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مقدمه
انؼبن داسای چـم ،گوؽ و دیگش اثضاسهبی ؿنبختی اػت .ی ی اص اثضاسهبی ثؼیبس مهم
و اػبػی ؿنبخت ،چـم اػت؛ چشاکه ثه انؼبن کبن منیکننذ تنب پیشامنون سا ثجیننذ و
ثـنبػذ .اص آندبیی که این اثضاس ؿنبختی اص ویظگی مٌبثقت میبن رهن و خبسج ثشخنوسداس
اػت .اص مهمتشین اثضاسهب و اثتذاییتشین آنهب دس ؿنبخت حقبیق و واقٔیتهبی خهبن ثنه
ؿببس میسود.
دس قشآن کشیم نگبه کشدن و دیذن خضء حواػی رکش ؿذه که وػیلهای ثشای انذیـیذن
دسک کشدن ثه ؿببس میسود .دس سوص قیبمت ثه هبشاه ثقیه آوبء و خنواس انؼنبنی منوسد
ثبصخواػت قشاس میگیشد:
﴿و لا ت ْكف ما لي ْْص ليو بِي ِ ِعلْيه إٌِ الش ْين و ْالبصي و ْالفيَا كي أ ْولئيو كياٌ ع ْيي م ْشيَو ًلا﴾
(اػشاء)36 /
موهوّ سؤیت دس قشآن اص خنجههبی مختلف آتقنبدی و کالمنی قبثنل ثشسػنی اػنت.
ثخؾ کالمی آن سؤیت خذاونذ دس سوص قیبمت اص مؼبئل موسد ثحث دس ًنول تنبسیب ثنوده
اػت امب ثخؾ دیگش آن ثشسػی سؤیت دس اؿن بل مختلنف آن دس قنشآن اػنت .ثخـنی اص
مفهو سؤیت دس قشآن ثب سؤیت ثب چـم اػت و ثخؾ دیگش آن غیش مبدی اػنت کنه دس دو
ؿ ل دیگش سؤیت نبود مییبثذ؛ و همچنین دػتههبی مختلفنی ثنشای سؤینت ثنش حؼنت
مجذأ(نبُش و ؿبهذ) و مقلذ(منَِش و مـهود) دس قشآن وخنود داسد کنه دس اینن مقبلنه ثنه
تفبكیل آن پشداخته میگشدد .ػإالی که دس نهبیت دس ثؼتش این نوؿنتبس منیتنوان ثنه آن
دػت یبفت این اػت که ثه ًوس کلی اؿ بل و اقؼب سؤیت و نِش دس قنشآن کنشیم ؿنبمل
چه مواسدی اػت؟ این مقبله هبن ثشسػی واطهؿنبختی سؤیت دس قشآن ،ثه ثشسػی اقؼنب
سؤیت دس قشآن میپشداصد تب ثه نِشگبه قشآنی دسثبسه سؤیت دػت یبثذ.
رؤيت عبد به خداوود(رؤيت خدا)
ثؼیبسی اص انذیـهوسان اهل ػنت ثش این ثبوسنذ که خذاونذ اگنش دس اینن خهنبن دینذه
نـود دس ٓبلم قیبمت دیذه خواهذ ؿذ! ثشخی اص آنبن دس این ساثٌه گفتهانذ« :هزا منزاهت
اهل الؼنة و الٔلم ثبلحذیث؛ این ٓقیذه اهل ػنت و دانـبنذان حذیث اػت»(سؿیذ سهب،
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ثی تب :ج  /7ف  .)653دس خبیی دیگش سؿیذ سهب ثه نقل اص احبذ ثن حنجل ثیبن کشده که
وی ثه سؤیت خذاونذ دس سوص قیبمت مٔتقذ اػت و کؼبنی که مخبلف این ٓقیذه ثبؿننذ سا
اص حذود اػال خبسج دانؼته اػت(هببن ،ج .)145 :9ثٔوی هم پیشامنون سؤینت خذاوننذ
توػي حوشت موػی و ثنی اػشائیل گفتهانذ :نه این ه سؤیت خذاونذ مب ن نجبؿنذ ،ثل نه
حوشت موػی توان دیذن خذاونذ سا نذاؿت(ػیذ قٌت ،1412،ج .)1369 :3
ی ی دیگش اص مفؼشان اهل ػنت دس این ثبسه مٔتقنذ اػنت کنه موػنی(ّ) ثنشای اینن
نتوانؼت خذا سا ثجینذ؛ چون خذاونذ تجبسک و تٔبلی وٓذه دیذاس خویؾ سا ثنه مإمننبن دس
ػشای آخشت داده اػت ،نه دس ػشای دنیب .و موػی آنچه سا دسخواػت کشده ثود ،پنیؾ اص
وقت خواػت ،اص آن خهت ثه آن نشػیذ ،وگشنه دیذاس خذای ٓضّ و خنلّ مإمننبن سا واخنت
اػت ،منتهب دس خهبن آخشت .چننبن کنه پینبمجش اػنال (ف) گفنت« :خنذا سا منیثینینذ
هبچنبن که مبه سا دس ؿت چهبسدهم میثینیذ .کؼی که دس ؿت چهبسدهم منبه سا ثجیننذ
یقین می دانذ که آن مبه اػت .هببنگونه که مإمنبن نیض خنذای ٓضّوخنلّ سا دس آن خهنبن
میثجیننذ ،یقین میداننذ که آن خذای ٓضّ و خلّ اػت که مـبهذه میکننذ» .پغ چنون
موػی دس دنیب دیذاس خذا سا خواػت و هنوص حوشت محبّذ(ف) دس كنلت پنذسان ثنود ،اص
این خهت اص دیذاس محشو مبنذ ،گفت نه ،منن وٓنذه کنشدها کنه تنب ثننذه منن حونشت
محبّذ(ف) مشا نجینذ هیچکنغ دیگنش منشا دینذاس ن ننذ ،و وٓنذه دینذاس منن دس ثهـنت
میثبؿذ(ًجشی ،1412 ،ج .)537 - 536 :2
دیذن خذاونذ توػي مإمنبن دس آخشت چیضی اػت که دس احبدیث كنحب اص ساههنبی
متواتش اص ساویبن احبدیث ثه مب سػیذه که ثه هیچ وخه دفْ و منْ اؽ مب ن نیؼت؛ چنون
اثوػٔیذ و اثوهشیشه دس سوایتؿبن که كحیح اػت ،نقل میکننذ :گفته ؿذ ینب سػنول اهلل
آیب مب دس سوص قیبمت خذا سا میثینیم؟ حوشت فشمود :آیب دس دیذن خوسؿیذ و منبه کنه دس
پـت اثش نجبؿنذ هشس میثینیذ؟ گفتنذ :خیش .حوشت فشمود :ؿبب هم ایننچننین خنذا سا
میثینیذ(مشاغی ،ثی تب ،ج 153 :29؛ اثن کثیش ،1412 ،ج .)287 :8
ثش این اػبع ثحث کالمی سؤیت خذا موسد اخنتال ثنین گنشوههنبی مختلنف مبنننذ
اؿبٓشه و کشامیه و مـجهه اص ی ًش که ثه سؤیت خذاونذ قبئلانذ و اص ًش دیگش ٓذلیه
و مٔتضله ثب آتقبد دػته اول ثه مجبسصه پشداختهانذ.
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اؿبٓشه ثشای اثجبت ادٓبی خود ثه آیبتی چون:
ئنى و ل ِه ًِ اىظ ْ إِليى
﴿و لنا جاء موسى ل ِ ِنْكاتِيا و كلن رب ُّ قال رب أ ِرن ِى أىظ ْ إِل ْْو قال لً ت ِ
ْ
ئنى فلنا تجلى رب ُّ لِلْجبي ِ جعلي كًّيا و خي موسيى صي ِعكًا فلنيا
الجب ِ فإٌِِ ْاستك مكاى فش ْوف ت ِ
أفام قال سبْحيو تبْت إِل ْْو و أىا أول ْالن َْ ِميِين﴾ (االٓشا )143 /
«و چون موػی ثه میٔبد مب آمذ و پشوسدگبسؽ ثب او ػخن گفتٓ ،شم کشد:
«پشوسدگبسا ،خود سا ثه من ثنببی تب ثش تو ثنگش » .فشمود« :هشگض مشا نخواهی
دیذ ،لی ن ثه کوه ثنگش پغ اگش ثش خنبی خنود قنشاس گشفنت ثنه صودی منشا
خواهی دیذ .پغ چون پشوسدگنبسؽ ثنه کنوه خلنوه نبنود ،آن سا سینض سینض
ػبخت ،و موػی ثیهوؽ ثش صمین افتبد ،و چون ثنه خنود آمنذ ،گفنت« :تنو
منضهی! ثه دسگبهات توثه کشد و من نخؼتین مإمنبنا »».
ثنب ثه تفؼیش اؿبٓشه خذاونذ ًجق این آیه توان آن سا داسد که خود سا ثنببیبنذ و دینذن
او ثب چـم ام بنپزیش اػت ،و آیه  23دس ػوسه قیبمت اؿبسه ثه نگشیؼتن مإمنبن ثه چهشه
پشفشوٕ خذاونذ میکننذ و کلبنه مضینذ سا دس آینه  35ػنوسه ثنه نِنش خذاوننذ تفؼنیش
کشدهانذ(اثن کثیش ،1412 ،ج .)228 :4
همچنین دس موسد آیه ﴿لا ت ْد ِرن ْالأ ْبصار﴾(انٔب  )103/که داللت ثش ٓذ قذست چـنببن
و دیذگبن آدمی ثشای دیذن پشودگبس داسد سا این احتببل دادهانذ که دیذن خذاونذ دس دنیب
غیشمب ن اػت؛ ولی سؤیت خذاونذ دس آخشت غینش محنبل و مب نن اػنت صینشا دینذن او
ثشتشین لزتهبی آخشتی اػت که نلیت مإمننبن منیگنشدد(اثن کثینش ،1412،ج،414 :2
ًجشی ،1412 ،ج .)75 -73 :11الجته مواسد دیگنشی اػنت اینن گنشوه ثنه ٓننوان دلینل
آوسدهانذ ولی ثه این چنذ موسد دس ایندب ثؼنذه منیؿنود .امنب فخنش ساصی دس تفؼنیشؽ
دالیلی اص اكحبة اؿٔشی مؼل نقل کشده اػت(فخش ساصی ،ثی تب ،ج.)132-131 :13
ؿیب محبذ ٓجذه صؿتی این ٓقیذه سا دسیبفته و ثنشای توخینه آن گفتنه منشاد اص اینن
ٓقیذه(دیذن ثب چـم) سا ؿنبخت کبمل رات الهی میدانذ(سؿیذ سهب ،ثی تب ،ج.)128 :9
صمخـشی ثب ػشصنؾ این گشوه که خود سا مؼلببن میداننذ و دس تأییذ نِشینه ٓذلینه
میگویذ :چه خوة گفتهانذ اهل ٓذل و تنضیه ،آنبن آینه ﴿لي ْْص ن ِن ْْلِي ِ شيىء﴾(ؿنوسی )11/سا
قبٓذه فشاگیش دس تحلیل الهیبت توحیذی ؿبشدهانذ .آنبن خذا سا مدشد اص مبده منیدانننذ و
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ثب آتقبد اؿبٓشه و مزهتهبی دنجبلهسو ثه منبقـه و مجبسصه ثشخبػتنذ(ثب اننذکی تییینشات؛
صمخـشی : 1385 ،ج .)156 :2آتقنبد ثنه نگنبه خنذا ثنه ثننذه تنأثیشی ثنش تنشک گننبه
میگزاسد؛ اص این سو امب كبد (ّ) ثش خو و تشع اص خذا که محلول تف ش این اػت که
خذاونذ ثنذهاؽ سا میثینذ ،تلشیح میفشمبیذ و آتقبد ثه ٓذ نگبه خذا ثه ثنذه سا مؼبوی
ثب کفشوسصیذن قلبذاد مینببیذ(کلینی ، 1388 ،ج.)67 :2
ثنبثشاین دیذن خذاونذ ػجحبن ثب چـم توػي ثننذه ننه دس اینن دنینب و ننه دس آخنشت
مب ن نیؼت و نِش ثه خذاونذ دس موسد توقْ ،امینذ داؿنتن ثنه محجنتٓ ،نبینتٓ ،فنو و
ثخـؾ خذاونذ اػت.
رؤيت ظاهری اوسان به پیرامىن خىد
خذاونذ دػتوس «ػیش دس صمین» سا ثه پیبمجش اػال كلی اهلل ٓلیه و آله میدهذ:
فيى ْاليأ ْر ِ فياىظ ْوا ن ْْيف كياٌ عا ِقبي الي ِِنً ِميً قبْي كياٌ أ ْنٍيرُه ُّم ْظي ِ نِين﴾
﴿ق ْ ِسير ْوا ِ
(الشو )42 /
«ثگو ؿبب دس سوی صمین ثنه گنشدؽ ثپشداصینذ(حنبل امنتهنبی پیـنین سا
خؼت وخو کنیذ ،و آببل و ػشنوؿت آنهنب سا منوسد ثشسػنی قنشاس دهینذ)
ثجینیذ ٓبقجت کؼبنی که قجل اص ؿبب ثودنذ ثه کدب سػیذ؟»
﴿ق ْ ِسير ْوا ِفى ْالأ ْر ِ فاىظ ْوا ن ْْف كاٌ عا ِقب ْالن ْج ِ ِمين﴾ (النبل)69/
دیذن دس این دو آیه ثه مٔنی ٓجشت گشفتن اػت .چـم وػیلهای ثشای ٓجنشتگنشفتن
اػت.
ی ی اص ساههبی ؿنبخت و مٔشفت ثه خذاونذ متٔبل مـنبهذه آینبت و نگنبه کنشدن ثنه
نٔبتهبی الهی و محیي پیشامون و خهبن هؼتی اػت که دس قشآن ثه اینن دلینل سوؿنن
نیض اؿبسه ؿذه؛ چنبنچه دس ػوسهای دیگش آمذه:
﴿و ِفى ْالأ ْر ِ ءانات لِّلْنو ِقيِين﴾ (الزاسیبت)20 /
این آیه اؿبسه ثه ٓدبئت و نـبنههبی سوؿنی که دس صمین هؼت ،و ثنش ی تنبیی تنذثیش
داللت میکنذ ،و مٔلو اػت که ی تبیی تذثیش ،قبئم ثه ی تبیی مذثش اػت .پنغ منذثش دس
خـ ی ،دسیب ،کوههب ،چـبههب ،نهشهب ،مٔبدن و منبفٔی که داسنذ ی ی اػت ،مننبفٔی کنه
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ثه ی ذیگش متلل و ثه نحوی ثب هم ػبصگبسنذ ،که منبفٔی که موخودات خبنذاس ،اص نجنبت و
حیوان گشفته(تب انؼبن) اص آن ثهشهمنذ میؿونذ ،نِبمی که هبچنبن ادامه داسد و ثه كش
تلبد و اتفب پذیذ نیبمذه ،و آثنبس قنذست و ٓلنم و ح بنت اص ػنشاپبیؾ هویذاػنت ،و
میفهببنذ که خلقت و تنذثیش امنشؽ منتهنی ثنه خنبلقی اػنت منذثش و قنبدس و ٓلنیم و
ح یم(ًجبًجبیی ،1417 ،ج .)373 :18ثنبثشاین انؼبن ثه هش ػو اص خوانت ٓبلم که توخنه
کنذ ،و ثه هش حیث اص خهبت تذثیش ٓنب خنبسی دس آن سوی آوسد ،منیثینینذ آیتنی اػنت
سوؿن و ثشهبنی اػت قبًْ ثش وحذانیت سة آن ،و این ه سة ٓبلم ؿشی ی ننذاسد .ثشهنبنی
که دس آن حق و حقیقت ثشای اهل یقین خلوه میکنذ ،پغ دس این ٓبلم آیبتی ثشای اهنل
یقین اػت.
رؤیت ظاهزی و تاهلی انساى ته خویص
نگبه انؼبن ثه خذا دس قشآن کشیم خود اقؼبمی داسد؛
أ.نگاه ته خود؛ خودضناسی :نگبه ثنه خنود هبنبن خودؿنبػنی اػنت و آن اكنل و
اػبػی ثشای خذاؿنبػی اػت .دس آیه ﴿و ِفى أنف ِشيهه أفليا تب ِْصي وٌ﴾(النزاسیبت )21/یٔننی دس
انفغ خود ؿبب آیبت سوؿنی اػت ثشای کؼنی کنه آن سا ثجیننذ و ثنه نِنش دقنت دس آن
ثنگشد ،آیب نبیثینیذ؟! و آیبت و نـبنههبیی که دس نفوع خود ثـش هؼت چنذ خوس اػنت.
ی ٓذه آیبت موخود دس خلقت انؼنبن مشثنوى ثنه ًنشص تشکینتثننذی آونبی ثنذن ،و
قؼبت هبی مختلف اخضای آن آوب اػت ،تب ثشػذ ثه ٓنبكنش ثؼنیي آن .و نینض آینبتی دس
افٔبل و آثبس آن آوب اػت که دس هبه آن اخضا ثب هبنه کثنشتاؽ اتحنبد داسد ،و دس ٓنین
اتحبدؽ احوال مختلفی دس ثذن پذیذ میآوسد .ثذن انؼبن ی سوص خنین اػت ،سوص دیگش
ًفل ،ی سوص نوسع ،و سوصى دیگش خنوان ،و سوص آخنش پینش من ؿنود(ًجبًجبیی:1417 ،
ج .)373 :18سوایت مٔشو اص پیبمجش اکش (ف) منقول اػت« :م ًْ ع ف ن ْفش فك ْد عي ف ربي ..؛
هش کؼی خود سا ثـنبػذ خذا سا میؿنبػذ(»..مدلؼی ،1111 ،ج .)26 :2دس قشآن ٓنالوه
ثش این آیبتی چون:
ْ
﴿فلْييظيي ِ الانشيياٌ ِمييه خلِل*خلِييل ِمييً ميياء افِييل*نخ ج ِمييً ب ْ
الصييل ْ ِ و الٌرائيي ِ ﴾
ييين ُّ
(ًبس )7-5/
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خذاونذ ثه انؼبن دػتوس میدهذ که انؼبن ثه اثتذا و چگونگی خلقتاؽ اص آة خهنذه
نِش کنذ و ثه قذست و ِٓبت الهی ثجشنذ؛ ػپغ اص این ثیبن نتیدهگیشی نبوده که کؼی
که انؼبن سا دس آغبص اص آة نٌفه آفشیذ قبدس اػت که او سا ثبس دیگش ثه صنذگی ثبصگشدانذ﴿إِى

على ر ْج ِع ِلكا ِر﴾(ًبس .)8/

ب.رؤیت انساى ته طعام خود :قشآن نِش و مٌبلٔنه انؼنبن سا پیشامنون ًٔنبمی کنه
میخوسد و ثب آن ػذ سمق میکنذ و ثقبی خود سا توبین مینببیذ الص میداننذ﴿ :فلْييظي ِ
ْالانشاٌ إِلى طعا ِم ِ﴾(ٓجغ .)24/ثب این ه نٔبت ًٔب ی ی اص میلیونهب نٔبتی اػت که تذثیش
سثوثی آنهب سا ثشای سفْ حوائح ثـش دس صنذگی اؽ فشاهم کشده -و دػتوس میدهنذ اگنش دس
هبین ی نٔبت مٌبلٔه کنذ ،ػٔه تذثیش سثنوثی سا مـنبهذه خواهنذ کنشد ،تنذثیشی کنه
ٓقل اؽ سا متحیش و مجهوت خواهذ کشد ،آن وقت خواهذ فهبیذ که خنذای تٔنبلی چقنذس
نؼجت ثه كال حبل انؼبن و اػتقبمت امش او ٓنبیت داسد ،آن هنم چنه ٓننبیتی دقینق و
محیي ،و مشاد اص انؼبن ٓبو انؼبنهب اػت(ًجبًجبیی ،1417 ،ج.)208 :20
دس سوایتی دیگش اص امب ثبقش(ّ) آمذه :منِوس اص ًٔب دس این اػت کنه انؼنبن ثنگنشد و
توخه کنذ که اص چه کؼی ٓلم دسیبفت میکنذ آینب منوسد آتبنبد اػنت ینب خینش؟ «ٓٓننْ
أَثِیخٕٓٔفَشٍ(ّ) فِی قَوٕلِ اللَّهِ فَلْیٓنُِْشِ الْاِنْؼبنُ ئِلی ًَٔبمِهِ قَبلَ قُلْتٔ مٓب ًَٔٓبمٔهٔ قَنبلَ ِٓلْبٔنهٔ الَّنزِی
یٓأْخُزُهٔ مِبَّنْ یٓأْخُزُه»(مدلؼی ،1111 ،ج .)81 :2ثش این اػبع این نوّ سؤیت دس قشآن هم
سؤیت ُبهشی محؼوة میؿود و هم سؤیت تبملی و تٔقلی.
وگاه اوسان به بی ویازی خىد
ی ی اص نگبههبیی که دس قشآن کشیم مزمت ؿذه این اػت که انؼبن خود سا ثنی نینبص و
مؼتینی اص خذاونذ ثذانذ که تأثیش منفی دس سوحیه و خلقیبت وی منیگنزاسد و اص فشمنبن
خذا ًییبن و ػشپیچی میکنذ .دس ػوسه ٓلق آمذه:
﴿كلا إٌِ ْالانشاٌ لْ ْطغى* أٌ رءاه ْاست ْغنى﴾ (ٓلق)7 - 6 /
کلبه «سآه» اص ملذس سأی اػت ،نه ملذس سؤیت ،یٔنی دیذن ثه چـم.
فبٓننل «سآه» و نیننض مفٔننولاؽ هبننبن انؼننبن اػننت(ًجبًجبیی ،1417 ،ج.)325 :20
ًجیٔت کؼبنی اػت که دس م تت ٓقنل و وحنی پنشوسؽ نیبفتنهاننذ کنه وقتنی خنود سا
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مؼتینی میپنذاسنذ ،ؿشوّ ثه ػشکـی و ًییبن میکننذ .نه خذا سا ثنذهانذ ،نه اح نب او
سا ثه سػبیت میؿنبػنذ ،نه ثه نذای و خذان گوؽ فشا میدهنذ ،و ننه حنق و ٓنذالت سا
سٓبیت میکننذ.
وظر اوسان به اعمال خىد
سوص قیبمت ،سوصی اػت که انؼبن آببل خود سا حبهش منیثیننذ و منتِنش خنضای آن
اػت:
﴿إِىا أىِ ْرىان ْه عِابًا ق ِ نبًا ن ْوو نيظ ْالن ْ ء ما قدم ْت نيداه و يكيول ْالكيافِ نيال ْيت ِنى نييت ت ابيا﴾
(النجأ)40 /
یٔنی سوصی که انؼبن منتِش دیذن خضای آببلی اػت که دس صنذگی دنیب اندنب داده،
و اص پیؾ فشػتبده اػت(ًجبًجبیی ،1417 ،ج)176 :20؛ مٔنبیؾ اینن اػنت کنه دس آن
سوص انؼبن ثه آببل خود نِش میکنذ ،چون هبه آببل خود سا نضد خود حبهنش منیثیننذ
هبچنبن که دس خبی دیگش هبین مٌلت سا خبًشنـبن نبوده:
﴿ن ْوو تجِد ك ُّ ن ْفص ما ع ِنل ْت ِم ًْ خ ْير م ْحض ا ًو ما ع ِنل ْت ِم ًْ سوء﴾ (آل ٓبشان)30/
رؤيت ظاهری و تأملی بشر به اوسانهای ديگر
دس قشآن ثه کیفیت نگبه انؼبنهب ثه همنوّ خود اؿبسه منینببینذ و ثنه آنهنب دس اینن
مقوله پشداخته میگشدد؛
أ:هثثت نگزی ته رفتارهای دیگزاى
آدمی هبواسه نؼجت ثه کبسهبی خود خوؽثین اػت و ثب توخنه ثنه نینت و آگنبهی اص
خود ثه آػبنی ثب سفتبسهب و کشداسهبیؾ کنبس میآیذ .اگش اكل توخیهگنشی و ٓزستشاؿنی سا
نبدیذه ثگیشیم که هشکؼی میکوؿذ سفتبس نبهندبس خویؾ سا توخیه کنذ ،ؿخق ،خنود سا
متهم نبیػبصد و هیچ گببن ثذ ثه خود نبیثشد .امب هنگبمی که ثه دیگشی میسػنذ اینن
نگشؽ ثه کلی متفبوت میؿود .هش کبس دیگشی ثب هضاسان امب و اگش سوثهسو میؿود و او ثنه
آػبنی دسػتی کبس دیگشان سا نبیپزیشد .ثب آن ه ثؼیبس گفته و ؿنیذه اػت کنه آنچنه ثنش
خود نبیپؼنذی ثش دیگشان مپؼنذ؛ ولی دس مقب ٓبل ثه این دػنتوس وقٔنی نبنی نهنذ و
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گوؽ دل ثذان نبیػپبسد .دس آموصههبی وحیبنی که ثش پبیه فٌشت ػنبلم قنشاس داده ؿنذه
اػت ثه این مؼأله اص صوایبی مختلف و اثٔنبد متننوّ آن پشداختنه ؿنذه اػنت .اص اینن سو
قبٓذهای دس آموصههبی وحیبنی اػال پذیذاس ؿذه که ثه اكل كحت یب حبنل ثنش كنحت
ؿهشت یبفته اػت .اكل كحت دس حوصه قبنونگنزاسی و حقنو فنشدی و اختبنبٓی منوسد
توخه قبنونگزاس اػالمی ثوده اػت.
چنبن ه دس حوصه اخال و هندبسهبی ؿخلی و اختببٓی نیض ثنه ٓننوان اكنل حنبکم
موسد تأییذ و تأکیذ قشاس گشفته اػت.
دس ثشخی اص آیبت ثذون این ه لفَهبی نِش و ثلش و  ...که ثه مٔننی نگنبه و نگشیؼنتن
ثبؿذ ثه مؼأله مثجتنگشی تأکیذ میفشمبیذ؛ مثال:
ْ
ْ
يرا ِّمً الظً إٌِ ب ْعض الظً إ ِ ْثه﴾(حدشات)12 /
﴿نأنهُّا ال ِِنً ءاميوا ْاجتيِبوا نْ ِ ً
«ای کؼبنی که ایببن آوسدهایذ اص گببن ثؼیبس پشهیض کنینذ ،صینشا ثشخنی اص
گببنهب گنبه هؼتنذ».
دس این آیه ػخن اص گببن ثذ ن شدن دسثبسه دیگشی اػت و هشچنذ کنه گبنبن ی نی اص
حبالت چهبسگبنه یقین و گببن و ؿ و وهم اػت ،که ثه ًوس غینش اختینبسی ثنش انؼنبن
ٓبسم میؿود و نبیتوانذ موسد امش و نهی قشاس گیشد ولی مشاد آن اػنت کنه انؼنبن آثنبس
گببن سا نجبیذ ثش آن ثبس کنذ و ثه چنین گببنی تشتیت اثش دهذ و ثه گببن ثذی که دس حق
دیگشان میکنذ آتنبیی کنذ.
ثنبثشاین اگش گببنی ثذ دس دل وی خٌوس کشد اؿ بلی نذاسد ولی نجبیذ ثذان توخه کننذ
و آثبسؽ سا ثش آن متشتت ػبصد .دس سوایبت آمذه اػت که ی ی اص چیضهبیی که ثشای منإمن
نی وػت و ساه خالكی آن سا داسد ػوءُن اػت که ساه سهبیی اص آن ثنیتنوخهی و خبمنه
ٓبل نپوؿبنذن ثه آن اػت(حشٓبملی ،1104 ،ج .)263 :8
هذ اص این کبس آن اػت که آثشوی مإمن حفَ ؿود؛ صیشا مإمن دس پیـگبه خذاونذ اص
منضلت و خبیگبه واال ثشخوسداس اػت و آثشوی او اص خبله ػهگبنههبیی اػت کنه نبنیتنوان
متٔشم آن ؿذ ،مإمن خبن و مبل و ٓشماؽ دس امبن اػنت و آثنشو و حفنَ آن ی نی اص
مهمتشین مؼبیلی اػت که نبیتوان آن سا ثیاسصؽ کشد و ثب تٔشم ثنه آن ؿنخق سا ثنه
خٌش انذاخت.
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وگاه به بازخىرد ديگران
دس موسد این نوّ نگبه الص ثه توهیح اػت که این نحو نگبه ی ثشسػی الص اػت کنه
دس هش ؿخلی دس ثشقشاسی استجبىاؽ ثنب دیگنشان ثبیؼنتی ثنه خنوثی ثؼنندذ و دس ثشاثنش
ٓ غالٔبل و ثبصخوسد دیگشان سفتبس متنبػت ثب سفتبس آنهب سا اندب دهذ .قنشآن کنشیم دس
موسد این نگبه نؼجت ثه دیگشان اؿبسه ؿذه اػت .دس قشآن مدیذ آمذه:
﴿و إِنى م ْ ِسل إِلْهه بِه ِدن في ِ
اظ ة بِه ن ْ جِ ْالن ْ سلوٌ﴾(النبل)35 /
مل ه ػجأ ثٔذ اص دسیبفت نبمه اسػبلی اص ًش حوشت ػلیببن ثه این نتیده منیسػنذ
که هذیهای ثه ػوی او ثفشػتذ و منتِش ؿود ثجینذ این هذینه منوسد قجنول ایـنبن واقنْ
میؿود یب نه؟ ثلقیغ میدانؼت که هنذایب دس سو صمبمنذاسان اثنش فنشاوان داسد .ثنه اینن
وػیله میخواػت ثذانذ آیب ػلیببن پیبمجش اػت ینب پبدؿنبه؟ اگنش پینبمجش اػنت هذینه سا
نبیپزیشد و اگش مل اػت هذیه سا میپزیشد.
رؤيت ظاهری به ديگران
دس قشآن نگبه مٔبولی و ػبده ثه دیگشان هنم اػنتٔببل ؿنذه؛ مبنننذ «تَشائنی» دینذن
ی ذیگش اػت مبننذ:

﴿فلنا ت اءا ْالج ْنعاٌِ قال أ ْصحاب موسى إِىا لن ْدرنوٌ﴾ (ؿٔشاء)6/
«چون دو خبْ(فشٓونیبن و یبسان موػی) ی ذیگش سا دیذنذ اكنحبة موػنی
گفتنذ :مب گشفتبسؿذگبنایم».
مونب ثنش اقؼنب فنو دس تقؼننیببت دیگنشی دس حنوصه مفهنومی سؤینت و فشهنن
نگبهکشدن دس قشآن میتوان ثه خنجه مثجت و منفی ،و حالل و حشا آن هم پشداخنت کنه
ثٔذ اخالقی و فقهی مجحث سؤیت دس قشآن اػت که کل آن دس این مقبل نبیگندذ و تنهب
ثه كوست گزسا اؿبسه میگشدد؛ ثشای نبونه میتوان ثه نگبه خیشه صن ینب منشد ثنه ننبمحش
﴿ق لِّلْن َْ ِميِين نغ ُّض ْوا ِم ْيً أ ْبصيا ِر ُِ ْه﴾(ننوس )30/و ﴿و قي لِّلْن َْ ِميياتن ْغض ْضيً ِم ْيً أ ْبصي ِ ًُِ﴾(ننوس)31/
اؿبسه کشد.
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وگاه بیاوگر احساسات درووی
سوانؿنبػبن مٔتقذنذ تبب حشکبتی که ثب ثذن اندب داده میؿود مثالً حشکنبت ثنذن،
ت بن دادن ػش ،حبلتهبی چهشه ،نگبههب و وهٔیت ثذن ،ثیبنگش احؼبػبت ،اف بس اؿنخبف
و تقویت و تأکیذ کلببت اػت .حشکبت ثنذن داسای کبسکشدهنبی دادن اًالٓنبت ،تنِنیم
تٔبمل ،اثشاص حنبالت ٓنبًفی ،کنتنشل اختبنبٓی و تؼنهیل اهنذا اػنت(اون هنبسخی و
هب بسان .)55 :1386 ،نگبه کشدن و تببع چـبی ی ی اص این کبسکشدهبیی اػنت کنه دس
استجبى غیش کالمی نقؾ ثؼضایی داسد .ثش این اػبع قنشآن نینض ثنه ساثٌنه نگنبه خینشه ثنب
احؼبػبت دسونی تلشیح داسد که آیه:
ْ
ْ
﴿رأنْت ال ِِنً ِفى قلوبهِه م نيظ وٌ إِل ْْو ىظي الن ْغ ِظي ِّ عل ْْي ِ ِميً الن ْيو ِ
ت﴾(محبنذ/
)20
مشاد اص «الَّزِینَ فِی قُلُوثِهِمٕ مٓشَمٌ» مإمنینی هؼنتنذ کنه ایبنبنؿنبن هنٔیف اػنت و
مٔنبی خبله «الْبٓیْـِیِّ ٓٓلَیٕهِ مِنَ الْبٓوٕتِ» کؼی اػت که دس ػ شات منش قنشاس گشفتنه و
«غـی ٓلنی فنالن» ،مٔننبیؾ اینن اػنت کنه فالننی دس اثنش ٓبسهنهای فهنمؽ اص کنبس
افتبد(ًجبًجبیی ،1417 ،ج ،)239 :18و نگبه ثنذون پلن صدن یٔننی هبنبن نگنبه خینشه
اػت ،الجته نگبه خیشه فقي ثه مٔنی اُهبس تنفش ،تشع و نگشاننی نیؼنت ثل نه ثنه مٔننی
ٓـق ،محجت و نوّ تأکیذ ٓبلی فشد ثش ػخنبن خود و دیگشان اػت .ثش این اػنبع نگنبه
خیشه ثذون پل صدن نـبنگش تشع و نگشانی اػت.
ؿبیبن رکش اػت که قشآن کؼبنی سا که دیذ دسػت و كحیحی ثنه حقیقنت نذاسننذ سا
ػشصنؾ نبوده و آنبن سا کوس دس این دنیب و کوستش دس آخشت ثه حؼبة میآوسد:
﴿و مً كاٌ ِفى ُ ِِ ِه أ ْعنى فهو ِفى الآ ِخ ةِ أ ْعنى و أض ُّ سبِْ ًلا﴾ (االػشاء)72 /
اهبفه ثش تقؼیمثنذیهبی پیؾگفته میتوان ًجقهثنذی ننوینی اسائنه نبنود .قنجالً دس
پظوهؾ حبهش ثیبن ؿذ که اؿٔشی کبسثشد نِش دس لیت ٓشة سا ثه ػه گونه تقؼیم کنشده
اػت .1 :نِش آتجنبسٓ ،جنشت خؼتن(الیبؿنیه)17 /؛  .2نِنش انتِنبس کـنیذن(یغ)49 /؛
.3دیذن ثب چـم ،وی آیه  23قیبمت سا ثه ًوس نبدسػت خض اینن دػنته قنشاسداده و خنواص
سؤیت خذاونذ سا ثب چـم ػخن خذا خٌبة ثه موػی میآوسد(مٔشفت ،1392 ،ج-116 :3
 )118که ثیبن آن گزؿت.
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اکنون دس ادامه تقؼیمثنذی میتوان مواسد صیش سا نیض گندبنذ.
.1رؤيت ظاهری يا رؤيت با چشم
دیذن ثب چـم مبننذ آیه:
﴿فلنا جً عل ْْ ِالل ْْ رأى ن ْونبا ًقال ُِا رب ِّي﴾(انٔب )76 /
یٔنی چون ؿت او سا فشا گشفت ػتبسهای دیذ گفت :این پشوسدگبس من اػت،
و همچنین آیه:
ْ
﴿ن ْوىه ْه ِم ْْل ْْه ِْه رأي ْالع ْي ِن﴾(آل ٓبشان)13/

داللت ثش سؤیت حؼی یب ُبهشی داسد(ًجشػی ،1408 ،ج )709 :2و نیض فین کبؿبنی
منِوس اص این سؤیت سا "سؤیة ُبهشة مٔبینة" ثیبن کشده(فین کبؿبنی ،1415 ،ج.)321 :1
.2رؤيت قلبی يا رؤيت با دل
سؤیت قلجی سؤیتی اػت که ثبٓث ثشوص مٔشفنت و ثلنیشت ؿنخق منیؿنود .مٔشفنت
هببن ثینبیی دل و قلت اػت مثل:
ْ
﴿و جع لهه الش ْن و ْالأ ْبصار و الأ ْف ِئدة﴾(نحل)78/
﴿أ ْ عوا إِلى اَّللِ على ب ِصيرة أىا﴾(یوػف)108 /
و همچنین سؤیت و دیذی که مفهو توقْ داؿتن و امیذ داؿتن سا ثه خذاونذ متٔبل و
سحیم سا مـبول میگشدد مبننذ:
اض ة( )22إِلى ربها ى ِ
﴿وجوه ن ْومئِ ى ِ
اظ ة﴾(القیبمت)23 -22 /
این نوّ دیذ دس موسد ثنذگبن خذا نؼجت ثه سحبت و لٌف و ٓفو اوػت؛ نبوننه دیگنش
سؤیت قلجی دس قشآن ثه مٔنی سحبت و مشآبت حبل اػت ،مثل:
﴿لا تكولوا را ِعيا و قولوا ْاىظ ْ ىا﴾ (ثقشه)104/
.3رؤيت تاملی يا رؤيت با فکر و اوديشه
سؤیت و نگبه ثه مٔنی ٓلم و دانؼتن که هببن اثضاس ؿنبختی و مٔشفتی اػت دس قنشآن
کشیم فشاوان آمذه نِیش آیبت:
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ْ
ْ
ْ
﴿و ن ى ال ِِنً أوتوا ال ِعلْه ال ِِي أ ْىزِل إِل ْْيو ِم ْيً ربِّيو ُيو الحيل و نهْي ِدي إِليى ِصي ا ِ العزِنيز ِ
ْالح ِنْ ِد﴾ (ػجب)6 /
﴿أ و ل ْه ن ال ِِنً نف ْوا أٌ الشناو ِ
ات و ْالأ ْر كاىتا ر ْتكًا ففت ْكياُنا(﴾...انجیبء)30 /
مشاد اص «سؤیت» ٓلم ف شی اػت و اگش آن سا سؤیت نبمیذه ثه خبًش این اػت که ٓلنم
ف شی دس هش امشی آن سا مبننذ سؤیت محؼوع میػبصد(ًجبًجبیی ،1417 ،ج.)277 :14
عبرت گرفته
ٓجشت اص ٓجش ثش وصن فلغ؛ اكنل ٓجنش گزؿنتن اص حنبلی ثنه حنبلی اػنت ،امنب ٓجنوس
مخلوف اػت ثه گزؿتن اص آة خواه ثه وػیله ؿنب ثبؿذ یب کـنتی ینب پنل ینب حینوانی.
ٓجشة ثه فتح اول ثه مٔنی اؿ چـم اص آن مـتق اػتٓ .جبست کالمی اػت کنه دس هنوا
ٓجوس کشده اص صثبن گوینذه ثه گوؽ ػبمْ میسػذ(قشؿی ،1383،ج.)284 :4
آتجبس و ٓجشة حبلتی اػت که اص مٔشفت محؼنوع ثنه مٔشفنت غیشمحؼنوع سػنیذه
مننیؿننود .تٔجیننش مخلننوف ث نه خننواة اػننت کننه آن سا اص ُننبهش ثننه ثننبًناؽ ٓجننوس
میدهذ(ساغت .)543 :1412 ،مبننذ آیههبی ﴿ف ْ
ياعتً ِروا نيا أولِيي ْالأ ْبصيا ِر﴾(حـنش )2 /و ﴿إٌِ فِيي
ذلِو ل ِع ًْرةً لِأولِي ْالأ ْبصا ِر﴾(آل ٓبشان.)13 /
ٓجشت گشفتن ی ی اص آثبس سؤیت تأملی اػت که اص ؿبخههبی ثلیشت اػت.
رؤيت تجسمی
اص مواسدی دیگش که منِوس اص سؤیت دس قشآن ،دیذن ثب چـم نیؼت و مشاد اص آن ،تلوس
و تدؼمکشدن واقٔیتهب و اتفبقبت اػت مبننذ آیه:
حاب ص ْي اَّللِ ال ِِي أ ْتكً ك ش ْيىء إِىي خب ِيير
﴿و ت ى ْالجِبال ت ْحشبها جا ِمدةً و ُِ تن ُّ م الش ِ
بِنا ت ْفعلوٌ﴾ (النبل)88/
ػیب این آیه ؿشیفه مشثوى ثه قیبمنت اػنت ،و پنبسهای اص وقنبیْ آن سوص سا توكنیف
میکنذ ،که ٓجبست اػت اص ثه ساه افتبدن کوههب؛ دسثبسه اینن قونیه دس خنبی دیگنش قنشآن
ت ْالجِبيال فكاى ْ
فشموده﴿ :و سيِّر ِ
يت سي ابا ً﴾(نجنأ)20/؛ کنوههنب ثنه ساه افتبدننذ و دس آخنش ػنشاة
میؿونذ(ًجبًجبیی ،1417 ،ج.)401 :15
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دس سؤیت تدؼبی ثحث تدؼم آببل دس قشآن نیض مٌش می ؿود .مقلود اص تدؼم یب
تبثل این اػت که آنچه سا انؼبن دس این خهبن اندنب داده دس خهنبن دیگنش ثنه كنوستی
متنبػت ثب آن خهبن نبوداس گشدد و ٓین ٓبل دس ثشاثنش او حونوس پینذا کننذ(ًجبًجبیی،
 ،1417ج ،)343 :2آیبتی دس قشآن حبکی اص تدؼم آببل اػت مبننذ:
﴿ن ْومئِ ي ْصدر الياض أ ْطتات ًا لِّير ْو ْا أ ْعنلهه ْ( )6فنً ن ْعن ْ ِم ْْكال ذرة خ ْييرا ًني ه ( )7و ميً ن ْعني ْ
ِم ْْكال ذرة ط ا ًن ه ﴾
دس سوص قیبمت مشد ثه كوست گشوه هبی مختلف اص قجش خبسج می ؿونذ تب آببلـبن ثنه
آنهب نـبن داده ؿود .پغ هش کغ ثه انذاصه ػننگینی رسه ای کنبس خینش اندنب داده آن سا
می ثینذ ،و هش کغ ثه انذاصه ػننگینی رسه ای کنبس ثنذ اندنب داده ثبؿنذ آن سا منی ثیننذ
(الضلضلةً .)8-6 /جشػی دس ریل این آیه مفهنو اینن سؤینت سا ینب سؤینت قلجی(مٔشفنت و
ؿنبػبیی ثؼجت آببل) یب سؤیت ثب چـم ثه مٔنبی این ه تب پشونذههبی آببل خودؿبن سا
ثجیننذ ثیبن کشده اػت(ًجشػی :1408 ،ج.)799 :10
ثنبثشاین دس قشآن کشیم دس ثین کلببت نِش ،ثلشً ،ش  ،سای؛ کلبه سأی و مـتقبتاؽ
ثیؾتش دس موسد مفهو سؤیت تدؼبی اػتٔببل ؿذه اػت .فش ثین سؤیت تأملی ثب سؤیت
تدؼبی دس آن اػت که ثه وػیله سؤیت تأملی ٓلم و آگبهی حبكل میؿود ولی محلول
تدؼم و تلوس ثه ًوس قٌْ ٓلم نیؼت؛ میتوانذ اص ثبشه آن خیبل و تنوهم هنم ثبؿنذ .دس
سؤیت تدؼبی دیذن حقیقت دس اكل ثب چـم نیؼت .دس حقیقت ثنه نِنش سػنیذن و ثنه
نِش آمذن واقٔهای یب حبدثهای نضد ؿخق اػت.
ثب ثشسػی لیوی و تفؼیشی ثش الفبٍ نِش ،سأی و ثلش این نتیده حبكل ؿذ کنه حنوصه
مفهومی هش ػه لیت دس موسد دیذن و سؤیت تبملی(نگبه ثب دقت و تأمنل) اػنت و کنبسثشد
نِش ثیؾتش دس انتِبس داؿتن اػت که ثقیه این کبسثشد مٔنبیی سا نذاسنذ ،و دو لفنَ سأی و
ثلش هش دو دس ٓجشت گشفتن اػتٔببل میؿود و ث بسگیشی لفنَ ثلنش ثنیؾتنش دس منوسد
سؤیت قلجی و مٔشفت اػت .دس قشآن کشیم ٓالوه ثش این ه سأی دس مواسدی هبچون دینذن
ثب چـم ،نگبه ثب ٓجشت و سؤیت تأملی ثه کبس سفته اػت دس موسد سؤیت تدؼبی نیض ثه کنبس
گشفته ؿذه اػت.
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 .4رؤيت خىاب
ػإالی که دس موسد سؤیت خواة دس رهن ؿ ل میگیشد آن اػت که خنواة دینذن ثنب
چه سؤیتی اص این چهبس نوّ اص انواّ مٌش ؿذه دس این مقبله اػت؟
قشآن مدیذ دس ػوسه صمش دقیقتشین تفؼیش سا ثنشای مؼنأله خنواة ثینبن کنشده ،صینشا
میگویذ خواة نوٓی « قجن سو » و خذایی سو اص خؼم اػت امب نه خنذایی کبمنل ،دس
آیه  42ػوسه صمش حقیقت و مبهیت خواة اینگونه ثیبن میؿود:
﴿اَّلل نتوفى ْالأنفص ِحين م ْوتِها و ال ِتى ل ْه تن ْت ِفى ميا ِمها﴾
«خذاػت که دس هنگب خواة خبنهب سا میگیشد و آن کؼی کنه دس هنگنب
خواة مش اؽ فشا نشػیذه نیض سو اؽ سا میگیشد».
ثه این تشتیت هنگبمی که ثه فشمبن خذا پشتو سو اص ثذن ثشچیذه میؿود و خض ؿنٔبّ
کبشنگی اص آن ثش این خؼم نبیتبثذ ،دػتگبه دسک و ؿٔوس اص کنبس منیافتنذ ،و انؼنبن اص
حغ حشکت ثبص میمبنذ هش چنذ قؼبتی اص فٔبلیتهبیی که ثشای ادامه حیبت او هنشوست
داسد ،مبننننذ هننشثبن قلننت و گننشدؽ خننون و فٔبلیننت دػننتگبه تنننفغ و تیزیننه ادامننه
مییبثذ(م بس ؿیشاصی.)477 :19 ،1374 ،
ثش این اػبع نبیتوان گفت که خواة دیذن ثب سؤیت ُبهشی که ثه وػیله چـم ػنش
كوست میگیشد ،اػت ثل ه ثخـی اص سؤیبدیذن ثب سؤیت قلجی كوست میگیشد کنه ثنه آن
سؤیبی كبدقبنه گفته میؿود.
وتیجه بحث
ثب ثشسػی آیبت محلل پظوهؾ حبهش این اػت:
 -1واطههبی سأی ،ثلش ،ثلیش ،نِش و ًش دس حوصه مفهومی سؤیت دس قشآن کشیم قشاس
گشفتهانذ.
 -2سؤیت دس قشآن ثش اػبع مجذأ و مقلذ ثه اقؼنبمی هبچنون نگنبه و نِنش خذاوننذ
نؼجت ثه ثنذگبن ،نگبه ثنذگبن نؼجت ثه خذا ،نِش ثنذه نؼجت ثه خهبن هؼتی و پیشامون
خود ،نگبه انؼبن ثه خود و نگبه انؼبن ثه همننوّ خنود یٔننی انؼنبنهنبی دیگنش تقؼنیم
میؿود .نگبه خذاونذ نؼجت ثه ثنذه ثش ننبُشثودن او ثنش سفتنبس انؼنبن و افبهنه سحبنت و
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نٔبت داللت داسد و محجت و ثخــی که ثه هش کؼی که خذا ثخواهذ ٌٓب منیگنشدد ثنب
واطههبی ٓین و ؿهیذ ثیبن ؿذه اػت.
 -3سؤیت ٓجذ ثه خذاونذ که این دیذن ثب چـم توػي ثنذه ننه دس اینن دنینب و ننه دس
آخشت مب ن نیؼت و مفهو نِش ثنذه ثه خذاونذ ثش مٔنی توقْ و امیذ داؿتن ثه محجنت
و ٓنبیت و ٓفو و ثخـؾ خذاونذ داللت داسنذ .مـنبهذه و سؤینت خذاوننذ اص ساه ؿنهود و
قلت ثه وػیله ػیش دس آفب و انفغ که آیبت الهی اػت حبكل میؿود.
 -4نگبه حق تٔبلی نؼجت ثه مخلوقبت خود خلوكبً انؼبن و نگبه انؼبن ثه خنجههنبی
مختلف و پیشامون خود ،مفبهیم و تفبكیل گونبگونی داسد و ٓالوه ثش آن نگنبه ثنش کیفینت
ؿنبخت و احؼبػبت تنأثیش دوًشفنه داسد؛ ثنه ٓجنبست دیگنش نگنبه هنش ؿخلنی ثنش ننوّ
ؿ لگیشی احؼبػبت و ٓواًف و ؿنبخت ثـشی نؼجت ثنه خنود و محنیي پیشامنوناؽ
میگزاسد و ثش ٓ غ این تأثیش دوػویه و دوًشفه اػت.
 -5سؤیت ُبهشی انؼبن ثه پیشامون خود ی ی اص ساههبی ؿنبخت و مٔشفت ثه خذاوننذ
متٔبل مـبهذه آیبت و نگبه کشدن ثه نٔبتهبی الهی و محیي پیشامنون و خهنبن هؼنتی
اػت .سؤیت ُبهشی و تأملی انؼنبن ثنه خنویؾ نینض ثنه اقؼنب مختلنف نگنبه ثنه خنود،
خودؿنبػی ،سؤیت انؼبن ثه ًٔب خود ،نگبه مؼت جشانه انؼبن اص ػش ثنینینبصی ،نِنش ثنه
ف ش و ٓقیذه ،نِش انؼبن ثه آببل خود تقؼیم میؿود.
 -6دس قشآن ثه کیفیت نگبه انؼبنهب ثه همنوّ خود اؿبسه ؿذه اػت که منیتنوان ثنه
مثجت نگشی ثه سفتبسهبی دیگشان و نگبه ثه ثبصخوسد دیگشان اؿبسه کشد.
 -7اص خهت دیگشی مفهو سؤیت دس قشآن سا میتوان دس چهبس دػته  -1سؤیت حؼنی
یب سؤیت ُبهشی یب سؤیت ثب چـم؛  -2سؤیت قلجی ینب سؤینت ثنب دل؛  -3سؤینت ثنب ف نش و
انذیـه و  -4سؤیت تدؼبی دػتهثنذی کشد.
 -8سؤا دیذن ثب ػه گونه سؤیت قلجی(سؤیبی كبدقبنه) ،سؤیت تبملی(مولود ف ش انؼنبن)،
و سؤیت تدؼبی که ثخـی اص آن توهم(خواةهبی ؿیٌبنی) اػت.
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ساغت اكفهبنی ،حؼین ثن محبذ ، 1412 .الوفزدات فی غزیة القزآى ،ثیشوت :داس الٔلم.
سؿیذ سهب ،محبذ .ثی تب ،تفسیز الونار ،چبح دو  ،ثیشوت :داس البٔشفة.
كذو  ،محبذ ثن ٓلی ثن الحؼنین ثبثوینه1374 .ؽ ،األهاال  ،تشخبنه محبنذثبقش کبنشهای ،تهنشان:
انتـبسات اػالمی.
ًجبًجبئی ،ػیذ محبذحؼین ، 1417 .الویزاى فی تفسیز القزآى ،تهشان :داس ال تت االػالمیه.
ًجشػی ،احبذ ثن ٓلی ثن أثی ًبلت1386 .ؽ ،احتجاج ،ندف اؿش  :داس النٔببن.
ًجشػی ،فول ثن حؼن ، 1408 .هجوع الثیاى فی تفسیز القزآى ،ثیشوت :داس البٔشفة.
ًجشی ،اثو خٔفش محبذ ثن خشیش ، 1412 .جاهع الثیاى ف تفسیز القزآى ،ثیشوت :داس البٔشفه.
ٓجذه ،محبذ .ثی تب ،تفسیز الونار ،تألیف محبذ سؿیذ سهب ،ثیشوت :داس البٔشفه.
فین کبؿبنی ،محبذ ثن مشتوی ، 1415 .تفسیز الصاف  ،تهشان :انتـبسات اللذس.
مدلؼی ،محبذثبقش ، 1111 .بحار األوىار ايجامإل يدرر أخبار أ مل األطهار ،ثیخب :انتـبسات اػالمیه.
مٔشفت ،محبذهبدی1392 .ؽ ،التوهید فی علوم القزآى ،تشخبه حؼن خشقبنی ،ثی خب :ثی نب.
م بس ؿیشاصی ،نبكش1374 .ؽ ،تفسیز نوونه ،تهشان :داس ال تت اإلػالمیة.

