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Abstract
The words and meanings of the Holy Quran are rich and have terms and
mysteries that often form the basis of Islamic mysticism. Verse 143 of Sura
Araf called "sighting verse" or "verse of manifestation" is one of the most
widely used verses of the Holy Qur'an in explaining the mystical foundations
that describes the ascension Moses (peace be upon him) and referred to as "Len
Trani" and has a wide reflection in Persian scriptural and mystical books. In
contrast to the commentators, mystics did not appreciate the slight and simple
analysis of the subject matter of this verse, and have always sought to draw new
and profound impressions through the story of Moses (peace be upon him)
expressing their mystical teachings and mentioning the status of the seeker on
the path to the journey. The purpose of this paper is to compare and distinguish
between the opinions of commentators and mystics about this verse, and to
analyze the utilization of this verse by mystics. This has been done by
comparative analysis of texts. What is achieved by studying these works
indicates that these two groups repeatedly invoke the verse in five major topics
of the demand for sight, the Lord's witness, the Lord's response, the
manifestation of the Mount, and the anesthetics of Moses (peace be upon him).
Using their codenames and references, mystics have interpreted them as love,
enthusiasm, observance, zeal, manifestation, and mortality of the seeker, and
have explained and described these topics.
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تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم
∗∗

تقی اژهای∗ -نفیسه آقاخانی
چکیده

الفاظ و معانی بلند قرآن کریم ،سرشار از اصطالحات و رمزهایی است که بیشتر ،شالوده و بنیاان عرفاان اساالمی را
تشکیل می دهد .آیة رؤیت یا آیة تجلی (اعراف )341 :یکی از پرکاربردترین آیات قرآن کریم در تبیین مبانی عرفانی
است .شرح معراج موسی(ع) و قرارگرفتن در خطاب «لنترانی» ،در متاون عرفاانی منظاو و منثاور فارسای بازتااب
بسیاری داشته است .عارفان به تفسیر و تحلیل اندک و سادة مفساران از ایان آیاه بسانده نکارده اناد .آناان هماواره
کوشیدهاند تا با توسل به داستان موسی(ع) ،برداشتهای نو و ژرفی از آیه ارائه دهند و افزونبر بیان آموزههای عرفانی
از احوال سالک در مسیر سلوک نیز یاد کنند .هدف این مقاله مقایسه و تبیین جنبههای تمایز و تشابه آرای مفسران و
عارفان دربارة این آیه و بررسی و تحلیل بهره گیری عارفان از محتوای آن است .ایان پاهوه

باا اساتفاده از روش

تحلیل تطبیقی متون انجا می شود .آنچه با مطالعه و کنکاش در این آثار به دست میآید ،بیانگر استشاهادهای پیااپی
این دو گروه به آیة تجلی در پنج بحث اصلی است :تقاضای رؤیت ،شهود پروردگار ،پاسخ لنترانی خداوند ،تجلی
بر کوه طور ،بیهوشی موسی(ع) .عارفان با استفاده از زبان رمزی و اشاری خود از آنهاا باه محبات ،شاو ،،مشااهده،
غیرت ،تجلی و فنای سالک یاد کردهاند و این مباحث را شرح و تبیین میکنند.
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1ـ مقدمه
آیة تجلی به طور آشکار در قرآن کریم چنین آمده است« :وَ لَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قَاالَ
رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لَنْ تَرَانِی وَلَکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّاى
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَا َ،قَاالَ سُابْحَانَکَ تُبْاتُ إِلَیْاکَ وَأَنَاا أَوَّلُ الْمُاْْمِنِینَ»
(اعراف)341 :؛ و هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد ،و پروردگارش باا او سانن گفات ،عار
کرد« :پروردگارا! خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم» .گفت« :هرگز مرا ننواهی دیاد؛ ولای باه
کوه بنگر ،اگر در جای خود ثابت ماند ،مرا خواهی دید»؛ اما هنگامیکه پروردگارش بر کاوه جلاوه
کرد ،آن را همسان خاک قرار داد؛ و موسی مدهوش به زمین افتاد .چون به هوش آمد ،عر

کرد:

«خداوندا! منزهی تو (از اینکه با چشم تو را ببینم)! من بهسوی تو بازگشتم؛ و من ننستین مْمنانم»
(قرآن کریم ،ترجمه مکار شیرازی .)311 :این آیه در داستان حضارت موسای(ع) و درخواسات او
برای دیدار حق تعالی آمده است؛ دیداری که انجا نشد و خداوند از آن به تجلی خاود یااد کارد.
متون تفسایری بررسایشاده در ایان پاهوه

(ازجملاه تفسایر المیازان ،تفسایر ابوالفتاوح رازی،

کشفاالسرار ،تفسیر طبری ،تفسیر نمونه) تا حدی به شرح و گسترش این دیدار و چگونگی رؤیت
پروردگار و سببهای پاسخ «لن ترانی»شنیدن موسی(ع) پرداختهاند .در متون عرفانی ادب فارسی نیز
به شنصیت موسی و تجربة هم سننی او با خداوند و همچنین شایستگی او برای ورود باه درگااه
الهی ،نگاهی ویهه شده است و عارفان در میان بحثهای خود بسیار به آن استناد کردهاند.
همة پهوهشگران در آثار ادبی زبان فارسی دریافتهاند که متون عرفانی در شرح و تحلیل مبانی و
اصول تصوف و عرفان ،توجه دقیقی به آیات قرآن کریم دارد .یکی از پربساامدترین داساتان هاای
قرآن در بیان اندیشههای صوفیانه ،داستان حضرت موسی(ع) و درخواست او برای دیدار پروردگاار
است .هر جنبهای از این داستان ،بستری مناسب را برای طرح دیادگاههاای عارفاان در توضایح و
تفسیر مبانی عرفان فراهم آورده است .درخواست موسی برای مشاهدة خداوند ،چرایی این خواسته
و دالیل نپذیرفتن آن ،تجلی خداوند بر کوه و سرانجا خردشدن کاوه و بیهوشای موسای ،هماه از
موضوعاتی است که همواره در تبیین و تفسیر مفااهیمی مانناد دیادار پروردگاار ،محبات و شاو،
عارفانه ،تجلی و اقسا آن ،فنا و ...دستمایة عارفان قرار گرفته اند .گفتنی اسات منبا و پهوهشای
یافت نشد که بهطور جام و مان این داستان و مباحث مربوط به آن را تفسیر و شرح کرده باشد.
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باتوجهبه محتوای بسیار غنی این آیه و حجم گستردة استناد عارفاان باه آن و نباودن پهوهشای
مستقل در این زمینه ،ضرورت پرداختن به چنین موضوعی طبیعی اسات .پرسا

اساسای در ایان

مقاله آن است که بهرهگیریهای عرفان از این آیه چیست و برای تبیین چه مباحثی به این آیه استناد
کردهاند .درک رمزها و نکتههای ظریف در هر آیه ،در گرو فهم دقیق ساختارهای معنایی و تفسیری
آن است .به همین سبب در این مسیر کوش

نگارندگان بر آن بوده است که ضمن پرداختن به هر

قسمت از این آیه و تبیین بهرهگیریهای عارفان از آن ،ابتدا باهطاور کوتااه جنباههاای تفسایری و
کالمی بحث نیز بررسی شود تا خواننده مطلب را بهروشنی دریابد؛ پا

از آن ،آراء و نظریاههاای

مشایخ و بزرگان عارف در متون عرفانی تبیین و تحلیل میشود.
1ـ 1چارچوب نظری پژوهش
بهطورکلی در تحلیل داستان تجلی بر موسی(ع) در متون گذشتگان دو رویکارد متفااوت وجاود
دارد .رویکرد اول مربوط به گروه مفسران است که برداشتی سطحی از آیه و درونمایة آن داشتهاند؛
رویکرد دو مربوط به عارفان اسالمی است که همواره از آیات و داساتانهاای قرآنای بارای بیاان
اهداف عرفانی بهره می جویند .عارفاان باه ظااهر داساتان انبیاا در قارآن بسانده نکاردهاناد .آناان
شنصیت های پیامبران را نمونههای عینی سالکان واصل و انسانهای کامل میدانند؛ بنابراین بارای
بیان آموزههای عارفانه و یا ذکر احوال سالک در مسیر سلوک به شنصیتهای انبیا و داساتانهاای
آنان در قرآن متوسل میشوند .داستان تجلی خداوند بر موسی(ع) در کوه طور نیز در ضمن یک آیه
( 341سورة اعراف) بیان شده است و مفسران نیز تفسیری اندک از آن ارائه دادهاند؛ اما این آیاه در
کال عارفان بسیار تحلیل و بررسی شده است .افزونبر مباحث تفسیری و کالمای ،هار قسامت از
این آیه به مبحثی از دیدگاههای عارفان اشاره دارد؛ بنابراین عارفان برای تبیین و گااه ت ییاد سانن
خود از واژهها و معانی آن بهرهها بردهاند که در ادامه ،شرح کوتاهی از تحلیل دو گاروه مفساران و
عارفان دربارة داستان موسی(ع) در آیة تجلی ارائه میشود.
2ـ تقاضای رؤیت
موضوعی که دربارة آن بسیار بحث شده است ،ارائه دیادگاههاایی متفااوت از درخواسات موسای
است؛ مبنیبر اینکه آیا این تقاضا ازسوی موسی بوده است یا اینکه این پیامبر الهی درخواست قاو
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خود را به پروردگار عرضه کرده است؟ برخی مفسران آن را تقاضای قو و یا سفیهان قو موسی

(ع)

دانستهاند و معتقدند که چنین درخواستی شایستة مقا پیامبری اولوالعز نیست؛ برای مثال ابوالفتوح
رازی در تفسیر خود پ

از شرح گستردهای از داستان قو بنیاسرائیل ،درخواست رؤیت را ازسوی

قو موسی مطرح میکند .او در ادامه برای توجیه لفظ «أرنی أنظر إلیک» که موسی بار زباان راناده
است ،عادت اقوا را بیان میکند که چون سفیری نزد پادشاهی فرستند ،سفیر از زبان خود با پادشاه
سنن میگوید .عدهاى دیگر از مفسران مانند عالماه طباطباایى(ره) معتقدناد درخواسات موساى

(ع)

نمىتواند ازسوی قو او باشد؛ موسى باید در مقابل قو خود ایستادگى کند و بگوید خادا دیادنى
نیست .پ

آشکار است که درخواست موسى(ع) براى خود بوده است .طبری نیز تقاضای رؤیت را

ازسوی خود موسی مطرح میکند و میگوید :چون موسی سنن خداوند را شنید ،آرزومند دیدار او
شد (ابوالفتوح رازی ،919 :3194 ،طباطبایی ،3121 ،ج911 :9؛ طبری.)111 :3112 ،
عارفان اسالمی به همین برداشت سطحی از آیه بسنده نکردهاند و ایان درخواسات را ازساوی
شنص موسی(ع) و برخاسته از حاالت درونی او دانستهاند .آنان با طرح مباحثی مانند محبت و شو،

سالک برای دیدار محبوب ،این خواسته را توجیه و تفسیر میکنند؛ برای نمونه صاحب کشفاالسرار
در تفسیر عرفانی خود از این آیه ،ضمن اشاره به توجه موسی دربارة خواستة قو برای دیدار خداوند،
این درخواست را برخاسته از حاالت درونی و عشق و محبتی میداند که در اثر همسننی پروردگار با
موسی در او ایجاد شده و درنتیجه از سر شو ،،طلب دیدار کرده است .ازنظر او هرک

را امیادی

است و امید عارف ،دیدار پروردگار است و کسی که اینچنین مانند موسی(ع) از جاا محبات الهای
سیراب شده باشد ،به کمتر از این دیدار بسنده نمیکند (میبدی.)119 :3111 ،
در اندیشههای عارفان ،طلب رؤیت و اشتیا ،سالک در دیدار محبوب ،برخاسته از محبتی است
که انسان محّب در مراتب باالی ایمان نسبتبه محبوب حقیقی خود ،پروردگاار ،مای یاباد؛ مفهاو
شو ،نیز محرکی برای سالک و الزمة سفر او در سیر و سلاوک معنوی است .محبات و شاو ،در
نظا فکری ایشان معانی بسیار نزدیکی دارد؛ بنابراین در متون عرفانای نیز در پی یکدیگر تعریف و
تفسیر میشوند .در کال ایشان شو ،،ثمرة محبت و امید و آرزویی است کاه ساالک پا

از درک

محبت نسبتبه دیدار حبیب ،به آن دست می یابد و در پی آن ،محّب را بهسوی محباوب

هادایت

می کند .هجویری محبت را صفتی میداند که در دل انسان مْمن پدیادار مایشاود و محّاب را در
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طلب رؤیت دوست و یا آرزوی قربت او بیصبر و بیقرار میگرداند و همانگونه که قیاا اجساا
به ارواح است ،قیا دلهای محبّان نیز به محبّت و قیا محبّت به رؤیات و وصال محباوب اسات
(هجویری.)414 :3191 ،
ازسوی دیگر با بیان اینکه شو ،،شیفتگی دل در هنگاا یاادکردن دوسات اسات (ساهروردی،
)11 :3111؛ آن را نتیجة محبت میدانند که با محبت نیز ادامه مییابد و به دیدار و رؤیت پروردگار
و یا آرزوی آن پایان میپذیرد؛ بنابراین در بیشتر متون عرفانی و در زبان عارفاان ،موسای بار فاراز
طور ،رمز و نماد سالک مشتاقی است که از بسیاری محبت و شدت شور و وجد درونی فریاد ارنی
سر میدهد« .اهل سلوک استشهاد نمودهاند به حالت حضرت موسی در مقا مشاهدة حق و شادت
اشتیا ،به شهود حق مطلق و عجلة او از برای دیدار خداوند ...صاحب شو ،بهواسطة شدت اشتیا،
در مقا توجه به محبوب خود ،قادر به صبر نباشد و در حالت اضطراب شادید باه سار مایبارد و
قدرت قرار و ثبات نداشته نباشد» (آشتیانی.)131 :3111 ،
این مطلبی است که موالنا جاللالدین بلنی نیز بارها در کال خود و ضمن تلمایح باه داساتان
موسی(ع) به آن اشاره میکند .او معتقد است لطف و احسان خداوناد باه موسای(ع) و تکلام باا او،
محبت بسیار موسی(ع) به خداوند را در پی داشت و چنان شوقی برای دیدار در موسای باه وجاود
آورد که وقتی بر فراز کوه طور حاضر شد ،از بسیاری شو ،و وجد درونی فریاد برآورد و خواستار
آن شد تا چهرة خداوند را آشکارا بنگرد:
ز بس احسان که فرمودی چنـانم آرزو آمـد

که موسی چون سخن بشنود درمیخواست دیداری
(مولوی)346 :1631 ،

6ـ شهود پروردگار
موضوع دو درخواست موسی مبنیبر رؤیت پروردگار اسات کاه مفساران و عارفاان باا بحاث و
بررسی بسیار به آن پرداخته اند .در پاسخ به پرس

«آیا خداوند دیدنی است؟» باتوجهبه آیة تجلای

سننان بسیاری بیان شده است .مفسران قارآن در جاواب ایان پرسا  ،مبحاث رؤیات را مطارح
میکنند .آنان آراء و دیدگاههای منتلف سه گروه اشعریون و معتزله و شیعة اثنااعشاری را درباارة
رؤیت پروردگار تبیین می کنند .آنچه از این مباحث به ادبیات عرفانی مربوط میشود ،نظار عارفاان
اسالمی در متون منظو و منثور خود است که همسو با نظر شیعه نوعی رؤیت قلبی و شهود باطنی
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را تبیین و تشریح میکنند.
اشاعره بر این نکته اتفا ،نظر دارند که خداوند در این دنیا دیدنی نیست؛ اما در قیامات باهطاور
قطعی با چشم دیده میشود و مْمنان در بهشت به چنین مقامی میرسند .ایشان رؤیت خداوناد را
ازنظر عقلی جایز میشمرند و با تنزیه او جم پذیر میدانند؛ دالیلی نیز برای اثبات ادعای خود بیان
کردهاند .ازنظر آنان لفظ «أرنی» که حضرت موسی(ع) بر زبان رانده اسات بار ایان داللات دارد کاه
خداوند دیدنی است و موسی که پیامبر اولوالعز الهی است درخواست بیهوده نمیکناد .همچناین
معتقدند خداوند با گذاشتن شرطی مبنی بر مشاهدة خود به پایداری کوه (فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَاهُ فَسَاوْفَ
تَرَانِی) نشان داده است که این ،امری شدنی است؛ پ

مشاهدة خداوند نیز ممکن اسات (بنااری،

344 :3434؛ فنر رازی391 :3431 ،؛ ذاکری.)314-349 :3191 ،
در مقابل گروه اول ،معتزله رؤیت خداوند در دنیا و آخرت را ناممکن دانستهاند .آنان خداوند را
منزه از جسم پذیری و یا مکانمندی میدانند؛ بنابراین باتوجهبه نبودن شرایط رؤیات در ارتبااط باا
خداوند ،او را نه در دنیا و نه در آخرت نمیتوان دید و البته ازجمله آیاتی که برای نفی رؤیت به آن
استناد میجویند ،همین آیة تجلی است .به اعتقاد ایشان از این آیه از چند سو بر نفى رؤیت مىتوان
استفاده کرد :اول آنکه جواب خداوند با لفظ «لن» عربی بیان شده است و بر نفی ابدی داللت دارد.
دو تعلیق کردن امکان رؤیت بر امری ناممکن در پاسخ به موسی است که با بیان «وَلَکِنِ انْظُرْ إِلَاى
الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی» آمده است .سو تنزیه حضرت موسای(ع) (قَاالَ سُابْحَانَکَ) از
رؤیت بعد از به هوش آمدن و همچنین توبة او از درخواست رؤیت (تُبْتُ إِلَیْکَ) است .براى توجیه
درخواست موسى(ع) نیز گفتهاند :موسى(ع) که درخواست رؤیت خدا داشت ،کامالً مایدانسات کاه
خداوند دیدنى نیست؛ اما قو بنىاسرائیل پیوسته خواهان دیدار خدا بودند و چون باه سابب ایان
خواسته دچار عذاب شدند ،از موسى(ع) خواستند که او براى خود تقاضاى رؤیت کند و موسى(ع) نیز
تقاضاى رؤیت کرد (عبدالجبار ،بیتا312 :؛ همان911 :3194 ،؛ صافحیان.)41 :3191 ،
امامیة اثناعشری نیز مانند معتزله به جوازنداشتن رؤیت حسی معتقدند و ناوعی رؤیات قلبای و
شهود باطنی را تبیین میکنند .نفی رؤیت با چشم سَر و اثبات رؤیت قلبی و شهود باطنی در آخرت،
موضوعی است که عالمان شیعه بر آن متفقاند؛ برای مثال عالمه طباطبایی در ذیل تفسیر همین آیاه
بهطور کامل چنین شهودی را تبیین و تشریح کرده است و یا آیتاهلل مطهری معتقد است خداوناد
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ازنظر شیعه ،نه در دنیا و نه در آخرت ،هرگز با چشم دیده نمیشود؛ اما حد اعالی ایمان هم یقاین
فکری و ذهنی نیست .یقین فکری علمالیقین است و باالتر از آن یقین قلبی است که عینالیقین است.
عینالیقین نیز نه با چشم سَر ،بلکه تنها با شهود خداوند از دل به دست میآید .پ

خداوند با چشم

دیده نمیشود؛ اما با دل دیده میشود (طباطبایی919 :3121 ،؛ مطهری.)111 :3114 ،
فراتر از مباحث گستردة تفسییری دربارة رؤیت ،بحثهای عرفانی این قسمت از آیه نیز درخور
اهمیت است .ننستین برداشتهای عرفانی از آیة تجلی و مسئلة رؤیات پروردگاار باه ساننان و
احادیث ائمه ازجمله امیرالمْمنین(ع) و اما صاد(،ع) 3بر می گردد؛ سننانی که در بیشتر متون صوفیه
در سرآغاز بحثهای عرفانی بیان میشود و مشایخ صوفیه با استناد باه آنهاا کاال خاود را شارح
می دهند .موضوع مشاهدة خداوند با چشم دل در کال امیرالمْمنین(ع) و ضمن خطباههاای ایشاان
بیان شده است؛ وقتی ذعلب یمانى از اما على(ع) پرسید« :اى على(ع) آیا پروردگاارت را دیادهاى؟
حضرت فرمود :آیا چیزى را که نمىبینم عبادت کنم؟ ذعلب پرسید :چگونه او را دیدهاى؟ حضرت
فرمود :دیدگان به مشاهدة عیان ،او را نبینند؛ بلکه قلبهاا باه حقیقاتِ ایماان او را ادراک کنناد»...
(نهجالبالغه ،خطبة .)312
عارفان با استفاده از داستان موسی(ع) و در پاسخ به این پرس

که آیا خداوند را می توان دید یا

خیر؟ بحث دیدار و لقای خداوند را مطرح میکنند .کیفیت دیدار حق تعالی و جنبههاای گونااگون
آن یکی از مهم ترین مسائلی است که در عرفان و ادبیات عرفانی مطارح مای شاود .از هماان آغااز
شکل گیری مکتب تصوف ،موضوع رؤیت پروردگار یکی از اهداف اساسی راه و رسم سلوک باود
که در میان آثار و کال صوفیان و در ضمن دعاها و سننانشان پدیدار شد .در کال عارفان رؤیات
پروردگار ،نهایت آرزوی سالکان است که عارفان برای دستیابی و رسیدن به آن به تربیات نفا

و

تزکیااة دل م ایپردازنااد؛ باارای نمونااه آرزوی رابعااه عدوی اه (متااوفی  391ی اا  )،394در یک ای از
مناجاتهای خود ،لقای پروردگار است و یا ابوسلیمان دارانای (متاوفی  ،)،941از مشاایخ بازر
متصوفه در قرن دو  ،درکال خود و ضمن اشاره به آیة تجلی این خواستة موسی را هدف اساسای
سالکان می داند و می گوید درخواست موسی(ع) برای مشااهدة پروردگاار تنهاا آرزو و درخواسات
شنصی مانند این پیامبر نیست؛ بلکه آن آرزویی است که بیشتر سالکان این طریق در سر میپرورانند.
از او می پرسند« :اهل معرفت چه میخواهند؟» و او پاسخ میدهد« :واهلل ما أرادوا إلّا ما س ل موسی
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علیه السال » (به خدا چیزی جز آنچه موسی از خدا خواست ،نمی خواهند) و چیزی که موسی(ع) از
خدا خواست دیدار بود که عر

کرد« :ربِّ ارِنی انظر إلیک» (عطار 91 :3141 ،و .)993

ذوالنون مصری نیز (متوفی  )،141در ضمن تعریف انواع معرفات ،برتارین ناوع آن را شاهود
صفات وحدانیت خداوند میداند .ازنظر او عالیترین درجة معرفت ویهة اهل والیات اسات و آن،
مشاهدة حق تعالی است که با قلب عارف صورت میگیرد (همان .)314 :این شهود با تجلای حاق
بر دل عارف (محل معرفت) همراه است؛ بهطوریکه عارف با انجا اعمال و مراقبتهایی که مقدمة
مشاهده هستند به مقامی دست می یابد که جمال خداوند را می تواند ببیند .عارفان از ایان مقاا باه
کمال معرفت و حق الیقین یاد می کنند که با مراقبت دل و کشف روحاانی و مشااهدة قلبای انجاا
میشود (نجمالدین رازی.)323 :3119 ،
آنچه از گفته های عارفان اسالمی دربارة رؤیت پروردگار روشن میشود ،این است که ایشان رؤیات
با چشم ظاهری را ناممکن می دانند و تنها رؤیت قلبی را جایز دانسته اند که نتیجة سالمت قوای درونای
و باطنی انسانهاست؛ بنابراین آیات قرآنی را که بر رؤیت حق یا درخواست رؤیات حاق ازساوی انبیاا
داللت دارد ،به همین رؤیت و شهود قلبی تفسیر کرده اند .ایشان معتقدند خداوند را نه با چشم سَر بلکاه
با چشم سِر (دل) و نه تنها در آخرت بلکه در این دنیا نیز می توان مشاهده کرد .ازنظر آنهاا رؤیات قلبای
درنتیجة مظهریت صفات حق به دست میآید ،بهگونهایکه انسان در سیر تکاملی خود در مراتب سایر و
سلوک عرفانی ،به مقامی می تواند برسد که با تجلی صفات حق در او با شهود و رؤیات خاود ،حاق را
میبیند( 9کاشانی19 :3193 ،؛ هجویری413 :3191 ،؛ قشیری.)31 :3141 ،
4ـ جلوة الهی (...فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ)...
در متون تفسیری مانند تفسیر المیزان ،تفسیر طبری ،کشفاالسرار و تفسیر نموناه ،درباارة تجلای و
کیفیت جلوة خداوند بر کوه بحثی نشده است و از این تجلای تنهاا باه ظهاور ناوری از آسامان و
ازسوی پروردگار بر کوه یاد میکنند .ابوالفتوح رازی در تعریف تجلی به نقل روایتای از پیاامبر

(ص)

در شرح این آیه بسنده میکند و در توضیح تجلی خداوند اینچنین میآورد« :در معنی تجلی خالف
کردند عبداهلل عباس گفت :ظَهَرَ نوره لِلجَبل؛ نور او بر کوه طور پیدا شاد و کعاباألحباار روایات
کردند که چندان نور عرش پیدا کرد که به سوراخ سوزنی برود ...و رف کرد این روایت را بان

از
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رسول(ص) که او این آیت می خواند آنگه انگشت مهین بر بند انگشت کهین گذاشات و گفات ایان
مقدار نور حقتعالی تجلی فرمود برکوه؛ کوه به زمین فرو شد» .او در ادامه از ت ویلی یاد میکند کاه
برخی برای تجلی بیان کرده اند« :بعضی دگر گفتند ت ویل آیه آن است که خدای تعالی تجلی کرد به
کوه برای موسی یعنی در کوه آیتی پیدا کرد که موسای باه آن رویاة بصار بار خادای روا نباشاد»
(ابوالفتوح رازی.)911 :3194 ،
اما این آیه و بهویهه عبارت «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ» که در آن ذکر شده است ،در متون عرفانی بازتااب
گستردهای داشته است و بی

از همه ،الها بن

عارفان و شاعران در اشاره به موضوع «تجلی حق

تعالی» است .در بیشتر متون کهن عرفانی فارسای مانناد مرصاادالعباد و یاا مصاباحالهدایاه نیاز در
سرآغاز ابواب و فصولی که به موضوع تجلی پرداخته شده است ،این آیه پا
پی

از عناوان تجلای و

از ورود به بحث ذکر شده است.
برای آگاهی از آرای متصوفه دربارة این آیه و برداشتهای عرفانی ایشان از تجلی خداوناد بار

موسی(ع) و کوه طور ،ابتدا شرح کوتاهی از جایگاه تجلی و تقسیمبندیهای آن در کال عارفان بیان
میشود.
موضوع تجلی در جهانبینی عرفانی اهمیت ویاهه ای دارد و باه بیاانی بنیاان هساتیشناسای و
جهانبینی عرفانی را تشکیل مایدهاد .ایان واژه در نظاا فکاری متصاوفه ،دو معناا دارد :معناای
معرفتشناسی و معنای جهانشناختی .تجلی تا قرن ششم بیشتر جنبة شاهودی و معرفاتشناساانه
داشت و آن عبارت بود از جلوهگرشدن حقیقت (حق) بر دل سالکی که روندة راه اهل تحقیق باود
و دستیابی به کمال معرفت و شناخت حقیقت نیز نتیجة آن به شمار میرفت .این همان معنایی از
تجلی است که به آیة تجلی و موضوعات فرعی آن مربوط میشود و در ادامه شرح داده مای شاود.
در قرن هفتم با ظهور ابنعربی ،این واژه از یک اصطالح عرفانی به یک نظریه و یک نظاا فکاری
نسبتبه جهان هستی گسترش یافات .تجلای از دیادگاه ابانعربای و پیاروان

عباارت اسات از

جلوه گرشدن خورشید حقیقت در آیینة جهان یا پدیدارشدن ذات و صفات حق تعالى در جلوه گااه
هستی (رحیمیان .)11 :3191 ،بحث از این مکتب و اصول و مبانی آن بسیار گسترده است و در این
نوشتار اندک نیز فرصت پرداختن به آن نیست .به همین سبب در اینجا به آن پرداختاه نمایشاود؛
زیرا موضوع بحث در این پهوه  ،مفهو تجلی در معنای معرفتشناسانة آن است که باه داساتان
موسی(ع) در کوه طور مربوط میشود.
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در زبان عارفان متقد  ،تجلی در معنای معرفتشناسی آن نتیجة چند امر است؛ مهامتارین آنهاا
آنگونهکه در متون عرفانی وارد شده عبارت است از :الف) تالشهایی کاه ساالک در طای آن باه
تزکیة روح و تصفیة دل میپردازد و از آن به سیر و سلوک باطنی یاد میشود؛ غایت آن نیز رسیدن
به مقا انسان کامل است .در این جایگاه است که دل انسان کامل به سعادت شاهود ذات خداوناد
پیوند می یابد و شایستگی آن را می یابد که با تصفیه و تزکیاة خاود ،باه جایگااهی بارای تجلیاات
پروردگار تبدیل شود .این مقا جز با زدودن حجابهای بین بنده و حق تعاالی (کالباادی:3113 ،
 )491و فانیشدن از خود و باقیشدن در ذات حق تعالی (کاشانی )21 :3193 ،به دست نمایآیاد؛
ب) جذبه و کش

ازسوی معشو ،که افزونبر لزو کوشا

کرده اند و در باب اهمیت آن اینچنین آوردهاند که تا کش

بار اهمیات آن نیاز ت کیاد بسایاری
ازسوی خداوند نباشد ،کوش

ساالک

راه به جایی نمیبرد (نجمالدین رازی.)139 :3119 ،
4ـ 1تقسیمبندی تجلی در سخنان عارفان
تجلی در میان سننان گذشتگان تقسیمبندیهای گوناگونی دارد .ازنظر عارفان آنچه از تجلی در
شب معراج بر حضرت محمد(ص) اتفا ،افتاد ،متفاوت از آن چیزی است که در کوه طور بر حضرت
موسی(ع) رخ داد؛ بنابراین برای تجلی انواع منتلفی ذکر کردهاند .سهل تساتری (متاوفی  )،999از
ننستین کسانی است که برای تجلی حق تقسیماتی در نظار گرفات و باه جداساازی و تمایزهاای
نظری دربارة تجلی حق (تجلی حقانی) پرداخت .او در سننان

تجلی را بار ساه قسام مایداناد:

الف) تجلی ذات (که از آن به مکاشفه یاد میشود؛ خواه کشف قلبی و رؤیت خداوند به چشم سِرّ
در دنیا باشد ،خواه کشف عینی و رؤیت خداوند به چشم سَر در آخرت)؛ ب) تجلی صافات ذات
(که عبارت است از غلبة صفات حق تعالی مانند علم و قدرت و ...بر وجود سالک ،بهگوناهایکاه
صفات خلق در نظر او بیمقدار شود)؛ ج) تجلی حکم ذات (که به معنای آشکارشدن حکم خداوند
در جهان آخرت است و باعث تمییز میان سعید و شقی اسات و درنتیجاة آن گروهای باه بهشات
می روند و ناظر جمال حق می شوند و گروهی در آت

جهانم مای ساوزند و همچناان در حجااب

میمانند) (مستملی بناری ،3111 ،ج .)3149 :9نجمالدین رازی تقسیمبندی متفاوتی از تجلی ارائاه
میدهد و در آن ،اشارهای به این نوع سو (تجلی حکم ذات) نکرده است .او تجلی را باه دو ناوع
تجلی ذات (شامل دو نوع الوهیت و ربوبیت) و تجلی صافات (شاامل دو ناوع صافات جماالی و
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صفات جاللی) محدود میکند و برای همین دو نوع ،دستهبندیهای جزئیتاری در نظار مایگیارد
(نجمالدین رازی.)193 :3119 ،

معمولترین تقسیمبندی عارفان از انواع تجلی ،همان است که عزالدین کاشانی در مصباحالهدایه
و مفتاحالکفایه ارائه می کند .از دیدگاه او تجلی بر سه نوع است« :یکی تجلی ذات و عالمت

اگار

از بقایای وجود سالک چیزی مانده بود ،فنای ذات و تالشی صفات است در سطوات انوار آن و آن
را صعقه خوانند ...قسم دو از تجلیات ،تجلی صفات است و عالمت آن ،اگر ذات قدیم به صفات
جالل تجلی کند ،از عظمت و قدرت و کبریا و جبروت ،خشوع و خضوع بود ...و اگر باه صافات
جمال تجلی کند ،از رأفت و رحمت و لطف و کرامت ،سرور و ان

بود ...قسم سو  ،تجلی افعال

است و عالمت آن ،قط نظر از افعال خلق و اسقاط اضافت خیر و شارّ و نفا و ضارّ بدیشاان و
استوای مدح و ذ ّ و قبول و ردّ خلق؛ چه مشاهدة مجرّد فعل الهی ،خلق را از اضافت افعال به خود
معزول گرداند» (کاشانی.)29 :3193 ،
بنابراین بیشتر مشایخ عرفان تقسیم تجلی به دو نوع ذاتی و صفاتی را پذیرفته اند و عارفاان نیاز
همین دو نوع را در تفسیر و شرح داستان موسی(ع) بر فراز کوه طور تحلیل و بررسی میکنند.
4ـ 2تجلی بر موسی(ع) در کوه طور
آنچه با مطالعه و کنکاش در آثار عرفانی دربارة آیة تجلی (اعراف )341 :و داساتان درخواسات
حضرت موسی(ع) به دست میآید ،بیانگر آن است که تجلی خداوند بر موسای(ع) در کاوه طاور از
نوع تجلی ذاتی بوده است .موسی(ع) پیشتر تجلی آثاری (صفاتی) و جلوة خدا را در وادی ایمان و
با سننگفتن با درخت مشاهده کرده بود .او به سبب لطف و محبتی که خداوند بر او ارزانی داشته
بود ،اینبار خواستار دیدار ذات پروردگار شد« .چون موسی ا علیهالسال ا مشاهدة حضرت حق در
مالب

اسما و صفات نموده بود ،الجر به اسم کلیمی منصوص بود و شو ،موسی زیاده از آن بود

که به تجلیات اسمایی قان باشد ،گفت که« :رَبِّ اَرنی اُنظُر إلَیک» یعنی ذات خود را به من نمای تا
من در تو نظر کنم» (الهیجی .)319 :3199 ،خداوند ضعف و ناتوانی موسی را از درک این نوع تجلی
می دانست؛ بنابراین با پاسخ لنترانی خود و مشروط کردن تجلی ذات

بر کوه و خارد شادن آن باه

موسی فهماند که مشاهدة ذات او غیرممکن است .ازنظر نجمالادین رازی نیاز تجلای خداوناد بار
موسی(ع) تجلی ذاتی و آن هم از نوع تجلی ربوبیت بوده است؛ زیرا هستی موسی در آن باقی ماند و
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343/
موسی پ

از آن به هوش آمد ...« :فَلَمَّا أَفَا َ،قَالَ سُبْحَانَکَ »...و کوه طور به طفیلی موسی محل تجلی

حق شد« .از تجلی نصیب کوه تدکدک بود و نصیب موسی صعقه ،چون حق تعالی به ربوبیّت تجلی
کرد ،هستی موسی و کوه بماند ،اگرچه کوه پاره شد و موسی بیهوش بیفتاد ،ولیکن حضرت ربوبیّت
پرورنده و دارنده بود وجود ایشان باقی گذاشت» (نجمالدین رازی.)194 :3119 ،
ازنظر عارفان تجلی خداوند بر موسی(ع) و حضرت محمد متفاوت است؛ زیرا جایگاه و منزلات
این دو پیامبر در پیشگاه خداوند یکسان نیست .آنان معتقدند ننستین ظهاور تجلای حاق بار روح
حضرت محمد(ص) بوده است .درواق هدف از آفرین  ،وجود حضارت محماد(ص) باوده اسات و
دیگر موجودات به طفیلی آن حضرت وجود یافتند؛ بنابراین مشاهدة ذات پروردگار نیز تنهاا بارای
ایشان است .وجود پیامبر که به مقا فنای فی اهلل رسیده بود ،در شب معراج با تجلی ذات خداوناد
به بقای فی اهلل دست یافت و از آن پ

ذات ایشان همچون ذات خداوند سراسر نور شد و سایهای

نداشت .نجمالدین رازی تجلی خداوند بر حضرت محمد

(ص)

در آن ،همة هستی پیامبر(ص) فنا یافت و حضرت به بقای پ

را از نوع تجلی الوهیت میداند؛ زیرا
از فنا رسید .کمال این ساعادت جاز

ایشان به پیغمبران دیگر داده نشده است (همان) عزالدین کاشانی نیز در شارح تجلای و اقساا آن،
همعقیده با نظر نجمالدین رازی از جایگاه واالی پیامبر(ص) در درگاه الهی سنن میگوید و معتقاد
است مشاهدة ذات خداوند مستلز فانیشدن سالک در ذات حق تعالی و رسیدن به مقا بقای بعد
از فناست و از میان خلق تنها وجود مبارک پیغمبر به چنین مقامی دست یافته است« :اگر [ساالک]
از بقایای وجود فانی بهکلی مننل شده باشد و حقیقت

بعد از فنای وجود ،به بقای مطلق واصال

گشته ،به نور ازلی ،ذات ازلی را مشاهده کند و این خلعت آن است که خاص رسول را ا صلی اهلل
علیه و سلم ا که« :اُعبُد اهللَ کَ نَّکَ تَراهُ» (کاشانی.)91-29 :3193 ،
همین تفاوت درجه است که ازنظار موالناا باعاث غبطاهخاوردن حضارت موسای(ع) بار دورة
پیامبر(ص) می شود .وقتی موسی در مکاشفة خود ،عصر پیامبر(ص) و پیروان او را مشاهده میکند ،باه
نور تجلی خداوند و کمال آن در آن دوره غبطه میخورد و از خداوند میخواهاد کاه او را نیاز از
پیروان و همعصران آن حضرت قرار دهد؛ زیرا آنچاه موسای از دیادار خداوناد و رؤیات ذات او
میخواست ،حضرت محمد(ص) یافته بود .موالنا در مثنوی اینچنین میآورد:
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چونــم موســـی رونــ دور تـــو دیـــد
گفت یا رب ایـن چـه دور رحمـت اسـت

کانـــدرو ـــی تجلـــی مـــیدمیـــد
آن گذشت از رحمـت آنجـا رؤیـت اسـت

غوطـــه ده موســـی خـــود را در بحـــار

از میــــــان دورة احمــــــد بــــــر آر
(مولوی ،د)211 :1631 ،2

3ـ موسی و لَن تَرانی

از میان متون تفسیری پهوه شده (تفسیر ابوالفتوح رازی ،المیزان ،تفسایر طباری ،کشافاالسارار،
تفسیر نمونه) تنها طبری است که به ذکر دالیلی برای پاسخ لنترانیشنیدن موسی(ع) پرداخته است.
ازنظر او زمانی موسی(ع) خواستار این دیدار شد که حضرت محمد(ص) هنوز به دنیا نیامده بود و این
در حالی است که برای هیچک

پی

از پیامبر ،دیدار ذات خداوند ممکن نیست« :پ

چون موسی

در دنیا دیدار خدای خواست و هنوز محمد در صلب پدران بود؛ از دیدار محرو ماناد؛ گفات :ناه
من وعده کردها که تا بندة من محمد دیدار مرا نبیند و وعدة دیدار مان در بهشات باشاد ،در دنیاا
ک

نبیند» .او در ادامه سبب دیگری همسو با آرای برخی عارفان بیان میکند و آن اینکه «خداوناد

خواست تا موسی(ع) بفهمد که دیدار باقی با چشم فانی امکانپذیر نیست» (طبری)111 :3112 ،؛ اما
در متون ادبی و عرفانی دالیل متعددی برای لنترانی شنیدن موسی(ع) بیان شده است .صاحبان ایان
آثار با نگرشهای متفاوتی به تحلیل این داستان و دالیل آن پرداختهاند و هریک کوشیدهاناد تاا باا
توسل به داستان موسی(ع) و این پاسخ منفی پروردگار ،مبانی عرفانی خود را تبیین و تشریح کنناد.
در ادامه مهمترین دالیل عارفان برای نپذیرفتن درخواست موسی بیان میشود.
3ـ 1قهر الهی
برخی مانند ابوالقاسم قشیری از پاسخ منفی پروردگار به درخواست موسی به «قهار الهای» یااد
می کند و بیهوشی موسی را نیز نتیجة آن می داند .قشیری در باب این سنن مینویسد« :وَ کَاذا قهارُ
األحباب» و بیان میکند که تا موسی موسی است و تا موسی در موسی وجود دارد ،رؤیتی برای او
به دست نمیآید (قشیری ،بیتا)114 :؛ اما میبدی معتقد است این پاسخ منفی برخاسته از قهر الهای
نیست؛ بلکه به سبب نباودن آماادگی الز در وجاود موسای(ع) و باه ناوعی عاذر حاق تعاالی در
برآوردهکردن خواستة اوست« :موسی را زخم «لنترانی» رسید؛ اما در حال مرهم برنهاد که «و لکن».
گفت :ای موسی زخم «لنترانی» زدیم «لکن» مرهم نهادیم تا دانی که آن ناه قهاری اسات ،کاه آن
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عذری است» (میبدی.)111 :3111 ،
3ـ 2نیود خواست و اراده خداوند
مشایخ صوفیه کمترین درجه در دوستی را نفی اختیار و ارادة رهرو میدانناد؛ باه هماین سابب
برخی دلیل نپذیرفتن درخواست موسی را اراده و اختیاری دانستهاند که موسای بارای درخواسات
خود داشته است .سنن جالبی هجاویری در کتااب خاود شااهدی بارای اثباات ایان مدعاسات:
«موسی -صلوات اهلل علیه -چون بر کوه منبسط شد با حق -تعالی -تمنای رؤیت کرد و باه اثباات
اختیار خود بگفت .حق گفت« :لنترانی» گفت« :بارخدایا ،دیدار ،حقّ و من مساتحقّ ،منا چارا؟»
فرمان آمد که« :دیدار حق است ،اما اندر دوستی اختیار باطل است» (هجویری .)111 :3191 ،میبدی
نیز همین مطلب را بهگونهای دیگر بازگو میکند« :گفتهاند موسی آن ساعت که «لانترانای» شانید،
مقا وی برتر از آن ساعت بود که می گفت «ارنی انظر الیک»؛ زیرا این ساعت در مراد حاق باود و
آن ساعت در مراد خود و بود موسی در مراد حق او را تما تار باود از باود وی در ماراد خاود»...
(میبدی .)111 :3111 ،ازنظر عارفانی مانند نجم رازی نیز عبارت «و لَمّا جاءَ موسی لمیقاتنا» در آیة
تجلی ،بیانگر آن است که موسی(ع) به خواست و ارادة خود بر فراز کوه طور حاضر شده است؛ باه
همین سبب با پاسخ منفی خداوند روبهرو شد؛ زیرا این حدیث را به کسی ندهند که از در درآیاد؛
بلکه کسی آن را درمی یابد که از خود به در آید .این در حالی است که حضرت محمد(ص) در شب
معراج با ارادة خداوند به عرصه ملکوت پا گذاشت و بنابراین سعادت یافات ذات بااری تعاالی را
ببیند (نجمالدین رازی.)113 :3119 ،
3ـ 6بقای هستی موسی

(ع )

صوفیه فناشدن در حق را الزمة تجلی الهی بر دل سالک میدانند و بقای صفات بشری را ماان
دریافت تجلیات پروردگار به شمار می آورند .ازنظر آنها تا دل آدمی به ظلمت های صافات بشاری
پیوسته است ،انوار غیبی را در نمییابد .دیدار خداوند زمانی به دست میآیاد کاه ساالک تعلقاات
دنیوی مانند هستی خود را رها کند .مستملی بناری معتقد است اموری مثل نگریستن ،برداشاتن و
یا جستجوکردن رؤیت ،همگی از برقراری صفات بشری در انسان خبر میدهد که باعث مایشاود
چشم انسان از رؤیت غیب در حجاب بماند .به همین سبب است که برخی بزرگان گفتاهاناد :اگار
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موسی تنها به گفتن واژة «أرنی» بسنده می کرد ،شایسته بود که خداوند را ببیند؛ اما چاون در اداماة
درخواست خود لفظ انظر الیک را بر زبان آورد و بشریت خود را در میان افکند و از بقای صافات
و اختیار خود خبر داد ،ناگزیر پاسخ لنترانی شنید .پ

لفظ ارنای تقاضاا و خاواه

از خداوناد

است؛ اما انظر الیک بهنوعی خود را دیدن و از خود سانن گفاتن اسات .در برابار خداوناد بایاد
به تمامی از وجود ناپایدار خود فانی شد و خود را در میان ندید؛ زیرا حقیقت حق تعالی و بشریت
انسان فانی جم شدنی نیست؛ «فان الحقیقه و البشاریه الیجتمعاان» (مساتملی بنااری ،3111 ،ج:4
 .)3111به عقیدة کاشانی نیز موسی(ع) آنگاه که بر فاراز کاوه طاور ظااهر شاد ،هناوز هماة ذرات
وجودی خود را در وجود خداوند محو و فانی نکرده بود؛ به همین سبب با پاساخ منفای خداوناد
روبهرو شد (کاشانی.)29 :3193 ،
حدیث آن کالم و طور و موسی گر همیخـواهی

که بشناسی ز خود یابی ز دیگر کس کجا یابی
(سنایی)141 :1632 ،

بزر ترین حجاب میان سالک و حق ،هستی موهو سالک است .تازمانیکه انسان از در هستی
خود وارد شود و خواهان دیدار باشد ،پاسخ او لنترانی است .دیدار زمانی رخ می دهد کاه ساالک
تعلقات دنیوی ازجمله هستی خود را رها کند و در عالم حقایق جایگیر شود .اگر وجاود آدمای از
خود تهی شود ،این پرده از مسیر تاب

انوار الهی برداشته میشود و میتواند با چشم دل به دوست

بنگرد؛ بنابراین رسیدن به سعادت یا قرب الهای ،مساتلز از میاان برخاساتن و دریادن پاردههاا و
حجابها ازجمله وجود و هستی هر انسانی است و آدمی می بایست علات ایان محرومیات را در
خود جستجو کند.
3ـ 4خودبینی و انانیت موسی

(ع)

برخی دیگر از عارفان ،خودبینی و انانیت موسی در مطلوب خود را سبب پاسخ منفی خداوناد
به موسی(ع) بیان کردهاند .ازنظر ایشان موسی هنوز بهطور کامل ذرة وجود خود را در خورشید ذات
حق تعالی محو نکرده و با تقاضای «خود را به من آشکار بنمای» ،خودبینی و انانیت

را اظهار کرده

است .خداوند متعال با پاسخ لنترانای او را باه ایان نکتاه آگااه مایکناد کاه انانیات و خاودبینی
بزر ترین حجاب سالک است (مستملی بناری ،3111 ،ج.)911 :3
ابنعطا میگوید« :هرک

که از خودبینی نگذرد و حقبین نشود و از حقبینی نیز با خاود حاق
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فراتر نرود و حتی حضور خاود را نیاز در پیشاگاه حاق فراماوش نکناد ،باه مشااهدة روی بااقی
نمیرسد» (عطار.)413 :3141 ،
اگر حجاب مَن از میان رفت و شنص به مقا فنا رسید ،رؤیت و مشاهده و لقای حق ،ممکان
خواهد شد .اگر آدمی انانیتهای نفسانی و چشم خودبین خود را کنار گذارد ،آنگاه درمی یابد تنهاا
وجود دوست است که رخ مینماید.
3ـ 3غیرت الهی
عینالقضات همدانی معتقد است طلب دیدار تنها خواستهای است که اگار ازساوی عاشاق باه
درگاه خداوند عرضه شود ،با پاسخ منفی پروردگار روبهرو میشود؛ زیرا حق تعالی بر دیدار خاود
غیرت دارد و اگر عاشق در دیدن معشو ،طم کند «مریض ال یعاد» و «مرید ال یراد» خواهد شد و
دعاهای

پذیرفته نمیشود .شاهد مثال او نیز موسی(ع) است کاه باه هرچاه از خداوناد خواسات،

دست یافت؛ اما وقتی از جوش

شو ،تقاضای دیدار کرد ،با شمشیر غیرت «لن ترانای» بار دیادة

طلب او زدند (عینالقضات همدانی ،بیتا.)139 :
تا مرا دیدی ز خل از عش رویت سـوخته

سنگ و آهن بودت از دل سنگ بر آهن زدی

قامتم چون الم و نون کردی چو موسـی در امیـد

پس مرا در گلین غیـرت نـوای «لـن» زدی

هر زمان از جان سری روید همی بر تن چو شمع

تا مرا از دست خود چون شمع خود گـردن زدی
(سنایی)326 :1632 ،

غیرت حق بر بنده ،هر نااهلی را از درگاه احدیت دور میکند؛ حتی مردان کاردیده در طریقات
نیز گرد کوی او را ندیدهاند؛ زیرا ذات اقدس خداوند به سبب غیرت در حجاب عزت خود پنهاان
است .لنترانی نیز پاسنی برخاسته از غیرت الهی در برابر درخواست نابهجای موسی(ع) بود.
از غیــرت الهــی در عــر

حیــرت افتــد

زیــرا ز غیــرت آمــد پی ــام لــنترانــی
(مولوی)1161 :1631 ،

3ـ بیهوشی موسی

(ع)

از میان تفسیرها تنها عالمه طباطبایى دربارة حالت صعق و بیهوشی موسی(ع) اظهار نظر کرده است:
«که الکت یا بیهوشى حضرت موسى(ع) به خاطر هول و ترس از منظرة پاشیدهشدن کوه نباود و یاا
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ترس از خطر جانى او را به آن حال نیفکند ،چون این موسى همان موسایى است که عصاى خود را
مىانداخت و آناً اژدها مىشد ...در آن صحنه ،در مقابل درخواسات

[درخواسات رؤیات قلباى و

شهودى در حدّ تا و کامل] «قهر االهى» برای او مجسم گردیده و از همین رو چنین حالت عجیبى به
او دست داده که نتوانسته است حتى یک چشم به هم زدن بر جاى خود و بر پاى خود قرار گیرد؛ و
استغفارى که بعد از به هوش آمدن نمود ،شاهد این معناست» (طباطبایی.)114-114 :3121 ،
در میان عارفان تنها قشیری است که همعقیده با طباطباایی ،بیهوشای موسای(ع) را برخاساته از
پاسخ منفی خداوند به درخواست او و قهر الهی میداند .قشیری در باب این سنن ماینویساد« :وَ
کَذا قهر ُ األحباب» و بیان میکند که تا موسی ،موسی است و تا موسی در موسی وجود دارد رؤیتی
برای او به دست نمیآید (قشیری ،بیتا.)114 :
عدهای دیگر از عارفان این پاسخ و بیهوشی موسی را برخاسته از نبود آماادگی الز در وجاود
موسی(ع) و عذر حق تعالی در برآوردهکردن خواستة او میدانند؛ برای مثاال میبادی در شارح ایان
واقعه اینچنین میآورد« :موسی را زخم «لنترانی» رسید اما در حال مرهم برنهاد که «و لکن» .گفت:
ای موسی زخم «لنترانی» زدیم «لکن» مرهم نهادیم تا دانی که آن نه قهاری اسات ،کاه آن عاذری
است» (میبدی)111 :3111 ،؛ اما بقیة عارفان از بیهوشی موسی به فنای موسی و رسیدن او به مقاا
بقای فی اهلل یاد میکنند.
3ـ 1فنا ،ثمرة تجلی
عارفان و مشایخ صوفی در سننانشان برای تجلیات پروردگار انواع و درجه های گونااگونی در
نظر گرفته اند؛ به همین سبب در ادامه نیز آثار متفاوتی از این تجلیات ارائه دادهاند .اگر خداوناد باا
صفات خود بر بندة سالکی تجلی کند (تجلی صفاتی) ،باتوجه به اینکاه تجلای از ناوع چاه صافتی
باشد ،حاالت متفاوتی بر سالک رو می آورد .چنانچه تجلی خداوند به صفات جماال باشاد باعاث
ایجاد اُن

و شادی و چنانچه با صفات جالل باشد به هیبت و خضاوع و خشاوع دل مایانجاماد

(قشیری331 :3141 ،؛ نجمالدین رازی .)191 :3119 ،برای تجلی ذات خداوند نیز از رسیدن سالک
به مقا فنا سنن میگویند .فنا مهمترین ثمرة تجلی ذاتی است که از آن به نهایت سیر إلای اهلل یااد
میشود .در عوارفالمعارف ،سهروردی از قول ابوسعید خراز ،فنا را اینگونه معنا میکناد« :فناا آن
است که سالک متالشی شود از خاود باه حاق» (ساهروردی )323 :3111 ،و الهیجای نیاز فناا را
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اضمحالل و تالشی غیرحق در حق و محاو موجاودات و کثارات و تعیناات در تجلای نوراألناوار
دانسته است (الهیجی .)331 :3199 ،ازنظر عارفان بیهوشی موسی

(ع)

پ

از تجلای حاق بار کاوه،

بیانگر رسیدن او به مقا فناست .عینالقضات همدانی در این بااره ماینویساد« :چاون بناده را در
بیشعوری از حدود انسانیت بیرون برند و از عالم ملکیت در آن بیشعوری برتر شود روا باود کاه
انوار تجلی ذات بی کیف بر وی افتد و اگر مثل کوه بود مندک گردد و اگر قائم به قاوت نباوت و
مْید به ت یید رسالت بود ،بمیرد و راه فنا برگیرد «جعله دکاً و خَرَّ موسای صَاعِقا» سِار ایان معنای
است» (عینالقضات همدانی ،بیتا.)11 :
البته برخی فنای موسی را فنای صفات او دانستهاند؛ برای مثال مستملی درباره حالت صعق کاه
بر موسی(ع) عار

شد معتقد است موسی تا حد سماع کال حق در مقا سکون بود؛ چون از مقا

سماع درگذشت تجلی بر کوه افتاد و ت ثیر تجلی ،موسی را از صفات خود فانی گردانید؛ زیرا معنی
«صعق» فنای صفات باشد (مستملی بناری)3111 :3111 ،؛ اما نویسندة مصباحالهدایه معتقد است آن
تجلی ذات بوده و وجود موسی نیز در پی آن فانی شد« :و آن تجلی ذات بود که عالمت

فنای ذات

و تالشی صفات و بقایای وجود سالک است در سطوات انوار آن و آن را صعقه خوانند؛ چنانکه حال
موسی علیهالسال ؛ درین تجلی او را از خود بستدند و فانی کردند» (کاشانی.)29 :3193 ،
آنچه در بیشتر متون وارد شده است بیانگر رسیدن موسی(ع) و کوه طور باه مقاا فناسات و باه
هوش آمدن پ

از صعق را رسیدن او به مقا بقای فی اهلل و تعالی یافتن او دانستهاند .همة بزرگاان

صوفیه حالت فنا و بیخودی را نتیجة فضل و رحمت الهی و خارج از اختیار میدانند و علت آن را
رؤیت جمال حق به چشم دل و الها و افاضة خداوند به قلب سالک میپندارند .این حال است که
به عالیترین مقا عارف و هدف نهایی او یعنی اتحاد و اتصال میانجامد (غنی .)194 :3111 ،ازنظر
موالنا نیز رشد و تعالی یافتن موجودات در پرتو انوار تجلی پروردگار ویهة انسانهای سالکی مانناد
موسی(ع) نیست؛ بلکه کوه طور نیز آنگاه که خداوند بر او تجلی کرد ،از تاب

اناوار خداونادی باه

رقص درآمد و به کمال رسید.
کــوه طــور از نــور موســی شــد بــرق

ــوفی کامــل شــد و رســت او ز نقــ
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چــه عج ـ

گــر کــوه ــوفی شــد ع ی ـ

جســـم موســـی از کلـــوخی بـــود نیـــ
(مولوی ،د)46 :1631 ،1

سپ
آفرین

موالنا برای رف تعجب مناطب (از اینکه کوه را به صوفی کامل تشبیه کارده اسات) باه
انسان از گل اشاره میکند و میگوید :عجیب نیست اگر کوه نیز مانند انسان (موسی) مست

و حیران از دیدار خداوند گریبان چاک کند و به فنا رسد (فروزانفر ،3191 ،ج.)192 :3
1ـ نتیجهگیری
با مطالعه و سیر در آثار تفسیری و عرفانی دربارة آیاة تجلای مایتاوان دریافات متصاوفان درباارة
ماجرای موسی(ع) و لنترانی شنیدن او ،نگرشی مطابق باا نظار مفساران ارائاه دادهاناد .گااهی نیاز
متصوفه با استفاده از سننان رمزی و اشاری خود آرای مفساران در ایان زمیناه را رنگای عرفاانی
بنشیده و جنبه های تازهای از این رخداد ارائه دادهاند؛ اما درمجماوع همااهنگی و گااهی یگاانگی
کال هر دو گروه در ذیل شرح و بسط مضامین این آیه آشکار و روشن اسات .مفساران برداشاتی
سطحی و ظاهری از داستان موسی(ع) بر فراز کوه طور و درخواست او از خداوند ،مبنیبر مشااهده
ذات او ،ارائه دادهاند؛ اما عارفان با استفاده از این داستان و برداشتهای ناو و عمیاق خاود از آن،
احوال سالک در مسیر سلوک و ارتباط او با حق تعالی را شرح کردهاند.
اگر مفسران به رؤیت ناپذیری عینی خداوند و مشاهدة او با ایمان شادید قلبای معتقاد هساتند،
عارفان نیز به شهود خداوند با چشم دل اعتقاد دارند؛ و اگر اهل تفسیر پاسخ لنترانی را برخاسته از
جسمانیبودن تقاضا و یا انانیت های نفسانی موسی دانستهاند ،عارفان نیاز از شاروط تحقاق شاهود
خداوند در مسیر سیر و سلوک سنن به میان میآورند و با استفاده از داساتان موسای(ع) شاروط و
مقدمات دیدار خداوند برای سالکان را تبیین می کنند .ازنظر ایشان قلب سالک باید بادون هرگوناه
زنگار ،صاف و صیقل خورده باشد تا بتواند شایستة دیدار خداوند شود .اگر موسای نف

انسان به

مقا فنای فی اهلل رسید ،آنگاه میتواند فریاد أرنی سر دهد و در غیر این صورت خطاب لانترانای
می شنود .همچنین مفسران در تفسیر این آیه ،معراج رسول(ص) و مشاهدة بیواسطة خداوند را شرح
می دهند و از سوی دیگر عارفان نیز از انحصار مقا پیامبر(ص) در شهود تجلیات ذاتی پروردگاار و
مقا واالی آن حضرت در مسیر عرفان صحبت میکنند.
وجوه تمایز و تشابه آرای این دو گروه در شرح و گسترش مباانی تفکار خاود باه هماین آیاه
محدود نمی شود .بدون پروا میتوان گفت بیشتر آیات قرآن و تفسیرهای مرباوط باه آن باه هماین
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شیوه دستمایة نکتهپردازیهای عارفان قرار گرفته است و بی سبب نیست که بیشاتر پهوهشاگران
عرصة تصوف ،خاستگاه اصلی مبانی عرفان را آیات قرآن کریم دانستهاند.
پینوشتها
 .3برای تفسیر عرفانی اما صاد ،دربارة مسئلة رؤیت ر.ک :مجموعه آثار ابوعبادالرحمن سالمی (سالمی،
 ،3112ج.)3

 .9برای مطالعة بیشتر دربارة اندیشههای عارفان اسالمی دربارة رؤیت خداوند ر.ک :رؤیات مااه در آسامان
(پورجوادی.)3111 ،

منابع
 -3قرآن کریم ،ترجمه آیتاهلل مکار شیرازی.
 -9نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی.
 -1آشتیانی ،سید جالل الدین ( .)3111شرح مقدمه قیصری در عرفان اسالمی ،تهران :دفتر تبلیغاات
اسالمی.
 -4ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ( .)،3194تفسیر روح الجنان و روح الجنان ،تصحیح علیاکبار
غفاری ،تهران :اسالمیه.
 -1بناری ،محمد بن اسماعیل ( .)،3434صحیح بناری ،جلد ،3بیروت :دارالفکر.
 -1پورجوادی ،نصراهلل ( .)3111رؤیت ماه در آسمان (بررسی تارینی مسائلة لقااء اهلل در کاال و
تصوف) ،تهران :نشر دانشگاهی.
 -1ذاکری ،مصطفی (« .)3191مسئله رؤیت خدا در تفاسیر قارآن و حادیث طباق نظار اشااعره و
معتزله» ،مجله تحقیقات علو قرآن وحدیث ،سال سو  ،شمارة دو .319-341 ،

 -9رحیمیان ،سعید ( .)3191آفرین

از منظر عرفان ،قم :تبلیغات اسالمی حوزة علمیه قم.

 -2سلمی ،محمد بن حسین ( .)3112مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی ،ج ،3باه اهتماا نصاراهلل
پورجوادی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 -34سنایی ،مجدود بن آد ( .)3119حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه ،تصحیح محمادتقی مادرس
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رضوی ،تهران :سپهر.
 .)3119( ------------- -33دیوان اشعار ،به اهتما محمدتقی مدرس رضوی ،تهران :سنایی.
 -39سهروردی ،ضیاء الدین ابونجیب ( .)3111آداب المریدین ،ترجمه عمر شیرکانی ،تصحیح مایل
هروی ،تهران :مولی.

 -31صافحیان ،محمد (« .)3191دیدار و لقاء خداوند در نگااه قارآن ،عتارت و عرفاان» ،فصالنامه
علمی -ترویجی علو اسالمی ،سال سو  ،شمارة یازدهم.19-11 ،
 -34طباطبایی ،محمدحسین ( .)،3121المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد ،9بیروت :مْسسه االعلمی.
 -31طبری ،ابوجعفر محمد بان جریار ( .)3112تفسایر طباری ،تصاحیح حبیاب یغماایی ،تهاران:
دانشگاه.
 -31عبدالجبار ،قاضی ( .)،3194شرح االصول النمسة ،قاهره :بینا.
( ----------- -31بیتا) .المغنی فی ابواب التوحید و العدل ،جلد ،4مصر :مطبعة منمیر.
 -39عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( .)3141تذکرة االولیا ،تصحیح و توضیح محمد اساتعالمی،
تهران :زوار.
 -32عین القضات همدانی ،عبداهلل بن محمد (بیتا) .رسالة لوایح ،تصاحیح رحایم فارمن  ،تهاران:
منوچهری.
 -94غنی ،قاسم ( .)3111تاریخ تصوف در اسال  ،تهران :زوار.
 -93فنر رازی ،محمد بن عمر ( .)،3431التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) ،ج ،31بیروت :داراالحیااء
التراث العربی.
 -99فروانفر ،بدی الزمان ( .)3191شرح مثنوی شریف ،تهران :زوار.
 -91قشیری ،عبدالکریم ( .)3141ترجمه رساله قشیریه ،تصحیح بدی الزمان فروزانفر ،تهران :ترجمه
و نشر کتاب.
( ------------ -94بیتا) .لطائف اإلشارات ،مصر :الهیئة المصریة العامة للکتاب.
 -91کالبادی ،ابوبکر محمد ( .)3113کتاب تعرّف ،به کوش

محمدجواد شریعت ،تهران :اساطیر.

 -91کاشانی ،عزالدین محمود ( .)3193مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،تصاحیح عفات کرباسای و
محمدرضا برزگر خالقی ،تهران :زوار.
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 -91الهیجی ،شم

الدین محمد ( .)3199مفاتیح االعجاز فای شارح گلشان راز ،تصاحیح برزگار

خالقی و عفت کرباسی ،تهران :زوار.
 -99مستملی بناری ،اسماعیل بن محمد ( .)3111شرح التعرف لمذهب التصوف ،محماد روشان،
تهران :اساطیر.
 -92مطهری ،مرتضی ( .)3114بیست گفتار ،تهران :صدرا.

 -14مولوی ،جالل الدین محمد ( .)3111کلیات شم

تبریزی ،به قلم بدی الزمان فروزانفر ،تهاران:

امیرکبیر.
 .)3114( ---------------- -13مثنوی معنوی ،به سعی و تصحیح نیکلسون ،تهران :امیرکبیر.
 -19میبدی ،ابوالفضل ( .)3111کشف االسرار و عدة االبرار ،به اهتما علیاصغر حکمات ،تهاران:
ابنسینا.
 -11نجمالدین رازی ،عبداهلل بن محمد ( .)3119مرصادالعباد ،به اهتما محمدامین ریااحی ،تهاران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 -14هجویری ،ابوالحسن علی بن عثمان الجالبای ( .)3191کشاف المحجاوب ،تصاحیح محماود
عابدی ،تهران :سروش.
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