»

ماتر یدی دربارۀ این آیه نظری مخالف با نظر شیخ اوسی دارد .وی معتقاد اسات ،چاون
َ
ٌ
آیۀ « بو بج ٌ
له َي ْل َم ِئ َِ ن ِض َا » بر وصول به غایت سرور و کرامت و لذت تا سرحد ظهاور عالئام در
َ
َ َ
ٌ
چهره دئلت دارد ،در مورد آیۀ « ِإل ََ ِّب نى ِم َا » هیچ موضعی باقی نمیماند ،جز ایان کاه باه
حقیقت نظر منصارف باشاد؛ بناابراین ،آن اثبااتکننادۀ قاول باه رؤیات اسات .رسام و شایوۀ
پادشاهان چنین است که از مردمان در حجاب باشند؛ اما وقتی به یک فرد نزدیک شوند ،دیگار
خود را مخفی نمیکنند و در حجاب قرار نمیگیرند .این تر احتجاب برای خالیاق از دیگار
اکرامهای ملوکانه برتر است؛ پس جایز است ،خداوند نیز اولیا خود را با نظر به خاویش اکارام
ا
نماید و آنان را مورد تفض قرار دهد و مسرور سازد (ماتر یدی ،2119 ،ج ،01و.)015
ماتر یدی در ادامه با نق نظری که شایخ اوسای نیاز ارفادار آن اسات ،بیاان داشاته کاه
ممکن است« ،ناظرة» به انتظار ثواب منصرف باشد؛ چنان که برخای از مفساران گفتهاناد .نیاز
ممکن است ،مراد نظر به اکرامهای الهی باشد .همچنین ممکان اسات ،ماراد ورا آن اکارام و
آنچه با چشم میبیند ،باشد و احتماال دارد ،معناایش نظار باه امار پروردگاار باشاد؛ چاون هام
احتمال انصراف آیه به حقیقت نظر هست و هم انصراف به کرامات .کسی نمیتواند نظر را در
کرامات منحصر کند و حقیقت رؤیت را الیائبد نفی نماید؛ چون آیاه در رؤیات ظهاور دارد.
در صورت عدم امکان اقامۀ دلی بر احالۀ آیه به رؤیت ،دلی قطعی نیاز بار انصاراف باه انتظاار
کرامت وجود ندارد؛ بنابراین ،آیه هرچند دئلت بر وجوب رؤیت ندارد ،در جواز رؤیات اسات
(ماتر یدی ،2119 ،ج 01و.)090 -091
 .3 .5 .2تمایز میان رؤیت و ادراک خداوند

خداوناد

یکی از ابتکارات ماتر یدی در ایان بحاث ،تماایز نهاادن میاان رؤیات و ادرا
ب ب
است .وی با تکیه بر آیۀ «ال به ب ب
ب َ
دَک األبص ََ» (انعام )010 /بیان داشاته کاه
دَك األبص َ و ِل ي ِ
ِ
در این آیه ادرا خداوند نفی شده است ،نه رؤیت او .ادرا مستلزم احااه یافتن بار چیازی
محدود است و خداوند محدود نیست؛ پس نمیتوان او را ادرا

کرد .وی تصار یح دارد ،ایان
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آیه ادرا

را نفی می کند؛ اما رؤیت را اثبات میکند؛ زیرا اگر خداوند قاب رؤیت نباشاد ،در

آن صورت نفی ادرا
کننده بر ادرا

هم حکمتی نخواهد داشت .ادرا

اسات کاه مساتلزم احاااه ادرا

شونده است؛ اما رؤیت مساتلزم چناین احاااهای نیسات و ممکان اسات کاه

انسااان چی ازی را کااه حااد ناادارد و ماااهیتش شااناختنی نیساات ،ببینااد (ماتر ی ادی ،2119 ،ج،1
و01-010؛ همو ،0575 ،و.)82-81
در مقاب این نظر ،شیخ اوسی با ارائۀ شواهدی از زبان عربای ،ادرا

باا بصار را هماان

رؤیت دانسته و به خالف ماتر یدی ،ایان آیاه را نیاز ناافی رؤیات الهای باه شامار آورده اسات.
اوسی معتقد است ،خداوند در این آیه خود را با نفی ادرا

دیگران نسبت به خود مد کرده

است و هر آنچه نفی آن برای خدا ستایش اوست ،اثبات آن برای او نقاص اسات و خداوناد از
هر نقصی ا
مبراست .در واقع استدئل شیخ اوسی در تببین این آیه و دئلات آن بار نفای رؤیات
الهی بر چهار بنیان استوار است :الف) خداوند متعال در این آیه خود را از ار یاق در ناشادن
از ناحیه ماسوی ستوده است .ب) ادرا

مطر شده در این آیه همان رؤیت است .ج) هرگااه

مد خداوند به نفی چیزی از او وابسته باشد ،اثبات آن چیز برایش نقص به شامار مایآیاد .د)
ذات الهی از هر نقصی ا
منزه است؛ پس رؤیت او هم که به فحوای این آیه نقاص بارای اوسات
محال است (اوسی ،0115 ،ج ،1و229-221؛ همو ،0111 ،و.)12

 .3نتایج
هر دو مفسر موافقند که رؤیت خداوند در دنیا با چشم غیارممکن اسات .شایخ اوسای
رؤیت خداوند را با چشم در آخرت نیز نااممکن دانساته؛ ولای ماتر یادی موافاق امکاان رؤیات
خداوند در آخرت با چشم است .ماتر یدی این رؤیت را بال کیاف دانساته اسات .در حکایات
حضرت موسی و تقاضای رؤیت الهی ،میان شیخ اوسی و ماتر یدی اختالف نظر وجاود دارد.
شیخ آن درخواست را نق قول دانسته است؛ اما ماتر یدی معتقد است ،این مطالباه ،درخواسات
خود موسی(ع) بوده و دئیلی نیز مبنی بر ادعای خود اقامه کرده است.
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با وجود دیدگاه تنزیهی ماتر یدی دربارۀ صفات خباری کاه در آثاار مختلاف خاود بادان
اشاره کرده ،اما وی معتقاد اسات ،مؤمناان ،خادا را در قیامات رؤیات خواهناد کارد .اگرچاه
ماتر یدی در این باره تنها ادلۀ نقلی را ذکر کارده اسات ،اماا اساتدئل عقلای ماتر یادیان در ایان
زمینه همان است که اشاعره نیز بیان داشتهاند .بار پایاۀ نگارش ایشاان ،تنهاا اماور معادوم قابا
رؤیت نیستند و هر آنچه موجود است ،اعم از جواهر و اعراض همگای رؤیات پذیرناد و چاون
َّ
خداوند نیز موجود است ،متعلق رؤیت قارار مایگیارد .ادلاۀ نقلای ماتر یادی در اثباات امکاان
رؤیت خداوند متعال در قیامت ،آیاتی از قرآن کر یم و نیز چند روایت است .وی به درخواسات
قوم موسی(ع) برای رؤیت خدا استناد کرده و معتقد اسات ،هماین کاه موسای(ع) درخواسات
قومش را برای رؤیت خدا رد نکرد ،دئلت بر ممکن بودن آن دارد .در تفسیر آیۀ «اَنى انظىا
الم »(اعراف )010 /نیز به نقد نظر کسانی پرداخته است که معتقدند موسی(ع) در این آیاه از
خدا رؤیت خودش را الب نکرد؛ بلکه رؤیات نشاانهها و ادلاهای را خواسات کاه باه آن دیاده
شود .از نظر ماتر یدی چنین وجهی بعید است؛ چرا که موسای(ع) پیشتار نشاانههایی همچاون
عصا و ید بیضا دیده بود .پس آنچه وی الب کرد ،حقیقت رؤیت خدا بود؛ اماری کاه از نظار
ماتر یدی در آخرت قاب تحقق است و البته چگونگی آن با عقا بشاری قابا ادرا

و تفسایر

نیست .وی همچنین روایاتی را که در منابع اه سنت در باب جواز رؤیت خداوند نقا شاده،
ذکر کرده و با استناد به آنها مفاد این روایات را اص و مبنایی و غیر قاب عدول دانسته است.
ماتر یدیان رؤیت خدا را از لوازم جسمی آن پیراسته ،معتقدند ،رؤیت خدا بادون مکاان و
جهت و بدون اتصال شعاع و فاصله مکانی میان بیننده و خداوند و امثال آن تحقاق مای پاذیرد؛
بصاری خادا را مساتلزم

اما این دیدگاه باه تنااقض مای انجاماد؛ چاون ،از ساویی آناان ادرا
محدودیت در َ
مدر  ،و محال می دانند و از سویی دیگر ،لاوازم جسامانی رؤیات را نفای مای
کنند .باید از آنان پرسید ،مرادشان از رؤیت ،چگونه رؤیتی است .اگر بگویند ،رؤیت قلبای یاا
چیزی مانند آن باشد ،نه رؤیت بصری ،در این صاورت ساخن ماتر یادیان پاذیرفتنی اسات و از
ظاهر عبارت برخی از ایشان نیز چنین چیزی بر میآید؛ اما مشک اینجاست که در این صاورت
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ا
ا
اوئ ،چنین رؤیتی به آخرت اختصاو ندارد و در دنیا نیز امکانپذیر است؛ ثانیا ،ساخن صار یح
بسیاری دیگر از ماتر یدیان این است که منظور آنان از رؤیت ،فقط رؤیت با چشام سار اسات و
چنین رؤیتی را نمی توان از لوازم آن دانست.

ماتر یدی ،میان رؤیت و ادرا خداوند تمایز نهاده است .وی با تکیه بار آیاۀ «ال بهدَ بكى ب
ِ
ب ب
ب َ
دَک األبصى ََ» (انعام )010 /بیان داشته که در این آیه ادرا خداوند نفی شده
األبص َ و ِل ي ِ

است ،نه رؤیت او .ادرا

مستلزم احاااه یاافتن بار چیازی محادود اسات و خداوناد محادود

نیست؛ پس نمیتوان او را ادرا

کرد .وی تصر یح دارد ،این آیه ادرا

را نفی ،اما ،رؤیات را

اثبات میکند؛ زیرا اگر خداوند قاب رؤیت نباشاد ،در آن صاورت نفای ادرا
نخواهد داشت .ادرا

است که مساتلزم احاااه ادرا

کنناده بار ادرا

هام حکمتای

شاونده اسات؛ اماا

رؤیت مستلزم چنین احااهای نیست و ممکن است ،انسان چیزی را که حاد نادارد و مااهیتش
شناختنی نیست ،ببیند.
در مقاب  ،شیخ اوسی همچون دیگر علمای شیعه و به تبعیت از احادیث و ارشادات ائمۀ
معصوم (ع) رؤیت خداوند را چه در دنیاا و چاه در آخارت نفای کارده و آن را در تعاارض باا
توحید دانسته و استدئلهایی نیز برای آن آورده است .این حقیقتی است کاه از جملاه در بیاان
امیرالمؤمنین (ع) متجلی شده است؛ آنگاه که مردی خطیاب از ایشاان پرساید ،آیاا تاا باه حاال
حضرت پرودگار را دیدهای .امام (ع) پاسخ گفت ،من پروردگاری را که نبینم ،نمی پرستم؛ اماا
چگونگی رؤیت او چنین است که او را به چشم سر نتوان دید؛ بلکاه باا چشام قلاب و باه ناور
ایمان می توان او را دید (کلینی ،0090 ،ج ،0و.)008 ،58

 .4منابع
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قرآن کر یم

 .2ابنفارس ،احمد بن فارس بن زکر یا ،معجم مقاییس اللغ  ،تحقیق عبدالسالم هارون ،بیروت ،دار الجی  0121 ،ق
 .0ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،قم ،ادب الحوزة  0119ق
 .1احمد بن حنب  ،مسند ائمام احمد بن حنب  ،بیروت ،دار صادر 0101 ،ق
 .9اشعری ،علیبناسماعی  ،مقائت ائسالمیین واختالف المصلین ،تحقیق هلموت ر یتر ،ویسبادن0581/0111 ،م
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 .01پورجوادی ،نصرالله ،رؤیت ماه در آسمان ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی0079 ،ش
 .00جوهری ،اسماعی بن حماد ،الصحا تاج اللغ و صحا العربی  ،تحقیق احمد عبدالغفور عطا  ،بیروت ،دارالعلم
للمالیین0587 /0117 ،
 .02رازی ،فخرالدین ،کتاب ائربعین فی اصول الدین ،حیدرآباد دکن0090 ،
 .00منتجب الدین رازی ،علیبن بابویه ،الفهرست ،تحقیق سید جالل الدین محدث ارموی ،قم0099 ،ش
 .01راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غر یب القرآن ،قم ،نشر الکتاب0111 ،
 .09رشید رضا ،سیدمحمد ،تفسیر القرآن الحکیم المشتهر بتفسیر المنار ،قاهرة ،دار المنار0517/0099 ،
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 .07اباابائی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم0107 ،ق
 .08ابرسی ،فض بن حسن ،مجمع البیان لعلوم القرآن ،تهران ،ناصرخسرو0072 ،ش
 .05اوسی ،محمد بن حسن ،ائقتصاد الهادی إلی ار یق الرشاد ،قم :مطبع الخیام0111 ،
 .21همو ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی ،بیروت ،دار احیا التراث العربی0115 ،
 .20همو ،الفهرست ،تحقیق جواد قیومی ،قم ،موسسۀ نشر الفقاهه0107 ،ق
َ
َ
 .22علوی مهر ،حسین و خوش فر ،محسن« ،معناشناسی تحلیلی آیه " ِإلی َر ِاب َها ن ِاظ َرة"» ،فصلنامۀ مطالعات تفسیری ،ش،09
زمستان  0052ش

 .20سید مرتضی علم الهدی ،علی بن حسین ،رسائ الشر یف المرتضی ،قم ،دارالکتاب0075 ،ش
 .21قاضی عیاض یحصبی ،ابوالفض  ،الشفا بتعر یف حقوق المصطفی ،بیروت ،دارالفکر0588/0115 ،م
 .29قرشی ،عبدالقادر ،الجواهر المضیئ فی ابقات الحنفی  ،تحقیق عبدالفتا محمد حلو ،قاهرة ،دارالکتب العربی  ،بیتا
 .29قزوینی رازی ،عبدالجلی  ،نقض :بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض ،تحقیق سید جالئلدین
محدث ارموی ،تهران0098 ،ش
 .27کاشانی ،مالفتحالله ،تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،تهران ،کتابفروشی علمی0009 ،ش
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 .28کتاب مقدس (کتب عهد عتیق و عهد جدید) ،مکتبه ئهوت0521 ،
 .25کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،تهران 0090ش
 .01ماتر یدی ،ابومنصور محمد بن محمد ،تأویالت أه السن  ،تحقیق مجدی باسلوم ،بیروت ،دار الکتب العلمی 2119م
 .00همو ،کتاب التوحید ،تحقیق فتح الله خلیف ،استانبول ،المکتب ائسالمی 0575 ،م
 .02معرفت ،محمد هادی ،التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،مشهد ،الجامع الرضوی للعلوم ائسالمی 0077 ،ش
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