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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
 

 (11/9/69تاریخ پذیرش:  ؛11/2/69)تاریخ دریافت: 

  چكيده
دوه و  انیسخن به مخدا به  امتیاز نظر کردن در ق زیخداوند و ن تیرؤ از  میقرآن کر  یۀدر چند آ آمدد  اسدتم مِّمه

هه  را کده « اللده دید»و  «وجه اللده» رینظ یریپنداشتند و تعابیجمم و اعضا و جوارح م یدارا انیرا هوچون آدم خداوندمشبه
بدر آن  هیدمعتزلده و امام ،کردندم در مقابل یم حولآنها  یظاهر یمعنا بهخدا به کار رفته است،  ۀقرآن دربار  اتیآ یدر برخ

دو مفمدر و  دگا یدد  یقیبا روش تطب یاله تیرؤ  ،مقاله نیشودم در ایم د ینه جمم و جهت دارد و نه د  یبودند که ذات بار
و  هیددیماتر  ۀفرقد ادگدااریق( بن333ت) یدیدو ابومنصدور ماتر  بدانیالت ریق( صاحب تفمد064ت) یطوس خیش یعنیمتکلم 
و ارشدادات  ثیداز احاد  تیو به تبع عهیش یعلوا گریهوچون د  یطوس خیاستم ش شد  یبررس «المنة لاه التیتأو »مؤلف 

 زیدن ییهدادانمته و اسدتدل  دیبا توح یو آن را مناف رفتهیو چه در آخرت نپا ایخداوند را چه در دن تی)ع( رؤ نیائوه معصوم
 یبه ظداهر برخدزمینۀ رؤیت الهی در  اما ،گراستهیتنز  یدیاگرچه در مباحث توح یدیآورد  استم در مقابل، ماتر  نآ یبرا
 تیدرؤ  امدتیو معتقدد اسدت کده مؤمندان، خددا را در ق رفتهیرا پا امتیخداوند در ق تیتومک کرد  و رؤ  اتیو روا اتیآ

 ینفد یدیداستم آنچده ماتر  فیت بال کیرؤ  نیو اصطالحاً ا متیمشخص ن تیرؤ  نیا تیفیکبه نظر او،البته  مخواهند کرد
 میاله تیادراک خداوند و احاطه بر اوست و نه رؤ  ،کرد 

 
 اهل المنة التیتأو  ،یدیابومنصور ماتر  ان،یتب ریتفم ،یطوس خیش ،یصفات خبر ،یاله تیرؤ  :گاندواژیکل
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 . مقدمه1
و  شددهیو دنبال م استمطرح  یدر جامعه اسالم یرگاهیخداوند د  تیپرسش درباره رؤ 

است که در لغت بده  «یرأ»مصدر فعل  ت،یشده است. رؤ  آن ابرازبارۀ در یگوناگون اتینظر 
؛ ابد  210، ص9، ج1041 ،ینظر کردن با چشم و دل دانسته شده است )جوهر ای دنید  یمعنا

کده اسدت ذکدر کدرده  یسده معند تیدرؤ  یبدرا ی(. راغب اصدفاان40ص، 1، ج1041منظور، 
عقدل )راغدب  قیداز طر  دنیدو د  لیدوهدم و ت  ۀبدا قدو  دنیدحس، د  ۀبا قو  دنیند از: د اعبارت
 زیدو ن امبریدخداوند توسد  پ تیرؤ از  میقرآن کر  یۀ(. در چند آ246-244، ص1040 ،یاصفاان

اه  انیدسد   بده م روردگارشانبه پ امتینظر کردن افراد در روز ق دوه و مشدبه آمدده اسدت. مجسه
وجده » ریدنظ یریپنداشدتند و تعداب یجسم و اعضا و جوارح مد یدارا انیخداوند را هوچون آدم

آناا  یظاهر یمعنا بهقرآن درباره خدا به کار رفته است،  اتیآ یرا که در برخ «الله دی»و  «الله
آخدرت را بداور  زیدجادان و ن  یدچشدم، در ا اخدا بد تیرؤ به  و بر اساس آن، کردند یم حول

جسدم و جادت  ی،بدر آن بودندد کده ذات بدار هیو معتزله و امام هیداشتند. در مقابل آنان، جاو
 ؛داستان بودنددهم دیتوان خدا را با چشم سر د  ینو که  یدر ا انیشود. معتزل یون دهیدارد و د ن

؛ 210،219، ص1044 ،ی)اشدعر داشدتندخداوند با چشم دل و شاود اختالف  تیاما در باب رؤ 
 (.141، ص1، ج1141 ،یشارستان

 زمیندۀدارندد، در  یادیکدامال تنز  یدگاهیدد  یخداشناس زمینۀ که در به رغم آن انیدیماتر 
امکدان و ردرورت  بدارۀاند. آنان درشده لیقا امتیخدا در روز ق تیو به رؤ  یندگراآخرت نقل

 ۀادلد یدۀخود تناا بر پا یدیاند. ابومنصور ماتر توسک جسته یو نقل یعقل ۀخداوند به ادل تیرؤ 
و تنادا از  ارائده نکدرده یاسدتدلل عقلد دگاه،یدد   یدا یخداوند است و برا تیبه رؤ  لقائ ،ینقل

آشکار  یابوالحس  اشعربر خالف  ؛استباره برده  یادله نقل لیو تحل هیتوج در یاستدلل عقل
بدر  زین ی راو استدلل یعقل لیاست، دل  ثیو احاد  اتیآ یکه ظاهر برخ یل نقلیکه افزون بر دل

 روانیده داشدت کده پتوجد دیدکدرده اسدت. البتده با یآورده و از آن دفدا  عقلدتأیید رؤیت خدا 
اسدتدلل   یدبه ا زیاند. اشاعره نسود برده زین یخدا از استدلل عقل تیامکان رؤ  یبرا یدیماتر 



 

 

است کده   یمعروف است، استناد کرده اند. مفاد استدلل مزبور ا «وجودال لیدل»که به  ،یعقل
متعلدق  یو هرآنچه موجود است، اعم از جواهر و اعدرا،، هوگد ستندین یدنیتناا امور معدوم د 

، ص 1، ج 1664 ،ی)نسف ردیگیقرار م تیموجود است، متعلق رؤ  زیو چون خداوند ن نداتیرؤ 
 یکه خدود بدر مدرام اشدعر یراز  یکه ف رالد نجاست(. جالب آ40، ص 1141 ،ی؛ بزدو014

 زمینده  یددر ا یدیماتر  شهید را از اندخو  تیاعترا، کرده و حوا یمورو  به و  یدر ا ،است
، مقدمده محقدق، ص 1616 ،یدید؛ ماتر 164، ص 1111 ،یراز  یاعالم داشته اسدت )ف رالدد

16-04.) 
و  نددالیدقا زیو ادراک تودا تیدرؤ  انیدم ات،یدظداهر آ یبه مقتضدا انیدیحال ماتر   یا با
 یدۀدر آ می، قدرآن کدر اولا  رایز  د؛یآیاما او به ادراک ما نو ؛کرد تیخدا را رؤ  توانیم ،معتقدند

ْبصاَر »
َ
ْبصاُر َو ُهَو ُيْدرِک ْاأل

َ
خداوندد را بده صدراحت  ی( ادراک بصر141 / انعام«)ال ُتْدرِکُه ْاأل

ک و در نت یعلود ۀادراک خداوند مستلزم احاطد ،اا یکرده است، و ثان ینف  جدهیُمددرکک بدر ُمددرو
امدا  ؛خددا را ادراک کدرد تدوانینو رو یمحال است. از ا یمستلزم محدود بودن خداوند و امر

 نوود. تیاو را رؤ  توانیم
موکد  و  ریدو آن را غ دهیدخداوندد م الفدت ورز  تیرؤ  اندیشۀبا  ربازیاز د  عهیش یعلوا

را محکوم به کفر دانسته و بدر آن اسدت  یالا تیقائالن به امکان رؤ  دیمف خیاند. شباطل دانسته
، 1010 د،یدمف خی)شد سدتین زیو پرداخت زکات بده آندان جدا استنان باطل آ یکه اعوال عباد

مورد استناد طرفداران  اتیرا به هر شکل محال دانسته و آ یالا تیرؤ  زین یمرتض دی(. س96ص
 ،یمرتضد دیکدرده اسدت )سد لیدرا تأو  امدهیق ۀسدور  21 یۀاعراف و آ ۀسور  101 یۀآ رینظ تیرؤ 

 (.26-24، ص1، ج1121
 زیخداوند با چشم جدا تیکه رؤ  گفته استخود القتصاد  یدر کتاب کالم یطوس خیش

در مقابل چشم  یزیو محل آن است و تا چ یبا مرئ نندهیمقابل بودن ب تیشرط رؤ  ونچ ؛ستین
 ستیبا،آن و اگر رنگ باشد خود دیبا ،جسم باشد یشود. اگر مرئ ینو دهید  رد،یانسان قرار نگ

پس به محل  ؛به خود است یجسم، جوهر و متک چوناشته باشد؛ قرار د نندهیب مقابل ،محل آن
دارد. اگدر  ازیدندارد و رنگ، عر، وابسته به جا و موردو  اسدت و بده محدل ن ازیو مورو  ن

بده  ایدو  ندهیآ ۀلیبده وسد میرمستقیغ ی،زیچ یعنی ؛شودیم تیباز رؤ  ،در حکم مقابل باشد ءیش
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او  رایز  ؛ستیخداوند صادق ن ۀدربار  ها  یاز ا کدامچیه دیده شود.سر  شتاز پ ،یگرید  ۀلیوس
  (.01، ص1044 ،ی)طوس ستین یجسم و جسوان

و چگونده  ستیخداوند چ تیاز رؤ  منظورای  مقاله در مقام پاسخ به ای  سئوال است که 
دو مفسر و متکلم کا  و  دگاهید از  سئوال  یاپاسخ دارد؟  ینبودن خدا سازگار یامر با ماد  یا

 یدیدو ابومنصدور ماتر  بدانیالت ریق( صداحب تفسد094 ی)متدوف یطوسد خیشد یعنیساز  انیجر 
 .شودبررسی و مقایسه میاهل السنة  التیو مؤلف تأو  هیدیماتر  قهفر  ادگزاریق( بن111 ی)متوف

 یاله تیناظر به بحث رؤ اتیآ یبررس .2
 امدتیاز نظر کردن افدراد در ق زیو ن امبریخداوند توس  پ تیرؤ  از میقرآن کر  یۀچند آ در

 یهدادوران یآراء مفسدران شدده و در طد ۀمعرکد اتیدآ  یدسدت. ارفته ابه پروردگارشان س   
 یاش نظدر یو اعتقداد یکالمد یهادگاهید  زیهر مفسر به فراخور تأمل و تدبر خود و ن ،م تلف

 ارائه کرده است.
ِإْذ ُقْلُتْم يا ُموسى» :بقره است ۀسور  11 یۀآ ،یالا تیبه رؤ  راجع اتیآ ۀجول از ِمَن  َو ْْ َلْن ُنؤ

ْنُتْم َتْنُظُروَن 
َ
اِعَقُة َوأ َخَذْتُكُم الصَّ

َ
َه َجْهَرًة َفأ ى َنَرى اللَّ ) ( یاز زبدان قدوم موسد هیدآ  یا در. «َلَك َحتَّ

 اند. -آشکار خداوند قرار داده دنیآوردن خود را د  وانیکه شرط ا است گزارش شده
که بدا دوسدت  یخداوند مانند کس» آمده است:( 11:11 خروج،در کتاب مقدس )سفر 

بده خداوندد  یموس» که  یا زین«. کردیرو در رو گفت و گو م یبا موس د،یگو یخود س   م
مجد و جالل خود را به م  نشان بده. خداوند فرمود: م  شدکوه خدود را از برابدر  :کردعر، 

و زندده  نددیتواند مرا بب یچون انسان نو ی؛نیمرا بب ۀچار  ،. م  ن واهم گذاشتدهمیتو عبور م
)سدفر  «دیدد  یمدرا ن دواه ۀامدا چادر  ی؛ندیمدرا بب یکه قفا دارمیپس دست خود را بر م ؛بواند

، 1199رردا،  دیرشد :کنگردد )یم به تورات باز رؤیت خداسابقه بنابرای ، (. 14:11خروج، 
 (.114-106، ص6، ج122-121، ص1ج



 

 

 «انظر الیک أرنی». بررسی آیۀ 1. 2
ْنُظْر ِإَلْيؤ »اینک آیۀ 

َ
ِرني أ

َ
( که در زمینۀ رؤیت خدا مورد استشااد قدرار 101اعراف/ «)أ

 گرفته است، در دیدگاهی شی ی طوسی و ماتریدی مقایسه می شود. 

 «أرنی»یۀ آ دربارۀ یطوس خیشدیدگاه . 1. 1. 2
آن سدسس  ؛پرداختدهآیده در  هنظر و جار  و تیلغت رؤ  ایمعنبیان در ابتدا به  یطوس خیش

 تیدچشم است و رؤ  ۀلیبه وس دنید  ت،یرؤ  ایکه اصل معناو گفته است است.  را تفسیر کرده
 یمردم پس از م ف  یدر ب شدنظاهر  ایبه معن زیکردن است. جار ن دایعلم پ ایبا قلب به معن

هَ ». عبارت بودن است ى َنَرى اللَّ  تیرؤ  یگاه رایز  رد؛ندادللت آشکار  تیبر ررورت رؤ  «َحتَّ
گفتندد:  یقدوم موسد یولد ؛بدا قلدب تیدر خواب و رؤ  تیجار است؛ مانند رؤ  ریبه صورت غ

َه َجْهَرةً » ى َنَرى اللَّ  .الینه در عالم فکر و خ ؛با چشم بود تیرؤ  قصودشانم یعنی ؛«َحتَّ
ْنُظْر ِإَلْي » عبارتبه نظر می رسد، 

َ
ِرني أ

َ
زبدان  بدوده کده از یدرخواست قوم موس «َربِّ أ

کفدر  یدرخواسدت قدوم موسد  یدند کده اااز مفسران بر آن یاریشده است. بس انیآن حضرت ب
  یدا ،انددگفته گدرید  یاعدده ،اند. در مقابدلخداوند را مجاز دانسته تیبوده است؛ چرا که رؤ 
به اجودا  علودا  یول ؛باشد هیتشب یکفر است که مقتض یتیؤ بلکه آن ر ؛مطالبه کفر نبوده است

 امبریدبدان جات کده رد و انکدار پ ؛کافرانه بوده است ت،یرؤ  یبرا لیاسرائ یدرخواست بن  یا
 خدا بود و هر که او را رد کند، کافر است. 

مربدوط « جادر ا » دیددر جوله وجود دارد و ق یریو تأخ میتقد، از مفسران معتقدند یبرخ
إذ قلتم جهرة لن نْمن ل  حتى ن»صورت به یعنیاست؛ « قول»به  اما اکثدر مفسدران  ؛«رى اللهو
ترک ظاهر سد    رایاست؛ ز   یهو زین یطوس خیو نظر ش دانندیم تیرا از صفات رؤ « جار »

 (.212-214، ص1، ج1046 ،یندارد )طوس یررورت ریو تأخ میتقد ریتقدو قائل شدن به 

 «أرنی»در زمینۀ آیۀ  یدیماتر  دگاهید. 2. 2. 2
از  دهیدرا س   هفتداد نفدر برگز  هیآ یاعده گفته است، هیآ  یا بارۀدر یدیماتر  ابومنصور

کده خداوندد را مگدر آن ،میکنینو قیکه گفتند رسالت و تورات تو را تصد دانندیم یقوم موس
مطدرح  زیداحتودال را ن  یدو به ما خبر دهد که تورات را بر تو نازل کدرده اسدت. ا مینیوارح بب
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خداوندد باشدد و  تیدبلکده الوه ی،نه تورات و رسالت موسد ،وانیمتعّلق ا دیکه شا است هساخت
او  ینددیع دنیددو اطاعددت از خداونددد را د  تیددکدده شددرط عبود  اسددت بددوده  یدرخواستشددان چندد

 اند.برشورده
درخواسدت قدوم  رایدز  ؛اندپروردگدار دانسدته تیرؤ  ینف لیرا دل هیآ  یاز مفسران ا یاعده

مسدتوجب عدذاب و  ،مجداز بدود تیدگر رؤ موجب گرفتار شدنشان به صاعقه گشت و ا یموس
بلکده اثبدات  ،نددارد تیرؤ  ینه تناا دللت بر نف هیآ  یا یدیاما از نظر ماتر  ؛شدندیعقوبت نو

) ( یموسد ،پروردگدار را خواسدتند تیدرؤ  السالمهیعل یکه از موس یمانز رایآن است؛ ز  ۀکنند
کده  ی) ( زمدانیحضرت موس  یچن. همدینکن یدرخواست  ینکرد و نگفت که چن یآناا را نا

َفِإِن اْسؤَتَقرَّ َمَكاَنؤُه »بلکه فرمود:  ؛نکرد یرا نا ینوود، خداوند و تیاز پروردگار درخواست رؤ 
وعده داده  دنی. اگر د «دید  یآنگاه مرا خواه ،ماند یخود باق یدر جا کوهاگر « »َفَسْوَف َتَراِني

 تیداگدر رؤ  رایدز  ؛نکندد یرا نا یسخداوند مو  ،محال است است. شده، مجاز و موک  نبوده
 .  شدیو ارشاد م ینا دیکننده بادرخواست آن کفر بود و درخواست ،امکان نداشت

 ،دندیاکدرم)ص( پرسد از رسدول یکه وقتاست آمده   یچن اتیدر روا که  یا ،گرید  لیدل
مؤاخدذه  زیدگدر را ننکردندد و پرسدش یال نادئو س  یالله از ارسول م؟ینیبیپروردگارمان را م ایآ

عدذاب   ید) ( به صاعقه دچار شدند؟ علت ا یکنندگان از موسنفرمودند. پس چرا درخواست
چدرا کده  اسدت؛ کننددگان موجدب ندزول عدذاب شددهسدؤال تیدن کدهبل ؛ال نبودهئو س یمحتوا

درخواسدت   یدا یعناد و لجباز یبلکه از رو است؛ نبوده یقصدشان دانست  و درخواست واقع
، 1، ج 2441 ،یدیبوده است )ماتر  یبلکه تعّنت ی؛پرسش آنان نه استرشاد یعنی ؛را مطرح کردند

 (.091-091ص 
داستان ذکدر شدده  ۀادام ایگو  هیآ  یاعراف است. ا ۀسور  101 یۀآ ت،یدوم ناظر به رؤ  یۀآ

آن حضددرت اسددت.  یاز سددو  یاجابددت درخواسددت قددوم موسدد ۀجددیبقددره و نت ۀسددور  11 یددۀدر آ
و مفداد آن  هیدآ  یشنود. ا یم «یل  تران»خواهد و پاسخ  یاو را م یرو داری) ( از خدا د یموس



 

 

 خیاند. شدگوناگون و گاه متعار، از آن برداشت کرده یهاشده و دللت نمفسرا یآرا ۀمعرک
 اند. پرداخته هیآ  یم تلف ا یایبه نوبه خود به زوا کیهر  زین یدیو ابومنصور ماتر  یطوس

از خداوند خواست خود را نشدان  ،آمد قاتیبه م یوقت) ( ی: موسسدینو یم یطوس خیش
 تیدرؤ  که یبا وجود ا ،یدرخواست موس  یعلت ا ییجو  یدهد تا به او نظر کند. مفسران در پ

 اند:دادهزمینه   ینظر دارند و سه نظر در ا اختالف ست،یحواس موک  ن ۀلیخداوند به وس
 ؛ینده خدود و ؛است قدومش بدوددر واقع درخو  یدرخواست موسای  است که  ،اولنظر 

ؤَه َجْهؤَرةً »شاهدش گفتار قوم اوست که گفتند:  ؤى َنؤَرى اللَّ ِمَن َلَك َحتَّ ْْ ُتْهِلُكنؤا ِباؤا َفَلؤَ  أو »و « َلْن ُن
ا َفهاُء ِمنَّ  .  کندیقومش م اانیدرخواست را منتسب به سفطی آن که « السُّ
را نودود کده در آخدرت  یردرور ی) ( درخواسدت علود یاست که موسد  ، ایدومنظر 

شباات و افکار سست را از خدود برطدرف سدازد. بدر  لهیوس  یتا بد ا،ینه در دن ؛شودیحاصل م
ؤلاِب اْلِفيؤِ  » هیدهوانند آ ؛است« علم» ایبه معن تیاساس رؤ   یا ِْ

َ
ؤَك ِبأ بُّ َلؤْم َتؤَر َکْيؤَف َفَلؤَ  َر

َ
« أ

از  اسدت، ها و افکدار بدودهوسوسده ۀنددکنبرطرفرا که آنچه  ،اندمجاز بوده امبرانی(. پ1 /لی)ف
زندده شددن مردگدان را  تید) ( از پروردگارش درخواسدت رؤ میکه ابراهچنان ؛خداوند بسرسند

ِرِني َکْيَف ُتْليِ اْلَاْوتى» :نوود
َ
 (.  294 /رهبق«)َربِّ أ

 ایددن  یدرا در ا امتیق یهااز نشانه یا) ( درخواست نشانهیموس، ای  است که سومنظر 
نظدر دوم اسدت. حسد   هیشدب ،نظدر  یددر تحقدق آن در آخدرت نداشدت. ا یشک چینوود و ه

 ریدبده صدورت غ یولد ؛بدا چشدم نودود تیدرخواست رؤ  یاند: موسگفته یو ُسّد  عیرب ،یبصر
 یتدیرؤ   یو نده در آخدرت چند ایدنه در دن که یبر ا یمبن ،بود یپاس  «یل  تران»و پاسخ  هیتشب

 ابد دارد.  یدللت بر نف« ل » رایصورت ن واهد گرفت؛ ز 
خود  یماندن کوه در جا یباق یاست که وقت  یا ،«َفِإِن اْسَتَقرَّ َمكاَنُه َفَسْوَف َتراِني» ۀجینت

در  یزیدچ ،محدال اسدت رایز  ؛محال خواهد بود زین تیرؤ  ،در حال تکه تکه شدن محال است
محدال خواهدد بدود.  زیمعّلق بر محال ن ۀجینت طور یهم ساک . هو ،آنک واحد هم متحرک باشد

حاردران در  یاوست که در کوه برا یهاو نشانه اتیآ قیظاور رب از طر « رب یتجلّ » ایمعن
 کرد و موجب قطعه قطعه شدن کوه گشت.  دایآنجا نوود پ



 6، شمارۀ پیاپی9316سال سوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 15
 

 

 

 :گفدتیمد ،بدا چشدم را داشدت تیرؤ  ۀاراد یاگر موس ،اندگفته زیاز مفسران ن یشوار
ن» ن» ای «کو یأرک ک یأرک  می توان: ،هستند تیکه قائل به جواز رؤ  یبه کسان ، یعالوه بر ا«. نوفسو

قؤا  سؤالان  ُتاؤُ  »توبه کرده است؟  یزیپس از چه چ ،وال نوودئُمجاز س یاز امر یاگر موس
-110، ص0، ج1046 ،یهدا کده ذکدر شدد )طوسدپاسدخ  یدجز ا ،ستین یاپس چاره ؛«إلي 
111.) 

از آن گرفتده  یگدرید  جیو نتا ستهینگر  هیبه آ یطوس خیتفاوت از شم یدگاهیبا د  یدیماتر 
خداوندد  تیدرؤ  یرا ناظر به طلب قدومش بدرا یکه درخواست موس یدگاهیبا نقد د  یاست. و

 دیدقدول بع  یدا ،دارد حیتصدر  ،دانددی) ( نود یقلوداد کرده و آن را درخواست شد   موسد
ْنُظؤر ِإَلْيؤَك َربِّ »: گفدتیبدود نود گونه یاگر ا رایز  ؛است

َ
ِرِنؤي أ

َ
أرهؤم : »گفدتیبلکده مد ؛«أ

 خیم الف بدا نظدر شد یدیماتر  دگاهید  نجای(. در ا0، ص1، ج2441 ،یدی)ماتر « ينظرون إليؤك
قدوم او دانسدته  ۀ) ( کده خواسدت یموسد ۀرا نده خواسدت یالا تیاست که درخواست رؤ  یطوس

 است.
از پروردگدارش درخواسدت ) ( یکده موسدرد کدرده اسدت قول را   یا  یهوچن یدیماتر 

 است؛ به ای  دلیدل دانسته دیو آن را بع یو تیو دلئل کرده بود، نه درخواست رؤ  اتیآ تیرؤ 
بده  یازیدن ؛ از اید  رو،خود را به آنان ارائه کرده بدود اتیها و آنشانه یکاف زانیکه خداوند به م

آن دوازده چشدوه از  ،کدردیبده سدنگ اصدابت مد یکده وقتد ییآن نداشدتند؛ مانندد عصدا ریغ
 یهداو نشدانه اتیدو آ ضداءیب دیو  ساختیو دشو  را نابود م شکافتیرا م ایو در  دیجوشیم
در  تیدمتذکر شد کده اعتقداد بده تحقدق رؤ  دینوود و با تیدرخواست رؤ  یموس  یبنابرا ؛گرید 

ْبَصؤاُر » یدۀاعتقداد آ  یدا لیداهدل سدنت واجدب اسدت. دل دآخرت نز 
َ
َوُهؤَو ُيؤْدِرُ  اَل ُتْدرُِکؤُه اأْل

ْبَصؤاَر 
َ
نداشت. خداوند  یحکوت و وجا گریادراک د  ینف ،نبود یدنی( است. اگر خداوند د اأْل

 .شودیادراک نو یول ؛شودیم دهید  امتیدر ق



 

 

نظؤؤر ِإَليؤؤَك ») ( کدده  یدرخواسددت موسدد  یچنددهددم
َ
ِرِنؤؤي أ

َ
 تیددکدده رؤ  یدرصددورت« َربِّ أ

 ،که نسبت به خداوندد جاهدل اسدت یکسدارد و دللت باشد، بر جال آن حضرت  رموک یغ
 باشد.  یالا یدار وحو امانت ردیدر مقام رسالت و نبوت قرار گ ،امکان ندارد

در  کدهی در حدال ؛ننوود وسشینکرد و مأ یرا نا یخداوند متعال موس که  یا گرید  لیدل
و عتداب  یرا ناد گرید  امبرانیخداوند حضرت نوح و حضرت آدم و پ گرید  یموارد و موروعات

  .  شدیدرخواست به کفر منجر م  یامکان نداشت، ا تینووده است و اگر رؤ 
اهل سدنت  انیدر م جیرا یایتشب اتینظر خود به روا تیدر ادامه و به جات تقو  یدیماتر 

َياَدة  » ونسی ۀسور  29 یۀآ لیدر ذ که  ی، از جوله ااستناد کرده است حَسُنوا الُلْسَنى َوِز
َ
ِذيَن أ  «ِللَّ

 کده ینبو  تیروا  یا  یچنشده است. هم ریتفس« الله یالنظر ال»به  «ادهیز »  یا تیدر چند روا
كم يوم القيامة کاا ترون القار ليلة الادر ال تضؤامون» شدوا پروردگارتدان را روز  ؛إّنكم سترون ربَّ
، 0، ج1014احودد بد  حنبدل، ). «دیدنیبیکه ماه را شدب چادارده مد چنان ؛دید  دیخواه امتیق

 (.116، ص4، ج04، ص9، ج1041 ،ی؛ ب ار192، 194ص
نوود تا قدر و مقدام خدود را ندزد خداوندد  تی) ( درخواست رؤ یموس که  یا گرید  ۀنکت

  یددرخواست را مطرح کندد تدا مردمدان جدواز ا  یا ،امر نوود یخداوند به موس که  یا ایبداند 
بر اساس امدر  یوال و درخواست موسئاگر س ،بسرسد یکس دی. شاابندیرا در  تیرؤ  ایدرخواست 

بر اسداس گفته می شود، ای  توبه پرسش   یدر پاسخ به ا ست؟یاو چ ۀتوبپس علت  ،بوده یالا
را مرتکدب شدده  یگنداه که  یبدون ا ؛کنندیکه در حوادث هولناک توبه ماست عادت مردم 

هرچندد  ،دنددهیرمس وانیا دیتوبه و تجد یندا یجالل و عظوت الا ۀبه سبب مشاهد ایباشند 
 د.نکه مستوجب توبه باشد انجام نداده باش یکار

بددون یعنی  ف؛ی: بال کمییگو یم شود؟یم دهید  یتیفیخداوند به چه ک ،شود دهیپرس اگر
ظلودت،  ، تعلق، اتصال، انفصال، مقابله، مددابره و قصدر، طدول، ندور،ءقعود، اتکا ام،یوصف ق

عقدل آن  اید دیکه در وهم آ اییخارج بودن، دخول، و هر معن  ،یسکون، تحرک، مجانست، تبا
 برتر از آنااست.  دخداون رایکند؛ ز   ییرا تع

اما در زمان نامناسب.  ؛نوود تیاز پروردگارش طلب رؤ  یموس ،گفته است یبصر حس 
تحودل آن را  ایددن  یکه ا یدر حال ؛خواست ایآن را در دن یول ؛داشت تیاعتراف به رؤ  یموس
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 یبداق تیدکدوه در برابدر رؤ  یعندی« َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسؤْوَف َتَراِنؤي»که فرمود:  ینیبید. نوندار 
ؤي ُتْاؤُ  » :گفدت یرو موسد  یدماندد؟ از ا یخواه یباق ایدن  یآنگاه تو چگونه در ا ،ماندینو ِإنِّ

ِمِنيَن  ْْ ُ  اْلُا وَّ
َ
َنا أ
َ
 (.1-0، ص1، ج2441،یدی)ماتر « ِإَلْيَك َوأ

و عوامانده شدورده و درخواسدت آن توسد   یرا ظداهر تیاز رؤ  یبرداشت  یچن یطباطبائ
 تیدمعتقد است کده رؤ  یاولوالعزم را دور از شأن او دانسته است. و یامبری) ( در مقام پیموس

درک و شعور است که بدا  کیبوده و  یو حس یبصر تیاز رؤ  ریغ یزیمطرح شده در قرآن چ
خاص است کده در قدرآن  یعلم ررور کی. در واقع شودیم رکد زیو ذات هر چ قتیآن حق

بده آندان  امدتیو لقاء شده و م ت  بندگان صالح خداست که در ق تیبه رؤ  ریاز آن تعب میکر 
نسبت به خداوند  یعلو  یبار از چن  ین ست یدر قرآن برا ،یکتب الا انیو در م گرددیاعطا م

 (.216-214، ص4، ج1011 ،یآمده است )طباطبائ انیس   به م

 «ما کذب الفؤاد ما رأی». بررسی آیۀ 2. 2
ى »ای  آیه در سوره نجم قرار دارد و سیاق آیه چنی  است:  َفكاَن قاَب َقْوَسْيِن  *ُثمَّ َدنا َفَتَدلَّ

ْدنى
َ
ْو أ

َ
ْوحى أ

َ
ْوحى ِإلى * َفأ

َ
ْاُد مؤا َرأى َعْاِدِه ما أ َفُتااُروَنؤُه َعلؤى * ما َکَذَب اْلُف

َ
* َو َلَقؤْد  مؤا َيؤرى * أ

ْخرى
ُ
وى * ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُاْنَتهى َرآُه َنْزَلًة أ

ْ
ُة اْلَاأ ْدَرَة ما َيْغشؤى * ِعْنَدها َجنَّ ََ  * ِإْذ َيْغَشى السِّ * مؤا زا

ِه اْلُكْارى * َلَقْد َرأى اْلَاَصُر َو ما َطغى بِّ  (14-4نجم/ ) «ِمْن آياِت َر

 «ما رأی»ی دربارۀ آیۀ وسط خیش دگاهید. 1. 2. 2
 یدۀآ ۀبه نقل آراء مفسران پرداخته و نوشته است: دربدار  ترشیبیه آ  یابارۀ در یطوس خیش

ْاُد ما َرأى»  تیدرسول اکرم)ص( پروردگارش را با قلبش رؤ  ،عباس گفته استاب  ،«ما َکَذَب اْلُف
 یلرا در صدورت اصد لیدجبرئ )ص(امبریند که پامسعود، عائشه و قتاده برآناما اب  ؛نووده است

گفتده اسدت  زید. ندیدو ملکوت خداوند را د  یمقدرات الا یعنیگفته است:  ی. حس  بصردید 
بود. اکثر مفسدران و   یاکرم)ص( با روح خود به آسوان عروج کرد و جسوش در زم امبریکه پ

ا ملکدوت را زندده و سدالم بدال بدرد تد یخداوند جسدم و ،مشاور اخبار و اصحاب ما معتقدند



 

 

مشداهده کدرد؛ بدا دو چشدم خدود و در حالدت  ،ها و آنچه را خداوند ذکدر کدرده اسدتآسوان
  یددر خدواب ا دنیدبدا د  یداریددر ب دنید  انی. تفاوت ماینه در حال خواب و عالم رؤ  ی؛داریب

 ؛اسدت دهیکه به چشم د  کندیو توهم م ندیبیرا در قلبش م یزیچ ریاست که در خواب، تصو 
َفُتااُروَنؤؤهُ » .اسددت یقددیادراکددش بدده واسددطه چشددم حق یداریددکدده در ب یدرحددال

َ
 عنددیی« أ

 ایداسدت و  دهیدخداوند را با قلدبش د  که  یدر ا ،دیکنیبا او بحث و جدال م ای؛ آ«أفتجادلونه»
 ،دید: قلدب او آنچده را بدا چشدوان خدود د دیدفرمایرا. خداوند م یرا و معجزات الا یالا اتیآ

 (.021-021، ص6، ج1046 ،ینوود )طوس قشیبلکه تصد ؛نکرد بیتکذ

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

َ
اُد َما َرأ َْ ی» گفته اند،« َما َکَذَب اْلُف أو دمو » یعنی« رو لک  «عو

ْخؤَرى» یۀبا آ امعن  یا یول ؛از علم است هیکنا تیرؤ  و
ُ
 رایدز  ؛ناسدازگار اسدت «َوَلَقؤْد َرآُه َنْزَلؤًة أ

 دنیدکه مقصدود، د  ستا  یا ،. آنچه نزد ما اصل استستین حیعلم مجدد صح لیتصور تحص
ِه اْلُكْاَرى» یۀآ لیدلبه  ،بوده است اتیآ بِّ ى ِمْن آَياِت َر

َ
خؤرى» یۀآ زیو ن «َلَقْد َرأ

ُ
. «َوَلَقؤْد َرآُه َنْزَلؤًة أ

و ابد  مسدعود  دهیدعظودت خددا را د  ، منظور آیه ای  اسدت کده پیدامبر)ص(گفته یحس  بصر
اکدرم )ص(  ینبد ،معتقدندد یبرخدبا چشم بوده است.  لیجبرئ دنید منظور آیه معتقد است که 

 یدۀدر آخرت اسدت کده بدر پا تیرؤ  ۀس   برخالف وعد  یا یول د؛یپروردگارش را با چشم د 
 اتیدآ دنیدبده د  یازیدن ،بدود دهیدکتاب و سنت متواتر اثبات شده است. اگدر پروردگدارش را د 

اجتاداد  قیلزم است که معرفت از طر  یزمان اتیآ ۀمشاهد رایز  ؛( نداشتیالکبر اتهیبزرگتر )آ
 ،مگر گفته شدود ؛ستیبه اجتااد و استدلل ن یاجیباشد و در صورت مشاهده و رفع موانع، احت

حضدرت رسدول  ،آمدده اسدت زیدطدور کده در خبدر نرب با قلب بوده است؛ هوان تیرؤ  ،مراد
: اسدتاخبدار آمدده  ی( و در برخددمی)دوبار با قلبم پروردگارم را د « رأيُته مّرتين بقلاي»فرمود: 

ْادى فقد رأيته مرتين» بدا قلدبم دوبدار خداوندد را  یولد ،)با چشدوانم نده «أما بلينى فال؛ و أما بف
 (.161، ص1، ج1046 ا،،یع یقار :ک)ن. امدهید 

 یادراک شداود یناظر به نوع ،با قلب و فؤاد تیرؤ   یاوید، منتاا عالمه طباطبایی می گ
کده نده  یشداود یشدود. ادراکد-یبندگان خاص خدا حاصل م یاست که برا یو علم حضور
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اسدت  یو شاود یعلم حضور یبلکه نوع ؛الیحس و بصر است و نه محصول فکر و خ ۀدییزا
  (.14-26، ص16، ج1011 ،یک. طباطبائن)

   «ربها ناظرة الی». بررسی آیۀ 4. 2
َرة   ُوُجوه  َيْوَمِئٍذ ناِضَرة  * إلى»دو آیۀ  ِِ ها نؤا

بِّ و مدورد توجده  یتر مام (21-22/ امهی)ق« َر
  یداست. مفسران و صاحب نظدران م تلدف بده ا امتیدر ق یالا تیرؤ  بارۀقرآن در اتیآ  یتر 
 ۀمعرکد اتیدآ  یدا  یچندهدمابراز داشته اند.  یمراد از آناا آراء گوناگون بارۀپرداخته و در اتیآ

گشته است. اشاعره در اثبدات  هیدیماتر و  هیآراء صاحبان فرق م تلف از معتزله و اشاعره تا امام
ندد ابرآن هیدمعتزلده و امام ،استناد کرده اند. در مقابل هیآ  یخداوند در آخرت به ا تیامکان رؤ 

و چده در  ایدخداوند با چشم سر چده در دن تیرؤ  ،کندیمتعدد اثبات م یو نقل یعقل لیکه دل 
 (.21-1، ص1162فر، مار و خوش یک: علو نآخرت محال است )

 «الی ربها ناظرة»ی دبارۀ آیۀ طوس خیش نییتب. 1. 4. 2
َرة   ِإلى»عبارت   ییدر تب یطوس خیش ِِ ها نا

بِّ  یعندی نجدایدر ا « نداظر »بر آن است که  ،«َر
. تیدچشم جات رؤ  ۀچرخاندن حدق یعنیرش است. نظر نعوت و ثواب پروردگا دنیمنتظر رس

َرة  » یۀانتظار است؛ مانند آ اینظر به معن زین یگاه ِِ ٍة َفنا
ي ُمْرِسَلة  ِإَلْيِهْم ِبَهِديَّ ( و 11)نودل/ «َو ِإنِّ

(. 11)آل عودران/« َوال َيْنُظُر ِإَلؤْيِهْم َيؤْوَم اْلِقياَمؤةِ »مانند  ؛و نفع است ریانتظار خ ایبه معن یگاه
 مانند مناظره و تناظر.  ؛مقابله است ایو گاه نظر به معن رسدیرحوت خداوند به آناا نو یعنی

 تیدرؤ  توانددیمدراد از آن مد ،به کار رفتده اسدت تیرؤ  اینظر به معن ،میر یاگر بسذ یحت
 یراناسدت. مفسد تیدقابدل رؤ  ،شدودیثواب که شامل انوا  لذات مد رایثواب پروردگار باشد؛ ز 

مراد، نظر به ثواب  ،اندو رحاک گفته ریب  جب دیابوصالح، سع ،یهوچون مجاهد، حس  بصر
نظدر   یشدده اسدت. اهدل لغدت بد تیدروا زیدن السدالمهیعل یاز عل یأر   یهو ریاست. نظ یالا

ارافه شددن بده  تیقابل ،تیکه رؤ  یاند. در حالتفاوت گذاشته مندانهتیخشوناک و نظر ررا
ادراک بدا چشدم اسدت و  ،تید. رؤ سدتین تینظر معادل رؤ   یبنابرا ؛را ندارد تیررا ایخشم 



 

 

مقابدل  ،«یمرئد»از شدروط   یچندر است. هدمیرنگ امکان پذ ایجوهر  ایفق  در مورد اجسام 
 (.166 – 164، ص14، ج1046 ،یموک  است )طوس ریغ یبودن است که در مورد خداوند تعال

بده  ت،یدقابدل رؤ  ءیشد یسو رداندن چشم سر بهرا برگ« نظر» یاز معان یکی یطوس خیش
اگدر  ،دارندیم انیب زین یالله کاشانو مالفتح یکه طبرسچنان دن؛ینه خود د  ،دانسته دنیطلب د 

و هرگاه متعلق بده قلدب باشدد،  تینه خود رؤ  ؛است تیطلب رؤ  دیمف ،باشد  ینظر متعلق به ع
 (.  41، ص14، ج1119 ،ی؛ کاشان 941، ص14، ج1112 ،ی. )طبرساستطلب معرفت  دیمف

نقل  یمنظور از قول جوهراب  .خوردیبه چشم م زین انیاز لغو  یمعنا در کالم برخ  یهو
فدارس (. اب 211، ص1، ج1041منظدور، است. )اب  «تأّم  الشىء بالَلين» ینظر به معنا ،کندیم
و  یزیو آن منتظر چ گرددیمعنا بازم کینظر به  یمعان ۀاصل نظر بر آن است که هو ۀدربار  زین

، 1024فدارس، آن وسعت داده شدده اسدت )اب  یسسس در معنا ؛بودن است یزیچ دنیمنتظر د 
 (. 000، ص1ج

ک یطوس خیش ،اساس  یهو بر کلوده   یا یقیحق یمعنا هرگزکه  است داشته انیب دیبا تأ
 دو شاهد از کدالم عدرب آورده زینظر ن  یاثبات ا یاست و برا تیبلکه طلب رؤ  ؛ستین تیرؤ 

نظدر بده  نجدایکده اگدر در ا« نظرت الى الهال  فلؤم أره: »دیگو یعرب م که  یا  ین ست است:
آن  یول ،به هالل نگاه کردم» که  یا رایز  د؛یآیدر کالم به وجود م ضتناق ،باشد تیرؤ  یمعنا

 ،دیدگو یمد رایاست؛ ز  حیباشد، صح تیطلب رؤ  یاما اگر نظر به معنا ؛معناستیب ،«دمیرا ند
 .  دمیآن را ند یول ،نمیهالل را بب خواستمیم

 لدبطدیددنش را  وقفدهیب ؛مازل  أنظر اليه حتى رأيته» گوید:عرب  که  یا ،شاهد دوم
خدودش قدرار  یبدرا تیدغا ء،یخودک ش ،شودیعبارت نو  یدر ا .«نمیآن را بب که  یتا ا کنمیم

 است. تیطلب رؤ  ایمعنبلکه به ؛ستین تیرؤ  یبه معنا نجایدر ا« نظر»  یبنابرا ؛ردیبگ

 «الی ربها ناظرة»ی راجع به آیۀ دیماتر  نظر. 2. 4. 2
چدون  ،معتقدد اسدت یدارد. و یطوس خیشنظر م الف با  ینظر هیآ  یابارۀ در یدیماتر 

سرور و کرامت و لذت تا سرحد ظادور عالئدم در  تیبر وصول به غا« ُوُجوه  َيْوَمِئٍذ َناِضَرة  » یۀآ
َرة  » یۀدارد، در مورد آ دللت چاره ِِ َها َنؤا

بِّ بده  کده  یدجز ا ،ماندینو یباق یمورع چیه« ِإَلى َر
 ۀو یاسدت. رسدم و شد تیدقدول بده رؤ  ۀکنندداثبدات ، آن یبندابرا ؛باشددمنصدرف نظر  قتیحق
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 گدرید  ،شوند کیفرد نزد  کیبه  یاما وقت ؛است که از مردمان در حجاب باشند  یپادشاهان چن
 گدریاز د  قیدخال یترک احتجاب برا  ی. ارندیگیو در حجاب قرار نو کنندینو یخود را م ف

اکدرام  شیخود را با نظر به خدو  اءیاول زیخداوند ن ،است زیبرتر است؛ پس جا لوکانهم یهااکرام
 (.106، ص14، ج2441 ،یدیو آنان را مورد تفّضل قرار دهد و مسرور سازد )ماتر  دینوا

کده  داشدته انیدطرفددار آن اسدت، ب زیدن یطوسد خیکه شد یدر ادامه با نقل نظر یدیماتر 
 . نیدزاندداز مفسدران گفته یکه برخد چنان ؛باشدمنصرف به انتظار ثواب « ناظر » ،موک  است
مدراد وراء آن اکدرام و  ،موکد  اسدت چنی همباشد.  یالا یهامراد نظر به اکرام ،موک  است

چدون هدم  ؛نظدر بده امدر پروردگدار باشدد شیمعندا ،دارد تودالباشد و اح ،ندیبیآنچه با چشم م
نظر را در  تواندینو یکس. نظر هست و هم انصراف به کرامات قتیبه حق هیاحتوال انصراف آ

دارد. ظادور  تیددر رؤ  هیدآ ؛ چوندینوا ینف البدیرا ال تیرؤ  قتیکند و حقمنحصر کرامات 
بدر انصدراف بده انتظدار  زیدن یقطع لیدل ت،یبه رؤ  هیآ ۀبر احال لیدل ۀدر صورت عدم امکان اقام

اسدت  تیددر جواز رؤ ، ندارد تیهرچند دللت بر وجوب رؤ  هیآ ، یبنابرا ؛کرامت وجود ندارد
 (.111 -114ص 14، ج2441 ،یدی)ماتر 

 و ادراک خداوند تیرؤ انیم زیتما. 3. 5. 2
و ادراک خداوندد  تیدرؤ  انیدنادادن م زیبحدث، تودا  یددر ا یدیاز ابتکارات ماتر  یکی

داشدته کده  انی( ب141/ )انعام« ال ُتدرُِکُه األبصاُر َو هو ُيدرُِک األبصاَر » یۀبر آ هیبا تک یاست. و
 یزیدبدر چ افت یادراک مستلزم احاطه  .او تینه رؤ  است، شده یادراک خداوند نف هیآ  یدر ا

  یدا، دارد حیتصدر  یاو را ادراک کرد. و توانیپس نو ؛ستیمحدود است و خداوند محدود ن
نباشدد، در  تیاگر خداوند قابل رؤ زیرا  ؛کندیرا اثبات م تیرؤ  را نفی می کند؛ اما ادراک هیآ

مسدتلزم احاطده ادراک . ادراک اسدت کده  واهد داشتن یادراک هم حکوت یآن صورت نف
و موکد  اسدت کده  سدتین یااحاطده  یمسدتلزم چند تیؤ اما ر ؛کننده بر ادراک شونده است



 

 

، 0، ج2441 ،یدیدد)ماتر  ندددیبب سددت،ین یشددناختن تشیرا کدده حددد ندددارد و مدداه یزیددانسددان چ
 (.  42-44، ص1616؛ هوو، 10-141ص

ادراک بدا بصدر را هودان  ،یاز زبان عربد یشواهد ۀبا ارائ یطوس خیش ،نظر  یمقابل ا در
بده شدوار آورده اسدت.  یالاد تیدرؤ  ینداف زیدرا ن هیدآ  یدا ،یدیدانسته و به خالف ماتر  تیرؤ 

نسبت به خود مدح کرده  گرانیادراک د  یخود را با نف هیآ  یخداوند در ا ،معتقد است یطوس
او نقد  اسدت و خداوندد از  یاوست، اثبات آن برا شیخدا ستا یآن برا یهر آنچه نف و است

 تیدرؤ  یو دللدت آن بدر نفد هیآ  یا  یدر تبب یطوس خیمبّراست. در واقع استدلل ش یهر نقص
درک ناشددن  قیدخود را از طر  هیآ  یاستوار است: الف( خداوند متعال در ا انیبر چاار بن یالا

است. ج( هرگداه  تیهوان رؤ  هیآ  یستوده است. ب( ادراک مطرح شده در ا یماسو  هیاز ناح
. د( دیدآینق  به شدوار مد شیبرا زیاز او وابسته باشد، اثبات آن چ یزیچ یمدح خداوند به نف

اوسدت  ینقد  بدرا هیآ  یا یاو هم که به فحوا تیپس رؤ  ؛منّزه است یاز هر نقص یذات الا
 (.02، ص1044؛ هوو، 221-220، ص0، ج1046 ،یمحال است )طوس

  جاینت .3
 یطوسد خیاسدت. شد رموک یدبا چشم غ ایخداوند در دن تیند که رؤ دو مفسر موافق هر

 تیدموافدق امکدان رؤ  یدیدماتر  یولد ؛نداموک  دانسدته زیخداوند را با چشم در آخرت ن تیرؤ 
 تیددانسدته اسدت. در حکا فیدرا بال ک تیرؤ   یا یدیخداوند در آخرت با چشم است. ماتر 

 .نظر وجدود دارد اختالف یدیو ماتر  یطوس خیش انیم ،یالا تیرؤ  یو تقارا یحضرت موس
مطالبده، درخواسدت   یا ،معتقد است یدیاما ماتر  ؛آن درخواست را نقل قول دانسته است خیش

 خود اقامه کرده است. یبر ادعا یمبن زین یلی) ( بوده و دل یخود موس
کده در آثدار م تلدف خدود بددان  یصفات خبدربارۀ در یدیماتر  یایتنز  دگاهیوجود د  با

خواهندد کدرد. اگرچده  تیدرؤ  امدتیمؤمندان، خددا را در ق ،معتقدد اسدت یه کرده، اما واشار 
  یددر ا انیدیدماتر  یرا ذکر کدرده اسدت، امدا اسدتدلل عقلد ینقل ۀباره تناا ادل  یدر ا یدیماتر 

تنادا امدور معددوم قابدل  شدان،ینگدرش ا یدۀاند. بدر پاداشته انیب زین اشاعرههوان است که  نهیزم
و چدون  رنددیپذ تیدرؤ  یو هر آنچه موجود است، اعم از جواهر و اعرا، هوگد ستندین تیرؤ 
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ق رؤ  زیخداوند ن در اثبدات امکدان  یدیدماتر  ینقلد ۀ. ادلدردیدگیقدرار مد تیموجود است، متعلَّ
به درخواسدت  یاست. و تیچند روا زیو ن میاز قرآن کر  یاتیآ امت،یخداوند متعال در ق تیرؤ 

) ( درخواسدت یکده موسد  یهود ،استناد کرده و معتقد اسدتخدا  تیرؤ  ی) ( برایقوم موس
ارنؤى انظؤر »یۀ آ ریخدا رد نکرد، دللت بر موک  بودن آن دارد. در تفس تیرؤ  یقومش را برا

از  هیدآ  ی) ( در ایسکه معتقدند مو  است پرداخته یبه نقد نظر کسان زین (101 اعراف/«)الي 
 دهیدرا خواسدت کده بده آن د  یاها و ادلدهنشدانه تیدخودش را طلب نکرد؛ بلکه رؤ  تیخدا رؤ 

هوچدون  ییهانشدانه تدرشی) ( پیاست؛ چرا که موسد دیبع یوجا  یچن یدیشود. از نظر ماتر 
کده از نظدر  یخدا بود؛ امدر تیرؤ  قتیطلب کرد، حق یبود. پس آنچه و دهید  ضایب دیعصا و 

 ریقابدل ادراک و تفسد یبشدرآن با عقدل  یدر آخرت قابل تحقق است و البته چگونگ یدیماتر 
 ،خداوند نقدل شدده تیکه در منابع اهل سنت در باب جواز رؤ را  یاتیروا  یهوچن ی. وستین

 .استدانسته و غیر قابل عدول  ییرا اصل و مبنا اتیروا  یذکر کرده و با استناد به آناا مفاد ا
خدا بددون مکدان و  تیرؤ  ،معتقدند راسته،یآن پ یخدا را از لوازم جسو تیرؤ  انیدیماتر 

؛ ردیپدذ یو خداوند و امثال آن تحقدق مد نندهیب انیم یجات و بدون اتصال شعا  و فاصله مکان
خددا را مسدتلزم  یآندان ادراک بصدر ییاز سدو ؛ چدون، انجامدد یبده تنداقض مد دگاهید اما ای  
ک، و محال م تیمحدود  یمد یرا نفد تیدرؤ  یلدوازم جسدوان گر،ید  ییدانند و از سو  یدر مدرو

 اید یقلبد تیرؤ  یند،بگو اگر است.  یتیچگونه رؤ  ت،یمرادشان از رؤ  ،دیاز آنان پرس دیبا. کنند
اسدت و از  یرفتنیذپد انیدیدصدورت سد   ماتر   یدر ا ی،بصر تیاشد، نه رؤ بمانند آن  یزیچ

صدورت   یکه در ا نجاستیاما مشکل ا ؛دیآیبر م یزیچ  یچن زین شانیاز ا یظاهر عبارت برخ
 حیسد   صدر  ،اا یاست؛ ثان ریپذامکان زین ایبه آخرت اختصاص ندارد و در دن یتیرؤ   ی، چناولا 
با چشدم سدر اسدت و  تیفق  رؤ  ت،یاست که منظور آنان از رؤ   یا انیدیاز ماتر  گرید  یاریبس
 توان از لوازم آن دانست. یرا نو یتیرؤ   یچن

ال ُتدرُِکؤُه » یدۀبدر آ هیبا تک ینااده است. و زیو ادراک خداوند توا تیرؤ  انی، میدیماتر 
شده  یادراک خداوند نف هیآ  یداشته که در ا انی( ب141 /)انعام« األبصاُر َو هو ُيدرُِک األبصؤاَر 



 

 

محددود اسدت و خداوندد محددود  یزیدبدر چ افت یدادراک مستلزم احاطده  .او تینه رؤ است، 
را  تید، رؤ را نفی، اما ادراک هیآ  یا ،دارد حیتصر  یاو را ادراک کرد. و توانیپس نو ؛ستین

 یادراک هدم حکوتد ینباشدد، در آن صدورت نفد تیاگر خداوند قابل رؤ  ؛ زیراکندیاثبات م
امدا  ؛. ادراک است که مسدتلزم احاطده ادراک کنندده بدر ادراک شدونده اسدت واهد داشتن

 شتیرا که حدد نددارد و مداه یزیانسان چ ،و موک  است ستین یااحاطه  یمستلزم چن تیرؤ 
 .ندیبب ست،ین یشناختن

 ۀو ارشادات ائو ثیاز احاد  تیو به تبع عهیش یعلوا گریهوچون د  یطوس خیمقابل، ش در
کدرده و آن را در تعدار، بدا  یو چده در آخدرت نفد ایدخداوند را چه در دن تیمعصوم ) ( رؤ 

 انیداست کده از جولده در ب یقتیحق  یآن آورده است. ا یبرا زین ییهادانسته و استدلل دیتوح
تدا بده حدال  ایدآ ،دیپرسد شدانیاز ا بیدخط یشده است؛ آنگاه که مرد یمتجل) (   یرالوؤمنیام

امدا  ؛پرستم ینو ،نمیرا که نب یم  پروردگار ،. امام ) ( پاسخ گفتیادهیحضرت پرودگار را د 
بلکده بدا چشدم قلدب و بده ندور  ؛دیاو را به چشم سر نتوان د  که است  یاو چن تیرؤ  یچگونگ

 (.114، 64، ص1، ج1191 ،ینیل)ک دیتوان او را د  یم وانیا
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