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  )ع(كالم امام علي  نفي رؤيت بصري، و اثبات درك قلبي خدا در

  *صمد عبداللهي عابد

  چكيده
انسان براساس فطرت خويش هميشه درپي رسيدن به خداي خويش است و نتيجة 

وجوها گاه به انحراف در شناخت معبود خود منجر شده است و او آن را  اين جست  
همانند موجودات جسماني تلقي كرده است كـه اعضـاي جسـماني دارد و قابـل     

، رؤيت خدا با چشم سر محال دانسـته شـده اسـت و    قرآن كريمدر . رؤيت است
) ع(  اند كه سـخنان حضـرت اميـر     درجهت تبيين آن، بياناتي فرموده) ع(   معصومين

هـاي خـود، درك    در برخي از فرموده) ع(  علي. درميان آنها درخشش خاصي دارد
. خدا را با حواس منتفي دانسته است، چه از طريق چشم باشد و چه با حواس ديگر

اند  اه نيز به مصداق اعالي درك اشاره كرده و رؤيت بصري خدا را محال دانستهگ
در ) ع(  حضرت اميـر . تواند دليلي بر انكارش باشد اند كه نديدن خدا نمي ولي گفته
بر رد امكان رؤيت بصري، رؤيت و درك قلبـي   عالوه ،خوداي از بيانات  مجموعه

تعالي است، منتفي اما درك قلبـي   باريرا هم كه مقصود از آن، رسيدن به كنه ذات 
انـد؛ كـه    او با حقايق ايمان، برهان و دليل و علم و قدرتش را گاه ممكـن دانسـته  

تفاوت اين دو ديدگاه اخير در اين است كه در اولي درك ذات خـدا منتفـي و در   
 .تعالي با آثار و صفاتش ممكن دانسته شده است دومي درك باري

  .، حقيقت ايمان)ع(  ت بصري، درك قلبي، عليخدا، رؤي :ها هكليدواژ
  

  مقدمه. 1
هـا از بـدو خلقـت     انسان. ازجمله فطريات آدمي، تمايل به شناخت مبدأ آفرينش است
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هاي خود دربارة خالق خود بوده و در اين مسير  هميشه درپي يافتن پاسخ براي پرسش
سفه، با استفاده از   انديشمندان و فالبرخي از . اند  به بعضي نتايج مثبت و منفي نيز رسيده

اند و برخي ديگر گمراه شده و   دست آورده عقل خدادادي، معرفتي درخصوص خدا به
. انـد   قائـل شـده  ... خالق خود را همانند خود، جسم دانسته و برايش گوش و چشم و 

در رأس اين كتـب،   قرآنتعاليم آسماني در معرفي صحيح خدا نقشي اساسي دارند و 
، عالم اسـت  قرآنخداي . كند دور از انحرافات معرفي مي اي صحيح و به  گونه خدا را به

همراه ظلم نيسـت، بصـير    است اما قدرتش به ولي علمش مسبوق به جهل نيست، قادر
است ليكن بينابودنش به داشتن چشم ظاهري نياز نـدارد، و سـميع اسـت امـا الزمـة      

، خدا قابل درك بصري نيست قرآندر فرهنگ  .شنوابودنش، داشتن ابزار شنوايي نيست
با وجود اين، برخي مسلمانان نيـز  ). 103 /انعام( كند ها را درك مي  و او است كه چشم

جهت تفسير ناصحيح بعضي آيات و تمسك به ظاهر برخي روايات، قائل به رؤيـت   به
مـاده و   اينكـه خـدا را مجـرد از    گروه سوم با. اند معروف »مجسمه«خدا هستند كه به 
ج : ق 1411فخر رازي، ( توان ديد مياند، معتقدند كه خدا را در آخرت   جسميت دانسته

  .)200، ص 30
در اين مقاله، بدون شرح تفصيلي آراي متكلمين و بحث دربارة ادلـة هـر كـدام از    

ــ كه سخنش مبناي همة فرق اسالمي  )ع(  الموحدين  آنها، اين موضوع از ديدگاه مولي
  :گويد الحديد در اين زمينه مي ابي ابن. شود بررسي ميــ  است

شـناخته نشـده و كلمـات    ) ع(  عدل و مباحث شريف الهي جز از كالم علي توحيد و
اصوالً هرگـز ايـن   . كند نميچيز از اين حقايق را تبيين  هيچـ غير از او  بزرگان صحابه

كردند و اين فضيلت  مين كرد؛ چراكه اگر چنين بود، بيا نميمفاهيم به فكر آنها خطور 
  )346، ص 6ج : ق 1379الحديد،   ابي ابن( .است )ع(  من، بزرگترين فضايل علي به نظر
هاي مختلـف، رؤيـت خـدا را      در بحث از اوصاف الهي، به گونه) ع(  حضرت امير

در برخـي از  . اند بودن درك خدا با حواس اشاره كرده منتفي دانسته و گاه به غيرممكن
، احاطة بصري و قلبي بر خدا و در بعضي ديگر رؤيت بصـري  )ع(  حضرتبيانات آن 

تعالي نفي و بر درك قلبي پروردگار تأكيد و به كيفيت رؤيت خدا اشاره و گاهي  باري
  .نيز رؤيت بصري خدا محال دانسته شده است

 
  معناي رؤيت و نظر. 2
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  :است نوع چند بر ،»مرئي ادراك« معني به رؤيت،
  ؛)6 /تكاثر( »الجحيم  لترونّ« آية مثل حواس، با رؤيت. 1
 مـن  قبيله و هو يراكم إنّه... « يةحواس، مثل آ يمجرا يبدون حواس و جار يترؤ. 2
  ندارند؛ را خدا حسي رؤيت توان حواس چراكه، )27/ اعراف( »... الترونهم حيث
  تخيل؛ و توهم با رؤيت. 3
  ؛)48/ انفال( »... الترون ما اري إنّي... « يةبا تفكر، مثل آ يترؤ. 4
 1416 اصـفهاني، راغب ( )11 /نجم( »راي ما الفؤاد كذب ما« آية مثل عقلي، رؤيت. 5

  )»رأي« واژة ذيل: ق
 گاهي. است »آن رؤيت و ادراك براي بصيرت و چشم گرداندن« معناي به »نظر« اما

  .است تأمل و فحص از حاصل معرفت گاهي و دقّت و تأمل و تدبر آن، از مراد نيز
نظر  يبرا يا ، نمونه...) بعـضٍ  إلي بعضهم نّظر سورةٌ انزلت ما إذا و( توبه سورة 127 آية

 تأمـل  و دقـت  بـراي  مثـالي ، )لغد قدمت ما نفس لتنظر و(حشر  ةسور 18 يةبا چشم و آ
  )»نظر« واژة ذيل: ش 1361 قرشي، و ق 1416 اصفهاني،راغب ( .است
 

  با حواسبودن درك خدا  غيرممكن. 3
در برخي سخنان خود، درك خدا با حواس انساني را محال دانسته و ) ع(  حضرت امير

هرگونه وصفي از اوصاف مادي و جسماني از خدا را نفي كرده است؛ چراكه بسـياري  
شوند و خدا را با اوصـاف مخلوقـات در    مردم در راه معرفت خدا، گرفتار تشبيه مي از

  ):212 /7: ش 1385مكارم شيرازي، ( باهي بزرگ استكنند كه اشت ذهن خود تصور مي
  ... فتمسه  االيدي  التلمسه و فتحسه، الحواس  التدركه

تواند او را درك و لـذا صـورتي از او تصـور كنـد؛ حـواس از       فكرهاي تيزبين نمي
، خطبـة  البالغه نهج( ... كردن او ناتوان است ها از لمس كردن او عاجز و دست احساس

186(  

  :فرمايند در بيان مشابهي مي) ع(  حضرت علي
  ... بالناس اليقاس و بالحواس، اليدرك

توضيح اينكه قلمروي حواس انسان، اجسام مادي است؛ بنابراين، ذات پـاكي كـه     
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شود و آنها كه معتقدند خدا در  مافوق جهان ماده است، جز با عقل و انديشه درك نمي
  .اند شود، آلوده به شرك يدنيا و يا آخرت با اين چشم ديده م

 ينكـه صفات خدا است؛ و آن ا ةدربار ياصل كل يك يانگرب ،»بالناس اليقاس« جملة
و  يكرد، چراكه سبب گمراه يسهصفات او را با صفات مخلوق مقا يدمورد نبا يچدر ه

  :آمده است البالغه نهجاول  ةهمان است كه در خطب ينضاللت است و ا
    ←   عنه الصفات نفي له االخالص كمال

 
  نفي درك بصري خدا. 4

  :فرمايند مي البالغه نهج 160در خطبة ) ع(  حضرت علي
  ... االبصار   يدركك بصرٌ ادركت  ينته اليك نظرٌ، و لم  لم

اشاره به اين است كه نه علم و دانش انسان به ذات پاك او » نظرٌ إليك ينته  لم«جملة   
بينـد،   ــ و نه چشم ظاهر، او را مـي  ذاتش نامحدود است ــ چراكه كند احاطه پيدا مي

بينـد و   هـا را مـي   چراكه نه جسم است نه جهت دارد و نه رنگ؛ ولي او گردش چشم
اين عبارت ). 216 /6: ش 1383مكارم شيرازي، ( كند ترين اعمال را حساب مي كوچك

جعفـري،  ( به بعضي از علل ناتواني بشر از درك كنه عظمـت خداونـدي اشـاره دارد   
  ).133 /26: ش 1376

  :فرمايد نيز مي 185در خطبة ) ع( حضرت امير
 بل األوهام،  به تحط  لم... و النّواظر،  التراه و المشاهد،  التحويه و الشّواهد،  التدركه الذي  الحمدهللا
 هـا  مكان و نكنند، درك را او حواس، كه است سزا را خداوندي ستايش ... لهابها تجلّي

 ندارند، احاطه او ذات بر ها انديشه و فكرها...  ننگرند را او ديدگان نگيرند، دربر را او
  ... است كرده تجلّي آنها بر خود عظمت آثار با كه

بيند نه حواس  نه چشم او را مي: كند اين اوصاف، شائبة جسميت را از خدا نفي مي
اين . سازد كنند، نه مكاني دارد و نه چيزي او را مستور و پنهان مي ديگر او را درك مي

كشـد كـه بـه     خط بطـالن مـي  » مجسمه«است، بر عقيدة  قرآناوصاف كه برگرفته از 
مكارم ( .كند آنها را از تعليمات اسالم مشخص ميجسميت خدا قائل بودند و بيگانگي 

  )143 -  142 /7: ش 1385شيرازي، 
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  :آمده است البالغه نهج 109در خطبة 
 »العيـون   تـرك   لم« به ريتعب   .خلقك من الواصفين  قبل كنت بل عنك، فتخبر العيون  ترك  لم
 اوصاف بخواهند و يشو دهيد تا جسم، نه يا  بوده مخلوق نه تو كه است نيا به اشاره

 كه ييخدا رايز ؛  است علت ةمنزل به بعد ةجمل. كنند انيب مشاهده و تيرؤ قيازطر را تو
 مركـز  و اسـت  حـادث  جسم، رايز باشد، جسم ستين ممكن هرگز است، بوده ازل از

 شود، يم انيب خدا پاك ذات يبرا ياوصاف اگر و ستين مشاهده قابل نيبنابرا و حوادث
ـ پ اي است دهيرس آن به استدالالت قيازطر عقل كه است آن حكم به  كتـب  در امبراني

  )559 /4: ش 1381 ،يرازيشمكارم ( .اند آورده ما يبرا را آن يآسمان
  :نيز آمده است 4در خطبة 

   ... يبصـره  أثبتـه  مـن  القلـب  و تنكـره،  يـره  مـن  فالعـين  البصـير،  عـين  علي امتنع و... 
ها توانايي مشاهدة جمالش را ندارند؛ چراكه مشـاهدة حسـي، ويـژة     ترين ديده تيزبين

مثال او نه جسـم   كه ذات بي جسم و جسمانيت و فرع بر مكان و جهت است، درحالي
است نه جسماني، نه مكان دارد نه جهت، بلكه پاك و منزه از همـة ايـن عـوارض و    

  :تآمده اس قرآنگونه كه در  نقائص است، همان
    ...االبصار  االبصار و هو يدرك التدركه

(...  »... اليك انظر ارني رب... « ةبا جمل لياسرائ يبن يازسو) ع(  يموس كه يهنگام و  
كـرد، بـا    يدرخواست شهود حس...) تا بر تو بنگرم  يخود را به من بنما! پروردگارا

 در و شـد  مواجه) 143 /اعراف...) ( ديد ينخواه مرا هرگز(...  »... تراني لن... «خطاب 
 و خورد كوه بر ميعظ يا  صاعقه صورت به پروردگار ةجلو از يكوچك پرتو ان،يم نيا

ـ  و افتادنـد  خاك بر ارانشي و) ع(  يموس و ساخت يمتالش هم از كبارهي را آن  يوقت
 :كرد عرض آمد، هوش به) ع(  يموس

    .المؤمنين  اول انا و اليك تبت سبحانك... 

ـ  در، )... يـره  لم من فالعين( يبعد يها جمله در) ع(  ريام حضرت   ـ گ جـه ينت كي  يري
ـ ا وجـود  با يمنصف و آگاه انسان چيه كه كنند يم انيب روشن ـ دال همـه  ني  روشـن  لي

ـ  ةمشاهد ةرياز دا كه هرچند كند انكار را او پاك ذات تواند ينم ـ ب يحس . اسـت  روني
 ةگرچه براساس خطب ؛يقلب ةمشاهد ياو را داشته باشند، حت ةانتظار مشاهد ديمؤمنان نبا

اسـما و   ةمشـاهد  زيمشاهده ن نيا يدرك كرد، ول توان يم مانيا قي، خدا را با حقا179
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 نيبرتر بلكه يعاد يها انسان تنها نه مرحله نيا در و ذاتكنه  ةصفات است نه مشاهد
 كـه  آنچنـان  را تـو هرگـز  ( »معرفتـك  حـق  عرفناك ما« ةنغم زين خلقت عالم تيشخص

 ،يرازيشـ مكارم ( .دهند يم سر) 292 /69: ق 1405 ،يمجلس( )ميا نشناخته ،يا ستهيشا
  )552 -  551 /2: ش 1379

ها باشد؛ يعني چنين نيست كه  تواند مالك واقعيت ساختمان حواس طبيعي انسان نمي
ريافـت كـرد و   هر چيزي كه واقعيت داشته باشد، بايد بتوان آن را با حـواس طبيعـي د  

عنـوان واقعيـت نشـان داد،     برعكس چنين نيست كه هر چيزي را كه حـواس آن را بـه  
ها با حواس اثبات   اما دليل اينكه چرا ضروري نيست وجود واقعيت. واقعيت داشته باشد

ها قابل ارتباط  يك از حواس و آزمايشگاه شود، علم ما به هزاران واقعيت است كه با هيچ
  :مانندمستقيم نيست، 

بيني اسـت و   ت كه منشأ انتزاع قوانين علمي و جهانعواقعيت نظم در جهان طبي. 1
تواند در آن ترديد كند؛ با اين حال ما از واقعيت نظم چيزي جـز تشـابه    كس نمي هيچ

بينيم تحول نطفة انسان در جنين به حـال ديگـر    بينيم، مثالً آنچه را كه مي ها نمي جريان
كـار   ها مشابه يكديگر است، مگر عوارض ديگـري در   همة نطفهاست و اين تحول در 

بينيم، اين است كه هر يك در درجة معينـي از حـرارت    باشد، و آنچه كه از فلزات مي
عنوان نظم در ماوراي تشابه كه مستقالً منشأ قانون باشد، با  شوند، اما حقيقتي به ميذوب 
  .شود ها ديده نمي  يك از حواس و آزمايشگاه هيچ

شـوند؛ ماننـد    عنوان قوانين كلي تلقي مي روابط قانوني ميان قضاياي كليه كه به. 2
يك از حـواس و   كه با هيچ» عليت«رابطة ضروري عليت ميان علت و معلول در قانون 

كردن نيست، يا روابط اصول و قضاياي رياضـي مثـل    ها قابل ديدن و لمس  آزمايشگاه
عنوان يك نمود انعكاسي حتي  ن را در ذهن خود بهتوان حقيقت رابطة آ ضربدر كه نمي

  .عنوان يك تأثر قابل لمس، درك و لمس كرد به
وجه بـا حـواس و    هيچ آورند و به استعدادهايي كه اشيا را از بالقوه به بالفعل مي. 3

وجـود   ابزار شناخت قابل تماس نيستند؛ مثل اينكه هر چيزي از علت خاص خـود بـه  
  .آيد نه از درخت آلو وجود مي درخت سيب به آيد، مثالً سيب از مي

هـا و اسـتعدادهاي روانـي يـا خـود روان، مـن،         ها و پديده يك از فعاليت هيچ. 4
  .وجه قابل مشاهدة حسي نيستند هيچ شخصيت، خود و غيره به
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عنوان واقعيت نشان  اما در اين باره كه چنين نيست هر چيزي را كه حواس آن را به
هاي فراواني وجود دارد مثل رؤيت سـراب   واقعيت داشته باشد، مثال بدهد، حتماً بايد
شاخه با شتاب، رؤيت اتصال  هنگام چرخيدن پنكة سه زار، رؤيت دايره به در زمين شوره

توان گفت در همـة مـوارد    طور كلي مي كه به... هاي دوردست،  آسمان با زمين در افق
كنيم، يا كيفيـت و   عدومي را موجود ميسازيم و يا م تجسيم، يا موجودي را معدوم مي

  .كنيم كميت موجودي را به كيفيت و كميت ديگري تبديل مي
حال با اين وضعي كه در حواس خود داريم، چقدر ناروا و نامنطق است كه مالك 

  )80 -  77 /10: ش 1361جعفري، ( !واقعيت را حواس قرار دهيم
رواياتي كه اهل سنت دربارة رؤيت نيز در تشبيه جالبي در پاسخ به ) ع(  امام صادق
  :كنند، فرمود خدا نقل مي

كرسي جزئي از هفتاد جزء نـور   خورشيد جزئي از هفتاد جزء نور كرسي است، و
عرش است و عرش جزئي از هفتاد جزء نور حجاب است و حجاب جزئـي از هفتـاد   

گويند، بـه   ت ميتوان ديد، اگر راس كنند خدا را مي اينها كه ادعا مي. جزء نور سرّ است
كه ابر روي آن نباشد، پـر   قرص خورشيد نگاه كنند و چشم خود را از نور آن درحالي

  )108: تا ، بي؛ صدوق98 /1: ش 1363كليني، ( .كنند
موجودات اين عـالم هسـتي    منظور اين است كه خورشيد با همة عظمتش، يكي از

خـود ببينـد، چگونـه     كوچك را بـا چشـم   است؛ انسان كه توانايي ندارد اين موجود
تواند انتظار داشته باشد ذات پروردگار را مشاهده كند؟ و اين شبيه همان است كـه   مي

اسرائيل و اصابت صاعقه به كـوه، و   و بني) ع(  در آيات سورة اعراف در داستان موسي
مكـارم  ( .اسرائيل از مشاهدة اين جرقة كوچك عـالم هسـتي آمـده اسـت     ناتواني بني
  )239 /4: ش 1373 شيرازي،

 24 توحيدحديث، صدوق در  34 بحارمجلسي در : احاديث در اين زمينه زياد است
در خطبة ) ع(  حضرت علي. اند حديث متذكر شده 12 اصول كافيحديث، و كليني در 

  :فرمايند نيز مي 152
 چيز آشكارتر اسـت، ايـن   همهدليل اينكه خدا از    .البلطافةٍ والباطن ه،يالبرو الظاهر... 

است كه آثارش سراسر جهان را پر كرده و جهان پرتويي از جمال و جالل او است و 
او پنهان است، نه مانند اشياي كوچك و بسيار لطيف مانند هوا بلكه به اين معنـي كـه   

  )47 /3: ش 1383مكارم شيرازي، ( .برد خرد به كنه ذاتش پي نمي
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ـ د نكـه يا بـدون  معـروف « را خدا هم 183 و 90 يها خطبه در) ع(  يعل  شـود  دهي
ـ كـه د  زياز هر چ يول شود ينم دهياو د يعني كند؛ يم يمعرف) هيررويغ من المعروف(  دهي
 دهد يم خبر او وجود از يهست نظام در يشمار يب ليدال و است تر شده شناخته شود، يم
  )636 /3: ش 1380 همان،( .سازد يم رهنمون ذاتش به را ما ،يانفس و يآفاق اتيآ و

  :كنند يم استدالل نيچن خدا تيرؤ ينف يبرا ،ييپرمعنا ثيحد در زين) ع(  جواد امام
تر است؛ چراكه انسان گـاه شـهرهايي را كـه     ها دقيق هاي انساني از ديد چشم انديشه

، بـه قـوت انديشـه    )»هنـد « و» سـند «ماننـد  ( هرگز نديده و در آن وارد نشده است
ها قادر بر كنه ذات  كه انديشه حال، هنگاميتواند در ذهن خود حاضر كند؛ با اين  مي

؛ 113 /13: تـا  صدوق، بـي ( ها توان اين كار را دارد؟ پروردگار نيست، چگونه چشم
  )12316، حديث 3600 /8: ش 1377شهري،  محمدي ري

  نفي احاطة بصري و قلبي خدا .5
نفي درك بصري خدا، درك و احاطة قلبـي نيـز    ، عالوه بر)ع(  در بيانات حضرت علي

  :فرمايند مي 85در خطبة ) ع(  حضرتآن . نفي شده است
  .االبصار والقلوب  التحيط به

هـا و نورهـا و    انسان با چشم، رنگ: بيند، روشن است ها او را نمي  دليل اينكه چشم  
و جسم زمان و بيند، و چون رنگ و نور از خواص جسم است  تبع آنها اجسام را مي به

 .الوجودبودن است و خدا برتر از آن است مكان و اجزا دارد، نتيجة آن، نيازمند و ممكن
 /4: ش 1373 ←؛ نيـز  105/ 1: ش 1379و  486 /3: ش 1380مكارم شـيرازي،   ←(

232  - 251(  
خاطر آن است كه كنـه ذاتـش نامحـدود     ها به ذات پاك او، به  اما عدم احاطة عقل

محدود، قادر به درك نامحدود نيست؛ به همين دليل، علم مـا بـه ذات و   است و عقل 
  .صفاتش، اجمالي است نه تفصيلي

دربارة نفي رؤيت خدا با چشم و نيز مشـاهدة عقليـه، بـه    ) ع( جالب اينكه امام
منزلة دليل بر مطلوب است؛ زيرا الزمـة رؤيـت، يـا     تعبير كرده كه به» عدم احاطه«

پيداكردن به چيزي اسـت و حـال آنكـه وجـود نامحـدود و       مشاهدة عقلي، احاطه
  .شود نمي» محاط«پايان، به چيزي  بي

هـا هرگـز او را آشـكارا     چشـم ( فرماينـد  مـي  179در خطبة ) ع(  اما آنچه حضرت
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، به علم اجمالي اشاره )كنند ميها با نيروي حقيقت ايمان، وي را درك  بينند اما عقل نمي
توان درك كـرد ولـي بـه علـم      دارد؛ يعني خدا را با حقيقت ايمان به علم اجمالي مي

  )488 -  477 /3: ش 1380مكارم شيرازي،  ←( .تفصيلي نه
  :فرمايند نيز مي 31در نامة ) ع(  علي
اين است كه ) ع(  دليل فرمايش حضرت   .قلبٍ او بصرٍ ةحاطبا تهيربوب تثبت ان عن عظم

ربوبيت خدا از ازل شروع شده است و تا ابد ادامه دارد و همة عالم هستي را با مرزها 
چشم قابـل   اي نه با  گيرد؛ بنابراين، چنين ربوبيت گسترده اش دربر مي  و حدود ناشناخته

گنجد؛ زيرا ربوبيتش نامحدود است و نامحدود در  مشاهده است و نه در فكر انسان مي
  )548 /9: ش 1387مكارم شيرازي، ( .گنجد فكر محدود انسان نمي

 و االبصـار   تدركه ال« يةآ ريتفس از باره نيا در) ع(  باقر امام اراني از يجعفر ابوهاشم
  :فرمود) ع(  امام و كرد سؤال) 103 /انعام( »... االبصار  دركي هو

تر است؛ چراكه با قلـب و نيروهـاي    ها تواناتر و دقيق تصورات قلبي از مشاهدة چشم
تواني ادراك  اي مي  خيال، سرزمين سند و هند و شهرهايي را كه هرگز در آن وارد نشده

و نيروي  اي؛ اما خداوند با تصورات قلبي كه هرگز آنها را با چشم نديده كني، درحالي
 1363كليني، ( !تواند او را ببيند؟ ها مي شود، پس چگونه چشم خيال نيز هرگز درك نمي

  )99 /1: ش
  

  امكان و كيفيت رؤيت قلبي خدا. 6
احاطة بصري و قلبي خدا محال دانسته شده، در ) ع(  هاي علي هرچند در بعضي فرموده

  :شود هاي زير محقق مي هبرخي ديگر درك قلبي خدا ممكن دانسته شده است كه با را
  
  ايمان درست 1.6

) ع(  ، حضرت»اي؟  آيا پروردگارت را ديده«: پرسيد) ع(  در اين باره ذعلب يماني از علي
، »بينـي؟  چگونـه او را مـي  «: ، پرسيد»!پرستم؟ آيا چيزي را كه نديده باشم، مي«: فرمود
  :فرمود

ـ  ،البالغـه   نهـج (...  مـان ياال  بحقائق القلوب  تدركه ولكن ان،يالع  بمشاهده ونيالع  التدركه  ةخطب
179(  
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 ...يابنـد   ها با ايمان درست، او را درمـي  بيند؛ اما دل ها هرگز او را آشكار نمي  ديده
  )109: تا صدوق، بي(

  .بينند ها او را مي ممكن است سؤال شود كه چگونه دل
  :پاسخ اين است

اين رؤيت . خويش است رؤيت و شهود دل، فوق ارتباط حواس طبيعي با محسوس
] مانند معلوم حضـوري [زند و همان موج، خود را  چنان است كه گويي دل موجي مي

خـواه مفهـوم كلّـي    [يابـد   براي مثال، وقتي دل، مفهوم كلّي زيبايي را درمي. يابد درمي
، چنين نيست كه شكلي يـا  ]معقولهاي   ييزيباهاي محسوس، خواه مفهوم كلّي   زيبايي

يابد كه حـالتي از   هان عيني در آن منعكس شود بلكه دل، حقيقتي را درمينمودي از ج
كه قوة عاقلـة مـا هنگـامي كـه      كند، همچنان حاالت يا موجي از امواج خود تلقي مي

فعاليتي كرد و معقولي درك يا به چيزي حكم كرد، درحقيقت وجود يا هويت معقولي، 
داند و بديهي اسـت كـه دل و عقـل و     آن معقول را حالتي يا موجي از امواج خود مي

دريافت خـدا ماننـد يكـي از    . فعاليت و محصول فعاليتشان، قابل مشاهدة عيني نيستند
) ع(  علـي . فرمايـد  حاالت و امواج قلبي ما است كه خداوند بـر بنـدگانش عطـا مـي    

  :فرمايد مي
، 109، خطبـة  غهالبال  نهج( .ها تو را نديده است كه از تو خبر دهد چشمان انسان! خداوندا

  )2 بند
توان داد، زيرا كتب آسـماني   معناي اين جمله اين نيست كه هيچ خبري از خدا نمي

اتفاق آنهايي كه ارتباطي با خـدا   به و انبيا و اوصيا و حكما و ادبا و حتي اكثريت قريب
، خبر مستند )ع(  دهند؛ بلكه مقصود حضرت هاي گوناگون از او خبر مي دارند، به شكل

درجملة بعدي براي اثبـات عـدم ارتبـاط    ) ع(  حضرت. يدن با چشم ظاهري استبه د
  :فرمايند چشم با خدا، چنين استدالل مي

  )همان( .بلكه خداوند پيش از مخلوقاتي كه او را توصيف مي كنند، وجود داشته است
توضيح اينكه خداوند، قديم و فوق محسوسات و معقـوالت اسـت و انسـاني كـه     

تواند آن موجـود   وسايل محدودي براي درك و فهم و تعقّل دارد، نميحادث است و 
 -  217 /19: ش 1373جعفـري،  ( .قديم و فوق محسوسات و معقـوالت را درك كنـد  

230(  
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  درك خدا با قلب، با حقايق ايمان مقصود از 1.1.6  
  .منظور از حقايق ايمان، اصول اعتقادي و معارف حقه است

  :ه گونه استتوضيح اينكه مشاهده بر س
گيرد و گاه چشـم را بـه سـالحي ماننـد      مشاهدة حسي كه با چشم، صورت مي. 1

  .كنند نيز مسلح مي... دوربين و تلسكوپ و 
رسـد و حقـايقي را همچـون     مشاهدة عقلي كه انسان ازطريق استدالل به آن مي. 2

، كساني لبالغها نهجگفتة مرحوم مغنيه در شرح  گونه كه به بيند؛ آن آفتاب با چشم دل مي
مانند نيوتن، از افتادن يك سيب از درخت به روي زمـين، قـانون جاذبـه را مشـاهده     

  .شود برد، كه هرگز با چشم سر ديده نمي كند و به آن پي مي مي
انسـان بـا چشـم دل،    . شهود دروني كه نوعي ادراك باطني است نه اسـتداللي . 3

آنكه به استداللي نياز داشته باشـد و   كند، بي بيند و آن را باور مي واقعيت موجود را مي
در اين بـاره،  . اين، درك و ديدي است كه اگر انسان به آن نرسد، فهمش مشكل است

  : توان ارائه كرد؛ كه از آن جمله است ات ميو رواي قرآنهاي فراواني از  نمونه
  :نشان داد) ع(  ها و زمين را به حضرت ابراهيم ــ خداوند، ملكوت آسمان

  )75 /انعام( ...السماوات واألرض  و كذلك نري إبراهيم ملكوت
را در مصـر از ايشـان   ) ع(  پيـراهن آن حضـرت  ) ع(  كه برادران يوسف ــ هنگامي

  :كنم من بوي يوسف را احساس مي: گفت) ع(  عقوبگرفتند و حركت كردند، ي
  )94/ يوسف( .تفنّدون ان لوال وسفي حير الجد يانّ... 
هنگام حفر خندق، قبل از شروع جنگ احزاب، زماني كه كلنـگ را   به) ص(  ــ پيامبر

هـايي از آن   سنگي كه مانع پيشرفت كار خندق شده بود، فرو كوفتنـد و جرقـه  بر سر 
  :پريد، فرمودند

من كاخ كسري و قصر قيصر و قصرهاي صنعا در يمن را ديدم كه به روي اصحاب 
از  329 /3: ق 1412جـوزي،   ؛ ابـن 71 /2: ق 1407اثيـر،   ابن ←( .شود من گشوده مي

؛ 634: ش 1380؛ ابوزهره، 426: ش 1376؛ رسولي محالتي، 4/101، البدايةكثير در  ابن
  )638 /6: ش 1383مكارم شيرازي، 

  :گويند دهند و گاهي مي از آينده خبر مي البالغه نهجبارها در ) ع(  ــ علي
، 108، 93، 60، 16هاي  مثل خطبه( .بينم كه چنين و چنان خواهند كرد فالن گروه را مي
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  )468و  369، 102هاي  و حكمت 187، 166، 158، 151
ن داستان جوا. شوند ــ برخي مؤمنان مخلص نيز به چنين كشف و شهودي نايل مي

: گفـت  بود، معروف است كه مي) ص(  پاكدلي كه صبحگاهان در صف جماعت پيامبر
او را ) ص(  ؛ و پيـامبر »بيـنم  اكنون بهشتيان را در بهشت و دوزخيان را در جهنم مي هم«

اي است كه خداوند قلبش را به نور ايمان روشن   اين جوان، بنده«: تصديق كرد و فرمود
  )53 /2: ش 1365كليني، ( .»كرده است

ها، خدا را به حقـايق   براي توضيح اينكه چگونه دل 179در خطبة ) ع(  حضرت امير
فرمايند كه  كنند، يازده وصف از اوصاف و اسماي حسناي او را بيان مي ايمان درك مي

  .كند نه مورد از آنها با تعبيراتي همراه است كه صفات مخلوقات را از او نفي مي
  
  برهان و دليل 2.6

  :فرمايند مي 108در خطبة ) ع(  يامام عل
در اين خطبه، تجلي خداوند بر      ... بحجته لقلوبهم والظاهر بخلقه، لخلقه يالمتجل هللا الحمد
در . واسطة مخلوقات دانسته و معرفي قلبي با برهان و دليل بيـان شـده اسـت    انسان به

نقل شده است كه در پاسخ يكي از خوارج كه پرسـيده  ) ع(  حديث ديگري از امام باقر
آيـا هرگـز او را   «: ؛ و وقتـي پرسـيد  »اهللا تعـالي «: ، فرمود»پرستي؟ چه چيز را مي«بود 
ها بـا حقيقـت    ها با مشاهدة ظاهري او را نديده ولي دل هرگز چشم«: ، فرمود»ايد؟ ديده

شود، با  وجودات ديگر شناخته نمياو هرگز با قياس به م. ايمان، او را تماشا كرده است
هايش توصيف  او فقط با نشانه. ها ندارد شود، و هيچ شباهتي به انسان حواس درك نمي

  )97 /1: ش 1363كليني، ( ...» شود شود، و با عالماتش شناخته مي مي
  
  قدرت 3.6

در ) ع(  علي. دهد گاهي خداوند با قدرت خود، خود را معرفي و به بندگانش نشان مي
  :فرمايند اين باره مي

    ...فتجلّي لهم سبحانه في كتابه من غير ان يكونوا رأوه بما اراهم من قدرته 
ـــ هماننـد    مقصود اين است كه دقت در آيات توحيد و بيان اسما و صفات خدا
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بيند، اما با چشم دل  گذارد كه گويي خدا را مي ــ چنان بر انسان اثر مي ...قدرت، علم، 
  )667 -  666 /5: ش 1382مكارم شيرازي،  ←( .سرنه با چشم 

خدا را با چشم سر نديدند و اين محـال اسـت،   ) ص(  هرچند مردم با بعثت پيامبر
كلمات خدا در قرآن، تا آنجا كه مردم بتوانند از استعداد خدايابي خود استفاده كننـد،  

و ديگـر   كلمات علياي خداوند، علم و قـدرت . خدا را براي آنها قابل شهود ساخت
صفات جمال و جالل كبريايي را قابل دريافت كـرد و واقعيـات را آنچنـان روشـن     

توان به آنها رسيد؛ انسـان را در همـة ابعـاد و     ساخت كه با هيچ وسيله و ابزاري نمي
تواند  ها و كماالت مي هايي كه دارد و به كدامين فعليت سطوح و استعدادها و سرمايه

گونه كـه خـدا    فروغ رباني حاصل از معرفت انسان به آن  برسد، چنان بيان فرمود كه
از طرف ديگر، كلمات خداوندي . طرح فرموده، براي هر انسان آگاه، قابل شهود است

در قرآن، در تفسير سقوط و نابودي جوامع، چنان روشن است كه هر فرد خردمنـدي  
يابـد   كند و يقين مـي  با مطالعه و تفكر در آنها، نظم و قانونمندي هستي را مشاهده مي

  )199 -  198 /24: ش 1372جعفري، ( .اي هست اي،گرداننده كه براي هر گردنده
  
  آور خدا تعبير شگفتي 4.6

آورش معرفـي   نيز خدا را با تـدبير شـگفتي   البالغه نهج 213در خطبة ) ع(  حضرت امير
  :اند كرده

: ...عزّتـه عـن فكرالمتـوهمين     الظاهر بعجائب تدبيره للنّاظرين والباطن بجالل... الحمد هللا 
تر است، ناظر به همين دو  گوييم خدا از همه چيز آشكارتر و از همه چيز پنهان اگر مي  

ازنظر آثار علم و قدرتش كامالً آشكار و از نظر كنه ذاتش مخفي و پنهـان  : جنبه است
  )193 /8: ش 1386مكارم شيرازي،  ←( .است

اي بدون رؤيـت بصـري شـناخته     چه وسيلهاگر سؤال شود خداوند چگونه و با 
  :پذير است شود، پاسخ اين است كه شناخت خدا از چند راه امكان مي

كـه در نظـم و قـانون حـاكم در جهـان      ) ملكوت عالم بروني( آيات آفاقي. 1
شود و هيچ فرد آگاهي را ترديدي در آن نيست؛ و اگر خود را به ناداني  مشاهده مي

انگيـز و بيـانگر وجـود     نظم و قانون حاكم در هستي، شگفتنزنيم، خواهيم ديد كه 
  )65 - 64 /15: ش 1368جعفري، ( .ناظم و مجري قانوني است

بينيم كه با وسايل و  نمودها و حركات و اجزا و روابطي در پهنة عالم هستي مي
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هايي در چهـرة شـفاف    رويم؛ و دريافت ابزار علمي به سراغ شناخت علمي آنها مي
م كه تابش فروغ وااليي را از ماوراي اين عالم به چهرة شفافش بـه مـا   هستي داري
فروغ وااليي كه جهان را در خود فرو برده است يا فروغـي كـه بـر    . دهد نشان مي

سازد، ملكوت ايـن عـالم    انگيز مي تابد و آن را قابل توجه و شگفت چهرة هستي مي
  :داده استسورة اعراف به آن دستور  185است كه خداوند در آية 

ملكـوت عـالم   ( آيـات انفسـي  . 2  -   ... و واالرض السماوات ملكوت يف نظرواي اولم
  .گذرد، قابل فهم است كه با مطالعه در درون انسان و آنچه در آن مي) دروني

ها و نمودهاي جهان دروني كـه در دو قلمـروي مغـز و روان     دربرابر فعاليت
شـود، حقـايقي در درون    آنهـا بحـث مـي   شناسي دربارة  وجود دارند و در روان

ها و  اين حقايق، فراتر از انديشه. توان آنها را ملكوتي ناميد كنيم كه مي مشاهده مي
دهندة آنها و فوق تخيالت و تداعي معاني و تجسم و اراده و تصميم  مواد تشكيل

  .و تجريد و آرزوها و اميال است
ه    براي شناخت و معرفت و اثبات خدا، كافي است به تجرّد نفـس در درون توجـ

هاي تجريدي ماننـد   تواند فعاليت حتي اگر كسي نتواند تجرد نفس را بپذيرد، مي. شود
گونه كـه خـود    عدد و مفاهيم كلي و واقعيات مجرد را بررسي كند و بفهمد كه همان

هـا  ها و واقعيات با هويت و قانون ماده و ماديات سازگار نيست، ارتباط آن آن فعاليت
وجه با اصول و قوانين علمي طبيعي قابل تفسير نيسـت؛ بـراي    هيچ با بدن مادي نيز به

ها و  را در ميدان مادي سلّول» ... وزيبايي عدالت، «هاي مجرد مانند   شده مثال، دريافت
طريق علمي توصيف كرد و اگـر توصـيف شـوند،     توان به اعصاب، به هيچ روي نمي
كند، مانند اينكه  تر تجاوز نمي جاي اصطالحات پيچيده تر به فقط از بيان كلماتي روشن

كه ايـن سـه كلمـه،    » روش مطابق قانون درست«در توصيف حقيقت عدالت بگوييم 
تر از مفهوم عدالت است ولي با اين سه كلمه، معنـاي واقعـي عـدالت كـه از      روشن
 /15: ش 1368جعفري، .(شود هاي فوق مادي درون ما است، هرگز درك نمي  واقعيت

65  - 66(  
  :توان مالحظه كرد هايي از حقايق ملكوتي عالم درون را در موارد زير مي  نمونه

شود آدمي تكليف را مـافوق سـوداگري و    احساس برين تكليف كه موجب مي. 1
هـاي آن   ها و فعاليت اگر تعليم و تربيت و هدف. جويي و فرار از ضرر انجام دهد لذّت
فهميـديم كـه معنـاي     كرد، مـي  اين احساس را در مردم زنده ميرسيد كه  حدي مي به
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  .رسد ملكوت عالم دروني يعني چه و سطح كمال بشري به كجا مي
ماند كه  چنانچه اين احساس تكليف از يك انسان منها شود، فقط حيوانيتي از او مي

اگر ميدان براي جوالن خود پيدا كند، بساط همـة هسـتي را بـراي نفـع خـود درهـم       
پيچد؛ و از آنجا كه احساس تكليف، فوق تمايالت حيـواني انسـان اسـت، امـري      يم

ابتهـاج و  . است گاه مستقيم ربوبي كه جلوه» امر«ملكوتي و شعاعي است از اشعة عالم 
اي طبيعي ناشي از   ها در اداي تكليف، پديده  ها و سختي  شكوفايي روح با تحمل مشقت

  .ي نيست، بلكه از حقايق ملكوتي درون آدميان استهاي طبيعي مغز و روان آدم فعاليت
شود آدمي با يك دريافت واال، احساس كنـد   احساس تعهد برين كه موجب مي. 2

توانـد ماننـد حيـواني     ها و در اين جهان پرمعني نمـي   كه در اين زندگي پر از شگفتي
عـالوه بـر   ها شـده باشـد، بلكـه      ر  وجدان فقط براي خوردن و خوابيدن  عقل و بي بي

هـا و    ها و تعهدهاي طبيعي كه براي گذران زندگي طبيعي خود دارد، بايسـتگي  فعاليت
برخي . هايي دارد كه روح، بدون توجه به آنها، از سرنوشت خود نگران است شايستگي

براي اينكه يك انسان داراي مغز معتدل را چنان مضطرب بسازيد كه : گويند متفكران مي
ايـن دنيـا، آزاد    تـو در «طور جدي بـه او بگوييـد    ي بينجامد، بهكارش به اختالل مغز

  !»مطلقي
احساس تعهد برين كه ناشي از شنيدن آهنگ باعظمـت هسـتي اسـت، از حقـايق     
ملكوتي درون ما است كه هركس از اين احساس محروم شـود، درحقيقـت از تفسـير    

  .نداردشود و راهي براي اثبات معني وجود خويشتن  وجود خويش محروم مي
درك جمال مطلق مطـابق ظرفيـت درونـي؛ و آن عبـارت از ايـن اسـت كـه        . 3

ــ مانند گـل، آبشـار،    عنوان جمال مطلق داريم كه هر زيبايي معين ي به  ا شده دريافت
البته چنين نيست كه هركس كه . كنيم ــ را با آن تطبيق مي ...صورت زيبا، اثر هنري، 

را با جمال مطلق تطبيـق كنـد، زيـرا دريافـت جمـال      يك نمود زيبا را ديد، فوراً آن 
مطلق، كار هركس نيست؛ بلكه مقصود، دريافت يك مفهوم مشترك بـراي انـواعي از   

وجه جامع مشترك منطقي رسمي آن انواع متباين و  هيچ ها است كه آن مفهوم به  زيبايي
جـام  آن مفهوم مشترك اگر با كمي دقت در هويـت و مختصـات آن ان  . متضاد نيست

  :گويد مولوي مي. شود يابد، ما را به همان جمال مطلق رهنمون مي
توانند ما را در آشـنايي بـا    هايي از حقايق ملكوتي درون ما است كه مي   اينها نمونه  
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 -  67 /15: ش 1368 جعفري،( .خدا و قرارگرفتن در شعاع تابناك معرفت او ياري كنند
69(  

  
  نتيجه. 7

خدا بـراي  . تمايل به شناخت و پرستش موجود كامل است يكي از تمايالت انسان،
عنوان رسول باطني قرارداده و  ها در رسيدن به اين مطلوب، عقل را به موفقيت انسان

جهـت   را فرستاده است؛ ولي برخي بـه ) پيامبران(براي تقويت آن، رسوالن ظاهري 
شناخت مبدأ آفرينش نكردن از اين دو موهبت الهي، به انحرافاتي ازجمله در  استفاده

كنند  كنند و گمان مي شوند و گاه آن را همانند انسان داراي جسم تلقي مي دچار مي
توان خدا را با حواس ظاهري درك كرد؛ همچنين، گاهي بـه ظـاهر بعضـي     كه مي

گويند خدا دست و چشم و گوش دارد، حـال   كنند و مي آيات و روايات استناد مي
عمـران   سورة آل 7اند كه براساس آية  ت از متشابهاتآنكه اين دست آيات و روايا

  .بايد آنها را به محكمات ارجاع داد
كنـار   اند، اين آيات را با آيات محكم و در هاي آيات قرآن بزرگان دين كه مبين

. داننـد  كنند و براساس آن در اين موضوع، خدا را بري از جسميت مي هم تفسير مي
، در )ع( آن حضرت. كند ميان بيشتر جلب توجه مي در اين) ع( سخنان حضرت امير

بحث از اوصاف الهي، رؤيت خدا را نفي و در اين باره، گاه به عدم درك پروردگار 
با حواس ظاهري اشاره و گاهي نيز احاطة بصري و قلبـي بـر خـدا و در مـواردي     

حقق كنند كه با حقايق ايمان م ديگر، رؤيت بصري را نفي و بر درك قلب تأكيد مي
  .شود مي

توان نتيجه گرفت كه رؤيت بصري خدا محال است و كنه ذات او را بـا   پس مي
هايي براي معرفي حداقلي خود ارائـه   ولي خداوند راه. توان درك كرد قلب هم نمي

بـا ارائـة   . 3بـا برهـان و دليـل،    . 2با ايمان درست، . 1: كرده كه از آن جمله است
آورش؛ و آدمي با داشتن ايمان درست، اگر در  يبا تدبير شگفت. 4قدرت خداوندي، 

  .آيات آفاقي و انفسي خدا بينديشد، خدا را خواهد يافت
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