
 

 

 

 قرآندر « خدا تجلّی»ی بر لیتحل

 منصور پهلوان
 استاد دانشگاه تهران، تهران

 محمود خیراللّهی
 صفهاناصفهان، ا دانشگاه مربّی

 زهرا خیراللّهی
 استاديار دانشگاه پيام نور تهران، تهران

 (09/10/1393  تاريخ پذيرش: 12/07/1393)تاريخ دريافت: 

 چکیده

اهرل معرفرت و    ژهير و بره ، شمندانياند، توجّه خيتاری است که در ادوار موضوعاتاز اهمّ « تجلّی»
ی، معرفتر ی مبران يی در سرزا ب ريثأتر ضروع،  مو نياي ريگيپمتكلّمان را به خود مشغول ساخته است. 

ويرژه آيرة ميقرات     ی خواهرد داشرت. برا ايرن نگررش، آيرات قررآن، بره        اخالقر  حتّری ی، نيدي باورها
( مورد ارزيابی و تحليل قرار گرفته است. مالقات حضرت موسی )ع( با خداي سبحان، 143)األعراف/

، محور بحث آية مزبور اسرت. همننرين   صحبتی با خدا و تمنّاي رؤيت جمال الهی افتخار تكلّم و هم
تجلّی قادر متعال بر کوه و مدهوشی حضرت موسی )ع(، نظر مفسّران و پژوهشگران را به خود جلب 

 يرژه و ي گونراگون، بره  هرا  گاهنكات مزبور، نگارندگان را وادار به کاوش کرده است و ديرد  .نموده است
 .ه استمورد ارزيابی و نقد قرار گرفت« تمنّاي رؤيت»مسألة 

 .يشهود تيرؤ، حسّی تيرؤاهلل،  ميکلی)ع(، ميقات، موسخدا، حضرت  تجلّی: یدیکلواژگان 

                                                           
 E-mail: pahlevan@ut.ac.ir  
 E-mail: mahmoodkheirollahy@yahoo.com 
 E-mail: zkheirolahi@yahoo.com )نويسندة مسئول( 
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 مهمقدّ

بره   یفراوانر دقّت  و يگرفنگرآن  يراستااست در  ستهيشااست که  هايی موضوع از« خدا تجلّی»

 عرفا قرار گرفتره  هژيو به و، فالسفه نيمتكلّم، مفسّرانمورد توجّه  خيتاردر طول  ،رو نيا از. ديآعمل 

 نيگرفترر  و نيدشروارتر از  یكر و شررح و تفسريرآن، ي  اصرطالح   نير ا: شود یمگفته  است. همننين

را  «تجلّی»عارفان (. 598: 1، ج 1366، خرّمشاهی)ر.ک   رود یمشمار   به یاسالماصطالحات عرفان 

زبران رمرز، از    برا  ، ویشناس معرفت معناي و در یشناس یهست يمعنا در: رنديگ یمبه کار  معنا دو در

دل سرخن   ةنر ييآدر  قرت يحق ديخورشر  تجلّری از  زير ن و جهران ة نر ييآدر  قرت يحق ديخورش تجلّی

 و ورزد یمر  دير کأت عربری  ابنة شيانددر  تجلّی اهميّتبر  زوتسويااساس است که  نيهمبر  .نديگو یم

 يمنظرهرا از  لّری تج ريتفسجز  يزيچعربی  ابن فلسفة بحث از مسائل مختل  در که کند یم  يتصر

 هراي  رير  تع یجملگر  ،شرده اسرت   تجلّری از  یعرفران کره در مترون    هرايی   ير تعر .ستينگوناگون 

)ر.ک   کررد  رير تعبدل  ةآييندر  قتيحقگر شدن  از آنها به جلوه توان یمند که هست  شناسانه معرفت

 (.588: 14، ج 1385موسوي، 

در نيرز   عرارف و  در قلب ی،درهست  گوناگون مطرح است يها ساحت در خدا تجلّیبا اين وص ، 

 ، همننران کره در  ي پيدا کندا ژهيو گاهيجا یعرفان اتيّادبدر  تجلّی . همين امر باعث گشته تاامتيق

. آيرة مشرهوري   خرورد  یمچشم   به يبارز صورتبه و ساير متون اسالمی، اين عنوان  ها شياين ،قرآن

 از سورة اعراف است. 143ية که در آن تجلّی ذات اقدس احديّت مطرح گشته است، آ

 ومحسروس   تير رؤآخرت،  و ايدندر  تيرؤخدا،  يشهود تيرؤتجلّی خدا،  ليقب از هايی موضوع

 وخردا   تجلّری  رهيافت بره  کامل، در يها ناانس وگوناگون افراد  يها تيّقابل و استعدادمحسوس، ريغ

مفسّرران   است. رديدهگ یگوناگون يها دگاهيد ساز نهيزماست که  هايی ناعنوامثال آن،  و یاله تيرؤ

« تير رؤ»در جهت  (123/عرافأل)ا از ظهور خدا بر کوه و ندينما یم یمعن «ظهور» را تجلّیگرا  کالم

 انير گراخرد و رسرند  یمر « خداونرد  تير رؤ»آن بره اثبرات    از ياشعر انيگرا توسنّ کنند یماستفاده 

وجرود  »برر   یلر يدلرا  تجلّری  و نرد يگو یمسخن « تيرؤ ینف»از  ،هيآ نيابر اساس  یعيش و یمعتزل

 کننرد  یمر  ريتفسبر کوه  یتعالحق  يالياسترا آشكار شدن اقتدار و  آنة جينت و اند دانسته« خداوند

 (.588: 14، ج 1385، )ر.ک  موسوي

هاي گوناگون و فراوانی ابراز شده است  از جملره   در راستاي رؤيت خدا در آية مزبور، نيز ديدگاه

و رؤيت عقالنی، رؤيت دنيوي و اُخروي. ولری نگارنردگان برر ايرن باورنرد کره        رؤيت حسّی، شهودي



 9 1393، بهار 14، شمارة 5سال  سراج منیر؛

 

حضرت موسی)ع( تمنّاي رؤيت محسوس داشته است، لكن نه رؤيت ذات اقدس الهری، بلكره نظيرر    

ديد و آنگاه کرالم خردا را شرنيد، در جريران ميقرات نيرز حضررت        « نار»فضاي وادي ايمن که ابتدا 

ي از جمال الهی را به طرور محسروس مشراهده    ا جلوهدر صدد بود که  موسی)ع( به وجد آمده بود و

ويرژه تجلّری و رؤيرت خردا      ي تفسيري آيره، بره  ها فصلبا اين بيان، به واگة تجلّی و پس از آن  نمايد.

 خواهيم پرداخت.

 واژة تجلّی

: آرايشرگر،  جلوة   جلّرت الماشرطه العرروس    »بران اسرت    نيهمر اظهار شئ اسرت و از  « تجلّی»

ــا الَ...﴿کرره  قرررآن ريررتعبي عررروس را نمايرران سرراخت و هررا یيبررايز ــا یُجَلِّیهَ ــوَ إِالَّ لِوَقْتِهَ  ﴾...هُ
: هنگام قيامت را جز خداي متعرال  سِواهُ هاوقتَ عَر ّفُكُمْالَ يُ»شده است:  ريتفسگونه نيا( 187)األعراف/

 مفرداتدر  «(.تجلّی»ادّة ق.:  م1410ی، مازندرانابن شهرآشون به شما معرّفی نخواهد فرمود )ر.ک  

بره   اير « تجلّی»یّ، و جل اسيق ویّ، جَلاصل الجَلْو: الكش  الظّاهر، و منه خبر »آمده است:  نيچننيز 

 رَبُّـهُ  تَجَلَّى فَلَمَّا...﴿ رينظبه امر و فعل است،  اي و( 2/ليلّ)ال ﴾تَجَلَّى إِذَا وَالنَّهَارِ﴿ رينظذات است 

 تجلّری : »سدينو یم قيحقالتّدر  «(.تجلّی»: مادّة 1383ی، اصفهان)راغب (« 143)األعراف/ ﴾...لِلْجَبَلِ

کره ظهرور، خرالف بطرون اسرت:       ، همننران رود یمخفاء به شمار  ضينقي انكشاف است که معنابه 

 وَالنَّهَـارِ ﴿پرده را کنرار زد.   نياي سبحان خدا و(  روز پنهان بود 3)الشّمس/ ﴾جَلَّاهَا إِذَا وَالنَّهَارِ﴿

: 1، ج ق.1430ي، مصرطفو « )گشرت  انير نمای شب کنرار زده شرد، روز   وقت(  2)اللّيل/ ﴾تَجَلَّى إِذَا

122.) 

لخِلْقِهِ بخلقه: شركر و   المتجلّیالحمد هلل، »آمده است:  نيچن زينمؤمنان)ع(  ريامی نوران انيبدر 

« ختس اس خداي سبحان را که برا آفررينش خرود، عظمرت خرويش را برر بنردگانش نمايران سرا         

 امَر ب رأوه،  كونروا ي نأ رير غی کتابه، مِرن  ففتجلّی لهم سبحانه »فرمايد:  (. نيز می108/ خ البالغه نهج)

ر عظمت خرويش    قرآنأراهم مِن قدرته، و خوّفهم مِن سطوته: خداي سبحان در کتان آسمانيش ر  

ی که از خود نشان را نمايان ساخت، بدون آنكه خاليق او را با چشم سر ببينند، به سبب قدرت واالي

 .(147/ خالبالغه نهج)« داد و به خاطر ترساندن آنان از سلطة قهّار خويش
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 قرآنخدا در  تجلّی

ي متعدّدي دارد. در ساير آيات، موضوع تجلّری يرا   بردهاکار قرآنهمانگونه که گذشت، تجلّی در 

خرود ذات اقردس   است، ولی آية مشهوري کره موضروع تجلّری در آن    « علم الهی»است و يا « نهار»

( است. از اين رو، بره تحليرل و تفسرير پيرامرون آيرة مزبرور       143احديّت است، آية ميقات )األعراف/

 قَالَ رَبُّهُ وَکَلَّمَهُ لِمِیقَاتِنَا مُوسَى جَاء وَلَمَّا﴿فرمايرد:   خواهيم پرداخت. خداوند متعال در اين آيه می

 تَرَانِـی  فَسَـوْفَ  مَکَانَـهُ  اسْتَقَرَّ فَإِنِ الْجَبَلِ إِلَى انظُرْ وَلَکِنِ انِیتَرَ لَن قَالَ إِلَیْکَ أَنظُرْ أَرِنِی رَبِّ

 وَأَنَـاْ  إِلَیْکَ تُبْتُ سُبْحَانَکَ قَالَ أَفَاقَ فَلَمَّا صَعِقًا موسَى وَخَرَّ دَکًّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا

: کررد  عرض گفت، سخن او با پروردگارش و آمد ما ميعادگاه به وسىم که هنگامى و: الْمُؤْمِنِینَ أَوَّلُ

 اگر  بنگر کوه به ولى ،ديد نخواهى مرا هرگز: فرمود! ببينم را تو تا ده نشان من به را خود! پروردگارا

 را آن کررد،  جلروه  کروه  برر  پروردگرارش  کره  هنگرامى  اامّر ! ديد خواهى مرا ماند، ثابت خود جاى در

! خداونردا : کررد  عررض  آمرد،  هروش  به چون. افتاد زمين به مدهوش موسى و داد قرار خاک همسان

 ﴾مؤمنرانم  نخسرتين  مرن  و بازگشرتم  تو سوى به من !(ببينم را تو چشم با اينكه از) تو هستی همنزّ
ی برراي رعايرت   ولر ی مطرح است، فراواني ريتفسو نكات  ها سؤال هيآ نيا. گرچه در 1(143)األعراف/

 ر فصل به چند سؤال و جوان اکتفا خواهد شد.ه ليذ دراختصار، 

 ﴾لِمِیقَاتِنَا مُوسَى جَاءَ وَلَمَّا﴿مالقات با خدا؛ 

ي موعدي گرفتن الواح، براي سبحان، خدا وی)ع( موسحضرت  نيبچيست؟ « ميقات»منظور از 

 ناءيسر که همران طرور    رود یمر   قاتيمدرنگ به قرارگاه ر   ی)ع( بیموسمقرّر گشته است و حضرت 

، برا حضررت   دير گو یمر بدون واسرطه سرخن    فرشتگانبا  گانهجا همانگونه که آن ذات ينيا. در است

ی، کاشان ضيف« )المالئكه كلّمکما ي واسطة ريغمِن : »کند یمبدون واسطه سخن آغاز  زينی )ع( موس

 (.232: 2ق.، ج 1415

 ﴾رَبُّهُ وَکَلَّمَهُ﴿تکلّم با خدا؛ 

 ی است:رسو بر ليتحلة ستيشاکه  مجال مطرح است نياهايی در  سؤال

 ي کالم چه بوده است؟محتوار 1
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 عرض کدام است؟ نيازمند به جوهر. جوهر اين ور صوت و کالم عرض است 2

 زير نبزرگ اسالم )ص(  امبريپي برااهلل است،  ميکلی)ع(، موسی حضرت ژگيوهمانگونه که  ايآر 3

 ی مطرح است؟خاصّی ژگيو

 برا  خداونرد  و: تَکْلِیمًا مُوسَى اللّهُ وَکَلَّمَ﴿ رينظ  2«وکلّمناه»فرمود: جا ننيابايد دقّت کرد که در 

متكلّم وحده که نشانگر  ريضم كسواز ي«. کَلَّمَهُ رَبُّهُ»(، بلكه فرمود: 164)النّساء/ ﴾گفت سخن موسى

 تر یعاطفي ريتعب، انيبکار برده شده که از نظر فنّ  به« رَبُّهُ»ةواگ، گريدي سواست و از  شتريب تيعنا

( خرود  بره ) را او نجواکنران  و: نَجِیًّا وَقَرَّبْنَاهُ﴿: دير فرما یم« منياي واد» داديروکه در  است، همننان

 (.52/ميمر) ﴾ساختيم نزديک

 عرض نیازمند جوهر

ی، بره  خارجي تحقّق برا واست « عرض»ی فلسف دگاهيداست که صوت و کالم از  نيا گريدة نكت

آن  منياي وادکه در  همننان و شود یمکلمات منقوش که در الواح نوشته  رينظ  دارد ازين« جوهر»

. اين عرض در ميقات با معيّت کدام جروهر ايجراد شرده اسرت؟ در ايرن      افتکالم در درخت تحقّق ي

اسرت )ر.ک    دهيشرن  یمر ی)ع( آن کرالم را از تمرام جهرات    موسنقل شده که حضرت  نيچنموضع 

 (.152: 2ق.، ج 1407ي، زمخشر

ي سربحان از کجرا   خردا نشده است کره   انيبجا نيا در: »سدينو یم انيالب مجمعاإلسالم در  نيام

شده که سخن خود را از درخرت بره    گفته گريدي جای در ول، ديرسانی موسسخن خود را به گوش 

وص ، شجر محلّ کالم قرار گرفته است، چررا کره سرخن عررض      نياکه با  ديرسانی)ع( موسگوش 

ي متعرال سرخن   خردا  نجاياو گفته شده است که در  ابدي ینمجوهر و جسم قوام  ةيپااست و جز بر 

 (.731: 4ق.، ج 1372ی، طبرس)« است دهيرسانی موسبه گوش  ابرهاخود را از 

 محتوای سخن

 یَا قَالَ﴿فرمايد:  که می شود یماستنباط  بعدية آنكته از  نيا ي کالم چه بوده است؟محتواحال، 

 ﴾الشَّـاکِرِینَ  مِّنَ وَکُن آتَیْتُکَ مَا فَخُذْ وَبِکَالَمِی بِرِسَاالَتِی النَّاسِ عَلَى فَیْتُکَاصْطَ إِنِّی مُوسَى
و ابرال    نيامر  امبريپي به عنوان و نشيگز وی)ع( موساز حضرت  تجليل(. مقام، مقام 144)األعراف/



 منصور پهلوان، محمود خيراللّهی و زهرا خيراللّهی/ قرآندر « داتجلّی خ»تحلیلی بر  12

 

ي سربحان  خردا ز ة وجرودش ا همر كه منشور وظاي  را با نيا وی به مردم است الهی و دستورات وح

 ي را شاکر و س اسگزار باشد.خدانعمت بزرگ،  نياي ازاگرفته است و در 

 ویژگی پیامبر اسالم)ص(

خرود   الشّأن اسالم)ص( در ازاي ويژگی حضرت موسری)ع( کردام اسرت؟    امّا ويژگی پيامبر عظيم

ع( را بره  ی)موسر ي سبحان خدا: »ديفرما یم، پرداختهسؤال  نيای به جوان ثيحداهلل)ص( در  رسول

ي برترر « حروض کروثر  »و« مقرام محمرود  »، «تيرؤ» تيّمزی با خود مفتخر فرمود و مرا به سخن هم

بره  « خلّرت »عبّاس نقل شده که مقرام   ، از ابنگريدي جادر  .3(51: 5، ج ق.1415ی، آلوس)« ديبخش

« تير رؤ»ی)ع( داده شد و حضرت محمّد)ص( به مقرام موسبه حضرت « کالم»)ع( و ميابراهحضرت 

 .4(724: 3، ج 1371ي،بديمفتخر گرديد )ر.ک  م

 رؤیت خدا

ی احساس ربوبمخصوص را از ساحت قدس  تيعنا و ژهيوی)ع(، آن توجّه موسی که حضرت وقت

ة وجود، به لقاء محبون همنمود، به وجد و سرور آمده، در صدد برآمد که با گوش و چشم و دل و با 

 مرن  به را خود! پروردگارا: إِلَیْکَ أَنظُرْ أَرِنِی رَبِّ﴿ود که نم تيرؤي تمنّارو،  نيا. از ديآنايل  شيخو

 .5﴾ببينم را تو تا ده نشان

ی مطرح است که به اختصار برخی از آنها را گزينش نموده، به فراواني ها زسؤالينقسمت  نيادر 

 جوان آنها خواهيم پرداخت:

 ؟شيخووم و همراهان ي قبرا اي شخص خود يبرا؟ ستيکي برای)ع( موسي حضرت تمنّار 1

 محسوس؟ تؤير اي بوده يشهود تيرؤي راستا درتمنّا  نيار 2

 مدّ نظر بوده است؟ حسّی تيرؤمحسوس بوده، چه نوع  تيرؤ اگرر 3

 ی از آنها اشاره خواهد شد:برخی ابراز شده است که به گوناگوني ها دگاهيدقسمت،  نيا ريتفس در

 نرؤیت خدا از منظر مفسّران و اندیشمندا

 ي خود.برابوده است و نه  شيخوي قوم برادرخواست  نيار 1

 ی.عقالني بود، نه محسوس و نه شهود تيرؤ نيار 2
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 تمنّا را داشته است. نياي خودش برامحسوس بود و  تيرؤ نيار 3

 تمنّای رؤیت برای قوم

سرؤال  و : »ي خرود بررا ي قوم برود و نره   براسؤال  نيااند که  فرموده گريدی برخ وی طوسمحقّق 

ی)ع( تنها موسحضرت  ايآكه نيادر : »سدينو یمي راز فخر (.534: 4، ج تا یبی، طوس« )ی لقومهموس

آن اسرت   انگرير ب هيآاند، اختالف است، لكن ظاهر  ی نمودههمراهمقام او را  نيادر  زينقوم او  ابوده ي

 نير ا واسرت   هافتر ، اختصاص بره ذکرر ي   يتشر نيای)ع( تنها بوده است، چراکه در موسکه حضرت 

ي بررا درخواسرت   نير انيز قراين ديگر بيرانگر آن اسرت کره     و6کند یمی حكم از ماعدا نف، صيتخص

 زين و7«: خود را به آنان نشان بده تا تورا ببينندکيلإ نظرواأرهم ي: »فرمود یمشخص خود بود وگرنه 

و نيرز ر.ک    335: 14، ج ق.1420ي،فخررراز ) « «ی: هرگرز مررا نخواهنرد ديرد    رونلن ي: »فرمود یم

 (.165: 5ق.، ج 1420ی، اندلس انيابوح

 رؤیت شهودی

ي شرهود  تير رؤعقالنی است، بلكه  تيرؤي و نه بصرنه  تيرؤ نيا: »ديفرما یم طباطبايیعالّمه 

نمانرد   ناگفته. (141: 7، ج 1381ی، آملي جوادو نيز ر.ک   241: 8ق.، ج 1417، طباطبايی).«است

رو،  نياي سبحان فوق آن است که مجهول باشد. از خدا، ستينكار ي خدا قابل انحضورة مشاهدکه 

(  91: 1ق.، ج 1405ی، نر يکل« )معروف عنرد کرلّ جاهرل   »آمده است که:  اتيروادر  بلند ريتعب نيا

ی اهلل اسرت )رک   لر ربرط إ  نيعر ی انسران هر  شتنيخو وی نبرد پ شيخوی به کس ستينممكن  رايز

ي فكر وی عقل تيرؤ رينظي، شهود وی قلب تيرؤ، هيآ نيا دری ول(، 157: 7، ج 1381ی، آملي جواد

 .ستينسازگار  ﴾الْجَبَلِ إِلَى انظُرْ﴿با 

 رؤیت حسّی

ی )ع( نظرر  موسر که حضررت   ستينی مانع چيه»اند که:  مرقوم فرموده نيچن زيناهلل  عالّمه فضل

اهلل،  )فضرل 8«شرود  یمر نكتره اسرتنباط    نيهمر ، هير آي فضرا محسوس اراده کرده باشد، بلكه جدا از 

 (.239: 10ق.، ج 1419
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  ﴾إِلَیْکَ أَنظُرْ أَرِنِی رَبِّ﴿: » کنرد  یم نييتبگونه نيای و محسوس را نيع تيرؤ زين نيمب ريتفس
 وي شرو  متجلّری  زير نی دوست دارم در برابر چشمانم ولپروردگارا ترا با قلب و عقلم مشاهده نمودم، 

ي زمخشرر .9ی ابراز داشتربوببه ساحت  اقياشت ي شدّتروی)ع( از موسی بود که حضرت سخن نيا

اسرت کره پروردگرارا آنننران      نير ا ﴾إِلَیْـکَ  أَنظُرْ أَرِنِی﴿كه منظور انيا گريد دگاهيد و: »سدينو یم

ي زودآمرده اسرت کره بره      ثيحدکه در  که در کمال وضوح ترا بشناسم، همننان انيبنما راخودت 

ي بررا ي سبحان آنننران  خدای عنکرد  ي ديخواهده پروردگار خود را همنون ماه شب چهارده مشاه

 .10«ي شب باشدپهناماه در  دنيدخواهد کرد که به سان  تجلّیشما 

ي برا تيرؤ نياي ندارد که عدبُ چيهناسازگاراست. به نظر نگارندگان،  هيآبا ظاهر  زين ديدگاه نيا

 آنَسْـتُ  إِنِّـی ﴿: دير فرما یمبوده باشد، آنجا که  منياي واددر  تيرؤ رينظشخص خود و محسوس، 

ي ايرن  درراسرتا (، 8)النّمرل/  ﴾ ...حَوْلَهَا وَمَنْ النَّارِ فِی مَن بُورِکَ أَن نُودِیَ﴿اير  و( 7)النّمل/ ﴾نَارًا

 ي خواهد آمد.شتريب ليتفصديدگاه 

کره:   دير فرما یمر  هير توجگونره  نيا ومحسروس اسرت    رؤيتراستا به  نيا زدرينعاشور  ابن كرديرو

ی خواهرد شرد، چراکره    الهر رتبة شناخت و معرفت  شيافزا، باعث احديّتذات اقدس  تيرؤي تمنّا»

سرخن او، کره    دنيشرن ذات شرخص و ديگرري    دنير داستوار است: يكی  زيچقرارداد مالقات بر دو 

 و پرورانرد  یمر سر  در زينی را ثاني رکن تمنّارو،  نيای)ع(رخداده است. از موسي حضرت برا دنيشن

ی نداشته الهشؤون  ليتفصی، علم به ربوبي از ساحت قدس ريفراگي قبل از رامبيپکه  ستينی مانع

 رَّبِّ وَقُل﴿حضرت محمّد)ص( فرمود:  شيخو امبريپي سبحان به خداجهت است که  نيبد وباشد 

 اريبسر  وعاشور ناتمام است  ابن دگاهيدلكن  (.277: 4تا، ج  عاشور، بی ابن(« )114)طه/ ﴾عِلْمًا زِدْنِی

ی)ع( کره در آن رتبرة بلنرد از معرفرت قردس      موسر ی همنون حضرت عظمتبا امبريپکه  است ديبع

 .11خبر باشد یبمحسوس خدا  رؤيتی قرار دارد، از عدم ربوب

 جزی و نقد آن دیدگاه ابن

 تير رؤي را نداشرت وگرنره اصرل    دارير د نيچنی)ع( طاقت موسباورند که حضرت  نيای بر برخ

: سدينو یم ليسهالتّي در جز . ابنشد یمسؤال عتان  نيابر حضرت نوح)ع(  رينظ، چون ستينمحال 
ی را نره محرال برودن،    نفر خدا دانست، چراکه علّت  تيرؤبر محال بودن  ليدلرا  هيآ نيا توان ینم»

ي داده تنرد  وی تروأم برا زجرر    جرواب محال برود،   تيرؤو اگر  داند یمی موسبلكه عدم طاقت حضرت 
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 إِنِّـی  عِلْـمٌ  بِـهِ  لَـکَ  لَیْسَ مَا تَسْأَلْنِ فَالَ﴿ح )ع( آمد که: آننه در جوان حضرت نو رينظ، شد یم

 انردرز  ترو  بره  مرن  .مخرواه  من از نيستى، آگاه آن از را آننه پس، :الْجَاهِلِینَ مِنَ تَکُونَ أَن أَعِظُکَ

 هيآ اقيس، چون اوالً ستيني تمام جزابن  شيفرمالكن  .12(46)هود/ ﴾!نباشى جاهالن از تا دهم مى

قابل حرس   ريغ و تيّمحدودعدم  انگريبکه  ميداری فراوان اتيآ اًيثانمحسوس است.  تيرؤی نف ليلد

 پنهران  و پيردا  و آخر و وّل ...:وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَالْآخِرُ الْأَوَّلُ هُوَ﴿: رينظي سبحان است خدابودن 

 ﴾تواناسرت  چيرز  همره  بر خداوند و: ... مُّقْتَدِرًا شَیْءٍ کُلِّ عَلَى اللَّهُ وَکَانَ...﴿(  3/ديحد)ال ﴾...اوست
( و 40)األحزان ﴾است آگاه چيز همه به خداوند و...  :عَلِیمًا شَیْءٍ بِکُلِّ اللَّهُ وَکَانَ...﴿(  45)الكه /

 را چشرمها  ةهمر  او ولرى  ،بيننرد  نمرى  را او چشرمها  ...:األَبْصَـارَ  یُـدْرِکُ  وَهُوَ األَبْصَارُ تُدْرِکُهُ الَّ﴿

 (.103)األنعام/13﴾...بيند مى

 چند نكته است: انگريبمزبور  اتيآ

 ي سبحان.خدار مجرّد بودن 1

 است. نياآلخر نيآخر و نيلوّاأل لاوّبودن آن وجود مقدّس که  تينها یبر 2

، ستيني سرّسرّ و فوق  چيهنيز  وآشكار و نهان  چيه واست  تينها یبي علم داراي سبحان خدار 3

 چيوهر است  نهايت بیي قدرت داراي متعال خداکه  ی دارد، همننانعلمة احاطر آن مگر آنكه خدا ب

، مگر آنكه در قلمرو قدرت پروردگار است و علم و قردرت  ستيني ديخورش وکوچک و بزرگ، و ذرّه 

ي باعظمرت محردود   خردا ، چگونه ممكن است نيبنابراخواهد بود.  تينها یبمستلزم وجود  تينها یب

 14باشد؟ حسّی تيرؤگردد و قابل 

قرار گرفته اسرت. برراي نمونره جرابر برن       دييتأمورد  زينی اسالمو متون  اتيرواموضوع در  نيا

و چره در   اير دنی خدا را چره در  کسهرگز »که فرمود:  کند یمیّ اکرم)ص( نقل نبي از انصارعبداهلل 

همننرين  . 15(181: تا یبي، جعفر« )خِرَ ِاآلی فِوَ الَ  ايَنالدُّی فِي اهللَ أَحَدٌ رَلَن يَ»: ديدآخرت نخواهد 

فرمروده   تجلّری  وي خلرق خرود ظهرور    براي سبحان خدا: »ديفرما یمیّ اکرم)ص( نقل شده که نب از

« نخواهرد شرد   دهير دی هرگرز  ولر ي قررار دارد،  ا رتبره  یعرال  وبلنرد   گاهيجاكه در نيا نيعاست و در 

 .16(66: 2ق.، ج  1415ي، زيحو)
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 دیدگاه بغوی و نقد آن

امرر   زير نمحسروس   رؤيرت ی است، پرس  ممكناست که چون استقرار کوه، امر  نيا گريد دگاهيد

 تير رؤ اينكره برر   ليدل»گونه استدالل نموده است:   نيا لينزالتّمعالم ي در بغوی نخواهد بود. محال

ی)ع( نرداده  موسر سؤال نسبت جهرل بره حضررت     نياي سبحان در خدااست که  نيا، ستينمحال 

را وابسرته بره    تير رؤ، بلكره مسرألة   «ياُرَی الَ نگر إ : »شروم  ینم دهيدموده است که من نيز نفر واست 

 محرال  رير غي که وابسته به امر زيچ و ستينی محالامر  زيني کوه برقرار واستقرار کوه نموده است 

گفرت   دير با زين شانيا. در جوان 17(229: 2ق.، ج 1420ي،بغو« )محال نخواهد بود زينشد، خودش 

است کره اگرر    نيا. سخن در تيّماهاست نه  تيّواقعی سخن از ول، ستيناستقرار کوه محال اگرچه 

عدم استقرار کروه را نشران داد.    تيّواقعخواهد شد و  تيرؤکوه استقرار خود را حفظ نمود، خدا هم 

ی در مضراف کره   انرد  گفتره « تير رؤ»ةشربه  ازي فرار برای برخنخواهد شد.  تيرؤي سبحان خداپس 

 مضراف  ريتقرد ی برر  لر يدل وباشرد   نمی سازگار هيآ اقيسلكن با «. ی أمر کَلی أنظر إنِر أَ»ت: اس ريتقد

 (.335: 14ق.، ج  1420ي، راز)ر.ک  فخر  ستين

 رؤیت خدا از دیدگاه عارفان

که از بان نمونه  اند پرداختهبه اظهار نظر  شيخوة ژيومحسوس، به زبان  تيرؤ دأييتدر  زينعرفا 

خود شده و به ذوق و وجد آمده بود  یبی انربّی چنان از جام کالم موس: »شود یمره به چند مورد اشا

 ضيفر « ) ﴾إِلَیْـکَ  أَنظُـرْ  أَرِنِی رَبِّ﴿رو، اظهار داشت:  ناي از ورا فراموش کرده  تيرؤة استحالکه 
: 3ق.، ج  1424، هيمغنو  1368: 3ق.، ج  1412قطب،  ديّسو نيز ر.ک   103: 4، ج 1336ی، کاشان

391)18. 

ی شد مست و، چنان دچار سُكر ديشنی)ع( سخن محبون را موسی حضرت وقتکه  شود یمگفته 

ي ساخت و اصوالً مستان به گفتارشران مؤاخرذه   رجا ناخود گشت و آن سخن را بر زب یبکه از خود 

 دهير د19یعتراب  چيهر ی)ع( موسر نسبت به حضررت   ديمجاهلل  . مگر نه آن است که در کالمشوند ینم

 تير رؤاو به  اقياشت، شدّت شود یم كترينزدمعشوق  اريدهرچه انسان به : »شاعربه قول 20؟!شود ینم

ی از موسر : شرود  یمر . باز گفتره  (300: 1، ج ق.1416جزي غرناطی،  )ابن21«گردد یم شتريبمعشوق 

و  ﴾إِلَیْکَ أَنظُرْ أَرِنِی رَبِّ﴿ي که عاشق به معشوق دارد، و تمنّا کرده کره  ازينسخن گفته   ازيني رو
. امّرا جروان رد   22ی اسرت نگراه  نيچنی که انسان کُشته راست وحدّ از نگاه هم قانع بود  نيکمتربه 
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: دير گو یمر سان است که شراعر   نيبد واست قهر دوستان!  نيچن نيا وي، آر«. یانِرَتَلَن »که  ديشن

: 1ترا، ج   شيري، بیق)23!«است فتريظرتر و بُخلش از بذلش  نيدلنشي ر معشوق ر ازعدلش   هوجور »

566.) 

 ﴾تَرَانِی لَن﴿امتناع رؤیت محسوس 

 دو سؤال دقّت شود: بهبايد  زينمجال  نيادر 

 ؟ستينی دنيدي سبحان خدای، کلّ طور به اي ستينی)ع( مقدور موسي حضرت برا تيرؤ نيار آيا 1

حضررت   تير رؤی، قبر عو چه در  ايدنی، چه در کلّطور  به اي امكان ندارد يامر نيچن ايدنر آيا در 2

 ؟ستيرنيپذ امكان احديّت

، لرذا  شرود  ینم دهيدوجه با چشم سَر  چيهي سبحان به خدا اينكهي دارد در قوظهور  ريتعب نيا

ي افراد برا تيرؤو نيز نفرموده که « اينالدّی فی ترانلَن »و با نفرمود: « یرانتَأن  عيستطتَلَن »نفرمود:

و  275: 4ق.، ج  1422ي، شرابور ينی ثعلبامده است )ر.ک  ني« ياُرلن »ممكن است، چون که  ژهيو

. همننين اين سخن منحصر بره قروم موسری)ع( نبروده کره      24(803: 2، ج 1380عتيق نيشابوري، 

 تير رؤي سربحان قابرل   خردا به طور کلّری،   اينكهي دارد در اقوباشد، بلكه ظهور «یرَوْنلَنْ ي»منظور

 .ستين

 دگاهیدی سه ابیارز

 :ميب ردازي شتريب ليتفص با ديدگاهچند  انيبه است به شايست اينجادر 

 و آخرت. ايدناست در  تيرؤي سبحان قابل خدار 1

 و آخرت. ايدناست در  تيرؤقابل  ريغر خدا 2

 خواهد شد. دهيدی در آخرت ول، ستين تيرؤقابل  ايدنر خدا در 3

 :نديگو یم، هستند رؤيت: آنان که به طور مطلق قايل به تيرؤبه  ناليقااستدالل 

ي گرر يد واسرت   تير رؤ، قابل نديب یمو آن کس که خود را  نديب یمي سبحان خود را خداال ( 

ي خردا  شرود  یمر گفتره   اينكره . سرت ين  يصرح کدام  چيهي کبر وي صغر نيا. ديداو را خواهد  زين

. سرت ينغايب  شيخوي دارد و از ذات حضورمعناست که بر خود علم  نيبد، نديب یمسبحان خود را 
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کره گفتره    ژهير و بره دو مقدّمه وجود ندارد،  نيا انيمي ا زمهمال چيهگفت  ديبا زينة دوم ممقدّة دربار

 ي است.حضورة ذات به علم مشاهدخدا  تيرؤشده مقصود از 

ي بررا مرالک   نيا واست  تيرؤقابل  ريغاست و در صورت معدوم بودن،  رؤيتن( وجود گواه بر 

 خواهد بود. تيرؤي موجود قابل اخد، نيامطرح است. بنا بر  زينخدا 

است، نه علّت تامّه، به شهادت وجود امور مجرّد که قابل  تيرؤی از شرايط كجوان: وجود ي

ی ولی، همنون اراده، کراهت و علم که در نفس انسان وجود دارد، نفسانامور  رينظ، ستينهم  تيرؤ

 األَبْصَارُ تُدْر کُهُ الَ﴿ت نيست: . خداي سبحان مجرّد محض است. پس قابل رؤيستينهم  تيرؤقابل 

 (.103)األنعام/ ﴾األَبْصَارَ يُدْر کُ هُوَ وَ

ي زير چحردوث   ای در بر ندارد و موجب حدوث ذات ينادرست امديپنوع  چيه تيرؤج( اعتقاد به 

 .شود ینمبه خلق  هيتشب اي ودر ذات 

 انير مو تا تقابرل   ستين ريپذ بدون تقابل امكان تيرؤاستدالل هم روشن است که  نياجوان: پاسخ 

 عرض بودن است. اي وة تقابل، جسم الزم و رديپذ ینمامكان  دنيد، ردينگانجام  مريی وچشم 

 لير ذمروارد   رير نظ اتير روا و اتيآی از برخبه  زين دگاهيد نيا روانيپ: درآخرت تيرؤ دگاهيدد( 

 رَبُّـکَ  وَجَـاء ﴿( و 22رر 23/ةامو یقال) ﴾نَاظِرَةٌ هَارَبِّ إِلَى * نَّاضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ﴿انرد:  استدالل نموده

 ( و ... .22)الفجر/ ﴾اًصَفّ اًصَفّ وَالْمَلَکُ

اسرت،  « توجّه و وضوح امرر »ي معنابه  اينجا در« نظر»ی ندارد و داللت نيچن مزبور اتيآجوان: 

 از خردا  اينكره  اي و کنند یمي او را نظاره ا هعدّ ويی مستقر گشته است جاي سبحان در خدا اينكهنه 

ي معنرا بره  « ربّرک »زين اينجا. در شود یم دهيد و ديآ یمو در ص  ماليكه  کند یمي خود حرکت جا

قايرل بره    دير باصرورت،   نير ا رير غ. در شرود  یمر خداست که به وضروح مشراهده    اتيآ اي وی اله امر

 .ستينکه با ساحت قدس کبريايی خدا سازگار  ميشوي خدا برای جسمانعوارض  اي و تيّجسمان

ي خرود را  خردا  امرت يقدر »یّ اکررم )ص( فرمودنرد:   نبر استناد شده است که  زين ليذ تيروابه 

 «.الْبَدْر  ةَلَیلَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ کَمَ ةِِامَیالْقِ وْمَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ ي ماه در شب بدر: دنيدبه سان  ديد ديخواه

کره از   شرود  یمر ی منتهر « رهيابروهر »بره   راير زمزبور از نظر سند مخدوش اسرت،   تيرواجوان: 

یّ نبر استادش را از لسران   تيروای گاهنما، است که  ي مسلمانهود، يحباراأل شاگردان برجستة کعب
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 تير روا)ص( را درک نكرده بود، جرأت آن را نداشت کره  امبريپو چون کعب  کند یماکرم)ص( نقل 

ی از قسمتمصاحبت،  مين وسه سال به خاطر  رهيهرکه ابو یحالخود را به رسول خدا نسبت دهد، در 

وجود « ی حازمببن أ سيق»، تيروا نيا. در سند داد یماهلل)ص( نسبت  ي خود را به رسولآرا وافكار 

ی شد فراموش، در اواخر عمر دچار نيادر دل داشته است. گذشته از  وستهيپی)ع(را علدارد که بغض 

ي واحدخبر  تيروا نيا. همننين شد یم ثيحدو از او أخذ  کرد یم ثيحدنقل  زينو در همان حال 

 و دهير عقی باشد، چراکه مطلرون از  دتيعقسند  تواند ینمي خبر نيچنو به طور مسلّم،  ستين شيب

است و فاقد  قرآنمخال   تيروا. افزون براين، ستين آور نيقاست و خبر واحد ي نيقو اذعان ي مانيا

ي رَلَرن يَر  »یّ اکرم )ص( فرمود: نب هم اشاره شد، ، همانگونه که قبالًگريدي سوارزش خواهد بود. از 

 (.252و  181: تا یبی، قاض« )اآلخِرَ ِی فِوَ الَ  ايَنالدُّی فِاهللَ أَحَدٌ 

 ازصورت کره منظرور    نيبدجابر قابل جمع است،  تيروا، با رهيهرابو تيرواحال به فرض صحّت 

یّ و آشكار است کره بره   جلي قدری به لهاشهود  امتيقاست که در  نيچن رهيهرابو تيروا در هيتشب

مشاهده کرد، خدا را هم بره همران وضروح     توان یمی که ماه را در آسمان شب چهارده وضوحهمان 

و  نهايرت  بری مزبرور و وجرود    انير ب، با توجّه به نياشهود نمود و به معرفت او نايل آمد. بنابر توان یم

محسروس آن ذات   تير رؤو چره در آخررت،    اير دنوجه، چه در  چيه، به احديّتمجرّد بودن حضرت 

 مقدّس ممكن نخواهد بود.

 محسوس تیرؤی نف

ي ا جلروه  زير ن اينجرا ي سربحان در  خدامجال، سؤال ديگري مطرح است و آن اينكه چرا  نيادر 

در  اينكره .. را ارائره نفرمرود؟ برا    اير  وي سرسبز درخت ای يگُل انار ي رينظي نور، در زيناچخاص، ولو 

 اير گوو  ديشرن در درخرت نشران داده شرد و آنگراه     «نار»ی)ع( آن موسبتدا به حضرت ي مقدّس اواد

ی را ربروب قدس  تجلّيات ازي ا آمد و جلوه رؤيتي تمنّابه  زين اينجای)ع( با تصوّر همان فضا، در موس

ي سربحان را آنگونره کره    خردا که  ستينی)ع( در صدد آن موسکه حضرت  ستينی شكّ! نمود آرزو

ي زير چ نيچنر ی اسرت کره   هيبرد ، چرون  دير نما رؤيت شيهستو با تمام  نهايت یبهست، در کمال 

ي خدا كرديرومقام،  نيادر  ايگوامر واق  است.  نيابر  زينی الهبزرگ  امبريپو آن  ستين ريپذ امكان

نشران   امرت يق امير ق تاآدم  بنی همةی)ع( و به موسي است که به حضرت گريدسبحان به ساز و کار 



 منصور پهلوان، محمود خيراللّهی و زهرا خيراللّهی/ قرآندر « داتجلّی خ»تحلیلی بر  20

 

 نيچنر ی الهر که از ساحت قدس  دينشای را کس و ستين حسّی رؤيتقابل  تيهان یبي خدادهد که 

 را داشته باشد. تمنّايی

 در معراج رؤیت

 هير آنموده است و به ظراهر   رؤيتیّ اکرم )ص( در شب معراج خدا را نبکه  گمانند نيای بر برخ

  سرت ينقابل قبول  دگاهيد نيالكن (. 13)النّجم/ ﴾أُخْرَى نَزْلَةً رَآهُ وَلَقَدْ﴿که  کنند یماستشهاد  زين

و نره برا چشرمان     شيخرو ي را با قلب خدا: »ديفرما یمیّ اکرم)ص( راجع به شب معراج نبخود  رايز

ی، مجلسر و  48: 1ق.، ج1403ی، طبرسر « )ینِر يعَب  هُتُر أَيرَی وَ مَرا  لب ر قَب  هُتُر يأرَفَخود مشاهده نمودم: 

خردا در معرراج    تير رؤ، اگرر سرخن از   اتيرواه در و چ اتيآرو، چه در  نيا. از 25(289: 9، ج1382

 .حسّیی بوده و نه قلب تيرؤمطرح است، 

 ﴾لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا﴿ ؛تجلّی بر کوه

 :کند یماقل دو سؤال ذيل جلب نظر حدّ زينقسمت  نيادر 

 ؟ستيچ اينجادر  تجلّیي معنار 1

 بر کوه تا چه حد بوده است؟ تجلّیر 2

ي خردا ی)ع( از موسر ی حضرت وقتاست،  عتيطببارز عالم حسّ و  قيمصاداز « کوه»ه از آنجا ک

مستقر  شيخوي جا بر اگرکوه نگاه کن.  نيامحسوس نمود، خطان آمد که به  تيرؤي تمنّاسبحان 

ی وقتر ی نمانرد کره   مخفر : »سدينو یمي مصطفوي تو مقدورخواهد بود. عالّمه برامن هم  تيرؤماند، 

ي خردا ی نمرود،  عر يطب و ظراهر با چشرم   تيرؤ درخواستی ربوباز ساحت  اقياشتی با موسحضرت 

بررآن   تجلّری است. پس اگر هنگام  عتيطببارز  قيمصادی فرمود: به کوه نگاه کن، چراکه کوه از تعال

ی. نر يبي تو هم امكان خواهد داشت که خدا را با چشرم سَرر ب  براي خود استوار بماند، جا برتوانست 

 مصرطفوي، )27ی نهفتره اسرت  فيظرلط  26«یف»ي سوا« الم»به حرف  ريتعبو در : »سدينو یمآنگاه 

مضاف تجلّی خدا بر کوه چيست  عظمت خدا يا نور خدا و يرا کمرال قردرت     (.122: 2ج ق.، 1430

ی برخر ي که باشد، نشانگر عدم ظرفيّت کوه براي چنين هيبتری اسرت. از ايرن رو،    ا نهيگزالهی؟ هر 

و بردت   هير فو مرن   هيفللجبل و ما « أمر ربّه»ظهر  نيح: أي نديفرما یومگيرند  می ريتقدمضاف در 

 (.173: 1ق.، ج 1419ي نجفی، سبزوار« )مظاهر عظمته
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للجبرل  « نرور ربّره  »أي ظهرر  : »دير فرما یمر  وي در نظر گرفتره اسرت   گريدمضاف  زينعبّاس  ابن

انرد، چررا کره     ی کررده معنرا به نور عرش « تجلّی» زينی برخ(. 727: 3، ج 1371ي، بديم« )فاندکّ

« أي بردا للجبرل نرور العررش      تجلّری قرال الحسرن:   »(  35)النّور/ ﴾...وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ﴿

آمرده اسرت:    نيچنر ( 29)القصرص/  در زين مزبورية آ رينظ(. 761: 9، ج 1387ی، خراسانزادة  )واعظ

 «.رَبُّهُ لِلشَّجَر  یلَّجَتَ»معناست که:  نيبد زينکه در آنجا « نَارًا الطُّورِ جَانِبِ مِن آنَسَ»

خدا تران مقاومرت    تجلّیی، کوه ازحسّ و ادراک برخوردار گشته است که در ازاء برخ دگاهيد از

ي بررا ي عزّ و جل خدا: نديگو یم رهيغ وی باقالن رينظمتكلّمان : »کند یمنقل  نيچن هيّعط . ابناوردين

نمرود    تجلّری . سر س برر آن   28باشد سريمي آن برا رؤيتامكان  تا ديآفر، حسّ و ادراک اتيحکوه 

، کروه بره خراطر شردّت     جره ينتو در  ديرسانرا در کوه به منصّة ظهور  شيخوی سلطان و قدرت عني

عبّراس نقرل شرده     از ابن ريتفس نيا وی گشت متالش و اوردينی که ظهورکننده داشت، طاقت عظمت

 .29«است

 جَبَـلٍ  عَلَـى  الْقُرْآنَ هَذَا أَنزَلْنَا لَوْ﴿: کند یمی معنگونه نياکوه را  بر قرآن نزول زيني راز فخر

 ﴾یَتَفَکَّـرُونَ  لَعَلَّهُـمْ  لِلنَّـاسِ  نَضْـرِبُهَا  الْأَمْثَـالُ  وَتِلْکَ اللَّهِ خَشْیَةِ مِّنْ مُّتَصَدِّعًا خَاشِعًا لَّرَأَیْتَهُ
لَخشرع و   قررآن ال هير عل، ثمّ أنزل كميفا جعل ی الجبل عقل کمفی أنّه لو جعل المعن و(، 21)الحشر/

کره از   دير دی خرواه  آيينه، هر ميکنرا بر کوه نازل  قرآن نيای اگر عناهلل: ي یةخشخضع و تشقّق مِن 

اسرت کره اگرر     نياي آن معنا و خوردخدا خشوع نموده است و از خوف خدا شكاف خواهد  تيخش

بر آن نازل شرود، خاشرع    قرآنل داده شود، س س عق زينهمانگونه که به شما عقل داده شد، به کوه 

و إن منهرا  »گونه آمده اسرت:  نيا( 74)البقره/ در زين آن رينظ. شكافد یمخدا از هم  تيخشگشته، از 

 (.512: 29ق.، ج 1420ي، راز)فخر « « اهلل یةخشمِن  هبطلما ي

 جسم خاک از عشق بر افالک شد »

 عشررق جرران طررور آمررد عاشررقا    

 

 و چراالک شرد   کوه در رقرص آمرد   

 «ی صَراعِقا وسَر مُ رَّخَر طور مسرت و  

 (.2: 1319)مولوي،                    

 تصویر کنایی

ي خداو اقتدار  نهايت بیوجود  انگريباست که  کنايیي ريتصو داديرو نياباورند که  نيا بری برخ

 تجلّيرا ثمّ  انياللجبل فعل با بماهذا مَثَلٌ لظهور اقتداره سبحانه و تعلّق ارادته  ليق و»سبحان است: 
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المراد: أنّ ما قضاه سبحانه و  نأ من( 82/س)ي ﴾فَیَکُونُ کُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ...﴿ی: تعالقوله  رينظو هو 

ي هرا  دگاهير د(. 778: 9، ج 1387زاده،  )واعظ« ثمّه قوالً انيالتوقّ ،  ريغأراد کونه تحت الوجود مِن 

 ي است:چندنكات  انگريب مزبور

ة اسرتقرار  لأمسر ی خردا را مشراهده کنرد،    عيطببا چشم  خواهد یمی)ع( موسا که حضرت ر از آنج1

 .شود یماست، مطرح  عتيطببارز  قيمصادجبل و کوه که از 

 .افتي تجلّیی بر کوه الهي از عرش نورر 2

 ي از عظمت پروردگار بر کوه ظاهر گشت.نمود وی الهر امر 3

 حس و ادراک برخوردار فرمود. ي عزّ و جل کوه را ازخدار در آن شرايط 4

 «.ونكُيَفَکُن » رينظی است  اله اقتدار گر انيببوده که  کنايی ريتصوحادثه  نيار 5

 ندارد. ازينی ليوأت نيچنبه  هيآاست و فهم  هيآ اقيس و ظهور، برخالف «يیرکنايتصو» ديدگاهلكن 

ی کره از حرسّ و ادراک   کوهبر ي از عظمت پروردگار است، ا گوشهة جلو، اينجادر  تجلّی نيابنابر

 ﴾بِقَدَرِهَا أَوْدِيَةةٌ  فَسَالَتْ...﴿، آنگونه در هم شكسته شد: اوردينبرخوردار گشته است و چون طاقت 
 .30(18)الرّعد/

ي بررا ی)ع( موسر شرهود حضررت   : »سندينو یم و اند  ی به دو شهود ناقص وکامل اشاره نمودهبرخ

 إِنِّـی ﴿ي سبحان با او تكلّم نموده که:خدان در آن مقام ی نبود، چوکاملشهود « نار»حق در صورت 

کره   کنرد  یمی اقتضا قيحقدارد، امّا مقام شهود  تيّئدوي اقتضا( و مقام گفتگو 12)طه/ ﴾...رَبُّکَ أَنَا

از سرورة أعرراف بردان اشراره شرده       143ية آنوع شهود در  نيا وي در مُشاهَد شده باشد فنا نندهيب

 .31﴾...صَعِقًا موسَى وَخَرَّ...إِلَیْکَ أَنظُرْ رِنِیأَ رَبِّ...﴿ است که:

 ینیع شینما

، سرت ين رؤيرت ي قابل نظر وی علم نظرذات مقدّس او از  اينكهي سبحان به صرف خدا اينجادر 

ی و محسروس بره مشراهده    نيعبه طور  که کند یمی )ع( دعوت موس، بلكه از حضرت کند ینماکتفا 

ي مراجرا  رير نظ، درسرت  ﴾...تَرَانِی فَسَوْفَ مَکَانَهُ اسْتَقَرَّ فَإِنِ الْجَبَلِ إِلَى انظُرْ وَلَکِنِ...﴿ب رردازد:  

 1424، هير مغن)ر.ک  ( « 260)البقره/ ﴾...الْمَوْتَى تُحْیِی کَیْ َ أَرِنِی رَبِّ...﴿ )ع( درميابراهحضرت 

 نانياطم وغ است ي انسان ابلها شيگرا وی در باور نيعة مشاهدکه  ستين شک(. نيز 391: 3ق.، ج 



 23 1393، بهار 14، شمارة 5سال  سراج منیر؛

 

ي سبحان در صدد است تا سرنّت  خدا لياسماعي ذب  ماجرا. همننان که در کند یم جادياي شتريب

، لكرن بره صررف دسرتور وگفترار اکتفرا       نرد يچرا بر انيخردا  وهرا   ی ذب  فرزندان در برابرر بُرت  خراف

 زير ن اينجرا در  ی نافرذتر اسرت،  وبسر که ابلرغ   آورد یم شيپي ا صحنهی نيع طور، بلكه به ديفرما ینم

داده  شينمرا ي ا صرحنه ی نر يع طور به ديوبامحسوس است،  رؤيتعدم  انيبي سبحان در صدد خدا

محسوس را بره   رؤيتی، خيال کلّ طور بهابلغ ثابت شود که  طور به گرانيد و اسراييل یبنشود تا بر 

 .32ذهن خود خطور ندهند

 ﴾دَکًّا جَعَلَهُ﴿ ؛از هم فرو ریختن کوه

ي ظاهري از آثار زيچي که ا گونه کردن است، به كسانو با خاک ي دنيکوب وي انهدام عنامبه « دَکّ»

. 33شدن با خاک در آن لحاظ گشته اسرت  كساني ديق و، صرف انهدام نيست نيبنابرای نماند. باقآن 
ارَ يرا: صر   واِنْردَکَّ  »رو نفرمرود:   نير اگشرته اسرت و از    انيبمزبور در کمال مبالغه  آية در ريتعب نيا

 (.277: 4، جتا یبعاشور،  و نيز ر.ک  ابن476: 1، ج1382)عبدالقادر، « مَدْکوُکاً، بلكه فرمود:جَعَلَهُ دَکّاً
 ﴾...دَکَّـاءَ  جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ جَاءَ فَإِذَا...﴿فرمايرد:   که می ميخوان یمة که  سور در را ريتعب نيا رينظ

 ﴾وَاحِةََةً  دَكَّةةً  فَـدُکَّتَا  وَالْجِبَـالُ  الْـأَرْضُ  وَحُمِلَتِ﴿: ديفرما یمالحاقّه  سورة در(. نيز 98)الكه /
 (.14)الحاقّه/

بره خردا    اير آ؟ سرت يچ« جعرل »در « هرو »ريضرم مرجرع   اينكهمطرح است  اينجای که در سؤال

؟ )ر.ک  «دَکَراً الجَبَرلَ   يرهِ لگجَتَجَعَرلَ  » اير « الجَبَرلَ دَکّراً   يرهِ لگجَتَب جَعَلَ الرَّنَّ »؟ تجلّیبه  اي گردد یمبر

گرر   انير بي که در هر دو صورت، ا گزاره(. هر دو محتمل است  236: 6، ج1383ی، رفسنجانی هاشم

را همنون « تيرؤدرخواست »ي سبحان خدا گويی تواوست.  انيپا یبی و قدرت الهجالل و عظمت 

 دَعَوْا أَن*  اًهَدّ بَالُالْجِ وَتَخِرُّ...﴿ :ديفرما یم، آنجا که داند یمبه ساحت مقدّس خود « نسبت ولد»

 .34(90ر91/ميمر) ﴾اًوَلَد لِلرَّحْمَنِ

  يعنری  ﴾...مِنْـهُ  یَتَفَطَّرْنَ السَّمَاوَاتُ تَکَادُ﴿:ديفرما یم ميمراز سورة  90 ةيدرآآنكه  گريد نكتة

 نَيبَر دو روشرن اسرت )فَكَرم     نيای حاصل شد! و تفاوت عن، ي﴾اًدَکّ جَعَلَهُ﴿ است)تكاد(، ولی کينزد

 (.97: 1ق.، ج1410فَرقاً( )ر.ک  ابن شهرآشون،  نَيمرَاألَ
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 ﴾صَعِقًا موسَى وَخَرَّ﴿  )ع(هوش گشتن حضرت موسی بی

حالرت اسرت کره از آن     نير اي مخصروص بره   صدا، همراه با ديشدي سقوط معنابه « خرّ، يخرّ»

ی از برخر به  (.44: 3ق.، ج1430ي، مصطفو)ر.ک   شود یمحدّت و شدّت و قوّت در سقوط استنباط 

 :شود یمنظاير آن اشاره 

 (.90ر91/ميمر) ﴾وَلَدًا لِلرَّحْمَنِ دَعَوْا أَن*  هَدًّا الْجِبَالُ وَتَخِرُّ...﴿ر 
 (31)الحج/ ﴾...السَّمَاءِ مِنَ خَرَّ فَکَأَنَّمَا...﴿ر 

 (.100/وس )ي ﴾...سُجَّدًا لَهُ وَخَرُّواْ...﴿ر 

 (.24ص/) ﴾وَأَنَابَ رَاکِعًا وَخَرَّ...﴿ر 

 رير نظ« صَرعِق »که غشوه و مروت ازآثرار آن اسرت و    نديگووحادّ را صاعقه  ديشدصوت « صَعِقاً»

ی هوشر  یب وغشوه  دچار ديشدصوت  دنيشنی است که بر اثر کسي معناصفت است و به « خشن»

و نظراير آن در   (198: 10، ج1363منظور،  و ابن 293: 6 ج ق.،1430ي، مصطفو  ک)ر.گشته است 

 فَـذَرْهُمْ ﴿و  (68)الزّمر/ ﴾...الْأَرْضِ فِی وَمَن السَّمَاوَاتِ فِی مَن فَصَعِقَ﴿ گونه آمده است:نيا قرآن

 .(45)الطّور/ ﴾یُصْعَقُونَ فِیهِ الَّذِی یَوْمَهُمُ یُلَاقُوا حَتَّى

« بتيه»ی چه بوده است؟مدهوش وترس  نيادر اين مجال سؤال شايان نظر اين است که منشأ 

 از شدّت خوف؟ ا؟ از شدّت شوق بوده ي«رُهبت» اي

ی چه برود؟  وح)ص( در حال اکرم امبريپی مدهوشی که از امام صادق)ع( سؤال شد عامل هنگام

 در(. 115: 1357)صردوق،  « اهللُ لَرهُ  یلَّر جَتَذَلِرکَ إ ذَا  »برود:   شران ياخدا بر  تجلّی خاطرفرمودند: به 

ي خرود را  ها دستي ترنج جاخود شدند و به  یبها از خود  ی که زنهنگام)ع(، وس حضرت ي انيجر

کره از رهبرت باشرد،     کنرد  یمر اقتضا  هيآچطور؟! ظاهر  اينجابود و نه از رهبت. در  بتيه از، دنديبر

ی در سراحت جرالل و   مدهوشر گرچه امكان دارد که هر دو منظور باشرد. مسرألة   « جَعَلَهُ دَکّاً»چون 

ي از افرراد عطرا   احرد بس واال و گرانسنگی است که به  منزلت، احديّتبا حضرت  نجوا وی الهجمال 

و  گراه يجا نيهمر ي تمنّاي)ع( در مقام نيايش، هدة ائمّي آرزوهای از كي وستهيپرو،  نيا از. شود یمن

اً وَ سِررّ  تَرهُ ياجَفَنَفَاَجابَکَ، وَ الَحَظْتَهَ فَصَرعِقَ لِجَالَلِرکَ،    تَهُينادَی مِمَّنْ اجْعَلْنی ه اِلَ»منزلت بوده است: 

ي و اجابت کرد و او را در معررض  دادی قرار ده که او را ندا کسان زمرةعَمِلَ لَکَ جَهْراً: بارالها، مرا در 
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 گرويی ی برا او بره راز  پنهران رو، در  ناير  از وي و او در برابر جالل ترو مردهوش گشرت    دادتوجّه قرار 

 (.659: 1385، )مكارم شيرازي« پرداخت فهيوظی و او هم آشكارا به انجام پرداخت

 ﴾إِلَیْکَ تُبْتُ﴿توبة حضرت موسی از چیست؟

 مِـنَ  وَإِنِّـی  إِلَیْـکَ  تُبْتُ ِنِّیإ...﴿احقاف نيز مشاهده نمرود:   سورة در توان یممفاد را  نيا رينظ

 ازی)ع( موسر ة حضررت  توبر  اينكره مطررح اسرت    اينجرا ی که سؤالامّا  (.15)األحقاف/ ﴾الْمُسْلِمِینَ

 :ميکن یمشده است که ما به سه نمونه از آن اشاره  انيبی وناگونگي ها دگاهيد؟ ستيچ

، الزم اسرت اذن  رنديگ یمی قرار منزلت و گاهيجا نيچن دری وقتی آن است که اله اءيانبر شأن 1

درخواسرت،   نير ای)ع( برا  موسر رر حضررت   2نشد.  نيچن و ندينما احرازی سؤال نيچني برای را اله

گونره   چيهر ی)ع( مرتكرب  موسر ر گرچه حضرت 3. کرد یمآن توبه از  ديباي شد که ا رهيصغمرتكب 

ی طوس خيشگونه که  ی و کمال انقطاع بوده است و همانکلّتوبه از بان اقبال  نيای ولی نشد، انيعص

 .i(538: 4، جتا یبی، طوسخواهد بود )ر.ک   دييتأ وسوم مورد اعتماد  دگاهيد نيهم، اند فرموده

 ﴾نَیالمُؤْمِناَوَّلُ ﴿حضرت موسی)ع( سرآمد مؤمنان 

ی چرون سرخن از تجررّد آن    ولی گسترده است، بس مانيا؟ گرچه متعلّق ستيچ مزبور مانيامتعلّق 

 همان خواهد بود. زين مانياآمده، متعلّق  انيممحسوس به  رؤيتذات مقدّس و عدم امكان 

« يتُرر صَردَّقَ ب اَنَّرکَ الَ    اَنَرا اَوَّلُ مَرنْ آمَرنَ وَ   : »دير فرما یمر قسرمت   نيا ريتفس درامام صادق)ع( 

 زير نی)ع( و حضرت رضرا)ع(  علیّ اکرم)ص(، از حضرت نب از نيهمنن(. 732: 4، ج1372ی، طبرس)

 زير ن قررآن در  رير تعب نير ا رينظرا (. 66: 2ق.، ج1415ي، زيحومضمون نقل شده است )ر.ک   نيهم

 لَـهُ  شَرِیکَ الَ*  الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلّهِ اتِیوَمَمَ وَمَحْیَایَ وَنُسُکِی صَالَتِی إِنَّ قُلْ﴿دقّت است:  انيشا

 أَوَّلُ فَأَنَـا  وَلَـدٌ  لِلرَّحْمَنِ کَانَ إِن قُلْ﴿(  162ر163)األنعام/  ﴾الْمُسْلِمِینَ أَوَّلُ وَأَنَاْ أُمِرْتُ وَبِذَلِکَ

 (.41ره/)البق ﴾..بِهِ کَافِرٍ أَوَّلَ تَکُونُواْ وَالَ...﴿( و 81)الزّخرف/ ﴾الْعَابِدِینَ
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 گیری جهینت

ی و کالمر ی، عرفران ی، فلسرف آن در ابعاد مختل   نييتبی است که اهميّتاز موضوعات حايز  تجلّیر 1

 دارد. بسزايیی، نقش نيدمعرفت 

 ی شكل گرفته است.گوناگونی مختل ، اقسام متفاوت و مراتب معاناز  تجلّیر 2

 .ميشو یمرو  متّضاد روبه اناًياح ومتنوّع  يها دگاهيدخدا، با  رؤيت و تجلّی ر در موضوع3

 است.« قاتيم» آية، قرآندر  تجلّیشاهد کاربرد  نيتر مهمر 4

ی خواهرد  عقلر  وي شرهود ي هرا  شناختحال، مكمّل  نيعساز و در  نهيزمي محسوس، ها شناختر 5

 بود.

 ی تقدّم دارد.سمعي، بر شناخت و لذّت بصرر شناخت و لذّت 6

ی شركل  جروارح  وی جروانح  عرد بُ دوبه خاطر آن است که انسران از   و تكلّم دنيد و دنيشن نيار 7

 ، دوست دارد از نظر محسوسپردازد یمی معانی به درک قلبگرفته است و همانگونه که در بُعد 

 .سازد ینممحبون، او را قانع  ليّتخ، لذا صرف نديبب، هم بشنود و هم زين

 اسرتقرار  بر  را متوقّ شيخو رؤيت حانسبي خدا ست، چراکهين ريپذ امكان خدا محسوس رؤيتر 8

 سَـمِّ  فِـی  الْجَمَـلُ  یَلِـ َ  تَّى...حَ﴿ :رينظ است محال بر قيتعل دانسته که شيخوي جا بر کوه

 (.40/عراف)األ ﴾...الْخِیَاطِ

خدا  محسوس رؤيتی، عقبو چه در  ايدن، چه در نيبنابرااست.  نهايت بی وي سبحان، مجرّد خدار 9

 .ممكن خواهد بودريغ

دليل است کره در   نيهماست و به  احديّتخدا همنون نسبت فرزند به ذات  رؤيتر درخواست 10

 .﴾هَدًّا الْجِبَالُ وَتَخِرُّ...﴿: ديفرما یم ميمراز سورة  90 آية

تمنّرا،   نير ای داشرت، در ازاء  الهر ی)ع( به ساحت قردس  موسی که حضرت منزلت وقرن  همةر با 11

 .ديشن« یرانتَلَن »جوان  
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یّ اکررم)ص(  نبر ي ها یژگيوی )ع(، تكلّم با خداست، از موسي حضرت ها یژگيور همانگونه که از 12

 است.« یاله تيرؤ»و « مقام محمود» زين

 اخردا ير   تجلّری  برابرر ي ادراک و شعور گردد و در داراي اعجاز روي از جماد ور ممكن است کوه 13

 .اوردين، تان مقاومت قرآن

ی ولر ة خود به انجام رسرد،  ژيوي مجار واسبان  قيطرکه امور عالم از  است نيار گرچه عادت بر 14

 شخصاً و بدون واسطه اقدام فرموده است. احديّت، حضرت «قاتيم»ي ماجرادر 

 ؟ امكان هر دو هست.«رهبت»ابوده ي« بتيه»ی)ع(، موسی حضرت مدهوش ور منشأ ترس 15

ی نر يع شينمرا که  شود ینمارشاد اکتفا و  غيتبلساز، به صرف  ر در موضوعات حسّاس و سرنوشت16

)ع( ميابرراه ي حضررت  ماجرای)ع(، همنون موسحضرت  رؤيتي ماجرارو، در  ناي ازالزم است. 

ی و اعجراز از  نر يع شينمرا ، برا  «یجسرمان معراد  »ي آن حضررت در  ماجرا در زين و« یقربان»در 

 .ميشو یمرو  ی روبهربوبساحت قدس 

 ها نوشت یپ

حضرت موسی)ع( خويشتن را نظي  »، بدين شرح است که: کند یمور اشاره ية مزبآرويدادي که ر 1

ة نيكو در بر کرد و طبق زمانی که از ساحت قدس ربوبی مقرّر گشته بود، به جام وو معطّر نمود 

حضررت  «. وَ کَلَّمَرهُ رَبُّرهُ  »کوه طور ر ميقات ر رفت. آنگاه خداي سبحان با او سرخن آغراز کررد:      

خود شده اسرت   جوي و گفتگو چنان به وجد و سرور آمد که گويی از خود بیموسی )ع( از اين ن

کند که خودش را به او نشان دهد تا در عين اينكه از لذّت سرخن   و از ذات اقدس الهی تمنّا می

ی با محبرون هريچ   رابطة جمال الهی نيز لذّت ببرد، چراکه در مشاهدبرد، از  گفتن با او حظّ می

 کند. ة معشوق را پُر نمیچهرة هدمشاچيز، جاي رؤيت و 

وَ کَلَّمَرهُ  » :، بلكره فرمرود  «کَلگمنَا» يا« وَ کَلَّمَنِی» :و نيز نفرمود« وَ أَوحَينَا إ لَيه» :ر همننين نفرمود2

 .«رَبُّهُ

« و فضّلنی بالمقام المحمود و الحوض المورود الرُّؤیةَإ نّ اهلل تعالی أعطی موسی الكالم و أعطانی »ر 3

 (.51: 5، ج ق.1415 ی،آلوس)
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(. 724: 3، ج 1371ميبردي، « )لِمحمُرد)ص(  و الرُّؤیَوةُ إلبراهيم)ع( و الكرالم لموسری)ع(،    الخُلَّةُ»ر 4

: 1373 الهيجی،« )صةر ٍرأيتُ ربّی فی أحسن » :همننين از نبیّ اکرم )ص( نقل شده است که

151.) 

ی از سروي اقروام اينننرين مطررح     عالتي بارمحسوس  تؤيرتمنّاي  زين قرآني از گريد اتيآر در 5

 نَـرَى  أَوْ الْمَلَائِكَةة   عَلَیْنَا أُنزِلَ لَوْلَا لِقَاءَنَا یَرْجُونَ لَا الَّذِینَ وَقَالَ﴿توجّه است:  انيشاگشته که 

 چررا : گفتنرد ( ،کننرد  مرى  انكرار  را رسرتاخيز  و) ندارنرد  مرا  ديدار به اميدى که کسانى و ...:رَبَّنَا

(  21)الفرقران/  ﴾...!بينريم؟  نمرى  خرود  چشرم  برا  را پروردگارمان يا و نشدند نازل ما بر فرشتگان

 مگرر  ،آورد نخواهيم ايمان تو به هرگز ما! موسى اى... ...:جَهْرَةً اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَکَ نُّؤْمِنَ لَن...﴿

: قَبِیالً وَالْمَآلئِكَةةِ  اللّهِبِ تَأْتِیَ أَوْ...﴿(  55)البقره/ ﴾!...ببينيم( خود چشم با) آشكارا را خدا اينكه

 (.92)اإلسراء/ ﴾بياورى ما برابر در را فرشتگان و خداوند يا

يردلّ عَلَری األوّل    اآلیوة اختلفوا فی أنّه تعالی کلّم موسی وحده أو کلّمه مع اقوام آخرين و ظاهر »ر 6

والتّخصيص بالذّکر يردلّ   يدلّ عَلَی تخصيص موسی بهذا التّشري ،« وکلّمه رَبُّه» ألنّ قوله تعالی:

 .(353 :14، ج ق.1420فخر رازي،) «عَلَی نفی الحكم عمّا عداه

 :و لقرال اهلل تعرالی  ، «أرهم ينظرروا إليره  » :شد در آن صورت بايد گفته می» :نويسد فخر رازي میر 7

 (.335: 14 ق.، ج1420همان،) «فلمّا لم يكن ذلک بطل هذا التّأويل، «لن يرونی»

 جرداً  الواض  اهرالظّ هو بل ،یموس طلبه مايفی الحسّی بالمعن ظرالنّ إراد  نمِ مانع کهنا سيفل»ر 8

 .«ةیاآل أجواءی ف

 (.14: 1تا، ج  مغنيه، بی« )رأيتک بقلبی و عقلی، و أحب أن تتجلّی لعينی، عن إفراط الشّوق»ر 9

فسرک تعريفراً واضرحاً    ، عرّفنری ن ﴾أَرِنِـی أُنظُـر إلَیـک   ﴿و تفسير آخر: و هو أن يريد بقولره  »ر 10

معرفوة  ، بمعنری سرتعرفونه   «البَدر  لَیلَةَسَتَرَونَ رَبَّكُم کَمَا تَرَونَ القَمَرَ »جليّاً...کما جاء فی الحديث 

 (.156: 2ق.، ج 1407)زمخشري،  «هی فی الجالء کإبصارکم القمر جلیّة

 المةادعوة ی، ألنّره لمرا کانرت    برالجالل اإللهر  زیاد  المعرفوة  اهلل، تطّلع إلی  رؤیةو سؤال موسی »ر 11

الرذّات و سرماع الحرديث، و حصرل لموسری أحرد        رؤیةتعتمد المالقا   تتضمّن المالقات و کانت

و اليمتنرع عَلَری نبریّ     المشوادة  و هو التّكليم، أطمعه ذالک فی الرّکن الثانی و هو المالقا   رکنی
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 رَّنِّ قُرل »اه و قد قال لرسوله محمّد)ص( قبل أن يعلمها اهلل إيّ اإللهیّةعدم العلم بتفاصيل الشّئون 

 (.277: 4تا، ج  عاشور، بی ابن« )طه(114« )عِلْمًا ز دْنِی

 الرؤیوة موسری   الطّاقوة النّفری عردم    علّوة و ليس فيه دليل عَلَی أنّها محرال، فإنّره إنّمرا جعرل     »ر 12

 فَـالَ ...﴿ال اهلل لنوح ، لكان فی الجوان زجر و أغالظ کما قالرؤیة مستحیلةإلستحالتها و لو کانت 

جرزي   ابرن (« )46)هرود/  ﴾الْجَـاهِلِینَ  مِنَ تَکُونَ أَن أَعِظُکَ إِنِّی عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ مَا تَسْأَلْنِ

 (.301 :1، ج ق.1416غرناطی، 

عينان يبصر بهما أمر دينه و دنياه، و عينران   :أال إنّ للعبد أربعا عين» :فرمايد می (ع)امام سجّاد ر 13

صر بهما أمرآخرته، فإذا أراد اهلل بعبد خير إفت  له العينين اللّتين فی قلبه فابصرر بهمرا الغيرب    يب

بنده چهار چشرم دارد  برا دو چشرم امرر      :فی أمر آخرته و إذا أراد بغير ذلک ترک القلب بما فيه

 و برا دو چشرم ديگرر امرر آخررت     ر   بيند. اين دو چشم ظاهري انسان است دين و دنيايش را می

آنگاه که حرق تعرالی خيرري را برر بنرده اراده کنرد، چشرم براطن وي را          .کند خود را رؤيت می

 (.265 :1 تا، ج صدوق، بی« )ها عالم غيب را خواهد ديد گشايد و آنگاه به سبب اين چشم می

 حَتَّـى  الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ وَالَ...﴿تعليق بر محال است، نظير ...« تَرَانِی فَسَوْفَ مَكَانَهُ اسْتَقَرَّ فَإ ن ...»ر 14

 (.727: 3 ، ج1371ميبدي،) ﴾...الْخِیَاطِ سَمِّ فِی الْجَمَلُ یَلِ َ

ترا:   عبدالجبّار، بری    به نقل از218تا:  جعفري، بی« )اآلخر لن يري اهلل أحد فی الدّنيا و ال فی »ر 15

181.) 

 (.66: 2، ج ق.1415 )حويزي،« فتجلّی لخلقه مِن غير أن يكون يري و هو بالمنظر األعلی»ر 16

و أنّره لرم يقرل     الرؤیوة غير محال ر أنّه لم ينسبه إلی الجهل بسؤال   الرؤیةوالدّليل عليه ر بأنّ  »ر 17

عَلَی استقرار الجبرل و اسرتقرار الجبرل غيرر      الرؤیة، بل علّق حجّةحتّی تكون لهم « أنّی ال أري»

 ، جق.1420بغروي،  « )بما اليستحيل اليكون محاالًو المعلّق  القةّ مستحيل إذا جعل اهلل له تلک 

2 :229.) 

 (.391 :3، ج ق.1424و مغنيه،  1368: 3، ج ق.1412  شاذلی، 103: 4، ج 1336)کاشانی،  ر18

 فَـالَ  صَالِحٍ غَیْرُ عَمَلٌ إِنَّهُ أَهْلِکَ مِنْ لَیْسَ إِنَّهُ...﴿ :فرمايرد  که می( ع)نظير عتان حضرت نوح ر 19

 .(46هود/) ﴾...عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ مَا تَسْأَلْنِ
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)ع( عند سماع الخطان بعين السُّركر فنطرق مرانطق، و السّركران اليؤخرذ       و يقال: صار موسی»ر 20

 (.565: 1تا، ج  قشيري، بی« )بقوله، أال تري أنّه ليس فی نصّ الكتان معه عتان بحرف

 .«مِنَ الدّيار و أقرح ما يكون الشّوق يوما ** اذا دنت الديار»ر 21

وال تسكن النّفوس إالّ عند رؤياک: و جانها »فرمايد:  ر امام سجّاد)ع( در مناجات ذاکرين چنين می22

 (.87: 1385)مكارم شيرازي، « جمالت تسكين نيابند مشادة جز به 

لعبرد  ر و ا  نظور  و يقال نطق موسی) ع( بلسان اإلفتقار فقال: رنّ أرنی أنظر إليک و ال أقل مِن »ر 23

وکرذا قهرر األحبران، و لرذا قرال قرائلهم:       « لَرن تَرانری  »ر فقوبل بالرّد و قيل له   القصّةقتيل هذه 

 «.جورالهوي أحسن مِن عدله ** و بخله أظرف مِن بذله!»

 «.لَن تَرانی أي الَتقدر أن ترانی» و قيل معنی»ر 24

ربّه؟ فقال نعم رآه بقلبه، فأمّا سئل محمّد الحلبی عن أبی عبداهلل)ع(: هل رأي رسول اهلل)ص( »ر 25

ربّنا جلّ جالله فال تدرکه أبصار النّاظرين و ال تحيط به أسماع السّامعين: محمّرد حلبری از امرام    

اهلل)ص( پروردگارش را رؤيت نمود؟ فرمود: بلره برا قلرب خرود      صادق)ع( سؤال کرد که آيا رسول

اي است کره چشرمهاي بيننردگان     ونهخدا را مشاهده نمود. س س فرمود: خداي جلّ جالله به گ

ق.، ج 1406)امرين،  « هرگز او را نخواهد ديد و نه گوشهاي شنوندگان بر او احاطه خواهد يافرت 

1 :661.) 

 ر شايد به خاطر اين باشد که کوه نيز داراي ادراک و شعور است.26

شوقاً إليه قال تعالی:  الطّبیعةبالبصر، مع حفظ حدود  الرؤیةو ال يخفی أنّ موسی )ع( لِما طلب »ر 27

فرإن اسرتطاع أن يرتمكّن و يسرتقر عنرد       الطّبیعةِفإنّه مِن عظم مصاديق عالم « أُنظُر إ لَی الجَبَل »

 «.لط  لطي « للجبل»التّجلّی له، فيمكن لک النّظر إليه، و فی التّعبير بحرف الالّم دون فی 

ورنره هرر سرنگ و گِلری     » ثناء است:روشن است که حسّ و ادراک يافتن کوه در اينجا يک استر 28

 .«لؤلؤ و مرجان نشود

و حسّا و إدراکا  حیا قال المتأوّلون المتكلّمون کالباقالنی و غيره: أن اهلل عزّ و جلّ خلق للجبل »ر 29

المطلع فلمّا رأي موسی ما بالجبل  لشةّ يري به ثمّ تجلّی له أي ظهر و بدا سلطانه فاندکّ الجبل 

 (.776: 9 ، ج1387زادة خراسانی،  )واعظ« عبّاس هو المروي عن ابن صعق و هذا المعنی

 .(111/ قالبالغه نهج)« تافَهَلٌ لَتَبَی جَنِبَّحَو أَلَ» :فرمايد نيز می( ع)اميرمؤمنانر 30
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لم يكن شهوداً کامالً ألن الحرق کلّمره فری ذالرک     « النّار» صةر ولكن شهود موسی للحقّ فی »ر 31

مقرام   ( و12)طره/  ﴾طُـوًى  الْمُقَـدَّسِ  بِالْوَادِ إِنَّکَ نَعْلَیْکَ فَاخْلَعْ رَبُّکَ أَنَا یإِنِّ﴿المقام بقولره  

، أمّا مقام الشّهود الحقيقی فيقتضی فناء المُشراهِد فری المُشراهَد و هرو     اإلثنینیّةيقتضی  المکالمة

 فَـإِنِ  الْجَبَلِ إِلَى انظُرْ وَلَکِنِ رَانِیتَ لَن قَالَ إِلَیْکَ أَنظُرْ أَرِنِی رَبِّ...﴿المشار إليه بقوله تعالی: 

«  ﴾..صَـعِقًا  موسَـى  وَخَـرَّ  دَکًّـا  جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا تَرَانِی فَسَوْفَ مَکَانَهُ اسْتَقَرَّ
 (.143: 1363قيصري، )

أبلغ أمرا فی النّفوس   المعجزولكن حين أمر ابراهيم بذب  إبنه و لم تعمل السّكين، کانت تلک »ر 32

ق.، 1419رسری،  مد) «...و کذالک حين طلب موسی عن ربّه بأن ينظر إليره  المةعظة الکالمیّةمِن 

 .(439 :3ج

فقيد اإلسرتواء عَلَری    ...و جوده و تشخّصه صةر هو الهدم و القرع بحيث يجعله مستوياً و يزيل »ر 33

 .(252: 3، ج ق.1430طفوي،مص)« دون مترادفاتها المادّ األرض ملحوظ فی هذه 

 هَدًّا الْجِبَالُ وَتَخِرُّ﴿: ما مثله عند نسبه الولد إليه فيقوله الرؤیةکأنّه عزّ و عال حقّق عند طلب »ر 34

 .(154: 2ج ق.، 1407زمخشري، )«  ﴾وَلَدًا لِلرَّحْمَنِ دَعَوْا أَن* 

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

. بيرروت: دارالكترب   عانی فی تفسیذ القـرآن العظـیم  روح المق.(. 1415آلوسی، سيّد محمرود. ) 

 العلميّه.

 . بيروت: شرکت دار األرقم.التّسهیلق.(. 1416جزي غرناطی، محّمد. ) ابن

 . قم: نشر بيدار.متشابه القرآن ومختلفهق.(. 1410ابن شهرآشون، محمّد بن علی. )

 جا. . بیالتّحریر و التّنویر تا(. عاشور، محمّد بن طاهر. )بی ابن

 . قم: نشر أدن الحوزه.العرب لسان(. 1363منظور، محمّد بن مكرم. ) ابن

 . بيروت: دارالفكر.بحرالمحیط فی التفسیرق.(. 1420ابوحيّان اندلسی، محمّد بن يوس . )

 . تحقيق حسن امين. بيروت: دار التّعارف للمطبوعات.اعیان الشّیعهق.(. 1406امين، سيّدمحسن. )
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. بيروت: دار إحيراء التّرراث   معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ق.(.1420ود. )بغوي، حسين بن مسع

 العربی.

. بيروت: دار احيراء  کش  البیان عن تفسیرالقرآنق.(. 1422ثعلبی نيشابوري، احمد بن ابراهيم. )

 التّراث العربی.

 جا. . بیتفسیرکوثرتا(.  جعفري، يعقون. )بی

 . قم: مرکز نشر اسراء.موضوعی قرآن کریم تفسیر(. 1381جوادي آملی، عبداهلل. )

 . قم: انتشارات اسماعيليان.نورالثّقلینق.(. 1415حويزي، عبدعلی. )

 .تهران: انتشارات سروش.نامه حافظ(. 1366خرّمشاهی، بهاءالدّين. )

. تحقيرق صرفوان عردنان. چراپ     مفردات الفاظ القرآن(. 1383راغب اصفهانی، محمّد بن حسين. )

 ت: نشر کيميا.چهارم. بيرو

. بيرروت: دار الكتران   تفسیر الکشّاف عن حقائق غوامض القرآنق.(. 1407زمخشري، محمرود. ) 

 العربی.

. بيرروت: دار التّعرارف   تفسـیر إرشـاد األذهـان   ق.(. 1419سبزواري نجفی، محمّد برن حبيرب. )  

 للمطبوعات.

 . بيروت: دار الشّروق.فی ظالل القرآنق.(. 1412شاذلی سيّد قطب. )

. تصحي  محمّد خواجروي. تهرران:   شرح اصول کافی(. 1383دراي شيرازي، محمّد بن ابراهيم. )ص

 نشر مؤسّسة مطالعات و تحقيقات فرهنگی.

 يّة اسالميّه.علم. تهران: انتشارات خصالتا(.  محمّد. )بیصدوق، 

 . قم: جامعة مدرّسين.توحید(. 1357رررررررررررررر . )

 . قم: جامعة مدرّسين.المیزان فی تفسیر القرآنق.(. 1417طباطبائی، محمّدحسين. )

 . مشهد: نشر مرتضی.احتجاجق.(. 1403طبرسی، احمد بن علی. )

 . تهران: دانشگاه تهران.جوامع الجامع(. 1377طبرسی، فضل بن حسن. )

 . تهران: نشر ناصر خسرو.مجمع البیان(. 1372رررررررررررررررررررررررر . )

 . بيروت: دار إحياء التّراث العربی.التّبیان فی تفسیر القرآنتا(.  ن. )بیطوسی، محمّد بن الحس

 . تهران: انتشارات اسالم.أطیب البیان فی تفسیر القرآن(. 1378الحسين. ) طيب، عبد

 . دمشق: مطبعة التّرقی.بیان المعانیق.(. 1382عبدالقادر، مالحويش. )
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 . بيروت: دار احياء التّراث العربی.غیبمفاتیح الق.(. 1420فخر رازي، محمّد بن عمر. )

و  للطّباعوة . بيرروت: دار المرالک   تفسیر مِن وحی القرآنق.(. 1419اهلل، سيّد محمّدحسين. ) فضل

 النّشر.

 تهران: انتشارات الصّدر. .تفسیر صافیق.(. 1415فيض کاشانی، مالّ محسن. )

 وت: دار الكتب اإلسالميّه.. بيرمحاسن التأویلق.(. 1418الدّين. ) قاسمی، محمّد جمال

 . بيروت: دار إحياء التّراث العربی.شرح األصول الخمسهتا(.  قاضی، عبدالجبّار. )بی

 . مصر: الهيئة المصريّة العامّة للكتان.االشارات لطائ تا(.  قشيري، عبدالكريم بن هوازن. )بی

 . قم: انتشارات بيدار.الحکم شرح فصوص(. 1363قيصري، داود. )

. تهرران: کتابفروشری   مـنه  الصّـادقین فـی إلزامـاً لمخـالفین     (. 1336اهلل. ) ی، مالّ فرت  کاشان

 محمّدحسن علمی.

 . بيروت: دار األضواء.األصول مِنَ الکافیق.(. 1405کلينی، محمّد بن يعقون. )

 . تهران: کتابفروشی محمودي.شرح گلشن راز(. 1337الهيجی، محمّد. )

 . تهران: دار الكُتُب اإلسالميّه.حاراالنوارب(. 1382مجلسی، محمّدباقر. )

 . تهران: دار محبّی الحسين.مِن هدی القرآنق.(. 1419مدرسی، سيّد محمّدتقی. )

 . چاپ سوم. بيروت: دار الكتب العلميّه.التّحقیق فی کلمات القرآنق.(. 1430مصطفوي، حسن. )

 .ثتبع. قم: بنياد التفسیر المبینتا(.  ، محمّدجواد. )بیهيمغن

 . تهران: دار الكُتُب اإلسالميّه.تفسیر الکاش ق.(. 1424ررررررررررررررررر . )

 . قم: مدرسة اإلمام اميرالمؤمنين.مفاتیح نوین(. 1385مكارم شيرازي، ناصر. )

. چراپ اوّل. تهرران: مرکرز    المعارف بزرگ اسالمی دائةرة (. 1385موسوي بجنوردي، محمّدکاظم. )

 می.المعارف بزرگ اسال دائر 

 . تهران: انتشارات خاور.مثنوی معنوی(. 1319مولوي بلخی، محمّد. )

 . تهران: انتشارات اميرکبير.االبرار عَّةکش  األسرار و (. 1371ميبدي، رشيدالدّين احمد. )

 . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.مرصاد العباد(. 1365نجم رازي، عبداهلل بن محمّد. )

 . تهران: فرهنگ نشر نو.آبادیتفسیر سور(. 1380محمّد. ) نيشابوري، عتيق بن
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. مجمرع بحروث   القرآن و سـرّ بالغتـه   لغةالمعجم فی فقه (. 1387زادة خراسانی، محمّد. ) واعظ

 اسالمی.

 . ايران: دفتر تبليغات اسالمی حوزة علميّة قم.تفسیر رهنما(. 1383هاشمی زفسنجانی، اکبر. )

 

 

 


