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 چکيده 

فخرالدین رازی به استتناد  . کنند یمظاهر برخی از آیات و روایات از جواز و برخی دیگر از عدم جواز رؤیت خداوند حکایت 

. دانتد  ینمت داشتن خداونتد   دانسته است؛ اما آن را مستلزم جسمانیّت و جهت نصوص دستة اول، رؤیت بصری خداوند را جایز

 .کند یموی نصوص دستة دوم را برخالف ظاهرشان تأویل 

هتا را بتا ایتن     کند و تعارض ظاهری میان آن یمعلّامه طباطبایی هر دو دسته از آیات و روایات را منطبق با ظاهرشان تفسیر 

. رؤیت بصری و رؤیت قلبتی کته از ستنل علتم ح توری استت      : نصوص دینی دو معنی دارد کند که رؤیت در یمنظریّه حل 

پذیرد و برخی دیگر رؤیتت بصتری را رد    یمکه عقل هم آن را  اند کردهبرخی از آیات و روایات، رؤیت قلبی خداوند را تأیید 

 . ه باشد؛ زیرا رؤیت به این معنی، مستلزم آن است که خداوند مثل و مانند داشتاند کرده
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 مقدمه و طرح مسئله

 5سوره اعتراف   519ظاهر برخی آیات قرآن کریم مثل آیه 

از رؤیت خداوند و برختی دیگتر    2 سوره قیامت 29و آیه 

نشدن خداوند حکایت  از رؤیت 9 سوره انعام 519مثل آیه 

آیتات، رؤیتت    اشاعره با تکیه بتر دستتة نخستت   . ندکن یم

دانند؛ امّا معتزله و امامیّه براساس دستة  خداوند را جایز می

های  یشهاندمقایسة . دانند یمدوّم، رؤیت خداوند را مردود 

فخرالدین رازی، متکلّم بزرگ اشتعری و صتاحت تفستیر    

ی الغیت با آراء علّامه طباطبایی، حکیم برجستة شتیع  مفاتیح

و صتتاحت تفستتیر المیتتزان در مویتتود رؤیتتت خداونتتد، 

تتر متا از آیتات قترآن      یقدقباره به برداشت  تواند دراین یم

دیگر، مسئله رؤیتت و ابصتار در    ازسوی. کریم  کمک کند

شناسی از اهمیّت خاصی برخوردار است و بررسی  معرفت

تطبیقی این مویود، تأثیر زیتادی بتر مباحتر مربتو  بته      

 .خواهد گذاشت معرفت خداوند

 

 رؤیت خداوند از نگاه فخرالدین رازی 

 معنای رؤیت خداوند 

شتود؛ امّتا    یمت فخر رازی معتقد است که خداوند دیده 

. داشتتن او نیستت   بتودن و جهتت   این به معنتای جستمانی  

بتودن او نیستت؛    شدن خداوند به معنی مرئی همچنین دیده

« آب دیدممن تصویر ماه را در »: گویم زیرا هنگامی که می

بودن آن نیست؛ زیرا زمتانی مرئتی    این دیدن به معنی مرئی

، فخرالتدین رازی )قابتل چشتم متن باشتد     است کته در م 

 (. 212: 28ق، ج 5121

با این توصیف از رؤیت، شاید توقع ما ایتن باشتد کته    

روشنی اعالم کند، منظور از رؤیتت خداونتد،    فخر رازی به

هتا چنتین تصتری ی    تن رؤیت با چشم سر نیست؛ اما او نته 

ندارد، بلکه حتی آیاتی را هم کته ظاهرشتان نفتی رؤیتت     

ّالَ »: وی در ذیتل آیتة شتریفة   . کنتد  یمبصری است، تاؤیل 

« تُدْرِکُهُ األَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ األَبْصَارَ وَهُتوَ اللَطيیتفُ الَخَبِیترُ   

کند که معتزله از این آیه بترای نفتی    یماشاره ( 519: انعام)

منظتور از  : گوینتد  کننتد و متی   یمت خداوند استتفاده  رؤیت 

گیرنتد هتی     یمت ادراك بصر همان رؤیت است؛ لذا نتیجه 

وی این دیدگاه معتزلته را  . تواند خدا را ببیند ینمشخصی 

تتوان ادراك را   یمت زمتانی  : کند و بر این باور استت  یمرد 

رؤیت نامید که مرئی دارای حتدّ و نهتایتی باشتد و بتتوان     

گونته   و جوانت آن را درك کرد؛ امّتا اگتر ایتن    همة حدود

درواقتع رؤیتت   . توان آن ادراك را رؤیت نامید ینمنباشد، 

یکی، رؤیتي با احاطه که همان ادراك استت  : دو نود است

بنتابراین نفتی ادراك از   . و دیگری، رؤیتت بتدون احاطته   

خداوند در آیة مذکور به معنتی نفتی رؤیتت از او نیستت     

« ّالَ تُدْرِکُتهُ األَبْصَتارُ  »منظتور از  (.  511-33: 59همان، ج )

توانتد حقیقتت او را درك کنتد و     ینماین است که چیزی 

توانتد کنته صتمدیّه او را درك کنتد و دیتدگان،       ینمعقل 

و در جتتای دیگتتر ( 511: همتتان) نتتاتوان از درك اوینتتد 

علم به حقیقتتي چیتزی یتا ازطریتق درك آن     : کند یمتصریح 

است، مثل علتم بته لتذّت و التم و یتا       وسیلة خود شخص به

شود؛ پس علتم بته    یمگانه حاصل  ازطریق یکی از حواس پنج

یک از ایتن دو طریتق    کنه و حقیقت خداوند برای بشر از هی 

 (. 213: 5،ج5381فخرالدین رازی، ) شود  ینمحاصل 

فخر رازی کشف تام را که از ستنل معرفتت یتروری    

چنین معرفتی نسبت به کند و معتقد است  ینماست، انکار 

یابد؛ اما رؤیت خداوند را  یمخداوند در روز قیامت ت قق 

دیگر، وی رؤیت خداونتد را   ازطرف. داند ینماز این سنل 

صورت مرئی در چشم  گرفتن همچون رؤیت اجسام، نقش

یا خروج شعاد از چشم و رسیدن آن به مرئی یا حالتی که 

اشتتد، گتترفتن صتتورت یتتا ختتروج شتتعاد ب مستتتلزم نقتتش

او معتقد است رؤیت خداوند نه از ستنل علتم و   . داند ینم

گرفتن صورت یتا ختروج شتعاد     کشف و نه از قبیل نقش

است؛ بلکه حتالتی ییتر از ایتن دو استت و تعلّتق آن بته       

تعالی جایز است؛ زیرا یک حالتت ایتن استت کته متا       حق

ایتم و حالتت    یتده ندنسبت به شیئی علم داریم، ولی آن را 

بینیم و ما مستلّما  ایتن    یمست که همان شیء را دیگر این ا

(. 122: 5155فختر رازی،  )یتابیم   یمت دو حالت را متفاوت 



 
 

 523/ رازی و عالمه طباطباییرویت خداوند از نگاه فخرالدین 

 

گاه او در جتواز رؤیتت    کند که تکیه یموی سپس تصریح 

پتردازد   یمت  هتا  آنخداوند دّالیل سمعی استت و بته بیتان    

پس فخر رازی رؤیت خداوند را نه از (. 113-111: همان)

کشتف  )داند، نه از قبیل علم یتروری   یمقبیل علم نظری 

و نه از سنل دیدن اجسام؛ بلکه تنها به استناد آیتات و  ( تام

رؤیت بصری خداوند جایز است، بتدون  : گوید یمروایات 

دیگتر،   عبتارت  آنکه بدانیم کیفیتت آن چگونته استت و بته    

گونته   سخنان وی دربارۀ رؤیت خداوند سلبی است و هی 

 . نگفته استباره  مطلت ایجابی دراین

 

 دالیل قرآنی فخرالدین رازی بر جواز رؤیت خداوند 

سوره اعراف را دربردارندۀ چهار دلیتل   519 فخر رازی آیة 

خداونتد در ایتن آیته    . داند یمبر جایزبودن رؤیت خداوند 

وَلَمَا جَاء مُوسَى ليميیقَاتينَا وَکَلَمَتهُ رَبهتهُ قَتالَ رَب     »: فرماید یم

وَلَکينِ انظُرَ إِلَتى الَجَبَتلِ فَتِِنِ     ترانی لنرَ إِلَیْکَ قَالَ أَرِنيی أَنظُ

اسْتَقَرَ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانيی فَلَمَا تَجَلَى رَبههُ ليلَجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًتا  

وَخَرَ موسَى صَعيق ا فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ سُبْ َانَکَ تُبْتُ إِلَیْتکَ وَأَنَتاَ   

 . «نيینَأَوَلُ الَمُؤَمي

 : این چهار دلیل عبارت است از

اگتتر رؤیتتت خداونتتد امکتتان نداشتتت، ح تترت    -5

فخرالدین )کرد  آن را از خداوند درخواست نمی (  د)موسی

 (. 911: 51ق، ج5121رازی، 

اگر رؤیت خداونتد م تال بتود، خداونتد بایتد در       -2

من دیدنی نیستم؛ امتا  : گفت می( د)برابر درخواست موسی

بینی و این مثل آن  هرگز مرا نمی: گوید خداوند میبینیم  می

است که فردی سنگی در دست داشته باشد و کستی بته او   

بگوید آن را بده تا بخورم؛ در این صورت، پاستل خواهتد   

در . داد که این خوردنی نیست، نه اینکه بگوید آن را نخور

گویتد متن دیتدنی نیستتم؛ بلکته       این آیه هم خداوند نمی

شود کته رؤیتت    پس معلوم می. را نخواهی دیدم: گوید می

  (.911: همان )خداوند جایز است 

خداوند رؤیتش را مشرو  بته استتقرار کتوه کترده      -9

و استقرار کوه امری « فِن استقر مکانه فسوف ترانی»است 

 . (همان)جایز است؛ پس رؤیت او هم جایز است 

للجبتل  فلّما تجلّی ربهه »: در این فرمایش خداوند که -1

، تجلّی همان رؤیت است؛ زیرا تجلّی بته معنتی   «جعلَه دکّا 

ظاهر و آشکارشدن است و شتیء بته دو صتورت آشتکار     

یکتی از طریتق علتم و دیگتر ازطریتق رؤیتت و       : شود می

تر از  رو که آشکارشدن ازطریق رؤیت، کامل دیدن؛ اما ازآن

تر ستزاوارتر استت؛    علم است و حمل لفظ بر مفهوم کامل

. اد از تجلّتی آشکارشتتدن ازطریتق رؤیتتت استتت  پتس متتر 

 . (911: همان)بنابراین رؤیت خداوند جایز است 

سورۀ کهف را هم که در  511 فخر رازی آیاتی مثل آیة 

آن ص بت از لقای پروردگتار استت بتر رؤیتت خداونتد      

این در حالی است کته   (. 112: 25همان، ج  )کند  حمل می

بته لقتای ثتواب اف تفستیر      معتزله و برخی از امامیّه آن را

 کانَ مَنَ»: را در آیة شریفه« اف لقاء»مثال  شیل مفید  .کنند می

لقتاء جزائته   »، بته  « لَتتت  اللَتهي  أَجَتلَ  فَتِِنَ  اللَتهي  ليقتاءَ  یَرَجُوا

یعنی (. 11: ق5159شیل مفید،)کند  تأویل می« األعمال علی

د را بینتد، نته اینکته خداونت     انسان جتزای اعمتالش را متی   

بنابراین، ایشان مشاهده و رؤیتت را جتز بته    . مالقات کند

دانتد و آن را دربتارۀ خداونتد صت یح      معنای حسی نمتی 

قایی عبدالجبّارِ معتزلی نیتز لقتاء   (. 11: همان)شمارد  نمی

 فَلَیَعْمَتلَ  رَب هي ليقاءَ یَرَجُوا کانَ فَمَنَ»پروردگار در آیة شریفه 

را بته لقتاء ثتواب پروردگتار     ( 551: الکهف) «صالي ا  عَمَل ا

 (. 518: ق5122قایی عبدالجبار، )کند  تفسیر می

ازجملته آیتتات دیگتری کتته فختر رازی جتتواز رؤیتتت    

 : کند، عبارت است از ها استنبا  می خداوند را از آن

 إِنَهُمْ عَن رَب هِمْ یَوْمَئيتذ  لَمَ ْجُوبُتونَ    کلّا : 51مطفّفین،   -5

 . (83: 95همان، ج  )

ألَبْصَارُ وَهُتوَ یُتدْرِكُ األَبْصَتارَ    اتُدْرِکُهُ ّال:  519انعام،  -2

 . (38: 59ج  همان، )  وَهُوَ اللَطيیفُ الَخَبِیرُ
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لِلَتذيینَ أَحْسَتنُواَ الَ ُسْتنَى وَزِیَتادَۀال وَّالَ     :  21یونس،    -9

جَنَةِ هُمْ فيیهَتا  یَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرال وَّالَ ذيلَةال أُوْلَئيکَ أَصْ َابُ الَ

  (.211: 51همان، ج  )خَاليدُونَ 

إِنَ الَتذيینَ آمَنُتوا وَعَميلُتوا الصَتالي َاتي      : 511کهف،   -1

 . (119: 25همان، ج )  کَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الَفيرَدَوْسِ نُزُل ا

  دالیل روایی فخرالدین رازی بر جواز رؤیت خداوند

انی در جواز رؤیتت خداونتد   به نظر فخر رازی اخبار فراو

ها این حدیر مشتهور از پیتامبر    وجود دارد که یکی از آن

ستتترون ربکتتم کمتتا تتترون القمتتر »: استتت کتته ( ص)اکتترم

که در اینجا رؤیت خداونتد   « البدر ّالت امون فی رؤیته لیلة

از نظر ویوح و روشنی به رؤیت ماه در شت بتدر تشتبیه   

همان، )ره شده است شده است و به ت قّق آن در آینده اشا

( ص)روایت دیگر این است که آن ح ترت .  (519: 59ج 

لِلَذيینَ أَحْسَتنُواَ الَ ُسْتنَى وَزِیَتادَۀال وَّالَ یَرَهَتقُ     »در تفسیر آیة 

وُجُوهَُهْم قَتَترال َوّاَل ذيلَتةال أُْولَئيتَک أَصْت َاُب اَلجَنَتِة هُتْم فيیهَتا        

 ستنی هتی الجنتة    ال»: انتد  فرمتوده   (21: یونس) «خَاليدُونَ

در « ال ستنی »یعنی منظتور از  « النظر إلی وجه اف والزیادۀ 

نگریستتن بته وجته      «الزیتادۀ »این آیه، بهشتت و متراد از   

 . (همان)خداوند است 

 

گيری فخرالدین رازی در برابر معتزلهه در بثه     موضع

 رؤیت خداوند 

طور کته فختر رازی و اشتاعره بترای جتواز رؤیتت        همان

کننتد، معتزلته نیتز     آیات قرآن کریم استتناد متی  خداوند به 

فخر رازی با . کنند برای انکار رؤیت به آیات قرآن تکیه می

ورزد که در  های معتزله از آیات قرآن، مخالفت می استنبا 

 : کنیم هایی از آن را از اینجا ذکر می اینجا نمونه

اعتتراف، متتراد از  519گوینتتد در آیتتة  معتزلتته متتی -5

این است که موسی نه در دنیا و نته در آخترت     «ترانی لن»

معنی نفتی ابتدی و    به  «لن»بیند؛ زیرا  هرگز خداوند را نمی

برای نفتی  « لن»همیشگی است؛ اما فخر رازی معتقد است 

رود و در اینجا آنچته از   شده به کار می از آنچه از آن سؤال

آن سؤال شده، حصول رؤیت درحال است و منظتور نفتی   

 . (911: 51ج  همان،  )دائم نیست 

اعتراف، ح ترت    519به عقیدۀ معتزله، اینکه در آیتة   -2

دهندۀ آن است که رؤیتت   نشان« تبتُ إلیک »: فرمود ( د)موسی

 . کرد خداوند گناه بود؛ زیرا اگر گناه نبود، از آن توبه نمی

اص اب ما یعنی اشتاعره  : گوید فخر رازی در مقابل می

امتتا درخواستتت ح تترت گوینتتد رؤیتتت جتتایز بتتود؛  متتی

رو  بدون اذن بود و این کار گنتاه نبتود؛ امتا ازآن     (د)موسی

استت، آن ح ترت   « حسنات اّالبرار سیّئات المقترّبین »که 

  .  (918-911: همان ) توبه کرد

للتذین  »ستورۀ یتونس    21 به عقیدۀ معتزله در آیتة   -9

بتترخالف نظتتر »  زیتتادۀ»متتراد از  « أحسنوال ستتنی و زیتتادۀ

« حستنی »رؤیت خداوند نیستت؛ زیترا منظتور از    اشاعره، 

هتتای بهشتتتی استتت و رؤیتتت خداونتتد از جتتنس   نعمتتت

»  زیتادۀ »: گوید های بهشتی نیست؛ اما فخر رازی می نعمت

هتای   توان از جنس المزید علیه دانست؛ زیرا نعمت را نمی 

معینتی باشتد؛ پتس      بهشتی مقدّر نشده است که به انتدازۀ 

باشد، چیزی مغایر بتا آنچته   « آنزیاده بر »واجت است که 

  (.215: 51همان، ج  )در جنّت است 

 

  رؤیت خداوند از نگاه علّامه طباطبائی  

 معنای رؤیت خداوند 

اگر رؤیت و دیدن خداوند را : علّامه طباطبائی معتقد است

فهمند بسنجیم، قطعا  منظور  با توجه به آنچه عوام از آن می

دن بتا چشتم هتم امتری     رؤیت با چشم خواهد بود و دیت 

حسی و طبیعی است؛ زیرا نیتاز دارد کته استباب و لتوازم     

بینایی به کار افتد و قطعا  این معنی درستت نخواهتد بتود؛    

شدن خداوند وجتود دارد   زیرا برهان م کم بر امتناد دیده

و از نظر قرآن کتریم خداونتد مبترّا از جستم و عتوارض      

ی و عوارض آن جسمانی است؛ زیرا چشم ما تنها امور مادّ

بینتد و م تال استت چیتزی را کته متادی نیستت و         را می

از .  (911: 8، ج5911طباطبایی،  )عوارض مادّی ندارد ببیند 

همین روست که لفظ رؤیت زیاد دربارۀ خداونتد بته کتار    

رود؛ زیرا عموم مردم از این کلمه، دیتدن بتا چشتم را     نمی

  (915 :همان )رود  فهمند و بیم گمراهی مردم می می

اما ایشان برای رؤیت و دیدن معنایی دیگتر هتم قائتل    
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دانتد و هرجتا در    است که آن را مخصوص به خداوند می

قرآن و روایات ستخن از رؤیتت خداونتد بته میتان آمتده       

منظتور علّامته طباطبتایی از     . است، این معنی مدّنظر استت 

ایشان معتقدند هرجتا  . رؤیت، حقیقت علم یروری است

شتدن ختود کترده استت بتا        بت از دیتده که خداوند صت 

تتوان فهمیتد    خصوصیّاتی که برای آن ذکر کرده است، متی 

که منظور از آن همان علم ح وری است که ما هتم آن را  

برای مثال در آیه . نامیم یابیم و آن را رؤیت می در خود می

أَوَلَتمْ یَکَتفي   »: فرمایتد  سوره فصّلت آنجتا کته متی    11-19

أَلَا إِنَهُمْ فيی ميرَیَتة  م تن لِقَتاء     ،عَلَى کُلِ شَیْء  شَهِیدٌ بِرَب کَ أَنَهُ

قبتل از اینکته صت بت از    « رَب هِمْ أَلَا إِنَهُ بِکُلِ شَتیْء  مه يتی ال  

کند که خداوند نزد هر چیزی  رؤیت به میان آید، اثبات می

حایر و مشهود است؛ اما این ح ور خداوند در مکتان و  

؛ بلکه او نزد هر چیزی حایر و شاهد جهت معینی نیست

معنتای دیتدن ختدا ایتن     . است و بر همه چیز م ی  است

است، نه دیدن با چشم و مالقات با جسم که امری حستی  

 (.918: همان) و جسمانی و نیازمند مکان و زمان است

پس درواقتع منظتور از رؤیتت در تمتامی ایتن آیتات،       

یتن استت   رؤیت ییر حسی و ییر بصری است و منظتور ا 

که انسان پروردگار خود را به وجدان و بدون هی  ستتر و  

ای درك کند و اگر درك نکند به سبت گناهانی استت   پرده

 (. 913: همان)که سبت یفلت او از خدا شده است 

  این علتِم یتروری کته از آن تعبیتر بته رؤیتت و لقتاء       

شود، مربو  به بزرگان و صتال ان استت و در قیامتت     می

ی برای پیمودن راه لقای او ا مقدمهفتد و دنیا تنها ا اتفاق می

و کست علم یروری به آیات است و بعد از آن با انتقتال  

تتوان بته مالقتات پروردگتار نائتل شتد؛        یمبه عالم دیگر 

کادح إلی ربتک   آنکیا ایها اّالنسان »: زیراکه فرموده است

  (.951-913: همان)« کدحا  فمالقیه

ان به آن استناد کرد، رؤیتت و  تو یماز آیات دیگری که 

: یامت است؛ آنجتا کته فرمتوده استت    لقای پروردگار در ق

؛ زیترا مقصتود نفتی ابتدی در دنیاستت؛ یعنتی       «یتران لن»

درواقع، دیدن پروردگار و علم یتروری او در دنیتا میسّتر    

 (. 955: همان)افتد  نیست؛ بلکه در آخرت اتفاق می

تتوان رؤیتت    ینمت باید دانست که هر علم یتروری را  

نامید؛ زیترا متثال  متا علتم یتروری داریتم کته ح ترت         

تتوان آن را رؤیتت نامیتد،     ینمت وجود دارد؛ اما   (د)ابراهیم

کل »که ما علم یروری به بدیهیّات اولیه مثل  حتی هنگامی

تتوان آن را   ینمت را داریتم بتاز هتم    « بزرگتر از جزء است

ؤیت نامید، را ر  آنتوان  یمرؤیت دانست؛ اما معلوماتی که 

. آینتد  یمت معلوماتی هستند که به علم ح وری بته دستت   

من فالن چیز را دوستت دارم یتا   : گویم که می مثال  هنگامی

از آن تنفّر دارم، در این موارد انستان ذات ختود را بتدون    

یابتد و بترای    یمت بودن چیزی بین او و ذاتش چنتین   حائل

 (.  911: همان)درك آن نیازی به فکر و حواس ندارد 

 

دالیل قرآنی علّامه طباطبهایی بهر عهدو جهواز رؤیهت      

 خداوند با چشم سر و جواز رؤیت او با چشم قلب

 عدو جواز رؤیت با چشم سر -1

 الَأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ّال»علّامه طباطبایی ذیل آیة شریفه  -الف

( 519: انعتام )« الَخَبیتر  اللَطیتفُ  وَهُتوَ  الَأَبْصتارَ  یُدْرِكُ وَهُوَ

ی استت کته بترای تشتخیص نتور و      ا هقوّبصر »: دفرمای یم

بسا ع تو بینتایی را    رنگ در چشم قرار گرفته است و چه

. نامنتد  یمت هم از باب نامیدن م تل بته استم حتال بته آن      

همچنتتین ادراك بتتاطنی ناشتتی از وهتتم و عقتتل را بصتتر  

تعلّق بصر به خداوند متعال، خواه مراد از آن قوّه . نامند می

ه باطنی، جایز نیست؛ اما قوّه ظاهری بته  ظاهری باشد یا قوّ

کته پتاك و منتزّه     –دلیل احتیاجش به جسم ِدارای کیفیت 

و اما قوّه باطنی به دلیل  -است خداوند متعال از جسمیت 

که خداوند متعال منتزّه از حتدود    درحالی –نیازش به حد 

کننتد؛   ینمت ها خداوند ستب ان را درك   پس چشم -است 

 ،5121طباطبتایی، )« کنتد  یما را درك ه که او چشم درحالی

تتوان   یمت پس به نظر ایشان، براساس آیه فوق (. 529: 1ج

 .گفت که رؤیت خداوند با چشم سر جایز نیست
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ستوره   519علّامه طباطبتایی در ذیتل تفستیر آیته      -ب

و نخواهیم  ایم ما شک نداشته» :که کند یماعراف نیز تأکید 

ینایى به کار بیفتد جهاز ب: داشت که رؤیت عبارت است از

و از صورت جسم مبصّر، صورتى به شکل آن و بته رنتگ   

خالصه، عملى که ما . آن بردارد و در ذهن انسان رسم کند

خوانیم، عملى استت طبیعتى و م تتاج بته      آن را دیدن مى

طور یترورت   آنکه به مادّه جسمى در مبصّر و باصر؛ حال

ی  آیتتد کتته هتت و بتتداهت از روش تعلیمتتى قتترآن بتتر متتى

پس . وجه شباهت به خداى سب ان ندارد موجودى به هی 

از نظر قرآن کریم، خداى سب ان جسم و جسمانى نیستت  

گنجانتد و   و هی  مکان، جهت و زمانى او را در خود نمتى 

هی  صورت و شکلى مانند و مشابه او ولتو بته وجهتى از    

شود و معلوم است کسى که ویعش ایتن   وجوه یافت نمى

ر و دیدن بته آن معنتایى کته متا بتراى آن      چنین باشد ابصا

گیرد و هتی  صتورتی ذهنتی بتا او      قائلیم به وى تعلّق نمى

طباطبتایی،  )« شود، نه در دنیتا و نته در آخترت    منطبق نمى

آنچته   مستلما  که  دیافزا یمسپس ایشان  (.911: 8، ج5911

از خداونتد درخواستت کترده استت،     ( د)ح رت موستی 

 (.همان)رؤیت با چشم سر نبوده است 

سوره بقره  11یکی دیگر از آیات استنادشده، آیه   -ج 

 اللَتهَ  نَترَى  حَتَتى  لَتکَ  نُؤَمينَ لَنَ  مُوسى یا قُلَتُمْ إِذَ وَ»: است

علّامه در تفستیر  . «تَنَظُرُون أَنَتُمْ وَ الصَاعيقَةُ فَأَخَذَتَکُمُ جَهْرَۀ 

سات اسرائل احکام جاری در  م سو بنی»: گوید یماین آیه 

کردنتد و از پیتامبر ختود     یمت را در معقوّالت هتم جتاری   

خواستند کته پروردگارشتان را بته حتس باصتره آنتان        یم

از ایتن کتالم   (. 911: 5،ج5911طباطبایی، )« م سوس کند

شود که دیدن خداوند بتا چشتم ستر     یمبه خوبی استنبا  

 انتد  شدهاسرائیل به خاطر آن عقوبت  جایز نیست؛ زیرا بنی

همین روست که ایتن درخواستت بتا درخواستت     و نیز از 

 کتتامال اعتتراف  519در آیتته ( د)رؤیتتت ح تترت موستتی

اسرائیل رؤیت با چشتم ستر    درخواست بنی: متفاوت است

رؤیت قلبتی  ( د)بوده است؛ اما درخواست ح رت موسی

 .و شهودی بوده است

 

 جواز رؤیت خداوند با چشم قلب -2

 رَب هتا   إِلتى »متت  سوره قیا 29علّامه طباطبایی آیه  -الف

دانتد و   یمت را دلیلی بر جواز رؤیت قلبتی خداونتد   « ناظيرَۀ

 المتراد  بتل »: کنتد کته   یمپس از نفی رؤیت حسی تصریح 

 یستوق  متا  علتى  اإلیمان ب قیقة القلت رؤیة و القلبی النظر

العصتمة   أهل عن المأثورۀ األخبار علیه یدل و البرهان إلیه

یشان برخالف معتزله و ا(. 552: 21،ج5151طباطبایی،)« د

کردن آیته   برخی از متکلّمین امامیّه هی  تالشی برای تأویل

گوید منظور از نگریستتن   کند و نمی برخالف ظاهر آن نمی

به خداوند، نگریستن بته ثتواب، رحمتت و نعمتت الهتی      

ورزد که مراد آیه، رؤیت قلبتی استت    یماست؛ بلکه تأکید 

. کنتد  یمت را تأییتد  که هم برهان و هتم روایتات معتبتر آن    

دانیم که یکی از مشاجرات جدّی میان معتزله و اشاعره  می

تأکید معتزله بر عدم رؤیت خداونتد و اصترار اشتاعره بتر     

معتزله برای اثبات دیدگاه ختود  . جواز رؤیت او بوده است

هتا را   که فخر رازی ایتن تأویتل   اند کردهآیه فوق را تأویل 

: 91ق، ج5121ازی، فخرالتتدین ر)بیتتان و رد کتترده استتت 

علّامه فارغ از این مشتاجرات و بتدون توجته    (. 191-199

به اینکه دیدگاهش مطابق بتا دیتدگاه کتدام فرقته کالمتی      

 .است، به تفسیر این آیه و آیات دیگر پرداخته است

بیان شد، یکی از آیاتی کته فختر    قبال همانطور که  –ب

آن را رازی آن را دلیل بر جواز رؤیتت خداونتد و معتزلته    

 519دانستت، آیته    یمت نشانه عدم جتواز رؤیتت خداونتد    

علّامه طباطبایی همچتون فختررازی دیتدگاه    . اعراف است

پتذیرد؛ زیترا نخستت ایشتان      ینممعتزله را دربارۀ این آیه 

را نفتتی ابتتدی و « یترانتت لتتن»بتترخالف معتزلتته، متتراد از 

داند؛ بلکته معتقتد بته نفتی آن در دنیاستت       ینمهمیشگی 

دوم، توبتتتته ح تتتترت (. 212: 8، ج5151، طباطبتتتتایی)

بودن درخواستت رؤیتت خداونتد      را نشانه گناه( د)موسی

پتذیرد؛ بلکته    ینمت داند؛ اما تفسیر فختر رازی را هتم    ینم

پس از آنکه بته هتوش   ( د)معتقد است که ح رت موسی

آمد، متوجه شد رؤیتتی را کته درخواستت کترده بتود در      
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خداوند با تجلّی  موقعیّت و وقت مناست آن نبوده است و

بر کوه و ریزریزکردن آن به او نشان داد که رؤیت در دنیتا  

پتتس آن ح تترت از ایتتن درخواستتت . ییتترممکن استتت

توبته از   حتمتا  موقع خود توبه کرد و ّالزم نیستت توبته    بی

بنتتابراین علّامتته (. 219: همتتان)معصتتیت و جتترم باشتتد  

دم طباطبایی آیة مذکور را از دّالیل قرآنتی جتواز و نته عت    

داند؛ اما با این توییح که متراد از   یمجواز رؤیت خداوند 

رؤیت و حتی نفی آن در این آیه، رؤیت قلبتی استت کته    

امری جایز و بازگشت آن به علم ح وری نسبت بته ییتر   

و تویتیح مفصّتل آن در بختش    ( 212-298: همان)است 

 .معنای رؤیت ذکر شد

 1در آیته  « فلقتاء ا »به نظر علّامه طباطبایی منظتور از   -ج

 وَ لَتتت   اللَهي أَجَلَ فَِِنَ اللَهي ليقاءَ یَرَجُوا کانَ مَنَ»: سوره عنکبوت

ایتن استت کته بنتده در جایگتاهی قترار       « الَعَلتیم  السَمیعُ هُوَ

همتان،  )گیرد که هی  حجابی بین او و پروردگارش نیست  یم

 .و این یعنی همان رؤیت قلبی خداوند( 512: 51ج

 ما الَفُؤادُ کَذَبَ ما»: سوره نجم 55علّامه، آیه اگرچه  -د

( ص)را دلیل بر رؤیت قلبی خداونتد توست  پیتامبر   « رَأى

؛ زیرا چند آیة بعد آمتده استت   (91: 53همان، ج)داند  ینم

؛ یعنتی  (58:نجتم )« الَکُبْترى  رَب تهي  آیتاتي  ميتنَ   رَأى لَقَدْ»: که

؛ اما نکته آیات خداوند، نه خود خداوند را دید( ص)پیامبر

کند این است کته،   یممهمی که علّامه در ذیل این آیه  بیان 

ها را بته   توان رؤیت و مشاهده واقعیت یمبراساس این آیه 

قلت نسبت داد که ییر از رؤیت بتا چشتم و بصتر استت     

رو، اگتر متراد از رؤیتت، رؤیتت قلبتی       ازاین(. 91: همان)

 .باشد، تعبیر از رؤیت خداوند اشکالی ندارد

رسد؛  یمگیری برخالف نظر فخررازی به نظر  ین نتیجها

: گویتد  یمسوره نجم  55زیرا فخر رازی در ذیل همین آیه 

است نه  ]خداوند[بنا بر مذهت اهل سنّت رؤیت به اراده »

پس وقتی خداوند متعال علم به شیء را از . به قدرت بنده

طریق چشم حاصل کرد، رؤیت است و اگر از طریق قلت 

رد، معرفت است و خداوند قادر است علتم را بتا   م قّق ک

خلق صورت ادراکی معلوم در چشم حاصل کند؛ همچنان 

تواند آن را با خلق صورت ادراکی در قلتت م قّتق    یمکه 

کند و در این مسئله از نظر وقود، میتان صت ابه اختتالف    

نظتر در   نظر است و این اختالف در وقود، حاکی از اتّفتاق 

(. 212: 28، ج 5121دین التترازی،فخرالتت)« جتتواز استتت 

تنهتا رؤیتت قلبتی     توان گفت فخررازی نه یماساس،  براین

داند و  یمخداوند، بلکه رؤیت بصری خداوند را هم جایز 

صورت مطلتق از جتواز رؤیتت خداونتد      رو وقتی به ازاین

آورد، مرادش رؤیتت بصتری استت، نته      یمسخن به میان 

لزم جستمانیّت و  رؤیت قلبی؛ البته رؤیتی بصری کته مستت  

داشتن خداوند نیست؛ بلکه به ایتن ن تو استت کته      جهت

خداوند یک صورت ادراکی از خودش در چشتم حاصتل   

 .تواند او را مشاهده کند یمکند و انسان  یم

اما علّامه طباطبایی رؤیت خداوند را من صر در رؤیتت  

داند و رؤیتت بصتری را    یمقلبی و به معنی علم ح وری 

داند؛ زیرا هم آیات و روایتات آن را   ینمز وجه جای به هی 

کند و هم از نظر عقلی اشکال دارد؛ چون مستتلزم   یمنفی 

 .آن است که خداوند مثل و مانند داشته باشد

 

دالیل روایی علّامه طباطبهایی بهر عهدو جهواز رؤیهت      

 خداوند با چشم سر و جواز رؤیت او با چشم قلب

دم جتوایز رؤیتت   هتایی را در عت   علّامه طباطبایی  روایتت 

خداوند با چشم سر نقل کرده است که ترجمه و خالصته  

 :ها به شرح زیر است بع ی از آن

دربتاره  ( د)الف تل از امتام صتادق    بتن  استماعیل  –الف

شتود  آن   یمت آیتا در آخترت دیتده    : خداوند متعال پرسید

ای پستر ف تل، خداونتد پتاك و منتزّه و      : ح رت فرمود

بتوانتد آن را    است کته چشتم   بسیار متعالی و واّالتر از آن

جز آنچه را کته رنتگ و کیفیتت دارد درك     ها چشم. ببیند

هتا و کیفیّتات    که، خداونتد ختالق رنتگ    کنند؛ درحالی ینم

 (.529: 1، ج5121طباطبایی، )است 

متا روایتت   : عترض کترد  ( د)ابوقره به امتام ریتا   –ب

کردیم که خداوند رؤیت و کالم را بتین دو پیتامبر تقستیم    

(. ص)و رؤیت را برای م مد( د)الم را برای موسیک: کرد
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چه کستی از ستوی خداونتد بته     : فرمود( د)ح رت ریا

 وَ 1 الَأَبْصتار،  تُدْرِکُهُ ّال»: ثقلین از جن و انس ابالغ کرد که

آیتا او م متد    1 ،«ء کَميثَليهي شَتیْ  لَیْسَ 1 عيلَما، بِهي یُ یطُونَ ّال

بته ستوی    پس چگونته متردی  : فرمود. بلی: نیست  گفت

دهتد کته از جانتت     یمت ها خبتر   آید و به آن یمتمام خلق 

ها را به سوی این امر خداونتد   خداوند آمده است و او آن

 یُ یطُتونَ  ّال الَأَبْصتار، وَ  تُدْرِکُهُ ّال: کند که فرمود یمدعوت 

بتا  [متن او را  : ء، ستپس بگویتد   کَميثَليتهي شَتیْ   عيلَما، لَیْسَ بِهي

ه علمی به او دارم و او بر صتورت  ام و احاط یدهد ]چشمم

 (.همان) کنید  ینمآیا حیا . بشری است

هتم بتر    انتد  کردهبع ی دیگر از روایاتی که علّامه ذکر 

عدم جواز رؤیت خداوند بتا چشتم ستر و هتم بتر جتواز       

 : رؤیت او با چشم قلت دّاللت دارند

وهت که  بن در پاسل به سؤال معاویه( د)الفت امام صادق

پرسیده بود ( ص)خداوند توس  پیامبر اسالم دربارۀ رؤیت

خداونتد    بتا چشتم  ( ص)م متد  قطعا ای معاویه، »: فرمود

و همانا رؤیت بتر دو قستم   . تبارك و تعالی را ندیده است

پس کسی که منظتورش  . رؤیت قلت و رؤیت چشم: است

رؤیت قلت باشد راست گفته و کسی کته مترادش رؤیتت    

و آیاتش کفتر ورزیتده    بصر باشد دروغ گفته و به خداوند

کسی که خداونتد را  : فرمود( ص)است؛ زیراکه رسول خدا

طباطبتایی،  )کتافر شتده استت     حتما به خلقش شبیه سازد 

 (.211: 8، ج5151

ی بترادر رستول   ا : ستؤال شتد  ( د)از امیرالمؤمنین –ب

هرگتتز : ای  فرمتتود یتتدهد، آیتتا پروردگتتارت را (ص)ختتدا

بتا   هتا  چشتم . کتنم  یمت نام عبادت  یدهندپروردگاری را که 

ها با حقتایق ایمتان    بینند؛ اما قلت ینممشاهده آشکار او را 

 (.همان)بینند  یماو را 

 

 گيری مقایسه و نتيجه

فخرالتتدین رازی براستتاس ظتتاهرِ برختتی از آیتتات و    -5

روایات، رؤیت خداوند را جایز و آن را یتک نتود رؤیتت    

داشتتن   دانتد کته مستتلزم جستمانیّت و جهتت      یمت بصری 

علّامته طباطبتایی  هرچنتد ایتن آیتات و      . داوند نیستت خ

داند؛ ولی ایتن رؤیتت    یمروایات را بیانگر رؤیت خداوند 

 .شمارد که از سنل علم ح وری است یمرا رؤیت قلبی 

ستوره انعتام را    519فخرالدین رازی آیاتی مثل آیه  -2

ها نفی رؤیت بصری خداوند استت بترخالف    که ظاهر آن

هتا را بتر    کند؛ اما علّامته طباطبتایی آن   یمظاهرشان تأویل 

 .پذیرد ینمکند و تأویل او را  یمظاهر تأویل 

ی میان طرفداران رؤیت ا فرقهمجادّالت و اختالفات  -9

...( معتزلته، امامیّته و  )هتا   و مخالفتان آن ( اشتاعره )خداوند 

باعر شده است کته برختی از متکلّمتین مثتل فخرالتدین      

. ایتتن مستتئله برنیاینتتد  رازی بتته ختتوبی از عهتتده تبیتتین 

ایتن  رسد که علّامه طباطبایی فتارغ از   یممیان به نظر  دراین

مجادّالت و با انگیزۀ کشف حقیقت بته تتدبّر در آیتات و    

روایتتات پرداختتته استتت و بتترای او اهمیتتتی نتتدارد کتته   

رو، گتاهی   دیدگاهش به سود کدام فرقه کالمی باشد؛ ازاین

ز آن ستتخن از جتتواز رؤیتتت خداونتتد و گتتاه عتتدم جتتوا 

دانتد   یمگوید؛ زیرا رؤیت را به دو معنی بصری و قلبی  یم

و معتقد است برخی از آیات و روایات از رؤیت بصری و 

  .کنند یمبرخی از رؤیت قلبی حکایت 

 

 ها نوشت پی

وَلَمَا جَاء مُوسَى ليميیقَاتينَا وَکَلَمَهُ رَبههُ قَالَ رَب  أَرِنيی أَنظُرَ  -5

وَلَکينِ انظُرَ إِلَى الَجَبَلِ فَِِنِ اسْتَقَرَ مَکَانَهُ  ترانی لن إِلَیْکَ قَالَ

فَسَوْفَ تَرَانيی فَلَمَا تَجَلَى رَبههُ ليلَجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًا وَخَرَ موسَى 

صَعيق ا فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ سُبْ َانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَأَنَاَ أَوَلُ 

 . الَمُؤَمينيینَ

 .ناظيرَۀال رَب ها  إِلى -2

ّالَ تُدْرِکُهُ األَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ األَبْصَارَ وَهُوَ اللَطيیفُ  -9

 .الَخَبِیرُ

 .519/ انعام  -1

 .551/ طه  -1

 .55/ شوری  -1
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 :، قتم اوائل المقاالت، (ق5159)م مد،  مفید، م مدبن -5

 .انتشارات کنگره شیل مفید

تفسهيرالبيا  فهی   ، (ق5121)، طباطبایی، م مدحستین  -2

، چتا  اول، بته   (جلهد 6)الموافقۀ بين الثدی  والقرآ  

  . دارالتعارف للمطبوعات :ت قیق اصغر ارادتی، بیروت

الميهههزا  فهههی  ، (ق5151)، ---------------- -9

انتشتارات جامعته مدرّستین     :، چا  پنجم، قمتفسيرالقرآ 

 .حوزۀ علمیّه قم

الميهههههزا  فهههههی   ،(5911)، ------------- -1

، چا  پنجم، ترجمة ستیدم مدباقر موستوی   تفسيرالقرآ 

 .انتشارات جامعه مدرّسین حوزۀ علمیّه قم :همدانی، قم

االربعهين  ، (م5381)عمتر،   فخرالدین الرازی، م مدبن -1

: ، الجزء اّالول، تقدیم و ت قیتق و تعلیتق  فی اصول الدین

 تامن  مطبعتة دارالت  :الدکتور احمد حجازی الستقا، قتاهره  

 .بالقاهره

 :، عمتان المثصل، (ق5155)،  --------------- -1

 .دار الرازی

، الغيهههب مفهههاتي ، (ق5121)، --------------- -1

 .دار احیاءالتراث العربی :الطبعة الثالر، بیروت

، شرح االصول الخمسهه ، (ق5122)قایی عبدالجبار،  -8

 .دار احیاءالتراث العربی :بیروت
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