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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-Al-

Sunna (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. 
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 یدیماتر ریو تفس یطوس خیش ریخدا در تفس تیرؤ یقیتطب یبررس

 1غالمحسین اعرابی

 2سعید زعفرانی زاده
 

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

  چکیده
تمه و  انیسخن به مخ ا به  امتیاز نظر کردن در ق زیخ اون  و ن تیرؤ از  میقرآن کر  یۀدر چن  آ آمت / استت  مجسه

هه  را کته « اللته  یت»و  «وجه اللته» رینظ یریپن اشتن  و تعابیجسم و اعضا و جوارح م یدارا انیرا همچون آدم خ اون مشبه
بتر آن  هیتمعتزلته و امام ،کردن   در مقابل یم حملآنها  یااهر یمعنا به خ ا به کار رفته است، ۀقرآن دربار  ا یآ یدر برخ

دو مفستر و   گا/یتد  یقیبا روش تطب یاله تیرؤ  ،مقاله نیشود  در ایم  /ینه جسم و جهت دارد و نه د  یبودن  که ذا  بار
و  هیت یماتر  ۀفرقت ادگتذاریق( بن888 ) ی یتاتر و ابومنصتور م بتانیالت ریق( صاحب تفست164 ) یطوس خیش یعنیمتکلم 
و ارشتادا   ثیتاز احاد  تیو به تبع عهیش یعلما گریهمچون د  یطوس خیاست  ش ش / یبررس «السنة لاه ال یتأو »مؤلف 

 زیتن ییهتادانسته و استت الل  یبا توح یو آن را مناف رفتهیو چه در آخر  نپذ ایخ اون  را چه در دن تی)ع( رؤ نیائمه معصوم
 یبه اتاهر برختزمینۀ رؤیت الهی اما در  ،گراستهیتنز  ی یاگرچه در مباحث توح ی یآورد/ است  در مقابل، ماتر  نآ یبرا

 تیترؤ  امتتیو معتقت  استت کته مؤمنتان، خت ا را در ق رفتهیرا پذ امتیخ اون  در ق تیتمسک کرد/ و رؤ  ا یو روا ا یآ
 ینفت ی یتاست  آنچته ماتر  فیت بال کیرؤ  نیو اصطالحاً ا ستیمشخص ن تیرؤ  نیا تیفیکبه نظر او، البته  خواهن  کرد

  یاله تیادراک خ اون  و احاطه بر اوست و نه رؤ  ،کرد/
 

 اهل السنة ال یتأو  ،ی یابومنصور ماتر  ان،یتب ریتفس ،یطوس خیش ،یصفا  خبر ،یاله تیرؤ  :گاندواژیکل
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 مقدمه. 1
و  شادهیو دنبال م استمطر   یدر جامعه اسالم یرگاهیخداوند د  تیپرسش درباره رؤ 

است که در لغت باه  «یرأ»مصدر فع   ت،یآن ابراز شده است. رؤ بارۀ در یگوناگون اتینظر 
؛ ابان 201، و9، ج0117 ،ینظر کردن با چشم و دل دانسته شده است )جوهر ای دنید  یمعنا

کاه اسات  ر کاردهذکا یساه معنا تیارؤ  یبارا ی(. راغب اصافهان81و، 9، ج0119منظور، 
عقا  )راغاب  قیااز ار  دنیاو د   یاوهام و تخ ۀباا قاو  دنیاحس، د  ۀبا قو  دنیند از: د اعبارت
 زیاو ن امبریاخداوند توساط پ تیرؤ از  میقرآن کر  ۀی(. در چند آ215-218، و0111 ،یاصفهان

هه  انیاساخن باه م روردگارشانبه پ امتینظر کردن افراد در روز ق امه و مشابِّ آماده اسات. مجسِّ
وجاه » ریانظ یریپنداشاتند و تعااب یجسم و اعضا و جوار  ما یدارا انیخداوند را همچون آدم

آنها  یظاهر یمعنا بهقرآن درباره خدا به کار رفته است،  اتیآ یرا که در برخ «الله دی»و  «الله
آخارت را بااور  زیان و نجهاا نیاچشام، در ا اخدا با تیرؤ به  و بر اساس آن، کردند یم حم 

جسام و جهات  ،یبار آن بودناد کاه ذات باار هیو معتزله و امام هیداشتند. در مقاب  آنان، جهم
 ؛داستان بودنادهم دیتوان خدا را با چشم سر د  ینم که نیدر ا انیشود. معتزل یمن دهیدارد و د ن

؛ 201،209، و0111 ،ی)اشاعر داشاتندخداوند با چشم دل و شهود اختالف  تیاما در باب رؤ 
 (.019، و0، ج0087 ،یشهرستان

 زمیناۀدارناد، در  یهایکاامال تنز  یدگاهیاد  یخداشناس زمینۀ که در به رغم آن انیدیماتر 
امکاان و ضارورت  باارۀاند. آنان درشده  یقا امتیخدا در روز ق تیو به رؤ  یندگراآخرت نق 

 ۀادلا ۀیاخود تنها بر پا یدیابومنصور ماتر اند. تمسک جسته یو نقل یعقل ۀخداوند به ادل تیرؤ 
و تنهاا از  ارائاه نکارده یاساتدئل عقلا دگاه،یاد  نیاا یخداوند است و برا تیبه رؤ   قائ ،ینقل

آشکار  یابوالحسن اشعربر خالف  ؛استبهره برده  یادله نقل  یو تحل هیتوج در یاستدئل عقل
بار  زین را یو استدئل یعقل  یاست، دئ  ثیو احاد  اتیآ یکه ظاهر برخ ی  نقلیکه افزون بر دل

 روانیاتوجاه داشات کاه پ دیاکارده اسات. البتاه با یآورده و از آن دفااع عقلاتأیید رؤیت خدا 
اساتدئل  نیابه ا زیاند. اشاعره نسود برده زین یخدا از استدئل عقل تیامکان رؤ  یبرا یدیماتر 



 13 | یدیماتر ریو تفس یطوس خیش ریخدا در تفس تیرؤ یقیتطب یبررس
 

 

 

است کاه  نیمعروف است، استناد کرده اند. مفاد استدئل مزبور ا «وجودال  یدل»که به  ،یعقل
متعلاق  یو هرآنچه موجود است، اعم از جواهر و اعاراض، همگا ستندین یدنیتنها امور معدوم د 

، و 0، ج 0551 ،ی)نسف ردیگیقرار م تیموجود است، متعلق رؤ  زیو چون خداوند ن نداتیرؤ 
 یکه خاود بار مارام اشاعر یراز نیکه فخرالد ستنجا(. جالب آ81، و 0080 ،ی؛ بزدو101

 زمیناه نیادر ا یدیماتر  شهیخود را از اند تیاعتراض کرده و حما یموضوع به و نیدر ا ،است
، مقدماه محقاق، و 0575 ،یدیا؛ ماتر 058، و 0090 ،یراز نیاعالم داشته اسات )فخرالاد

05-11.) 
و  نادا یاقا زیو ادرا  تماا تیارؤ  انیام ات،یاظااهر آ یبه مقتضاا انیدیحال ماتر  نیا با
 یاۀدر آ می، قارآن کار اوئا  رایز  د؛یآیاما او به ادرا  ما نم ؛کرد تیخدا را رؤ  توانیم ،معتقدند

« ََ ْبص 
َ
َِک ْاأل ْد َل يب ِب َب َو  ْبص 

َ
َِك ب ْاأل ْد خداوناد را باه صاراحت  ی( ادرا  بصر010 / انعام«)ال هب

ادَر  و در نت یعلما ۀادرا  خداوند مستلزم احااا ،اا یکرده است، و ثان ینف ادرِ  بار م   جاهیم 
اماا  ؛خادا را ادرا  کارد تاوانینم رونیمحال است. از ا یمستلزم محدود بودن خداوند و امر

 نمود. تیاو را رؤ  توانیم
ممکان و  ریاو آن را غ دهیاخداوناد مخالفات ورز  تیرؤ  اندیشۀبا  ربازیاز د  عهیش یعلما

را محکوم به کفر دانسته و بار آن اسات  یاله تیقائالن به امکان رؤ  دیمف خیاند. شباا  دانسته
، 0101 د،یامف خی)شا ساتین زیو پرداخت زکات باه آناان جاا استآنان باا   یکه اعمال عباد

مورد استناد ارفداران  اتیرا به هر شک  محال دانسته و آ یاله تیرؤ  زین یمرتض دی(. س95و
 ،یمرتضا دیکارده اسات )سا  یارا تأو  اماهیق ۀساور  20 ۀیاعراف و آ ۀسور  010 ۀیآ رینظ تیرؤ 

 (.25-28، و0، ج0029
 زیخداوند با چشم جاا تیکه رؤ  گفته استخود ائقتصاد  یدر کتاب کالم یاوس خیش

در مقاب  چشم  یزیو مح  آن است و تا چ یبا مرئ نندهیمقاب  بودن ب تیشرط رؤ  ونچ ؛ستین
 ستیبا،آن و اگر رن  باشد خود دیبا ،جسم باشد یشود. اگر مرئ ینم دهید  رد،یانسان قرار نگ

پس به مح   ؛به خود است یجسم، جوهر و متک چونقرار داشته باشد؛  نندهیب مقاب  ،مح  آن
دارد. اگار  ازیاندارد و رن ، عرض وابسته به جا و موضاوع اسات و باه محا  ن ازیو موضوع ن
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باه  ایاو  ناهیآ ۀلیباه وسا میرمستقیغ ،یزیچ یعنی ؛شودیم تیباز رؤ  ،در حکم مقاب  باشد  یش
او  رایز  ؛ستیخداوند صادق ن ۀدربار  ها نیاز ا کدامچیه دیده شود.سر  شتاز پ ،یگرید  ۀلیوس

  (.10، و0111 ،ی)اوس ستین یجسم و جسمان
و چگوناه  ستیخداوند چ تیاز رؤ  منظوراین مقاله در مقام پاسخ به این سئوال است که 

دو مفسر و متکلم کهن و  دگاهید از  سئوال نیاپاسخ دارد؟  ینبودن خدا سازگار یامر با ماد نیا
 یدیاو ابومنصاور ماتر  باانیالت ریق( صااحب تفسا191 ی)متاوف یاوسا خیشا یعنیساز  انیجر 

 .شودبررسی و مقایسه می اه  السن  التیو مؤلف تأو  هیدیماتر  قهفر  ادگزاریق( بن000 ی)متوف

 یاله تیناظر به بحث رؤ اتیآ یبررس .2
 اماتیاز نظر کردن افاراد در ق زیو ن امبریخداوند توسط پ تیرؤ  از میقرآن کر  ۀیچند آ در

 یهاادوران یآرا  مفساران شاده و در اا ۀمعرکا اتیاآ نیاسات. ارفته ابه پروردگارشان سخن 
 یاش نظار یو اعتقااد یکالما یهادگاهید  زیهر مفسر به فراخور تأم  و تدبر خود و ن ،مختلف

 ارائه کرده است.
لس » :بقره است ۀسور  99 ۀیآ ،یاله تیبه رؤ  راجع اتیآ ۀجمل از َْ ي  مب ْلتب ِإْذ  ب ىْؤِمَا  َو َلْا نب

وَ   اب َْ َهْنظب ْنتب
َ
ةب َوأ َُ َب الصَّ ِع ْهلب َِ َذ

َ
م ََ َ  َجْ َاً   تَّ  َنَاى اللَّ ََ )ع( یاز زباان قاوم موسا هیاآ نیا در. «َلَك 

 اند. -آشکار خداوند قرار داده دنیآوردن خود را د  مانیشرط ا که است گزارش شده
که باا دوسات  یخداوند مانند کس» آمده است:( 00:00 در کتاب مقدس )سفر خروج،

باه خداوناد  یموس» که نیا زین«. کردیرو در رو گفت و گو م یبا موس د،یگو یخود سخن م
مجد و جالل خود را به من نشان بده. خداوند فرمود: من شاکوه خاود را از برابار  :کردعرض 

و زناده  نادیتواند مرا بب یچون انسان نم ؛ینیمرا بب ۀچهر  ،. من نخواهم گذاشتدهمیتو عبور م
)سافر  «دیاد  یمارا نخاواه ۀاماا چهار  ؛ینایمارا بب یکه قفا دارمیپس دست خود را بر م ؛بماند

، 0099رضاا،  دیرشا :کنگردد )یم به تورات باز رؤیت خداسابقه ابراین، بن(. 08:00خروج، 
 (.078-015، و5، ج022-020، و0ج
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 «انظر الیک أرنی». بررسی آیۀ 1. 2
ْا ِإَلْمى »اینک آیۀ  ْنظب

َ
ني أ َِ

َ
( که در زمینۀ رؤیت خدا مورد استشهاد قارار 010اعراف/ «)أ

 گرفته است، در دیدگاهی شیخی اوسی و ماتریدی مقایسه می شود. 

 «أرنی»ۀ یآ دربارۀ یطوس خیشدیدگاه . 1. 1. 2
آن ساپس  ؛پرداختاهدر آیاه  هنظر و جهر  و تیلغت رؤ  یامعنبیان در ابتدا به  یاوس خیش

 تیاچشم است و رؤ  ۀلیبه وس دنید  ت،یرؤ  یاکه اص  معناو گفته است است.  را تفسیر کرده
 یمردم پس از مخف نیدر ب شدنظاهر  یابه معن زیکردن است. جهر ن دایعلم پ یابا قلب به معن

تَّ  َنَاى اللَّ َ ». عبارت بودن است  تیرؤ  یگاه رایز  رد؛ندادئلت آشکار  تیبر ضرورت رؤ  «ََ
گفتناد:  یقاوم موسا یولا ؛باا قلاب تیدر خواب و رؤ  تیجهر است؛ مانند رؤ  ریبه صورت غ

َ  َجْ َا ً » تَّ  َنَاى اللَّ  .الینه در عالم فکر و خ ؛با چشم بود تیرؤ  قصودشانم یعنی ؛«ََ
ْا ِإَلْم » عبارتبه نظر می رسد،  ْنظب

َ
ني أ َِ

َ
بِّ أ باوده کاه از زباان  یدرخواست قوم موس «ََ

کفار  یدرخواسات قاوم موسا نیاند کاه اااز مفسران بر آن یاریشده است. بس انیآن حضرت ب
 نیاا ،انادگفته گارید  یاعاده ،اند. در مقابا خداوند را مجاز دانسته تیبوده است؛ چرا که رؤ 
به اجمااع علماا  یول ؛باشد هیتشب یکفر است که مقتض یتیؤ بلکه آن ر ؛مطالبه کفر نبوده است

 امبریابدان جهت کاه رد و انکاار پ ؛کافرانه بوده است ت،یرؤ  یبرا  یاسرائ یدرخواست بن نیا
 خدا بود و هر که او را رد کند، کافر است. 

مرباوط « جهارةا » دیادر جمله وجود دارد و ق یریو تأخ میتقد، از مفسران معتقدند یبرخ
إذ  لتَ ج ا  لا نؤما ل  َت  ناى الل »صورت به یعنیاست؛ « قول»به  اما اکثار مفساران  ؛«و
تر  ظاهر ساخن  رایاست؛ ز  نیهم زین یاوس خیو نظر ش دانندیم تیرا از صفات رؤ « جهرة»

 (.292-291، و0، ج0115 ،یندارد )اوس یضرورت ریو تأخ میتقد ریتقدو قائ  شدن به 

 «أرنی»در زمینۀ آیۀ  یدیماتر  دگاهید. 2. 2. 2
از  دهیارا سخن هفتااد نفار برگز  هیآ یاعده گفته است، هیآ نیا بارۀدر یدیماتر  ابومنصور

کاه خداوناد را مگار آن ،میکنینم قیکه گفتند رسالت و تورات تو را تصد دانندیم یقوم موس
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مطار   زیااحتماال را ن نیاو به ما خبر دهد که تورات را بر تو نازل کارده اسات. ا مینیواضح بب
ق ا دیکه شا است هساخت خداوناد باشاد و  تیابلکاه الوه ،یموسانه تورات و رسالت  ،مانیمتعلا

او  یناایع دنیااو اااعاات از خداونااد را د  تیااکااه شاارط عبود  اساات بااوده نیدرخواستشااان چناا
 اند.برشمرده

درخواسات قاوم  رایاز  ؛اندپروردگاار دانساته تیرؤ  ینف  یرا دل هیآ نیاز مفسران ا یاعده
مساتوجب عاذاب و  ،مجااز باود تیاموجب گرفتار شدنشان به صاعقه گشت و اگر رؤ  یموس

بلکاه اثباات  ،نادارد تیرؤ  ینه تنها دئلت بر نف هیآ نیا یدیاما از نظر ماتر  ؛شدندیعقوبت نم
)ع( یموسا ،پروردگاار را خواساتند تیارؤ  السالمهیعل یکه از موس یمانز رایآن است؛ ز  ۀکنند

کاه  ین)ع( زماایحضرت موس نیچن. همدینکن یدرخواست نینکرد و نگفت که چن یآنها را نه
اَّ َمَل َنى ب »بلکه فرمود:  ؛نکرد یرا نه ینمود، خداوند و تیاز پروردگار درخواست رؤ  َُ ِإِ  اْسىَت ََ

ْلَن َهَااِني ََ وعده داده  دنی. اگر د «دید  یآنگاه مرا خواه ،ماند یخود باق یدر جا کوهاگر « »ََ
 تیااگار رؤ  رایاز  ؛نکناد یرا نه یخداوند موس ،محال است است. شده، مجاز و ممکن نبوده

 .  شدیو ارشاد م ینه دیکننده بادرخواست آن کفر بود و درخواست ،امکان نداشت
 ،دندیاکارم)و( پرسا از رساول یکه وقتاست آمده  نیچن اتیدر روا که نیا ،گرید   یدل

مؤاخاذه  زیاگار را ننکردناد و پرساش یال نهائو س نیالله از ارسول م؟ینیبیپروردگارمان را م ایآ
عاذاب  نیا)ع( به صاعقه دچار شدند؟ علت ا یکنندگان از موسنفرمودند. پس چرا درخواست

چارا کاه  اسات؛ کننادگان موجاب نازول عاذاب شادهساؤال تیان کاهبل ؛ال نبودهئو س یمحتوا
درخواسات  نیاا یعناد و لجباز یبلکه از رو است؛ نبوده یقصدشان دانستن و درخواست واقع

ت ؛یپرسش آنان نه استرشاد یعنی ؛را مطر  کردند ، 0، ج 2119 ،یدیبوده است )ماتر  یبلکه تعنا
 (.197-199و 

داستان ذکار شاده  ۀادام ایگو  هیآ نیاعراف است. ا ۀسور  010 ۀیآ ت،یدوم ناظر به رؤ  ۀیآ
آن حضاارت اساات.  یاز سااو  یاجاباات درخواساات قااوم موساا ۀجاایبقااره و نت ۀسااور  99 ۀیاادر آ
و مفااد آن  هیاآ نیشنود. ا یم «یلن تران»خواهد و پاسخ  یاو را م یرو داری)ع( از خدا د یموس
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 خیاند. شاگوناگون و گاه متعارض از آن برداشت کرده یهاشده و دئلت نمفسرا یآرا ۀمعرک
 اند. پرداخته هیآ نیمختلف ا یایبه نوبه خود به زوا کیهر  زین یدیو ابومنصور ماتر  یاوس

از خداوند خواست خود را نشاان  ،آمد قاتیبه م یت)ع( وقی: موسسدینو یم یاوس خیش
 تیارؤ  کهنیبا وجود ا ،یدرخواست موس نیعلت ا ییجو  یدهد تا به او نظر کند. مفسران در پ

 اند:دادهزمینه  نینظر دارند و سه نظر در ا اختالف ست،یحواس ممکن ن ۀلیخداوند به وس
 ؛یناه خاود و ؛در واقع درخواست قاومش باود یدرخواست موساین است که  ،اولنظر 

ىَ  َجْ ىَا ً »شاهدش گفتار قوم اوست که گفتند:  ى  َنىَاى اللَّ تَّ ََ ْؤِمَا َلَك  َعىَل أَ »و « َلْا نب ََ نى  ِبتى   ْ ِللب هب
َف  ءب ِمنَّ  َه  .  کندیقومش م هانیدرخواست را منتسب به سفای آن که « ال
را نماود کاه در آخارت  یضارور یلما)ع( درخواسات ع یاست که موسا نی، ادومنظر 

شبهات و افکار سست را از خاود براارف ساازد. بار  لهیوس نیتا بد ا،ینه در دن ؛شودیحاص  م
ْصىح ِب اْلِفمىِل » هیاهمانند آ ؛است« علم» یابه معن تیاساس رؤ  نیا

َ
ىَك ِبم به ََ َعىَل  ََ َْ َهىَا َكْمىَف  َلى

َ
« أ

از  اسات، ها و افکاار باودهوسوساه ۀکننادبرارفرا که آنچه  ،اندمجاز بوده امبرانی(. پ0 / ی)ف
زناده شادن مردگاان را  تیا)ع( از پروردگارش درخواسات رؤ میکه ابراهچنان ؛خداوند بپرسند

ْحيِ اْلَتْله » :نمود ِني َكْمَف هب َِ
َ
بِّ أ  (.  291 /رهبق«)ََ

 ایادن نیاا را در امتیق یهااز نشانه یا)ع( درخواست نشانهیموس، این است که سومنظر 
نظار دوم اسات. حسان  هیشاب ،نظار نیادر تحقاق آن در آخارت نداشات. ا یشک چینمود و ه

دا  عیرب ،یبصر  ریاباه صاورت غ یولا ؛باا چشام نماود تیدرخواست رؤ  یاند: موسگفته یو س 
 یتایرؤ  نیو ناه در آخارت چنا ایانه در دن کهنیبر ا یمبن ،بود یپاسخ «یلن تران»و پاسخ  هیتشب

 ابد دارد.  یدئلت بر نف« لن» رایصورت نخواهد گرفت؛ ز 
ْلَن َهااِني» ۀجینت ََ ََ اَّ َمل َن ب  َُ ِإِ  اْسَت خود  یماندن کوه در جا یباق یاست که وقت نیا ،«ََ

در  یزیاچ ،محاال اسات رایز  ؛محال خواهد بود زین تیرؤ  ،در حال تکه تکه شدن محال است
ق بر محال ن ۀجینت اورنیهم ساکن. هم ،آِن واحد هم متحر  باشد محاال خواهاد باود.  زیمعلا

حاضاران در  یاوست که در کوه برا یهاو نشانه اتیآ قیظهور رب از ار « رب یتجلا » یامعن
 کرد و موجب قطعه قطعه شدن کوه گشت.  دایآنجا نمود پ
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 :گفاتیما ،باا چشام را داشات تیرؤ  ۀاراد یاگر موس ،اندگفته زیاز مفسران ن یشمار
 می توان: ،هستند تیکه قائ  به جواز رؤ  یبه کسان ،نیعالوه بر ا«. َنفَسک یأِرن» ای «َک یأِرن»

جاز س یاز امر یاگر موس بىتب »توبه کرده است؟  یزیپس از چه چ ،وال نمودئم   ى   سىبح ن  هب
-901، و1، ج0115 ،یهاا کاه ذکار شاد )اوساپاساخ نیاجز ا ،ستین یاپس چاره ؛«إلم 
907.) 

از آن گرفتاه  یگارید  جیو نتا ستهینگر  هیبه آ یاوس خیمتفاوت از ش یدگاهیبا د  یدیماتر 
خداوناد  تیارؤ  یرا ناظر به الب قاومش بارا یکه درخواست موس یدگاهیبا نقد د  یاست. و

 دیاقاول بع نیاا ،دارد حیتصار  ،دانادی)ع( نما یقلمداد کرده و آن را درخواست شاخص موسا
ىا ِإَلْمىَك »: گفاتیباود نما گونهنیاگر ا رایز  ؛است ْنظب

َ
ِنىي أ َِ

َ
بِّ أ أَِىَ : »گفاتیبلکاه ما ؛«ََ

 خیمخالف باا نظار شا یدیماتر  دگاهید  نجای(. در ا1، و9، ج2119 ،یدی)ماتر « ينظاو  إلمىك
قاوم او دانساته  ۀ)ع( کاه خواسات یموسا ۀرا ناه خواسات یاله تیاست که درخواست رؤ  یاوس

 است.
)ع( از پروردگاارش درخواسات یکاه موساکارده اسات رد  قول را نیا نیهمچن یدیماتر 

 است؛ به این دلیا  دانسته دیو آن را بع یو تینه درخواست رؤ و دئئ  کرده بود،  اتیآ تیرؤ 
باه  یازیان ؛ از ایان رو،خود را به آنان ارائه کرده باود اتیها و آنشانه یکاف زانیکه خداوند به م

از آن دوازده چشامه  ،کاردیباه سان  اصاابت ما یکاه وقتا ییآن نداشاتند؛ مانناد عصاا ریغ
 یهااو نشاانه اتیاو آ ضاا یب دیو  ساختیو دشمن را نابود م شکافتیرا م ایو در  دیجوشیم
در  تیامتذکر شد کاه اعتقااد باه تحقاق رؤ  دینمود و با تیدرخواست رؤ  یموس نیبنابرا ؛گرید 

ُب اَل » ۀیااعتقااد آ نیاا  یااها  سانت واجاب اسات. دل دآخرت نز 
َِ ىْد

ىَل يب ِب َب َو ْبَصى 
َ
ى ب اأْل َِكب ْد هب

 ََ ْبَصى 
َ
نداشت. خداوند  یحکمت و وجه گریادرا  د  ینف ،نبود یدنی( است. اگر خداوند د اأْل

 .شودیادرا  نم یول ؛شودیم دهید  امتیدر ق
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نظىىا ِإَلمىىَك »)ع( کااه  یدرخواساات موساا نیچنااهاام
َ
ِنىىي أ َِ

َ
بِّ أ  تیااکااه رؤ  یدرصااورت« ََ

 ،که نسبت به خداوناد جاها  اسات یدارد و کسدئلت ه  آن حضرت باشد، بر ج رممکنیغ
   باشد. یاله یدار وحو امانت ردیدر مقام رسالت و نبوت قرار گ ،امکان ندارد

در  کاه یدر حاال ؛ننمود وسشینکرد و مأ یرا نه یخداوند متعال موس که نیا گرید   یدل
و عتااب  یرا نها گرید  امبرانیخداوند حضرت نو  و حضرت آدم و پ گرید  یموارد و موضوعات

  .  شدیدرخواست به کفر منجر م نیامکان نداشت، ا تینموده است و اگر رؤ 
اه  سانت  انیدر م جیرا یهیتشب اتینظر خود به روا تیدر ادامه و به جهت تقو  یدیماتر 

َي َع ٌ » ونسی ۀسور  29 ۀیآ  یدر ذ که نی، از جمله ااستناد کرده است َن  َوِن َْ لا الحب نب ََ َ
َ
يَا أ ِِ

 «ِللَّ
 کاه ینبو  تیروا نیا نیچنشده است. هم ریتفس« الله یالنظر ال»به  «ادهیز » نیا تیدر چند روا

لَ يلم الُم مة كت  هاو  الُتا لملة البدَ ال هضى مل » لَ ستاو  َبَّ شاما پروردگارتاان را روز  ؛إنه
، 1، ج0101احماد بان حنبا ، ). «دیانیبیرا شاب چهاارده ما که ماه چنان ؛دید  دیخواه امتیق

 (.075، و8، ج18، و9، ج0110 ،ی؛ بخار092، 091و
نمود تا قدر و مقاام خاود را نازد خداوناد  تی)ع( درخواست رؤ یموس که نیا گرید  ۀنکت

 نیادرخواست را مطر  کناد تاا مردماان جاواز ا نیا ،امر نمود یخداوند به موس که نیا ایبداند 
بر اساس امار  یوال و درخواست موسئاگر س ،بپرسد یکس دی. شاابندیرا در  تیرؤ  ایدرخواست 

بر اسااس این توبه گفته می شود، پرسش  نیدر پاسخ به ا ست؟یاو چ ۀتوبپس علت  ،بوده یاله
را مرتکاب شاده  یگنااه که نیبدون ا ؛کنندیکه در حوادث هولنا  توبه ماست  عادت مردم

هرچناد  ،دنادهیسرم مانیا دیتوبه و تجد یندا یجالل و عظمت اله ۀب مشاهدبه سب ایباشند 
 د.نکه مستوجب توبه باشد انجام نداده باش یکار

بادون یعنی  ف؛ی: بال کمییگو یم شود؟یم دهید  یتیفیخداوند به چه ک ،شود دهیپرس اگر
ظلمات،  ااول، ناور،، تعلق، اتصال، انفصال، مقابله، مادابره و قصار،  قعود، اتکا ام،یوصف ق

عقا  آن  ایا دیکه در وهم آ یایخارج بودن، دخول، و هر معن ن،یسکون، تحر ، مجانست، تبا
 برتر از آنهاست.  دخداون رایکند؛ ز  نییرا تع
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اما در زمان نامناسب.  ؛نمود تیاز پروردگارش الب رؤ  یموس ،گفته است یبصر حسن
تحما  آن را  ایادن نیکه ا یدر حال ؛خواست ایآن را در دن یول ؛داشت تیاعتراف به رؤ  یموس

ىْلَن َهَااِنىي»که فرمود:  ینیبیندارد. نم ََ ََ اَّ َمَل َن ب  َُ ِإِ  اْسَت  یبااق تیاکاوه در برابار رؤ  یعنای« ََ
ْبىتب » :گفات یرو موسا نیاماناد؟ از ا یخواه یباق ایدن نیآنگاه تو چگونه در ا ،ماندینم ىي هب ِإنِّ

وَّ ب ا
َ
َن  أ

َ
ْؤِمِنمَا ِإَلْمَك َوأ  (.7-1، و9، ج2119،یدی)ماتر « ْلتب

و عواماناه شامرده و درخواسات آن توساط  یرا ظااهر تیاز رؤ  یبرداشت نیچن یاباابائ
 تیامعتقد است کاه رؤ  یاولوالعزم را دور از شأن او دانسته است. و یامبری)ع( در مقام پیموس

در  و شعور است که باا  کیبوده و  یو حس یبصر تیاز رؤ  ریغ یزیمطر  شده در قرآن چ
خاو است کاه در قارآن  یعلم ضرور کی. در واقع شودیم ر د زیو ذات هر چ قتیآن حق

باه آناان  اماتیو لقا  شده و مختص بندگان صالح خداست که در ق تیبه رؤ  ریاز آن تعب میکر 
داوند نسبت به خ یعلم نیبار از چن نینخست یدر قرآن برا ،یکتب اله انیو در م گرددیاعطا م

 (.205-208، و8، ج0107 ،یآمده است )اباابائ انیسخن به م

 «ما کذب الفؤاد ما رأی»بررسی آیۀ . 2. 2
َتَدلَّ  »این آیه در سوره نجم قرار دارد و سیاق آیه چنین است:  ََ ََّ َعن   ل َ    َب َ ْلَسْمِا  *َب ََ

ْعن 
َ
ْو أ

َ
ْوَ  * أ

َ
م ْوَ  ِإل  ََ

َ
أى * َعْبِدِه م  أ ََ ؤاعب مى   َب اْلفب َِ وَنى ب َعلى  * م  َك َب ت  تب ََ

َ
ىْد  * مى  َيىاى أ َُ َو َل

ْذاى
ب
آهب َنََّْلًة أ ْنَت   * ََ ِ  اْلتب ََ وى * ِعْنَد ِسْد

ْ
ةب اْلَتم شى  * ِعْنَدِ  َجنَّ َْ َ  م  َي ََ ْد َِّ َش  ال َْ ََ  * ِإْذ َي مى  نا

أى * اْلَبَصاب َو م  َطَ  ََ ْد  َُ ََ  َل ْباىِمْا آي ِف  ِ  اْللب  (08-8نجم/ ) «بِّ

 «ما رأی»دربارۀ آیۀ  یطوس خیش دگاهید. 1. 2. 2
 ۀیاآ ۀبه نق  آرا  مفسران پرداخته و نوشته است: درباار  ترشیبه یآ نیابارۀ در یاوس خیش

أى» ََ ؤاعب م   َب اْلفب َِ  تیارسول اکرم)و( پروردگارش را با قلبش رؤ  ،عباس گفته استابن ،«م  َك
 یلرا در صاورت اصا  یاجبرئ )و(امبریند که پامسعود، عائشه و قتاده برآناما ابن ؛نموده است

گفتاه اسات  زیا. ندیاو ملکوت خداوند را د  یمقدرات اله یعنیگفته است:  ی. حسن بصردید 
بود. اکثر مفساران و  نیاکرم)و( با رو  خود به آسمان عروج کرد و جسمش در زم امبریکه پ
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را زناده و ساالم باائ بارد تاا ملکاوت  یخداوند جسام و ،و اصحاب ما معتقدندمشهور اخبار 
مشااهده کارد؛ باا دو چشام خاود و در حالات  ،ها و آنچه را خداوند ذکار کارده اساتآسمان

 نیادر خاواب ا دنیاباا د  یداریادر ب دنید  انی. تفاوت ماینه در حال خواب و عالم رؤ  ؛یداریب
 ؛اسات دهیکه به چشم د  کندیو توهم م ندیبیرا در قلبش م یزیچ ریاست که در خواب، تصو 

وَنىى ب » .اساات یقاایادراکااش بااه واسااطه چشاام حق یداریااکااه در ب یدرحااال َب ت  تب ََ
َ
 عناایی« أ

 ایااسات و  دهیاخداوند را با قلابش د  که نیدر ا ،دیکنیبا او بحث و جدال م ای؛ آ«أفتجادلونه»
 ،دیا: قلاب او آنچاه را باا چشامان خاود د دیارمافیرا. خداوند م یرا و معجزات اله یاله اتیآ

 (.127-129، و5، ج0115 ،ینمود )اوس قشیبلکه تصد ؛نکرد بیتکذ

 «ما رأی»در زمینۀ آیۀ  یدیماتر  ریتفس. 2. 2. 2
ى»برخی در آیۀ ماتریدی می گوید: 

َ
أ ََ َؤاعب َم   َب اْلفب َِ  «َعِلاَم » یعنی« َرَأی» گفته اند،« َم  َك

ْذىَاى» ۀیبا آ امعن نیا یول ؛از علم است هیکنا تیرؤ  و
ب
آهب َنََّْلىًة أ ََ ىْد  َُ  رایاز  ؛ناساازگار اسات «َوَل

 دنیاکه مقصاود، د  ستا نیا ،. آنچه نزد ما اص  استستین حیعلم مجدد صح  یتصور تحص
ْبَاى» ۀیآ  یدلبه  ،بوده است اتیآ ِ  اْللب بِّ ََ ى ِمْا آَي ِف 

َ
أ ََ ْد  َُ ىْد » ۀیآ زیو ن «َل َُ ذىاىَوَل

ب
آهب َنََّْلىًة أ ََ» .

و ابان مساعود  دهیاعظمات خادا را د  ، منظور آیه این اسات کاه پیاامبر)و(گفته یحسن بصر
اکارم )و(  ینبا ،معتقدناد یبرخابا چشم بوده است.   یجبرئ دنید منظور آیه معتقد است که 

 ۀیادر آخرت اسات کاه بار پا تیرؤ  ۀسخن برخالف وعد نیا یول د؛یپروردگارش را با چشم د 
 اتیاآ دنیاباه د  یازیان ،باود دهیااب و سنت متواتر اثبات شده است. اگار پروردگاارش را د کت

اجتهااد  قیئزم است که معرفت از ار  یزمان اتیآ ۀمشاهد رایز  ؛( نداشتیالکبر اتهیبزرگتر )آ
 ،مگر گفته شاود ؛ستیبه اجتهاد و استدئل ن یاجیباشد و در صورت مشاهده و رفع موانع، احت

حضارت رساول  ،آماده اسات زیاااور کاه در خبار نرب با قلب بوده است؛ همان تیرؤ  ،مراد
هما بُلبي»فرمود:  : اساتاخباار آماده  ی( و در برخادمی)دوبار با قلبم پروردگارم را د « َأيتب  ماه

َأيت  ماهما» باا قلابم دوباار خداوناد را  یولا ،)با چشامانم ناه «أم  بعمن  َا؛ و أم  بفؤاعى َُد 
 (.057، و0، ج0115 اض،یع یقاض :ک)ن. امدهید 
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 یادرا  شاهود یناظر به نوع ،با قلب و فؤاد تیرؤ  نیامنتها عالمه اباابایی می گوید، 
کاه ناه  یشاهود یشاود. ادراکا-یبندگان خاو خدا حاص  م یاست که برا یو علم حضور

اسات  یو شهود یعلم حضور یبلکه نوع ؛الیحس و بصر است و نه محصول فکر و خ ۀدییزا
  (.01-25، و05، ج0107 ،یک. اباابائن)

   «الی ربها ناظرة». بررسی آیۀ 4. 2
َِ ن ِضَا ٌ »دو آیۀ  لٌه َيْلَمِئ جب بِّ   نى ِمَا ٌ  إل *  وب و ماورد توجاه نیتر مهم (20-22/ امهی)ق« ََ

 نیااست. مفسران و صاحب نظاران مختلاف باه ا امتیدر ق یاله تیرؤ  بارۀقرآن در اتیآ نیتر 
 ۀمعرکا اتیاآ نیاا نیچناابراز داشته اند. هام یمراد از آنها آرا  گوناگون بارۀو در پرداخته اتیآ

گشته است. اشاعره در اثباات  هیدیماتر و  هیآرا  صاحبان فرق مختلف از معتزله و اشاعره تا امام
ناد ابرآن هیامعتزلاه و امام ،استناد کرده اند. در مقاب  هیآ نیخداوند در آخرت به ا تیامکان رؤ 

و چاه در  ایاخداوند با چشم سر چاه در دن تیرؤ  ،کندیمتعدد اثبات م یو نقل یعقل  یدئ  که
 (.20-7، و0052فر، مهر و خوش یک: علو نآخرت محال است )

 «الی ربها ناظرة»دبارۀ آیۀ  یطوس خیش نییتب. 1. 4. 2
بِّ   ن ِمَا ٌ  ِإل »عبارت  نییدر تب یاوس خیش  یعنای نجاایدر ا «ةنااظر »بر آن است که  ،«ََ

. تیاچشم جهت رؤ  ۀچرخاندن حدق یعنینعمت و ثواب پروردگارش است. نظر  دنیمنتظر رس
ن ِمَا ٌ » ۀیانتظار است؛ مانند آ یانظر به معن زین یگاه ََ َة  َْ ِبَ ِديَّ ْاِسَلٌة ِإَلْمِ  ي مب ( و 09)نما / «َو ِإنِّ
م َمىةِ َوال َيْنظب »مانند  ؛و نفع است ریانتظار خ یابه معن یگاه ُِ َْ َيىْلَم اْل (. 77)آل عماران/« اب ِإَلىْمِ 

 مانند مناظره و تناظر.  ؛مقابله است یاو گاه نظر به معن رسدیرحمت خداوند به آنها نم یعنی
 تیارؤ  توانادیماراد از آن ما ،به کار رفتاه اسات تیرؤ  یانظر به معن ،میر یاگر بپذ یحت

 یاسات. مفساران تیاقابا  رؤ  ،شاودیثواب که شام  انواع لذات ما رایثواب پروردگار باشد؛ ز 
مراد، نظر به ثواب  ،اندو ضحا  گفته ریبن جب دیابوصالح، سع ،یهمچون مجاهد، حسن بصر

نظار  نیشاده اسات. اها  لغات با تیاروا زیان الساالمهیعل یاز عل یأر  نیهم ریاست. نظ یاله
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اضافه شادن باه  تیقابل ،تیکه رؤ  ی. در حالاندتفاوت گذاشته مندانهتیخشمنا  و نظر رضا
ادرا  باا چشام اسات و  ،تیا. رؤ ساتین تینظر معادل رؤ  نیبنابرا ؛را ندارد تیرضا ایخشم 

مقابا   ،«یمرئا»از شاروط  نیچنار است. هامیرن  امکان پذ ایجوهر  ایفقط در مورد اجسام 
 (.055 – 058، و01، ج0115 ،یممکن است )اوس ریغ یبودن است که در مورد خداوند تعال

باه  ت،یاقابا  رؤ   یشا یسو را برگرداندن چشم سر به« نظر» یاز معان یکی یاوس خیش
اگار  ،دارندیم انیب زین یالله کاشانو مالفتح یکه ابرسچنان دن؛ینه خود د  ،دانسته دنیالب د 

قلاب باشاد،  و هرگاه متعلق باه تینه خود رؤ  ؛است تیالب رؤ  دیمف ،باشد نینظر متعلق به ع
 (.  89و ،01، ج0009 ،ی؛ کاشان 910، و01، ج0072 ،ی. )ابرساستالب معرفت  دیمف

نق   یمنظور از قول جوهرابن .خوردیبه چشم م زین انیاز لغو  یمعنا در کالم برخ نیهم
ل الش ء ب لَعما» ینظر به معنا ،کندیم فاارس (. ابن209، و9، ج0119منظاور، است. )ابن «هممه
و  یزیو آن منتظر چ گرددیمعنا بازم کینظر به  یمعان ۀاص  نظر بر آن است که هم ۀدربار  زین

، 0121فاارس، آن وسعت داده شاده اسات )ابن یسپس در معنا ؛بودن است یزیچ دنیمنتظر د 
 (. 111، و9ج

ک یاوس خیش ،اساس نیهم بر کلماه  نیا یقیحق یمعنا هرگزکه  است داشته انیب دیبا تأ
 دو شاهد از کاالم عارب آورده زینظر ن نیاثبات ا یاست و برا تیبلکه الب رؤ  ؛ستین تیرؤ 

َه: »دیگو یعرب م که نیا نینخست است: نظار باه  نجاایکاه اگار در ا« نظاف ال  ال ا  َلىَ أ
آن  یول ،به هالل نگاه کردم» که نیا رایز  د؛یآیدر کالم به وجود م ضتناق ،باشد تیرؤ  یمعنا

 ،دیاگو یما رایاست؛ ز  حیباشد، صح تیالب رؤ  یاما اگر نظر به معنا ؛معناستیب ،«دمیرا ند
 .  دمیآن را ند یول ،نمیهالل را بب خواستمیم

َأيت » گوید:عرب  که نیا ،شاهد دوم  لابادیادنش را  وقفاهیب ؛م نلت أنظا الم  َت  
خاودش قارار  یبارا تیاغا  ،یخوِد ش ،شودیعبارت نم نیدر ا .«نمیآن را بب که نیتا ا کنمیم

 است. تیالب رؤ  یامعنبلکه به ؛ستین تیرؤ  یبه معنا نجایدر ا« نظر» نیبنابرا ؛ردیبگ
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 «الی ربها ناظرة»راجع به آیۀ  یدیماتر  نظر. 2. 4. 2
چاون  ،معتقاد اسات یدارد. و یاوس خیشنظر مخالف با  ینظر هیآ نیابارۀ در یدیماتر 

َِ َن ِضَا ٌ » ۀیآ لٌه َيْلَمِئ جب سرور و کرامت و لذت تا سرحد ظهاور عالئام در  تیوصول به غا بر« وب
َ   َنى ِمَا ٌ » ۀیدارد، در مورد آ دئلت چهره بِّ ََ باه  کاه نیاجز ا ،ماندینم یباق یموضع چیه« ِإَل  

 ۀو یاسات. رسام و شا تیاقاول باه رؤ  ۀکنناداثباات ، آننیبناابرا ؛باشادمنصارف نظر  قتیحق
 گارید  ،شوند کیفرد نزد  کیبه  یاما وقت ؛است که از مردمان در حجاب باشند نیپادشاهان چن
 گاریاز د  قیاخال یتر  احتجاب برا نی. ارندیگیو در حجاب قرار نم کنندینم یخود را مخف

اکارام  شیخود را با نظر به خاو  ا یاول زیخداوند ن ،است زیبرتر است؛ پس جا لوکانهم یهااکرام
 (.015، و01، ج2119 ،یدیو آنان را مورد تفضا  قرار دهد و مسرور سازد )ماتر  دینما

کاه  داشاته انیاارفادار آن اسات، ب زیان یاوسا خیکه شا یدر ادامه با نق  نظر یدیماتر 
 . نیازاناداز مفساران گفته یکه برخا چنان ؛باشدمنصرف به انتظار ثواب « ناظرة» ،ممکن است
ماراد ورا  آن اکارام و  ،ممکان اسات چنینهمباشد.  یاله یهامراد نظر به اکرام ،ممکن است

چاون هام  ؛نظار باه امار پروردگاار باشاد شیمعناا ،دارد تماالباشد و اح ،ندیبیآنچه با چشم م
نظر را در  تواندینم یکس. نظر هست و هم انصراف به کرامات قتیبه حق هیاحتمال انصراف آ

دارد. ظهاور  تیادر رؤ  هیاآ ؛ چوندینما ینف ائبدیرا ال تیرؤ  قتیکند و حقمنحصر  کرامات
بار انصاراف باه انتظاار  زیان یقطع  یدل ت،یبه رؤ  هیآ ۀبر احال  یدل ۀدر صورت عدم امکان اقام

اسات  تیادر جواز رؤ ، ندارد تیهرچند دئلت بر وجوب رؤ  هیآ ،نیبنابرا ؛کرامت وجود ندارد
 (.090 -091و 01، ج2119 ،یدی)ماتر 

 و ادراک خداوند تیرؤ انیم زیتما. 3. 5. 2
و ادرا  خداوناد  تیارؤ  انیانهاادن م زیبحاث، تماا نیادر ا یدیاز ابتکارات ماتر  یکی

ََ » ۀیبر آ هیبا تک یاست. و َِکب األبص  د َب َو ِل يب َِكب ب األبص  د داشاته کاه  انی( ب010/ )انعام« ال هب
 یزیابار چ افتنیادرا  مستلزم احااه  .او تینه رؤ  است، شده یادرا  خداوند نف هیآ نیدر ا

 نیاا، دارد حیتصار  یاو را ادرا  کرد. و توانیپس نم ؛ستیمحدود است و خداوند محدود ن
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نباشاد، در  تیاگر خداوند قاب  رؤ زیرا  ؛کندیرا اثبات م تیرؤ  را نفی می کند؛ اما ادرا  هیآ
مساتلزم احاااه ادرا  . ادرا  اسات کاه خواهد داشتن یادرا  هم حکمت یآن صورت نف

و ممکان اسات کاه  ساتین یااحاااه نیمساتلزم چنا تیؤ اما ر ؛کننده بر ادرا  شونده است
، 1، ج2119 ،یدیاا)ماتر  ناادیبب ساات،ین یشااناختن تشیرا کااه حااد ناادارد و ماااه یزیااانسااان چ

 (.  82-81، و0575؛ همو، 01-010و
ادرا  باا بصار را هماان  ،یاز زبان عربا یشواهد ۀبا ارائ یاوس خیش ،نظر نیمقاب  ا در

باه شامار آورده اسات.  یالها تیارؤ  ینااف زیارا ن هیاآ نیاا ،یدیدانسته و به خالف ماتر  تیرؤ 
نسبت به خود مد  کرده  گرانیادرا  د  یخود را با نف هیآ نیخداوند در ا ،معتقد است یاوس
او نقاص اسات و خداوناد از  یاوست، اثبات آن برا شیخدا ستا یآن برا یهر آنچه نف و است

است. در واقع استدئل ش یهر نقص  تیارؤ  یو دئلات آن بار نفا هیآ نیا نیدر تبب یاوس خیمبرا
در  ناشادن  قیاخود را از ار  هیآ نیاستوار است: الف( خداوند متعال در ا انیبر چهار بن یاله

است. ج( هرگااه  تیهمان رؤ  هیآ نیستوده است. ب( ادرا  مطر  شده در ا یماسو  هیاز ناح
. د( دیاآینقص به شامار ما شیبرا زیاز او وابسته باشد، اثبات آن چ یزیچ یمد  خداوند به نف

ه است یاز هر نقص یذات اله اوسات  ینقاص بارا هیآ نیا یاو هم که به فحوا تیپس رؤ  ؛منزا
 (.12، و0111؛ همو، 229-221، و1، ج0115 ،یمحال است )اوس

  جیانت .3
 یاوسا خیاسات. شا رممکنیابا چشم غ ایخداوند در دن تیند که رؤ دو مفسر موافق هر

 تیاموافاق امکاان رؤ  یدیاماتر  یولا ؛نااممکن دانساته زیخداوند را با چشم در آخرت ن تیرؤ 
 تیادانساته اسات. در حکا فیارا بال ک تیرؤ  نیا یدیخداوند در آخرت با چشم است. ماتر 

 .نظر وجاود دارد اختالف یدیو ماتر  یاوس خیش انیم ،یاله تیرؤ  یو تقاضا یحضرت موس
مطالباه، درخواسات  نیا ،معتقد است یدیاما ماتر  ؛آن درخواست را نق  قول دانسته است خیش

 اقامه کرده است. خود یبر ادعا یمبن زین یلیو دئ  )ع( بودهیخود موس
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کاه در آثاار مختلاف خاود بادان  یصفات خباربارۀ در یدیماتر  یهیتنز  دگاهیوجود د  با
خواهناد کارد. اگرچاه  تیارؤ  اماتیمؤمناان، خادا را در ق ،معتقاد اسات یه کرده، اما واشار 
 نیادر ا انیدیاماتر  یرا ذکر کارده اسات، اماا اساتدئل عقلا ینقل ۀباره تنها ادل نیدر ا یدیماتر 

تنهاا اماور معادوم قابا   شاان،ینگارش ا یاۀاند. بار پاداشته انیب زین اشاعرههمان است که  نهیزم
و چاون  رنادیپذ تیارؤ  یو هر آنچه موجود است، اعم از جواهر و اعراض همگا ستندین تیرؤ 

ق رؤ  زیخداوند ن در اثباات امکاان  یدیاماتر  ینقلا ۀ. ادلاردیاگیقارار ما تیموجود است، متعلَّ
به درخواسات  یاست. و تیچند روا زیو ن میاز قرآن کر  یاتیآ امت،یخداوند متعال در ق تیرؤ 

)ع( درخواسات یکاه موسا نیهما ،خدا استناد کرده و معتقد اسات تیرؤ  ی)ع( برایقوم موس
َنى  انظىا »ۀ یآ ریخدا رد نکرد، دئلت بر ممکن بودن آن دارد. در تفس تیرؤ  یقومش را برا ا

از  هیاآ نی)ع( در ایسکه معتقدند مو  است پرداخته یبه نقد نظر کسان زین (010 اعراف/«)الم 
 دهیارا خواسات کاه باه آن د  یاها و ادلاهنشاانه تیاخودش را الب نکرد؛ بلکه رؤ  تیخدا رؤ 

همچاون  ییهانشاانه تارشی)ع( پیاست؛ چرا که موسا دیبع یوجه نیچن یدیشود. از نظر ماتر 
کاه از نظار  یخدا بود؛ امار تیرؤ  قتیالب کرد، حق یبود. پس آنچه و دهید  ضایب دیعصا و 

 ریقابا  ادرا  و تفسا یآن با عقا  بشار یدر آخرت قاب  تحقق است و البته چگونگ یدیماتر 
 ،خداوند نقا  شاده تیکه در منابع اه  سنت در باب جواز رؤ را  یاتیروا نیهمچن ی. وستین

 .استدانسته و غیر قاب  عدول  ییرا اص  و مبنا اتیروا نیذکر کرده و با استناد به آنها مفاد ا
خدا بادون مکاان و  تیرؤ  ،دندمعتق راسته،یآن پ یخدا را از لوازم جسم تیرؤ  انیدیماتر 

؛ ردیپاذ یو خداوند و امثال آن تحقاق ما نندهیب انیم یجهت و بدون اتصال شعاع و فاصله مکان
خادا را مساتلزم  یآناان ادرا  بصار ییاز ساو ؛ چاون، انجاماد یباه تنااقض ما دگاهید اما این 
یما یرا نفا تیارؤ  یلاوازم جسامان گر،ید  ییدانند و از سو  یدر مدَر ، و محال م تیمحدود 

 ایا یقلبا تیرؤ  ند،یبگو اگر است.  یتیچگونه رؤ  ت،یمرادشان از رؤ  ،دیاز آنان پرس دیبا. کنند
اسات و از  یرفتنیذپا انیدیاصاورت ساخن ماتر  نیدر ا ،یبصر تیاشد، نه رؤ بمانند آن  یزیچ

صاورت  نیکه در ا نجاستیاما مشک  ا ؛دیآیبر م یزیچ نیچن زین شانیاز ا یظاهر عبارت برخ
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 حیساخن صار  ،اا یاست؛ ثان ریپذامکان زین ایبه آخرت اختصاو ندارد و در دن یتیرؤ  نی، چناوئا 
با چشام سار اسات و  تیفقط رؤ  ت،یاست که منظور آنان از رؤ  نیا انیدیاز ماتر  گرید  یاریبس
 توان از لوازم آن دانست. یرا نم یتیرؤ  نیچن

ى ب » ۀیابار آ هیبا تک ینهاده است. و زیو ادرا  خداوند تما تیرؤ  انی، میدیماتر  َِكب د ال هب
 ََ َِکب األبصى  د َب َو ِل يب شده  یادرا  خداوند نف هیآ نیداشته که در ا انی( ب010 /)انعام« األبص 

محادود اسات و خداوناد محادود  یزیابار چ افتنیاادرا  مستلزم احاااه  .او تینه رؤ است، 
را  تیا، رؤ را نفی، اما ادرا  هیآ نیا ،اردد حیتصر  یاو را ادرا  کرد. و توانیپس نم ؛ستین

 یادرا  هام حکمتا ینباشاد، در آن صاورت نفا تیاگر خداوند قاب  رؤ  ؛ زیراکندیاثبات م
اماا  ؛. ادرا  است که مساتلزم احاااه ادرا  کنناده بار ادرا  شاونده اساتخواهد داشتن

 تشیرا که حاد نادارد و مااه یزیانسان چ ،و ممکن است ستین یااحااه نیمستلزم چن تیرؤ 
 .ندیبب ست،ین یشناختن

 ۀو ارشادات ائم ثیاز احاد  تیو به تبع عهیش یعلما گریهمچون د  یاوس خیمقاب ، ش در
کارده و آن را در تعاارض باا  یو چاه در آخارت نفا ایاخداوند را چه در دن تیمعصوم )ع( رؤ 

 انیااست کاه از جملاه در ب یقتیحق نیآن آورده است. ا یبرا زین ییهادانسته و استدئل دیتوح
تاا باه حاال  ایاآ ،دیپرسا شاانیاز ا بیاخط یشده است؛ آنگاه که مرد یمتجل)ع(  نیرالمؤمنیام

اماا  ؛پرستم ینم ،نمیرا که نب یمن پروردگار ،. امام )ع( پاسخ گفتیادهیحضرت پرودگار را د 
باا چشام قلاب و باه ناور بلکاه  ؛دیاو را به چشم سر نتوان د  که است نیاو چن تیرؤ  یچگونگ

 (.008، 58، و0، ج0090 ،ینیل)ک دیتوان او را د  یم مانیا
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