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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the disagreements and paradoxes in the different 

views about the meaning of the 6th verse of Surah al-Inshiqaq on the concept of Liqa’ Allah 

(meeting God). There is not a consistent view in Shi’ite and Sunni exegeses on the conception of 

Liqa’ Allah. The main research questions are: Is Liqa’ Allah for all humans or a special group of 

people? What are the political-social implications of every exegesis and what evidence does it 

include? Using the method of comparative exegesis and exploring the meaning of different 

terms with the Thalathi Mujarrad origin of “Laqi”, this article reviews exegetical, mystical, 

theological, and philosophical viewpoints in this regard. The results showed that meeting God is 

attainable by all humans through spiritual journey (Soluk), in which the infallible Imams are 

pioneers, but other humans can also achieve these miracles. The promise of achieving this level 

of political-social activities (Kadh-e ‘Am or general striving) is interpreted under the concept of 

Liqa’ Allah. Participation in political activities (from Jihad to building an Islamic state) and 

participation in social activities (from forming a family to increasing the quality of living in 

society) can be interpreted as instances of moving in the way of Liqa’ Allah. 
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 چکیده

انشقاق ذیل   سوره 6  های مختلف، پیرامون معنا و مفهوم آیه شده در دیدگاه هدف پژوهش حاضر، تبیین وجوه اختالف و تناقض مطرح 
وجود ندارد. پرسش اصلی این بر چیستی معنای لقای خدا در تفاسیر مذکور  دستی، مبنی اهلل است. در تفاسیر فریقین بیان یك مفهوم لقاء

اجتماعی را درپی داشته -باشد؟ هر تفسیر چه تبعات سیاسی  ای خاص می ها است یا مختص عده است که آیا لقای خدا برای همه انسان
های مختلف با  شود؟ این پژوهش با استفاده از چارچوب روش تفسیر تطبیقی، ضمن بررسی معانی واژه و چه مصادیقی را شامل می

های تفسیری، عرفانی، کالمی و فلسفی را بررسی کرده و نشان داده شد که لقای الهی افق  ، دیدگاه«لقی»ی ثالثی مجرد  یشهر
توانند به این  های دیگر نیز می ی معصومین)س( پیشتازان آن هستند، انسان ها بوده و با طی طریق سلوک، که ائمه روی همه انسان پیش

اجتماعی ذیل آن )کدح عام( قابل تفسیر در ذیل مفهوم لقاء  -های سیاسی امکان دستیابی به این درجه کنشکرامت نائل آیند. قول به 
اهلل خواهد بود. مشارکت در امور سیاسی )از جهاد تا ساخت دولت اسالمی( و مشارکت در امور اجتماعی )از تشکیل خانواده تا افزایش 

 ه مصادیقی برای حرکت در مسیر لقاء اهلل تفسیر شود. مثاب تواند به سطح کیفیت زیست در جامعه( می

 اجتماعی، قرآن، سوره انشقاق. -لقاء الهی، کدح، والیت، کنش سیاسی های کلیدی:  واژه

                                                           

تبیین لقاءاهلل  های بررسی تطبیقی اسلوببا عنوان:  رساله دکتری محمدحسن فالح مدواری پژوهش حاضر برگرفته از: .1
 دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، است.، استاد راهنما امیر جودوی، ارائه شده در با تکیه بر قرآن

 15/51/1311 تاریخ پذیرش:؛  14/54/1318 تاریخ دریافت:
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 . مقدمه3

ای بر فهم نظام الهی باشد. در این وضعیت پس  تواند مقدمه فهم ارتباط میان مفاهیم قرآنی می

های فعال در حیات انسانی را بیان کرد. هر نوع  بطه بین پدیدهتوان را از کشف و رابطه مفاهیم می

های بیرونی مختلف و تاثیر بر نوع کنشگری انسان  تفسیر از متن و رابطه بین مفاهیم آن بازتاب

خواهد داشت. به بیان دیگر، مفروض پژوهش حاضر این است که قبض و بسط در تفسیر مفاهیم 

انسان به دنبال خواهد شد. از جمله آیاتی که بحثی بسیار مهم قرآنی قبض و بسط در عمل را برای 

َها َيا»باشد،  سوره انشقاق می 4در مورد آن جاری است آیه  ْنَساُن  َأيُّ َك  اْْلِ َك  ِإَلی َکاِدح   ِإنَّ  َکْدًحا َربِّ
های متعددی جریان دارد. پرسش نخست این است  (. در مورد این آیه پرسش4)انشقاق، «َفُماَلِقیهِ 

ها( هستند یا افراد خاصی؟ دوم اینکه آیا مراد از تالش  که آیا مراد از انسان مطلق انسان )همه انسان

و کوشش )کدح( مطلق تالش و کوشش در راستای نیل به رضای الهی و اطاعت از همه فرامین 

کند؟  اجتماعی، سیاسی( است یا صرفاً عمل به اعمال محدودی امکان لقاء اهلل را فراهم می)فردی، 

با این توضیح که ممکن است گفته شود که دیدار با خداوند در این آیات و نیز در دعاها و 

که  تر مردم از آن محروم خواهند بود. چنان ی اولیای خاص خداوند بوده و بیش ها، ویژه مناجات

اند. با این  ها، به این حقیقت اشاره کرده ویژه در مناجات سجاد)ع( در دعاهای خویش، بهامام 

سوی خداوند در حال حرکت  ها، به ی انسان وجود، این برداشت از ظاهر آیه وجود دارد که همه 

ی اولیای خدا  هستند و در نهایت نیز، همه به لقای الهی نایل خواهند شد. لذا، این دیدار ویژه

ی  که لقای الهی ویژه بر این یست. عدم سازگاری چنین برداشتی از ظاهر آیه با واقعیت آن مبنین

که تالش شده، ظاهر آیه  های زیادی را برانگیخته است. از جمله این باشد، بحث اولیای خدا می

اش، که  معنای عرفانی های عرفانی هستند، دیدار با خدا را به  توجیه گردد. کسانی که دارای گرایش

ی  خطاب متوجه همه «يا ايها االنسان»ی  دانند و معتقدند اگرچه در جمله ی اولیای اوست، می ویژه

ی خداوند به  ها نیست، بلکه تنها اولیای برگزیده ی آن ها است، اما در واقع خطاب به همه انسان

دانند،  برای نوع انسان میبودن را نیز  اهلل  دیدار پروردگار خویش نایل خواهند شد. این گروه خلیفه

اهلل نیستند و ممکن نیست ستمگران عالَم به این مقام برسند. پس  ها خلیفه ی انسان در حالی که همه

در آن برای جنس نیست، تا مطلق انسان را شامل « الف و الم»اطالق ندارد، و « االنسان»ی  کلمه

، منظور است و  ه به تعداد و نفرات، طبیعت انسان، بدون توج«االنسان»ی  شود، بلکه از کلمه
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رسد که این  رو به نظر می کند. از این انسان که در خارج در اولیای خاص خدا تعیّن پیدا می طبیعت

ها  ی انسان بودن همه  توجیه و تفسیر با ظاهر خطاب در آیه سازگار نیست و آیه، ظهور در مخاطب

ها باشند، اما از بین آنان افراد  ی انسان آیه همهها دارد. چگونه ممکن است مخاطب  ی زمان در همه

 شماری به دیدار خداوند برسند؟ انگشت

« لقی»و « کدح»مثابه دو فرضیه( در مورد دو مفهوم  از این منظر در پژوهش حاضر دو تفسیر )به

شود تبعات اجتماعی هر دو تفسیر مورد بررسی قرار گیرد. بدین  به آزمون نهاده شده و تالش می

 شناسی ارائه شده و سپس به ابعاد و تبعات آن اشاره خواهد شد.  هت ابتدا بحثی مفهومج

 «مالقی»و « کدح»شناسی  . مفهوم2

 . مفهوم کدح2-3

کار رفته  ی انشقاق به هم در سوره  تنها یکبار در قرآن، آن« کدح»ی  در توضیح آیه شریفه کلمه

متعدی « الی»ی  و سختی بوده و چون با کلمهمعنای حرکت و تالش همراه با رنج  است. کدح به

ده نظام نکه آفرین باشد میانسان آفریده حکیمِ مطلق شده، سیر و حرکت در معنای آن نهفته است. 

ها را برای انسان به عنوان یک نقطه سازنده   قرآن و روایات به طور معمول سختی .آفرینش است

نَساَن ِفی َکَبد  لقْد َخ » سوره بلد: 1آیه  است. براساس دانسته ل در سختی و انسان از همان اوّ ،«َلْقَنا اْْلِ

موصوف در قرآن کریم،  انسانِ .کید هم بیان شده استأمحنت آفریده شده و این سختی با ت

با نیز و  یاله قاتیاز توف یمند کسب کماالت و بهره و شیخو شایسته و انتخاب اریاخت با تواند یم

داشته  وندخدا یسو مندانه به مبارک و سعادت یبازگشت ،یویاهداف دننکردن خود در  محدود

تواند با تالش و کوشش به لقای الهی دست یابد، اما این راه، با رنج و سختی  . انسان میباشد

َك َکْدًحا َفُماَلِقیهِ » همراه است. َك َکاِدح  ِإَلی َربِّ ْنَساُن ِإنَّ َها اْْلِ ها مورد خطاب  نسان، در این آیه، همه ا«َيا َأيُّ

ها و  ها در نظر گرفته شده و میان لقای الهی و رنج اند، و لقای الهی برای همه انسان قرار گرفته

ای از سیر و حرکت بوده که در آن،  ی ویژه گونه« کدح»های انسان رابطه برقرار شده است.  سختی

عنوان جنس در  ت و سیر بهدیگر، حرک  تعبیر جنس حرکت و سیر با رنج و زحمت همراه است. به 

نظر گرفته شده و رنج و زحمت نیز فصل آن است، در نتیجه از آن واژه، حرکت همراه با رنج و 

 شود. زحمت استفاده می
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 «لقی»شناسی  . مفهوم2-2

 شناسی لقی، ابتدا بایستی به مشتقات آن اشاره کرد:  در مفهوم

الّلقاء مقابلة »نویسد:  شدن است. راغب می ادف ء و مص رو شدن با شى معنای روبه لقاء به اء:ـقـل
ا». «ء و مصادفته معا الّشی ِذيَن آَمُنوا قاُلوا آَمنَّ رو شدند، گویند ایمان  چون با اهل ایمان روبه» ،«َو ِإذا َلُقوا الَّ

 (.110ق: ص1110؛ راغب اصفهانی،11)بقره، « آوردیم

ء:  لّقاه الّشی»الموارد آمده:  رو کردن، تفهیم و اعطاء است. در اقرب معنى روبه  به «َتْلِقَیة» تلقیه:
َك »شدن و تفهیم دانسته است.  را، داده  «لتلّقی القرآن». صاحب جوامع الجامع نیز «طرحه الیه   َو ِإنَّ

ی )نمل، « شوى حکیم و دانا تفهیم میتو قرآن را از جانب خداى »، «اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِکیم  َعِلیم    َلُتَلقَّ

اُهْم »رو شدن است.  (، که آن هم یک نوع روبه4 و عطاء کرد به آنها بهجت و »، «َنْضَرًة َو ُسُروراً   َو َلقَّ

اِبُروَن »(. 053، ص4 : ج1311؛ قرشی،11)انسان،« سرور را اها ِإالَّ الصَّ   شوند آن تفهیم نمی»، « َو ال ُيَلقَّ

ْوَن »(. 85)قصص، « داران شوند آن را، مگر خویشتن یاد داده نمیرا، مگر صابران/  ًة َو   ُيَلقَّ ِفیها َتِحیَّ
 (.10)فرقان، « شوند در آن با تحیّت و سالم رو می روبه»، «َسالماً 

هر انداختن، گفته شده   گاه در عرف به بینى؛ آن انداختن هر چیز است به محلی که مى القاء:

ا َأْن »(. 151)اعراف، « َعصاُه َفِإذا ِهَي ُثْعبان  ُمِبین    َفَأْلقی»(. 110ق: ص1110است )راغب اصفهانی، َفَلمَّ
َو َأْلَقْینا »در هر دو آیه، مراد، مطلق انداختن است و در  (.14)یوسف، «َوْجِههِ   َعلی  جاَء اْلَبِشیُر َأْلقاهُ 

 (، القاء معنوى مراد است.41)مائده،  «َمةِ َيْوِم اْلِقیا  َبْیَنُهُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء ِإلی

 ، یعنى از او أخذ و قبول کردم )طبرسی،«تلقّیت منه»باشد.  به معنى تفهّم و أخذ می تلقی:

ی» (.110، ص1ق: ج1104 ِه َکِلمات  َفتاَب َعَلْیهِ   َفَتَلقَّ آدم از پروردگارش کلماتى دریافت »، «آَدُم ِمْن َربِّ

ْوَنهُ »(. 31)بقره، « ودکرد و خدا به آدم رو نم گاه که افک را به زبان أخذ  آن»، « ِبَأْلِسَنِتُکْم   ِإْذ َتَلقَّ

ی»(. 10)نور، « گرداندید زبان می به کردید و زبان می یاِن   ِإْذ َيَتَلقَّ ماِل َقِعید    اْلُمَتَلقِّ ، «َعِن اْلَیِمیِن َو َعِن الشِّ

(. 11)ق،« اند کنند که در راست و چپ انسان نشسته گاه که دو گیرنده عمل، اعمال را أخذ می آن»

ی اعمال نیک، و  موجب روایات، یکى نویسنده ها است. به  بودن آن ظاهراً مراد از قعید، پیوسته 

اُهُم »ی اعمال بد است.  دیگرى نویسنده ِذي ُکْنُتْم ُتوَعُدوَن   َو َتَتَلقَّ ها  آن مالئکه با»  ،«اْلَمالِئَکُة هذا َيْوُمُکُم الَّ

 (.153)انبیاء، « شدید رو شده، گویند این روزِ شما است که وعده داده می روبه

َقْد »  (.11)رحمن،  «َيْلَتِقیاِن   َمَرَج اْلَبْحَرْيِن »ء با یکدیگر است.  مراد از الْتِقاء، مالقات دو شى التقاء:
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 (.13عمران، )آل «اْلَتَقتا  کاَن َلُکْم آَية  ِفي ِفَئَتْیِن 

دهد که  مرگ بوده و آن مالقات خدا است. ولى آیات نشان می  معنى اللّه به  اند لقاء گفته لقاءاهلل:

ِذيَن » (.051، ص4 : ج1311باشد )قرشی، آن قیامت و مالقات نعمت و عذاب خداوند می َقْد َخِسَر الَّ
هِ  ُبوا ِبِلقاِء اللَّ وَن َعَلْیُکْم »(. 31)انعام، « کار شدند که روز قیامت را تکذیب کردند، زیان  آنان» « َکذَّ َيُقصُّ

ِه َفْلَیْعَمْل َعَماًل صاِلحاً »(. 135)انعام، «ِلقاَء َيْوِمُکْم هذا  آياِتي َو ُيْنِذُروَنُکْم  پس »، «َفَمْن کاَن َيْرُجوا ِلقاَء َربِّ

 (.115)کهف، « اللّه مرگ نیست، بلکه ثواب و عقاب خدا است لقاء

، یعنى «جلس تلقاء فالن»رود.  کار می جهت و طرفی که در مقابل است و ظرف مکان به تِلْقاء:

اِلِمیَن   َو ِإذا ُصِرَفْت َأْبصاُرُهْم »مقابل او نشست.  نا ال َتْجَعْلنا َمَع اْلَقْوِم الظَّ اِر قاُلوا َربَّ و » « ِتْلقاَء َأْصحاِب النَّ

)اعراف، « ایا، ما را با ستمگران قرین مگردانطرف اهل آتش برگشت، گویند خد چون چشمشان به 

هَ »(. 11 ا َتَوجَّ ُقْل ما (. »00)قصص، « طرف مدین رو کرد، گفت...  چون به»، ...«ِتْلقاَء َمْدَيَن قاَل   َو َلمَّ
َلُه ِمْن  یونس،  « )بگو نیست بر من که قرآن را از نزد خویش عوض کنم» «ِتْلقاِء َنْفِسي  َيُکوُن ِلي َأْن ُأَبدِّ

وَح ِمْن َأْمِرِه »یعنى این از طرف داعى نفس خویش است. »، «ذلك من تلقاء نفسه»(. گویند: 10 ُيْلِقي الرُّ
الِق   َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه ِلُیْنِذَر َيْومَ   َعلی اند که  التّالق گفته (. روز قیامت را از آن جهت یوم10)غافر،   «التَّ

و خلق، اولین و آخرین، ظالم و مظلوم، انسان و عملش، با یکدیگر  در آن اهل آسمان و زمین، خدا

ُهْم »ی   قرینه کند، به  شوند. المیزان وجه دوم را تأیید می رو می روبه ِهْم   ِإنَّ ( و آیات 1)هود،  « ُمالُقوا َربِّ

ُقوا ا»  گونه آیات داند که تمام وجوه مراد باشند. از این دیگر. طبرسى بعید نمی ُکْم َو اتَّ َه َو اْعَلُموا َأنَّ   للَّ
 ( در قرآن زیاد است. 003)بقره،   «ُمالُقوهُ 

بار در ارتباط با لقاء و  ها حدود بیست کلماتی همچون لقاء، مالقی و یالقی و دیگر مشتقات آن

اند. امّا اصل  کار رفته ی مالقات روز قیامت در قرآن به مالقات با خدا، و حدود ده بار نیز درباره

، اسم فاعل از «مالقی»ی  مه و مشتقات آن بیش از یکصد و پنجاه بار در قرآن آمده است. کلمهکل

معنای  به« لقاء»ی  باشد. این واژه، مصدر و ماده می« لقی»باب مفاعله است که اصل آن ثالثی مجرد 

عمل رود که  کار می هنگامی به« لقی»شود. فعل ثالثی مجرد  شدن محسوب می  رو و مصادف روبه

رسیدن دوجانبه   هم رسیدن و برخورد کردن از یک طرف انجام گیرد. اما اگر برخورد و به   هم  به

شود. فعل تالقی  شود تا این اقدام به طرفین نسبت داده  استفاده می« مقابله»یا « تالقی»باشد، از فعل 

و   ز هم دور بوده و فاصلهرود که ا کار می رسیدن دو چیز و یا دو کس به ی مالقات در مورد  و واژه
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ها جدایی و فاصله نبوده،  تر بین آن ها بوده باشد. لذا، در مورد دو چیزی که پیش جدایی بین آن

« اهلل»و یا « رب»ی  ی لقاء و مالقات با خداوند، کلمه روند. در تعبیراتی که در قرآن درباره کار نمی به

« اهلل»صورت مصدر به   صورت اسم فاعل و یا به  یا به« لقاء»صورت مفعول ذکر شده، مشتقات   به

« مالقیه»ی  ی ضمیر کلمه به آن دو نسبت داده شده است. برخی درباره و یا ضمیر راجع« رب»و یا 

معنا که انسان در نهایت حرکت، همراه با   معتقدند: مرجع آن خداوند است. بدین  ی شریفه در آیه

اند  کند. برخی گفته نده است، خداوند را مالقات میهم رسا رنج و تالش خویش و عملی که به

، عمل است. چون عمل انسان در دنیا به انجام رسیده و پایان پذیرفته است و «مالقیه»مرجع ضمیر 

این است « مالقیه»اند معنای  گردد. برخی گفته رو می  به ی عمل خویش رو انسان در قیامت با پرونده

گردد. اما از بین توجیهات مزبور، معنا و توجیه اول  رو می  به عملش روکه انسان با پاداش و یا کیفر 

َو ينِذُرونُکْم ِلَقاء »ی  ی آیه تر است. باید افزود که درباره برتری دارد، زیرا ظهورش در این معنا قوی
رستگار، اند، مراد لقای خداوند در روز قیامت است ) ( نیز احتمال داده135)انعام، «َيْوِمُکْم َهَذا...

 (. 003-000، ص 03تا: ج بی

 کار رفته و در برخی آیات در قالب مالقات با خدا در قرآن با تعابیر گوناگونی بارها به

هْم ِإَلْیِه َراِجُعوَن »اسم فاعل از آن یاد شده است:  اَلُقوا َرّبهْم و أنَّ ُهم مُّ وَن أنَّ ِذيَن َيُظنُّ کسانی »، (14)بقره،  «الَّ

در برخی «. کننده پروردگار خود خواهند بود و به سوی او باز خواهند گشت قاتدانند مال که می

ِذيَن اَل َيْرُجوَن ِلَقاءَنا َو َرُضوْا ِباْلَحیو: »ی مصدر بیان شده است آیات نیز با صیغه ْنَیا ةِ إنَّ الَّ  ونس،ی)« الدُّ

اطمینان  کرده و بدان کسانی که امید به مالقات با ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش»، (1

 «.اند یافته

 «مالقات»تا « کدح». از 1

سوی خداوند متعال هستند و حرکت  ی موجودات در سیر و حرکت به از دیدگاه قرآن همه

ی انسان نیست. هرچند این حرکت حقیقتی انکارناپذیر است، اما شناخت  سوی خداوند ویژه به

گر  جای کالم روشن گردید که این آیه بیان د. تا اینماهیت آن نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری دار

سوی خدا توأم با رنج و تالش است که سرانجام خدای متعال را مالقات خواهد   حرکت انسان به

 کرد. اما در چگونگی حرکت انسان ابهام وجود دارد و نیازمند تبیین و توضیح است. 
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 . حرکت غیرمادی1-3

ی نیست، چون هر حرکت مادّی، غایت و مقصد مادّی دارد مسیر از کدح تا مالقی حرکت مادّ

و آن مقصد مادّی دارای جهت و مسیر محسوس است. امّا خداوند مجرد بوده و دارای جسم 

سوی او حرکت کند. چون جسمانی نیست، دارای جهت  نیست، تا مکانی داشته باشد که انسان به

متعدد قرآن کریم به این حقیقت اشاره دارند. جا حضور دارد، همان طور که آیات  هم نیست و همه

َماء إَله  َو ِفی اْلْرِض ِإَلًه َو ُهَو اْلَحِکیُم اْلَعِلیُم » ِذى ِفی السَّ و اوست که در آسمان و » (81)زخرف،  «َو ُهَو الَّ

وْا فَ »«. زمین خداست و اوست حکیم دانا مشرق و »، «َثمَّ َوْجُه اللهَو ِلّلِه اْلَمْشِرُق َو اْلَمْغِرُب َفأْيَنَما ُتَولُّ

(. همچنین در 110)بقره، « مغرب از آنِ خداست، پس به هر سو رو کنید، آن جا روی ]به[ خداست

َو ُهَو َمَعُکْم َأْيَن ما ُکْنُتْم َو » بحث از مالقات بایستی توجه داشته باشیم که خداوند همراه انسان است:
ُه ِبما َتْعَمُلوَن َبصیر   و هر کجا باشید، او با شماست و خداوند نسبت به آنچه انجام »(، 1، حدید) «اللَّ

 «.دهید، آگاه است می

  خداوند یسو و حرکت به ریس. چگونگی 1-2

در چگونگی سیر و حرکت به سوی خداوند، بایستی اشاره کرد که دو نوع حرکت داریم: کمّی 

آید، مانند  ندازه و حجم چیزی پدید میو کیفی. حرکت کمّی عبارت است از تغییر تدریجی که در ا

شود. حرکت کیفی نیز حرکت و  کند و بر اندازه و حجمش افزوده می درختی که به آرامی رشد می

دهد، مانند تغییر تدریجی که در رنگ سیب پدید  تغییر تدریجی است که در کیفیت چیزی رخ می

سبز به سرخ و یا زرد تمایل پیدا  تدریج از آید و در جریان آن، رنگ سیب بر روی درخت به می

 آید. کند و تغییری است که در مزه و طعم آن نیز پدید می می

یابد. لذا، امتداد منطبق بر  ی حرکت است و حرکت تدریجی بر زمان انطباق می زمان، الزمه

رود. پس هر متحرکی وابسته و منسوب به زمان است و  شمار می زمان از مقوّمات حرکت به

گذرند. بر این اساس، اگر  های زمانی، هماهنگ با آن حرکت متحرک از پی هم می و دقیقه ها لحظه

موجودی هیچ حرکتی نداشته باشد، دارای زمان نخواهد بود، چون خداوند ثابت محض است و در 

دهد، پس او زمان ندارد و برای او دیروز و فردا یکسان است و او بر  او تغییر و حرکتی رخ نمی

 ها احاطه دارد.  مانی ز همه
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سوی مقصد مشخصی است و  روح انسان نیز در تغییر تدریجی هدفمند و در حرکت به

سوی هدف مشخص هستند. اگر  آیند، همان حرکت به هایی که در روح انسان پدید می دگرگونی

سوی خداوند  توان ادعا کرد که براساس حرکت جوهریه، ما به جهت این حرکت خداوند باشد، می

کنیم. با ترسیم حرکت جوهریه در روح، انحصار تغییر تدریجی و حرکت در ماده و  کت میحر

شود و روح نیز که امری مجرد است، در اثر تعلق به ماده، موضوع  امور جسمانی شکسته می

 .(03-00ص: 1388 ،یزدی)مصباح  گیرد حرکت قرار می

 . هدف اساسی حرکت در نظام هستی لقای تکوینی خداوند1-1

َها َيا»ی شریفه  در آیه« کادح»ی  واژه ْنَساُن  َأيُّ َك  اْْلِ َك  ِإَلی َکاِدح   ِإنَّ ( ناظر 4)انشقاق،  «َفُماَلِقیهِ  َکْدًحا َربِّ

های ارادی و اختیاری همراه با رنج و زحمت انسان برای رسیدن به اهداف خاص است،  به حرکت

خود در  ها خودبه ت نیستند، چراکه آنهای طبیعی و تکوینی همراه با رنج و زحم وگرنه حرکت

ناپذیرند. کسی  گیرند و برگشت راستای هدفی که خداوند برایشان در نظر گرفته، انجام می

های ارادی و اختیاری انسان در بستر حرکت  تعبیر دیگر، حرکت ها را بگیرد. به  تواند جلوی آن نمی

کنند، و آن رسیدن به  وجو می را جستها یک هدف نهایی  پذیرند و مجموع آن جوهری انجام می

ی وجود حضور خداوند را درک  جا همگی، خدا را مالقات کرده و با همه عالَمی است که در آن

کنند و سر و کارشان با خدا است. البته گنهکاران وقتی در سرای آخرت با قهر و عذاب خداوند  می

 د بود.شوند، از مالقات او شادمان و مسرور نخواهن رو می روبه

وکار برای رفع نیازهای مادی و تالش  زندگی انسان با حرکات اختیاری همراه است. کسب

برای تأمین نیازهای روحی و روانی و نیز تأمین مصالح و منافع و جلوگیری از زیان و خسارت 

ند که ده پذیرند. امّا آیات و روایات بسیاری شهادت می )ظاهراً( با اراده و اختیار انسان انجام می

های  ضارّ و نافع خدا بوده و امور به دست اوست و اختیار انسان مطلق نیست. گذشته از انسان

اند، در حرکات و  ها که هنوز به تعالی روحی و معنوی نرسیده تر انسان خاص و استثنایی، بیش

مین غذا، های گوناگونی دارند. برای نمونه، هدف انسان از تأ گیری رفتار خود اهداف متعدد و جهت

ماندن است، این با هدفی که او برای کسب علم و یا انس با خدا در نظر  تنها رفع گرسنگی و زنده 

ماندن از سرما و گرما سرپناهی برای خود تهیه  باشد. همچنین او برای مصون  دارد، متفاوت می
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ه آگاهانه و با گزیند. او گرچ های جنسی خود، همسری برای خود برمی کند یا برای تأمین لذت می

کند،  ها تالش می گزیند و با رنج و زحمت برای رسیدن به آن اختیار اهداف زندگی خویش را برمی

های او در بستر حرکت کلی نظام هستی که هدف مشخصی  ی رفتارها و حرکت داند همه اما نمی

شده در حرکت   تعیین  سوی هدفی از پیش  برد که به سر می ای به  گیرد و او در قافله دارد، انجام می

کند. او از  های محدود و موقّتی را در زندگی دنبال می بوده و چون از آن هدف غافل است، هدف

اینکه اختیارات او باید در بستر حرکت کلی نظام طبیعت و عالمی که دارای تغییرات و حرکت 

ممکن است تا آخر تدریجی است، اعمال گردند، غافل است و چون این عالَم ثابت نیست، مومن 

 سر نبرد.  مومن باقی نماند، یا کافر ممکن است تا آخر در کفر به

این جهان و از جمله انسان، بیهوده آفریده نشده و نظام تکوین و انسان با تقدیر و مهندسی 

ی اختیار و انتخاب خویش با کسب  تواند در حوزه اند. انسان می سوی او در حرکت  خداوند به

مندی از توفیقات الهی و با محدود نکردن خود در اهداف دنیوی، بازگشتی مبارک  رهکماالت و به

ها به آن توجه  سوی خدا داشته باشد و این چیزی است که بسیاری از انسان مندانه به  و سعادت

ها در بستر حرکت تکوینی و جوهری  های اختیاری انسان چه گفتیم، مجموع حرکت ندارند. بنابر آن

سوی  ها در این کاروان عظیم به  ی انسان پذیرند. همه از پیش طراحی شده، انجام می جهان، که

 (.44هدفی واحد در حال حرکت هستند )همان: ص

نداشتن و پایدار نبودن زندگی دنیا  آیات کریمه قرآن در رابطه با معاد، توجه انسان را به اصالت 

ی آخرت و نیز سفر و  جهان در آستانه جلب کرده و از رویداد آخرت و دگرگون و نابود شدن

مُس »کنند:  جا خواهد بود، صحبت می سوی مقصدی که برای همیشه در آن حرکت انسان به ِإَذا الشَّ
َرت  ُجوُم انَکَدَرت  *ُکوِّ َرت *َو ِإَذا النُّ نور شود؛ و  گاه که خورشید درهم پیچیده و بی آن»، «َو إَذا الِجَباُل ُسیِّ

ها از جای رانده شوند ]و چون ریگ  گاه که کوه آنو  ؛ان تیره گردند و فروریزندگاه که ستارگ آن

مُس َوالَقَمُر  *َو َخَسَف الَقَمُر  *َفِإَذا َبِرَق الَبَصُر »(. 1-3)تکویر،  «روان گردند[ گاه که  آن»، «َو ُجِمَع الشَّ

هم رسند و هر دو  چشم ]از ترس[ خیره شود؛ و ماه تیره گردد؛ و خورشید و ماه جمع شوند ]به

ارِ »(. 1-1)قیامت، « تیره گردند[ َبَرُزوا للِه الَواِحِد الَقهَّ َماَواُت َو ُل اْلرُض َغیَر اْلرِض َوالسَّ روزی »، «َيوَم ُتَبدِّ

ها[ مبدل گردند و ]مردم[ در برابر خدای  ا ]به غیر این آسمانه که زمین به غیر این زمین، و آسمان

رُض َجِمیًعا َقبَضُتُه َيوَم الِقَیاَمِه »(. 18)ابراهیم، « یگانه قهار ظاهر شوند
َ
َو َما َقَدُروا اللَه َحقَّ َقدِرِه َواْل
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ا ُيشِرُکون ات  ِبَیمیِنِه ُسبَحاَنُه َوَتَعاَلی َعمَّ يَّ ماَواُت َمطِو چنان که باید به بزرگی  و خدا را آن»، «َوالسَّ

هم   ها به ی ]قدرت[ اوست، و آسمان سره در قبضه که روز قیامت زمین یک اند و حال آن نشناخته

 (.41)زمر، « گردانند چه ]با وی[ شریک می دست اوست؛ او منزه و برتر است از آن پیچیده، به 

 . کیفیت مالقات1-4

شده با خداوند، یک دیدار عمومی است و  دیدار مطرح در این بخش باید مشخص شود که 

عشر( بیان   ها )از جمله مناجات خمس گونه که در برخی دعاها و مناجات عامّیت دارد؛ یا همان

اند که برخی  ای گفته شود، به مالقات اختصاصی اولیای خداوند با پروردگار اشاره دارد. عده می

ُهْم ِإَلْیِه »ی:  هستند. همانند آیهآیات نیز ناظر به دیدار و لقای خاص  اَلُقوا َرّبِهْم َو أنَّ ُهم مُّ وَن أنَّ ِذيَن َيُظنُّ الَّ
وْا ِبَها»ی:  ( و آیه14)بقره،  «َراِجُعوَن  ْنَیا َو اْطَمأنُّ ِذيَن اَل َيْرجوَن ِلَقاءَنا َو َرُضوْا ِباْلَحیاِة الدُّ (. 1)یونس،  «إنَّ الَّ

ارد، چون آیه اول ظهور در ظّن افراد خاص به لقای الهی دارد، نه لکن این برداشت جای تأمل د

اختصاص آنها و آیه دوم ظهور در عدم ظنّ افراد به لقای الهی دارد، در حالی که لقای الهی فرا 

 روی آنها است.

َها َيا»آيه که از آیات قرآن از جمله  چنان ْنَساُن  َأيُّ َك  اْْلِ َك  ِإَلی َکاِدح   ِإنَّ ( به 4)انشقاق،  «َفُماَلِقیهِ  ًحاَکْد  َربِّ

ها و  نوعی نسبت ظاهر به باطن است. دنیا آکنده از نادانی آید، نسبت دنیا به آخرت، به  دست می 

روند و  ها کنار می گیرند، اما در آخرت پرده هایی است که جلوی راه شناخت حقایق را می پرده

ها هستیم و  چه ما در عالم طبیعت گرفتار حجابگردند. گر ی حقایق آشکار می ها و همه نهان انسان

سوی آخرت در  بینیم و درک درستی از خداوند و دیدار او نداریم، اما با شتاب به  حقایق را نمی

شویم. این سیر و  تر می شود، قدمی به آخرت نزدیک حرکتیم و هر روز که از عمرمان کاسته می

نواخت نیست، بلکه همراه با رنج و زحمت حرکت تکاملی و ارادی، همانند حرکت جوهری یک

ها نیز بنگریم،  ترین زندگی باشند. اگر ما به راحت های آن نیز چنین می ها و لذت است. حتی خوشی

« راستی که انسان را در رنج آفریدیم به»، «َلَقد َخَلقَنا اِْلنَساَن ِفی َکَبد  »یابیم.  ها می آن را آمیخته با رنج

 (.1)بلد، 

شود. بهشتیان بر حسب  پایان حرکتِ همراه با رنج خویش، به جهان آخرت وارد می انسان در

گردند. در مقابل،  برند و گاهی غرق توجه به خداوند می شان از دیدار خدا لذت می درجات
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شان  ای از این دیدار ندارند و حرمان از توجه خداوند، درد و عذابی دردناک بر جان جهنمیان بهره

توانند درد محرومیت از انس با خدا را التیام بخشند و از آن عذاب دردناک  گاه نمی نهد و هیچ می

مانند )مصباح یزدی،  های بهشت باقی می مندی از لذت رهایی یابند و برای ابد در حسرت بهره

 (.01-04: ص1388

 اهلل لقاء ی زمینه در بحث . مبانی4

 مبانی. نمود تقسیم رویکرد کلی نقلی و غیرنقلی دو به توان می را اهلل لقاء ی زمینه در بحث مبانی

استداللی شامل  و اجتماعی است. تجربی عقلی استداللی، علمی و مبانی سنّت، کریم و قرآن نقلی

 اصلی، مبنای که این به عرفانی و ادبی است. نظر اصولی، و ذوقی شامل فلسفی و کالمی، مباحث

  عرضه معصوم)ع( از حیث صحّت صدور، کالم تشخیص معیارهای از یکی و است کریم قرآن

سنجش  توان برای می را نیز غیرمعصوم کالم است که بدیهی باشد، می کریم قرآن به آن نمودن

 :پردازیم میاهلل  لقاء ی زمینه در بحث مبانی از برخی به اختصار به اینجا کرد. در به قرآن عرضه صحّت

 الهی. نزاع متکلمین در مسئله رویت و لقای 4-3

 ،. بنابرایناست ها آن کالمی و تفسیری مبانی یندآبراهلل  مسئله لقاء در اسالمی فرق نهیدیر نزاع

 در تعالی حق یلقا موضوع. است مبانی این بیایارز و کشف در موضوع این بررسی اهمیت

 هیامام .دارد قرار دیگر یک با متضاد نقطه دو در اشاعره و معتزله ،شیعه کالمی و تفسیری یها هدیدگا

 دیدار)رویت( امکان اشاعرهاما  ،میکنند ویلتأ رامرتبط  آیات ظواهر ،عقلی لهاد مبنای بر معتزله و

و  آیات ظاهر محصول را آن و دارند باور راآخرت  عالم در آن قطعی وقوع و دنیا در تعالی حق

 :ق1105،ی؛ فخرراز31، ص1ج :1381 ،ی)شهرستان میکنند قلمداد سلف هعقید و متواتر نصوص

 (.010ص ،1ج

 و تقابل این پنهانی سطوح که است هایی پیشفرض و مبانی برآیند ،دیرینه نزاع این قطع طور به

 همین ارزیابی و بررسی در نیز تعالی حق لقای موضوع از بحث همیتا. میدهد سامان را آن نتایج

 رهگذر از و است ءآرا تضارب محمل موضوع این .است تفسیری و کالمی های پیشفرض و مبانی

 و نقد مورد را ها آن سپس و یافت راه اسالمی فرق مبانیبه دیگری  موضوع هر از بیش توان می آن

 آن ی لهاد و مبانی تطبیقی نقد و شناخت غهدغد از اگر ،صورت غیر این  در. داد قرار بررسی
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 سیدقطب سخن بر و بدانیم بیثمر دعوایی را لقاء  لهسأم سر بر بحث میتوانیم ،کنیم نظر صرف

 و اندیشمندان که است بیثمر لجدا تعالی حق لقای حقیقت  هدربار بحث: که گذاریم صحّه

 زمینی معیارهای با آناناز  برخی چون. است نموده مشغول خود به  را مسلمان متکلمان و مفسّران

 این جای به ،بنابراین اند.یستهنگر لهسأم این به ،بند در هایی عقل با و دنیایی محدود کمدار و

 هیچ که اندیشید بیانتها سرور و قدسی پاک فیض این و بزرگ سعادت این اصل به باید ،جدالها

 برای را خود بکوشیم وقفه بی و نیست الهی کریم وجه به ظرن نعمت و اهلل لقاء از برتر نعمتی

 (.301ص  ،4ج ق:1110،قطب سید)کنیم  آماده آن به ستیابید

 تفسیری خاصی دارند،های  که روش مفسّرانی بین کلی طور به لقاء، موضوع تبیین در هرحال  به

 مبانی ارزیابی و کشف در موضوع این بررسی اهمیت و دارد وجود فراوانی نظرهای اختالف

 . ها است آن کالمی و تفسیری

 . دیدگاه مفسّران )موافقان و مخالفان لقاء(4-2

، «خداوند سبحان یشهود باطن»و  «یحضور معنو»چون  یتلفمخ یاهلل را به معان مفسران، لقاء

را در آثار خود  یتلق نیو ا دهیفهم «حمتلقای ر»و « مالقات فرشتگان» ،«یعقاب و ثواب اله»

، 0ج :1311 ،یرازی؛ مکارم ش181، ص0؛ ج311، ص0ج :ق1104 ،یاند )طبرس انعکاس داده

فهم کرده و  «یماد یلقا»و « تجسّم» یبه اشتباه آن را به معنا گرید ی(. برخ301، ص11؛ ج11ص

 ،ی؛ فخرراز31، ص1ج :1381 ،یتاناند )شهرس اهلل شده منکر لقاء یبه طور کل زین گرید یبرخ

 (.103، ص1؛ ج11-14، ص1ج :ق1110 ،یزیحو ی؛ عروس111، ص0ج :ق1105

 است:توان جهت تحقق لقاء استناد کرد، به شرح زیر  آیاتی که می

َما ُقل» ثُلُکم َبَشر   َأَنا ِإنَّ َما ِإَلُهُکم ِإَله  َواِحد  َفَمن َکاَن  یَّ ِإلَ  یوَح يُ  مِّ ِه َفل رُجوايَ َأنَّ َعَماًل َصاِلحًا َو اَل  عَملیَ ِلَقَاَء َربِّ
ِه َأَحَدا شرِکيُ  که( به نی)مگر ا میچون شما یکه من بشر ستین نیبگو جز ا» ،(115)کهف، «ِبِعباَدِة َربِّ

 ،است دواریپروردگارش ام یاست، پس هر کس به لقا گانهیکه همانا معبود شما  شود یم یمن وح

 . «نسازد شعبادت پروردگار کیرا شر یکس ،انجام داده ستهیاعمال شا دیبا

ُئُکم َهل ُقل» خَسري ُنَنبِّ
َ
ذ*َأعَماال َن ِباْل ن اةِ یَ الَح  یفِ  ُهمیُ َضلَّ َسع َن يالَّ ُهم  حَسُبوَن يَ َو ُهم  ایَ الدُّ  *ُصنًعا حِسُنوَن يُ َأنَّ

ذ ِهم َو ِلَقائِه َفَحِبَطت َأعَماُلُهم َفاَل ُنقِ  اِت يَ َکَفُروا ِبا َن يُاولَئَک الَّ ، (150-153 کهف،) «زًناَو  اَمةِ یَ القِ  ومَ يَ َلُهم  ُم یَربِّ
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 ایمردم آگاه سازم؟ آنان که تالششان در دن نیکارتر انیشما را از ز ایآ ،! به مردم بگوغمبریپ ای»

 دهند. یانجام م کیکنند کار ن یم الیاست( و خ یآخرت دستشان ته ی)و برا شود یمحو )نابود( م

ت رُجوايَ  َکاَن  َمن» :دیفرما یگر مید ییدر جا
َ
 کس هر»، (0 عنکبوت،) «ِلَقآَء اللِه َفِإنَّ َأَجَل اللِه َْل

گروهی در  .«)اجل( در راه است اتیکه سرآمد ح داشته باشد، بداند را ی( لقاء الهی)آرزودامی

 وجه  چیانسان خدا را به ه ست،ین یتعال خداوند داریلقاء، د اتیاز آ مراد :ندیگو یم اهلل ترجمان لقاء

نه با چشم سر، نه با چشم ذهن، نه با چشم دل، نه با چشم سِرّ، نه ذات خدا، نه  ند،یبب تواند ینم

 راه بسته است! الً،یصفت خدا، نه فعل خدا، نه اجماالً، نه تفص

 قدر نیپس چرا خدا ا دن،ی! لقاء دست؟یقرآن ن ی هیمگر لقاء او نص آ دهند، یجواب م قائالن

 نیکارتر انیلقاء او ندارند را ز دِیکه ام یشمرده و کسان مهم نقدریفرموده و آن را ا دیو تأک انیب

 افراد برشمرده است؟! 

رابطه به  نیدر واقع در ا .است ی: مراد از لقاء خدا مالقات نِعَم بهشتندیگو یلقاء م منکران

در مقام  ،که اوالًنیا ،ترجمان وارد است نیکه بر ا ی، لکن اشکالهستند از لقاء قائل یمجاز یمعنا

 بر یلیو دل یا نهیقر چیموارد ه نیمراد است و در ا یقیحق یمعنا ،یمجاز یبر معنا لیفقدان دل

روشن  یا علقه ی،و مجاز یقیحق یمعنا نیب دیبا ل،یبر فرضِ دل ،اًیجود ندارد، ثانومجاز بودن معنا 

محسوس وجود ندارد.  یا علقه ،نعمت و لقاء یمعنا نیب کنیو محسوس وجود داشته باشد، ل

محسوس در  یفیتخف ،آن به نعمت ریتفس ،لقاء در قرآن یمعنا میبا توجه به تعظ نکهیاه مضاف ب

 آن است. یقدر و عظمت معنا

امام را  ند،یب یاست. انسان خدا را نم)ع( لقاء ائمّه ،اهلل اند که مراد از لقاء جواب گفته درگروهی 

)مظهر اسماء و صفات خداوند( به لقاء امام که  یم برسد؛ کسو به معرفت امام ه ندیبب تواند یم

اشکال این سخن آن است که اینگونه لقاء درباره خود  است. دهیرس یبه لقاء خداوند تعال د،یرس

اهلل به طریق اولی  که طبق نص آیات، لقاء گیرد، در حالی ائمه)ع( صادق نیست و ایشان را در بر نمی

لقاء ائمه نسبت به خداوند چگونه است؟  م،یپرس یصورت م نیدر ا شود. باید ائمه)ع( را هم شامل

توان گفت لقاء امام  زیرا نمی ،اند به امکان آن اعتراف کرده ،امام را قبول کنند ی آنها لقاء درباره اگر

 با خدا یعنی لقاء او با خود او.

 )ص(.امبریمگر امام و پ ،به مقام مالقات خدا برسد تواند یاز ممکنات نم یأحداند  ای گفته عده
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به  بیو تهذ هیدر اثر تزک یو ائمه)ع( هم ممکن الوجودند، منته )ص(امبریپ میگوئ یدر پاسخ م

امکان  م،یمطلب را اجماالً قبول کن نیاگر ا اند. را درک کرده یمتعال قتیو حق  دهیرسحجاب أقرب 

که  یراه کهبودند  یانیشوایپ )ص(امبریو پ ائمّه)ع( رایز ،میا هرفتیافراد بشر را پذ ی همه یآن برا

و اگر مردم راه آنها را بروند، به همان نتایج از جمله  کردند هیتوص مردم خودشان رفته بودند را به

افراد  ریسا یرا رفته باشند که سلوک آن برا ی)ص( راهامبریامام و پ اگراهلل خواهند رسید.  لقاء

راه مسدود است،  نیمعنا ندارد. اگر ا ییشوایت و پماما گریصورت د نیدر ا ممکن باشد،ریغ

  ست؟یچ شیامامت معنا

 . مالقات در ادعیه4-1

 ،وارد شده یادیز یاست که در دعاها« نظر»لفظ  ،کند یاهلل م که داللت بر لقاء یجمله الفاظ از

 از جمله:

َظَر إلَ  یَو اَل َتحِرمن» ممکن  .«مرا از نگاه کردن به جمالت محروم نگردان ،ایخدا» ،«َوجِهَک  یالنَّ

او ، پس روی خداوند: نگاه کردن به یعنیبرداشت شود که نظر به وجه  نیفراز چن نیاست از ا

 حرف آن است که اگر اثبات وجه نی. اشکال استیالبته وجه خدا به صورت انسان ن وجه دارد،

)متجزّی  ستیخالق نی و موجود متجّز میا هقائل شد او جزء یبرا ،میخداوند بکن یبرا )عضو(

 نیوجه او عالم مخلوقات است، اشکالش ا میبلکه مخلوق است، و اگر بگوئیعنی دارای اجزاء(، 

و » .ستیر از او و جدا از او نیکه وجه او غ یاز خالق است، در حال ریاست که عالم مخلوقات غ
ِبنا بض به  میمنوّر کن تا با آن نور بتوان یدل ما را به نور  چشم ،ایخدا» ،«کیَنَظِرها إلَ  اءِ یأِنر أبصاَر ُقلو

که چشم  شود ی)ع( استفاده معلی رمومنانیعبارت ام نیاز ا)دعای شعبانیه(. !« میتو نظر کن یسو

)ص( اکرم مبریاپ جمال او را بنگرد. تواند یامّا چشم دل م ،ندیخدا را بب تواند یانسان نم یظاهر

َظَر إلَ و » :فرمایند می به وجه خود را به  نظر ،ایخدا» ،«َن یَتحُجُبُه َعِن الُمجِرم ومَ يَ َوجِهَک  یارُزقُه النَّ

ق: 1118)کفعمی، « یساز یمحجوب م نیکه آن نظر را از مجرم یهنگام ،کن یروز تامبریپ

 (.135ق: ص1111؛ شیخ طوسی، 10ص

 که )ع(نیرالمؤمنیمااز  روایتیاست، ممکن  «تیرؤ»عنوان  ت،ایاز روا یبعض طبق ظاهر

لکن با تأمل در «. پرستم ینم ،نکنم تیکه رو یی رامن خدا»، «َلم َاُکن َاعُبُد َرّبا َلم َاَرهُ »: ندفرمود
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ال : »ندفرمودشود که مراد رویت حسی نیست، زیرا حضرت در ادامه کالم خود  حدیث معلوم می
ها  چشم» ،(11ص، 0ج  :البالغه )نهج «ماِن يولکن ُتدِرُکُه الُقلوُب ِبَحقاِئق اْل انیِبُمشاَهَدِة الع ونیُتدِرُکُه الع

درک  مانیا قتیقلب خدا را به حق کنیول ،او را بنگرد دنیابصار و د ی مشاهده نیبه هم تواند ینم

 «َبعَدُه َو َمَعُه! اللَه َقبَلُه َو  ُت يإاّل َو َرأ ئاً یش ُت يما َرأ»نقل شده که: )ع( از امام جعفر صادق. «کند یم
 .(111: صتا یب، )صدوق

: دیفرما یکه م)ع( آمده نیرالمؤمنیاز أم تیروا در وارد شده: «ارتیز»لفظ  ،از اخبار یبعض در

در . (10، ص0ج ق:1104حسینی طهرانی،« )خدا ارتیشد وقت ز کینزد» ،«َقد َقاَمِت الّصالة»

 ،ظهور و آشکار شدن در مقابل خفاء یعنی یتجلّ وارد شده است. «یتجلّ»لفظ  ،از اخبار یبعض

 (.15ق: ص1118؛ کفعمی،010ق: ص1111)شیخ طوسی، کند  دایخفاء پ یزیآنگاه که چ

ذ» :میخوان یم« سَمات» یدر دعا ِة الَرماِن  یالّسالم َعلَ  هِ یعل ِمَک یَکل یِبِه ِلموَس  ُت یَتَجلَّ  ىو ِبَمجِدَک الَّ ُقبَّ
 عقوَب یَ ِبئِر َسبِع و لِ  یالّسالُم ف هِ یَعل َک یِّ و ِْلسحاَق َصف فیَمسِجِد الَخ  یالّسالم ِمن َقبُل ف هِ یعل ِلَک یَخل میَو ِْلبراه

ذ ليإ ت  یبَ  یالّسالُم ف هِ یَعل َک یِّ َنب ا و َخرَّ موَس  یِبِه َعلَ  َت یَتَجلَّ  ىو ِبنوِر َوجِهَک الَّ َصِعًقا َو  یالَجَبِل َفَجَعلَتُه َدکًّ
)ع( یکه بر حضرت موسعظمتی تو را به  ،بار الها» ،«1َجَبِل فاراَن  یو ُظهورَِک ف َر یعسا یِبَطلَعِتَک ف

حضرت و بر  لیا تیدر ب ف،یدر مسجد خ او)ع( قبل از میابراه تبه حضرو در قبه رمّان  متیکل

ی آن بر حضرت موس ابه آن نورِ وجهت که ب دهم و سوگند می ،پیامبرت تجلی کردی عقوبی

و  ریدر ساعفروریخت و مدهوش گردید و تجلی تو و  اوردیکوه نتوانست طاقت ب تجلی کردی و

 .(105ص :1315،یتهران ینیحس)« دهم کوه فاران سوگند می

 تیّدحذات اقدس ا یدهند که تجلّ یم یگواه ینوعه ب اتیو روا هیفرازها از ادع نیظاهر ا

 اتیو روا هیعبارات در ادع نیا توان با توجه به کثرت یممکن است و نم ستهیبندگان شا یبرا

 است )ع(یعل نیرالمومنیآن عبارت معروف مناجات منسوب به ام ریاز آنها تغافل نمود. نظ معتبر

ِبنا ِبض َک یَکَماَل اْلنِقطاِع إلَ  یَهب ل یإَله»اند:  فرموده نآ در ادامهکه حضرت  َنَظِرها  اءِ یو أِنر أبَصاِر ُقلو
وِر َفَتِصَل إلَ  َتخِرَق أبصاُر  یَحتَّ  َک یإلَ  َقًة ِبِعزِّ ُقدِسَک  َر یَمعِدِن الَعظَمِة و تص یالُقلوِب ُحُجَب النُّ  «أرواُحنا ُمَعلَّ

                                                           

 .)ص( بودغمبریکه محلّ مناجات پ ییجا مکّه، همان کیاست نزد یجبل فاران کوه .1



 81 «اهلل لقاء»؛ بازخوانی اجتماعی و سیاسی امکان «لقاء اهلل»تا « کدح»از 

دل ما  یها دار و چشم یخود را به من ارزان یکمال انقطاع به سو ،بار معبودا» ،(هی)مناجات شعبان

بشکافد و به  زینور را ن یها حجابها  دل دگانید که یتا جائ ،ساز یرا با پرتو نظر به خودت نوران

رساند که  این فراز از دعا می .«ونددیمعدن عظمت متصل گردد و ارواح ما به عزت قداست تو بپ

خرق حُجُب ظلمت و درپی آن حُجُب نور برای همه ممکن نیست و سعادتی است که برای 

خالق و مخلوق معنایش  ها و نبود حجاب بین دهد و البته بعد از عبور از حجاب محدودی روی می

 . استواسطه مخلوق و تجلّی خالق برای مخلوق  شهود بی

 . اهل بیت)ع( و مالقات4-4

جمال  تیروای از روایات،  در موضوع مالقات دو دسته روایات وجود دارند. براساس دسته

ذات اقدس حق ذکر شده  تیدر باب رو یکه در اصول کاف یاتیخداوند محال است، از جمله روا

احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن علی بن معّبد، عن واصل، عن عبدالله بن سنان، عن » :، ماننداست
ابیه قال: حضرت ابا جعفر محمد بن علی الباقر)ع( و دخل علیه رجل من الخوارج فقال: يا ابا جعفر اىُّ شیء 

ده الَعیان، َو َراتُه الُقلوب ِبَحقاِئق االيمان، ال ُيعرف تعبد؟ قال: الله، قال: رايتُه؟ قال: َلم َتَرُه الُعُیون ِبُمشاِه 
بالقیاس، و ال ُيدرک بالحواس، وال ُيشبه بالناس، موُصوف  بااليات، معُروف  بالعالمات، ال يجور فی حکمِه 

، 1ق: ج1153)مجلسی، «ااّل هو. قال: فخرج الرجل و هو يقول: الله اعلُم حیُث رسالته ال الهذلک الله 

ْبصاُر »ال  المکتب، عن محمداالسدى، عن ابن بزيع، عن الرضا)ع( فی قول الله عّز وجّل:». (04ص
َ
ُتْدِرُکُه اْْل

طیُف اْلَخبیُر  ْبصاَر َو ُهَو اللَّ
َ
 «(، قال: الُتدِرُکه اوهام الُقُلوب َفَکیَف ُتدِرُکه َابصار الُعیون301أنعام، ) َو ُهَو ُيْدِرُك اْْل
 (.01)همان: ص

 ی کهمانیبه ذعلب  )ع(یعل نیرالمومنیسخن ام انندم ،دارند تیداللت بر امکان رو زین یاتیروا

است.  تیاز رو ریغ یزیشده که چ ریتفس یو شهود باطن یخودِ حضرت به مشاهده قلب ریدر تفس

 دگاهیدارد که با د یلوازم باطل یحس تیرو رایز باشد، میسخن  نیتر درست نیا زیاز منظر عقل ن

 محظورات عبارتند از: نیا و شتهدا اتمناف یدیتوح

 یهیجهت ندارد، بد و زیُّکه ذات اقدس حق تح یدر حال ،است زیُّمستلزم تح یحس تیرو -1

معدوم باشد تا بتوان بدان  یموجود و در جهت یدر جهت دیبا مینگر یم یزیچبه  یاست وقت

 معنا ندارد. ،ستین یاز او خال یاست و جهت زیکه با همه چ یدر مورد ذات نیو ا ستینگر
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محدود،  ،که محاط در مکان است یزیو چ بودهمکان داشتن آن  مستلزم ئیداشتن ش زیُّتح -0

 .باشد میو محدود مخلوق 

 رایز، و احاطه مخلوق بر خالق از منظر عقل محال است بوده یاحاطه حس تیالزمه رو -3

ُه ِبُکلِّ َشْي َو »، باشد می مستلزم احاطه محدود بر نامحدود ْرِض َو کاَن اللَّ
َ
ماواِت َو ما ِفي اْْل ِه ما ِفي السَّ ء   ِللَّ

 .(104)نساء،  «ُمحیطاً 

لقاء به  مییگو یدر پاسخ م د؟یکن یم هیاهلل را چگونه توج لقاء اتیاشکال شود که پس آ اگر

رد و مواجه برخو یعرب لفظ لقاء را برا ،. لذایحس تیو رو دنینه د، مواجه شدن است یمعنا

 ِن َمَرَج اْلَبْحَريْ »، ایدو در ایالتقاء دو عضو بدن  انندم ،کند یاستعمال م زیعقل ن یذ ریغ ئیشدن دو ش
 ،دیگو یواسطه با خود خدا سخن م یبنده ب نکهیا ینعی ی( و مراد از لقاء اله11)الرحمن،  «َيْلَتِقیاِن 

خداوند با مشرکان، مومنان و  میبه سخن گفتن مستق میاز قرآن کر یاریبس اتیآ همان طور که در

 شده است. حیتصر گریاصناف د

خداوند قائل به اجزاء  یصورت برا نیدر ا رایز ،ستیمراد از وجه خداوند چهره خدا ن اما

نه خالق، بلکه طبق  ،مخلوق است ازمندیبوده و ن ازمندیخود ن به اجزاء ی،متجزّ ئیو ش میا شده

و به  نشیانسان را به مقصد آفر ،از آن جهت یرویاست که پ یاهلل همان جهت معتبر وجه اتیروا

همان ، اند )س( رفتهیرامگ اءیو اوص )ص(امبریکه پ یراه ،گرید یبرد. به عبارت یم اوندجهت خد

ْن ُکلُّ مَ » .شده است ریاهلل تعب به وجه )ع(ائمه اتِیاز روا یاریبس خداوند است، لذا در )جهت( وجه
َك   َوْجهُ   َعَلْیها فان  َو َيْبقی ِذيَن »(. 04-01 )الرحمن، « َربِّ ِه َتَعاَلی َأْنِبَیاُؤُه َو ُرُسُلُه َو ُحَجُجُه)ص( ُهُم الَّ َوْجَه اللَّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ِإَلی ِديِنِه َو َمْعِرَفِتهِ  ُه ِإَلی اللَّ َك   َوْجهُ   َو َيْبقی  َقْوُلهُ »(. 145: ص1340)صدوق، « ِبِهْم ُيَتَوجَّ َقاَل   َربِّ
ِه ال اِدُق َنْحُن َوْجُه اللَّ . َو »(. 010، ص3ق: ج1311 )ابن شهرآشوب، «هَلکيُ ال ىذالصَّ ُکلُّ َمْن َعَلْیها فان 

َك   َوْجهُ   َيْبقی ِه َو ُر «  ء  هاِلك  ِإالَّ َوْجَههُ  ُکلُّ َشْي »و  « َربِّ َظُر ِإَلی َأْنِبَیاِء اللَّ : 1340 ،)صدوق ُسِلِه َو ُحَجِجِه)ع(َفالنَّ

  .(118ص 

 گیری  . نتیجه5

 ،«َکَبد   یاِْلنَساَن فِ  َلقَناَخ  َلَقد» .از دیدگاه قرآن کریم اصل خلقت انسان در سختی و تعب است
َها َيا». (1)بلد، «میدیکه انسان را در رنج آفر یراست به» ْنَساُن  َأيُّ َك  اْْلِ َك  ِإَلی َکاِدح   ِإنَّ  «َفُماَلِقیهِ  َکْدًحا َربِّ
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ممکن نیست و برای تعالی  انسانتحصیل هیچ نعمت و کمالی بدون زحمت برای (. 4)انشقاق، 

آن است که انسان همواره در حال  سوره انشقاق 4 بنابراین، پیام آیه. خویش همیشه در رنج است

 باشد، مییر لقای الهی و این سیر همراه با رنج و سختی است و پایان این س ا بودهسیر به سوی خد

شود و  رو می همؤمن با جمال و رحمت خدا روب .ولی نوع مالقات مؤمن و کافر با خدا تفاوت دارد

(. همچنین از منظر قرآن کریم لقای الهی 118 : ص1383)جوادی آملی، کافر با جالل و نقمت او

َفَمْن َکاَن »ای الهی هستند: گر امکان لق ای از آیات که بیان . نمونهمحال است یاله تیممکن و رو
ِه َأَحًدا ِه َفْلَیْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ َماَواِت ِبَغْیِر » (،115)کهف، «َيْرُجو ِلَقاَء َربِّ ِذي َرَفَع السَّ ُه الَّ اللَّ

ْمَس َو  َر الشَّ ُل اْلَْياِت َعَمد  َتَرْوَنَها ُثمَّ اْسَتَوى َعَلی اْلَعْرِش َوَسخَّ ْمَر ُيَفصِّ
َ
ُر اْْل ی ُيَدبِّ َجل  ُمَسمًّ

َ
اْلَقَمَر ُکلٌّ َيْجِري ِْل

ُکْم ُتوِقُنوَن  ُکْم ِبِلَقاِء َربِّ  «َمن کاَن َيرجو ِلقاَء الله فاّن أجَل الله ْلت  و هو السمیُع العلیم»(، 0)رعد،« َلَعلَّ
ا جاَء ُموسی»است: عدم امکان رویت خداوند گر انیکه بای  یهآ(. 0)عنکبوت، ُه   َو َلمَّ َمُه َربُّ ِلمیقاِتنا َو َکلَّ

 باشد. ( می113 ،أعراف) « َأْنُظْر ِإَلْیَك قاَل َلْن َتراني  قاَل َربِّ َأِرني

اهلل ممکن و رویت الهی محال  از منظر اهل بیت)ع( که مفسّران حقیقی قرآن هستند نیز لقاء

آیات متعدد قرآن کریم، بیان واضح و روشن روایات و است. با توجه به صراحت و بیان مکرر 

اهلل برای  بیت)ع( آمده است، لقاء فرازهای نورانی و آشکاری که در مناجات و دعاهای مأثور از اهل

ترین آن متعلق به منکران لقای  انسان ممکن خواهد بود، امّا دارای درجات و مراتبی است. پایین

ُبونَکالَّ » د بود،الهی است که از آن محجوب خواهن ِهْم َيْوَمِئذ  َلَمْحُجو ُهْم َعْن َربِّ  (.10،مطففین) « ِإنَّ

های فردی و جمعی معنای  شود که تالش اهلل برای جامعه ایمانی سبب می امکان وقوع لقاء

بندی  توان در سطوح مختلف عبادی، اجتماعی، سیاسی و... صورت متفاوتی بیابد. این معنا را می

شود. در  اهلل، به کیفیت ممتاز انجام می فردی اعمال فرد با توجه به امیدواری به لقاء کرد. در سطح

ای از حرکت در  سطح اجتماعی )با توجه به همه تفاسیر کالمی، عرفانی، و...( خدمت به خلق جلوه

اهلل تفسیر و تعبیر شده و از این جهت سبب رشد جامعه ایمانی به صورت جمعی  مسیر )کدح( لقاء

های تابع آن همچون جهاد و یا به  پذیری و کنش های سیاسی فرد همچون والیت شود. کنش یم

شود. به  اهلل معنا می تعابیر امروزین مشارکت سیاسی در ابعاد مختلف، مصداقی از کدح در مسیر لقاء

اهلل سبب افزایش سطح امیدواری در جامعه ایمانی شده و  بیان دیگر، امکان دستیابی به لقاء

 بخشد. اجتماعی ارتقاء می -های فردی عبادی را به سطح سیاسی  کنش
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