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بررسی منتقدانه امكان رؤيت پروردگار با محوريت ديدگاههاي
فقهی و فلسفی بهاءولد


محمدرسول آهنگران ،میرجالل الدین کزازی ،نیره السادات علوی
(تاریخ دریافت5931/07/20 :؛ تاریخ پذیرش)5931/03/02 :

چكيده
مسئله رؤیت از جمله مسائل پردامنه و جنجالي ست كه در حوزه كالم و فلسفه اسالمي شكل گرفت .پایه گذذار ایذا ايشی ذه الوال سذا
اشعري است و لاقي فرق اسالمي همچون معتزله ،اماميه ،حالطيه ،اسماعيليه و...هر یك دیشگاهي يسبت له امكان یا عذشم امكذان رؤیذت
پروردگار در ایا جهان آن هم لا چ م سر ،اتخاذ يموده ايش .ایا مسئله همچون سایر مسائل مهمي كه جنبه اجتماعي له خود گرفتذه و از
حش ايشی ه اي فردي و حاشيه اي فراتر رفته ،در ادب فارسي  -له عنوان ادب و فرهنگ سرزميني مسلمان  -رسذوخي چ ذمرير یافذت و
اكثریت شاعران و يویسنشگان و عارفان در آثار خود  -چه يظم و چه يثر -لشیا مسئله پرداخته ايش .در ميذان عرفذا و ايشی ذمنشان لذزر
مسلمان ،لهاءولش پشر مواليا جالل الشیا للخي در قرن هفتم هجري و مقارن یورش مغول در تقریراتش كه ت ذت عنذوان «معذار » در
دست ماست ،دیشگاههایش يسبت له مسئله رؤیت را ليان مي دارد .او له عنوان یك فقيه و عار و واعظ اشعري و ماتریشي لا استناد لذه
دالیل عقلي و يقلي در جاي جاي كتاب خود ،قائل له امكان رؤیت پروردگار در ایا جهان و جهان دیرر آيهم لا چ م مذادي اسذت .ایذا
مقاله ضما طرح دیشگاه وي لا استناد له عشم امكان عقلي ،سعي دارد تا آن را له چالش لك ايش.

كليدواژگان
اشاعره ،لهاءولش ،رؤیت پروردگار ،معتزله.

 نویسنده مسئول :استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
رایانامهahangaran@ut.ac.ir :

 استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 دکتری تخصصی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
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مقدمه
پس از عزلت و انزوای ابوالحسن اشعری از مذهب اعتزال و شكل گیرری گرروه ترازه ای بره نرا
اشاعره ،اعتقادات کالمی رنگ و شكل دیگری به خودگرفت .از جملره ایرن عقایرد مسرئله امكران
رؤیت پروردگار در این جهان  -و یا جهان دیگر  -با چشم سر اسرت .در ایرن راسرتا فرقره هرای
مختلف اسالمی نظریات و دیدگاههای خود را بیران داشرته و یكری از چرالا برانگیزتررین مبرانی
اعتقادی در پهنه کال اسالمی شكل گرفت.
به لحاظ تاریخی نخستین بارقه های این مبحث مقارن با صدر اسال و پس از نرزول آیره 341
سوره اعراف زده شد .این آیه روایت درخواسرت حرررت موسری (ع) از خداونرد جهرت تحقر
رؤیت باریتعالی ،با چشم سر است .هر یك از فرق برا اسرتناد بره د یرل عقلری و نقلری در ا برات
مدعای خود کوشیده اند .ادبای ایرانی نیز در قرون بعدی در آ ار خود به این مسرئله پرداختره و برا
بهره گیری از نفوذ کال شعر و ادب در اذهان مخاطبان ،کوششهای بیشماری کرده اند.
بسیاری از آ ار شاعران بزرگ ادب پارسی در سبكهای مختلرف ادبری  -ازخراسرانی گرفتره ترا
عراقی و آذربایجانی و هندی  -با این مسئله سخت در آمیخته اند( .آ اری چون شراهنامه ،مثنروی،
مخزن ا سرار ،حدیقة الحقیقه ،دیوان ناصرخسرو ،خاقرانی و...؛ نیرز فیره مرا فیره ،رسراله قشریریه،
معارف بهاءولد و .)...یكی از د یل عمده این آمیختگی ،سنت دیرینه بهره گیری ادبا از علو رایر
زمانه شان در آ ار خود ،فرل فروشی ها و گاها کسب اعتبارات دانشورانه برای ایشران در دربارهرا
که تنها مراکز تجمع شعرا و نویسندگان در قرون پس از اسال (ترا پریا از شركل گیرری مكترب
اصفهان) بوده است ،می باشد.
در این جستار نگارندگان ابتدا مروری کوتاه بر مسئله رؤیت و تاریخچه آن خواهنرد داشرت و
پس از توضیحات ز به نقد و بررسی دیدگاه بهاءولد درباره این مسئله کالمری مری پردازنرد .در
کتاب معارف که تقریرات وی و معیار این مقاله است ،بیشتر بر د یل نقلی (آیرات قررآن وبرخری
احادیث منسوب به رسول گرامی اسال ) تكیه شده و امكان رؤیت پروردگار را در این جهران و برا
چشم سر ،امری ممكن و غیرقابل انكار برمی شرمرد و بره نقرد صرریي دیردگاههای مخالفرانا -
خصوصا معتزله  -می پردازد.
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از بزرگترین و البته گمنا ترین اندیشرمندان سرده هرای پرغبرار یرور

و اسرتیالی قرو مغرول،

بهاءالدین محمد بن حسین بلخی صاحب کتاب «معارف» است که اگر نبود نسبت پدری ا
جالل الدین بلخی ،شاید اکنون نیز نا و یاد

با مو نرا

در میان پارسی زبانان و حتری دوسرتداران زبران و ادب

پارسی ،مه آلود و نا آشنا با قی می ماند.در تذکره ها عناصر مشترکی اززندگی نامه و شخصیت بهاءولد
وجوددارد .از کشاکا اندیشره هرا و باورهرایا برا فخرر رازی گرفتره ترا مناسرباتا برا دولتمرردان
خوارزمشاهی و انگیزه کوچ به سرزمینی دیگر و پیشگوئی یور

مغو ن و ترک گفتن خراسان و بلر

و استقرار در آسیای صغیردرتذکره ها آمده است.اما از این نقل قولهای تاریخی که بعرا با افسرانه هرا
یی دور و دراز نیز در آمیخته اند ،آنچه مورد توجه در این مقاله اسرت ،اندیشره هرای وی در مرورد
رؤیت پروردگار است که سعی می گردد در کنار دیدگاه سایر شاعران و ادبا دیدگاه بهراء ولرد نیرز
تبیین گردد.
اقوال و ديدگاهها درباره امكان رؤيت پروردگار
در مواجهه با مسئله رؤیت و نفی یا ا بات آن دو گروه به وجود آمدند:
 گروه اول کسانی که قائل به امكان رؤیت بوده و با استناد به د یل عقلی و نقلی ایرن امررراا بات می کنند.
 دسته دو کسانی هستند که قائل به امكان رؤیت نبوده و د یل دسته اول را به چرالا مریکشند و در نفی امكان رؤیت براهینی ارائه می کنند.
موافقين امكان رؤيت پروردگار
الف) اشاعره

اشاعره معتقدندکه خداوند دیده می شود اما دیدن او مانند دیدن سایر اجسا نیست .به نظر ایشران
دیدن (رؤیت) خدا مستلز تشبیه او به مخلوقات نیست .آنها معتقدند که خداوند جسرم نیسرت و
در جهتی قرار ندارد؛ از این رو شرایطی مانند مواجهه و تا ر حدقه و غیره محال است ،با این حرال
میتواند مانند ماه شب چهارده بر بندگانا منكشف شود و به دیده درآید ،چنانكه در احادیرث وارد
شده است .می گویند دلیل ما هم عقل است و هم نقل اما اصل در این باره نقل است.
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دلیل عقلی اشاعره که به دلیل الوجود معروف است این است که هر چیزی کره موجرود اسرت
قابل رؤیت است ،مگر اینكه مانعی در کار باشد ،به بیان دقی تر صرف وجود اشیاء مقتری امكران
رؤیت آنهاست .بنا براین چون خداوند موجود است و زمه دیده شدنا امر محالی ،مانند حردو
و تشبیه نیست پس رؤیت خدا عقال ممكن است(.برنجكار :3133 ،ص )311
ب) ماتريديَه

ماتریدی رؤیت خدا را ممكن میداند اما تفاوت او با اشعری در این است که ماتریدی دلیرل عقلری
ارائه نمی دهد و تنها به ادله نقلی بسنده می کند .همچنین او برای چگونگی رؤیت تفسریری ارائره
نمی دهد و معنای رؤیت را به خدا تفویض می کند( .همان ،ص )313
شاعران اشعري

قائلین به امكان رؤیت پروردگار در میان شعرای بزرگ و صاحب سبك ادبیات پارسی نیز به چشم
می خورند .آنها با بهره گیری از تأ یر کال موزون در ا بات عقاید خود توفیقاتی نیرز کسرب کررده
اند .اگرچه شعر {و ادبیات} بستر مناسبی برای بیان عقاید کالمی نیست و تجانس و سنخیتی برین
آن دو وجود ندارد ،اما کمتر شاعری {در پهنه ادب کالسیك} است که در شعر خود به اجمرال یرا
تفصیل به طرح و بحث مسائل اعتقادی و کالمی نپرداخته باشد .شردت و ضرعف تمایرل و توجره
شاعران به مباحث کالمی ،البته تابع میزان اعتقادات شاعران و اوضاع و احوال سیاسری و اجتمراعی
آنهاست .در برخی آ ار منظو  ،گویی شاعران در مناظرات و مباحثات کالمی شرکت جسته اند و به
اظهار عقاید مذهبی یا انتقاد از مخالفان و گاهی هجو ایشان مبادرت نمروده انرد .از جملره مباحرث
کالمی که در شعر فارسی بررسی شده مسئله امكان رؤیت الهی یا عد امكان آن اسرت( .خراتمی،
پائیز و زمستان  :3131ص .)223
خاقاني شرواني

در دفاع از اعتقادات خود در مسئله رؤیت الهی به معتزله می تازد و می گوید:
رؤیت ح به بر معتزلی

بودنی نیست ،ببین انكار

معتقد گردد از ا بات دلیل

نفی تدرکه ا بصار
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گوید از دیدن او محرومند
خو

جوابی ست که خاقانی داد

گفت من طاعت آن کس نكنم

مشتی آب و گل روزی خوار
از پی رد شدن گفتار
که نبینم پس از آن دیدار

(خاقانی)333 :3131 ،
نظامي گنجوي

او در ابیاتی مواف عقاید اشاعره ،صراحتا رؤیت خدا را با چشم سربرای وجود پیرامبر اکرر (ص)
در سفر معراج ،تایید کرده و با لحنی تند و پرخاشگرانه به کسانی که منكر امكان رؤیت الهری انرد،
تاخته است:
آیت نوری که زوالا نبود

دید به چشمی که خیالا نبود

دیدن او بی عرض و جوهر است

کز عرض و جوهر از آن سوتر است

مطل از آنجا که پسندیدنی است

دید خدا را و خدا دیدنی است

دید پیمبر نه به چشمی دگر

بلكه بدین چشم سَر این چشم سر

(نظامی گنجوی)33 :3124 ،
البته «نظامی در خصوص مسئله رؤیت ،نظرهای متفاوتی ارائه کرده است .مثال در جایی رؤیرت
خداوند را به صورت نمی پذیرد:
روشنی پیا اهل بینایی

نه به صورت ،به صورت آرایی

(مخزن ا سرار)713،
و در جایی دیگر:
خداوندی که چون ناما بخوانی

نیابی در جوابا لن ترانی

(خاتمی ،بهمن  :3133ص .)3
موالنا

شاعر و خطیب بزرگ و فرزند بهاء ولد ،در ارتباط با مسئله رؤیت نظریات گوناگونی ارائه می کند.
وی در برخی موارد امكان رؤیت را انكار نكرده و اتفاقا  -مانند پدر

 -بر معتزله می تازد:
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ببینی آنچه نبی دید و آنچه ولی

اگر دمی بگذاری هوا و نا اهلی
خدا ندانی خود را و خاص بنده شوی

خدا را ببینی به رغم معتزلی

(مولوی)12331 -34 :3133 ،
گهگاه به شیوه عرفانی خود ،رؤیت خدا را در قالب رؤیت صفات الهی می گنجاند:
بی تماشای صفتهای خدا
چون گوارد لقمه بی دیدار او

گر خور نان در گلو ماند مرا
بی تماشای گل و گلزار او؟

(مولوی)2/1133 -31 :3111 ،
مشابه این دیدگاه را در کال بهاءولد هم می بینیم:
سبحانك می گفتم در رؤیت اهلل و در آ ار عجایبها و پاکی های اهلل نظر میكرد  .گفتم :چون اهلل
را با همه پاکی ها و عجایب ها در آن سبحانك گفتن بدید  ،گفرتم :و بحمردک .یعنری خرواهم ترا
اوصاف ستوده اهلل را و جمالها را و انعامات اهلل را ببینم و میخواهم که در همه نغزیها و نیكویی هرا
نظر کنم تا اهلل را به صفت نغزی و نیكویی بینم( .بهاءولد،3132 ،ج ،3ص .)3
بهاءولد

اندیشه بهاءولد بیشترین نزدیكی را با اندیشه های اشعری و ماتریدی دارد .او در جای جای کتراب
معارف و با نثری ساختارشكن و بیشتر گفتاری و عامیانه  -که ویژگی متنهای تقریرری اسرت  -برا
استناد به آیات قرآن امكان رؤیت پروردگار را امری ممكن می داند و به مخالفان خود  -خصوصرا
معتزله  -به سختی می تازد:
« و این اجزای کالبدت را که بی خبرند آگهی دهند و همه اجزات را بینایی و دانایی دهند زیررا
که یك جهت را سو باشد اما شا جهرت را سرو نباشرد .پرس اهلل را بری سرو ببیننرد و حرررت
آفر یدگار بی جهت و سوی نظر را هست کرد و عمل او در سویِ سوی است؛ چنانك نظر را نظرر
داد به طرف سوی .اگر نظر
اگر نظر

دهد به بی سوی چه عجب دارد؟ مرد دیده را نظر داد به غیر خود

دهد هم به خویشتن چه عجب! معتزلی گوید که دید بی چگونه نباشد .گوییم او را کره

اهلل فرمود :ايل رهبا انظرة( ».بهاءولد،3132 ،ج :3ص.)33
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«چون نظرمیكنم که اهلل نظر مرا چگونه هست می کند ،هر آینه می بینم که نظر من ناظر بره اهلل
می باشد .عجب است که نظر من در طرفی که سوی غیر اهلل است مینگرد ،درد غیرتا می گیرد باز
چون سوی اهلل می نگرد آن درد غیرت نمی ماند و از آن حبس بیرون می آیرد .عجربم مری آیرد از
معتزلی که منكر است مررؤیت اهلل را و گویرد« :تصرور اهلل نمری تروانم کرردن ،پرس وجرود نبرود
مررؤیت اهلل را» .گوییم «:اگر چه تصور نمی توانیم کردن دلیل آن نبود که موجود نبود ،زیرا که این
نظر ما موجود و مخلوق به فعل اهلل است .اما نه متصل اسرت بره اهلل و نره منفصرل اسرت از اهلل و
جزاین دو وجه در تصور ما نمی آید.با این همه موجود است این نظرر مرا بره فعرل اهلل .همچنرین
حقیقت اهلل و صفات اهلل موجود است .هر چند در تصرور مرا نمری آیرد .همچنرین اسرت روح مرا
نیز».باز وقتی که عاجز شدی از ادراک اهلل همچنین عد و سادگی و محرو میدیرد  .گفرتم پرس اهلل
بهین عد و محو و سادگی است ،از آنكه اینهمه از وی وجودمی شود از قدرت و علم و جمرال و
عش  .پس این عد ساده حاوی و محیط است مر محد ات را و قدیم است محد ات در وی چون
خاربنی است در دریا .و می گویم :ای اهلل معذور دارکه ننمودی خود را به مرن .مرن در سروی ات
همین عد ساده دید  .اکنو مصور روح از مصورات واقع است و هر چه جز مصورات واقع است
آن را روح تصور نتواند کردن چنانكه اهلل و اوصافه و امور غیب پس آنچره نامصرور اسرت محرال
نباشد»( .همان ،ص .)21
«فریتس مایر» در کتاب «بهاءولد و خطوط اصلی حیات و عرفان او» که شرح کاملی بر زنردگی
و اندیشه های بهاءولد است ،می نویسد:
« بهاءولد در این جا آراء متكی بر احكا اشعری و ماتریدی سنت گرا راکه او نیز در آنها سرهیم
است ،به شیوه دیگری تحریر می کند :انسان نمی تواند خدا را در ذهن خود تصور کنرد .یعنری نره
می تواند و نه مجاز است که اوصافی را که خداوند از خود شرح می دهد با صفات بشری بسرنجد
و یا بخواهد قواعد منطقی و اخالقی را که عقل در اینگونه موارد حكم می کنرد ،بره ذات خداونرد
منتقل کند ،چرا که این دقیقا به معنای سنجا خداوند با مقیاس بشرری خواهرد برود ،در حالیكره
خداوند چیزی نیست که بشر بتواند آن را تصور و یا ابداع کند .بنرا برراین تنهرا چیرزی کره براقی
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میماند مفاهیمی است که خداوند خود را در قرآن با آنها توصیف کرده است ،یعنری پرذیر

آنهرا

همان طوری که مقرر شده است بدون پرسا از چندی و چونی آن .بهراء بره کررات بره ایرن بری
چونی و بی چگونگی باز می گردد .با ایرن همره در همرین ارتبراط نیزمری گویرد کره هری چیرز
غیرممكن وجود ندارد و خداوند می تواند همه چیز را ممكن سازد و به وجود آورد ،به طوری کره
در آخرت نیز رؤیت را برای مؤمنان ممكن می سازد .وی در عین حال به این نكته نیرز اشراره مری
کند که او خود نیز هم اکنون یعنی در دوران حیات خودقادر به رویت خداوند و ادراک او بروده و
تنها در زمان خستگی است که او را از نظر گم می کند و به جای آن خالیی پیا روی خرود مری
بیند.بنا براین خدا خود را در این جهان نیز در حین شهود عرفانی به انسان می نمایانرد .جرایی کره
این نظر و شهود دست ندهد دلیل آن را باید به اعتقاد بهراء نره تنهرا در خسرتگی زودگرذر کره در
فقدان ایمان نیز جستجو کرد.وی از این فرصت استفاده می کند تا این امر شهودی را به رخ معتزله
بكشد»:3137( .ص .)323
تنها چیزی که بهاءولد آن را مانع رؤیت اهلل می پندارد حُجُب نفسانی ست:
«و احوال وجود من از ذکر عد و صور وغفلت و بی خبری و خواب و غیرر وی از جروهر و
عرض اینهمه را دید که حجاب است مر رؤیت اهلل را( ».بهاءولد،3132،ج :3ص .)33
او همچنین درباره اهمیت و جایگاه مسئله رؤیت اهلل می گوید:
«و از رؤیت سوال کنند؛ گوییم اگر این مسئله ندانی هی کاری دانی که به سود نزدیك تر باشد
یا نه .اگر در کاری سودی میدانی و به وجهی تعظیم اهلل میدانی همان انگار که این مسله ندانسرتی.
به چه مشغول خواستی بودن ؟ هم بدان مشغول شو .آخر مشترکی هست میان ملل از نوعی حسنی
و تعظیمی .دست از مختلف بدار و متف بگیر همان انگار که مختلف نشرنیدی( » .همران ،ج :2ص
).32
مخالفين امكان رؤيت پروردگار
الف) اماميه

امامیه معتقد است که خداوند متعال به هی صورت در دنیا و آخرت با چشم قابل رؤیرت نیسرت؛
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زیرا دیده شدن از ویژگیهای موجود مخلوق مادی یعنی جسم است .البته در احادیث امامان به نوع
دیگری از رویت  -رویت قلبی  -اشاره شده که نه تنها مردود نیست بلكره از آن بره عنروان عرالی
ترین نوع معرفت آدمی نسبت به خداوند یاد می شود .این مشراهده و رویرت نره تنهرا در آخررت
حاصل می شود بلكه درهمین دنیا نیز ممكن و میسر است .آنگاه که از اما علی  -علیره السرال -
درباره رؤیت پرسیده شد که«:آیا پروردگارت را هنگا پرسرتا دیرده ای ؟» ،آن حرررت فرمرود:
«من کسی نیستم که پروردگاری را که ندیده ا بپرستم »؛ عرض کردند «:چگونه او را دیرده ای ؟»،
فرمود« :دیدگان با دیدن اورا درک نكنند ولی دلها با حقای ایمان او را مری بیننرد»( .نهر البالغره،
خطبه  - 333نیز اصول کافی ،ج  :3ص ( )33برنجكار:3133 ،ص .)33
ب) معتزله

اینان به صورت اجماعی قائل اند که خداوند با چشم سر دیده نمی شود،اما در اینكه آیا خداوند برا
قلب دیده می شود یا خیر میان آنها اخرتالف نظرر وجرود دارد.ابوهنردیل عرالف و بیشرتر معتزلره
معتقدند که خدا با قلب دیده می شود ،به این معنا که او را با قلبهای خود می شناسریم؛ امرا هشرا
فوطی و عبادبن سلیمان آن را انكار کرده اند .برخی نیز همانند ضرار و حفص معتقدندکه خردا برا
چشم دیده نمی شود اما در روز قیامت حس ششمی برای انسان خل می شرود کره برا آن خردا را
احساس می کند( .اشعری :3112 ،ص .)232 - 231
بهاء ولد در میان مخالفان اندیشه خود (امكان رؤیت ) بیشترین سرزنا را درباره معتزله به کار
می گیرد و به آنان انتقادات شدید اللحنی وارد می سازد «.بهاءولد معتزله را به علرت انكرار رؤیرت
خدا سرزنا کرده است .اصلی که بهاء ولد خود را بر اسراس آن مجراز میدانرد هرر آنچره را کره
مذهب ادعا می کند ،بپذیرد این است که :وقتی خدا وند همه چیز را آن چنران کره هسرت آفریرده
است و او قادر مطل است ،پس او چیزهای دیگر را نیز می تواند بیافریند .او به عنروان پروردگرار
ورای همه چیز و برتر از همه چیز قرار می گیرد .اما بهاءولد می کوشد معتزله را از جهت دیگر نیز
مغلوب کند .تصور ناپذیری رؤیت خداوند که معتزله بر آن تاکید می کنند به اعتقاد بهراء در شرمار
نامصورات دیگری است که باز هم حقیقت دارند»( .مایر :3137 ،ص)327
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چنانكه خود اظهار داشته:
«باز نظر از مادر به اهلل افكند  ،دید که جمله اجزای من ناظر شد به اهلل .باز دید که هر جرزو
من از چشمه حیوان اهلل حیات نونو می نوشد و گل و ریاحین و سمن سپید و زرد صحت میروید
از این اجزای من و از این چشمه حیوان و این ریاحین صحت ،نغزتر از ریاحین دگرست و این را
محسوس می بینم که اهلل می دهد به من.باز میدید که کمال ایمان مؤمن رؤیت اهلل اسرت ،از برس
که مؤمن گِروِ

کند پاره پاره بیند اهلل را .از بهر این معنی گفته اند کره :مؤمنران در آخررت نبیننرد

همین جا ببینند .اما معتزلی چون کمال گرو (ایمان) نداشت هری نبینرد( ».بهاءولرد ،3132 ،ج:3
ص.)11
شاعران معتزلي

گروهی از شاعران برجسته پارسی گو معتقد به اندیشه های معتزلی هسرتند .ایرن شراعران درکنرار
دیگر باورهای مذهب اعتزال ،به عد امكان رؤیت اهلل با چشم سر ،سخت پایبند بوده و این مسئله
را با هر کم و کیفی انكار می کنند.
ابوالقاسم فردوسي

در اینكه آیا این شاعر بزرگ ایرانی معتزلی است و یا از فرقه های دیگر اهل سنت است و یا اینكه
او شیعه و امامی می باشد اختالف نظر وجود دارد و اگرچه در اینجا به تبعیت از برخی نقل ها وی
را در شمار معتزله قرار داده ایم ولی گذشته از نقل های متعدد ،در شاهنامه شواهد فراوانری وجرود
دارد که شیعه و امامی بودن وی را ابت می کند.
او در مورد عد امكان رؤیت پروردگار متعال ،در سرآغاز شاهنامه تأکید داشته و آشكارا بر این
عقیده پای می فشرد:
ز نا و نشان و گمان برتر است

نگارنده برشده گوهر است

به بینند گان آفریننده را

نبینی ،مرنجان دو بیننده را

(فردوسی)4-7 :3134 ،
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«نظامی عروضی در چهارمقاله ،بیت اخیر را دلیل اعتزال فردوسی دانسته و او را مردی رافرری
معرفی کرده است »( .نظامی عروضی :3111 ،ص (.)33به نقل از خاتمی:3131 ،ص)241
البته برخی نویسندگان با این اعتقاد همه گیر و قطع به یقرین کره فردوسری معتزلری اسرت ،بره
شدت مخالفت کرده و به استناد ابیاتی از متن شاهنامه ،فردوسی را ماتریدی و اشعری مرذهب مری
دانند و این بیت که آشكارا در تبیین عد امكران رؤیرت پروردگرار اسرت را صررفا بیران راهری از
راههای شناخت میداند:
«در سراسر شاهنامه ،چیزی که به صراحت بر معتزلی بودن فردوسی د لت کند ،یافته نمیشود،
بلكه چنین به نظر می رسد که همه آنچه او بر مبنای باورهای دینی و اصول اعتقادی از فكر و زبان
خود یا دیگر اشخاص بیان کرده است در راستای باورهای اهل سنت است .نخستین و مهرم تررین
سند قائلین به اعتزال فردوسی که همان بیت:
به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

است ،ربطی به مساله مورد مناقشه رؤیت در علم کال  ،نردارد ،بلكره تنهرا بره عنروان یكری از
راههای شناخت  -که حواس ظاهر است  -و برای تقابل با اندیشه ،ذکر شده است تا ناکارآ برودن
هر دوی آنها (حواس ظاهر و اندیشه ) درباره شناخت ذات حر را اعرال دارد»(.غفراری:3137 ،
ص ) 223
به فرض پذیرفتن مدعای نویسنده ،این پرسا در ذهن باقی می ماند که:
چرا فردوسی  -درست وارونه معاصرانا  -در برائت استهالل کتابا که در حقیقت لب لباب
و پیرنگ هر کتاب است به جای مدح ممدوحان یا ستایا و یادکرد از خلفای راشدین ،کال را برا
نا خدای جان و خرد آغاز مری کنرد و در تمرا  11هرزار بیرت کتراب و در سراسرر سره بخرا
اساطیری ،پهلوانی و تاریخی شاهنامه ،آنری از سرتایا و بیران فرریلتهای بیشرمار خررد فروگرذار
نمیکند؟ و مگر نه اینكه «خرد» دُر درخشان اندیشه معتزلی است؟
سنايي غزنوي

اگر چه بر اساس شواهد و مدارک به مذهب ا شعری متمایل است ،اما در زمینره رؤیرت ،اعتقرادی
مواف شیعه دارد و رؤیت با چشم سر را نمی پذیرد:
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پیكر آب و گِل از قهر

عور

عقل آلوده از پی دیدار

لعبت چشم و دل ز کُنها کور
ارنی گوی گشته موسی وار

(سنائی)33 ،3134 ،
و معتقد است:
چون برون آمدی زجان و زجای

پس ببینی خدای را به خدای

(همان)11 ،
موالنا

درباره مو نا بیان این نكته ز است که وی با آنكه در مسائل کالمی پیرو مكتب اشعری است ،در
مسئله رؤیت بیشتر شیوه فرا مذهبی پیا گرفته و آیاتی که متكلمان اشعری دال برر امكران رؤیرت
دانسته اند با ذوق عرفانی تفسیرو تاویل کرده است:

در بیان آیه «التدركه االبصار و هو دودرا االبصوار»( ،انعا  - )311 -که از آیرات پرر دامنره در براب

مسئله رؤیت است -مو نا به اعتقاد شیعه متمایل است:
نور ح را نیست نوری در وجود
جر ابصارنا تدرکه

تا به ضدّ او توان پیدا نمود
و هو یدرک بین تو از موسا وکُه

(مولوی)3/3314-7 :3111 ،
و یا در کلیات شمس:
پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست

آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست

(مولوی)4142 :3133 ،
و گاهی تعبیر مو نا از رؤیت ،معیت و همراهی خداوند با موجودات است؛ معیتی که در تفكرر
مو نا ضامن بقا و استمرار مخلوقات است:
کان شَهی که می ندیدندیا فا

بود با ایشان نهانی در معا

چون خرد با توست مشرف بر تنت

گرچه زو قاصر بود این دیدنت

(همان)4/1133 - 31 ،
(به نقل از خاتمی)3131 ،
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ناصرخسرو

ناصرخسرررو از شرریعیان اسررماعیلی (هفررت امررامی ) بررود کرره پررس از دوران مدیررد شررادخواری و
خوشگذرانی در دربار ،دچار دگرگونی روحی شده و حیاتی کرامال دو بهرره را تجربره کررد.وی -
مطاب با عقاید اسماعیلیه و حابطیه  -رؤیت خدا را به چشم سر انكار می کند ،امرا دیردن او را برا
چشم جان ممكن میداند:
کجا او را به چشم سر توان دید

که چشم جان تواند جان جان دید

(ناصرخسرو)733 :3131 ،
ادله معتقدين به امكان رؤيت پروردگار

اشاعره معتقدند خدا را در آخرت با چشم سر می توان دید و در ا بات ادعای خود هم دلیل عقلری
آورده اند و هم دلیل نقلی .به لحاظ تاریخی ،در صدر اسال و هرم زمران برا نرزول بعرری آیرات
مربوط به حررت موسی (ع) که در کوه طرور گفرت« :رب ارين اظررايكو »( ،اعرراف  )341 /و آیرات
دیگر بحث رؤیت خدا مطرح بوده و هم چنان ادامه یافته اسرت .در واقرع همره فررق اسرالمی بره
نحوی وارد بحث رؤیت خدا شده اند و رفته رفته این مبحث با قیل و قال و جنجال بسیار ،حجرم
عظیمی از آ ار و مباحثات متكلمان را به خود اختصاص داده است»( .حكمت :3131 ،ص .)17
در اینجا د یل عقلی و نقلی امكان رؤیت پروردگار  -خصوصا از دیدگاه اشراعره  -آورده مری
شود:
الف) دليل عقلي جواز رؤيت

ابوالحسن اشعری در ا بانه دو دلیل ایجابی بر ا بات جواز رؤیت می آورد:
 .3هر موجودی را میتوان دید ،فقط معدو نادیدنی است .از آنجرا کره خداونرد موجرود اسرت
دیدن او محال نیست.
 .2خداوند اشیاء را می بیند ،کسی که اشیاء را می بیند خود

را نیز می بیند؛ پس اگر خود

را می بیند ممكن است به ما نیز توانائی دیدن بدهد»(.اشعری 3121،ق :ص .)37
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ب) داليل نقلي يا سمعي جواز رؤيت

استناد به آیات متعدد قرآن مجید که برای نمونه به چند مورد برجسته آن اشاره می شود:
 .3استناد به آیات  22و  21سوره قیامة :وج ه د مئذ انضرة * ايل رهبا انظرة.

اشعری در توضیي این آیه بر این اعتقاد است که مقصود از ناظرة در این آیره ،رؤیرت خداونرد
است .بهاءولد با استناد به همین آیه می گوید:
« و این اجزای کالبدت را که بی خبرند آگهی دهند و همه اجزات را بینایی و دانایی دهند زیررا
که یك جهت را سو باشد اما شا جهرت را سرو نباشرد .پرس اهلل را بری سرو ببیننرد و حرررت
آفریدگار بی جهت و سوی نظر را هست کرد و عمل او در سویِ سوی است؛ چنانك نظر را نظرر
داد به طرف سوی .اگر نظر
اگر نظر

دهد به بی سوی چه عجب دارد؟ مرد دیده را نظر داد به غیر خود

دهد هم به خویشتن چه عجب معتزلی گوید که دید بی چگونه نباشد .گروییم او را کره

اهلل فرمود :ايل رهبا انظرة»(.بهاءولد،3132،ج ،3ص.)33

 .2استناد به آیه  341سوره اعراف« :وملا جاء م سي ملكقتنا وكلمه ربه,قال رب أرين أظرور ايكو قوال يوا توراين

ويكا اظرر إيل اجلبل فإن استقر مكاظه فس ف تراين»...

استد ل اشعری این است که اگر امكان رؤیت خداوند وجود نداشته باشرد شایسرته نبرود کره
حررت موسی چنین درخواستی از خداوند داشته باشد .دلیل دیگرر پاسر خداونرد بره حرررت
موسی است.وقتی شخصی میخواهد بگوید که عملی انجا ناشدنی ست ،آن را به یرك امرر محرال
تشبیه می کند .اما در این آیه خداوند دیدار

را به پابرجای ماندن کوه در جایا تشبیه کررد و از

آنجا که خداوند قادر بوده کوه را در جایا ابت نگه دارد ،پس این توانایی را هم داشت که خرود
را به حررت موسی (ع) بنمایاند( .اشعری 3421 ،ق :ص.)17
بهاءولد در ارتباط با این آیه و ا بات امكان رؤیت می گوید:
«اکنون حقیقت نگاه کرد  ،همه صورتهای خوب صورت میوه اهلل است .اکنون اینهمه راحتها از
اهلل به من می رسید .در این جهان اگر گویند تو اهلل را می بینی یا نمی بینی؟ گویم که :من به خرود
نبینم که لن ترانی ،اما چو او بنماید چه کنم که نبینم؟ ...دیدن من مراهلل را به اندازه نظرر اسرت .اهلل
خود را به من به همان اندازه مری نمایرد کره مررا نظرر میدهرد از قالرب مرن و غیرر قالرب مرن».
(بهاءولد،3132،ج  ،3ص.)2
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 .1استناد به آیه  37سوره مطففین :كال إهنم عا رهبم د مئذ حملج ب ن.
به نظر مفسرین اشاعره ،این آیه کفار را محجوب ازدیدار خداوند معرفری مری کنرد و لرذا امرر
رؤیت امر پذیرفته شده ای خواهد بود(.منافیان:3137 ،ص )332
 .4اسررتناد برره حرردیث «اظكوم سونون ربكوم كمووا تورون ايقمور يكلتايبدرالت وام ين  ي ريدتوه»؛ شررما برره زودی
خدایتان را (در روزقیامت) خواهید دید؛ همانگونه که ماه کامل را می بینید ،اگرچه دیردن آن بررای
همه یكسان نیست» .که  23نفر از صحابه آن را روایت کرده اند( ».ناصف:3174 ،ص )443
حابطیه درباره آنچه در رؤیت حررت سبحانی عزاسمه وارد شده ،مانند حدیث فوق و امثالهم،
بر رؤیت عقل اول حمل کنند که اول چیزی است که از حررت واهب منان ،نقا ابداع گرفتره و
به واسطه صورتها بر دیگر موجودات فایز شده و مری شرود و شرارع  -علیره افاضرل الصرلوات و
التحیات  -هم عقل اول ارادت فرمود .در این حردیث کرریم کره «اول موا للوهللا ا ايلقول ،فقوال يوه اقبول

ول للقوا أنسوا منو  ،بو اعويت و بو اول و بو اع وي
فأقبل ،مث قال يه ادبر فأدبر .فقال و عويت و جواليل موا للق ق
و ب امنع( .شهرستانی)43-43 :3171 ،

مو نا هم در استناد به این حدیث سروده است:
این جهان گوید که تو ره شان نما

وان جهان گوید که تو مه شان نما

(مولوی)1/3111:313 ،
در منابع اهل سنت ،روایاتی نیز یافت می شود که خبر از رؤیت خداوند در قیامت مری دهنرد؛
مثل اینكه:
 خداوند پایا را بر جهنم می گذارد و جهنم پر میشود (البخاری3413 ،ق :ص .)333و یا:
 خدا پایا را نشان میدهد تا مؤمنین او را بشناسند(.همان ،ص .)333بنا بر آنچه آمد نوع برداشت و شیوه تفسیر و تأویل آیات نهایتا منجر به پذیر

امكران رؤیرت

پروردگار شده است .اشاعره به هردو دسته دلیل عقلی و نقلی و ماتریدیه بر د یل نقلری (سرمعی)
پای میفشرند.
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نقد ديدگاه موافقان امكان رؤيت پروردگار

در این قسمت به نقد ادله معتقدین امكان رؤیت پرداخته و مهمتررین د یرل ایشران را بره چرالا
خواهیم کشاند:
الف) دليل عقلي

دلیل عقلی متكلمان اشعری  -دلیل الوجود  -که به گونه هرای مختلرف تقریرر گردیرده از جهرات
مختلف مخدو

است .از این رو حتی خود اشاعره از جمله اما فخررازی به ایرن نتیجره رسریده

اند که از راه عقل نمی توان ا بات رؤیت کرد و تنها راه ا بات آن تمسك به ظواهر قرآن و روایرات
است(.دلیل عقلی اشاعره توسط خودآنها رد می شود)(.حكمت:3131 ،ص.)17
همان گونه که در بخا اقامه د یل معتقدین به رؤیت آمد ،اشاعره دو استد ل در جواز رؤیت
می آورند .پس از اشعری ،اشاعره دلیل دو را رها کرده و به تقریر دلیل اول پرداخته انرد.چررا کره
ضعف دلیل دو آشكار است:
 -خداوند اشیاء را می بیند ،کسی که اشیاء را می بیند خود

را نیز می بیند؛ پس اگر خرود

را می بیند ممكن است به ما نیز توانائی دیدن بدهد.
او  :میان دیدن خدا خود

را و دیدن او را توسط ما مالزمه ای نیست.

انیا :این استد ل خروج از محل نزاع است ،چون بحث بر سر قدرت خدا نیست بلكه نزاع در
دیدن خدا با چشم سر است.
الثا :اگر خداوند این قدرت را دارد که به انسان توانائی دیدنا را بدهد بره اشریاء دیگرر مثرل
درخت و سنگ نیز می تواند این توانائی را بدهد( .همان)13،
و اما دلیل اول:
 هر موجودی را میتوان دید ،فقط معدو نادیدنی است .از آنجرا کره خداونرد موجرود اسرتدیدن او محال نیست(.دلیل الوجود)
«خواجه نصیر در تجرید ا عتقاد به دلیل الوجود اشاره می کند و سه اشكال بر آن وارد میداند:
 .3اشكال اول اینكه اشتراک معلو ت بر اشتراک علل د لت نمی کند.
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 .2اشكال دو اینكه علت مشترک میان جوهر و عرض منحصر به حردو

و وجرود نیسرت و

امكان نیز میان آن دو مشترک است.
 .1اشكال سو اینكه از نظر ما حدو

اگر هم عدمی باشد می تواند علت باشرد زیررا صرحت

رؤیت نیز عدمی است .به عالوه ما قبول نداریم که حدو

یعنی وجود مسبوق به غیرر نره

وجود مسبوق به عد (.حلی3413 ،ق :ص )233
عالمه حلی در کنار اشكا تی که خواجه نصیرمتوجه پاره ای از مبانی ایرن اسرتد ل مری کنرد،
برخی دیگر از مبانی آن را نیز مخدو

می داند و می گوید:

«جسم به عنوان جوهر قابل رؤیت نیست .آنچه از جسم دیدنی اسرت ،رنرگ آن اسرت .دیگرر
آنكه جوهر و عرض در صحت رؤیت اشتراک ندارنرد و دیردن جروهر متفراوت از دیردن عررض
است».
وی اشكا ت دیگری نیز مطرح می کند که ضعف این دلیرل را بره وضروح آشركار مریسرازد.
(همان)
تفتازانی نیز تقریر مذکور از دلیل الوجود را بیان و اشكا ت آن را بررسی کرده و به آنها پاسر
گفته است .اما سرانجا می گوید « :انصاف این است کره ضرعف ایرن دلیرل هویداسرت»( .شررح
المواقف ،بی تا ،ج  ،4صص  .) 333-333و سرانجا می گوید« :بهتر آن است که بگروییم در ایرن
مسأله نمی توان به دلیل عقلی تكیه کرد»(.همان ،ج  ،3صص .)323 -322
عالمه حلی می گوید« :همه عقال غیر از اشاعره اجماع دارند بر اینكه رؤیت مشروط به هشرت
شرط است و بدون این شروط رؤیتی حاصل نمی شود»(.مظفر ،3331 ،ج :3ص  .)312این شروط
هشتگانه عبارتند از:
«سالمت قوه باصره ،مقابله رائی و مرئی ،عد قرب مفرط ،عرد بعرد مفررط ،نبرودن حجراب،
نبودن شفافیت (جسمی که شفاف است و هی رنگی ندارد ،مانند هوا ،قابل رؤیت نیسرت) ،تعمرد
رائی برای رؤیت و حرور نور»(.همان)
وی در پایان ذکر شروط می گوید« :اشاعره در این باب با همه عقال اعم از متكلمان و فالسرفه
مخالف اند و هی شرطی برای رؤیت قائل نیستند»( .همان)
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فاضل مقداد در شرح باب حادی عشرمی گوید «:برخی از اشاعره می گویند معنای رؤیت ایرن
است که خدا در آخرت برای بندگان مؤمنا همانند انكشاف بدر منكشرف مریگرردد( .حكمرت،
 :3117ص .)22
بنابراین دلیل عقلی ابوالحسن اشعری در ا بات رؤیت خدا ،هم مورد اعتراض متكلمران شریعی
قرار گرفته و هم خود اشاعره آن را مردود دانسته اند و اعال کرده اند کره از راه عقرل نمری تروان
ا بات رؤیت کرد ،بلكه راه آن صرفا منحصر به دلیل نقلی است( .همان ،ص .)37
ب) داليل نقلي

نقد د یل نقلی که معتقدین به امكان رؤیت پروردگار بدان استناد کرده اند ،در حقیقت نقد استنباط
ایشان از معنی آیات و احادیث است که برای نمونه به برخی از آنان اشاره می شود:
يكم :نقد استناد به آيات قران كريم

اولین دسته از د یل ایشان عبارت است از استد ل به برخی آیات قران کریم که در پرایین اشركال
در این نحوه از استد ل مشخص می گردد:
آيات سوره قيامة

 .3در مورد آیات سوره قیامة  -وجو ه د مئوذ انضوره ايل رهبوا انظوره « ،-ناظره» در این آیه به معنای «انتظار»
ورُ ايل االوالل فلوم أره
است .نظر در این آیه به معنای دیردن نیسرت ،چرون عررب جمالتری ماننرد :ظر ق
(چشم انتظار هالل گشتم اما ندیدما ) ،بسیار استفاده می کند .اگر نظر به معنی دیردن باشرد ایرن
جمله خود تناقری آشكار است.
 .2این آیه که در توصیف اهل بهشت است ،در مقابل آیه دیگری که وصف حال کافران اسرت
بیان شده؛ «و در آن روز صورتهایی عبوس و درهم کشیده است ،زیرا می داند که عرذابی در پریا
دارد که پشت را هم می شكند»(.آیات  24و  27سوره قیامة) .همانگونه کره مشراهده مری شرود در
این آیات کافران در انتظار عذاب الهی هستند .بنا بر این وقتی توصیف اهل بهشت و اهل جهرنم را
کنار بگذاریم ،مشخص می شود که هر دو گروه به وصف انتظار توصیف شرده انرد .اهرل بهشرت
منتظر نعمتهای الهی و اهل جهنم منتظر عذاب الهی می باشند(.سودی :3131 ،ص )3
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اما دو اشكال از نظر اشعری:
 .3اشعری در مقا رد معنای انتظار درآیات مورد نظر معتقد بود که نظر هر گاه به همراه وجه و
الی استفاده شود ،به معنای دیدن خواهد بود؛ اما شواهدی در ادبیات عرب وجود دارد کره نظرر بره
معنای انتظار ،با هر دو مورد استفاده شده است:
«وج ه د م بدر انظراُ ايل ايرمحا أت ابيفالح»(.طوسی :3111 ،ج ،4ص .)221-224
 .2اشكال دیگراشعری برمعنای انتظاراین است که دربهشت انتظرار معنرایی نردارد؛ چرون اهرل
بهشت هر چه خواهند همان د در نزدشان حاضر است.
البته ظاهر آیه حكایت حال اهل بهشت قبل از ورود به بهشت واهرل عرذاب قبرل از ورود بره
جهنم است که در این حالت برای معنای انتظار مانعی وجود ندارد.
آيه سوره اعراف

در مورد درخواست حررت موسی (ع) از خداوند نیز مفسرین چند حالت بر شمرده اند:
 .3درخواست حررت موسی از خداوند به جهت درخواست قو بنی اسررائیل از ایشران برود.
آنها به موسی (ع) گفتند که« :ما به تو ایمان نمی آوریم تا اینكه خداوند را آشركارا ببینریم »(.بقرره/
 .)77چنانچه در آیه دیگری نیز به این درخواست بنی اسرائیل اشاره شده است(.اعراف .)377 /
 .2منظور موسی این نبود که خداوند را به چشم بنگرد ،بلكه می خواست پاره ای ازنشانه هرای
آخرت به او نشان داده شود تا معرفت کامل حاصل شده و شك و تردیردها زایرل گرردد و نیرازی
نداشته باشد که برای قو بنی اسرائیل استد ل کند و آنها انكرار کننرد( .طبرسری3132،

 .چرا

سو  ،ج  :4ص  .)311همچنین کسانی را که طلب رؤیت کرده اند مورد سررزنا قررار مری دهرد:
«فقد سأي ا م سي اكربما واي  ،فقاي ا أران ا جهرة فألذهتم ايصاعقت برلمهم»(.نساء.)371 /که برر اسراس آن
صاعقه طالبان رؤیت خداوند را به دلیل ظلم آنها  -که طلب رؤیت بود  -بسوخت(.طوسی:3111 ،
)73-77
 .1مراد از این رؤیت ،قطعی ترین و روشن ترین مراحل علم است و تعبیر آن به رؤیرت بررای
مبالغه در روشنی و قطعیت آن است(.سودی :3131 ،ص)4
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دوم :نقد استناد به داليل روايي

قائلین به امكان رؤیت پروردگار به برخی احادیث تكیه دارند کره تعردادی از آنهرا در بخرا ادلره
معتقدین آورده شد.این روایات در تراد صریي حكم عقل می باشند و مخالف با تفسریر برخری از
اصحاب و نزدیكان رسول خدا (ص) از سخنان آن حررت نیز هستند.
عایشه همسر پیامبر (ص) در رَد این سخن که رسول خدا (ص) خداوند را عینا مشاهده نمروده
است به آیه

تدرکه ا بصار ،استناد می کند .اهل بیت پیامبر(ص) نیز با رد این سرخن کره پیرامبر

(ص) در شب معراج خداوند را دیده ،این مشاهدات را تاویل به مشاهدات قلبی نموده اند.
«حررت اما صادق (ع) به معاویةبن وهب چنین فرمود:
ای معاویه! پیامبر (ص) هرگز خداوند را با چشم سر ندید وبدان که رؤیت بر دو قسم است:
 رؤیت قلبی و درونی رؤیت چشمی و جسمانیهر کس رؤیت با چشم درون و قلب را قصد کند درست گفته و هر کس رؤیت و مشراهده برا
چشم سر را قصد کند ،دروغ گفته و کفر برخدا ورزیده است».
(خراز قمی 3413 ،ق :ص  213و مجلسی 3414 ،ق ،ج  :11ص .)411
مهمترين داليل قراني در رد ديدگاه قائلين به امكان رؤيت

 .3مهمترین آیه شریفه از قرآن کریم که دال بر عد امكان رؤیت است آیه  311سوره انعا اسرت:
«التدركه االبصار و ه ددرا االبصار و ه اي كف اخلبري».
چشم ها اورا در نمی یابند و اوست که دیدگان را در می یابد و او لطیف و آگاه است.
ظاهرا مقصود از اینكه چشمها خدا را نمی بینند ،ندیدن انسانها به وسیله چشم است که به نفی
رؤیت حسی باز می گردد و شاید جمع بودن کلمه ابصار به این مطلب اشراره دارد کره برا وجرود
تعدد و تنوع چشمها هی چشمی قادر به رؤیت پروردگار نیست.
ادراک به معنی ح شدن است و وقتی که با یكی از حواس همراه باشد به معنرای اسرتفاده از

بررسي منتقدانه امكان رؤيت پروردگار با محوريت ديدگاههاي فقهي و فلسفي بهاءولد31 ............................................

آن حس است .بنا براین «أدركتوه ببصور » به معنی «او را دید » است .این آیه آشكارا د لت مری کنرد
که خداوند را نمی توان دید .زیرا وقتی خداوند خود را با ندیده شدن می ستاید ،ا بات اینكره او را
می شود دید نقصی در مورد خداوند محسوب می شود ،درحالیكره هری نقصرانی در خداونرد راه
ندارد(.طوسی،،ج :4ص .)221
 .2دلیل مبرهن دیگر از متن آیه سوره اعراف است که خداونرد در جرواب موسری فرمرود« :يوا
تراين» ،و لن برای نفی ابد به کار می رود .یعنی اینكه موسی هرگز به دیردن خداونرد نائرل نخواهرد
شد.
بنا بر آنچه از نصوص مختلف و به ویژه از تصریي قرآن کریم بر مری آیرد ،ادعرای قرائلین بره
رؤیت دیدگاهی صد در صد باطل بوده و تمامی ادله و مستندات ایشان مورد نقد و اشكال اسرت و
به هی وجه نمی توان از آنچه بدان استناد نمودند به این نتیجه رسید که ذات مقدس قابرل رؤیرت
با چشم ظاهری است .البته بازهم تذکر ایرن نكتره ز اسرت کره محرل نرزاع در ایرن بحرث ،در
خصوص رؤیت حسی خداوند با چشم سر است و اگر مقصود از رؤیرت ،شرهود و براور قلبری و
ادراک جزمی باطنی باشد ،بحثی نخواهد بود و وقوع چنین مشاهده و رؤیتی هم در دنیرا و هرم در
آخرت امكان پذیر است.
نتيجه
رؤیت خداوند هی دلیل عقلی ندارد و بلكه د یل عقلی هم بر نفی آن د لت مری کننرد .آیراتی از
قرآن نیز به صراحت بر عد امكان این امر د لت دارد .د یلی کره در ایرن بحرث مرورد اسرتد ل
موافقان امكان رؤیت قرار گرفته ،به هی وجه توانایی ا بات این مدعا را ندارد .البته دیردگاه امتنراع
رؤیت خداوند اختصاص به شیعه ندارد و برخی از اهل سنت نیز این نظر را قبول دارند.
نظر بهاءولد درباره امكان رؤیت نظری صریي ،روشن و قاطع اسرت .او کره اشرعری مرذهب و
متمایل به عقاید ماتریدیه است ،با استناد به د یل عقلی ونقلی امكان رؤیت را در این جهران و برا
چشم سر امری محتو می داند .معروفترین دلیل عقلی جواز رؤیت معروف به دلیل الوجرود اسرت
و بیشترین ادله نقلی هم برگرفته از برخی آیات قرآن ارائره مری شروند؛ از جملره آیرات  22و 21
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سوره قیامة و آیه  341سوره اعراف وآیه  37سوره مطففرین و حردیث انكشراف جمرال الهری بره
صورت بدر کامل و احادیث دیگر.
بهاءولد که در میانه مخالفانا بیشترین اختالف نظر را با معتزله دارد ،بر آنها تاخته و مخالفرت
آنان بر امكان رؤیت پروردگار را ناشی از ضعف و سستی ایمان آنان میداند .این در حالی ست کره
قران کریم و د یل متقن و محكم عقلی این نظریه رد کرده و از طری د یل فراوان نقلی و عقلری
می توان به بطالن دیدگاهی رسید که بر امكان رؤیت پروردگار به وسیله چشم ظاهری تأکید دارد.
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