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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
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The concept of the vision of sublime God according to the verses of the noble Qur’ān 

is one of the main discussions among Islamic theologists. However, the purpose of 

this study was to examine the ways in which Islamic philosophers have analyzed this 

issue in the light of their religious background. Although Islamic philosophers such 

as Avicenna and Suhrawardi have pointed out the possibility of attaining knowledge 

of God and having a relationship with Him, they have not given in a distinctive 

theory about the vision of God. Of course, based on the principles of Islamic 

philosophy proposed by philosophers such as Farabi and Avicenna, the term “vision” 

cannot refer to the sensory vision as it is in the material issues; rather, it means a 

level of intuitive knowledge. However, examining the varied and dispersed opinions 

of Islamic philosophers such as Suhrawardi and especially Mulla Sadra, it can be 

inferred that the in his perfection path as well as his move in quality and quantity, the 

human achieves a station in which he can observe God via his heart. The reason is 

that the perfected soul will have a perfected representation over reason via the light 

of heart. This makes it ready to attain levels higher than the pure reason. Thus, vision 

by heart is a type of knowledge about God and connection with Him. Of course, the 

conduction of vision via heart means that this type of knowledge and perception is 

intuitive and immaterial, available for those who have attained the station of 

Servantship. Therefore, based on some qur’anic verses, reason gets help from heart 

to enter a station beyond the pure reason station. Of course, everyone can achieve a 

station of knowledge and perception about God based on his own existential 

capacity. In fact, the human soul should go through certain stages based on his 

substantial movement, and in this path, it should perfect its theoretical and practical 

reason so that after removing the veils, it can finally observe God via intuition and 

vision by heart, though to the extent of his existential and immaterial capacity. 
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مباحر  مرورد توجره ممکلمران      نیترر  است، از جمله مهم میقرآن کر اتیکه ناظر بر آ یحق تعال تیرؤ ۀمسئل
 ینید ۀمسئله با توجه به سابق نیا لیدر تحل یاسالم لسوفانیف ۀمواجه یاما چگونگ .شود یمحسوب م یاسالم

 یابیاگرچره بره امکران دسرم     یدو سهرور نایس مانند ابن یاسالم ۀپژوهش است. فالسف نیا یاصل ۀآنها، دغدغ
 یپررداز  هیر نظر تیر رؤ ۀصورت مسمقل در خصرو  مسرئل   اند، اما به داشمه یعلم به خدا و ارتباط با حق اشارات

 یحسر  تیرؤ تواند ینم ت،یمراد از رؤ نا،یس و ابن یاز جمله فاراب یحکمت اسالم یاند. البمه بر اساس مبان نکرده
گونراگون و   یآرا یاست. امرا برا بررسر    یاز علم حضور یا از آن، مرتبه ظورباشد؛ بلکه من یمأخوذ در امور ماد

تکامرل   ریکه انسان در مس شود یاسمنباط م نیمالصدرا، چن ژهیو و به یمانند سهرورد یاسالم یحکما ۀپراکند
حرق را برا قلرو خرود مشراهده کنرد. چراکره نفر           توانرد  یکه م رسد یم یا خود به مرتبه یو حرکت اشمداد

باالتر  یبه مراتب افمنیدست  یبر عقل خواهد داشت و آن را برا یممکامل ینور قلو، تجل قیاز طر افمهی لتکام
 یعلم به خداوند و ارتباط برا اوسرت. البمره قلبر     ینوع یقلب تیرؤ رو نی. ازاسازد یم ایرف، مهاز مراتو عقل ص

 تیواصالن به مقام عبود یاست که برا کنوع از علم و ادرا نیبودن ا یرمادیو غ یناظر بر وجدان تیبودن رؤ
مرتبره عقرل محر      یورا یا عقل با کمک قلو به مرتبه ات،یاز آ یبرخ یو به گواه رو نی. ازاشود یحاصل م
از علرم و ادراک نسربت بره خردا      یا به مرتبره  تواند یخود، م یوجود ۀسع ۀ. البمه هر ک  به اندازشود یوارد م

 یعقل نظرر  ر،یمس نیکند و در ا یرا ط یمراحل دیخود، با یحرکت جوهر سبرسد. درواقع نف  انسان بر اسا
خرود،   یو تجرد یسعه وجود ۀانداز  ها، البمه به نار زدن حجاببا ک تیخود را به تکامل برساند تا درنها یو عمل

 .ابدیحق دست  یقلب تیبه شهود و رؤ

کلیدواژه:
 ، نایس ابن
 ی، تعال  حقرؤیت 

 سهروردی،
 شهود قلبی،  

 فارابی، 
 .مالصدرا
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 513           خزاعی جعفری ولنی و بنی/هیو بازتاب آن در حکمت متعال یحق تعال «تيرؤ»مفهوم  یشناس انيجر

.مقدمه1
در ی فطری انسان همواره ها شیگرابوده است. عقل و  زیبرانگ بح از دیرباز چگونگی ارتباط با خالق هسمی امری حائز اهمیت و 

اشاره  تیرؤ. کماب مقدس قرآن در برخی آیاتش به همین خواست انسان با عنوان اند بودهی یافمن پاسخ این پرسش پر چالش پ
. همین اشارات در کنار میل فطری انسان مبنی بر ارتباط با خالق دهد یمرای انسان جلوه ب تیرؤو حق تعالی را قابل  کند یم

ی فکری گوناگون، اندیشمندان مخملف، نظرهای ممفاوت کالمی و تفسیری ارائه دهند که ها نحلهتا در میان  شود یمهسمی باع  
یی واحد در زمینه رأی آن مکمو، ممفاوت از دیگری است و همین مسئله سبو عدم پدید آمدن فکرهر نظریه بر اساس مقبوالت 

در  تیرؤدارند. در این میان طرح مسئلۀ  نظر اخمالفی که حمی مکاتو مخملف کالمی هم در این زمینه ا گونه به شده است تیرؤ
به آن پرداخمه شده است. اینکه  تر کمهمیت است که البمه میان فلسفۀ اسالمی و مواجهه آن با آرای مکاتو مخملف فلسفی حائز ا

ی را که حق تعالی به خود نسبت میرؤحق تعالی دارند و مراد از  تیرؤسردمداران مکاتو فلسفۀ اسالمی چه رویکرد عقالنی به 
تا ضمن بررسی مبانی و آرای  میبر آنی فلسفی ایفا کند. در این مقاله، نیب جهاننقش مهمی در  تواند یم؛ دانند یمداده است، چه 

فالسفۀ اسالمی، به تحلیل مفهوم و کیفیت رؤیت بپردازیم و امکان رؤیت خدا را از منظر هریک بررسی کنیم. در این زمینه 
و سهروردی  نایس ابنیی(، مشاۀ حکمت نیشیپ عنوان بهخصو  این مسئله، از فارابی )در ی حکما ها دگاهیدجریان و سیر تحوالت 

آن را از این حی ، پژوهشی ممفاوت و بدیع نسبت به  توان یمتا نظریات صدرالممألهین و نوصدارئیان بررسی شده است، که گرفمه 
 ی پیشین دانست.ها پژوهش

.پیشینۀتحقیق2
در زمینۀ رؤیت حق تعالی، جنبۀ کالمی و تفسیری دارد و به صبغۀ فلسفی این  هگرفم انجامی ها پژوهشگفت که عمده  توان یم

ی ها پژوهشدر  مسئلهمسئله، کممر پرداخمه شده است. البمه شاید علت غلبۀ رویکرد کالمی و تفسیری بر جنبۀ فلسفی 
یان توجهی در فلسفۀ اسالمی هم گرفمه، این باشد که برخی از بزرگان مثل فخر رازی و عالمه طباطبایی، که جایگاه شا صورت

حق تعالی را در آرای عالمه طباطبایی  تیرؤ( 1393؛ توکلی )اند پرداخمهدارند، از موضع کالمی و تفسیری به بررسی مسئله رؤیت 
ظرش در نبوده است، اما ن ریتأث ، بیدادهبررسی کرده است و اگرچه مبانی فلسفی وی در تفسیری که ارائه  تفسیر المیزانمبمنی بر 
 تیرؤخدا، وجوه کالمی و عدم امکان  تیرؤ»( در مقالۀ 1385) پور حشمتفلسفی مح  دانست. همچنین  توان ینماین زمینه را 

(، نجفی 1385؛ مثل منافیان )پردازند یمبه بررسی اندیشۀ اشاعره در این زمینه  ها پژوهش. بسیاری از کند یمرا بررسی « مادی
، نقد نظرهای اشاعره و مجسمه را «در حکمت ممعالیه تیرؤمسئلۀ »( در مقالۀ 1389ی طباطبایی )مو ح( 1389(، جعفری )1392)

پردازد و به نظرهای اشاعره،  می تیرؤبه وجه کالمی  تیرؤ( در بررسی ارزیابی ادله نظریه 1386. نجارزادگان )کرده استبیان 
برخالف پژوهش پیش رو، جامع نظریات حکمای اسالمی نیست. های پیشین،  از پژوهش کی چیه. کند یممعمزله و شیعه اکمفا 

.تبیینرؤیتحقنزدحکمایمشاء3
بدون ذیل بح  ادراک در فص پنجاهوهفمم، رؤیت را ادراک یقینی دانسمه و آن را امری خا  و فصو  الحکم فارابی در 
 .کند یمی یا اسمدالل معرفی ادراک حس واسطه

برر  ادراک اینکره   ا، یر دیر ماننرد ادراک ز  ،است یخاص یءادراک ش ای ی،هر ادراک: دیگو یمنحو عام  وی ابمدا در تبیین رؤیت به
 اما وجرود  .دیآ یدرنم یا به حاسه یعنی ،شود یرؤیت بر آن واقع نم ،آنچه عام است .مانند ادراک انسان ،گرفمه استتعلق عام  یءش
شرود،  بدون واسرطه اسرمدالل ثابرت     و نهیبع امری وجود . اگربدون اسمدالل ای قابل درک استاسمدالل  ۀواسط به ایخا   یءش

که  امری رو نیازا دست یافت.به غائو  توان یاز راه اسمدالل م یعنی ،شود یاسمدالل بر غائو آورده م رایز ؛شود یمنامیده مشاهده 
کره غائرو    ی هرم هر موجرود  باشد.غائو  تواند ینمکرد، چنین امری او حکم  تیبه انبموان  درعین حالراه ندارد  آناسمدالل بر 

. قسرم  بدون مباشررت و مالقرات   ایبه مباشرت و مالقات است  ایمشاهده  گویند. مشاهدهرا است و ادراک مشاهَد  دمشاهَ ستین
 (.319: 1998)فارابی،  رؤیت نام دارد اخیر

اگرر  ، دانرد  یمر ا نوعی مشاهدۀ بدون مباشرت و مالقات و آن ر کند یمخا  به رؤیت حق تعالی اشاره  طور بهفارابی در ادامه 
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براری   رؤیرت شرود.   تیر فیبدون ک امتیخداوند در ق است کهممکن و  شود یم یکند؛ مرئ یبه اسمدالل تجل ازیبدون مباشرت و ن
 کره  یلذا هنگام ،از ذاتش مشاهده کندجدای پ  بر ذات او رواست که کمالش را یست؛ ن دهیپوش ی خود اوابمدا ذاتش برااز  تعالی
و واسرطه در   اگرر مباشررت   ؛ چراکهخواهد شد ریآن غ یمرئ ،دنک یبه اسمدالل تجل ازیبدون مباشرت و ممارست و ن رشیغ یبرا

 و چون خداوند مبری از این امرور اسرت،   باشد زین... ملموس، مذوق و که خداوند ممعال، دیآ یمالزم باشد  ممکن ادراک حق تعالی
 (.441 :1375آملی،  زاده حسن) و مساممت و محاذات فییو تک هیبدون تشبالبمه  ،باشد یمرئ امتیدر روز ق خداکه  ستین بعید

و  یوجود  یف ۀک  به انداز هر ومشاهده بدون مالقات دانسمه است  یعنیاز اقسام مشاهده  یکیرؤیت را  یفاراب نیهمچن
بره   ،شرود  یم یاز مشاهده درون مانعکه  ی آنها یو دلبسمگ یویر دنتوجه نمودن به امو با یگرچه گاهااست؛  نیخداب ی،ربط فقر

 شیدر وجود خو نیبه آن علم نخسم ،دکناعراض  یجهان ماد نایبرهاند و از اشمغاالت  ایاما اگر خود را از نشئه دن ؛آن علم ندارد
 عالم خواهد شد.

 ؛اسرت  یقلبر  یتجلر از آن است و مقصرود  « لقاءاهلل»آن را قصد کرده است همان  یکه فاراب یگفت رؤیم توان یم قتیحق در
 ؛ لرذا در عالم خلق است و تصرف عقرل در عرالم امرر   ح   تصرف را درک کند. یرممناهیجود غو تواند ینمهم عقل چراکه حمی 

اگر اندک  دیخورش همانند ؛ستیجز انکشاف او ن او هم چیزی و حجاب ،آنچه فوق خلق و امر است از ح  و عقل محجوب است
خداونرد قابرل درک و    گرید انیب به (.329: 1375آملی،  زاده حسن) شود یآشکار م شمریب ،شود فیکم و ضع آنپرتو و  ردیگ یقابن

 .شود ینم، لذا رؤیت او جز با شهود قلبی حاصل ستیعقل ن یتصرف توسط ح  و حم
« رؤیرت »اصرطالح   لرذا  ؛کند ینم انیممکلمان ب یرا با اصطالحات کالم یمباح  کالم اوکه  گفت توان یم نایس ابن آثار یبررس با
معمقرد   نایسر  ابن را در مورد رؤیت اسمنباط کرد. ینظر و گر،یاز مباح  د توان یم گرچه .خورد ینمبه چشم در کمو او  میطور مسمق به

 یبه حضرت حرق تعرال   یحس یعیطب ۀاشار که یدرحال ؛رود یاشاره م زیدر واقع با چشم به سمت آن چ شود یهر آنچه مشاهده ماست: 
 (.  230: 1386، نایس ابن) مجرد است یرممناهیخداوند ممعال صمد غ یول بودهکه ح ، محدود به ماده نیست، چرا ریپذ امکان

 یولیاگر جسم مرکو از ه کرد:اسمدالل  توان یم گونه نیا در چنین شرایطی .شود یاجسام حاصل م یبراصرفاً رؤیت با چشم سر 
 ریر محمرا  و معلرول غ   مرکرو از اجرزا،  آن اجزا واجرو باشرند،   حمی اگر ، است ی خودبه اجزا هر کلقوام از آنجا که و صورت باشد، 
 شود.رؤیت  یبا چشم بصر تواند ینم ،نباشد یجسمانجسم و هر آنچه  و، یالوجود نه جسم است و نه جسمان واجو لذا .خواهند بود

پر  مرا    قرار دارد، نیدر آن مکان مع یءو چون آن ش نگرد یم یءآن ش واقع چشم به سمت مکان در ی،زیچ ۀهنگام مشاهد
آن اسرت   مسرملزم  میریخداوند را مکان مند در نظر بگ اگر رایز ،ردیگ یخداوند در مکان قرار نم که یدرحال ؛میکن ین را مشاهده مآ

 که یدرحال ؛قائل شد یاو مکان یکند تا بموان برا دایپ یوضع یگریدر جهت د یگرید یزیچ اب نسبتدر باشد و  یجهم کیکه در 
 محال است. یرؤیت حق تعال، یعنی او را مشاهده کرد توان ینم رو نیازا. ستاخداوند مبرا از جهت و مکان  یعنی ،ستین نیچن خدا

درحکمتاشراقۀرؤیتالهیمسئل.4
 یاز احکام کل یکی او .داند یعالم م ۀرا نوراالنوار و سرسلسل ، خداوند ممعالکند یم میعالم ترس یکه برا یدر نظام نور یسهرورد
حجاب  چیه ،در حجاب و خفا هسمند گریکدیکه از  اتیمعنا که انوار برخالف ماد نی؛ بدداند یم گریدکیشهود انوار نسبت به  نور را
 و نسبت به هم شهود و علم دارند. نداشمهاز هم  یا و فاصله
در نظرام   گرر ید انیر بره ب  برخوردارند. یاز علم شهود گریکدیسبحان و نسبت به  یعقول نسبت به خدا یتمام ،اساس نیا بر
است که شاهد و مشهود که هرر دو از   نینور بودن ا یمسلم است و مقمضا یتوسط انوار سافل امر یشهود انوار عال ۀمسئل ،ینور

 یطورکه معلول نور همان ؛ندیب یخود را م یمعلول نور ،یعلت نور داشمه باشند. شهودعلم و  گریکدیسنخ نور مجردند، نسبت به 
 دارد. یشهود ی، آگاهخود یاز علت نور
 یوجرود  تیر ظرف ۀمعلول به انداز یۀشهود از ناح نیبلکه ا ؛ستیشهود تام ن یواسطه معلول به معنا است که شهود علت به روشن

 نکره ی. برا ا ، آگاهی شهودی او نسبت به نور مافوق خود بیشمر استه باشدداشمو هرچه نور مجرد شدت بیشمری  ردیگ یمعلول انجام م
شردت،   نیر ا یول ؛واقع نشود یسافل در حجاب بماند و مشهود معلوالت نور یبرا یکه نور عال شود یموجو نم ینور عال یشدت نور

 (.56: 1389)سهروردی،  شود یم ینور قتیجوانو حق ۀهم افتیعلت است و مانع در معلول به ۀسبو عدم احاط ودخ
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چررا   که دیآ یم انیپرسش به م نی، اکنند یرا مشاهده م گریکدیو یسمندحجاب ن یدارا گریدکیانوار در برابر  نکهیبا توجه به ا
جملره نوراالنروار را مشراهده    از هیر و مفارقرات و انروار عال   افمرد  یدر حجاب م یگاه د،یآ یحساب م نف  ناطقه که از انوار مجرد به

 ؟!کند ینم
باعر  در   یو جلو توجه به عالم ماده و مشغول شدن بره حرواس ظراهر    یکه در واقع تعلقات ماد دهد یاشراق پاسخ م خیش

دست بردارد و حجاب تعلقات از  یماد یها از مشغله انساننمواند عالم نور را مشاهده کند. اگر  تا شود یم اطقهحجاب رفمن نف  ن
 یکلر  ۀضرابط یرک  معنا بر اساس  نیو انوار مجرده و از همه باالتر، نوراالنوار را شهود کند. ا یقدس عوالم تواند یاو زدوده شود، م

تر  روشن زیو شهود حاصل از آن ن، تر کامل ابدی یکه انجام م یا در کار نباشد، مشاهده یمشاهده، اگر حجاب و مانع ندایدر فر :است
)سرهروردی،   ترر اسرت   با نبود حجاب در مجرردات تمرام   تینوریعنی  ؛«تمأت المجردا یف لحجابمع عدم ا هیفالنور» خواهد بود:
آن، از تعلقرات   یانسان طر  وو مجاهده صورت گرفمه باشد  اضتیر یکه نوع ابدی یامکان م یرفع حجاب زمان لبمه(، ا216: 1389
 خود را برطرف سازد. یبمواند موانع شهود تا ابدی ییرها یو ظلمان یویدن

بره انجرام رسراند و برر ظلمرات و       یمقرام برار  در  سمهیتالش خالصانه و شا یکه اگر کس کند یم انیباره ب نیدر ا یسهرورد
 نیمشراهده خواهرد کررد. بنرابرا     یویر مبصررات دن  دیدنتر از  ( را کاملدیگر و مفارقات خدا) یانوار عالم اعل ،دیغلبه نما ها یرگیت

. شروند  یمشاهده م گرید یبرخ ۀواسط از آنها به یبرخ ؛ همچنینشهود خواهند بودم یو انوار قاهره، به شهود نور اسفهبد رنوراالنوا
بره علرم برگرردد؛     آنهرا  دنیکه د ستین نیچن . یعنیدارد یمبصر و شهود تیانوار مجرد، چشم هسمند و علم آنها هو ۀهم چراکه
 ۀانروار، همر   کیمانند تشرک  ییها حکم گرچه (، البمه214-213: 1389)سهروردی،  گردد یشهود بازم یعنی دنیبه د آنها بلکه علم
 .،چراکره ردیگ یرا دربرنمر  یانوار وجود ندارد، نرور عرضر   انیم یحکم که حجاب نیا یول ؛شود یشامل م ی(انوار عرض یحم)انوار را 

 (.58-57: 1389ی )سهروردی، نه عرض ،ندهسم یاست که جوهر یشهود مربوط به انوار مجرد
علرم بره    تروان  یشهود مر  قیو معمقد است که از طر داند یبر شهود م نیجمله نوراالنوار را مبماز علم به مجردات  یسهرورد 
 کرد.  دایپ از جمله نوراالنوار مجردات

مجرد  یایبر اشاین اشراق  اما ،خود است یساخمن آنها برا یو نوران یپرتوافکن یبه معنا یظلمان یماد یایاشراق نف  بر اش
خرواه بره امرور     ،دانست که المفات نفر   دیبا البمهست. برای نف  قابل تحقق ا حضور آنها مبمنی برحجاب رفع  یبه معنا ینوران
 ابرد ی یمر  قرق اشرراق شرهود تح   نیر همان اشراق است که در ا یتوجه نیو خواه مجرد، موجو شهود آنهاست. در واقع، چن یماد

 (.283: 1389)سهروردی، 
 یمثرال  یها و نور اسپهبد بر صورت شوند یم دهید یانوار اسپهبد دنید اکه نوراالنوار و انوار قاهره ب کند یم حیتصر یسهرورد

 .اشرراق دارد  ،ماننرد آن  و اسرت  ازین یکه از صورت ب یبر ابصارنیز  و (،ندهسمکه همان صور معلقه در عالم مثال منفصل ) یالیخ
 (.214-213: 1389)سهروردی،  همانند اشراق بر ابصار است الیراق بر خاش نیاست که ا یاجمال یگاهنور مدبر آ یبرا البمه

اشراقات علم  نیا ۀاست و او به هم یادینور اسفهبد اشراقات ز یکه برا دهد یشرح م نیسخن را چن نیا یرازیش نیالد قطو
با معلوم در زمران ابصرار،    لیاست و چون مشابه بودن معلوم هنگام تخ گریمشابه اشراقش بر عوالم د یکیبر  او اشراق . البمهدارد
 .فهمد یدو را م نیطور اجمال شباهت ا نور مدبر به است. گرچه مفصلگسمرده و  یبحث مندازین ،است دهیچیو پ قیدق
اشرراق و   یکر ی :باشرد  قتیاالمر دو حق نه آنکه در نف  ؛اشراق استهمان  گر،ید یایعلم به اش قتیحق ،یسهرورد دگاهید از
بلکره   م،ینردار  ازین (به توجه ملتوجه و ع) امربه دو  ،در ذهن یصورت ذهن کیاحضار  یمثال، ما برا یعلم به اشراق. برا یگرید

 اءیهرم در اشرراق برر اشر     یژگیو نی. ادیآ یم دیو علم پد شود یقرارگرفمه، حاضر م وجهکه مورد ت یفقط با خود همان توجه، امر
 (.284: 1389)سهروردی،  وجود دارد و هم در اشراق بر امور مجرد یماد

نداوخدؤیترۀمسئل.مواجهۀحکمتمتعالیهبا5
معمقد است که  یدارد. و عالم تحققدر آن موردنظر  امرکه  داند یم یرا منوط به عالم امریمالصدرا شناخت هر  یکل طور به

مربوط  ایو  ؛دهد یم یخا  رو طیگانه و با وجود شرا حواس پنج قیست که از طرایمربوط به عالم شهادت و دن ای یمدرکات آدم
 .شود یم اخمهو آخرت است که از راه قلو شن ویبه عالم غ
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ادراک  زیبا دو چ ءایاش یتمام :دیگو یباره م نیدر ا ،یشرح اصول کاف دوازدهم از باب ابطال رؤیت در کماب  یدر شرح حد او
دو عرالم   محردود در  فراوانری خرود،  چون عوالم برا همره    ،ندهسممحدود در دو جهت  ی خود،فزون ۀت با همادراکا یعنی ؛شوند یم

از  یکر ی ،سرت ایکننده آنچره در عرالم شرهادت و دن    ادراک رو نیازا ؛و آخرت ویو دوم عالم غ ،اینخست عالم شهادت و دن هسمند:
 (.173-174: 1366شیرازی،  نیصدرالد) باشد یقلو م ،است ویآنچه در عالم غ ۀکنند و ادراک بوده، گانه حواس پنج
 براطنی و  کشرفی  علرم  بره  لصرو راه و نیز قلو د،ان حصولی علمو  سمحسو رموا معرفت به نسیدراه ر شگوو  چشمچنانکه 
قلرو را   ی،والبمره   سرت. ا یگرد ممعلو هرب ومیرمعلاز  لارنمقدر ا ارهآن همو وجه تسمیۀ قلو این است که ،رامالصد نظر به است.

 (.30: 1314ی، رازیش نیصدرالد) کند یم یمعرف یو مشعر اله یاصل ابواب هد
در فلسفۀ صدرایی حقیقت نف  انسران بسریط بروده و در عرین بسراطت دارای      « النف  فی وحدتها کل القوا»مطابق قاعدۀ 

و ادراکرات و   شرود  یمر نفر  پدیردار    ی ممناسو با همان مرتبره از تجلی ا مرحلهمراحل تکاملی ممعددی است که در هر مرتبه و 
 یا ارتباط دو نوع شهود عقلی و قلبی و در مرتبره  توان یدر کنار شهود حسی و خیالی و روحی، م؛ زند یمات مخملفی را رقم شهود

وارد  محر   عقرل  تبره رمورای  یا عقل با کمک قلو به مرتبره  ،راه اصلی حکمت ممعالیه دانست که طی آن اتحاد این دو را شاه
 زیر را ن یشهود قلبر  صدرا رو نیازا ممکن نبود.یاری قلو  دونعقل ب برای آنهای ابی دست که ابدی یو به مشاهداتی دست م شود یم

تعقل اشمداد  که یهنگام» :میرس یم یعاقله به شهود قلب ۀقو یکیدر اممداد شدت تشک گریعبارت د به .داند یتکمله و شدت تعقل م
 (.142: 1366شیرازی،  نیصدرالد) «شود یمتبدیل  یمشاهده قلب بد بهای

 کند یبارها به بسیاری از حقایقی اشاره ماست. او  یافمه و گشوده به روی شهود عقل بسطدر واقع عقل انسانی در آرا مالصدرا، 
به ادراک دقیق از  توان یماز طریق شهود قلبی  صرفاًو  ابمدائاً به آن راه ندارد عقل قرار دارند و عقل مرتبهفراتر از  یا که در مرتبه

 (. 76: 8،   1368مالصدرا، ) آن حقایق دست یافت
بر عقل خواهد داشت و آن را برای دست یافمن به مراتبی باالتر از مراتو  ممکاملیاز طریق نور قلو، تجلی  افمهی تکاملنف   

ممعرالی   شرده و  ترر  یو در نمیجه، عقل قرو  ابدی یمۀ شهود قلبی، سعه واسط بهنف  تر؛  . به تعبیری سادهسازد یعقل صرف، مهیا م
گفرت شرهود قلبری     تروان  یمر دسمرسی به شهود قلبی، قوت در ادراک عقلی است. لذا  اول؛ البمه مطابق آرا صدرا، مرحلۀ شود یم
 ی تکامل ادراک و شهود عقلی همراه با تزکیه نف  است.نوع به

وثیقی برقرار است، اگرچه تمایز این دو نیز حائز اهمیت و شایان توجره   بدون تردید میان معارف عقلی و شهودات قلبی ارتباط
، از سنخ یافت و دیآ یمدست  معارف عقلی از سنخ علم، دانش و آگاهی است؛ اما آنچه از طریق شهود قلبی به رسد یمنظر  است. به

ست؛ ضمن اینکه دسمیابی بره معرارف عقلری    از معارف عقلی ا تر پررنگوجدان است. در واقع تأثیر و حضور معارف شهودی بسیار 
 از شهودات قلبی است.  تر سهل

 ایبرر او را  تبصیر چشم نداوخد هرک سیرک ارتنه هربلک ،درکن رغو لهیا رفمعا حقایقدر  تواند ینم قلبی هر که ستا بدیهی
 بررقر و  ترالیو ،تنبو رنو دمد بهو  کند وزتجا عقلو  لمعقو ودحداز  توانرد یمر د،رباش دهگشو دخو رنو ، بهتخرآ عالم مشاهدۀ

 نیصدرالد) ابدیدست  ،اوی سو به گیهم بازگشت یلقاءاهلل و معن ،امتیاسرار ق ،بنوشد و به احوال ملکوت ینریق شمۀرچاز  یرلها
 (.296: 1373شیرازی، 
چراکه خداونرد   ؛داند یم یمنمف خداوند با بصر را کامالً دنید دانسمه و یدرک و شهود قلب ۀمنزل را به یرؤیت حق تعال مالصدرا

 یمقصود از رؤیت حرق تعرال   جهیدر نم است. شهادتعالم شناخت  یبرا یبصر ابزار که یدرحال ،است ویممعال از مدرکات عالم غ
عبارت  . بهاستممفاوت ی، به شهود قلب یشدت و ضعف تعقل منمه ممناسو با ،شهود در افراد مخملف نیا . البمهاوست یشهود قلب

مبمال هسمند و توان رؤیت )شرهود(   یبه ضعف در شهود قلب ،ها به علت شدت تعلق به عالم ماده انسان عموماو معمقد است  گرید
در  ،اند افمهیاز تجرد دست  قابل توجهی ۀکه به بهر ی خداایاول وحضرت محمد) (  مانند ییها اما انسان ؛را ندارند ایخداوند در دن
همگران   یدر آخرت که تجرد بررا  البمه .کنند یرؤیت م یو شهود یخود، خدا را به درک قلب یوجود تیظرف زانیبه م ایدنهمین 
 یرؤیت حرق تعرال   یبرا یقلب اقیاست که هرچه اشم نینکمه قابل توجه ا .شوند ینائل م یبه رؤیت اله یشمریعده ب ،استفراهم 
 . دهد یرخ م یتر باشد مشاهده کامل شمریب
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 تانفعراال  ،تعلق داشمه و تمام افعال یعیطب یها ، به بدنعدۀ معدودیجز  ،ها انسانعموم که نفوس  کند یم حیصرت نیلهأصدرالمم
آنان امکان مشاهده آنچه در مکان و وضع مخصرو  نباشرد؛    یبرا لذا ؛ردیگ یوضع انجام م به همراهبا مشارکت ماده  آنها و ادراکات

 (عقرل  ۀواسرط  حر  و نره بره    ۀواسط نه به)خداوند ممعال از جانو آنان  دنید رو نیازاکه خداوند از آن دو منزه است. وجود ندارد؛ چرا
او از  یرو کره جروهر عقرل قدسر     ازآن غمبرر یامرا پ  .اسرت  افمهیعقول آنان بالقوه بوده و حصول بالفعل ن رایز ؛ممکن استریمحال و غ
و جرالل او را بردون جهرت و مکران و وضرع       یعقلش نور عظمرت الهر   دهیخار  شده است؛ د تیعالم مکان و زمان به فعل یتنگنا
نبروت   یرویر ن رو ازایرن  ،است تینها یچون نور خداوند ب ه،تام نبود قتیبه کنه و حق غمبریپتوسط  یخداوند تعال دنید . در واقعندیب یم

 فررد بسرمگی دارد و  ه مقدار شروق و محبرت   ب یبه مقدار اسمعداد و مشاهده عقل ینور عظمت الهرؤیت  یعنی ؛آن را ندارددیدن توان 
 (.187: 1366)صدرالدین شیرازی،  تر است تر و مشاهده روشن تر باشد انجذاب و کشش تمام هرچه شوق به خداوند تمام

 :دیر گو یمر  1«الصَّاعِقَۀُ وَأَنمُمْ تَنظُررُونَ وَإِذْ قُلْمُمْ یا مُوسَی لَن نُّؤْمِنَ لَک حَمَّی نَرَی اللَّهَ جَهْرَۀً فَأَخَذَتْکمُ » یۀآ تفسیردر  رامالصد

 بره سربو   ابذرعر  ندرشر  زلارن هرک ورترتی نریا به اند. دانسمه لهیا ؤیتر عممناا بر لیلد را هریآ نریا هرمعمزلو  مامیها ممکلمان
و  ابعرذ  ،مطعرا  تغییرر  ماننرد قروم   نیا یها درخواست یگرد برابردر  که یدرحال ؛کند یم حکایت ناشدنیو  لمحا سمیاخودر طرح
  .نشد دهشمر رگبز سرپیچیو  ظلمها  آن درخواست نکهیا ضمن نشد، زلناآنها  بر عقوبمی
 زلنرا  لمحرا  مرر ا سرت اخودر لنباد به عقوبت شهرهمی ینکها: کند یم حمطررا  مینهز یندر ا ممکن تحمماالا رامالصد سپ 

 باشرد.  هشرد  حمطرر کننده  درخواست جۀاز در باالیی سطحدر  ستاخوآن در که باشد سمیاخودر پیدر  ستا ممکن بلکه ،شود ینم
سرر  آن هرم از  ) یگرر د لیلری د ترسر اخودرلذا  د،بو هشد معالا انپیامبر قصد بر شنیرو اتمعجزو  الیلد که نجاییاز آ همچنین
 ابعرذ  ؤیرت ر ستاخودر برابرخلق را در  ی،مصلحت مهم یدر پ نداوخد ینکها یا شد. عقوبتو  ابعذ موجو سرپیچی(و  لجاجت
 نگرفت. رتصو هسدرمف عرفد پیدر  ست شده توسط آنها،اخودر یگرد مالئکو  کمو النزا که گونه همان؛ دکر

 باعر   لهری، ا ؤیرت ر مسئلۀ لمحموو  عورموض هرب معرفتو  شناخت معد که پردازد یم دخو رمخما نظر به رامالصد سرانجام
 بره  علمو  گاهیو آ رگاوردپر ترمعرفو  ناخترشاز  پ  نمسلما ننساا هرک ستا معمقد لذا. شود یم دییاز تخمالفاو ا اعنز دیجاا

  بپردازد. مسئله یناکه به  دارد تورخویش، ضر
 نیز ممعلرق و  ؤیت. وی رکند یم لرحرا  سئلهرم نریا دگیرپیچی تقسیماتی، طیو  شود یم صلیا بح وارد  مهدر ادا رامالصد

  مخصو لتو آ سر یا چشم نداوخد ؤیتاز ر ادمر. پردازد یم ارنهآ تارثبا اریرد  هرب سپ و  کند یم تقریر قسم رچها بهرا  ؤیتر
و  ررمظهر  بره  یرا  ردیر گ یم تعلق لممعا ایخدذات  به یا ،دو یناز ا امکد هرو  ست،دل ا چشم با نیدد رورمنظ اری ت ورسا ندرید
 . تعالی ایخد مظاهراز  خاصی لمثا

 برا  ننسرا ا کهدوم  قسم ماا ست.ا مممنعو  لنحو واضح و روشن محا به ببیند،را  رگاوردپر یحدذات ا سر چشم با کهاول  قسم
 لارمثر و  ررمظه یءرشآن  ینکها به علم معد یا علم رتصو یندر اببیند، از او را  مثالیو  نداوخدذات  مظاهراز  یمظهر سر چشم
 کند یم دأیی) ( آن را تمررکا امبررپی لقوو  ستا پیوسمه عقوو به ؤیتاز ر عنو ینا بلکه ؛اردند یمرا چنین ازجودر  یررثا ت،رسا

 نرمر »و  «هللا نورایعر ریب ارإنمر  کریبایعونر  ذینرلر ا نّإ» قبیل:از  نیآقر تیاآ همچنین«. الحق أیفقد ر ینآمن ر» که فرمودند:
 بره  علرم  مسملزم ،ندیببرا  رکتبا ایخدذات  مظاهراز  یمظهردل  چشم با ننساا که مسو قسم ماا .«هللا عأطا فقد للرسوا عریط
 لسرو ر از شرده  تیر روا تچراکره مکاشرفا   ،شرود  ینمر  حاصرل  نیرا در د ؤیمیر مسلماً چنینو  ستا نداوخد ایبر مظهر دنبو لمثا
 مصرمخر  ار، تنهر دشرو  ؤیرت ر تعرالی  هللذات ا براطن  چشم با که رمچها قسم. دارد امور دنیویروح از  دتجر داللت بر ،) (مکرا
 گرر ید شرود  یمر  حاصل نیماا ایقرحق ارب ترؤیاز ر عنو ینا ینکها به توجه با لبمها ست.ا هللا ءلیاو او ءنبیاا ژهیو به نیراسخای رعلم
 قرت یاز رؤیت اهلل بره حق  ،اسخ به سائلپدر  نیرالمؤمنیچنانکه ام ت.رسا یافمنی دست زرنی ارنید نریدر ا بلکه ؛اردند تخردر آ نیتع
 (.413-408: 3 ، 1988 شیرازی، نیصدرالد) اشاره فرمودند امر نیا

سورۀ اعراف با توجه به سایر آیات،  143ذیل آیۀ  المیزانیکی از شارحان حکمت صدرایی در تفسیر  عنوان بهعالمه طباطبایی 
 : دیگو یمکه بیانگر رویکرد وی در این مسئله است. او  اند پرداخمهبه نحو مبسوط « تیرؤ»به تحلیل مفهوم 

                                                           
 (.55 /بقره) .دیکرد يتماشا م که يگرفت درحالفرا. پس صاعقه شما را نميخدا را آشكار بب نكهیآورد؛ مگر ا مينخواه مانیما هرگز به تو ا يموس ی: اديگفت که يهنگام .1
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خدای تعالی در کالم خود رؤیمی را اثبات کرده که غیر از رؤیت بصری و حسی است، بلکه یک نوع درک و شعوری است کره برا   
را شرعوری   . حق تعالی بررای انسران،  کار رود ، بدون اینکه چشم و یا فکر در آن بهکردک ادررا احقیقت و ذات هر چیزی  توان یآن م

پروردگار خود را به وجدان و بردون  یعنی انسان  .شود یمعمقد مبه او  و وجود پروردگار خود پی برده به ،آن لهیوس که آدمی به قرار داده
گناهرانی   مرتکرو  شراید  و اشمغال به خود و امور دنیوی اسرت  دلیل به این درک حاصل نشود، و اگر کند یدرک م یا هیچ سمر و پرده
هریچ  لذا از بین رفمه باشد.  یکل بهاو غفلت از یک امر موجود مشهود است نه اینکه علم انسان، از باب درک عدم این  . البمهشده است

بره   آن این است کره انسران   ه از این جهل به غفلت تعبیر شده که معناییشبلکه هم ،کند یاز قرآن هم بر زوال علم داللت نم یا هیآ
 یا نکمره  همران از بین رفمه باشرد، و ایرن    یکل نکه علم به وجود او بهاست نه ای هاز یاد بردخدا را  میجهو در نمشغول بود علمی دیگر 

 (.313-303: تا یب)طباطبایی،  کند ییید مأو عقل هم با براهین روشن، آن را ت کردهاست که کالم خدا آن را بیان 
با بصر را از خداوند ممعرال  رؤیت یعنی  ،پردازد یم یرؤیت ماد یدر ابمدا به نف یی،صدرا لسوفیف کیعنوان  بهخمینی نیز امام 
واقرع   و نرور خرار  از بصرر،    یمرئر  نیذات ب و اگراست  تیمسملزم جسم تیمرئ رایز باشد؛ یمرئ دیحضرت حق نبا» :کند یم ینف
 یو عرالم مراد   عرت یاز طب زانیر که به هر م کند یم انیاز صدرا ب یسأدر ادامه به ت (.110: 1392)اردبیلی،  «شود یرؤیت نم نشود
زمران   مجررد مکران و  امرر   دیبا: »کند یکسو م یاز معرفت اله یشمریب ۀبهرانسان  ،شود تر کیرفمه شود و به تجرد نزدفاصله گ

 رؤیت کرد؛ زیرا توان ینم عتیطب دهیالبمه به د. جمال مجردات را تماشا کند تا بمواند داشمه باشد رتیو خار  بص نینداشمه و به ع
بصرر   نیر اچراکره   ،نردارد  رتیچشم بص ،او حاصل نشده است یمحب  برا و دیق نیاز اتخلص  است و یعیکه نف ، طب یمادام
و  فمرد یاست که نور برر مردمرک آن ب   نیو بصر محما  ا دهید یعنی ،دید توان یرا م عتیطبصرفاً ، یعیطبعنصر است و با  یعیطب
را  یذات اقردس الهر   به نف  بسپارد. پ  حق واو هم  و ابدیاز آن در او انعکاس  یتا صورت شودآن نور به معلوم منعک   پ س
اگر نف  توانست خرود   ؛ یعنیاستمحقق در مجردات هم  رتیبص ۀدیو د ندیب یرا م او رتیبلکه انسان بابص دیبا بصر د توان ینم
 (.386: 1392)اردبیلی،  «شود یم رتیصب یخال  کند دارا عتیقشر و حجاب طب نیرا از ا
توسرط چشرم    یو اجسرام مراد   ای: اشر یو حسر  یرؤیت ظاهرالف(  :ردیگ یرؤیت در نظر م یبرا یاقسام جوادی آملی اهلل تیآ
و  قیواسرطه تصرور و تصرد    که انسان به ی: نظر و فکری(رؤیت مفهوم) یو فکر یرؤیت نظر ؛ ب(شوند یانسان رؤیت م یظاهر
قسم از  نی: در ایرؤیت شهود ؛  (است یصولعلم ح از سنخدر واقع  که است یهمان رؤیت مفهوم ،آورد یدست م به شهیابزار اند
 نیبلکه انسان فقط با درون خود و چشم دل به چنر  ،سمندیواسطه ن (شهیاند) قیتصور و تصد ای یمانند چشم ظاهر یامور ،رؤیت
نه  لذا ؛جداست یو ادراکات حس یکه از هرگونه علم حصول ،و اعمال خود دیو عقا قتیمانند علم انسان به حق .شود ینائل م یرؤیم

 .شهینه با فکر و اند و شود یحاصل م یبا رؤیت ظاهر
وصول به و  همگان قابل درک نخواهد بود یبرا واسطه یکه شهود و رؤیت ب کند یم انیاعراف ب ۀسور 143آیۀ  ریتفس لیذاو 
 کند یآن را از خداوند طلو م کهبود  دهینرس یمقام نیهنوز به چن یموس حضرتگفت که  توان یم. طلبد یرا م یمقدمات ،مقام نیا

 نیبرراه و بر همه معارف  شانیاست که ا نیا گواه لیاسرائ یبا قوم بن یموس حضرت مناظرات(. اگرچه 265: 1385)جوادی آملی، 
مردنظر   یذهن شهیو اند یعلم حصول و نه کردهتقاضا  را یرؤیت حساو نه  نکهیا ضمنداشمه است.  یعلم ۀاحاطو تسلط  یحصول
 (.262: 2،  1385)جوادی آملی،  شود ینم ریتعب )آن هم بدون قرینه(« ارائه»به  یعلم نیچن میچون از تعل ،باشد تواند یماو 
 یبررا  واسرطه  یکامرل بر   یشهود قلب: دیگو یمو  داند یو هم در آخرت ممکن م ایشهود حق را هم در دن یآمل یجواد اهلل تیآ

 ایر دن نیر است که در ا سریم یاله یایاول گری)ع( و د نیرالمؤمنیکامالن و واصالن به مقام فنا مانند رسول اکرم) ( و حضرت ام
 (. 268: 2 ، 1385)جوادی آملی، حضرات محقق شده است  نیا یبرا

 لیر جبرئ هیطرا  لممکانا  جبرئیل یرب غربل ءسمارلا یرلا یرب یررسا ارلم) (: هللا لسور لقا: »لقا)ع(  لرضاا لحسنا بیا عن
 شرو در » :کنرد  یمر  نقرل ) (  مکرا پیامبر)ع( از  ضار مماا .«حوا ما عظممه رنو من جبرئیل( جلوعز) هللا نیرافا لی فکشف قط
 ررهر  دورخر  ترعظم رورناز  جلوعز ایخدو  فتر رکنا من ایبر دهپر. دبو شمهانگذ ارپ زرهرگ لرجبرئی که مسیدر جایی به ا معر
 (.108: 4 ، تا یب، صدوق) «داد ننشا من به کرد یم قمضااو ا حکمتو  شتدا ستدو هرک ازهدرنا
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ۀرؤیتالهیمسئلزمینۀدریحکماهادگاهید.تحلیل6
 .است صدر حشرو  لهیا رفمعا رنو با قلو نیترانو مانند زمی الها نهیو زم یطاشر از سنخ رؤیت منوط به یا دهیچیپ مدسمیابی به علو

با و  ند،اوخد سمقدذات  الیق فاتیرص در قالو خویش رگاوردپر نسبت به یافمن معرفتو  دخو شناخت با انسان شرایطی، نیدر چن
البمه . نخواهد داشت نداوخد ؤیتدر ر یدیدتر شک و ،ستا تشبیهو  عیوو  نقصاز  هزرمن درناوخد هرک نکمه ینا گرفمن در نظر
مجرد  و از آنجا که ؛شود یمتلقی ذات خود  به قائمی مجردنیز نف  ناطقه و  شده بازگرداندهو ادراک به علم  نزد حکمای مشاءرؤیت 
 .دیآ ینائل م یبه رؤیت اله گرفمه شود یتعلق نف  از بدن عنصر اگر ،عقل و عاقل و معقول استهمان  ،ذات خود به قائم

اشمراک در اصرل   باوجود بر مبنای رویکرد اشراقی، مجرداتعالم ماده با اشراق نف  بر عالم  موجوداتاشراق نف  بر  اگرچه
در منحصرر  تنهرا   ،نرزد سرهروردی   نف  یاضافه اشراق بهمعلوم گفت که  توان یماما ممفاوت است؛  یوجه نف ، تا حدتاشراق و 
اشرراق در عرالم مراده     البمره . را نیز دربرمی گیررد عالم مثال منفصل، مجردات و حق سبحانه  یبلکه صور مثال نبوده، یماد اءیاش
دارد. امرا معلروم    ازیر و حضرور آن ن  یمعلوم ماد یاظهار و آشکارساز یبرا یعالم، به دو عنصر پرتوافکن نیبودن ا یظلمان لیدل به

معلومرات   نیر توجه و اشراق نف  بر ا با صرفاً بلکه ،و آشکار شدن ندارد یپرتوافکن به یازیست و ندایخود روشن و پ یمجرد نور
 . شود یممحقق تنها با حضور آنها و  ،جهت و بعد زعاری ا
با تخلیه از مشروبات برا    تواند یمبا توجه به اشراف انوار مجرده بر همدیگر در نظام نوری سهروردی، نور نف   رسد یم نظر به

باواسطه  ایدو قسم است: طبق نظام صدرایی، بر  یشهود رؤیتنوراالنوار ارتباط برقرار کند و به درکی حضوری از آن برسد. البمه 
. ماننرد  ابنرد ی یو به مرحله باالتر از آن راه نم شود یم حاصل یاله یایاز اول یبرخ یباواسطه که تنها برا شهود .واسطه یب ایاست 
 افرت یرا به نحو شرهود مرع الواسرطه در    یکه وح گرفت ی)ع( صورت م یعظام از جمله حضرت موس یایانب یکه برا یوحتجربۀ 
شهود و رؤیت  اما بصر حاصل شد.و سمع  یاکرم ) ( در شو معرا  از مجرا امبریپ یکه برا یمشاهدات یمانند برخ ای کردند یم
  .شوند ینائل م یبه شهود قلب یعنی شود یدرگاه حق حاصل م نیکمل یاست که تنها برا یهمان مشاهدات واسطه یب

از طررف فاعرل    یمرانع  چیاسرت و هر   یوگرنه نور حق بر همه ممجل بوده،از طرف خلق  تیاست که حجاب و محروم یهیبد
اسرمعداد   نیر است که مرانع ا  ریآنچه حجاب است گناه و تعلق به غ ؛ یعنیباشد افتیمسمعد در دیقابل است که با نیا بلکه ،ستین
 ،کشراند  یتن مراد  جسم و نیا نف  را به اسارت ات،یپرداخمن به ماد و، چشم دل را آلوده کرد تیزنگار گناه و معص اگر. شود یم
 (هیر و رحمان هیو نه اسماء لطف) هیبه لقاء اسماء قهرصرفاً بلکه  ؛ندارند( و نه باواسطه واسطه ینه ب)توان شهود حضرت حق را  گرید

. بره  ردیگ یاز آن فاصله م ای دیجو یتقرب م قیتوف نیدارد که تا چه اندازه به ا یبسمگ یبه اسمعداد هر فرد البمه .شود یحق نائل م
مهم توان  نیدر ا یمسائل فکرو  عقل لذا. شوند یمقام م نیاند موفق به ا کرده یرا ط مانیا یکه مراتو باال یافراد لیدل نیهم
  حضرت حق نظر کند. یسو دل به دهیچشم دل را دارد که با د یاری ییاست که توانا نیقیو  مانیا قتیدارد بلکه تنها حقن یاری

از  یبه آن مرحله عرال  ،غافل و رها نشود ،اوست یاو و خدا نیب ۀواقع سالک تا به مقام فنا نرسد و تا از نف  خود که فاصل در
بلکه فنا  ؛در آن نخواهد بود یکمال گریصورت د نیکه در ا ستین یدنابو یفنا به معن کهتوجه داشت  دی. البمه باابدی یه نماشهود ر

و  شرد یاند یو به خرود نمر   ندیب یخود را نم که اصالً رسد یم ییانسان به جا گریعبارت د خداست. بهریغ همان عامل غافل شدن از
 .اهلل است یهمان فنا ف نیادر واقع . ندیب یفقط خدا را م

اسرت.   یو فراعل  یدل مموقف بر حسن فعل یو پاک ،دل یدل مموقف بر پاک نیب قتیبا چشم حق یرؤیت الهکه  گفت توان یم
کامل و عمل صالح. هرچه  مانیهمان ا یعنیاست  یو حسن فعل یحسن فاعل نیخداوند جمع ب یتنها راه شهود قلب گریعبارت د به
امکران   ،مراقبرت کنرد  خرود  اعمرال  از مسرممر  به نحو حال  نیباشد و در ع شمریتوبه و کنار گذاشمن گناه ب ۀنیانسان در زم قیتوف
 .کند یم یط زیکه مراتو و مدار  باال را ن ییجا تا ،شود یتر م افزون زین یکامل اله یبه درک اسما دنیرس

حر  و...   ،وهرم  ،الیر خ قیر بر ادراک خداوند از طر یخط بطالن توان یمرا  خداوند یو امکان رؤیت و شهود قلب یاثبات چنین
مسرلط باشرد و    شیو وهرم خرو   لایکه بمواند بر خ یانسان. در واقع گنجد یوهم نم الیدر ظرف خ یچون ذات اقدس الهدانست؛ 
آرام قرار دهد و بعرد از   شیرا در بند عقل و قلو خو شیتوانسمه است تمام جوارح خو ،کند لیو افکار مزاحم را تعط یعلوم حصول

 یآوردهرا  نقرص ره  رو نیر . ازاندیبنش یجمال اله ۀبه نظار (خود یوجود ۀسع ۀالبمه به انداز)چشم دل  ۀلیوس آن و با تکامل عقل به
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  جبران کرد.« عرفناک حق معرفمک ما»و  «یءکمثله ش  یل»طبق  دیرا با یدر باب حضرت حق تعال یعقل یمعرفم

جهینت.7
عنصر مقمب  از آیات قرآن کریم، بر اساس مبانی مخملف فلسفی قابل اثبات  عنوان بهگفت که مسئلۀ رؤیت قلبی خداوند  توان یم

ی اسالمی، خداوند برخوردار از ماده و جسم نبوده و مآالً از احکام ماده نیز منزه حکماموم و تبیین است؛ چراکه بر اساس دیدگاه ع
ۀ خداوند نیز موجه نخواهد دربارو مبراست؛ لذا با انمفای مادیت از خدا، هرگونه رؤیت )با چشم یا خیال یا عقل نظری یا خواب( 

و در قالو رؤیت قلبی قابل تصور است. البمه در سرآغاز و نقطه عزیمت  ی از علم حضوریا مرتبه عنوان بهرؤیت تنها  رو نیازابود. 
هر ک  به  کند یمیاد کرده و بیان  لقاءاهللفارابی از رؤیت با عنوان  ژهیو بهدر این زمینه، حکمای مشاء  ها دگاهیدجریان تحوالت 
عطف این مسیر، سهروردی با ارائۀ نظامات نوری  . در نقطۀدیآ یمی خود به ادراک حضوری از باری تعالی نائل وجوداندازۀ فی  

. مالصدرا داند یمحق تعالی  تیرؤاز درک حضوری و  مند بهرهو کیفیت ارتباط با انوار با هم نور نف  را در صورت تجرد مح  
حرکت جوهری، تکامل در مراتو وجود  لهیوس بهۀ رؤیت الهی، بر مبنای اینکه نف  آدمی مسئلی شناس انیجر بخش انیپاۀ مثاب به

ی که ا مرتبهتا به تجرد روحانی و عقالنی برسد و به برترین مراحل علم و حضور دست یابد، معمقد است: نف  در  کند یمرا طی 
شهودی جمال و با تمام توجه و وجود خود، به رؤیت قلبی و  تواند یماهلل رسیده و مآالً  بمواند از مادیت و بدن جدا شود، به فنا فی
 رو نیازا؛ شود یممعالی م شده و تر یو در نمیجه، عقل قو ابدی یمۀ شهود قلبی، سعه واسط بهجالل الهی نائل شود؛ چراکه نف  

مادی و مشمقات آن نیست، لذا تفسیر آن را در قالو ادراکی حضوری  تیرؤدر فلسفۀ اسالمی،  تیرؤگفت که مقصود از  توان یم
 . دانند یم، امری ممکن و قابل تحقق در سطوح عالی تجرد
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