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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 دریافت69/2/11 :؛ تاریخ پذیرش)69/9/11 :

چكيده

در چند آیۀ قرآن کر یم از رؤیت خداوند و نیز از نظر کردن در قیامت به خدا سخن به میان آمدد اسدتم ه
مِّمدوه و

ه
مشبهه خداوند را هوچون آدمیان دارای جمم و اعضا و جوارح میپنداشتند و تعابیری نظیر «وجه اللده» و «یدد اللده» را کده
در برخی آیات قرآن دربارۀ خدا به کار رفته است ،به معنای ظاهری آنها حول می کردندم در مقابل ،معتزلده و امامیده بدر آن
بودند که ذات باری نه جمم و جهت دارد و نه دید میشودم در این مقاله ،رؤیت الهی با روش تطبیقی دیددگا دو مفمدر و

متکلم یعنی شیخ طوسی (ت064ق) صاحب تفمدیر التیبدان و ابومنصدور ماتر یددی (ت333ق) بنیادگداار فرقدۀ ماتر یدیده و
مؤلف «تأو یالت اهل المنة» بررسی شد استم شیخ طوسی هوچون دیگر علوای شیعه و به تبعیت از احادیدث و ارشدادات
ائوه معصومین(ع) رؤیت خداوند را چه در دنیا و چه در آخرت نپایرفته و آن را منافی با توحید دانمته و اسدتدل هدایی نیدز
برای آن آورد استم در مقابل ،ماتر یدی اگرچه در مباحث توحیدی تنزیهگراست ،اما در زمینۀ رؤیت الهی به ظداهر برخدی
آیات و روایات تومک کرد و رؤیت خداوند در قیامت را پایرفته و معتقدد اسدت کده مؤمندان ،خددا را در قیامدت رؤیدت
ً
خواهند کردم البته به نظر او،کیفیت این رؤیت مشخص نیمت و اصطالحا این رؤیت بال کیف استم آنچده ماتر یددی نفدی
کرد  ،ادراک خداوند و احاطه بر اوست و نه رؤیت الهیم
کلیدواژگان :رؤیت الهی ،صفات خبری ،شیخ طوسی ،تفمیر تبیان ،ابومنصور ماتر یدی ،تأویالت اهل المنة

 .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 مطرح است و دنبال میشدده و
نظر یات گوناگونی دربارۀ آن ابراز شده است .رؤیت ،مصدر فعل «رأی» است که در لغت بده
معنای دیدن یا نظر کردن با چشم و دل دانسته شده است (جوهری ،1041 ،ج ،9ص210؛ ابد
منظور ،1041 ،ج ،1ص .)40راغب اصدفاانی بدرای رؤیدت سده معندی ذکدر کدرده اسدت کده
عبارتاند از :دیدن با قوۀ حس ،دیددن بدا قدوۀ وهدم و ت یدل و دیددن از طر یدق عقدل (راغدب
اصفاانی ،1040 ،ص .)246-244در چند آیۀ قرآن کر یم از رؤیت خداوند توسد پیدامبر و نیدز
نظر کردن افراد در روز قیامت به پروردگارشان سد بده میدان آمدده اسدت .ه
مجسدوه و ه
مشدباه
خداوند را هوچون آدمیان دارای جسم و اعضا و جوارح مدی پنداشدتند و تعدابیری نظیدر «وجده
الله» و «ید الله» را که در برخی آیات قرآن درباره خدا به کار رفته است ،به معنای ظاهری آناا
حول می کردند و بر اساس آن ،به رؤیت خدا بدا چشدم ،در اید جادان و نیدز آخدرت را بداور
داشتند .در مقابل آنان ،جاویه و معتزله و امامیه بدر آن بودندد کده ذات بداری ،جسدم و جادت
ندارد و دیده نوی شود .معتزلیان در ای که نوی توان خدا را با چشم سر دید همداستان بودندد؛
اما در باب رؤیت خداوند با چشم دل و شاود اختالف داشدتند (اشدعری ،1044 ،ص210،219؛
شارستانی ،1141 ،ج ،1ص.)141
ماتر یدیان به رغم آن که در زمینۀ خداشناسی دیددگاهی کدامال تنزیادی دارندد ،در زمیندۀ
آخرت نقلگرایند و به رؤیت خدا در روز قیامت قایل شدهاند .آنان دربدارۀ امکدان و ردرورت
رؤیت خداوند به ادلۀ عقلی و نقلی توسک جستهاند .ابومنصور ماتر یدی خود تناا بر پایدۀ ادلدۀ
نقلی ،قائل به رؤیت خداوند است و برای اید دیددگاه ،اسدتدلل عقلدی ارائده نکدرده و تنادا از
استدلل عقلی در توجیه و تحلیل ادله نقلی باره برده است؛ بر خالف ابوالحس اشعری آشکار
که افزون بر دلیل نقلی که ظاهر برخی آیات و احادیث است ،دلیل عقلی و استدللی را نیز بدر
تأیید رؤیت خدا آورده و از آن دفدا عقلدی کدرده اسدت .البتده بایدد توجده داشدت کده پیدروان
ماتر یدی برای امکان رؤیت خدا از استدلل عقلی نیز سود بردهاند .اشاعره نیز به اید اسدتدلل

عقلی ،که به «دلیل الوجود» معروف است ،استناد کرده اند .مفاد استدلل مزبور ای است کده
تناا امور معدوم دیدنی نیستند و هرآنچه موجود است ،اعم از جواهر و اعدرا ،،هوگدی متعلدق
رؤیتاند و چون خداوند نیز موجود است ،متعلق رؤیت قرار میگیرد (نسفی ،1664 ،ج  ،1ص
014؛ بزدوی ،1141 ،ص  .)40جالب آنجاست که ف رالدی رازی که خدود بدر مدرام اشدعری
است ،در ای مورو به وی اعترا ،کرده و حوایت خود را از اندیشه ماتر یدی در اید زمینده
اعالم داشته اسدت (ف رالددی رازی ،1111 ،ص 164؛ ماتر یددی ،1616 ،مقدمده محقدق ،ص
.)04-16
با ای حال ماتر یدیان به مقتضدای ظداهر آیدات ،میدان رؤیدت و ادراک تودایز قایدلاندد و
ا
معتقدند ،میتوان خدا را رؤیت کرد؛ اما او به ادراک ما نویآید؛ ز یرا اول ،قدرآن کدر یم در آیدۀ
«ال ُت ْدر ُ
صار َو ُه َو ُي ْدرک ْا َأل ْب َ
که ْا َأل ْب ُ
صار»(انعام  )141 /ادراک بصری خداوندد را بده صدراحت
ِ
ِ
ا
و
ُ
ُ
ددرک بدر مددرک و در نتیجده
نفی کرده است ،و ثانیا ،ادراک خداوند مستلزم احاطدۀ علودی م ک
مستلزم محدود بودن خداوند و امری محال است .از ای رو نویتدوان خددا را ادراک کدرد؛ امدا

میتوان او را رؤیت نوود.
علوای شیعه از دیرباز با اندیشۀ رؤیت خداوندد م الفدت ورز یدده و آن را غیدر موکد و
باطل دانستهاند .شیخ مفید قائالن به امکان رؤیت الای را محکوم به کفر دانسته و بدر آن اسدت
که اعوال عبادی آنان باطل است و پرداخت زکات بده آندان جدایز نیسدت (شدیخ مفیدد،1010 ،
ص .)96سید مرتضی نیز رؤیت الای را به هر شکل محال دانسته و آیات مورد استناد طرفداران
رؤیت نظیر آیۀ  101سورۀ اعراف و آیۀ  21سدورۀ قیامده را تأویدل کدرده اسدت (سدید مرتضدی،
 ،1121ج ،1ص.)26-24
شیخ طوسی در کتاب کالمی خود القتصاد گفته است که رؤیت خداوند با چشم جدایز
نیست؛ چون شرط رؤیت مقابل بودن بیننده با مرئی و محل آن است و تا چیزی در مقابل چشم
انسان قرار نگیرد ،دیده نوی شود .اگر مرئی جسم باشد ،باید خود آن و اگر رنگ باشد،بایست
محل آن ،مقابل بیننده قرار داشته باشد؛ چون جسم ،جوهر و متکی به خود است؛ پس به محل
و مورو نیاز ندارد و رنگ ،عر ،وابسته به جا و موردو اسدت و بده محدل نیداز دارد .اگدر
شیء در حکم مقابل باشد ،باز رؤیت میشود؛ یعنی چیزی ،غیرمستقیم بده وسدیلۀ آینده و یدا بده
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وسیلۀ دیگری ،از پشت سر دیده شود .هیچکدام از ای ها دربارۀ خداوند صادق نیست؛ ز یرا او
جسم و جسوانی نیست (طوسی ،1044 ،ص.)01
ای مقاله در مقام پاسخ به ای سئوال است که منظور از رؤیت خداوند چیست و چگونده
ای امر با مادی نبودن خدا سازگاری دارد؟ پاسخ ای سئوال از دیدگاه دو مفسر و متکلم کا و
جر یان ساز یعنی شدیخ طوسدی (متدوفی 094ق) صداحب تفسدیر التیبدان و ابومنصدور ماتر یددی
(متوفی 111ق) بنیادگزار فرقه ماتر یدیه و مؤلف تأویالت اهل السنة بررسی و مقایسه میشود.

 .2بررسی آیات ناظر به بحث رؤیت الهی
در چند آیۀ قرآن کر یم از رؤیت خداوند توس پیامبر و نیز از نظر کردن افدراد در قیامدت
به پروردگارشان س

رفته اسدت .اید آیدات معرکدۀ آراء مفسدران شدده و در طدی دورانهدای

م تلف ،هر مفسر به فراخور تأمل و تدبر خود و نیز دیدگاههای کالمدی و اعتقدادی اش نظدری
ارائه کرده است.

َ ُْ
ْ ُُْ
از جولۀ آیات راجع به رؤیت الای ،آیۀ  11سورۀ بقره استَ « :و ِإذ قلت ْم يا ُموسى ل ْن نؤْ ِم َن
الصاع َق ُة َو َأ ْن ُت ْم َت ْن ُظ ُر َ
َل َك َح َّتى َن َرى َّالل َه َج ْه َر ًة َف َأ َخ َذ ْت ُك ُم َّ
ون» .در ای آیده از زبدان قدوم موسدی( )
ِ
گزارش شده است که شرط ایوان آوردن خود را دیدن آشکار خداوند قرار داده-اند.
در کتاب مقدس (سفر خروج )11:11 ،آمده است« :خداوند مانند کسی که بدا دوسدت

خود س

میگوید ،با موسی رو در رو گفت و گو میکرد» .نیز ای که «موسی بده خداوندد

عر ،کرد :مجد و جالل خود را به م نشان بده .خداوند فرمود :م شدکوه خدود را از برابدر
تو عبور میدهم .م ن واهم گذاشت ،چارۀ مرا ببینی؛ چون انسان نوی تواند مرا ببیندد و زندده
بواند؛ پس دست خود را بر میدارم که قفای مدرا ببیندی؛ امدا چادرۀ مدرا ن دواهی دیدد» (سدفر
خروج .)14:11 ،بنابرای  ،سابقه رؤیت خدا به تورات باز میگردد (نک :رشدید رردا،1199 ،
ج ،1ص ،122-121ج ،6ص.)114-106

 .1 .2بررسی آیۀ «أرنی انظر الیک»

َ َْ ُ َ
اینک آیۀ «أ ِرني أنظ ْر ِإل ْيؤ »(اعراف )101 /که در زمینۀ رؤیت خدا مورد استشااد قدرار
گرفته است ،در دیدگاهی شی ی طوسی و ماتریدی مقایسه می شود.

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

شیخ طوسی در ابتدا به بیان معنای لغت رؤیت و نظر و جاره در آیده پرداختده؛ سدسس آن
را تفسیر کرده است .او گفته است که اصل معنای رؤیت ،دیدن به وسیلۀ چشم است و رؤیدت
با قلب به معنای علم پیدا کردن است .جار نیز به معنای ظاهر شدن در بی مردم پس از م فی
َّ
َّ َ
بودن است .عبارت « َحتى ن َرى الل َه» بر ررورت رؤیت آشکار دللت ندارد؛ ز یرا گاهی رؤیت
به صورت غیر جار است؛ مانند رؤیت در خواب و رؤیت بدا قلدب؛ ولدی قدوم موسدی گفتندد:
َّ َ
َّ ْ ً
« َحتى ن َرى الل َه َجه َرة»؛ یعنی مقصودشان رؤیت با چشم بود؛ نه در عالم فکر و خیال.
ِّ َ َ ْ ُ َ
به نظر می رسد ،عبارت « َرب أ ِرني أنظ ْر ِإل ْي » درخواست قوم موسی بدوده کده از زبدان
آن حضرت بیان شده است .بسیاری از مفسران بر آناند کده اید درخواسدت قدوم موسدی کفدر
بوده است؛ چرا که رؤیت خداوند را مجاز دانستهاند .در مقابدل ،عددهای دیگدر گفتهاندد ،اید
مطالبه کفر نبوده است؛ بلکه آن رؤیتی کفر است که مقتضی تشبیه باشد؛ ولی به اجودا علودا
ای درخواست بنی اسرائیل برای رؤیت ،کافرانه بوده است؛ بدان جات کده رد و انکدار پیدامبر
خدا بود و هر که او را رد کند ،کافر است.

برخی از مفسران معتقدند ،تقدیم و تأخیری در جوله وجود دارد و قیدد «جادر ا » مربدوط

به «قول» است؛ یعنی بهصورت «و إذ قلتم جهرة لن نْمن ل حتى نرى الله»؛ اما اکثدر مفسدران
«جار » را از صفات رؤیت میدانند و نظر شیخ طوسی نیز هوی است؛ ز یرا ترک ظاهر سد
و قائل شدن به تقدیر تقدیم و تأخیر ررورتی ندارد (طوسی ،1046 ،ج ،1ص.)212-214
 .2 .2 .2دیدگاه ماتریدی در زمینۀ آیۀ «أرنی»

ابومنصور ماتر یدی دربارۀ ای آیه گفته است ،عدهای آیه را س

هفتداد نفدر برگزیدده از

قوم موسی میدانند که گفتند رسالت و تورات تو را تصدیق نویکنیم ،مگدر آنکده خداوندد را
وارح ببینیم و به ما خبر دهد که تورات را بر تو نازل کدرده اسدت .اید احتودال را نیدز مطدرح
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ّ
ساخته است که شاید متعلق ایوان ،نه تورات و رسالت موسدی ،بلکده الوهیدت خداوندد باشدد و
درخواستشددان چندی بددوده اسددت کدده شددرط عبودیدت و اطاعددت از خداونددد را دیددن عیندی او
برشوردهاند.
عدهای از مفسران ای آیه را دلیل نفی رؤیت پروردگدار دانسدتهاند؛ ز یدرا درخواسدت قدوم
موسی موجب گرفتار شدنشان به صاعقه گشت و اگر رؤیدت مجداز بدود ،مسدتوجب عدذاب و
عقوبت نویشدند؛ اما از نظر ماتر یدی ای آیه نه تناا دللت بر نفی رؤیت نددارد ،بلکده اثبدات
کنندۀ آن است؛ ز یرا زمانی که از موسی علیهالسالم رؤیدت پروردگدار را خواسدتند ،موسدی( )
آناا را نای نکرد و نگفت که چنی درخواستی نکنید .همچنی حضرت موسی( ) زمدانی کده
َ
ََ َ َ
از پروردگار درخواست رؤیت نوود ،خداوند وی را نای نکرد؛ بلکه فرمود« :ف ِإ ِن ْاسؤتق َّر َمكان ُؤه
َ َ َ
ف َس ْوف ت َر ِاني» «اگر کوه در جای خود باقی ماند ،آنگاه مرا خواهی دید» .اگر دیدن وعده داده
شده ،مجاز و موک نبوده است .محال است ،خداوند موسی را نای نکندد؛ ز یدرا اگدر رؤیدت
امکان نداشت ،درخواست آن کفر بود و درخواستکننده باید نای و ارشاد میشد.
دلیل دیگر ،ای که در روایات چنی آمده است که وقتی از رسدول اکدرم(ص) پرسدیدند،
آیا پروردگارمان را میبینیم؟ رسولالله از ای سئوال نادی نکردندد و پرسدشگدر را نیدز مؤاخدذه
نفرمودند .پس چرا درخواستکنندگان از موسی ( ) به صاعقه دچار شدند؟ علت اید عدذاب
محتوای سئوال نبوده؛ بلکده نیدت سدؤالکننددگان موجدب ندزول عدذاب شدده اسدت؛ چدرا کده
قصدشان دانست و درخواست واقعی نبوده است؛ بلکه از روی عناد و لجبازی اید درخواسدت
را مطرح کردند؛ یعنی پرسش آنان نه استرشادی؛ بلکه ّ
تعنتی بوده است (ماتر یدی ،2441 ،ج ،1
ص .)091-091
آیۀ دوم ناظر به رؤیت ،آیۀ  101سورۀ اعراف است .ای آیه گویا ادامۀ داستان ذکدر شدده
در آیددۀ  11سددورۀ بقددره و نتیجدۀ اجابددت درخواسددت قددوم موسدی از سددوی آن حضددرت اسددت.
موسی( ) از خدا دیدار روی او را می خواهد و پاسخ «ل ترانی» می شنود .ای آیده و مفداد آن

معرکۀ آرای مفسران شده و دللتهای گوناگون و گاه متعار ،از آن برداشت کردهاند .شدیخ
طوسی و ابومنصور ماتر یدی نیز هر یک به نوبه خود به زوایای م تلف ای آیه پرداختهاند.
شیخ طوسی مینویسد :موسی( ) وقتی به میقات آمد ،از خداوند خواست خود را نشدان
دهد تا به او نظر کند .مفسران در پی جویی علت ای درخواست موسی ،با وجود ای که رؤیدت
خداوند به وسیلۀ حواس موک نیست ،اختالف نظر دارند و سه نظر در ای زمینه دادهاند:
نظر اول ،ای است که درخواست موسی در واقع درخواست قدومش بدود؛ نده خدود وی؛
وُْ ُ
ََ َ
َ ُ ْ َ َ َّ َ
َّ ْ ً
شاهدش گفتار قوم اوست که گفتند« :ل ْن نْ ِم َن لك َحتؤى ن َؤرى الل َؤه َجه َؤرة» و «أته ِلكنؤا ِباؤا فلؤ
ُّ
الس َف ُ
هاء ِم َّنا» که طی آن درخواست را منتسب به سفیاان قومش میکند.
نظر دوم ،ای است که موسدی ( ) درخواسدت علودی ردروری را نودود کده در آخدرت

حاصل میشود؛ نه در دنیا ،تا بدی وسیله شباات و افکار سست را از خدود برطدرف سدازد .بدر
ْ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ
ؤك ب َأ ْ
ؤلاب ال ِفيؤ ِ »
ِ
ِ
ای اساس رؤیت به معنای «علم» است؛ هوانند آیده «ألؤم تؤر کيؤف فلؤ ر ب ِ
(فیل .)1 /پیامبران مجاز بودهاند ،آنچه را که برطرفکننددۀ وسوسدهها و افکدار بدوده اسدت ،از
خداوند بسرسند؛ چنانکه ابراهیم( ) از پروردگارش درخواسدت رؤیدت زندده شددن مردگدان را
ِّ َ
ْ
َ َ ُ
نوودَ « :رب أ ِر ِني ک ْيف ت ْليِ ال َا ْوتى»(بقره.)294 /
نظر سوم ،ای است که موسی( ) درخواست نشانهای از نشانههای قیامت را در اید دنیدا
نوود و هیچ شکی در تحقدق آن در آخدرت نداشدت .اید نظدر ،شدبیه نظدر دوم اسدت .حسد
ّ
بصری ،ربیع و ُسدی گفتهاند :موسی درخواست رؤیت بدا چشدم نودود؛ ولدی بده صدورت غیدر
تشبیه و پاسخ «ل ترانی» پاس ی بود ،مبنی بر ای که نه در دنیدا و نده در آخدرت چندی رؤیتدی
صورت ن واهد گرفت؛ ز یرا «ل » دللت بر نفی ابد دارد.
َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
راني» ،ای است که وقتی باقی ماندن کوه در جای خود
نتیجۀ «ف ِإ ِن استقر مكانه فسوف ت ِ
در حال تکه تکه شدن محال است ،رؤیت نیز محال خواهد بود؛ ز یرا محدال اسدت ،چیدزی در
ّ
کآن واحد هم متحرک باشد ،هم ساک  .هوی طور نتیجۀ معلق بر محال نیز محدال خواهدد بدود.
ّ
معنای «تجلی رب» ظاور رب از طر یق آیات و نشانههای اوست که در کوه برای حاردران در
آنجا نوود پیدا کرد و موجب قطعه قطعه شدن کوه گشت.
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شواری از مفسران نیز گفتهاند ،اگر موسی ارادۀ رؤیت بدا چشدم را داشدت ،مدیگفدت:
و
ک» یا «أرنی ون و
فسک» .عالوه بر ای  ،به کسانی که قائل به جواز رؤیت هستند ،می توان:
« کأرنی
ک
ُ ُ
اگر موسی از امری ُمجاز سئوال نوود ،پس از چه چیزی توبه کرده است؟ «قؤا سؤالان تاؤ
إلي »؛ پس چارهای نیست ،جز اید پاسدخهدا کده ذکدر شدد (طوسدی ،1046 ،ج ،0ص-110
.)111
ماتر یدی با دیدگاهی متفاوت از شیخ طوسی به آیه نگر یسته و نتایج دیگدری از آن گرفتده
است .وی با نقد دیدگاهی که درخواست موسی را ناظر به طلب قدومش بدرای رؤیدت خداوندد
موسدی ( ) نودیداندد ،تصدر یح دارد ،اید قدول بعیدد
قلوداد کرده و آن را درخواست شد
َ
َ
ُْ َ َ
ِّ
است؛ ز یرا اگر ای گونه بدود نودیگفدتَ « :رب أ ِر ِنؤي أنظؤر ِإل ْيؤك»؛ بلکده مدیگفدت« :أرهؤم
ينظرون إليؤك» (ماتر یدی ،2441 ،ج ،1ص .)0در اینجا دیدگاه ماتر یدی م الف بدا نظدر شدیخ
طوسی است که درخواست رؤیت الای را نده خواسدتۀ موسدی ( ) کده خواسدتۀ قدوم او دانسدته
است.
ماتر یدی هوچنی ای قول را رد کدرده اسدت کده موسدی( ) از پروردگدارش درخواسدت
رؤیت آیات و دلئل کرده بود ،نه درخواست رؤیت وی و آن را بعید دانسته است؛ به ای دلیدل
که خداوند به میزان کافی نشانهها و آیات خود را به آنان ارائه کرده بدود؛ از اید رو ،نیدازی بده
غیر آن نداشدتند؛ مانندد عصدایی کده وقتدی بده سدنگ اصدابت مدیکدرد ،از آن دوازده چشدوه
میجوشید و در یا را میشکافت و دشو را نابود میساخت و ید بیضداء و آیدات و نشدانههدای
دیگر؛ بنابرای موسی درخواست رؤیت نوود و باید متذکر شد کده اعتقداد بده تحقدق رؤیدت در
َ ُ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ
آخرت نزد اهدل سدنت واجدب اسدت .دلیدل اید اعتقداد آیدۀ «ال تد ِرکؤه األبصؤار وهؤو يؤد ِر
َْ
األ ْب َص َ
ؤار) است .اگر خداوند دیدنی نبود ،نفی ادراک دیگر حکوت و وجای نداشت .خداوند
در قیامت دیده میشود؛ ولی ادراک نویشود.

َ
ِّ َ
َ َ
هددمچن دی درخواسددت موس دی ( ) کدده « َرب أ ِر ِنؤؤي أنظؤؤر ِإليؤؤك» درصددورتی کدده رؤی دت

غیرموک باشد ،بر جال آن حضرت دللت دارد و کسی که نسبت به خداوندد جاهدل اسدت،
امکان ندارد ،در مقام رسالت و نبوت قرار گیرد و امانتدار وحی الای باشد.
دلیل دیگر ای که خداوند متعال موسی را نای نکرد و مأیوسش ننوود؛ در حدالی کده در
موارد و موروعاتی دیگر خداوند حضرت نوح و حضرت آدم و پیامبران دیگر را نادی و عتداب
نووده است و اگر رؤیت امکان نداشت ،ای درخواست به کفر منجر میشد.
ماتر یدی در ادامه و به جات تقویت نظر خود به روایات تشبیای رایج در میان اهل سدنت
حس ُنوا ُ
استناد کرده است ،از جوله ای که در ذیل آیۀ  29سورۀ یونس «ل َّلذ َين َأ َ
الل ْس َنى َو ِز َي َادة»
ِ ِ
در چند روایت ای «ز یاده» به «النظر الی الله» تفسیر شده است .همچنی ای روایت نبوی کده
« ّإنكم سترون َّ
ربكم يوم القيامة کاا ترون القار ليلة الادر ال تضؤامون؛ شدوا پروردگارتدان را روز
قیامت خواهید دید؛ چنان که ماه را شدب چادارده مدیبینیدد»( .احودد بد حنبدل ،1014 ،ج،0
ص192 ،194؛ ب اری ،1041 ،ج ،9ص ،04ج ،4ص.)116
نکتۀ دیگر ای که موسی( ) درخواست رؤیت نوود تا قدر و مقدام خدود را ندزد خداوندد
بداند یا ای که خداوند به موسی امر نوود ،ای درخواست را مطرح کندد تدا مردمدان جدواز اید
درخواست یا رؤیت را در یابند .شاید کسی بسرسد ،اگر سئوال و درخواست موسی بر اساس امدر
الای بوده ،پس علت توبۀ او چیست؟ در پاسخ به ای پرسش گفته می شود ،ای توبه بر اسداس
عادت مردم است که در حوادث هولناک توبه میکنند؛ بدون ای که گنداهی را مرتکدب شدده
باشند یا به سبب مشاهدۀ جالل و عظوت الای ندای توبه و تجدید ایوان سرمیدهندد ،هرچندد
کاری که مستوجب توبه باشد انجام نداده باشند.
اگر پرسیده شود ،خداوند به چه کیفیتی دیده میشود؟ میگوییم :بال کیف؛ یعنی بددون
وصف قیام ،قعود ،اتکاء ،تعلق ،اتصال ،انفصال ،مقابله ،مددابره و قصدر ،طدول ،ندور ،ظلودت،
سکون ،تحرک ،مجانست ،تبای  ،خارج بودن ،دخول ،و هر معنایی که در وهم آید یدا عقدل آن
را تعیی کند؛ ز یرا خداوند برتر از آنااست.
حس بصری گفته است ،موسی از پروردگارش طلب رؤیت نوود؛ اما در زمان نامناسب.
موسی اعتراف به رؤیت داشت؛ ولی آن را در دنیا خواست؛ در حالی که ای دنیدا تحودل آن را
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َ
ََ َ َ َ َ َ
ندارد .نویبینی که فرمود« :ف ِإ ِن ْاستق َّر َمكان ُه ف َس ْؤوف ت َر ِانؤي» یعندی کدوه در برابدر رؤیدت بداقی
ِّ ُ ْ ُ
نویماند ،آنگاه تو چگونه در ای دنیا باقی خواهی ماندد؟ از اید رو موسدی گفدتِ « :إنؤي تاؤ
إ َل ْي َك َو َأ َنا َأ َّو ُ ْال ُا ْْمن َ
ين» (ماتر یدی ،2441،ج ،1ص.)1-0
ِِ
ِ
طباطبائی چنی برداشتی از رؤیت را ظداهری و عوامانده شدورده و درخواسدت آن توسد
موسی( ) در مقام پیامبری اولوالعزم را دور از شأن او دانسته است .وی معتقد است کده رؤیدت
مطرح شده در قرآن چیزی غیر از رؤیت بصری و حسی بوده و یک درک و شعور است که بدا
آن حقیقت و ذات هر چیز درک میشود .در واقع یک علم رروری خاص است کده در قدرآن
کر یم از آن تعبیر به رؤیت و لقاء شده و م ت

بندگان صالح خداست که در قیامدت بده آندان

اعطا میگردد و در میان کتب الای ،در قرآن برای ن ستی بار از چنی علوی نسبت به خداوند
س

به میان آمده است (طباطبائی ،1011 ،ج ،4ص.)216-214

 .2 .2بررسی آیۀ «ما کذب الفؤاد ما رأی»

َ َ َ َ
ُ
َ َ َّ
كان قاب ق ْو َس ْي ِن
ای آیه در سوره نجم قرار دارد و سیاق آیه چنی است« :ث َّم َدنا فت َدلى * ف
ََُ ُ َ
ََ
َأ ْو َأ ْدنى * َف َأ ْوحى إلى َع ْاده ما َأ ْوحى * ما َک َذ َب ْال ُف ُ
اارون ُؤه َعلؤى مؤا َيؤرى * َو لق ْؤد
ْاد مؤا َرأى * أفت
ِِ
ِ
ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ
َ
َ ًَ ُْ
ْ َ ْ َ ِّ ْ َ َ
َْ ْ َ ُْ َْ
ْ
َ
َر ُآه ن ْزلة أخرى * ِعند ِسدر ِة الانتهى * ِعندها جنة الاأوى * ِإذ يغشى السدرة ما يغشؤى * مؤا زاَ
ُْ
َْ َ ُ َ َ
ْ
ََ ْ َ
آيات َر ِّب ِه الك ْارى» (نجم)14-4 /
الاصر و ما طغى * لقد رأى ِمن ِ
 .1 .2 .2دیدگاه شیخ طوسی دربارۀ آیۀ «ما رأی»

شیخ طوسی دربارۀ ای آیه بیشتر به نقل آراء مفسران پرداخته و نوشته است :دربدارۀ آیدۀ
«ما َک َذ َب ْال ُف ُ
ْاد ما َرأى» ،اب عباس گفته است ،رسول اکرم(ص) پروردگارش را با قلبش رؤیدت
نووده است؛ اما اب مسعود ،عائشه و قتاده برآناند که پیامبر(ص) جبرئیدل را در صدورت اصدلی
دید .حس بصری گفته است :یعنی مقدرات الای و ملکوت خداوند را دیدد .نیدز گفتده اسدت
که پیامبر اکرم(ص) با روح خود به آسوان عروج کرد و جسوش در زمی بود .اکثر مفسدران و
مشاور اخبار و اصحاب ما معتقدند ،خداوند جسدم وی را زندده و سدالم بدال بدرد تدا ملکدوت

آسوانها و آنچه را خداوند ذکدر کدرده اسدت ،مشداهده کدرد؛ بدا دو چشدم خدود و در حالدت
بیداری؛ نه در حال خواب و عالم رؤیا .تفاوت میان دیدن در بیدداری بدا دیددن در خدواب اید
است که در خواب ،تصویر چیزی را در قلبش میبیند و توهم میکند که به چشم دیده اسدت؛
ََُ ُ َ
ون ُ
ؤؤه» یعنددی
درحددالی کدده در بیددداری ادراکددش بدده واسددطه چشددم حقیقددی اسددت« .أفتاار
«أفتجادلونه»؛ آیا با او بحث و جدال میکنید ،در ای که خداوند را با قلدبش دیدده اسدت و یدا
آیات الای را و معجزات الای را .خداوند میفرمایدد :قلدب او آنچده را بدا چشدوان خدود دیدد،
تکذیب نکرد؛ بلکه تصدیقش نوود (طوسی ،1046 ،ج ،6ص.)021-021
 .2 .2 .2تفسیر ماتریدی در زمینۀ آیۀ «ما رأی»

َ
و
َ َ َ َُْ
ماتریدی می گوید :برخی در آیۀ « َما کذب الفْ ُاد َما َرأى» گفته اند « ،ورأی» یعنی « وع کل ودم»
َ َ ً ُْ
ََ
و رؤیت کنایه از علم است؛ ولی ای معنا با آیۀ « َولق ْؤد َر ُآه ن ْزلؤة أخ َؤرى» ناسدازگار اسدت؛ ز یدرا
تصور تحصیل علم مجدد صحیح نیست .آنچه نزد ما اصل است ،ای است که مقصدود ،دیددن
َ َ ً ُ
ُْ
ََ
آیات بوده است ،به دلیل آیۀ « َل َق ْد َر َأى م ْن َ
ات َر ِّب ِه الك ْا َرى» و نیز آیۀ « َولق ْؤد َر ُآه ن ْزلؤة أخؤرى».
آي
ِ
ِ
حس بصری گفته ،منظور آیه ای اسدت کده پیدامبر(ص) عظودت خددا را دیدده و ابد مسدعود
معتقد است که منظور آیه دیدن جبرئیل با چشم بوده است .برخدی معتقدندد ،نبدی اکدرم (ص)
پروردگارش را با چشم دید؛ ولی ای س

برخالف وعدۀ رؤیت در آخرت اسدت کده بدر پایدۀ

کتاب و سنت متواتر اثبات شده است .اگدر پروردگدارش را دیدده بدود ،نیدازی بده دیددن آیدات
بزرگتر (آیاته الکبری) نداشت؛ ز یرا مشاهدۀ آیات زمانی لزم است که معرفت از طر یق اجتاداد
باشد و در صورت مشاهده و رفع موانع ،احتیاجی به اجتااد و استدلل نیست؛ مگر گفته شدود،
مراد ،رؤیت رب با قلب بوده است؛ هوانطدور کده در خبدر نیدز آمدده اسدت ،حضدرت رسدول
ُ
فرمود« :رأيته ّمرتين بقلاي» (دوبار با قلبم پروردگارم را دیدم) و در برخدی اخبدار آمدده اسدت:
«أما بلينى فال؛ و أما بفْادى فقد رأيته مرتين» (با چشدوانم نده ،ولدی بدا قلدبم دوبدار خداوندد را
دیدهام( .نک :قاری عیا ،1046 ،،ج ،1ص.)161
منتاا عالمه طباطبایی می گوید ،ای رؤیت با قلب و فؤاد ،ناظر به نوعی ادراک شداودی
و علم حضوری است که برای بندگان خاص خدا حاصل می-شدود .ادراکدی شداودی کده نده

| 65

تفس تطبی
ژپوهشاهی یر قی

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

زاییدۀ حس و بصر است و نه محصول فکر و خیال؛ بلکه نوعی علم حضوری و شاودی اسدت
(نک .طباطبائی ،1011 ،ج ،16ص.)14-26
 .4 .2بررسی آیۀ «الی ربها ناظرة»

َ ِّ
دو آیۀ « ُو ُجوه َي ْو َمئ ٍذ َ
نؤاِ َرة» (قیامه )21-22 /مامتر ی و مدورد توجده
ناضرة * إلى ر بها ِ
ِ ِ

تر ی آیات قرآن دربارۀ رؤیت الای در قیامت است .مفسران و صاحب نظدران م تلدف بده اید

آیات پرداخته و دربارۀ مراد از آناا آراء گوناگونی ابراز داشته اند .هدمچندی اید آیدات معرکدۀ
آراء صاحبان فرق م تلف از معتزله و اشاعره تا امامیه و ماتر یدیه گشته است .اشاعره در اثبدات
امکان رؤیت خداوند در آخرت به ای آیه استناد کرده اند .در مقابل ،معتزلده و امامیده برآناندد
که دلیل عقلی و نقلی متعدد اثبات میکند ،رؤیت خداوند با چشم سر چده در دنیدا و چده در
آخرت محال است (نک :علوی مار و خوشفر ،1162 ،ص.)21-1
 .1 .4 .2تبیین شیخ طوسی دبارۀ آیۀ «الی ربها ناظرة»

َ ِّ
ناِ َرة» ،بر آن است که «نداظر » در اینجدا یعندی
شیخ طوسی در تبیی عبارت « ِإلى ر بها ِ

منتظر رسیدن نعوت و ثواب پروردگارش است .نظر یعنی چرخاندن حدقۀ چشم جات رؤیدت.
َ ِّ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َّ َ
ناِ َرة» (نودل )11/و
گاهی نیز نظر به معنای انتظار است؛ مانند آیۀ «و ِإني مر ِسلة ِإلي ِهم ِبه ِدي ٍة ف ِ
گاهی به معنای انتظار خیر و نفع است؛ مانند « َوال َي ْن ُظ ُر إ َل ْؤيه ْم َي ْؤو َم ْالق َ
يام ِؤة» (آل عودران.)11/
ِ
ِ ِ
یعنی رحوت خداوند به آناا نویرسد و گاه نظر به معنای مقابله است؛ مانند مناظره و تناظر.
حتی اگر بسذیر یم ،نظر به معنای رؤیت به کار رفتده اسدت ،مدراد از آن مدیتواندد رؤیدت
ثواب پروردگار باشد؛ ز یرا ثواب که شامل انوا لذات مدیشدود ،قابدل رؤیدت اسدت .مفسدرانی
هوچون مجاهد ،حس بصری ،ابوصالح ،سعید ب جبیر و رحاک گفتهاند ،مراد ،نظر به ثواب
الای است .نظیر هوی رأی از علی علیهالسدالم نیدز روایدت شدده اسدت .اهدل لغدت بدی نظدر
خشوناک و نظر ررایتمندانه تفاوت گذاشتهاند .در حالی که رؤیت ،قابلیت ارافه شددن بده
خشم یا ررایت را ندارد؛ بنابرای نظر معادل رؤیت نیسدت .رؤیدت ،ادراک بدا چشدم اسدت و

فق در مورد اجسام یا جوهر یا رنگ امکان پذیر است .هدمچندی از شدروط «مرئدی» ،مقابدل
بودن است که در مورد خداوند تعالی غیر موک است (طوسی ،1046 ،ج ،14ص.)166 – 164
شیخ طوسی یکی از معانی «نظر» را برگرداندن چشم سر بهسوی شدیء قابدل رؤیدت ،بده
طلب دیدن دانسته ،نه خود دیدن؛ چنانکه طبرسی و مالفتحالله کاشانی نیز بیان میدارند ،اگدر
نظر متعلق به عی باشد ،مفید طلب رؤیت است؛ نه خود رؤیت و هرگاه متعلق بده قلدب باشدد،
مفید طلب معرفت است( .طبرسی ،1112 ،ج ،14ص 941؛ کاشانی ،1119 ،ج ،14ص.)41
هوی معنا در کالم برخی از لغویان نیز به چشم میخورد .اب منظور از قول جوهری نقل
میکند ،نظر به معنای « ّ
تأم الشىء َ
باللين» است( .اب منظدور ،1041 ،ج ،1ص .)211اب فدارس
نیز دربارۀ اصل نظر بر آن است که هوۀ معانی نظر به یک معنا بازمیگردد و آن منتظر چیزی و
منتظر دیدن چیزی بودن است؛ سسس در معنای آن وسعت داده شدده اسدت (اب فدارس،1024 ،
ج ،1ص.)000
بر هوی اساس ،شیخ طوسی با تأکید بیان داشته است که هرگز معنای حقیقی ای کلوده
رؤیت نیست؛ بلکه طلب رؤیت است و برای اثبات ای نظر نیز دو شاهد از کدالم عدرب آورده
است :ن ستی ای که عرب میگوید« :نظرت الى الهال فلؤم أره» کده اگدر در اینجدا نظدر بده
معنای رؤیت باشد ،تناقض در کالم به وجود میآید؛ ز یرا ای که «به هالل نگاه کردم ،ولی آن
را ندیدم» ،بیمعناست؛ اما اگر نظر به معنای طلب رؤیت باشد ،صحیح است؛ ز یرا مدیگویدد،
میخواستم هالل را ببینم ،ولی آن را ندیدم.
شاهد دوم ،ای که عرب گوید« :مازل أنظر اليه حتى رأيته؛ بیوقفده دیددنش را طلدب
خود شیء ،غایدت بدرای خدودش قدرار
میکنم تا ای که آن را ببینم» .در ای عبارت نویشود ،ک
بگیرد؛ بنابرای «نظر» در اینجا به معنای رؤیت نیست؛ بلکه بهمعنای طلب رؤیت است.
 .2 .4 .2نظر ماتریدی راجع به آیۀ «الی ربها ناظرة»

ماتر یدی دربارۀ ای آیه نظری م الف با نظر شیخ طوسی دارد .وی معتقدد اسدت ،چدون
ُ ُ َْ َ َ
اض َرة» بر وصول به غایت سرور و کرامت و لذت تا سرحد ظادور عالئدم در
آیۀ «وجوه يوم ِئ ٍذ ن ِ
َ َ ِّ َ َ
ؤاِ َرة» هیچ مورعی باقی نویماند ،جز اید کده بده
چاره دللت دارد ،در مورد آیۀ « ِإلى ر بها ن ِ

حقیقت نظر منصدرف باشدد؛ بندابرای  ،آن اثبداتکننددۀ قدول بده رؤیدت اسدت .رسدم و شدیوۀ

| 69

تفس تطبی
ژپوهشاهی یر قی

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

پادشاهان چنی است که از مردمان در حجاب باشند؛ اما وقتی به یک فرد نزدیک شوند ،دیگدر
خود را م فی نویکنند و در حجاب قرار نویگیرند .ای ترک احتجاب برای خالیدق از دیگدر
اکرامهای ملوکانه برتر است؛ پس جایز است ،خداوند نیز اولیاء خود را با نظر به خدویش اکدرام
ّ
نواید و آنان را مورد تفضل قرار دهد و مسرور سازد (ماتر یدی ،2441 ،ج ،14ص.)106
ماتر یدی در ادامه با نقل نظری که شدیخ طوسدی نیدز طرفددار آن اسدت ،بیدان داشدته کده
موک است« ،ناظر » به انتظار ثواب منصرف باشد؛ چنان که برخدی از مفسدران گفتهاندد .نیدز
موک است ،مراد نظر به اکرامهای الای باشد .همچنی موکد اسدت ،مدراد وراء آن اکدرام و
آنچه با چشم میبیند ،باشد و احتودال دارد ،معندایش نظدر بده امدر پروردگدار باشدد؛ چدون هدم
احتوال انصراف آیه به حقیقت نظر هست و هم انصراف به کرامات .کسی نویتواند نظر را در
کرامات منحصر کند و حقیقت رؤیت را الیالبد نفی نواید؛ چون آیده در رؤیدت ظادور دارد.
در صورت عدم امکان اقامۀ دلیل بر احالۀ آیه به رؤیت ،دلیل قطعی نیدز بدر انصدراف بده انتظدار
کرامت وجود ندارد؛ بنابرای  ،آیه هرچند دللت بر وجوب رؤیت ندارد ،در جواز رؤیدت اسدت
(ماتر یدی ،2441 ،ج 14ص.)111 -114
 .3 .5 .2تمایز میان رؤیت و ادراک خداوند

یکی از ابتکارات ماتر یدی در اید بحدث ،تودایز نادادن میدان رؤیدت و ادراک خداوندد
ُ ُ
است .وی با تکیه بر آیۀ «ال ُتدر ُک ُ
َ
األبصار َ
ُ
األبصار» (انعام )141 /بیان داشدته کده
درک
ي
هو
و
ه
ِ
ِ
در ای آیه ادراک خداوند نفی شده است ،نه رؤیت او .ادراک مستلزم احاطه یافت بدر چیدزی
محدود است و خداوند محدود نیست؛ پس نویتوان او را ادراک کرد .وی تصدر یح دارد ،اید
آیه ادراک را نفی می کند؛ اما رؤیت را اثبات میکند؛ زیرا اگر خداوند قابل رؤیت نباشدد ،در
آن صورت نفی ادراک هم حکوتی ن واهد داشت .ادراک اسدت کده مسدتلزم احاطده ادراک
کننده بر ادراک شونده است؛ اما رؤیت مسدتلزم چندی احاطدهای نیسدت و موکد اسدت کده

انسددان چی دزی را کدده حددد ندددارد و مدداهیتش شددناختنی نیسددت ،ببینددد (ماتر ی ددی ،2441 ،ج،0
ص10-141؛ هوو ،1616 ،ص.)42-44
در مقابل ای نظر ،شیخ طوسی با ارائۀ شواهدی از زبان عربدی ،ادراک بدا بصدر را هودان
رؤیت دانسته و به خالف ماتر یدی ،اید آیده را نیدز ندافی رؤیدت الادی بده شدوار آورده اسدت.
طوسی معتقد است ،خداوند در ای آیه خود را با نفی ادراک دیگران نسبت به خود مدح کرده
اسدت و خداوندد از

است و هر آنچه نفی آن برای خدا ستایش اوست ،اثبات آن برای او نقد
هر نقصی ّ
مبراست .در واقع استدلل شیخ طوسی در تببی ای آیه و دللدت آن بدر نفدی رؤیدت
الای بر چاار بنیان استوار است :الف) خداوند متعال در ای آیه خود را از طر یدق درک ناشددن
از ناحیه ماسوی ستوده است .ب) ادراک مطرح شده در ای آیه هوان رؤیت است .ج) هرگداه
به شدوار مدیآیدد .د)

مدح خداوند به نفی چیزی از او وابسته باشد ،اثبات آن چیز برایش نق
ذات الای از هر نقصی ّ
منزه است؛ پس رؤیت او هم که به فحوای ای آیه نقد

بدرای اوسدت

محال است (طوسی ،1046 ،ج ،0ص221-220؛ هوو ،1044 ،ص.)02

 .3نتایج
هر دو مفسر موافقند که رؤیت خداوند در دنیا با چشم غیدرموک اسدت .شدیخ طوسدی
رؤیت خداوند را با چشم در آخرت نیز نداموک دانسدته؛ ولدی ماتر یددی موافدق امکدان رؤیدت
خداوند در آخرت با چشم است .ماتر یدی ای رؤیت را بال کیدف دانسدته اسدت .در حکایدت
حضرت موسی و تقارای رؤیت الای ،میان شیخ طوسی و ماتر یدی اختالف نظر وجدود دارد.
شیخ آن درخواست را نقل قول دانسته است؛ اما ماتر یدی معتقد است ،ای مطالبده ،درخواسدت
خود موسی( ) بوده و دلیلی نیز مبنی بر ادعای خود اقامه کرده است.
با وجود دیدگاه تنزیای ماتر یدی دربارۀ صفات خبدری کده در آثدار م تلدف خدود بددان
اشاره کرده ،اما وی معتقدد اسدت ،مؤمندان ،خددا را در قیامدت رؤیدت خواهندد کدرد .اگرچده
ماتر یدی در ای باره تناا ادلۀ نقلی را ذکر کدرده اسدت ،امدا اسدتدلل عقلدی ماتر یددیان در اید
زمینه هوان است که اشاعره نیز بیان داشتهاند .بدر پایدۀ نگدرش ایشدان ،تنادا امدور معددوم قابدل
رؤیت نیستند و هر آنچه موجود است ،اعم از جواهر و اعرا ،هوگدی رؤیدت پذیرندد و چدون
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َّ
خداوند نیز موجود است ،متعلق رؤیت قدرار مدیگیدرد .ادلدۀ نقلدی ماتر یددی در اثبدات امکدان
رؤیت خداوند متعال در قیامت ،آیاتی از قرآن کر یم و نیز چند روایت است .وی به درخواسدت
قوم موسی( ) برای رؤیت خدا استناد کرده و معتقد اسدت ،هودی کده موسدی( ) درخواسدت
قومش را برای رؤیت خدا رد نکرد ،دللت بر موک بودن آن دارد .در تفسیر آیۀ «ارنؤى انظؤر
الي »(اعراف )101 /نیز به نقد نظر کسانی پرداخته است که معتقدند موسی( ) در ای آیده از
خدا رؤیت خودش را طلب نکرد؛ بلکه رؤیدت نشدانهها و ادلدهای را خواسدت کده بده آن دیدده
شود .از نظر ماتر یدی چنی وجای بعید است؛ چرا که موسدی( ) پیشتدر نشدانههایی هوچدون
عصا و ید بیضا دیده بود .پس آنچه وی طلب کرد ،حقیقت رؤیت خدا بود؛ امدری کده از نظدر
ماتر یدی در آخرت قابل تحقق است و البته چگونگی آن با عقدل بشدری قابدل ادراک و تفسدیر
نیست .وی هوچنی روایاتی را که در منابع اهل سنت در باب جواز رؤیت خداوند نقدل شدده،
ذکر کرده و با استناد به آناا مفاد ای روایات را اصل و مبنایی و غیر قابل عدول دانسته است.
ماتر یدیان رؤیت خدا را از لوازم جسوی آن پیراسته ،معتقدند ،رؤیت خدا بددون مکدان و
جات و بدون اتصال شعا و فاصله مکانی میان بیننده و خداوند و امثال آن تحقدق مدی پدذیرد؛
اما ای دیدگاه بده تنداقض مدی انجامدد؛ چدون ،از سدویی آندان ادراک بصدری خددا را مسدتلزم
محدودیت در و
مدرک ،و محال می دانند و از سویی دیگر ،لدوازم جسدوانی رؤیدت را نفدی مدی
کنند .باید از آنان پرسید ،مرادشان از رؤیت ،چگونه رؤیتی است .اگر بگویند ،رؤیت قلبدی یدا
چیزی مانند آن باشد ،نه رؤیت بصری ،در ای صدورت سد

ماتر یددیان پدذیرفتنی اسدت و از

ظاهر عبارت برخی از ایشان نیز چنی چیزی بر میآید؛ اما مشکل اینجاست که در ای صدورت
ا
ا
اول ،چنی رؤیتی به آخرت اختصاص ندارد و در دنیا نیز امکانپذیر است؛ ثانیا ،سد صدر یح
بسیاری دیگر از ماتر یدیان ای است که منظور آنان از رؤیت ،فق رؤیت با چشدم سدر اسدت و
چنی رؤیتی را نوی توان از لوازم آن دانست.

ُ ُ
درک ُؤه
ماتر یدی ،میان رؤیت و ادراک خداوند توایز نااده است .وی با تکیه بدر آیدۀ «ال ت ِ
ُ ُ
َ
ُ َ
األبصؤار» (انعام )141 /بیان داشته که در ای آیه ادراک خداوند نفی شده
درک
األبصار و هو ي ِ

است ،نه رؤیت او .ادراک مستلزم احاطده یدافت بدر چیدزی محددود اسدت و خداوندد محددود
نیست؛ پس نویتوان او را ادراک کرد .وی تصر یح دارد ،ای آیه ادراک را نفی ،اما ،رؤیدت را
اثبات میکند؛ زیرا اگر خداوند قابل رؤیت نباشدد ،در آن صدورت نفدی ادراک هدم حکوتدی
ن واهد داشت .ادراک است که مسدتلزم احاطده ادراک کنندده بدر ادراک شدونده اسدت؛ امدا
رؤیت مستلزم چنی احاطهای نیست و موک است ،انسان چیزی را که حدد نددارد و مداهیتش
شناختنی نیست ،ببیند.
در مقابل ،شیخ طوسی هوچون دیگر علوای شیعه و به تبعیت از احادیث و ارشادات ائوۀ
معصوم ( ) رؤیت خداوند را چه در دنیدا و چده در آخدرت نفدی کدرده و آن را در تعدار ،بدا
توحید دانسته و استدللهایی نیز برای آن آورده است .ای حقیقتی است کده از جولده در بیدان
امیرالوؤمنی ( ) متجلی شده است؛ آنگاه که مردی خطیدب از ایشدان پرسدید ،آیدا تدا بده حدال
حضرت پرودگار را دیدهای .امام ( ) پاسخ گفت ،م پروردگاری را که نبینم ،نوی پرستم؛ امدا
چگونگی رؤیت او چنی است که او را به چشم سر نتوان دید؛ بلکده بدا چشدم قلدب و بده ندور
ایوان می توان او را دید (کلینی ،1191 ،ج ،1ص.)114 ،64
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