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 چکیده

و تشابه  مایزتن مقایسه و بیا هدف مقاله. ستاز نوع تحلیل محتوا مقاله پژوهشیروش 

، يدر مسـلک کالمـ   هـر دو است.  امکان رؤیت خداوند یبارهدردیدگاه غزالی و مولوی 

ت یمحل و ابزار رؤ، تیفیک ي امّا آنان درباره، هستندت خداوند یرؤمعتقد به  و، ياشعر

 بر دیدگاه عرفانيغالب دیدگاه کالمي غزّالي . نگرش و تفسیر عرفانی هم دارندخداوند 

هـای  بحـث  از بعـد  يغزّالـ دیدگاه عرفاني مولوي غالب بر دیدگاه کالمي اوسـت.   امّا، او

بلکه در آخرت و ، ایخداوند را نه در دن، همانند اشاعره سرانجام، يو عرفان يکالم فراوان

 هعرامقلد صرف کـالم اشـ   يامّا مولو، دانديت میقابل رؤباچشم سَر مؤمنان  يفقط برا

 همیشـه  و چشم سَر را، قابل مشاهده دلا و آخرت با چشم یخداوند را در دن ست. اوین

وان یـ انسان و حن میامشترک از حواس را او چشم سَر . دانديدن خداوند ناتوان مید از

 يانسان حـواس بـاطن   امّا، آوردبه بار نمی انسان يبرا يلتیفض، آنبا  دیدنکه داند يم

ممکـن   يز بـا همـان حـواس بـاطن    یت نیاست و رؤ يکرامت انسانی مایهدارد که نیز 

  خواهد بود.

  

  .يمولو، مقایسه، غزّالي، عرفان، ت خداوندیرؤ   :ها هواژ دیکل

                                                
 moharami@uma.ac.ir اردبیلی: ان و ادبیّات فارسی دانشگاه محققدانشیار گروه زب .1
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  مقدمه

هـاي   فرقه میاناختالف دیدگاه دارند. از ، در موضوع رؤیت خداوند متکلمان مسلمان

دارتر بوده اسـت. اشـاعره    ن معتزله و اشاعره شدیدتر و دامنهایماختالف ، مختلف کالمي

 ناشـدنی ولي معتزله ایـن موضـوع را   ، دیدن خداوند را با چشم سَر در روز قیامت ممکن

 قرآنو آیات ، استناد هر دو فرقه براي اثبات دیدگاه خود به دالیل نقلی و عقلي دانند. مي

 اند.را مطابق با دیدگاه کالمي خود تفسیر کرده

رؤیت خداوند را هم در دنیا و هم در آخـرت  ، عقلی و نقلی آوردن دلیلهایمعتزله با 

کنـد و   در زمان و مکان محدود مـي او را ، رؤیت خداوند معتقدند:دانند. آنان  ممکن مينا

زیرا رؤیت خداوند مستلزم جسم پنداشتن ، گرداند ها مي آفریده گریهمچون دخداوند را 

ي رؤیت هستند. معتزله در برابر اشاعره  مخالف سرسخت مسأله، خداست و به این دلیل

اسـتناد  » ةالـي ربّهـا نـاظر    ةوجـوه یومئـذ ناضـر   «يکه براي اثبات رؤیت خداوند به آیـه 

کننـد. معتزلـه   اسـتناد مـي  »ارال تدرکه االبصار و هـو یـدرك االبصـ   « ي به آیه، کردند مي

البدر ال تضامّون في  ةترون القمر لیل کما ةانکم سترون ربّکم یوم القیام«همچنین حدیث 

-یث را نیز از افراد سهلو راوي حد، جویند از آحادبدان استناد مي را که اشاعره» رویته

دانند نه به معني دیـدن بـا   رؤیت را در این حدیث به معني علم مي آناندانند.  يانگار م

کنند که دالّ بـر عـدم   چشم سَر. در عین حال معتزله به احادیث دیگري هم استناد مي

، حلبي ؛229، 139: 1986، (قاضي عبدالجبّار ن رؤیت خداوند در جهان آخرت استامکا

  ).55، رجوادي؛ پو121، 1377، وریفاخ؛ 91، 1376

انکم سـترون  «و حدیث » ةالي ربّها ناظر ةوجوه یومئذ ناضر«ي اشاعره با استناد به آیه

رؤیت خداوند را در روز » البدر ال تضامّون في رویته ةترون القمر لیل کما ةربّکم یوم القیام

ده دیـ   که خداوند در آخرت بـا چشـم   برآنستابوالحسن اشعري  دانند. مي قیامت ممکن

کـه مـاه در شـب چهـاردهم. از دیـدگاه اشـعري درخواسـت حضـرت          چنـان شود آن مي

: اوّل این دارددر بر دو مفهوم ، داوند و تجلّي خداوند بر کوه طورموسي(ع) براي رؤیت خ

کرد؛ دوم این که  حضرت موسي(ع) درخواست رؤیت نمي دیدنی است وگرنهکه خداوند 

  روز قیامت مؤمنان خداوند را خواهند دید. رؤیت در دنیا محقق نخواهد شد بلکه در 

امّا با این ، کنند با آن که اشاعره سعي در تنزیه خداوند از داشتن صفات جسماني مي

قیامـت بـراي مؤمنـان ممکـن     با دو دلیل دیني رؤیت خداوند را با چشـم سَـر در   ، حال

به ، رو ازین، تي رؤیت را به مؤمنان داده اسخداوند خودش وعدهاینکه  نخستدانند:  مي
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که خداوند وجود دارد و رؤیت بر امر وجودي تعلّق ي خود وفا خواهد کرد؛ دوم این وعده

بر وجـود او هـم تعلـق    ، بالکیف و بالتشبیه، رؤیت وگیرد و خداوند نیز موجود است مي

  .)242-241، 1376، طاهري ؛41، 1376، ؛حلبي7، 1367، (اشعري گیرد مي

 شوند: گروهی همانند اشاعرهرؤیت خداوند به دو گروه تقسیم میی لهأدر مس نرفااع

امّـا گروهـی دیگـر بـا آنکـه      ، معتقد به رؤیت خداوند با چشم سَر در روز قیامت هسـتند 

امّا دیدگاه آنان دو تفاوت اساسـي بـا دیـدگاه    ، عره معتقد به رؤیت خداوندندهمانند اشا

اینکه  نخست :عقیده دارند عارفان شتربین اشعري مسلک دارد و آن این است که امتکلم

دوم اینکه نه تنها در آخرت ؛ توان دیدخداوند را نه با چشم سَر بلکه با چشم سِرّ(دل) می

، ال عرفـاني قـرب  وحاتوان خداوند را با چشم دل مشاهده کرد.  بلکه در این دنیا هم مي

فقـط صـنع را    بیانگر آن است که عـارف بـر خـالف دیگـران کـه     ، الیقینمشاهده و حق

بیننـد و در   صانع را با چشم دل و معرفت دروني مـي ، ي صنع از مشاهده پیش، بیند مي

  کند.  نمي  وجودي را غیر از او مشاهده، عالم هستي

تـوان   ي خداوند با چشم دل را در کالم حضرت علـي(ع) مـي   ي مشاهده اصل عقیده

السـالم: أ  فقال علیـه  یرالمومنین؟الیماني فقال: هل رایت ربّک یا امقد سأله ذعلب«دید: 

العیان و لکـن تدرکـه    ةفأعبد ما ال اري؟ فقال: و کیف تراه؟ فقال: ال تراه العیون بمشاهد

ذعلب یماني از او پرسید: اي امیرالمومنین آیا پروردگار خود را »(القلوب بحقایق االیمان.

بینـي؟   او را مـي  پرسـتم؟ گفـت: چگونـه    اي؟ فرمود: آیـا چیـزي را کـه نبیـنم مـي      دیده

، (شهیدي »ها او را آشکار نتواند دید امّا دلها با ایمان درست بدو خواهد رسید فرمود:دیده

1375 ،180(.  

دیدن خداوند نیز  نرفاا. عنیز بازتاب یافته است نرفاا(ع) در کالم عحضرت علي کالم

 پیـامبر حدیثي از ، سرّاج با استناد به آیات قرآن. دانند را با چشم دل در دنیا ممکن مي

 دانـد.  دنیا با چشم دل ممکن مـي ت خداوند را در رؤی، و کالم حضرت علي(ع) (ص)خدا

هاي غیبي با نور یقـین و حقیقـت ایمـان. سـخن      دهالقلوب نگاه دل است به رسی رؤیت«

توانیم بینیم؟  امیرالمومنین در همین معناست آن گاه که از او پرسیدند: آیا خداوند را مي

بـه کشـف    ها در دنیـا  بینم؟ سپس گفت: او را چشم نه بپرستم آن را که نميگفت: چگو

 .)380، 1423، (سرّاج »کنند بینند بلکه دلها از راه حقیقت ایمان مشاهده مي نميان عی

دنیـا و هـم در    هم در، یده به رؤیت خداوند را با چشم دلدر سایر متون عرفانی نیز عق

 ؛431، 1376، هجویري ؛69، 1384، عطّار؛ 309، 1371، کالبادي(توان دید می، آخرت
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ــدوي ــاريمســتملي ؛207، 1374، ب ــیري ؛172، 1363، بخ ــاني ؛17، 1385، قش ، کاش

1381 ،38(.  

ال  يرو اشعرید پیدر اصول عقا يغزّال« .هستند ياشعر يدر مذهب کالم يو مولو يغزّ

د یهمان عقا ...الوجود و ت و علم واجبیبود. چنان که در باب رؤ يرو شافعیو در فروع پ

بود  يقیحق ين تفاوت که خود مجتهد به معنیها داشتند با ا يکرد که اشعر يرا اظهار م

   ير هم مسلکانش جمود بر همه ظواهر شرع نداشت و اگـر در مـذهب شـافع   یو مانند سا

 .)359، 1387، یي(همـا » کرديل میا تاویافت ردّ و یيمخالف عقل م يزیفه چیحنا ابوی

ال، ي. در مذهب فقهبودندو از عارفان زمان خود  ينیدو مسلّط به علوم د هر  يشافع يغزّ

   شـتند خود تعصّب کورکورانه ندا ي؛ امّا هردو نسبت به مسلک فقهبود يحنف يمولو يول

  ي  ه در منـاظره . چنانچـ چون و چراي ابوحنیفه و یـا شـافعي نبودنـد   مقلّد و مطیع بي و

  تـو مـذهب ابوحنیفـه    «استاد اسـعد از وي پرسـید:  ، شتدا با استاد اسعد مهنه غزالی که

من در عقلیات مذهب برهان دارم و در شرعیات «در پاسخ گفت: يغزّال»داري یا شافعي؟

، 1387، نهمـا ( ». نه ابوحنیفه بر من خطي دارد و نه شافعي بر من براتـي قرآنمذهب 

308(. 

از  يبلکـه وقتـ  ، خود نبـود  يمسلک فقه يچرا چون ويز مقلد متعصب و بین يمولو

و فتـوا   يفـه را در آن حـوزه صـاحب رأ   یابوحن گفـت يعشق و درد عاشـقانه سـخن مـ   

  .دانست ينم

  

  افـزود درد آن طــرف که عشــق مي
  

  شافعــــي درسي نکرد...، بوحـــنیفه  
  

  عاشقان را شد مدرس حسن دوسـت 
  

  دفتر و درس و سبقشان روي اوست...  
  

  درسشان آشـــوب و چــرخ و زلزلـه 
  

  نه زیاداتـست و بــــــــاب سلــسله   
  

)3832ب، 4د، 1375، (مولوي  

  

دارد و  قبولت خداوند را یؤموضوع ر، يو مولو يغزّال يعرفاننگرش و  يمذهب کالم

در ت ین دو شخصـ یاا یآن است که یحاضر ا يمقاله يداند. مسألهيمسلّم م يآن را امر

، ا عارف بودنی هستند ياشعر يمسلک کالم رو صرفیو پ رودنبالهخود  يکالم يدهیعق

دگاه آنان را در موضـوع  یر و دیجاد کرده و تفسیآنان ا يدگاه کالمیدر د ی بنیادینتحوّل

ن دو ایـ من اسـت کـه از   یگر اید ياست؟ مسأله اشاعره ساختهدگاه یمتفاوت از د، تیؤر
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گـر  ید رنگت بر ین دو شخصیا يشهیدگاه در اندیکدام د رنگ، يو عرفان يدگاه کالمید

  افته است؟یغلبه 

شـمار   بـه است و از مدافعان دیـدگاه اشـاعره    اشعریبا آنکه غزالی در مذهب کالمی 

بـرای   ؛خـودش را دارد  ی ویـژه نگرش عرفانی و  ری عرفان نیز تفسیاما در حوزه، رود می

به احـوال و مقامـات    را کیمیای سعادتو بخشی از  الدینءعلوماحیاربع منجیات همین 

بحـث رؤیـت خداونـد را در بخـش     ، ایـن دو اثـر  غزالی در . داده استعرفانی اختصاص 

 تشـریح کـرده   کالمی و عرفـانی  مطرح کرده و این موضوع را از جوانب مختلف» محبت«

رؤیـت  ث قرار گرفتن بحـ ، رو ازین، مباحث احوال عرفانی است ی از زمره »محبت«است. 

ی حاکی از نگرش عرفـانی غزالـی بـه ایـن     ی بحث احوال عرفاندر زیر مجموعهخداوند 

  .است موضوع

 امـا دیـدگاه او در موضـوع رؤیـت    اشعری است ، با آنکه در مذهب کالمیمولوی نیز 

ی خداوند با چشم سَر در انکار مشاهده، سان بدینندارد  مطابقتبا کالم اشاعره  خداوند

روش و نگـرش و  ، ی خداوند بـا چشـم دل در دنیـا و آخـرت    به مشاهده آخرت و اعتقاد

، های کالمیر فرقهدیگی نگرش او را به عقیدهکند و تفسیر او را از کالم اشاعره جدا می

  .کندنزدیک می، دیدگاه شیعهبه ویژه به 

  

  يغزّالامام محمّد  دیدگاه

، عرفانی نگرگاهکالمی و هم از  نگرگاهی رؤیت خداوند هم از  لهأدیدگاه غزالی در مس

معتقـد بـه رؤیـت    ، ی اشـاعره غزالی همانند همـه ، بررسی است. از دیدگاه کالمی شایان

آوردن او آن اسـت کـه بـا     ی کوشـش  همـه خداوند با چشم سَر در روز قیامـت اسـت و   

 یـدگاه کالمـی اشـاعره را اثبـات کنـد     ی معتزلـه را ردّ و د عقیده، عقلی و نقلی دلیلهای

ولی هم ، باور داردامّا در بحث عرفانی با آنکه به رؤیت خداوند  .)99، 1375، رجوادی(پو

  با رؤیت از دیدگاه کالمی او متفاوت است.  عرفانی محل و هم ابزار این رؤیت

آورده اسـت تـا   » حـال محبّـت  «ی رؤیت را زیر عنوان  لهأمس، غزالی در بحث عرفانی

او کند.  می بازگونشان دهد او نگرش عرفانی به این موضوع دارد و دیدگاه عرفانی خود را 

وضـوح آن  معتقد اسـت  امّا ، داند را در دنیا نیز ممکن می خداوند رؤیت، در این مباحث

و دل عارفان اسـت  ، ن رؤیتجایگاه ای همچنین .کمتر است و بیشتر حالت معرفتی دارد

  این معرفت دنیوی در جهان آخرت تبدیل به رؤیت خواهد شد. 
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مجسـمه و هـم نظـر معتزلـه را ردّ     هم نظر مشـبهه و  ، غزالی در بحث رؤیت خداوند

پنداشتند کـه رؤیـت    د به جسمانیّت خداوند بودند و میکند. مشبهه و مجسمه معتق می

ر مقابل آنان معتزله خداوند را منزه از قرار گرفتن در امّا د، خواهد بود» جهت«خداوند در 

این  های انگارهبرخالف ، دالیل نقلی آوردنبا استدالل عقلی و دانستند. غزالی  می» جهت«

دهد و معتقد اسـت خداونـد بـدون قـرار گـرفتن در      حکم به رؤیت خداوند می، دو گروه

  نیست.» جهت«خداوند در مستلزم قرار گرفتن  رؤیت خواهد شد و رؤیت او، »جهت«

  

  رؤیت خداوندامکان دالیل 

 خداونـد دیـدني خواهـد   ، که در جهان آخرت برآنست، دیگر اشعریانهمانند ، غزّالي

از  خداوند«چون و چگونه است.  رق دارد و بيهرچند که این دیدن با دیدن دنیوي ف، بود

 جهان دیدني است...نستني و در آن ي صفات آفریدگان منزّه است در این جهان دا همه

  .)125، 1384، (غزّالي »چگونه بینند وي را چون و بي در آن جهان نیز بي

غزالی برای اثبات امکان رؤیت خداونـد هـم از دالیـل نقلـی و هـم از دالیـل عقلـی        

دیدگاه اشاعره و دیدگاه خودش را هم اثبات ، کند تا ضمن ردّ دیدگاه معتزلهاستفاده می

  کند.

وَ لَمَّا جَاءَ مُوسي «ید به درخواست حضرت موسی(ع) از خداوند در آیهغزالی با استنا

بُّهُ قَالَ رَب أَرِني أَنظرْ إِلَیْک قَالَ لَن تَرَانی وَ لَکِنِ انظرْ إِلي الْجَبَـلِ فَـإِنِ    لِمِیقَاتِنَا وَ کلَّمَهُ رَ

ا أَفَـاقَ    استَقَرَّ مَکانَهُ فَسوْف تَرَانی فَلَمَّا تجَلي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکا وَ خَرَّ مُوسي صعِقاً فَلَمـَّ

نَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ ) رؤیت خداوند را امری ممکن 143/(اعراف » قَالَ سبْحَانَک تُبْت إِلَیْک وَ أَ

ـ  داند. و اثبات شده می (ع) از خداونـد  ين کـه حضـرت موسـ   یمعتقـد اسـت همـ    يغزّال

است و اگـر خداونـد    يدنیآن است که خداوند د ي نشانهن امر یا، ت کردیدرخواست رؤ

از خداونـد  را  ين امـر محـال  ی(ع) بـا آن مقـام نبـوتش چنـ    ينبود حضرت موسـ  يدنید

ن یبد، ده استیشن» يلن تران«اگر در پاسخ درخواست خود جواب  و کرديدرخواست نم

، همان( ستیم به آخرت نیمن موضوع قابل تعیا محال است و ایت در دنیمعناست که رؤ

242(.  

مربوط به ندیده شدن » ال تدرکه االبصار و هو یدرك االبصار«ي  آیه :غزالي عقیده دارد

مربـوط بـه جهـان    » ةالي ربّها نـاظر  ةوجوه یومئذ ناضر«ي  خداوند در این دنیاست و آیه

  .)154، ( همان آخرت و بیانگر امکان رؤیت خداوند در آن جهان است
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الي در تفسیر آیه را نظر کردن انسـان  » ةزیاد«، »ةللّذین احسنو الحسني و زیاد« يغزّ

بزرگترین لذّت براي اهل ، لذّت دیدن وجه خداوند، او. از دیدگاه داندمیدر وجه خداوند 

بـزرگ فرامـوش   هاي خداوند در برابـر ایـن لـذّت    بهشت است به طوري که سایر نعمت

، رتاعتقاد به رؤیت خداوند در جهان آخ غزّالياز نظر . رود شمار نمی بهگردد و نعمت  مي

  .)963، (همان استو ردّ این دیدگاه بدعت ، درستی اعتقاد

الي براي آنکه نشان  ي بـاال   در آیـه » رؤیـت «به معنـي  » زیاده«تفسیر او از  دهد کهغزّ

انّکم لترون ربَّکم کما ترون هذا «:جوید: حدیث مي پیامبر(ص)درست است به حدیثي از 

تا امکان رؤیت را اثبات کند. در واقع خود غزّالي نیز به ایـن  » ضامون في رؤیتهالقمر ال ت

براي ، رو ازین، باشند نپذیرفته در این موردرا اي بسا دیگران نظر او  مسأله واقف است که

ي صـریحي بـه    قرآني اشاره ي داند که آیه برد زیرا مي به حدیث پناه مي، اثبات معني آیه

ناپـذیر اسـت اعـالم     آنکه نشان دهد این حدیث خدشهي رؤیت ندارد. غزّالي براي  مساله

ب اکتـ  دو انـد و در  ي رسول خدا نقل کـرده  که این حدیث را جماعتي از صحابه کند مي

معتزلـه   همچـون له هم هست کـه افـرادي   أوجّه این مستصحیح نیز آمده است. غزّالي م

  دانند.میا جعلي و آن ر ندارنداعتبار این حدیث را قبول 

الي براي آن که ذات خداوند را از شائبه کند  جسماني بودن مبرا بداند اعالم مي ی غزّ

واقع شود بلکه همان گونه که  »خاصی جهت«نیازي نیست تا در ، خداوند که دیده شدن

تواننـد  نیز مـي  ها آفریده، بیندرا مي ها آفریده، واقع شود »جهت«خداوند بدون آن که در 

واقع شود و یا صورت جسماني  »جهتي«بدون آنکه خداوند در ، خداوند را بالکیف ببینند

و یا شبیه و  »جهت«او را محصور در ، گونه که معرفت خداوند در دنیا داشته باشد. همان

دهد خاصّي قرار نمي »جهت«او را در ، در آخرت نیز رؤیت خداوند، سازد مثل چیزي نمي

پس چون اثبات مثل و شکل و خیال در معرفت حق تعـالي  «زد. سا چیزي نمي همانندو 

، پس در استکمال آن معرفت بعینها و ترقي آن در وضوح بـه غایـت کشـف هـم    ، نیست

چنانچه صورت مرئیه ، جهت و صورت نباشد چه آن بعینها آن است مگر در زیادت کشف

  .)541، (همان »بعینه صورت متخیله است مگر در زیادت کشف

  

 عرفانی رؤیت خداوندتفسیر 

الي رؤیت خداوند را نوعي علم و کشف مي چون تعلّـق علـم بـه     داند. از دیدگاه او غزّ

خداي تعالي با «رؤیت او نیز ممکن و جایز خواهد بود. ، رو ازین، وجود خداوند جایز است
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هـا و   بـه چشـم  ، و مقدّس بـودن از جهـات و اقطـار   ، وجود منزه بودن از صورت و مقدار

  ).243، (همان »دیدني است در دار آخرت که دارالقرار است دیدگان

 بـا  نـه ، داند. ایـن ادراك غزالي ادراك خداوند را در این دنیا براي عارفان ممکن مي

بـا  یت خداونـد  ؤدر مقایسه با ر، پذیر است و وضوح آنامکان چشم دل بلکه با چشم سَر

او را در جهـان دیگـر   ، هـان عارف و عاشق خـدا در ج « کمتر است.، چشم سَر در آخرت

این رؤیت همچون تامل و مکاشفه ربطی به چشم یا عضو حسّی دیگر ندارد  دید...خواهد 

بـا آنکـه در جهـان آخـرت      .)70، 1365، (شـریف  گیرد ی آنها صورت میو بدون واسطه

یـت نصـیب   ؤولي ایـن ر ، ر و با وضوح باال امکانپذیر خواهد بودبا چشم سَخداوند یت ؤر

بلکه هرکس در دنیا معرفت زیادي کسـب کـرده باشـد در آخـرت     ، نخواهد شد يهرکس

  .)249، 1386، (غزّالي یت بیشتري نصیب حال او خواهد شدؤر

ال ا از یـ داند. هر کس در دنيرا الزم و ملزوم هم م يت اخرویو رؤ يویمعرفت دن يغزّ

ا اهـل معرفـت   یـ که در دن يو کس ت خواهد بودیدر آخرت از اهل رؤ، اهل معرفت باشد

کـه دارد بـه    يزان معرفتـ یـ بـه م  يت محروم خواهد بود و هرکسینباشد در آخرت از رؤ

در آن  يت اخـرو یـ بـا رؤ  يویت برخوردار خواهد بود. فرق معرفت دنیزان از رؤیهمان م

، 1383، غزالـی ( اسـت  يویـ شتر از معرفـت دن یب يزان وضوح و کشف اخرویاست که م

539(.  

ضعف چشـم  دلیل آن ، رؤیت خداوند در این جهان میسّر نیستاز دیدگاه غزّالي اگر 

آنچه سبب نور جهانتاب جمال الهي را ندارد.  تحمّل دیدن، چشم مادّيهاست زیرا  انسان

شـواغل   يکیجسـم و تـار   يرگـ یت، ت نشودیؤل به ریا معرفت عارفان تبدیشود در دن يم

محـروم   يجمـال الهـ   ي چشم انسان را از مشـاهده  يا پرده مثلانسان است که  ينفسان

ال .سازد يم دگاه ین ردّ دیو همچن قرآناز  يا هیر آین موضوع به تفسیاز ابا استفاده  يغزّ

ـ «ا یو » التدرکه االبصار« قرآناگر خداوند در ، او ي دهیبه عق .پردازد يمعتزله م » يلن تران

 گـردد  يت مـ یـ ؤاسـت کـه مـانع ر    ينفسـان  يهـا  ا و حجابیدن اینگفته است اشاره به 

  نائـل   تیـ در شب معـراج بـه مقـام رؤ    (ص)ر خداپیامبده دارد که یعقغزالی ، سان بدین

ـ و، )540، 1384، غزالـی ( بود شانیاهمراه با  يویدن يهارا حجابینشد ز در جهـان   يل

ذات خداونـد   ي مشـاهده ، ت کنـار خواهـد رفـت   ایمادّ ي آخرت که حجاب جسم و پرده

، 1386، غزالـی ( ل به مشـاهده خواهـد شـد   یرفان تبدخواهد بود و معرفت عا ریپذ امکان

249.(  
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  رؤیت با چشم سَر یا چشم سِرّ

ال به طـرح  ، ت خداوند در جهان آخرتیدر اثبات امکان رؤ ياز بحث طوالن پس يغزّ

ا یر خواهد بود به چشم سَخداوند ت یرؤ، ا در آخرتیآنکه: یا، پردازد يز مین پرسشک ی

را نشان دهد و روشن کند که  يغزّال ی اندیشهتواند  يم پرسشن یپاسخ به ا ؟دل چشمبا 

ا یشد یاند يم همچون عارفاندارد و او  چیرگیاو  يش کالمیاو بر گرا يش عرفانیا گرایآ

پاسـخ   پرسشن یبه ا يطور، يبا رند يغزّال ؟است ياشعر رات کالمهنوز در بند تفکّ، نه

، د به کالم اشـاعره نکنـد  یو خود را مق سازدز آشکار یخود را ن يش عرفانیتا گرا دهد يم

دارند امّا اهـل   يمختلف يها دگاهین باب دی: مردمان در ادهد ين گونه پاسخ میا، رو ازین

خداونـد   زیبـایی بـه   يورز ها ندارند و آن چنان مشـغول عشـق  دگاهیبه د يتوجّه بینش

 آهنـگ را یـ ز، ا چشـم یت دل است یرؤ له ندارند که محلأن مسیبه ا يههستند که توجّ

  باشد و چه دل. سّر چه محل آن چشمـ  و لذّت بردن از آن است زیبایی يمنان تماشامؤ

الی بحث در مورد رؤیت با چشم سَر یا چشم دل را بی  برآنسـت دانـد و  فایده مـی غزّ

 کند و تماشای زیبایی اوست. فرقی نمی چیزی که ارزش بحث دارد امکان رؤیت خداوند

الهی با چشم سَر رؤیت شود یا با چشم دل؛ امّا آنچه روشن است این است که  زیباییکه 

ی در آخرت معرفت تبـدیل بـه دیـدار    دل عارفان است ول، در دنیا محل معرفت خداوند

امّا چشم اخروی با چشم دنیـوی  ، خواهد شد و دیدار با چشم سَر تناسب بیشتری دارد

بیند ولی چشم اخروی بدون نیاز می» جهت«اشیا را در متفاوت خواهد بود. چشم دنیوی 

» جهـت «خداوند برای دیدن شـدن در  ، رو زینا، خداوند را رؤیت خواهد کرد، »جهت«به 

  .)590، 1383، (غزالی قرار نخواهد گرفت

ال معتقد است ، ا چشمیت در دل یدن قدرت رؤیبا اشاره به قدرت خداوند در آفر يغزّ

ز یبلکـه جـا  ، ا دل حکم شودیت در چشم یدن قدرت رؤیخداوند در آفر کوتاهید به ینبا

ن ایـ متـا   کوشـد  سـخت مـی   يند. غزّالیافریا چشم بین قدرت را در دل یاخداوند است 

 يمش سرانجام يدهد و آن دو را قابل جمع بداند ول يآشت کالمی خودو  نیدگاه عرفاید

 يشواهد ی پایهکه بر کنديهمانند اشاعره اقرار م سازد ويخود را آشکار م یيو تفکر نها

ت یـ قـدرت رؤ در آخـرت  از شرع و سنّت بر اهل سنّت و جماعت ظاهر شـده اسـت کـه    

ن ینظـر کـردن و در همـ    يت در معنـ یـ خواهد شد و لفظ رؤ خلقشم سَر خداوند در چ

، یغزالـ ( ست مگر بـه ضـرور  یآن است و گذر و عدول از ظاهر الفاظ روا ن يظاهر يمعنا

1384 ،546(.  
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ات یآ یظاهر مفهومداند و يرا روا نم قرآنات یل آیهمانند اشاعره تأو يغزّالسرانجام 

حاً اعالم یو صر دهديح میترج يعرفان يدهیخود را بر عق يکالم يدهیو عق پذیرديمرا 

نجاست که روش و یا .خواهد بودممکن  ت خداوند در آخرت با چشم سَریکند که رؤيم

  رد. یگيفاصله م يمولو ياو از روش و نگرش عرفان يعرفاننگرش 

  

  يمولو دیدگاه

یت خداوند از کـالم  ؤاشعري است ولي در موضوع ر، که در اصول کالمي مولوي با آن

مولوی دیدگاه عرفانی ندارد.  باوریت خداوند با چشم سَر ؤکند و به ر نمي پیرویاشاعره 

با دیدگاه کالمی او فـرق   رؤیت خداوند و ...، افعالخلق ، جبر و اختیار :چوندر مباحثی 

کند و ی عرفانی خود را بیان میدیدگاه و تجربه، دارد و او در تفسیر و تأویل این مباحث

  متاثر از کالم اشاعره نیست.

  

  ردّ امکان رؤیت خداوند با چشم سَر

هـو یـدرک    ال تدرکـه االبصـار و  «ی مولوی همانند معتزله و شیعه با اسـتناد بـه آیـه   

و معتقـد اسـت هـر چنـد صـنع و      کنـد  رؤیت خداوند با چشم سَر را انکـار مـی  » االبصار

. خداونـد حـاکم و   هـا پنهـان اسـت    ولی خود او از دیده، های خداوند آشکار است آفریده

ها از دیدن او ناتوان  بیند ولی دیده ها را می او دیده، رو ازین، هاست ی دیده محیط بر همه

  .هستند

  

  ازوست ها دیده همه و ها دیده ز پنهان
  

  آن آشکار صنعت پنهـانم آرزوسـت    
  

)441غزل، 1383، (مولوی  

  

شناسـند   موجودات عالم را می، عالم اضداد است و انسانها از طریق اضداد، عالم ماده

، ذات الهـی « هستند. ناتوانها از تشخیص آن  ولی چون نور خداوندی ضدّی ندارد چشم

ماند زیـرا در حقیقـت   تا ابد بر ما پنهان می، تمامی هستی امکانی است که حیات و روح

اوست. ذهن چون چیزی در اختیار ندارد تا آن را با حق تعالی مانند یا ضدَ ، هرچه هست

کند گوناگونی را درک می تهایو صور هاتواند او را ادراک کند و تنها شکلقرار دهد نمی

  .)194، 1378، (نیکلسون »شودکه حق تعالی در آن پدیدار می
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  نور حق را نیست ضدّی در وجود
  

  تا به ضد او را توان پــــیدا نمود  
  

ــ ــرم ابصــ ــهالجــ   ـارنا ال تدرکــ
  

  و هو یدرک بین تو از موسی و کُه  
  

)1137ب 1د ، 1375، (مولوی  

  

تا بتواند امور معنوي را مشاهده  که چشم سَر ارزش و اعتبار معنوي ندارد برآنستاو 

چشم سَر باشد حیوانات هـم بایـد    ااگر مشاهده بو کند. چشم سَر را حیوانات هم دارند 

یت خداوند کرامت خاصي را براي انسان بـه بـار   ؤصورت ربتوانند خدا را ببینند؛ در این

  نخواهد ساخت. » کرّمنا«نخواهد آورد و او را اشرف مخلوقات و صاحب لقب

  

  گــر بدیــدي چشــم ســـر اللّــه را
  

  بدیدي گاو و خــــر اللّـه را  پس   
  

  گر نبـودي حـسّ دیگـر مـر تـرا     
  

  جــز حـس حیوان ز بیرون هـوا   
  

  پـس بنــي آدم مکـرّم کــي بــدي  
  

  کي به حسّ مشترم محرم شـدي  
  

)65ب، 2د، 1375، (مولوي  

  

  کنـد و دیـدگاه هـر    هم به معتزله و هم به اشاعره حمله مـی ، له رؤیتأمولوی در مس

  را  نکشـد. چـون معتزلـه مخـالف رؤیـت خداونـد هسـتند آنـا        مـی دو فرقه را به چالش 

  کند. هر چند مولوی خودش نیز همانند معتزله رؤیت خداونـد بـا چشـم    کور خطاب می

  سَر را منکر است ولی مولوی بر خالف معتزله معتقـد بـه رؤیـت خداونـد بـا چشـم دل       

  مقـام رؤیـت خداونـد بـا      از لـذّت و ، رو زیـن ا .است که معتزله چنین امری را باور ندارند

  هـا امتنـاع رؤیـت پوردگـار را بـا      موالنـا در ایـن بیـت   « چشم سرّ محروم و کور هسـتند. 

، 1375، شهیدی( »ی معتزله استی اندیشهچشم حسی پذیرفته است و غرض او تخطئه

22(.  

دهـد و   حتّي اشـاعره را در صـف معتزلـه قـرار مـي     ، مولوي در موضوع رؤیت خداوند

گرفتار ، که اگر اشاعره هم اعتقاد به رؤیت خداوند با چشم سَر داشته باشندعقیده دارد 

ي شـهودي حـق بـا     امور محسوس و عقل مذموم هستند و از حقیقت رؤیـت و مشـاهده  

اگر سنّي و اشعري هم رؤیـت را بـا چشـم    «کند  چشم دل غفلت دارند. مولوي اشاره مي

امّا او نیز در حقیقت معتزلي اسـت و  ، حس ممکن بداند اگرچه ادّعاي راست دیني بکند

  .)353، 1380، (پورنامداریان »گرفتار حس ظاهر و محسوس است
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  اعتزال مذهب هســــت را حس چشم
  

  ی عقلــــست سـنّی در وصـال  دیده  
  

  هر که بیرون شد ز حس سنی ویست
  

  اهل بینش چشم عقل خوش پیسـت   
  

)61ب2د، 1375، (مولوی  

  

گونه که مـاه  در روز قیامت خداوند را خواهند دید همان مومناناشاعره معتقدند که 

خداوند را : او مولوی نیز چنین اعتقادی دارد .)7، 1367، (اشعریبینندرا در شب بدر می

امّا انسانها ، کند کند که از میان هزاران ستاره در شب تار نورافشانی میبه ماه تشبیه می

توانند این ماه بـدر را مشـاهده   های نفسانی میسهبا پاک ساختن دل خود از زنگار وسو

خداوند حایل  جمالبصیرت دل را کور کرده و بین دل و ماه ، اگر حجاب نفس اامّ، کنند

تفاوت دیدگاه مولـوی بـا   ، قرار بدین .مانع بصیرت و رؤیت خداوند خواهد شد، شده باشد

یت خداوند را با چشـم سَـر   رؤ، ت خداوند است و مولوی به هیچ وجهاشاعره در ابزار رؤی

او را از دیدگاه اشـاعره متمـایز و    و همین امر دیدگاه پذیرد نمیت دنیا و آخر، در الست

  سازد.متفاوت می

  

  دیگران میـــــان از پدیدست حق
  

  هــچو ماه اندر میـــــان اختران  
  

  دو ســـــر انگشت بر دو چشم نه
  

  هیـــچ بینی از جهان؟ انصاف ده  
  

  نبینی این جهان معدوم نیستگر 
  

  عیب جز انگشت نفس شوم نیست  
  

  تو ز چشم انگشـــت را بردار هین
  

  خواهی ببین مــی هرچه وانگهانی  
  

)1400ب 1د ، 1375، (مولوی  

  

داند. چشم حسّـی  ناتوان و نارسا از درک حقیقت می، مولوی چشم حسّی را محدود

فهـم و درک آن  ، رو ازین .حقیقت ندارد همانند کف دست است که امکان احاطه بر کل

ناقص است و ابزار مناسبی برای سنجش و فهم حقایق هستی نیسـت. در مقابـل چشـم    

ی ی حقایق را در خودش دارد و محل تجلّچشم دل همانند دریایی است که همه، حسّی

پـردازد و آن را نـه تنهـا    مولوی بـه نکـوهش چشـم حسّـی مـی      .و ظهور حقیقت است 

داند و فقـط  ناتوان مینیز بلکه در درک حقایق عالم ، داندی رؤیت خداوند نمیشایسته

به «داند.چشم سِرّ و نور درون انسان را مناسب درک امور غیبی و الیق رؤیت خداوند می

 "حـس دیگـر  "اعتقاد موالنا ورای عقل و حس امری هست که وی در مثنـوی از آن بـه   
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کنند موالنا ی ناسازگاری با عقل و حس انکار میبهانهکند و آنچه را معتزله به تعبیر می

و قول به رؤیت شمارد. درک تسبیح جمادات ی این حس دیگر قابل ادراک میبه وسیله

  .)449، 1372، کوب(زرّین »خداوند در قیامت از این جمله است

  

  بس و است دست کف همچون حس چشم
  

  ی او دسـترس  نیست کـف را بـر همـه     
  

  دیگـــر اسـت و کـف دگــر  ـم دریـا  چشـ 
  

  ری دریــا نگــ   کــف بهــل و زدیـــده     
  

)1269ب 3د ، 1375، (مولوی  

  

  محل رؤیت خداوند

، کـرده اسـت   خداوندی را مشاهده زیباییجان انسانها در روز الست  برآنست مولوی

بلکه از ازل بوده و تا ابد نیز ادامه خواهد ، رؤیت محدود به دنیا یا آخرت نیست، رو ازین

 تماشـا را  زیبـایی خـدایی  چون جان انسان در روز الست  )132، 1379، (مشیّدی یافت

در دنیا همواره مشـتاق  ، مینلذّت این دیدار در جان او باقی مانده است و برای ه، کرده

وق دیدار را از دل برخی از مادی و زنگار نفسانی ش سرگرمیهایامّا ، اوست زیباییدیدار 

اسـت و   زیبـایی اولیا و عارفان هنوز مشـتاق آن  ، یامبرانپها زدوده است ولی جان انسان

کران است همتاست و چون جمال بیجان آنان با چشم دل در دنیا ناظر بدان جمال بی

، 1389، (محرمـی  کنـد کاهد بلکه آن را افـزون مـی  نه تنها از شوق دیدار نمیدرک آن 

174(.  

در این دنیا  .است سِرّ بودهرؤیت با چشم ، نداشتر وجود چون در روز الست چشم سَ

در دنیا ، سان بدین .هستند انسانها مشتاق دیدار مجددباز ، ی آشنایی قبلیبه سابقهنیز 

ر افتند و در کنار هبه یاد دیدار نخستین می، کنند ی می وقتی صنع خداوندی را مشاهده

از هـر   پـیش میزان صـیقلی دل افـزایش یابـد     کنند. اگرصنعی صانع را هم مشاهده می

  غیر از خداوند دیّاری را نخواهند دید.، خواهند کرد و در هستی صانع را مشاهده، صنعی

  

  آن شود شاد از نشـان کـو دیـد شـاه    
  

ــ   ــاه چـ ــد انتبـ ــد او را نباشـ   ون ندیـ
  

  روح آن کــس کــو بــه هنگــام الســت
  

  مست و خویش بی شد و خویش ربّ دید  
  

  او شناسد بـوی مـی کـو مـی بخـورد     
  

  کرد بوی داند چه می او نخــــورد چون  
  

)1666ب 2د ، 1375، (مولوی  
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در این دنیا خداوند را با چشم دل دید زیـرا چشـم او از    پیامبر(ص) برآنستمولوی 

توانایی هم جبرئیل حتی مشاهده کرد  اوداشت. آنچه را » مازاغ«ی دیدن غیر خدا سرمه

به رسول خداوند مقام شاهد بخشیده شد زیرا بـا  ، ازین رهگذر، ی آن را نداشتمشاهده

  دنیوی بود. زندگیچشم دل ناظر و شاهد خداوند در 

  

  زان محمــد شــافع هــر داغ بــود
  

  که ز جز حق چشم او مازاغ بود  
  

  در شب دنیا که محجوبست شید
  

  ق بود و زو بـودش امیـد  ناظر ح  
  

  یافت سرمه شمچش دو نرح الم از
  

  برنتافــترئیـل آن  دیـد آنـچ جب    
  

)2860ب 6د ، 1375، (مولوی  

  

  ردّ امکان رؤیت با چشم سَر

ی امور غیبی را ندارد مشاهده تواناییداند که مادی میمولوی چشم سَر را از حواس 

نما و امور نیستامور غیبی هست است.  آناصل و امور مادی فرع ، حال آنکه امور غیبی

ی حقایق غیبی را نـدارد  توانایی مشاهدهچشم حسّی  . چوننماستنیست هست، نیعی

  کند.بر این حسّ مادّی تجلی نمی نیز خداوند وشود ی کرامت انسانی نمیمایهپس 

  

  است مظهر حس آن بر حق که حسي آن
  

  نیست حس این جهان آن دیگـر اسـت    
  

ــس ح ــور  ح ــدي آن ص ــر بدی ــوان گ   ی
  

ـ    ــ ــت بـ ــد وقـ ــربایزیـ ــاو و خـ   ودي گـ
  

)2206ب، 6د، 1375، (مولوي  

  

ها خیلـی  خداوند با آنکه برای چشم حسّی دریافتنی نیست ولی به جان و دل انسان

چشـم  ، رو ازین .تواند دریابد ها می را فقط حسّ باطنی انسان نزدیکیاست و این  نزدیک

ولی چشم دل همیشه نـاظر بـه نـور خداونـدی     ، ی جمال خداوند محرومسَر از مشاهده

  است.

  

  است کسي حاکم همه بر حقیقت پس
  

  که قریبست او اگـر محسوس نیسـت   
  

  ـدر مکمنــي هــت او محســوس انــ  
  

  س ایـن خانـه نـی   لیک محسوس حـ   
  

)2206ب، 6د، 1375، (مولوي  
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  تفسیر عرفانی رؤیت خداوند

که در آن ، بر حواس ظاهري افزونعقیده دارد: انسان ، نرفااي عهمانند همه، مولوي

دیگري نیز دارد که مختصّ انسان اسـت.  حواس باطني ، حیوانات است مشترک با سایر

، تواند خداوند را مشاهده کند. این حواس عبارتند از: عقلانسان از طریق این حواس مي

از دیدگاه مولوي چون معتزلـه و اشـاعره    .)118، 1375، (شهیدي سرّ و خفي، روح، دل

ان رؤیـت  معتزله امکـ ، خبرندگرفتار حواس ظاهري هستند و از حواس باطني انسان بي

ــرت   ــا و آخ ــد را در دنی ــت خدا  ، خداون ــان رؤی ــاعره امک ــد و اش ــار  را ون ــا انک در دنی

کند؛ بلکه بر این نظر است که اگر انسان پیروی مولوی رؤیت حق را انکار نمی«کنند. مي

تواند حتی در تعالی را میخدای، ی جاندیده، هوا و هوس نکند بر خالف اعتقاد معتزله

  .)125، 1379، (مشیّدی »این جهان ببیند

بند امور ظاهري باقي مانده و از آن گذر نکرده و به  مولوي معتقد است کساني که در

قدرت درک و فهم حقیقت رؤیت خداونـد را ندارنـد   ، اند نبرده کنه و باطن امور عالم پي

 اند توانایي وکرده بلکه کساني که از صورت فراتر رفته و حقیقت را بدون صورت مشاهده

صورت خداوند را جز با گذر حق اظهار نظر در مورد رؤیت خداوند را دارند زیرا صورت بي

که تـرک  ، فقط اهل معرفت توان مشاهد کرد.کردن از ظاهر و نادیده گرفتن صورت نمي

در مورد مرئي بودن یا نبودن و توانند مفهوم حقیقي رؤیت را دریابند مي، اندصورت کرده

  اظهار نظر کنند.خداوند و کیفیت آن 

  

ــ  ــا مصـ ــت نـ ــوّر گفتنـ ــا مصـ   ـوّر یـ
  

ــل آمـــد بـــي ز    ــتنتباطـ   ورت رسـ
  

  نامصــوّر یــا مصــوّر پــیش اوســت    
  

  پوست ز شد بیرون و است مغز همه کو  
  

)67ب، 2د، 1375، (مولوي  

  

ت را یکند. او رؤير میت خداوند تفسیت را ناظر بودن انسان بر لطف و عنایرؤ يمولو

ت یـ ان لطف و عنایسر يمشاهده يداند بلکه به معنير نمسَ دن ذات خداوند با چشمید

ن مشاهده انسان را اشرف مخلوقات و وجود نادان و ناتوان یداند. ايم يخداوند در هست

ت و یـ تا به خود ننگرم بـه عنا  يدیامّا چون نظرم را گردان« سازد.ياو را آگاه و توانمند م

، چاره باشمیچرا ب، ف باشمیچرا ضع "ةبّها ناظرر يال ةومئذٍ ناضریوجوهٌ "لطف تو نگرم که

  .)8، 1379، يمولو( »نباشم يچرا آن دم، باشم يچرا آدم، گر نباشمچرا چاره
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خداوند را » دیه من حبل الوریو نحن اقربُ ال« يمهیکر يهیاز آ يریپذریبا تأث يمولو

چشم انسـانها  ، خداوند يکیداند امّا از شدّت نزديموجودات م يو حاکم بر همه نزدیک

شـود ضـعف   يحق مـ  نزدیکیآنچه سبب محسوس نشدن  او را ندارد. يمشاهده یيتوانا

را  يلمس و فهم امور معنـو  یيتوانا انسان يحواس ظاهر رایز انسان است يادراک مادّ

 يجسم و جان است ول نزدیکیو در کنار هم بودن خالق و مخلوق همانند  نزدیکی .ندارد

جان را نـدارد هرچنـد کـه     يمشاهده یيتوانا يند ولیبيکه جسم را مچشم ظاهر با آن

ـ ، وجود نـدارد  ااند که امکان جدا پنداشتن آنهوستهیجسم و جان آن چنان به هم پ  يول

ـ  یر قابـل مشـاهده ن  جسم است با چشم سَ زندگیجان که اصل و   يمـاورا  يسـت و حسّ

  او را دارد.جمال  يقدرت درک و تماشا يحسّ مادّ

  

  تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
  

  لیک کس را دیدِ جان دستور نیست  
  

)8ب، 1د، 1375، (مولوي  

  

و بـه آتـش    پاک سـازد  خودهرکس زنگار هوی و هوس را از جان ، از دیدگاه مولوی

تواند در این دنیا تجلی حق را در می، شودفانی ی خداوند تجلی الهی بسوزد و در اراده

طـرف رو  هـر  چنانچه رسول خـدا چنـین صـفتی داشـتند و بـه      ، خود مشاهده کنددل 

انسان تا با آتش تجلی نسوزد و در میان آتـش  «.کردنداللّه را مشاهده میوجه آوردند یم

  .)1042، 1374، (انقروی »رسدالیقین و رؤیت حق نمیعشق پخته نشود به عین

  

  چون محمد پاک شد زیـن نار و دود
  

ــودرو کـــرد وجــههـــر کجــا    ــه ب   اللّ
  

  ی بــدخواه را ی وسوســهچــون رفیقــ
  

ــ   ــه را کـ ــم وجــــه اللّـ   ی بـــدانی ثـ
  

  ـنه فـتح بـاب  شد ز سیــ هر که را با
  

ــاب    ــر چــرخ دل صــد آفت ــد او ب   بین
  

)1396ب1د ، 1375، (مولوی  

  

  

  يریگ جهینت

 يغزّالدگاه ید يکالم گرایش يولهم متکلم و هم عارفند  يمولوو  يامام محمّد غزّال

 ی دیـدگاه عرفـان  ي صـبغه امّـا  ، اوست يدگاه عرفانیغالب بر د او از کالم اشاعره پیرویو 
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با دل در دنیا قبـول دارد  را  غزالی معرفت خداوند .ستاو يغالب بر مشرب کالم يمولو

حکـم   سرانجام، کالمی و عرفانیمختلف  يهادگاهیو اشاره به د يطوالن بعد از بحث ولی

ـ ، کـرد خواهنـد  مشاهده با چشم سَر خداوند را در قیامت دهد که مؤمنان يم چشـم   اامّ

بیند و خداوند نیز برای دیده شـدن در  کیف میاخروی با چشم دنیوی تفاوت دارد و بی

ث یحـد عقلـي و  ، يل قرآنین موضوع از سه دلیاثبات ا ياو برا واقع نخواهد شد. »جهت«

، ردیـ گ يتعلّق م يو رؤیت بر امر وجود خداوند وجود دارد يغزالاز نظر  کند.ياستفاده م

ال تدرکه االبصار «ي  او آیه يدهیگیرد. به عق هم تعلق مي خداوندرؤیت بر وجود ، رو ازین

وجـوه یومئـذ   «ي  مربوط به ندیده شدن خداوند در دنیاسـت و آیـه  » و هو یدرك االبصار

 ي هیر آیدر تفس است.ن رؤیت خداوند در جهان آخرت بیانگر امکا» ةالي ربّها ناظر ةناضر

ر یرا نظر کـردن انسـان در وجـه خداونـد تفسـ     » ةادیز» «ةادیو ز ين احسنو الحسنیللّذ«

انّکم لتـرون  «ثیامت به حدیت خداوند در روز قیاثبات رؤ يبرا ين غزّالیهمچن. دکن يم

ت ت را اثبایتا امکان رؤ دیجوياستناد م »ربَّکم کما ترون هذا القمر ال تضامون في رؤیته

الین يکند. با آنکه مولو امّا اعتقاد او رنگ کالم ، ت خداوند اعتقاد داردیبه رؤ يز مانند غزّ

ات یـ بـر گرفتـه از تجرب  بلکـه  سـت  ین و استدالل هم نیبر براه يو مبتناشاعره را ندارد 

دیـدگاه عرفـانی مولـوی در رؤیـت      اسـت. م یکر قرآنات یاو از آ ير عرفانیو تفس يعرفان

شبیه دیدگاه غزالی اسـت ولـی در بحـث    ، با اندکی تفاوت، دل در دنیا خداوند با چشم

ت یـ امکـان رؤ  ي. مولـو تفـاوت اساسـی دارد   غزالیرؤیت خداوند با چشم سَر با دیدگاه 

ـ امّـا رؤ ، کنـد يا و هم در جهـان آخـرت ردّ مـ   ین دنیبا چشم سَر هم در ارا خداوند  ت ی

نیـز   يحواس بـاطن ، یبر حواس ظاهر نافزوخداوند را قبول دارد. او معتقد است انسان 

شـدن او گشـته اسـت.    مخلوقات سبب کرامت انسان و اشرف  ين حواس باطنیو ا دارد

قـت  یت حقیرؤ پس ؛خود مشاهده خواهد کرد يباطنن حواس یانسان خداوند را هم با ا

انسانها با ست بلکه یت مختص آخرت نین رؤی. اامّا نه با چشم سَر بلکه با چشم سِرّ، دارد

منان با ؤز میا نین دنیدر هماند و خداوند را مشاهده کرده زیباییچشم دل در روز الست 

 ي از مسـاله  ير مولـو یتفس، سان بدین .کننديصانع را مشاهده م، قبل از صنع، چشم دل

 ریاز تفسـ  و متمـایز  متفاوتو ، نزدیک به دیدگاه و تفسیر عرفانی غزالیو  يعرفان، تیرؤ

  است. يامام محمّد غزّال کالمی
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