تحلیلی بر «تجلّی خدا» در قرآن


منصور پهلوان

استاد دانشگاه تهران ،تهران


محمود خیراللّهی

مربّی دانشگاه اصفهان ،اصفهان


زهرا خیراللّهی

استاديار دانشگاه پيام نور تهران ،تهران
(تاريخ دريافت 1393/07/12 :تاريخ پذيرش)1393/10/09 :

چکیده
«تجلّی» از اهمّ موضوعاتی است که در ادوار تاريخ ،توجّه انديشمندان ،برهويرژه اهرل معرفرت و
متكلّمان را به خود مشغول ساخته است .پيگيري اين موضروع ،ترأثير بسرزايی در مبرانی معرفتری،
باورهاي دينی ،حتّری اخالقر ی خواهرد داشرت .برا ايرن نگررش ،آيرات قررآن ،برهويرژه آيرة ميقرات
(األعراف ) 143/مورد ارزيابی و تحليل قرار گرفته است .مالقات حضرت موسی (ع) با خداي سبحان،
افتخار تكلّم و همصحبتی با خدا و تمنّاي رؤيت جمال الهی ،محور بحث آية مزبور اسرت .همننرين
تجلّی قادر متعال بر کوه و مدهوشی حضرت موسی (ع) ،نظر مفسّران و پژوهشگران را به خود جلب
نموده است .نكات مزبور ،نگارندگان را وادار به کاوش کرده است و ديردگاههراي گونراگون ،برهويرژه
مسألة «تمنّاي رؤيت» مورد ارزيابی و نقد قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :تجلّی خدا ،حضرت موسی(ع) ،ميقات ،کليماهلل ،رؤيت حسّی ،رؤيت شهودي.
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مقدّمه
«تجلّی خدا» از موضوعهايی است که شايسته است در راستاي آن گرفنگري و دقّت فراوانری بره
عمل آيد .از اينرو ،در طول تاريخ مورد توجّه مفسّران ،متكلّمين ،فالسفه و بهويژه عرفا قرار گرفتره
است .همننين گفته میشود :ايرن اصرطالح و شررح و تفسريرآن ،يكری از دشروارترين و گرفتررين
اصطالحات عرفان اسالمی به شمار میرود (ر.ک خرّمشاهی ،1366 ،ج  .)598 :1عارفان «تجلّی» را
در دو معنا به کار میگيرند :در معناي هستیشناسی و در معناي معرفتشناسی ،و برا زبران رمرز ،از
تجلّی خورشيد حقيقرت در آيينرة جهران و نيرز از تجلّری خورشريد حقيقرت در آيينرة دل سرخن
میگويند .بر همين اساس است که ايزوتسو بر اهميّت تجلّی در انديشة ابنعربری تأکيرد مریورزد و
تصري میکند که بحث از مسائل مختل در فلسفة ابنعربی چيزي جز تفسير تجلّری از منظرهراي
گوناگون نيست .تعرير هرايی کره در مترون عرفرانی از تجلّری شرده اسرت ،جملگری تعرير هراي
معرفتشناسانه هستند که میتوان از آنها به جلوهگر شدن حقيقت در آيينة دل تعبيرر کررد (ر.ک
موسوي ،1385 ،ج .)588 :14
با اين وص  ،تجلّی خدا در ساحتهاي گوناگون مطرح است درهستی ،در قلب عرارف و نيرز در
قيامت .همين امر باعث گشته تا تجلّی در ادبيّات عرفانی جايگاه ويژهاي پيدا کند ،همننران کره در
قرآن ،نيايشها و ساير متون اسالمی ،اين عنوان به صورت بارزي به چشم میخرورد .آيرة مشرهوري
که در آن تجلّی ذات اقدس احديّت مطرح گشته است ،آية  143از سورة اعراف است.
موضوعهايی از قبيل تجلّی خدا ،رؤيت شهودي خدا ،رؤيت در دنيا و آخرت ،رؤيرت محسروس و
غيرمحسوس ،استعداد و قابليّتهاي گوناگون افراد و انسانهاي کامل ،در رهيافت بره تجلّری خردا و
رؤيت الهی و امثال آن ،عنوانهايی است که زمينه ساز ديدگاههاي گوناگونی گرديده است .مفسّرران
کالمگرا تجلّی را «ظهور» معنی مینمايند و از ظهور خدا بر کوه (األعراف )123/در جهت «رؤيرت»
استفاده میکنند وسنّتگرايان اشعري از آن بره اثبرات «رؤيرت خداونرد» مریرسرند و خردگرايران
معتزلی و شيعی بر اساس اين آيه ،از «نفی رؤيت» سخن میگوينرد و تجلّری را دليلری برر «وجرود
خداوند» دانستهاند و نتيجة آن را آشكار شدن اقتدار و استيالي حق تعالی بر کوه تفسير مریکننرد
(ر.ک موسوي ،1385 ،ج .)588 :14
در راستاي رؤيت خدا در آية مزبور ،نيز ديدگاههاي گوناگون و فراوانی ابراز شده است از جملره
رؤيت حسّی ،شهودي و رؤيت عقالنی ،رؤيت دنيوي و اُخروي .ولری نگارنردگان برر ايرن باورنرد کره
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حضرت موسی(ع) تمنّاي رؤيت محسوس داشته است ،لكن نه رؤيت ذات اقدس الهری ،بلكره نظيرر
فضاي وادي ايمن که ابتدا «نار» ديد و آنگاه کرالم خردا را شرنيد ،در جريران ميقرات نيرز حضررت
موسی(ع) به وجد آمده بود و در صدد بود که جلوهاي از جمال الهی را به طرور محسروس مشراهده
نمايد .با اين بيان ،به واگة تجلّی و پس از آن فصلهاي تفسيري آيره ،برهويرژه تجلّری و رؤيرت خردا
خواهيم پرداخت.

واژة تجلّی
«تجلّی» اظهار شئ اسرت و از همرين بران اسرت «جلّرت الماشرطه العرروس جلوة  :آرايشرگر،
زيبررايیهرراي عررروس را نمايرران سرراخت و تعبي رر قرررآن کرره ﴿...الَ یُجَلِّیهَــا لِوَقْتِهَــا إِالَّ هُ ـوَ﴾...
(األعراف )187/اينگونه تفسير شده است« :الَ يُعَرّفُكُمْ وقتَها سِواهُ :هنگام قيامت را جز خداي متعرال
به شما معرّفی نخواهد فرمود (ر.ک ابن شهرآشون مازندرانی1410 ،ق :.مادّة «تجلّی») .در مفردات
نيز چنين آمده است« :اصل الجَلْو :الكش الظّاهر ،و منه خبر جَلیّ ،و قياس جلیّ ،و «تجلّی» يرا بره
ذات است نظير ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ (اللّيل )2/و يا به امر و فعل است ،نظير ﴿...فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّـهُ
لِلْجَبَلِ( ﴾...األعراف( »)143/راغب اصفهانی :1383 ،مادّة «تجلّی») .در التّحقيق مینويسد« :تجلّری
به معناي انكشاف است که نقيض خفاء به شمار میرود ،همننرانکره ظهرور ،خرالف بطرون اسرت:
﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ (الشّمس )3/روز پنهان بود و خداي سبحان اين پرده را کنرار زد﴿ .وَالنَّهَـارِ
إِذَا تَجَلَّى﴾ (اللّيل )2/وقتی شب کنرار زده شرد ،روز نمايران گشرت» (مصرطفوي1430 ،ق ،.ج :1
.)122
در بيان نورانی امير مؤمنان(ع) نيز چنين آمده است« :الحمد هلل ،المتجلّی لخِلْقِهِ بخلقه :شركر و
س اس خداي سبحان را که برا آفررينش خرود ،عظمرت خرويش را برر بنردگانش نمايران سراخت»
(نهجالبالغه /خ  .)108نيز میفرمايد« :فتجلّی لهم سبحانه فی کتابه ،مِرن غيرر أن يكونروا رأوه ،بمَرا
أراهم مِن قدرته ،و خوّفهم مِن سطوته :خداي سبحان در کتان آسمانيش ر قرآن ر عظمت خرويش
را نمايان ساخت ،بدون آنكه خاليق او را با چشم سر ببينند ،به سبب قدرت وااليی که از خود نشان
داد و به خاطر ترساندن آنان از سلطة قهّار خويش» (نهجالبالغه /خ.)147
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تجلّی خدا در قرآن
همانگونه که گذشت ،تجلّی در قرآن کاربردهاي متعدّدي دارد .در ساير آيات ،موضوع تجلّری يرا
«نهار» است و يا «علم الهی» است ،ولی آية مشهوري کره موضروع تجلّری در آن خرود ذات اقردس
احديّت است ،آية ميقات (األعراف )143/است .از اين رو ،بره تحليرل و تفسرير پيرامرون آيرة مزبرور
خواهيم پرداخت .خداوند متعال در اين آيه میفرمايرد﴿ :وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ
رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لَن تَرَانِی وَلَکِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَـهُ فَسَـوْفَ تَرَانِـی
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَأَنَـاْ
أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ :و هنگامى که موسى به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ،عرض کررد:
پروردگارا! خود را به من نشان ده تا تو را ببينم! فرمود :هرگز مرا نخواهى ديد ،ولى به کوه بنگر اگر
در جاى خود ثابت ماند ،مرا خواهى ديد! امّرا هنگرامى کره پروردگرارش برر کروه جلروه کررد ،آن را
همسان خاک قرار داد و موسى مدهوش به زمين افتاد .چون به هروش آمرد ،عررض کررد :خداونردا!
منزّه هستی تو (از اينكه با چشم تو را ببينم)! من به سوى تو بازگشرتم و مرن نخسرتين مؤمنرانم﴾
(األعراف .1)143/گرچه در اين آيه سؤالها و نكات تفسيري فراوانی مطرح است ،ولری برراي رعايرت
اختصار ،در ذيل هر فصل به چند سؤال و جوان اکتفا خواهد شد.
مالقات با خدا؛ ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا﴾
منظور از «ميقات» چيست؟ بين حضرت موسی(ع) و خداي سبحان ،براي گرفتن الواح ،موعدي
مقرّر گشته است و حضرت موسی(ع) بیدرنگ به قرارگاه ر ميقات ر میرود که همران طرور سريناء
است .در اينجا همانگونه که آن ذات يگانه با فرشتگان بدون واسرطه سرخن مریگويرد ،برا حضررت
موسی (ع) نيز بدون واسطه سخن آغاز میکند« :مِن غير واسطة کما يكلّم المالئكه» (فيض کاشانی،
1415ق ،.ج .)232 :2
تکلّم با خدا؛ ﴿وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾
سؤالهايی در اين مجال مطرح است که شايستة تحليل و بررسی است:
1ر محتواي کالم چه بوده است؟
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2ر صوت و کالم عرض است و نيازمند به جوهر .جوهر اين عرض کدام است؟
3ر آيا همانگونه که ويژگی حضرت موسی(ع) ،کليماهلل است ،براي پيامبر بزرگ اسالم (ص) نيرز
ويژگی خاصّی مطرح است؟
بايد دقّت کرد که در اينجا نفرمود« :وکلّمناه» 2نظير ﴿وَکَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَکْلِیمًا :و خداونرد برا
موسى سخن گفت﴾ (النّساء ،)164/بلكه فرمود« :کَلَّمَهُ رَبُّهُ» .از يكسو ضمير متكلّم وحده که نشانگر
عنايت بيشتر است و از سوي ديگر ،واگة«رَبُّهُ» بهکار برده شده که از نظر فنّ بيان ،تعبيري عاطفیتر
است ،همننانکه در رويداد «وادي ايمن» میفرمايرد﴿ :وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا :و نجواکنران او را (بره خرود)
نزديک ساختيم﴾ (مريم.)52/

عرض نیازمند جوهر
نكتة ديگر اين است که صوت و کالم از ديدگاه فلسفی «عرض» است و براي تحقّق خارجی ،بره
«جوهر» نياز دارد نظير کلمات منقوش که در الواح نوشته میشود و همننان که در وادي ايمن آن
کالم در درخت تحقّق يافت .اين عرض در ميقات با معيّت کدام جروهر ايجراد شرده اسرت؟ در ايرن
موضع چنين نقل شده که حضرت موسی(ع) آن کرالم را از تمرام جهرات مریشرنيده اسرت (ر.ک
زمخشري1407 ،ق ،.ج .)152 :2
اميناإلسالم در مجمع البيان مینويسد« :در اينجا بيان نشده است کره خرداي سربحان از کجرا
سخن خود را به گوش موسی رسانيد ،ولی در جاي ديگر گفته شده که سخن خود را از درخرت بره
گوش موسی(ع) رسانيد که با اين وص  ،شجر محلّ کالم قرار گرفته است ،چررا کره سرخن عررض
است و جز بر پاية جوهر و جسم قوام نمیيابد و گفته شده است که در اينجا خرداي متعرال سرخن
خود را از ابرها به گوش موسی رسانيده است» (طبرسی1372 ،ق ،.ج .)731 :4

محتوای سخن
حال ،محتواي کالم چه بوده است؟ اين نكته از آية بعد استنباط میشود که میفرمايد﴿ :قَالَ یَا
مُوسَى إِنِّی اصْطَفَیْتُکَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَاالَتِی وَبِکَالَمِی فَخُذْ مَا آتَیْتُکَ وَکُن مِّنَ الشَّـاکِرِینَ﴾
(األعراف .)144/مقام ،مقام تجليل از حضرت موسی(ع) و گزينش وي به عنوان پيامبر امرين و ابرال
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وحی و دستورات الهی به مردم است و اينكه منشور وظاي را با همرة وجرودش از خرداي سربحان
گرفته است و در ازاي اين نعمت بزرگ ،خداي را شاکر و س اسگزار باشد.

ویژگی پیامبر اسالم(ص)
امّا ويژگی پيامبر عظيمالشّأن اسالم(ص) در ازاي ويژگی حضرت موسری(ع) کردام اسرت؟ خرود
رسولاهلل(ص) در حديثی به جوان اين سؤال پرداخته ،میفرمايد« :خداي سبحان موسری(ع) را بره
همسخنی با خود مفتخر فرمود و مرا به مزيّت «رؤيت»« ،مقرام محمرود» و«حروض کروثر» برترري
بخشيد» (آلوسی1415 ،ق ،.ج  .3)51 :5در جاي ديگر ،از ابنعبّاس نقل شده که مقرام «خلّرت» بره
حضرت ابراهيم(ع) و «کالم» به حضرت موسی(ع) داده شد و حضرت محمّد(ص) به مقرام«رؤيرت»
مفتخر گرديد (ر.ک ميبدي ،1371،ج .4)724 :3

رؤیت خدا
وقتی که حضرت موسی(ع) ،آن توجّه ويژه و عنايت مخصوص را از ساحت قدس ربوبی احساس
نمود ،به وجد و سرور آمده ،در صدد برآمد که با گوش و چشم و دل و با همة وجود ،به لقاء محبون
خويش نايل آيد .از اين رو ،تمنّاي رؤيت نمود که ﴿رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیْکَ :پروردگارا! خود را به مرن
نشان ده تا تو را ببينم﴾.5
در اين قسمت نيزسؤالهاي فراوانی مطرح است که به اختصار برخی از آنها را گزينش نموده ،به
جوان آنها خواهيم پرداخت:
1ر تمنّاي حضرت موسی(ع) براي کيست؟ براي شخص خود يا براي قوم و همراهان خويش؟
2ر اين تمنّا در راستاي رؤيت شهودي بوده يا رؤيت محسوس؟
3ر اگر رؤيت محسوس بوده ،چه نوع رؤيت حسّی مدّ نظر بوده است؟
در تفسير اين قسمت ،ديدگاههاي گوناگونی ابراز شده است که به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

رؤیت خدا از منظر مفسّران و اندیشمندان
1ر اين درخواست براي قوم خويش بوده است و نه براي خود.
2ر اين رؤيت شهودي بود ،نه محسوس و نه عقالنی.
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3ر اين رؤيت محسوس بود و براي خودش اين تمنّا را داشته است.

تمنّای رؤیت برای قوم
محقّق طوسی و برخی ديگر فرمودهاند که اين سؤال براي قوم برود و نره برراي خرود« :و سرؤال
موسی لقومه» (طوسی ،بیتا ،ج  .)534 :4فخر رازي مینويسد« :در اينكه آيا حضرت موسی(ع) تنها
بوده يا قوم او نيز در اين مقام او را همراهی نمودهاند ،اختالف است ،لكن ظاهر آيه بيرانگر آن اسرت
که حضرت موسی(ع) تنها بوده است ،چراکه در اين تشري  ،اختصاص بره ذکرر يافتره اسرت و ايرن
تخصيص ،نفی حكم از ماعدا میکند6و نيز قراين ديگر بيرانگر آن اسرت کره ايرن درخواسرت برراي
شخص خود بود وگرنه میفرمود« :أرهم ينظروا إليک :خود را به آنان نشان بده تا تورا ببينند»7و نيز
میفرمود« :لن يرونی :هرگرز مررا نخواهنرد ديرد» » (فخرررازي1420،ق ،.ج  335 :14و نيرز ر.ک
ابوحيان اندلسی1420 ،ق ،.ج .)165 :5

رؤیت شهودی
عالّمه طباطبايی میفرمايد« :اين رؤيت نه بصري و نه رؤيت عقالنی است ،بلكه رؤيرت شرهودي
است»(.طباطبايی1417 ،ق ،.ج  241 :8و نيز ر.ک جوادي آملی ،1381 ،ج  .)141 :7ناگفته نمانرد
که مشاهدة حضوري خدا قابل انكار نيست ،خداي سبحان فوق آن است که مجهول باشد .از اين رو،
اين تعبير بلند در روايات آمده است که« :معروف عنرد کرلّ جاهرل» (کلينری1405 ،ق ،.ج )91 :1
زيرا ممكن نيست کسی به خويش پی نبرد و خويشتن هر انسرانی عرين ربرط إلری اهلل اسرت (رک
جوادي آملی ،1381 ،ج  ،)157 :7ولی در اين آيه ،رؤيت قلبی و شهودي ،نظير رؤيت عقلی و فكري
با ﴿انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ سازگار نيست.

رؤیت حسّی
عالّمه فضلاهلل نيز چنين مرقوم فرمودهاند که« :هيچ مانعی نيست که حضررت موسری (ع) نظرر
محسوس اراده کرده باشد ،بلكه جدا از فضراي آيره ،همرين نكتره اسرتنباط مریشرود»(8فضرلاهلل،
1419ق ،.ج .)239 :10
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تفسير مبين نيز رؤيت عينی و محسوس را اينگونه تبيين میکنرد﴿ « :رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیْکَ﴾
پروردگارا ترا با قلب و عقلم مشاهده نمودم ،ولی دوست دارم در برابر چشمانم نيرز متجلّری شروي و
اين سخنی بود که حضرت موسی(ع) از روي شدّت اشتياق به ساحت ربوبی ابراز داشت.9زمخشرري
مینويسد« :و ديدگاه ديگر اينكه منظور ا﴿أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیْـکَ﴾ ايرن اسرت کره پروردگرارا آنننران
خودت را بنمايان که در کمال وضوح ترا بشناسم ،همننانکه در حديث آمرده اسرت کره بره زودي
پروردگار خود را همنون ماه شب چهارده مشاهده خواهيد کرد يعنی خداي سبحان آنننران برراي
شما تجلّی خواهد کرد که به سان ديدن ماه در پهناي شب باشد».10
اين ديدگاه نيز با ظاهر آيه ناسازگاراست .به نظر نگارندگان ،هيچ بُعدي ندارد که اين رؤيت براي
شخص خود و محسوس ،نظير رؤيت در وادي ايمن بوده باشد ،آنجا که میفرمايرد﴿ :إِنِّـی آنَسْـتُ
نَارًا﴾ (النّمل )7/و يرا﴿نُودِیَ أَن بُورِکَ مَن فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا( ﴾ ...النّمرل ،)8/درراسرتاي ايرن
ديدگاه تفصيل بيشتري خواهد آمد.
رويكرد ابنعاشور نيزدر اين راستا به رؤيت محسروس اسرت و اينگونره توجيره مریفرمايرد کره:
«تمنّاي رؤيت ذات اقدس احديّت ،باعث افزايش رتبة شناخت و معرفت الهری خواهرد شرد ،چراکره
قرارداد مالقات بر دو چيز استوار است :يكی ديردن ذات شرخص و ديگرري شرنيدن سرخن او ،کره
شنيدن براي حضرت موسی(ع)رخداده است .از اين رو ،تمنّاي رکن ثانی را نيز در سر مریپرورانرد و
مانعی نيست که پيامبري قبل از فراگيري از ساحت قدس ربوبی ،علم به تفصيل شؤون الهی نداشته
باشد و بدين جهت است که خداي سبحان به پيامبر خويش حضرت محمّد(ص) فرمود﴿ :وَقُل رَّبِّ
زِدْنِی عِلْمًا﴾ (طه( »)114/ابنعاشور ،بیتا ،ج  .)277 :4لكن ديدگاه ابنعاشور ناتمام است و بسريار
بعيد است که پيامبر باعظمتی همنون حضرت موسری(ع) کره در آن رتبرة بلنرد از معرفرت قردس
ربوبی قرار دارد ،از عدم رؤيت محسوس خدا بیخبر باشد.11

دیدگاه ابنجزی و نقد آن
برخی بر اين باورند که حضرت موسی(ع) طاقت چنين ديرداري را نداشرت وگرنره اصرل رؤيرت
محال نيست ،چون نظير حضرت نوح(ع) بر اين سؤال عتان میشد .ابنجزي در التّسهيل مینويسد:
«نمیتوان اين آيه را دليل بر محال بودن رؤيت خدا دانست ،چراکه علّت نفری را نره محرال برودن،
بلكه عدم طاقت حضرت موسی میداند و اگر رؤيت محال برود ،جروابی تروأم برا زجرر و تنردي داده
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میشد ،نظير آننه در جوان حضرت نوح (ع) آمد که﴿ :فَالَ تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَـکَ بِـهِ عِلْـمٌ إِنِّـی
أَعِظُکَ أَن تَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ :پس ،آننه را از آن آگاه نيستى ،از من مخرواه .مرن بره ترو انردرز
مىدهم تا از جاهالن نباشى!﴾ (هود .12)46/لكن فرمايش ابن جزي تمام نيست ،چون اوالً سياق آيه
دليل نفی رؤيت محسوس است .ثانياً آيات فراوانی داريم که بيانگر عدم محدوديّت و غير قابل حرس
بودن خداي سبحان است نظير﴿ :هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ :...وّل و آخر و پيردا و پنهران
اوست( ﴾...الحديد...﴿ )3/وَکَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ... :و خداوند بر همره چيرز تواناسرت﴾
(الكه ...﴿ )45/وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا ... :و خداوند به همه چيز آگاه است﴾ (األحزان )40و
﴿الَّ تُدْرِکُهُ األَبْصَارُ وَهُوَ یُـدْرِکُ األَبْصَـارَ :...چشرمها او را نمرىبيننرد ،ولرى او همرة چشرمها را

مىبيند(13﴾...األنعام.)103/
آيات مزبور بيانگر چند نكته است:
1ر مجرّد بودن خداي سبحان.
2ر بینهايت بودن آن وجود مقدّس که اوّلاألوّلين و آخريناآلخرين است.
3ر خداي سبحان داراي علم بینهايت است و هيچ آشكار و نهان و نيز هيچ سرّ و فوق سرّي نيست،
مگر آنكه خدا بر آن احاطة علمی دارد ،همننانکه خداي متعال داراي قدرت بینهايت است وهريچ
کوچک و بزرگ ،و ذرّه و خورشيدي نيست ،مگر آنكه در قلمرو قدرت پروردگار است و علم و قردرت
بینهايت مستلزم وجود بینهايت خواهد بود .بنابراين ،چگونه ممكن است خرداي باعظمرت محردود
14
گردد و قابل رؤيت حسّی باشد؟
اين موضوع در روايات و متون اسالمی نيز مورد تأييد قرار گرفته اسرت .برراي نمونره جرابر برن
عبداهلل انصاري از نبیّ اکرم(ص) نقل میکند که فرمود« :هرگز کسی خدا را چره در دنيرا و چره در
آخرت نخواهد ديد« :لَن يَرَي اهللَ أَحَدٌ فِی الدُّنيَا وَ الَ فِی اآلخِرَ ِ» (جعفري ،بیتا .15)181 :همننرين
از نبیّ اکرم(ص) نقل شده که میفرمايد« :خداي سبحان براي خلرق خرود ظهرور و تجلّری فرمروده
است و در عين اينكه در جايگاه بلنرد و عرالیرتبرهاي قررار دارد ،ولری هرگرز ديرده نخواهرد شرد»
(حويزي 1415 ،ق ،.ج .16)66 :2
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دیدگاه بغوی و نقد آن
ديدگاه ديگر اين است که چون استقرار کوه ،امر ممكنی است ،پرس رؤيرت محسروس نيرز امرر
محالی نخواهد بود .بغوي در معالم التّنزيل اين گونه استدالل نموده است« :دليل برر اينكره رؤيرت
محال نيست ،اين است که خداي سبحان در اين سؤال نسبت جهرل بره حضررت موسری(ع) نرداده
است و نيز نفرموده است که من ديده نمیشروم« :إنگری الَ اُرَي» ،بلكره مسرألة رؤيرت را وابسرته بره
استقرار کوه نموده است و برقراري کوه نيز امر محالی نيست و چيزي که وابسته به امر غيرر محرال
شد ،خودش نيز محال نخواهد بود» (بغوي1420،ق ،.ج  .17)229 :2در جوان ايشان نيز بايرد گفرت
اگرچه استقرار کوه محال نيست ،ولی سخن از واقعيّت است نه ماهيّت .سخن در اين است کره اگرر
کوه استقرار خود را حفظ نمود ،خدا هم رؤيت خواهد شد و واقعيّت عدم استقرار کروه را نشران داد.
پس خداي سبحان رؤيت نخواهد شد .برخی براي فرار از شربهة«رؤيرت» گفترهانرد کره مضرافی در
تقدير است« :أَرنِی أنظر إلی أمرکَ» .لكن با سياق آيه سازگار نمیباشرد و دليلری برر تقردير مضراف
نيست (ر.ک فخر رازي 1420 ،ق ،.ج .)335 :14

رؤیت خدا از دیدگاه عارفان
عرفا نيز در تأييد رؤيت محسوس ،به زبان ويژة خويش به اظهار نظر پرداختهاند که از بان نمونه
به چند مورد اشاره میشود« :موسی چنان از جام کالم ربّانی بیخود شده و به ذوق و وجد آمده بود
که استحالة رؤيت را فراموش کرده و از اين رو ،اظهار داشت﴿ :رَبِّ أَرِنِی أَنظُـرْ إِلَیْـکَ﴾ » (فريض
کاشانی ،1336 ،ج  103 :4و نيز ر.ک سيّد قطب 1412 ،ق ،.ج  1368 :3و مغنيه 1424 ،ق ،.ج :3
.18)391
گفته میشود که وقتی حضرت موسی(ع) سخن محبون را شنيد ،چنان دچار سُكر و مستی شد
که از خود بیخود گشت و آن سخن را بر زبان جاري ساخت و اصوالً مستان به گفتارشران مؤاخرذه
نمیشوند .مگر نه آن است که در کالماهلل مجيد نسبت به حضررت موسری(ع) هريچ عترابی19ديرده
نمیشود؟!20به قول شاعر« :هرچه انسان به ديار معشوق نزديكتر میشود ،شدّت اشتياق او به رؤيرت
معشوق بيشتر میگردد»(21ابنجزي غرناطی1416 ،ق ،.ج  .)300 :1باز گفتره مریشرود :موسری از
روي نياز سخن گفته نيازي که عاشق به معشوق دارد ،و تمنّا کرده کره ﴿رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیْکَ﴾ و
به کمترين حدّ از نگاه هم قانع بود و راستی که انسان کُشته چنين نگراهی اسرت .22امّرا جروان رد
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شنيد که «لَن تَرَانِی» .آري ،و اين چنين است قهر دوستان! و بدين سان است که شراعر مریگويرد:
«جور هوي ر معشوق ر ازعدلش دلنشينتر و بُخلش از بذلش ظريفتر است!»(23قشيري ،بیترا ،ج :1
.)566
امتناع رؤیت محسوس ﴿لَن تَرَانِی﴾
در اين مجال نيز بايد به دو سؤال دقّت شود:
1ر آيا اين رؤيت براي حضرت موسی(ع) مقدور نيست يا به طور کلّی ،خداي سبحان ديدنی نيست؟
2ر آيا در دنيا چنين امري امكان ندارد يا به طور کلّی ،چه در دنيا و چه در عقبری ،رؤيرت حضررت
احديّت امكانپذيرنيست؟
اين تعبير ظهور قوي دارد در اينكه خداي سبحان به هيچ وجه با چشم سَر ديده نمیشرود ،لرذا
نفرمود«:لَن تَستطيع أن تَرانی» و با نفرمود« :لَن ترانی فی الدّنيا» و نيز نفرموده که رؤيت براي افراد
ويژه ممكن است ،چون که «لن اُري» نيامده است (ر.ک ثعلبی نيشرابوري 1422 ،ق ،.ج  275 :4و
عتيق نيشابوري ،1380 ،ج  .24)803 :2همننين اين سخن منحصر بره قروم موسری(ع) نبروده کره
منظور«لَنْ يرَوْنی»باشد ،بلكه ظهور اقوي دارد در اينكه به طور کلّری ،خرداي سربحان قابرل رؤيرت
نيست.

ارزیابی سه دیدگاه
در اينجا شايسته است به بيان چند ديدگاه با تفصيل بيشتري ب ردازيم:
1ر خداي سبحان قابل رؤيت است در دنيا و آخرت.
2ر خدا غير قابل رؤيت است در دنيا و آخرت.
3ر خدا در دنيا قابل رؤيت نيست ،ولی در آخرت ديده خواهد شد.
استدالل قايالن به رؤيت :آنان که به طور مطلق قايل به رؤيت هستند ،میگويند:
ال ) خداي سبحان خود را میبيند و آن کس که خود را میبيند ،قابل رؤيرت اسرت و ديگرري
نيز او را خواهد ديد .اين صغري و کبري هيچ کدام صرحي نيسرت .اينكره گفتره مریشرود خرداي
سبحان خود را میبيند ،بدين معناست که بر خود علم حضوري دارد و از ذات خويش غايب نيسرت.
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دربارة مقدّمة دوم نيز بايد گفت هيچ مالزمهاي ميان اين دو مقدّمه وجود ندارد ،برهويرژه کره گفتره
شده مقصود از رؤيت خدا مشاهدة ذات به علم حضوري است.
ن) وجود گواه بر رؤيت است و در صورت معدوم بودن ،غير قابل رؤيت است و اين مرالک برراي
خدا نيز مطرح است .بنا بر اين ،خداي موجود قابل رؤيت خواهد بود.
جوان :وجود يكی از شرايط رؤيت است ،نه علّت تامّه ،به شهادت وجود امور مجرّد که قابل
رؤيت هم نيست ،نظير امور نفسانی ،همنون اراده ،کراهت و علم که در نفس انسان وجود دارد ،ولی
قابل رؤيت هم نيست .خداي سبحان مجرّد محض است .پس قابل رؤيت نيست﴿ :الَ تُدْرکُهُ األَبْصَارُ
وَ هُوَ يُدْرکُ األَبْصَارَ﴾ (األنعام.)103/

ج) اعتقاد به رؤيت هيچ نوع پيامد نادرستی در بر ندارد و موجب حدوث ذات يا حردوث چيرزي
در ذات و يا تشبيه به خلق نمیشود.
جوان :پاسخ اين استدالل هم روشن است که رؤيت بدون تقابل امكانپذير نيست و تا تقابرل ميران
چشم و مريی انجام نگيرد ،ديدن امكان نمیپذيرد و الزمة تقابل ،جسم و يا عرض بودن است.
د) ديدگاه رؤيت درآخرت :پيروان اين ديدگاه نيز به برخی از آيات و روايرات نظيرر مروارد ذيرل
استدالل نمودهانرد﴿:وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (القیاموة23/رر )22و ﴿وَجَـاء رَبُّـکَ
وَالْمَلَکُ صَفّاً صَفّاً﴾ (الفجر )22/و . ...
جوان :آيات مزبور چنين داللتی ندارد و «نظر» در اينجا به معناي «توجّه و وضوح امرر» اسرت،
نه اينكه خداي سبحان در جايی مستقر گشته است و عدّهاي او را نظاره میکنند و يا اينكره خردا از
جاي خود حرکت میکند و در ص ماليكه میآيد و ديده میشود .در اينجا نيز«ربّرک» بره معنراي
امر الهی و يا آيات خداست که به وضروح مشراهده مریشرود .در غيرر ايرن صرورت ،بايرد قايرل بره
جسمانيّت و يا عوارض جسمانی براي خدا شويم که با ساحت قدس کبريايی خدا سازگار نيست.
به روايت ذيل نيز استناد شده است که نبریّ اکررم (ص) فرمودنرد« :در قيامرت خرداي خرود را
خواهيد ديد به سان ديدن ماه در شب بدر :تَرَوْنَ رَبَّكُمْ يوْمَ الْقِیامَةِ کَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَیلَةَ الْبَدْر».
جوان :روايت مزبور از نظر سند مخدوش اسرت ،زيررا بره «ابروهريره» منتهری مریشرود کره از
شاگردان برجستة کعباألحبار ،يهودي مسلماننما ،است که گاهی روايت استادش را از لسران نبریّ
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اکرم(ص) نقل میکند و چون کعب پيامبر(ص) را درک نكرده بود ،جرأت آن را نداشت کره روايرت
خود را به رسول خدا نسبت دهد ،در حالیکه ابوهريره به خاطر سه سال و نيم مصاحبت ،قسمتی از
افكار و آراي خود را به رسولاهلل(ص) نسبت میداد .در سند اين روايت« ،قيس بن أبی حازم» وجود
دارد که بغض علی(ع)را پيوسته در دل داشته است .گذشته از اين ،در اواخر عمر دچار فراموشی شد
و در همان حال نيز نقل حديث میکرد و از او أخذ حديث میشد .همننين اين روايت خبر واحدي
بيش نيست و به طور مسلّم ،چنين خبري نمیتواند سند عقيدتی باشد ،چراکه مطلرون از عقيرده و
ايمان و اذعان يقين است و خبر واحد يقينآور نيست .افزون براين ،روايت مخال قرآن است و فاقد
ارزش خواهد بود .از سوي ديگر ،همانگونه که قبالً هم اشاره شد ،نبیّ اکرم (ص) فرمود« :لَرن يَررَي
اهللَ أَحَدٌ فِی الدُّنيَا وَ الَ فِی اآلخِرَ ِ» (قاضی ،بیتا 181 :و .)252
حال به فرض صحّت روايت ابوهريره ،با روايت جابر قابل جمع است ،بدين صورت کره منظرور از
تشبيه در روايت ابوهريره چنين است که در قيامت شهود الهی به قدري جلیّ و آشكار است کره بره
همان وضوحی که ماه را در آسمان شب چهارده میتوان مشاهده کرد ،خدا را هم بره همران وضروح
میتوان شهود نمود و به معرفت او نايل آمد .بنابراين ،با توجّه به بيران مزبرور و وجرود برینهايرت و
مجرّد بودن حضرت احديّت ،به هيچ وجه ،چه در دنيرا و چره در آخررت ،رؤيرت محسروس آن ذات
مقدّس ممكن نخواهد بود.

نفی رؤیت محسوس
در اين مجال ،سؤال ديگري مطرح است و آن اينكه چرا خداي سربحان در اينجرا نيرز جلروهاي
خاص ،ولو ناچيز ،در نوري نظير نار يا گُلی يا درخت سرسبزي و يرا ..را ارائره نفرمرود؟ برا اينكره در
وادي مقدّس ابتدا به حضرت موسی(ع) آن «نار»در درخرت نشران داده شرد و آنگراه شرنيد و گويرا
موسی(ع) با تصوّر همان فضا ،در اينجا نيز به تمنّاي رؤيت آمد و جلوهاي از تجلّيات قدس ربروبی را
آرزو نمود! شكّی نيست که حضرت موسی(ع) در صدد آن نيست که خرداي سربحان را آنگونره کره
هست ،در کمال بینهايت و با تمام هستيش رؤيت نمايرد ،چرون برديهی اسرت کره چنرين چيرزي
امكانپذير نيست و آن پيامبر بزرگ الهی نيز بر اين امر واق است .گويا در اين مقام ،رويكرد خداي
سبحان به ساز و کار ديگري است که به حضرت موسی(ع) و به همة بنیآدم تا قيرام قيامرت نشران
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دهد که خداي بینهايت قابل رؤيت حسّی نيست و کسی را نشايد که از ساحت قدس الهری چنرين
تمنّايی را داشته باشد.

رؤیت در معراج
برخی بر اين گمانند که نبیّ اکرم (ص) در شب معراج خدا را رؤيت نموده است و به ظراهر آيره
نيز استشهاد میکنند که ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ (النّجم .)13/لكن اين ديدگاه قابل قبول نيسرت
زيرا خود نبیّ اکرم(ص) راجع به شب معراج میفرمايد« :خداي را با قلب خرويش و نره برا چشرمان
خود مشاهده نمودم :فَرَأيتُرهُ بقَلبری وَ مَرا رَأَيتُرهُ بعَينِری» (طبرسری1403 ،ق ،.ج 48 :1و مجلسری،
 ،1382ج .25)289 :9از اين رو ،چه در آيات و چه در روايات ،اگرر سرخن از رؤيرت خردا در معرراج
مطرح است ،رؤيت قلبی بوده و نه حسّی.
تجلّی بر کوه؛ ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾
در اين قسمت نيز حدّاقل دو سؤال ذيل جلب نظر میکند:
1ر معناي تجلّی در اينجا چيست؟
2ر تجلّی بر کوه تا چه حد بوده است؟
از آنجا که «کوه» از مصاديق بارز عالم حسّ و طبيعت است ،وقتی حضرت موسری(ع) از خرداي
سبحان تمنّاي رؤيت محسوس نمود ،خطان آمد که به اين کوه نگاه کن .اگر بر جاي خويش مستقر
ماند ،رؤيت من هم براي تو مقدورخواهد بود .عالّمه مصطفوي مینويسد« :مخفری نمانرد کره وقتری
حضرت موسی با اشتياق از ساحت ربوبی درخواست رؤيت با چشرم ظراهر و طبيعری نمرود ،خرداي
تعالی فرمود :به کوه نگاه کن ،چراکه کوه از مصاديق بارز طبيعت است .پس اگر هنگام تجلّری بررآن
توانست بر جاي خود استوار بماند ،براي تو هم امكان خواهد داشت که خدا را با چشرم سَرر ببينری.
آنگاه مینويسد« :و در تعبير به حرف «الم» سواي «فی»26لط ظريفی نهفتره اسرت(27مصرطفوي،
1430ق ،.ج  .)122 :2مضاف تجلّی خدا بر کوه چيست عظمت خدا يا نور خدا و يرا کمرال قردرت
الهی؟ هر گزينها ي که باشد ،نشانگر عدم ظرفيّت کوه براي چنين هيبتری اسرت .از ايرن رو ،برخری
مضاف در تقدير میگيرند ومیفرمايند :أي حين ظهر «أمر ربّه» للجبل و ما فيه و مرن فيره و بردت
مظاهر عظمته» (سبزواري نجفی1419 ،ق ،.ج .)173 :1
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ابنعبّاس نيز مضاف ديگري در نظر گرفتره اسرت و مریفرمايرد« :أي ظهرر «نرور ربّره» للجبرل
فاندکّ» (ميبدي ،1371 ،ج  .)727 :3برخی نيز «تجلّی» را به نور عرش معنی کرردهانرد ،چررا کره
﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( ﴾...النّور« )35/قرال الحسرن :تجلّری أي بردا للجبرل نرور العررش»
(واعظزادة خراسانی ،1387 ،ج  .)761 :9نظير آية مزبور نيز در (القصرص )29/چنرين آمرده اسرت:
«آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا» که در آنجا نيز بدين معناست که« :تَجَلَّی رَبُّهُ لِلشَّجَر».
از ديدگاه برخی ،کوه ازحسّ و ادراک برخوردار گشته است که در ازاء تجلّی خدا تران مقاومرت
نياورد .ابنعطيّه چنين نقل میکند« :متكلّمان نظير باقالنی و غيره میگويند :خداي عزّ و جل برراي
کوه حيات ،حسّ و ادراک آفريد تا امكان رؤيت براي آن ميسر باشد .28سر س برر آن تجلّری نمرود
يعنی سلطان و قدرت خويش را در کوه به منصّة ظهور رسانيد و در نتيجره ،کروه بره خراطر شردّت
عظمتی که ظهورکننده داشت ،طاقت نياورد و متالشی گشت و اين تفسير از ابنعبّراس نقرل شرده
است».29
فخر رازي نيز نزول قرآن بر کوه را اينگونه معنی میکند﴿ :لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَـى جَبَـلٍ
لَّرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَتِلْکَ الْأَمْثَـالُ نَضْـرِبُهَا لِلنَّـاسِ لَعَلَّهُـمْ یَتَفَکَّـرُونَ﴾
(الحشر ،)21/و المعنی أنّه لو جعل فی الجبل عقل کما جعل فيكم ،ثمّ أنزل عليره القررآن لَخشرع و
خضع و تشقّق مِن خشیة اهلل :يعنی اگر اين قرآن را بر کوه نازل کنيم ،هر آيينه خرواهی ديرد کره از
خشيت خدا خشوع نموده است و از خوف خدا شكاف خواهد خورد و معناي آن اين اسرت کره اگرر
همانگونه که به شما عقل داده شد ،به کوه نيز عقل داده شود ،س س قرآن بر آن نازل شرود ،خاشرع
گشته ،از خشيت خدا از هم میشكافد .نظير آن نيز در (البقره )74/اينگونه آمده اسرت« :و إن منهرا
لما يهبط مِن خشیة اهلل» » (فخر رازي1420 ،ق ،.ج .)512 :29
«جسم خاک از عشق بر افالک شد
عشررق جرران طررور آمررد عاشررقا

کوه در رقرص آمرد و چراالک شرد
طور مسرت و خَررَّ مُوسَری صَراعِقا»
(مولوي.)2 :1319 ،

تصویر کنایی
برخی بر اين باورند که اين رويداد تصويري کنايی است که بيانگر وجود بینهايت و اقتدار خداي
سبحان است« :و قيل هذا مَثَلٌ لظهور اقتداره سبحانه و تعلّق ارادته بما فعل بالجبل اليان ثمّ تجلّيرا
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و هو نظير قوله تعالی...﴿ :أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ﴾ (يس )82/من أن المراد :أنّ ما قضاه سبحانه و
أراد کونه تحت الوجود مِن غير توقّ  ،اليان ثمّه قوالً» (واعظزاده ،1387 ،ج  .)778 :9ديردگاههراي
مزبور بيانگر نكات چندي است:
1ر از آنجا که حضرت موسی(ع) میخواهد با چشم طبيعی خردا را مشراهده کنرد ،مسرألة اسرتقرار
جبل و کوه که از مصاديق بارز طبيعت است ،مطرح میشود.
2ر نوري از عرش الهی بر کوه تجلّی يافت.
3ر امر الهی و نمودي از عظمت پروردگار بر کوه ظاهر گشت.
4ر در آن شرايط خداي عزّ و جل کوه را از حس و ادراک برخوردار فرمود.
5ر اين حادثه تصوير کنايی بوده که بيانگر اقتدار الهی است نظير «کُن فَيَكُون».
لكن ديدگاه «تصويرکنايی» ،برخالف ظهور و سياق آيه است و فهم آيه به چنين تأويلی نياز ندارد.
بنابراين تجلّی در اينجا ،جلوة گوشهاي از عظمت پروردگار است ،بر کوهی کره از حرسّ و ادراک
برخوردار گشته است و چون طاقت نياورد ،آنگونه در هم شكسته شد...﴿ :فَسَالَتْ أَوْدِيَةةٌ بِقَدَرِهَا﴾
(الرّعد.30)18/
برخی به دو شهود ناقص وکامل اشاره نمودهاند و مینويسند« :شرهود حضررت موسری(ع) برراي
حق در صورت «نار» شهود کاملی نبود ،چون در آن مقام خداي سبحان با او تكلّم نموده که﴿:إِنِّـی
أَنَا رَبُّکَ( ﴾...طه )12/و مقام گفتگو اقتضاي دوئيّت دارد ،امّا مقام شهود حقيقی اقتضا میکنرد کره
بيننده فناي در مُشاهَد شده باشد و اين نوع شهود در آية  143از سرورة أعرراف بردان اشراره شرده
است که...﴿ :رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیْکَ...وَخَرَّ موسَى صَعِقًا.31﴾...

نمایش عینی
در اينجا خداي سبحان به صرف اينكه ذات مقدّس او از نظر علمی و نظري قابل رؤيرت نيسرت،
اکتفا نمیکند ،بلكه از حضرت موسی (ع) دعوت میکند که به طور عينی و محسروس بره مشراهده
ب رردازد...﴿ :وَلَکِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی ،﴾...درسرت نظيرر مراجراي
حضرت ابراهيم(ع) در ﴿...رَبِّ أَرِنِی کَیْ َ تُحْیِی الْمَوْتَى( ﴾...البقره( » )260/ر.ک مغنيره1424 ،
ق ،.ج  .)391 :3نيز شک نيست که مشاهدة عينی در باور و گرايشهاي انسان ابلغ است و اطمينان
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بيشتري ايجاد میکند .همننان که در ماجراي ذب اسماعيل خداي سبحان در صدد است تا سرنّت
خرافی ذب فرزندان در برابرر بُرتهرا و خردايان را برچينرد ،لكرن بره صررف دسرتور وگفترار اکتفرا
نمیفرمايد ،بلكه به طور عينی صحنهاي پيش میآورد که ابلرغ وبسری نافرذتر اسرت ،در اينجرا نيرز
خداي سبحان در صدد بيان عدم رؤيت محسوس است ،وبايد به طور عينری صرحنهاي نمرايش داده
شود تا بر بنیاسراييل و ديگران به طور ابلغ ثابت شود که به طور کلّی ،خيال رؤيت محسوس را بره
ذهن خود خطور ندهند.32
از هم فرو ریختن کوه؛ ﴿جَعَلَهُ دَکًّا﴾
«دَکّ» به معناي انهدام و کوبيدن و با خاک يكسان کردن است ،بهگونهاي که چيزي از آثار ظاهري

آن باقی نماند .بنابراين ،صرف انهدام نيست و قيد يكسان شدن با خاک در آن لحاظ گشته اسرت.33
اين تعبير در آية مزبور در کمال مبالغه بيان گشرته اسرت و از ايرن رو نفرمرود« :اِنْردَکَّ و يرا :صرا َر
مَدْکوُکاً ،بلكه فرمود:جَعَلَهُ دَکّاً» (عبدالقادر ،1382 ،ج476 :1و نيز ر.ک ابنعاشور ،بیتا ،ج.)277 :4
نظير اين تعبير را در سورة که میخوانيم که میفرمايرد...﴿ :فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّـاءَ﴾...
(الكه  .)98/نيز در سورة الحاقّه میفرمايد﴿ :وَحُمِلَتِ الْـأَرْضُ وَالْجِبَـالُ فَـدُکَّتَا دَكَّةةً وَاحِةََةً﴾
(الحاقّه.)14/
سؤالی که در اينجا مطرح است اينكه مرجرع ضرمير«هرو» در «جعرل» چيسرت؟ آيرا بره خردا
برمیگردد يا به تجلّی؟ «جَعَلَ الرَّنَّ بتَجَلگيرهِ الجَبَرلَ دَکّراً» يرا «جَعَرلَ تَجَلگيرهِ الجَبَرلَ دَکَراً»؟ (ر.ک
هاشمی رفسنجانی ،1383 ،ج .)236 :6هر دو محتمل است گزارهاي که در هر دو صورت ،بيرانگرر
جالل و عظمت الهی و قدرت بیپايان اوست .تو گويی خداي سبحان «درخواست رؤيت» را همنون
«نسبت ولد» به ساحت مقدّس خود میداند ،آنجا که میفرمايد...﴿ :وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً * أَن دَعَوْا
لِلرَّحْمَنِ وَلَداً﴾ (مريم91/ر.34)90
نكتة ديگر آنكه درآية  90از سورة مريم میفرمايد﴿:تَکَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْـهُ ﴾...يعنری
نزديک است(تكاد) ،ولی ﴿جَعَلَهُ دَکّاً﴾ ،يعنی حاصل شد! و تفاوت اين دو روشرن اسرت (فَكَرم بَرينَ
األَمرَينَ فَرقاً) (ر.ک ابن شهرآشون1410 ،ق ،.ج.)97 :1
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بیهوش گشتن حضرت موسی(ع) ﴿وَخَرَّ موسَى صَعِقًا﴾
«خرّ ،يخرّ» به معناي سقوط شديد ،همراه با صداي مخصروص بره ايرن حالرت اسرت کره از آن
حدّت و شدّت و قوّت در سقوط استنباط میشود (ر.ک مصطفوي1430 ،ق ،.ج .)44 :3به برخری از
نظاير آن اشاره میشود:
ر ﴿...وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ (مريم91/ر.)90
ر ﴿...فَکَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ( ﴾...الحج)31/
ر ﴿...وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا( ﴾...يوس .)100/
ر ﴿...وَخَرَّ رَاکِعًا وَأَنَابَ﴾ (ص.)24/
«صَعِقاً» صوت شديد وحادّ را صاعقه گويند که غشوه و مروت ازآثرار آن اسرت و«صَرعِق» نظيرر
«خشن» صفت است و به معناي کسی است که بر اثر شنيدن صوت شديد دچار غشوه و بیهوشری
گشته است (ر.ک مصطفوي1430 ،ق ،.ج  293 :6و ابنمنظور ،1363 ،ج )198 :10و نظراير آن در
قرآن اينگونه آمده است﴿ :فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ( ﴾...الزّمر )68/و ﴿فَـذَرْهُمْ
حَتَّى یُلَاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ﴾ (الطّور.)45/
در اين مجال سؤال شايان نظر اين است که منشأ اين ترس و مدهوشی چه بوده است؟«هيبت»
يا «رُهبت»؟ از شدّت شوق بوده يا از شدّت خوف؟
هنگامی که از امام صادق(ع) سؤال شد عامل مدهوشی پيامبر اکرم(ص) در حال وحی چه برود؟
فرمودند :به خاطر تجلّی خدا بر ايشران برود« :ذَلِرکَ إذَا تَجَلَّری اهللُ لَرهُ» (صردوق .)115 :1357 ،در
جريان حضرت يوس (ع) ،هنگامی که زنها از خود بیخود شدند و به جاي ترنج دستهاي خرود را
بريدند ،از هيبت بود و نه از رهبت .در اينجا چطور؟! ظاهر آيه اقتضا مریکنرد کره از رهبرت باشرد،
چون «جَعَلَهُ دَکّاً» گرچه امكان دارد که هر دو منظور باشرد .مسرألة مدهوشری در سراحت جرالل و
جمال الهی و نجوا با حضرت احديّت ،منزلت بس واال و گرانسنگی است که به احردي از افرراد عطرا
نمیشود .از اين رو ،پيوسته يكی از آرزوهاي ائمّة هدي(ع) در مقام نيايش ،تمنّاي همرين جايگراه و
منزلت بوده است« :اِلَهی اجْعَلْنی مِمَّنْ نادَيتَهُ فَاَجابَکَ ،وَ الَحَظْتَهَ فَصَرعِقَ لِجَالَلِرکَ ،فَنَاجَيتَرهُ سِررّاً وَ
عَمِلَ لَکَ جَهْراً :بارالها ،مرا در زمرة کسانی قرار ده که او را ندا دادي و اجابت کرد و او را در معررض
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توجّه قرار دادي و او در برابر جالل ترو مردهوش گشرت و از ايرن رو ،در پنهرانی برا او بره رازگرويی
پرداختی و او هم آشكارا به انجام وظيفه پرداخت» (مكارم شيرازي.)659 :1385 ،
توبة حضرت موسی از چیست؟﴿تُبْتُ إِلَیْکَ﴾
نظير اين مفاد را میتوان در سورة احقاف نيز مشاهده نمرود...﴿ :إِنِّی تُبْتُ إِلَیْـکَ وَإِنِّـی مِـنَ
الْمُسْلِمِینَ﴾ (األحقاف .)15/امّا سؤالی که اينجرا مطررح اسرت اينكره توبرة حضررت موسری(ع) از
چيست؟ ديدگاههاي گوناگونی بيان شده است که ما به سه نمونه از آن اشاره میکنيم:
1ر شأن انبياء الهی آن است که وقتی در چنين جايگاه و منزلتی قرار میگيرند ،الزم اسرت اذن
الهی را براي چنين سؤالی احراز نمايند و چنين نشد2 .رر حضررت موسری(ع) برا ايرن درخواسرت،
مرتكب صغيرهاي شد که بايد از آن توبه میکرد3 .ر گرچه حضرت موسری(ع) مرتكرب هريچ گونره
عصيانی نشد ،ولی اين توبه از بان اقبال کلّی و کمال انقطاع بوده است و همانگونه که شيخ طوسی
فرمودهاند ،همين ديدگاه سوم مورد اعتماد و تأييد خواهد بود (ر.ک طوسی ،بیتا ،ج.i )538 :4
حضرت موسی(ع) سرآمد مؤمنان ﴿اَوَّلُ المُؤْمِنینَ﴾
متعلّق ايمان مزبور چيست؟ گرچه متعلّق ايمان بسی گسترده است ،ولی چرون سرخن از تجررّد آن
ذات مقدّس و عدم امكان رؤيت محسوس به ميان آمده ،متعلّق ايمان نيز همان خواهد بود.
امام صادق(ع) در تفسير اين قسرمت مریفرمايرد« :اَنَرا اَوَّلُ مَرنْ آمَرنَ وَ صَردَّقَ باَنَّرکَ الَ تُرري»
(طبرسی ،1372 ،ج .)732 :4همننين از نبیّ اکرم(ص) ،از حضرت علی(ع) و حضرت رضرا(ع) نيرز
همين مضمون نقل شده است (ر.ک حويزي1415 ،ق ،.ج .)66 :2نظراير ايرن تعبيرر در قررآن نيرز
شايان دقّت است﴿ :قُلْ إِنَّ صَالَتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ * الَ شَرِیکَ لَـهُ
وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ﴾ (األنعام163 /ر﴿ )162قُلْ إِن کَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَـدٌ فَأَنَـا أَوَّلُ
الْعَابِدِینَ﴾ (الزّخرف )81/و ﴿...وَالَ تَکُونُواْ أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ( ﴾..البقره.)41/
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نتیجهگیری
1ر تجلّی از موضوعات حايز اهميّتی است که تبيين آن در ابعاد مختل فلسرفی ،عرفرانی ،کالمری و
معرفت دينی ،نقش بسزايی دارد.
2ر تجلّی از معانی مختل  ،اقسام متفاوت و مراتب گوناگونی شكل گرفته است.
3ر در موضوع تجلّی و رؤيت خدا ،با ديدگاههاي متنوّع و احياناً متّضاد روبهرو میشويم.
4ر مهمترين شاهد کاربرد تجلّی در قرآن ،آية «ميقات» است.
5ر شناختهاي محسوس ،زمينهساز و در عين حال ،مكمّل شناختهراي شرهودي و عقلری خواهرد
بود.
6ر شناخت و لذّت بصري ،بر شناخت و لذّت سمعی تقدّم دارد.
7ر اين شنيدن و ديدن و تكلّم به خاطر آن است که انسران از دو بُعرد جروانحی و جروارحی شركل
گرفته است و همانگونه که در بُعد قلبی به درک معانی میپردازد ،دوست دارد از نظر محسوس
نيز ،هم بشنود و هم ببيند ،لذا صرف تخيّل محبون ،او را قانع نمیسازد.
8ر رؤيت محسوس خدا امكانپذير نيست ،چراکه خداي سبحان رؤيت خويش را متوقّ بر اسرتقرار
کوه بر جاي خويش دانسته که تعليق بر محال است نظير...﴿ :حَتَّى یَلِـ َ الْجَمَـلُ فِـی سَـمِّ
الْخِیَاطِ( ﴾...األعراف.)40/
9ر خداي سبحان ،مجرّد و بینهايت است .بنابراين ،چه در دنيا و چه در عقبی ،رؤيت محسوس خدا
غيرممكن خواهد بود.
10ر درخواست رؤيت خدا همنون نسبت فرزند به ذات احديّت است و به همين دليل است کره در
آية  90از سورة مريم میفرمايد...﴿ :وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾.
11ر با همة قرن و منزلتی که حضرت موسی(ع) به ساحت قردس الهری داشرت ،در ازاء ايرن تمنّرا،
جوان «لَن تَرانی» شنيد.
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12ر همانگونه که از ويژگیهاي حضرت موسی (ع) ،تكلّم با خداست ،از ويژگیهاي نبریّ اکررم(ص)
نيز «مقام محمود» و «رؤيت الهی» است.
13ر ممكن است کوه و جمادي از روي اعجاز داراي ادراک و شعور گردد و در برابرر تجلّری خردا يرا
قرآن ،تان مقاومت نياورد.
14ر گرچه عادت بر اين است که امور عالم از طريق اسبان و مجاري ويژة خود به انجام رسرد ،ولری
در ماجراي «ميقات» ،حضرت احديّت شخصاً و بدون واسطه اقدام فرموده است.
15ر منشأ ترس و مدهوشی حضرت موسی(ع)« ،هيبت» بوده يا«رهبت»؟ امكان هر دو هست.
16ر در موضوعات حسّاس و سرنوشتساز ،به صرف تبليغ و ارشاد اکتفا نمیشود که نمرايش عينری
الزم است .از اين رو ،در ماجراي رؤيت حضرت موسی(ع) ،همنون ماجراي حضررت ابرراهيم(ع)
در «قربانی» و نيز در ماجراي آن حضررت در «معراد جسرمانی» ،برا نمرايش عينری و اعجراز از
ساحت قدس ربوبی روبهرو میشويم.

پینوشتها
1ر رويدادي که آية مزبور اشاره میکند ،بدين شرح است که« :حضرت موسی(ع) خويشتن را نظي
و معطّر نمود و جام ة نيكو در بر کرد و طبق زمانی که از ساحت قدس ربوبی مقرّر گشته بود ،به
کوه طور ر ميقات ر رفت .آنگاه خداي سبحان با او سرخن آغراز کررد« :وَ کَلَّمَرهُ رَبُّرهُ» .حضررت
موسی (ع) از اين نجوي و گفتگو چنان به وجد و سرور آمد که گويی از خود بیخود شده اسرت
و از ذات اقدس الهی تمنّا می کند که خودش را به او نشان دهد تا در عين اينكه از لذّت سرخن
گفتن با او حظّ میبرد ،از مشاهدة جمال الهی نيز لذّت ببرد ،چراکه در رابطی با محبرون هريچ
چيز ،جاي رؤيت و مشاهدة چهرة معشوق را پُر نمیکند.
2ر همننين نفرمود« :وَ أَوحَينَا إلَيه» و نيز نفرمود« :وَ کَلَّمَنِی» يا «کَلگمنَا» ،بلكره فرمرود« :وَ کَلَّمَرهُ
رَبُّهُ».
3ر «إنّ اهلل تعالی أعطی موسی الكالم و أعطانی الرُّؤیةَ و فضّلنی بالمقام المحمود و الحوض المورود»
(آلوسی1415 ،ق ،.ج .)51 :5
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4ر «الخُلَّةُ إلبراهيم(ع) و الكرالم لموسری(ع) ،و الرُّؤیَوةُ لِمحمُرد(ص)» (ميبردي ،1371،ج .)724 :3
همننين از نبیّ اکرم (ص) نقل شده است که« :رأيتُ ربّی فی أحسن صةر ٍ» (الهيجی:1373 ،
.)151
5ر در آيات ديگري از قرآن نيز تمنّاي رؤيت محسوس باري تعالی از سروي اقروام اينننرين مطررح
گشته که شايان توجّه است﴿ :وَقَالَ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَیْنَا الْمَلَائِكَةة أَوْ نَـرَى
رَبَّنَا :...و کسانى که اميدى به ديدار مرا ندارنرد (و رسرتاخيز را انكرار مرىکننرد )،گفتنرد :چررا

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

﴿...لَن نُّؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ...:...اى موسى! ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد ،مگرر
اينكه خدا را آشكارا (با چشم خود) ببينيم!( ﴾...البقره...﴿ )55/أَوْ تَأْتِیَ بِاللّهِ وَالْمَآلئِكَةةِ قَبِیالً:
يا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بياورى﴾ (اإلسراء.)92/
6ر «اختلفوا فی أنّه تعالی کلّم موسی وحده أو کلّمه مع اقوام آخرين و ظاهر اآلیوة يردلّ عَلَری األوّل
ألنّ قوله تعالی« :وکلّمه رَبُّه» يدلّ عَلَی تخصيص موسی بهذا التّشري  ،والتّخصيص بالذّکر يردلّ
عَلَی نفی الحكم عمّا عداه» (فخر رازي1420،ق ،.ج .)353 :14
7ر فخر رازي مینويسد« :در آن صورت بايد گفته میشد« :أرهم ينظرروا إليره» ،و لقرال اهلل تعرالی:
«لن يرونی» ،فلمّا لم يكن ذلک بطل هذا التّأويل» (همان1420،ق ،.ج .)335 :14
8ر «فليس هناک مانع مِن إراد النّظر بالمعنی الحسّی فيما طلبه موسی ،بل هو الظّاهر الواض جرداً
فی أجواء اآلیة».
9ر «رأيتک بقلبی و عقلی ،و أحب أن تتجلّی لعينی ،عن إفراط الشّوق» (مغنيه ،بیتا ،ج .)14 :1
10ر «و تفسير آخر :و هو أن يريد بقولره ﴿أَرِنِـی أُنظُـر إلَیـک﴾ ،عرّفنری نفسرک تعريفراً واضرحاً
جليّاً...کما جاء فی الحديث «سَتَرَونَ رَبَّكُم کَمَا تَرَونَ القَمَرَ لَیلَةَ البَدر» ،بمعنری سرتعرفونه معرفوة
جلیّة هی فی الجالء کإبصارکم القمر» (زمخشري1407 ،ق ،.ج .)156 :2
11ر «و سؤال موسی رؤیة اهلل ،تطّلع إلی زیاد المعرفوة برالجالل اإللهری ،ألنّره لمرا کانرت المةادعوة
تتضمّن المالقات و کانت المالقا تعتمد رؤیة الرذّات و سرماع الحرديث ،و حصرل لموسری أحرد
رکنی المالقا و هو التّكليم ،أطمعه ذالک فی الرّکن الثانی و هو المشوادة و اليمتنرع عَلَری نبریّ
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عدم العلم بتفاصيل الشّئون اإللهیّة قبل أن يعلمها اهلل إيّاه و قد قال لرسوله محمّد(ص) «قُرل رَّنِّ
زدْنِی عِلْمًا» (114طه)» (ابنعاشور ،بیتا ،ج .)277 :4
12ر «و ليس فيه دليل عَلَی أنّها محرال ،فإنّره إنّمرا جعرل علّوة النّفری عردم الطّاقوة موسری الرؤیوة
إلستحالتها و لو کانت الرؤیة مستحیلة ،لكان فی الجوان زجر و أغالظ کما قال اهلل لنوح ﴿...فَـالَ
تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعِظُکَ أَن تَکُونَ مِنَ الْجَـاهِلِینَ﴾ (هرود( »)46/ابرنجرزي
غرناطی1416 ،ق ،.ج .)301 :1
13ر امام سجّاد (ع) میفرمايد« :أال إنّ للعبد أربعا عين :عينان يبصر بهما أمر دينه و دنياه ،و عينران
يبصر بهما أمرآخرته ،فإذا أراد اهلل بعبد خير إفت له العينين اللّتين فی قلبه فابصرر بهمرا الغيرب
فی أمر آخرته و إذا أراد بغير ذلک ترک القلب بما فيه :بنده چهار چشرم دارد برا دو چشرم امرر
دين و دنيايش را میبيند .اين دو چشم ظاهري انسان است ر و برا دو چشرم ديگرر امرر آخررت
خود را رؤيت میکند .آنگاه که حرق تعرالی خيرري را برر بنرده اراده کنرد ،چشرم براطن وي را
میگشايد و آنگاه به سبب اين چشمها عالم غيب را خواهد ديد» (صدوق ،بیتا ،ج .)265 :1
14ر «...فَإن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی »...تعليق بر محال است ،نظير ﴿...وَالَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّـى
یَلِ َ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ( ﴾...ميبدي ،1371،ج .)727 :3
15ر «لن يري اهلل أحد فی الدّنيا و ال فی اآلخر » (جعفري ،بیتا 218 :به نقل از عبدالجبّار ،بریترا:
.)181
16ر «فتجلّی لخلقه مِن غير أن يكون يري و هو بالمنظر األعلی» (حويزي1415 ،ق ،.ج .)66 :2
17ر «والدّليل عليه ر بأنّ الرؤیة غير محال ر أنّه لم ينسبه إلی الجهل بسؤال الرؤیوة و أنّره لرم يقرل
«أنّی ال أري» حتّی تكون لهم حجّة ،بل علّق الرؤیة عَلَی استقرار الجبرل و اسرتقرار الجبرل غيرر
مستحيل إذا جعل اهلل له تلک القةّ و المعلّق بما اليستحيل اليكون محاالً» (بغروي1420 ،ق ،.ج
.)229 :2
18ر (کاشانی ،1336 ،ج  103 :4شاذلی1412 ،ق ،.ج  1368 :3و مغنيه1424 ،ق ،.ج .)391 :3
19ر نظير عتان حضرت نوح (ع) که میفرمايرد...﴿ :إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَـالَ
تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ( ﴾...هود.)46/
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20ر «و يقال :صار موسی (ع) عند سماع الخطان بعين السُّركر فنطرق مرانطق ،و السّركران اليؤخرذ
بقوله ،أال تري أنّه ليس فی نصّ الكتان معه عتان بحرف» (قشيري ،بیتا ،ج .)565 :1
21ر «و أقرح ما يكون الشّوق يوما ** اذا دنت الديار مِنَ الدّيار».
22ر امام سجّاد(ع) در مناجات ذاکرين چنين میفرمايد« :وال تسكن النّفوس إالّ عند رؤياک :و جانها
جز به مشادة جمالت تسكين نيابند» (مكارم شيرازي.)87 :1385 ،
23ر «و يقال نطق موسی( ع) بلسان اإلفتقار فقال :رنّ أرنی أنظر إليک و ال أقل مِن نظور ر و العبرد
قتيل هذه القصّة ر فقوبل بالرّد و قيل له «لَرن تَرانری» وکرذا قهرر األحبران ،و لرذا قرال قرائلهم:
«جورالهوي أحسن مِن عدله ** و بخله أظرف مِن بذله!».
24ر «و قيل معنی «لَن تَرانی أي الَتقدر أن ترانی».
25ر «سئل محمّد الحلبی عن أبی عبداهلل(ع) :هل رأي رسول اهلل(ص) ربّه؟ فقال نعم رآه بقلبه ،فأمّا
ربّنا جلّ جالله فال تدرکه أبصار النّاظرين و ال تحيط به أسماع السّامعين :محمّرد حلبری از امرام
صادق(ع) سؤال کرد که آيا رسولاهلل(ص) پروردگارش را رؤيت نمود؟ فرمود :بلره برا قلرب خرود
خدا را مشاهده نمود .س س فرمود :خداي جلّ جالله به گونهاي است کره چشرمهاي بيننردگان
هرگز او را نخواهد ديد و نه گوشهاي شنوندگان بر او احاطه خواهد يافرت» (امرين1406 ،ق ،.ج
.)661 :1
26ر شايد به خاطر اين باشد که کوه نيز داراي ادراک و شعور است.
27ر «و ال يخفی أنّ موسی (ع) لِما طلب الرؤیة بالبصر ،مع حفظ حدود الطّبیعة شوقاً إليه قال تعالی:
«أُنظُر إلَی الجَبَل» فإنّه مِن عظم مصاديق عالم الطّبیعةِ فرإن اسرتطاع أن يرتمكّن و يسرتقر عنرد
التّجلّی له ،فيمكن لک النّظر إليه ،و فی التّعبير بحرف الالّم دون فی «للجبل» لط لطي ».
28ر روشن است که حسّ و ادراک يافتن کوه در اينجا يک استثناء است« :ورنره هرر سرنگ و گِلری
لؤلؤ و مرجان نشود».
29ر «قال المتأوّلون المتكلّمون کالباقالنی و غيره :أن اهلل عزّ و جلّ خلق للجبل حیا و حسّا و إدراکا
يري به ثمّ تجلّی له أي ظهر و بدا سلطانه فاندکّ الجبل لشةّ المطلع فلمّا رأي موسی ما بالجبل
صعق و هذا المعنی هو المروي عن ابنعبّاس» (واعظزادة خراسانی ،1387 ،ج .)776 :9
30ر اميرمؤمنان(ع) نيز میفرمايد« :لَو أَحَبَّنِی جَبَلٌ لَتَهَافَت» (نهجالبالغه /ق.)111
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31ر «ولكن شهود موسی للحقّ فی صةر «النّار» لم يكن شهوداً کامالً ألن الحرق کلّمره فری ذالرک
المقام بقولره ﴿إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَـدَّسِ طُـوًى﴾ (طره )12/و مقرام
المکالمة يقتضی اإلثنینیّة ،أمّا مقام الشّهود الحقيقی فيقتضی فناء المُشراهِد فری المُشراهَد و هرو
المشار إليه بقوله تعالی...﴿ :رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لَن تَرَانِی وَلَکِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَـإِنِ
اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّـا وَخَـرَّ موسَـى صَـعِقًا» ﴾..
(قيصري.)143 :1363 ،
32ر «ولكن حين أمر ابراهيم بذب إبنه و لم تعمل السّكين ،کانت تلک المعجز أبلغ أمرا فی النّفوس
مِن المةعظة الکالمیّة و کذالک حين طلب موسی عن ربّه بأن ينظر إليره( »...مدرسری1419 ،ق،.
ج.)439 :3
33ر «هو الهدم و القرع بحيث يجعله مستوياً و يزيل صةر و جوده و تشخّصه ...فقيد اإلسرتواء عَلَری
األرض ملحوظ فی هذه المادّ دون مترادفاتها» (مصطفوي1430،ق ،.ج .)252 :3
34ر «کأنّه عزّ و عال حقّق عند طلب الرؤیة ما مثله عند نسبه الولد إليه فيقوله﴿ :وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
* أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ » (زمخشري1407 ،ق ،.ج .)154 :2
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مصطفوي ،حسن1430( .ق .).التّحقیق فی کلمات القرآن .چاپ سوم .بيروت :دار الكتب العلميّه.
مغنيه ،محمّدجواد( .بیتا) .التفسیر المبین .قم :بنياد بعثت.
ررررررررررررررررر 1424( .ق .).تفسیر الکاش  .تهران :دار الكُتُب اإلسالميّه.
مكارم شيرازي ،ناصر .)1385( .مفاتیح نوین .قم :مدرسة اإلمام اميرالمؤمنين.
موسوي بجنوردي ،محمّدکاظم .)1385( .دائةرة المعارف بزرگ اسالمی .چراپ اوّل .تهرران :مرکرز
دائر المعارف بزرگ اسالمی.
مولوي بلخی ،محمّد .)1319( .مثنوی معنوی .تهران :انتشارات خاور.

ميبدي ،رشيدالدّين احمد .)1371( .کش

األسرار و عَّة االبرار .تهران :انتشارات اميرکبير.

نجم رازي ،عبداهلل بن محمّد .)1365( .مرصاد العباد .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
نيشابوري ،عتيق بن محمّد .)1380( .تفسیر سورآبادی .تهران :فرهنگ نشر نو.
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واعظزادة خراسانی ،محمّد .)1387( .المعجم فی فقه لغة القرآن و سـرّ بالغتـه .مجمرع بحروث
اسالمی.
هاشمی زفسنجانی ،اکبر .)1383( .تفسیر رهنما .ايران :دفتر تبليغات اسالمی حوزة علميّة قم.

