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 بودن رؤیت خداوند ناممکن
 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

اسوما  و یا کالً مربوو  بوه تات و  و لغات و الفاظی که در آیات متشابهات، که عمدتًا

سوت، در یوب بُعود بهتورین روا بيوانی را دارد کوه در بُعود و تعالی اصفات حق سبحانه 

و در بُعد دیگور ووون اا ابعواد  .گویی نداردگویی و تاریبداللتی هرگز تشابه و ابهام و کم

وقتی که ما مکلفوان هور کوی  يور اا خداسوت کوه دارا   وعور  ،ستعمال استاال ةمشترک

کوه  يور خوود  کنود بورا  حوق دریافوت میمعنا  خود  را  ، نوداین لفظ را می ،است

 فرمایود،می 1«أَیْودیهِمْ فَووْ َ اللَّوهِ یَودُ»سوميٌٌ یوا  اگر حق سبحانه و تعالی عالمٌ بصويرٌ است.

کوه مشوترا االسوتعمال و لفوظ سوميٌ و بصوير و...  کسانی که عقلشان در وشومان اسوت

نانکوه هوم بورا  خلوق و آورنود،ی خلقی می، اینها برا  خدا هم معناست در حق و خلق

 که در یب بُعد وسويعی مشوترا االسوتعمال  ٌلفظ خالق .آورندمعنی خدایی می هم احيانًا

إت »کوه اموا در مولوو   ، ووداسوتعمال می در خوالق اصوالتًا است بوين خوالق و مولوو ،

کند که هموان خوالقيتی کوه در حوق اسوت در ایون این خيال می «ت یولق لکمإ»و « تولق

االستعمال بين الوالق و المولو  اگور  ةالفاظ مشترک . لط استهم این  .ستمسيح هم ه

د بشوود و اگور ایون سول  بشوود و تیریواا معنا  مولوقی  باید ،در اختصاص خالق است

بشوود و موا هويق حقيقوت  تیریوداا معنا  خالقی باید  ،عمل در اختصاص مولو  است

  .و خلق نداریمبين حق  و افعاالً تاتًا و صفاتًا ا مشترکه

، بسيار استعمال  ده و این فر  است با معاینوه بصار و إبصار و بصر،در قرآن  ریف أ

 احساس اسوت، ،ادراا است، معاینه است، إبصار استمعاینه با وشم بررسی کردن است، 

وون « ربی تُعاین»لفظ معاینه در حق استعمال نشده است که  ؤیت است و اا این قبيل.ر

ی محروم اسوت اا طور کلبه کهعين هم بصر ظاهر است و بصر ظاهر  اا عين است،معاینه 

  معاینه نيست. ،حق سبحانه و تعالی ادراا بصر  ظاهر 

 2«.قَْلبِهِ فِي رَبَّهُ فَعَایَنَ»در روایت امام صاد  است که  -
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داده اسوت.   ودند. منتهوا آنیوا عوين را توسوعهها گيج مینبود، انسان« قَْلبِهِ فِي»اگر  -

در قورآن لفوظ معاینوه رب  ،لفوظ معاینوه در قورآن و وود نودارد کنيدمالحظه می بنابراین

منتهوا بعیوی  اهوا مسولوب اسوت و بعیوی  اهوا  ،یت و ود داردؤو ود ندارد. لفظ ر

یوا بواالترین مراتو   یت حقيقت رب است،یا که مسلوب است به معنا  رؤآن .مثبت است

یوت ؤهوم ر 1«رَبِِّ أَرِنِی أَْنظُرْ إِلَيوبَ»مثل  ریان موسی  ،است معرفت حق سبحانه و تعالی

تر بوا عميوق ،کوه بوا وشوم اسوت طور همواننظر  ،هم نظر دو بُعد  است ،دو بُعد  است

، اسوتعمال  دوگانوه اسوت، با قل  است ،طور که با وشم استهمان نيز یتؤر قل  است،

 «.  تَراني لَنْ قالَ إِلَيْكَ أَْنظُرْ أَرِني»  ودولکن نسبت به موسی )ع( سل  هر دو  هت می

یوب  :هوم کوه دو  هوت دارددر بُعد ظاهر که معلووم اسوت و در بُعود بواطن  «تَراني لَنْ»

مسوتحيل اسوت  ود. این حق است، این هم نمید باطن که احاطه معرفتی قلبی به  هت بُع

 همعرفوت محيطو ؤیوت کننود.رخواهند حوق را نسبت به کل کسانی که می ،هانسبت به رائی

معرفوت ممکنوه موادامی کوه  ،یب بُعود معرفوت ممکنوه اسوت .تعالی و باطنی بر حق سبحانه

موسوی  .وون معرفت ممکنوه هوم مراحلوی دارد ؛تکليف است و نمرده است تانسان در حال

)ص( را نسبت بوه حوق  هتواند معرفت محمدینمی ،تا موسی است و تا در پست رسالت است

 .2«وَلَوكِنِ انظُرْ إِلَى اْلیَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي» :ا د و لذا فرموددا ته ب

ال احماقانوه کسوانی کوه ؤبُعود اول  وواب سو :موسی سوه بُعود دارد« تَراني لَنْ»بنابراین 

 ؟!واننود ]بت دیگوران ،تووانیتو کوه موسوی هسوتی نمی «تَراني لَنْ» خواستند خدا را ببينند،می

تی یوت بصويرؤیوب ر ،تی اسوتؤیت بصويربُعد دوم دو ر .بصر  است رؤیتاین بُعد اول که 

ه کوالً . آنچوتاتوی و  يور تاتوی :ونود بُعود دارد« لون»ایون «. لن»است که کالً مستحيل است 

قل  انسان در باالترین قله معرفتی احاطوه بوه  ،یت ادراکات درونی انسانؤر ،مستحيل است

 .اسوتحاله  ورطی دارد ،بُعد وسط استحاله تاتی ندارد« تَراني لَنْ» د.دا ته با  تواندحق نمی

تکليف، در حالی که انده اسوت، حد معرفتی موسی در عالم  ،مادامی که موسی موسی است

وَلَووكِنِ  تَرانوي لَنْ»این  ،تواند انیام بدهددر حالی که پُست رسالت را می ،نشده استمندا 

 کنيم.در  ا  خودا است، اینیا ا اره می که بحث  این دليل است«. بَلِانظُرْ إِلَى اْلیَ

وْفَ تَرَانِوي»؟ «انظُرْ إِلَوى اْلیَبَولِ»ورا  تَقَرَّ مَكَانَوهُ فَسوَ « فَلَمَّوا تَیَلَّوى رَبُوهُ لِْلیَبَولِ فَوإِنِ اسوْ

تر  قوو ،اا قدرت فعلی خود تو ه داد به  بل ،ها  فعلی خودخداوند قدرتی را اا قدرت
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بوه توو خواهی این معرفت را موسی تو هم می .مندا  د ، بل تحمل نيافت ،اا  بل بود

ت مسوتحيله نسوبيه لکون در بواب رؤیوو، مندا بشو  و بمير  و اا بين برو ؟ نوه ،بدهم

وَلَقَودْ رَآهُ نَْزلَوةً أُْخورَ  ِ عِنودَ » درباره رسول اهلل )ص( اییابی است.نسبت به موسی )ع( 

 تواند موسی دا وته با ود،نمیرا « دنا»هم  2،«ی دَنَا فَتَدَلَّ  ِّثمُ»که  رؤیت آن 1«المُنتَهَىسِدْرَةِ 

حیابات معصويت  نه 3«أَحَدٌ اللَّهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ یَكُنْ لَمْ»که « دنا»حالی که  در را،« یتدلّ»هم 

ان نودارد توا ووه ها  نور که کنار اده بود، این هم بورا  موسوی امکوکه نبود و نه حیاب

 .رؤیت بُعداین هم در «. یتدلّ»رسد مرحله 

عود  اا ، در هور بُرؤیوتادراا وه در معاینه و وه در  ود. کلی نمی اما ادراا بو هٍ

، وووون  وودوصوول نمی ،ادراا وصوول اسووت ،گونواگون درونوی و برونووی ادراکوی ابعواد

خودا  ت و به بعیی نه، ود گفت به بعیی اا ا زائ  واصل اسوصول احاطه است. نمی

  ندارد.  ا زاکه 

 وصول معرفتی که ]...  -

وون معنوی وصوول ایون اسوت کوه آن طورف دیگور  .وصول نيست ، ودنمیآن هم  -

اا معشوو  دور  ،دیگر بعد کیا برود ،وقتی عا ق به معشو  رسيد ، تمام  د.خبر  نيست

سبيلی نيسوت  هم هللپی وصول دیگر نيست، وون ادراا وصول است و سبيل ا.  ودمی

 ،نويور که انسان را در بُعد معرفتی که المکانی است به خداوند برساند که رسيد تمام  ود،

 ،ابصوار موسوویه تموام ابصوار، کوالً 4«اْلأَبْصوارُ تُدْرِكُوهُ ال»فرماید:  ریف می لذا در قرآن و

در « اْلأَبْصوارُ تُدْرِكُوهُ ال»ووه،  و اد و وهؤفلسفيه، ابصار ف و ابصار عرفانيه ابصار محمدیه،

 «.اْلأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ» کالً نيزادراا  بُعد بصار کالً و دربُعد إ

 اند یعنی وه؟گویند ائمه واصل به حقپی اینکه می -

 آنیوا رسيده با وند کوه خودا رابه  ایی نيست که اا نظر مکانی  واصل به این معنا -

وصول یب حرف عرفانی  لطی است  م وصول نيست. اینه یافته با ند و اا نظر معرفتی

وصول داریم و نه حصوول موا داریوم و نوه ما نه  افتاده،ها  ما ن ما و در کتاباکه در ده

 ها را نداریم، بلکه معرفت است. این ادراا داریم.
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است و بعیوی اا برطرف  دن  بلها قابعیی اا حیاب بين ما و حق حیوبی است،

ایون  نوه، است که قابل برطرف  دن است و دو حیاب که حیاب است وها نه. دحیاب

 ، اولووینهایووت اسووتاا بیدومووی موصوصووًا ،دو حیوواب کووه قابوول برطوورف  وودن اسووت

طرف کنيم و آن دو حیابی که قابل برینهایت است که عرض ممحدود است یا هر دو بی

در بواالترین قلوه لوو در هيق امانی و در هيق وضوعی و ،گاه اا هيق کیهيق،  دن نيست

ایون را در سووره نیوم مطالعوه  اموا دو حیواب اول، .نيسوت  ودن طورفادراکات قابل بر

حیواب اول کنم. ا ارتًا عرض موی« فَتَدَلَّى دَنا ثُمَّ»در  ، مفصالً آنیا بحث کردیم،يدیبفرما

 ،آن دو حیاب بعود  معرفتوی نيسوت ،معرفتی ها البته اا حیاب اب ظلمانی است،حی

حیواب معرفتوی برطورف  اموا دو ، وودا  برطورف نمیدو حیاب احاطه .ا  استحاطها

بورد یوا  ناسوی را اا بوين میحیاب معرفتی اول کوه خدا ، هر کدام در ات دارد. ودمی

گناهوانی اسوت کوه  ،حیواب ظلموت اسوت ،گيردمی یا بعیًا کلیبه لو  خدا ناسی را 

 ولو کتب نودارد، گویيم،میحیاب ظلمانی  هااین ود حتی قصورًا. به مرتک  میانسان 

کار  به این  هوات ، ولو نداند. عر  خوردن حیاب ظلمانی است .ظلمانی است باالخره

 نداریم.

باید نوورانی  ود توا  ،مانٌ معرفت صحيح حق استاین حیاب ظلمانی که گناه است، 

گرووه ایون  ؟دارد اطیارتبوظلمت با نوور ووه  ،اگر مو ود  ظلمانی است .نور را  ناخت

آیا تباین ظلموت بوا  .ظلمت است ،اما تباین باالتر ،تباین کلی دارد ،نور با آن نور فر  دارد

نور مطلق بيشتر است یا تباین نور مولو  بوا نوور خوالق کوه تاتو  و صوفات  و افعوال  

واهلل و اتقو ،و اتقوواهلل ،اتقواهلل و .حیاب ظلمت قابل برطرف  دن است .تباین کلی دارند

 ود یا گناهی کوه بوا انسان می گناهانی که با حواس ظاهره ،در کل ابعاد درونی و برونی

اخالقوی  ،فکور  با ود ،علمی با د ،عقلی با د ،گناه عملی با د ، ودادراکات باطنه می

هوا هسوت موادامی کوه ایون حیاب .ها حیاب اسوتاین ،اییابی با د ،سلبی با د ،با د

 ردد. این حیاب اول.گمعرفت حق حاصل نمی

 معصووومين، ،ظلمووات ندارنوود کسووانی کووه مطلقووًا حیوواب دوم، حیوواب نووور اسووت،

بوه حیواب نوور  مبوتال اینهوا  نوه تقصويرًا.و  نه قصوورًا ،معصومين )ع( هيق گناه ندارند

اینهوا حیواب  خوود را ادراا کوردن، خود را یافتن، ،خود را دانستن :حیاب نور ،هستند

 نوراست.

 «فَوارْفَوٌْ بِلُطفِبَ إنّوی مِن البَيْنِ  و بَينَوب إنّوی یُنووااِعُنِوی  ویبَينِ»
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یوب بُعود  :هور دو بُعود قابول برطورف  ودن اسوت کوه این حیاب دارا  دو بُعد است

حیو  هسوتند، اینهوا  ،بودن  وظيفه رسالت است، مادامی که پيغمبر در ميان مردم اسوت

محا ه کردن، امر و  ،با آنها صحبت کردن ،دنمردم را دعوت کر .دعوت حیاب نور است

 ایون یوب مرتبوه دعووت منکور اسوت کوه .وا و  اسوت نور است، ولی حیابنهی کردن، 

منکر اسوت  به وادار کردن ،حیاب ظلمت استاست که حیاب ظلمت است، تعليم منکر 

اما دعوت کوردن بوه نوور علوم و نوور معرفوت و نوور  .مثل خود منکر، حیاب ظلمت است

ه و نور عمل، تا پا   ان ایستادن برا  اینکه  وریعت خودا را محقوق کنود در ميوان عقيد

نوور در بُعود اول کوه بُعود ایون حیواب  یواب اسوت.ح ، این حیاب نور است، امامکلفين

 وود با ود، و رسول اسوت کوه هسوت، نمیمادامی که هست و رسول است  رسالت است،

وون اا اموت محمود )ص(  نيست،رسول  ناآل اال عيسی )ع( که ود، منعزل اا رسالت می

 .وون در ميان امتی نيستنيست،  اهانتاست، این مطل  دیگر  است. آن هم 

. نوور اول کوه عبوارت حیاب نور اول است« دَنا ثُمَّ»«. دَنا ثُمَّ»این حیاب نور اول که 

 هست. خودا هنوااست اا انوار دعوت رسالتی، 

م  در و وش   در وشمدل  که  فلت حاصل  بود  ناا آن دید

 دل  بود

و رسوول اهلل  یب دید خود به عنوان عبداهلل :این دید دو دید است .بعد  است مرحله

حیواب ، نور است، اموا نور است است، اماحیاب  این حیاب نور است، ،اهلل إلیی و داع

 ی اسوت،تدلّ« دَلَّىفَتَ دَنا ثُمَّ»معراج با د  هاا امان که در ليل ا بُعد دوم در یب فطره .است

 رود. بلکهدرون او نمیخدا هم  خدا رفتن، درنه  ،؟ یعنی اا خود بيرون رفتنی ويستتدلّ

بوه  و تموام ادراکوات  و تموام تو هوات ،اا خود  فلت کوردن  ،است اا خود  فلت کردن

اا آن بواال  پشوت بوام  ،وواه افتواده داخولاا نمونه داریم موادر  بچوه .حق بودن است

ایون  فهمود.، هويق ويوز  نمیفهمودنوه سور می ،فهمدنه  ان می ،کنددا را پرت میخو

برا  اینکوه  ؟من خفه بشوم ، وددارد خفه می ا با د، اواگر دن ،نيست ااین دن ،تدلی است

تدلی در بُعود  تدلی در بُعد خلق است،؟ این تدلی است، منتها او خفه نشود من خفه بشوم

اا هم که  ودا  این دو قوس نيست، 1،«قَوْسَيْنِ قابَ فَكانَ»؟ نا ويستد «لَّىفَتَدَ دَنا ثُمَّ» :رب

يْنِ قوابَ» اسوت.وصل  دند یب قاب که به هم  ،استقاب  هستند دو ایون « أَدْنوى أَوْ قَوْسوَ

  ود کهاینیا میکنم. ، خود را فراموا میمن قوس ندارم :گویدقوس خلق می

                                                           

 .9. نجم، آیه 1
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و وشم  در  دل  در وشم   ودکه  فلت حاصل  ب اا آن دیدن

 دل  بود

اگور ایون حالوت معرا وی رسوول اهلل )ص( کوه  توانود دا وته با ود،ولی اسوتمرار نمی

پيغمبور برگوردد؟ وورا در ميوان ، اصالً وورا ایون ادامه دا ت ،اختصاص به رسول اهلل دارد

موا دو بنوابراین  طرف  دن است.قابل بر د؟ ورا دعوت کند؟ این حیاب دوم که مردم با

ٌ معرفوت موان ،حیاب ظلمت کوه عصويان اسوت ،حیاب نور داریم و یب حیاب ظلمت

 .مقودار  حیواب اسوت ،ول انیوام وظيفوه رسوالت اسوتغشوحیاب نور اول که م است،

هوم آنچوه بوين مون و  حیاب نور دوم که فراموا کردن  ير حق و فراموا کوردن خوود،

با ایون عورب  ،ورانيات دعوتی، انیام وظيفهاا ن دعوتی، ،معرفتی نه ،حق است اا نورانيات

« یوا اهلل ینوکلّم»بوه  وای   ن و ووه و ووه بوودن،بود «حُمَيْرَا ُ یَا كَلِّمِينِي»صحبت کردن 

ضولٌ اول مثلوث حُیو   پوی حیواب ظلموت،بياید. « کلّمنی یا اهلل»و « أکلّم ربّی» .بياید

نوور  نوه نوور معرفوت، ،سوتحیاب دوم حیواب نوور ا .است ارتفاعحُیبی که قابل  است،

موادامی کوه ایون  ،فی که انسان در عالم تکليف داردیعنی وظای حیاب نور ،معرفت نيست

ولوی  ،حیاب کامل نسبت به معرفوت حوق نيسوتاین بی ،دهدوظایف را انسان انیام می

هويق توو هی  ،حیاب دوم نور این است که خود هم اا ميان بردا وته  وود .وظيفه است

این سوه حیواب کوه در حقيقوت  ادراا نيست، ولی این احاطه نيست،ا د،  ز به حق نب

 بشوود.بردا وته  هوا بایوداین و دو حیاب نور، یب حیاب ظلمت است :دو حیاب است

   ود.ولکن دو حیاب است که بردا ته نمی

 در دنيا هم برا  ائمه هست؟ مثل نماا ]...  -

حالت که بوه سوائل ويوز   همانگر در ا ولی باا حساب دارد. طور است.همين بله، -

ولوی ایون  ،تر بود دیگورحیاب خلقی نبود بُعد معرفت قو  آناگر  ،، حیاب خلقیدادمی

مون اا  ،حیواب مولوو  بوودن ؛ یکوینيسوت ارتفواعاما دو حیابی که قابل  .وظيفه است

ایوت و و خوالق و النه د بيرون بروم اگر اا مولو  بودن می ؟روممولو  بودن بيرون می

 حیاب خلقی است. که حیاب اول اینادراا دارم.  المحدود بشوم،

 ]سؤال  -

الیموٌ الهوی بوا بواا مقوام  موٌ  آن مقام  مٌ الیمٌ اسوت. یمٌ است،ال مٌ  آن -

در  طوور بگویود کوهودیود. کسوی اینال خووبی فرمخلقی فر  دارد. این را عرض کونم سوؤ

متو وه بوه حا وت  ت متو ه به حوق اسوت،ع( در حال رکوع اس) نينؤمرالميامحالی که 



7 

 

ایون  موٌ  «بحمودهو سبحان ربوی العظويم » گوید:رکوع میخلق هم هست که در حالت 

 یمٌ است. ال

 ]سؤال  -

 ود وضوٌ می صالةدر  ير  است، اول حیاب نور فهمم، ولی حیاب نور است.می -

منين بودون موؤيرال ود اماگور می، ولی اییا باید است. یب باید  اسوت کوه دیگر  دا ت

، خووب این کوار را بکنود ،حیاب مطلق در حیور حق با دبیحالت رکوع، بدون اینکه 

یموٌ الحوق مقوام  موٌ  .خلوق نيسوت ا ولی بور ود، این برا  حق هست، نمی کرد.می

هموه  ويطان  ، ويطانی نبا ود ، ويطانی با ود یعنی خداونود عوالمی با ود نبا ود، ،دارد

اموا  ،یمٌ واقعوی اسوتالوون مقام  مٌ کند. او هيق فرقی نمیمحمد، برا  همه  ،دنبا 

 ،که خداوند وضعی که خودا دارد به موسوی بدهود نيستی این الیمٌ اعطایمقام  مٌ 

 قَْلبَويْنِ مِونْ لِرَ ُلٍ اللَّهُ  َعَلَ ما»یمٌ یعنی این المقام  مٌ ، به ائمه بدهد. به عيسی بدهد

تو وه  دو ولوی بواا بوا یوب قلو  تو وه کوردن،دو یب قل   ود که با این می 1« َوْفِهِ في

برا  حق سبحانه و تعوالی ایون بواال و یب مقدار باریب بشویم که اینیا باید  .کردن است

ها بيلياردهوا نی است و ایون  وأندر هر آنی در  أ 2« َْأنٍ في هُوَ یَوْمٍ كُلَّ»پایين ندارد که 

اا اینکوه  قبولو هويق فرقوی نودارد.  درو وه داون است در عالم ظاهر و باطن که حق تئ 

و در فرقی در این تو ه و در این اراده  و بعد اا آنکه خلق کرد، خداوند خلق را خلق کند

 هوم یموٌالپی مقام  مٌ  ، ایاد  نيست. ودخسته نمی .داین علم و در این قدرت ندار

 :  ود. اما دو حیابی که برطرف نمیمنافاتی با اصل حیاب ندارد

  ود. برطرف نمی محدود بودن، حادث بودن، حیاب مولو  بودن، -1

  حیاب تات حق بودن. -2

 ،او را دریابود توا ماننود او محودود ،خود دور  ود توا بشوود خلوق هرباني حق اا تاتيت

و میورد  خلق اا مولو  بودن  باید دور  ود یا حق باید اا خالق بودن یا پی . ودنمی

اینیوا اا  .  دارنوداهاسوتحاالت متعودد ،هر دو مستحيل اسوت ،ن دور  ودمحدود بودو ال

طور به ،نکنيم ب بهتر نبود که ما برا  اینکه در خدا  ،آقا :کنندال میؤامام صاد  )ع( س

خوودا را نشوان بدهود  ؟بهتر نبود خدا خودا را نشان بدهد ،اتوماتيکی بدانيم که هست

 لِْلمُحَوالِ لَويْیَ»یب  واب کوه  : واب دارندائمه )ع( دو  . ب نکنيمو ببينيم او را که ما 

                                                           

 .4. احزاب، آیه 1
 .29. الرحمن، آیه 2
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ایون بحوث بعود   .گيوردتعلوق نمیمحال  به قدرت ،محال تاتی که  واب ندارد 1،« َوَابٌ

اسوت،  القودرة موا فوی ام که بحثدر  لد سی 2«إِنَِّ اللّهَ عَلَى كُلِِّ  َيْ ٍ قَدِیرٌ»ماست که در 

ایون را بورا  کسوی کوه  ایون یوب  وواب. حیورت«  َوَابٌ الِلِْلمُحَ لَيْیَ»کنيم. بحث می

 هردوگانه است. تر است فرمودند یا حتی احيانًا برا  کسانی که خيلی دقت ندارند.عاقل
، طور  کوه موا ببينويمداد بوه واب دوم این است که اگر خداوند خودا را نشان موی

کوه  ، ایوند کوه محودود نيسوتاگر خدا با  ،دا نيستاین خودا ادل دليل بود بر اینکه خ

حواال -اینکه خودا و خودا و خودا، اگور بور فورض محوال  .و قابل احاطه نيست رؤیتقابل 

 ، ود  سوم و مرئویآمود و خودا اا عوالم تیورد و ال محودودیت  -محال را کنار بگوذاریم

هوم  وما خودا  اگور ،یب دليل حودوث اسوت ،به دو دليل خدا نيستی ،ببوشيد :گویيممی

 ود دید و احساس کرد بوا احساسوات اینکه تو را می :. دليل دومخلق  دیدبودید، حاال 

 وور  و بحثوی  یب ما اینیا .تو خدا نيستیاینکه دليل است بر محدودیت تو و  ،محدوده

 داریوم. خطو حوق داریوم و بحثوی هوم در  إبصوارعدم ادراا و عودم در آیات مقدسات 

ووه  میسومه ،کننوداسوتدالل می یوترؤبوه بعیوی اا آیوات در بُعود  ها و میسومهوهابی

 کنند اا  مله سوره مبارکوهبه بعیی اا آیات استدالل می ،وهابی با ند و وه  ير وهابی

رَةٌ یَوْمَئِوذٍ وُ ُوهٌ وَِ  ناظِرَةٌ رَبِّها إِلىِ  ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُ ُوهٌ»: قيامت  یُْفعَولَ أَنْ تَظُونُِ  باسوِ

و ووه اهول الینوة یووم القياموة الکبور   ه اآلیوات البينوات أنّهوذیستدل ب قد» 3«فاقِرَةٌ بِها

 ًاربها و یمکون أن یکوون الورب منظوور تنظر الی «ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى»طریةٌ »اا طراوت « ضرةٌنا

هور کودام   این منظور اليه یا نظر ظاهر یا نظور بواطن، ،اليه  د وقتی که رب منظورٌ« اليه

 اید در تفسير ایون  ملوه را مون نودارم و اگور هوم با ود  .ستباالخره این احاطه ا ،با د

رَةٌ یَوْمَئِوذٍ وُ ُووهٌ»ست و اگر نبا د اضوافه خوواهيم کورد. ا ا اره  «نواظِرَةٌ رَبِّهوا إِلوىِ  ناضوِ

 نظورًا سووا  کوان نظور،»رب الونظور الوی  ،رب راالاست نظر الی  اثبات کردهاینیا گویند می

 حيطووة موون  سووم علووی  سووم أو نظوورًا باالدراکووات الباطنووةباالدراکووات الظوواهرة حيطووة 

این آیه اا آیات کنند. استدالل می ین آیه احيانًابه ا« ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى«. »ةباطنالباالدراکات 

آیود کوه ، اا خودا درمیاا آیات متشابهات است آیهولی در عين اینکه  ،متشابهات است

بوا  ؟دکنومگر صوورت نگواه می« هٌ لم یقل عيونٌویقول و  ،اوالً»ورا؟ ها ا تباه کردند. این

 ،ابورو دارد ،، صورت وشم داردکندکند؟! این  لط است. با وشم نگاه میصورت نگاه می

                                                           

 .337 ، ص2 ج، اإلحتجاج. 1
 .77 هیآ ،نحل. 2
 .25تا  22آیات  قيامت،. 3



9 

 

ایون اسوتعمال لفوظ  .گوا داردوانه دارد،  دارد، ری  دندان دارد، ن دارد،اده ،دماغ دارد

 وشوم ظواهر،ینیا نظر با وشم است، آن هوم نظر در ا گرا اعم است و اراده معنا  اخص،

کوه آن  هه ظاهرواا و  است، هه ظاهروو  ه،واگر مراد اا و  .وشم باطن که در قل  است

 رَبِّهوا إِلوى»طراوت دارد. « ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُ ُوهٌ» ؟«و وهٌ»کند وشم است، ورا گفت نظر می

  ؟ورا و وه گفتاوالً « ناظِرَةٌ

 رمی آن را برساند. خواهد خمی -

؟ یوب سوتاما نظور وي ،اا خرّم استهمه کند خرّم نيست،نظر میآن که ولکن بله،  -

هموه و وود انسوان خورّم اسوت، قلو   نيسوت، هفقط و و ،خرّمی است در عالم حق است

عوالم موادّه کوه  ؟تر است یا خرّمی وهره ظواهرآیا خرّمی قل  مهم .انسان بيشتر خرّم است

هٌ وپی این اسوتعمال و و .تر است تا خرّمی ظاهر  انسانخرّمی قل  که خرّم ،فقط نيست

رَةٌ یَوْمَئِوذٍالمراد عيونٌ  اتا کان» . لط است در عيونٌ بایود بگویود  «نواظِرَةٌ رَبِّهوا إِلوىِ  ناضوِ

عيوون  يوون نواظره اسوت و و ووه ناضوره اسوت.ع ،خواهده بگویود نويورو اگر می «.عيونٌ»

 :، و وه طراوات دارد، این ونود ا وکال دارداا و وه و عيونکه اعم است ن آاما  ،بيندمی

صوورت يود یگورا  وما میوو ،یکی اینکه همه و وود انسوان ظواهر و بواطن طوراوت دارد

ست که ایون دهان طراوات دارد. اا وشم پيدا ،ابرو طراوات داردانسان طراوت دارد؟ مثالً 

اا گووا و صوورت کوه پيودا  ،و که پيدا نيستاا ابرا بدحال است، انسان خو حال است ی

اینطوور « ةعيونهوا نواظر ةو وه یومئذ ناضور» پذیر گفته است.، ثانيًا: تفکيباین اوالً .نيست

 ،اگر مراد اا و وه، و وه ظاهر  اسوت آیيم.یب پله پایين می «ةو وه یومئذ ناضر»بگوید 

رَةٌ یَوْمَئِوذٍ وُ ُووهٌ» .کنيممیتناال ا کال کردیم، ولی  الو ووه الظواهرة »طریوه،  یعنوی« ناضوِ

و ه کوه  است، خود و وه ناظره ،نوير «عيونها ناظرة أبصارها ناظرة،» گویدبعد می «طریة

 .بينودمیهوم انودااد و هوم ابورو می ، نودگوید و هم میو ه هم سون می ،کندنظر نمی

الو وه ناظرة دليول ون ک «ناضِرَةٌ ذٍیَوْمَئِ وُ ُوهٌ» :ثانيًا ،هذا اوالً». یکی اا  هات است دیدن

أهول  بواطن االنسوان اتا کوانألن  ةو ووه الظواهرال تالمعنی من الو وه ليس آخر علی أنّ

نظوارت و  ، نت روحی و  نت معرفتوی و  نوت عقول« ینة انظر أو ظاهر االنسان انظرال

  طراوت  بيشتر است یا  نت ظاهر؟

 ]سؤال  -

 صحبت اا مرحله اول است.  -

 ]سؤال  -

 تواند بشود. فهمم، ولی این  امل ظاهر نمیمی -



10 

 

 گيرد، بعد...اول ظاهر را می -

تر اسوت و تر اسوت و مطلووباول و دوم ندارد. برا  اینکه در  نوت آن کوه مر ووب -

تور اسووت، تقوورب معرفتووی بووه حووق اسوت و درون انسووان و قلوو  انسووان و فکوور انسووان مهم

است. این مرحله اولی است کوه در حقيقوت  نّتوان  خو بوت است که به عالم حق رفته

 ة،اهلل نواظر لم یقل إلوی» :سوم .«ناظِرَةٌ رَبِّها إِلىِ  ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُ ُوهٌ»این بُعد دوم است. 

فًّا  ِکاَل إِتَا دُکَّتِ األرْضُ دَکًّا دَکًّا » سوره فیر:«. ال ربهاا فًّا صوَ  ِوَ َا   رَبُوبَ وَاْلمَلَوبُ صوَ

و »طور است، نگفوت  ا هم هميناینبود؟  وه« وَ َا   رَبُبَ» معنا  1«وَ ِی   یَوْمَئِذٍ بِیَهَنَّمَ

للورب ربوبيتوان اثنتوان ربوبيوة »« نواظِرَةٌ رَبِّهوا إِلوى» در اینیوا هوم«. وَ َا   رَبُبَ«. » ا  اهلل

ربوبيت صوفت فعول  «رَبِّها إِلى»« منظور إليها یوم التکليف و ربوبية منظور إليها یوم الیزا 

 .بيندفعل رب را می ،است

 ]سؤال  -

 الوی ةًو باطنو یعنوی تنظور الو ووه ظواهرةً« نواظِرَةٌ رَبِّهوا إِلوى» من هنا المقصود» بله. -

ثوواب  رب هنا ربوبية الیزا  و ربوبية الیوزا  لهوا مرحلتوان اثنتوان،الربوبية الرب و ربوبية 

االنسوان   نة لیسم االنسان و  نوة لوروح االنسوان، ،االنسان لیسم االنسان و ثواب لروح

ظرة و ینظور بوالن»گالبی و سي  و... « لربهربوبية الیسمانی ال لیا ة ینظرالظاهر تباالدراکا

اصالً کوار  بوه تات « ما إلی تلبو  تهو عظم تهعطف اهلل و لطف اهلل و رحم ة الیالباطن

رَةٌ یَوْمَئِوذٍ وُ ُووهٌ وَِ  نواظِرَةٌ رَبِّهوا إِلىِ  ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُ ُوهٌ»رابعًا: ندارد.  در مقابول « باسوِ

اا پيداسوت کوه اا وهوره بودبوت، ،ناراحت ابرو درهم کشيده، ،کالحهباسرة یعنی  ناظره،

تعرف فوی »ها خير، ولی بعیی 2«النَّعيمِ نَْیرَةَ وُ ُوهِهِمْ في تَعْرِفُ»ها بعیی دبوت است.ب

 «. هم بؤس، بؤس  ير النعيمو وه
 یَوْمَئِوذٍ وُ ُووهٌ وَ» اگور اول و دوم و سووم را ندا وتيم کنود،آیه دوم آیه اول را معنی می

القلووب یعنوی  الظن من أفعوال» فعل قل  است یا فعل  سم است؟« نُظُتَ» «نُظُتَ ِ باسِرَةٌ

ألولوی مثول الو ووه الثوانی، الو ووه فوالو وه ا« فواقِرَةٌ بِهوا یُْفعَولَ أَنْ» الو وه الباسرة تظن

 «.  األولی تنظر إلی ربوبية الیزا  ظاهرةً و باطنةً و الو وه الثانی تظن أن یفعل بها فاقرة

 و نواظرة، ناضورة و ووه إلوى الموقف ألهل ثنائي تقسيم»طور نو تم: من در تفسير این

 و صاحبه به یوا ه ما  هالو الرب؟ إلى النظر هو ما و الو وه؟ هذه فما :فاقرة باسرة أخر 
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 الكائنوات مون هوو و البصور، نظور فنظوره الظواهر، و هوه لمثلوه اإلنسان من فهو به، یوا ه

و هنود نسوبت بوه حوق، هويق ويوز   تمام عالم 1«تواتها: تعالى للّه اإلنسان منها و -كلها

و ووه  کل الکائنات بذواتها و صفاتها و أفعالها و ظواهرهوا و بواطنهوا» ای  بر او نيست. 

 وَ ْوهُ یَبْقوى وَ»همه و ه هسوتند، خودا هوم و وه اسوت،  2«خَافِيَةٌ عَلَيْهِ تَْوفَى لَا« »من رب

هشت معنا در قرآن  ریف برا  و وه  . پی و ه در هر  ایی...در بُعد دیگراو هم  3«رَبِّكَ

  ]تکر  ده است .

 الو ووه إلوى الظون سوبةن هنا، و .  ي عنه یعزب ال إت بطن، ما و منها ظهر ما تواتها،»

 للو ووه الرب إلى النظر و الباسرة الو وه إلى الظن نسبة»آخر  را  لو انداختيم « الباسرة

 الظواهر فالو وه البصوائر، و وه إلى األبصار و وه عن تصرفها تلك و النسبة هذه الناضرة،

 هُووَ وَ اْلأَبْصوارُ كُوهُتُدْرِ ال» إت تاتوه الورب إلوى ینظر ال الظاهر البصر و یبصر، إنما و یظن، ال

و وه ظاهره، با  ما با «. المعرفة رؤیة تراه التي هي الباطنة البصيرة إنما و« اْلأَبْصارَ یُدْرِكُ

ظواهر  را ادراا   هواحوق و نعمت هظواهر ربوبيوت ،کنيودحواس ظواهره کوه ادراا می

ا  که عقل را با گوا صداها  دلنوا ها،ها  بهشت و حور عين، با وشم ایباییکنيدمی

در آیوه  اا و ووه اسوت.، ایون و ووه هموهپروراند و با حی و لمی وه و با تو  وهمی

 کنيم.ا واره موی ،دیگر لزوموی نوداردها را مفصل کردیم این بحث 4«وَ ْهَكَ فَأَقِمْ» فطرت،

 و ووه« ةاآلخور فوی وبية الربانيةربالانما تدرا مظاهر  ةالو وه الظاهرة االدراکات الظاهر»

آن مقامواتی کوه اا بورا  اهول  نوت در  ،رب سوبحانه و تعوالیبواطن رحموت باطنه، آن 

 گيرد.این و وه تمام و وه ظاهره و باطنه انسان را میپی  ، نت هست

 نسبت به لقا  وطور؟ -

 و إحاطوة، ال و كيفيوة دون المعرفة، رؤیة تراه التي هي الباطنة البصيرة إنما و»طبعًا.  -

« «حودود ال و كيفيوة بوال ربهم إلى ینظرون»: اآلیة تفسير في( ص) ألقدسا الرسول ن كما

تات کوه نوه  ،کوه نيسوتبورا  تات « ربوه یلوإ»پوی  ،اسوت نعوم ربکيفيت و حدود برا  

صوفت میهوول  بله «معلومة صفة ال و» «.ربها إلی»و اینیا فرمود  حدودکيفيت دارد و نه 

بوا  ،تعالی با هم وحدت دارنودو ؟ صفات تات حق سبحانه هست، صفت میهول ويست

 أي إلوى البصور نظور و» .تووانيم بفهمويمنمی ،میهوول اسوت ، برا  مواتات وحدت ندارند
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با ود، هرووه  بواطنبصور  بصر ظواهر با ود،« معلومة صفات و حدود و كيفيات له مبصر،

 خواهد با د.می

 و گفوتنگواه کورد نگواه کون،   ابه فالن  ما «اإلبصار یستلزم ال النظر أن إلى إضافة»

کنم، ولوی بينم، مون نگواه موی. مثالً    اول اسوت، مون مواه را دیودم. مون نمویبينيمنمی

 وبی کوه « 1«یُبْصِرُونَ ال هُمْ وَ إِلَيْكَ یَْنظُرُونَ تَراهُمْ»: اإلبصار یستلزم ال النظر أن»بينم. نمی

یوب مشوت  ،ابيدنودشوان خوای منين  وا وار اا خانه خارج  ودند و اميرالموؤپيغمبر بزرگ

، عينوب هوم ندا وت، دیودمی هوااین ها وشوم «اْلوُ ُووهُ  َاهَتِ» خاا بردا تند ریوتند،

رُونَ ال هُومْ وَ إِلَيْكَ یَْنظُرُونَ تَراهُمْ» دیدند.آن موقٌ نمی اما دید،خوب می  أحور  و» «یُبْصوِ

 ال «ربهوا إلوى» -كلوه تلوك بعود -الونص ثوم !مبصر  ير إليه المنظور كان إتا اإلبصار بعدم

  ایوة عون الناتیوة المعرفوة أهمهوا و النعموة، و الثوواب و الرحمة هي الربوبية و «اللّه الى»

کووه ایوون دو را گفتوويم. ربوبيووت یوووم الوودنيا کووه رحمووت بعثووت انبيووا  و کتوو  و « الربوبيووة

وم یو یمووت الوالیوم اآلخره اسوت بعود هاست و نتيیه این ربوبيت یوم الدنيا، ربوبيت این

 . است ةالقيام

 إليوه بوالنظر یعنوي»(: ع) علوي عون كموا و الربوبيوة،  ایة عن الناتیة المعرفة أهمها و»

منتهوا  تاتو  کوه نيسوت، ،ربوبيوت رب ثوواب رب اسوت 2««تعالى و تبارك ثوابه إلى النظر

 المعرفوة كموال الثوواب أعظوم مون و» یوم القيامة است.  است،ثواب کیاست؟ یومئذٍ  ا 

هر قودر «. بنوره فتتنیّر ربها إلى تنظر» ةممکنال ةمعرفالکمال « الرؤیة و بالنظر عنها المعبر

وقتی حُی  ظلموانی و  وید.  وید،  ادتر میتر میتر بشوید،  ادخوانبه معشو  نزدیب

معرفوت او طاعات او و  و همه و همه رفت و بر حس  در ه عمل اوانسان حُی  نورانی 

 «بنووره»کنود طراوت پيدا می« فتتنیّر ربها إلى تنظر»یوم اآلخرة رسيد  به مقام لقا  اهلل در

 .به نور معرفت

در آیوه نوور هوم  نور رب  يور رب اسوت، «ربها نور إلى یعني»( ع) الصاد  عن كما و»

 للَّهُا»«. مثله»نفرمود  3«نُورِهِ مَثَلُ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ» .بحث کنيم باید یب موقعی

 .خبور فعول مبتودا اسوت این خبر تات مبتدا نيست، ، ولیاست بر مبتداحمل این خبر « نُورُ

يْ كُولِّ خالِقُ اللَّهُ» ماواتِ نُوورُ اللَّوهُ»» نيسوت.تات رب  ،خلوق فعول رب اسوت 4« ٍ وَ  وَ السوَّ
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تر اسوت، بُعود دهاین در بُعد دوم اسوت کوه سوا. «، مثل نورهال ،تاته نور أنال یعنی « اْلأَرْضِ

نور الهدایوة و المعرفوة ل« نُورِهِ مَثَلُ»مِثلهُ  ال ثلهُ،ال مَ ،ثل نورهم»اول را بعد باید بحث کنيم. 

فوی تنحصور  أوتوتصور  ، مشوکاتات عودة و لکونیوم التکليف مراحل عدة ةالربانية الرسالي

 ،کنودت میاا انبيوا  صوحب ،کنودقرآن  ریف اا رسول صوحبت می «)ص( ةمحمدیالنور ال

تعوالی هلل  نّأکو». اوسوت فقط ،رسوله ،رسولی رسوله، ،است ولی رسوله فقط پيغمبر اسالم

تهم و کتابووات وحوويهم رسوواالالرسوول انمووا هووم بمحموود )ص( و سووائر  رسووول واحوود و هووو

 يُووتٍبُ فوي» ،«بُيُووتٍ في» بعد: 1«مِْصباحٌ فيها كَمِْشكاةٍ نُورِهِ مَثَلُ» لذا و «النور هذالتقدمات 

 .2«اسْمُهُ فيهَا یُْذكَرَ وَ تُرْفٌََ أَنْ اللَّهُ أَتِنَ

 مِْنهَوا اْلبَيْتُ هَذَا اللَّهِ رَسُولَ یَا»قال: ما قام فی میلی النبی )ص( فی  ]أبوبکر  قام عمر

 أَنْ اللَّوهُ أَتِنَ بُيُووتٍ مَوةَفَاطِ وَ عَلِويٍّ لَبَيْوتُ مِْنهَا» 3«أَفَاضِلِهَا مِنْ نَعَمْ قَالَ فَاطِمَةَ وَ عَلِيٍّ لَبَيْتُ

 عمل کرد. در  کست و... « من أراتلها»ولکن عمر «. أَفَاضِلِهَا مِنْ نَعَمْ قَالَ تُرْفٌََ

رَةٌ یَوْمَئِوذٍ وُ ُووهٌ»ما هفت، هشت دليول داریوم.  4««ربها إلى» الظرف تقدیم ثم» ِ  ناضوِ

؟ نعم، لو کوان النظور نظور البصور أو نظور تقدیم الظرف أ ليی دليالً علی الحصر« »رَبِّها إِلى

کند، محسوسوات را به همه ويز نگاه میانسان « البصيرة المحدودة لم اختص النظر بالرب

رَةٌ یَوْمَئِوذٍ وُ ُوهٌ»؟ «رَبِّها إِلى»ادراکات. پی ورا  ير محسوسات را با  ،با احساسات ِ  ناضوِ

 ،اختصاصوی نبوود «الی ربها ناظرةٌ»گفت اگر می «.االی ربه ناظرةٌ»نفرمود « ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى

تقدم علی المتعلوق و هوذه التقودم إلی ربها  ارٌ و میرورٌ «. »ناظِرَةٌ رَبِّها لىإِ»فرموده:  ولی

حسور هوذا النظور عون تاتوه و  نعودليل الحصر و حصر النظر إلی ربها یوم القياموة دليول 

بلکوه در خوود  ،تحميول هوم نيسوت اسوت، تاسر آیه دليلسر «.صفات تاته و ما علی تلب

کنود مطلو  را طوور  کوه احتموال طورف مقابول هوم اصوالً دور می ،آیات ما دقت کنويم

  نيست.

اا و حتوی متو وه  ووص کنوار  نظرها متو ه خداوند استقيامت تمام  در روا -

 نيست.

 آن اول  است.  -

 یعنی در آن روا تنها...« رَبِّها لىإِ» -
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 ]سؤال  -

 کند. ، فر  میبله -

بينود، که فرموده، منظور روا قيامت است و الّا وشم در دنيا همه ويز را می« یومئذٍ» -

 در روا قيامت...

ها بيننوود، بهشووتیهووا هموودیگر را میبينوود.  هنمیدر قيامووت هووم همووه ويووز را می -

 کنند. آن برا  قبل اا حساب است.بينند، با هم صحبت میمی

در روا قياموت مربوو   رموده،  اید به خاطر این با د که هر وهآنیایی که حصر ف -

 به  ير است ]... 

 وه کسی گفته؟ کفار وطور؟  -

 بيند...باالخره وقتی کفار را در  هنم می -

 مگر مرات  معرفت یکسان است؟  -

 بيند.در دنيا هم می -

مقوام تودلّی  مگر مرات  معرفت اهل  نت یکسان است که فقط حق را ببينند؟ خيور، -

 ها... و دنو و این

 إت البصور، نظر ليی أنه أحر  تصریحة بالحصر، الموحي «ربها إلى» الظرف تقدیم مث»

 هوذا»دنيوًا و اخورًا « !الحصور بهوا یحويط ال أ يا  إلى ینظرون فهم بالرب، -إتا -یوتص ال

 العووالم كافة في مستحيلة إنها بالبصيرة، به الحيطة و إدراكه حتى و بالبصر، تعالى فرؤیته

ابصوار « األبصوار عون احتیو  كموا العقوول عون احتیو »حودیث: « فقد العالمين، لكافة

اا عقوول فقوط عقوول  و مقصوود «األرض فوي عمون احتیابوه السما  في عمن و» ظاهر 

الباب عقول است که حق عقول است و باالتر اا البواب افئوده  ،باالتر اا عقول نيست، بلکه

  امل همه هست. عقول  عقول است،

این دو حیوابی اسوت کوه « بينهم و بينه حیاب الولق اللّه خلق» حدیث دوم:« قد و»

حیاب خالق به حساب خوالق  ،قابل ارتفاع نيست، حیاب خلق به حساب مولو  بودن

بشوود؟ بورا   ووه کسویحیواب بورا   ود برا  هيق کی، بیحیاب نمیخدا بی .بودن

الولق تواتهوم و افعوالهم و صوفاتهم « »بينهم و بينه یابح الولق اللّه خلق»دوم.   خدا

یواب هويق ایون ح حیاب این اسوت، «الرب النهم خلق و رب خالقحیاب بينهم و بين 

 فوي یمكون مموا المتناعوه خلقوه بوين و بينوه فالحیواب»وقت قابل برطرف  دن نيسوت. 

 «...المصنوع و الصانٌ الفترا  و تاته، منه یمتنٌ مما تواتهم إلمكان و تواتهم،


