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علی نصیری

تاریخ دریافت94/11/13:
تاریخ پذیرش94/12/25:

چکیده

از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه خداشناس��ی مس��ئله رؤیت الهی است.
از یک سو عادت و انس انس��ان به باور به وجود هر چیز در پی رؤیت آن ،درخواست
پیوسته رؤیت الهی را سبب شده است و از سوی دیگر ،متون دینی بر استحاله این امر تاکید
میکنند .شیوع روایات ناس��ره مبنی بر رؤیت خداوند توسط پیامبر(ص) در شب معراج
یا رؤیت الهی توسط مؤمنان در روز قیامت ،میان منابع روایی اهل سنت ،زمینه باور به
رؤیت را در میان مسلمانان تا عصر امام رضا(ع) گسترش داد و باعث طرح پرسشهایی در
این زمینه از آن حضرت شد .امام به عنوان سنگربان حقیقی دین با کمک براهین قرآنی و
عقلی به نقد این شبهه پرداخت .نگارنده در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه امامیه ،معتزله
و اش��اعره درباره رؤیت خداوند ،اهم روایات توحیدی از امام رضا(ع) به ویژه گفت و
گوی ابوقرّ ه با آن حضرت در نقد این شبهه را بررسی کرده است.

واژههای کلیدی:

رؤیت الهی ،امام رضا(ع) ،کافی شریف ،روایات توحیدی ،امامیه ،معتزله ،اشاعره.

 . 1دانشیار گروه معارف دانشگاه علم و صنعت ایرانDr.alinasiri@gmail.com .
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مقدمه
در میان آموزههای اعتقادی ،مسئله خداشناسی از اهمیت و پیچیدگی زیادی
برخوردار است؛ زیرا یکی از مهمترین و شاید بتوان مدعی شد مهمترین پرسش بشر
به نوعی به خدا ،ماهیت و حقیقت او باز میگردد .حتی پرسش درباره این که سرآغاز
حیات از کجاست و انسان از کجا آمده و س��رانجام به کجا خواهد رفت ،به نحوی به
واکاوی خدا منتهی میشود.
به عب��ارت روش��نتر ،حتی کس��انی که تفک��ر ناصواب ان��کار خداون��د را در
س��رمیپرورانند و همه هس��تی و حیات آدمی را به جهان مادی گ��ره میزنند ،در
حقیقت مفهومی از خداوند در ذهن خود س��اختهاند که به زعم خ��ود به انکار آن
برخاستهاند .به قول آنسلم قدیس انکار خداوند خود به نوعی اذعان به وجود او را به
دنبال دارد!

1

از سوی دیگر ،در میان پرسشهای گوناگون آدمی درباره چند و چون خداوند،
پرسش از حقیقت و ماهیت او و به عبارت روش��نتر ،پرسش از امکان دست یابی و
دسترسی او که در مس��ئله رؤیت خداوند تجلی مییابد ،از همه شایعتر و شناخته
شدهتر اس��ت .دلیل آشکار آن درخواس��ت موس��ی(ع) از زبان خود یا قومش مبنی
بر رؤیت الهی 2و تکرار این درخواس��ت از سوی مخالفان رس��ول اکرم(ص) یا برخی
مسلمانان در عصر رسالت است.

3

باری ،از آن جا که آدمی عادت کرده همه چی��ز را از روی حواس خود و به ویژه
حس بینایی دریابد و درک کند و باور به وجود موجودی بدون امکان رؤیت ،برای او
دشوار است ،پیوسته کوشیده از درون دنیای مادی و حصار سخت طبیعت راهی و
 . 1برای آگاهی بیشتر در این باره ر .ک :پترسون ودیگران141 – 134 : 1377،؛ مک گراث.470 – 463 : 1384،
ال َر ِّب أَ ِرن ِي أَن ُْظ ْر إِل َ ْي َ
وسى لِمِيقَات ِ َنا َو َكلَّ َم ُه َرب ُّ ُه َق َ
ك( ».االعراف.)143 ،
َ « . 2ول َ َّما َجا َء ُم َ
وسى م ِْن َق ْب ُل» (البقره.)108 ،
« . 3أَ ْم تُرِيدُ َ
ون أَ ْن ت َْس َألُوا َر ُسول َ ُك ْم َك َما ُسئ َِل ُم َ
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پاسخ خداوند در برابر این کنجکاوی مس��تمر که در قرآن و روایات صحیح اهل
بیت(ع) بازتاب یافته ،تاکید بر استحاله رؤیت است .ش��گفت آن که در برابر براهین
عقلی و وحیانی صریح ،ش��ماری از اندیش��ه وران مس��لمان از آغاز و حتی در میان
اصحاب ائمه (ع) 4،به ضاللت کش��یده ش��دند و با تأویل ناصواب آیات یا با استناد به
روایاتی برساخته ،بر طبل امکان رؤیت خداوند در دنیا یا آخرت کوبیدند.
از سوی دیگر ،در برخي روايات بر رؤيت خداوند در روز قيامت تاکيد شده است و
اين موضوع چنان گسترده است که به عنوان يک باور مسلّم از سوي متکلمان اشاعره
پذيرفته شده است تا آن جا که آنان هر برهان عقلي مبني بر استحاله رؤيت خداوند
را مردود می دانند يا داللت آيات قرآن بر اين موضوع را ميپذيرند.

5

برخي از اين روايات چنين اس��ت که جرير ميگويد :ما نزد پيامبر بوديم ايشان
به ماه در حالي كه شب چهارده و كامل بود ،نگاه كرد و فرمود :شما بزودي پروردگار
خود را خواهيد ديد ،همانگونه كه به اين ماه نگاه ميكنيد و در ديدن خداوند دچار
ناراحتي و زحمت نخواهيد شد.

6

دانس��تني اس��ت که اين روايت در مهمترين منابع حديثي اهل س��نت يعني
صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است .به ياد داشته باشيم که اکثر قريب به اتفاق
(ع)

 . 4از روایاتی که مرحوم کلینی در این باره نقل کرده میتوان دریافت که شماری از یاران اهل بیت ؛ همچون هشام بن
سالم ،هشام بن حکم ،مؤمن طاق و میثمی به گونهای از امکان رؤیت خداوند سخن به میان آوردند (.ر .ک :کلینی ،ج : 1
.)107 – 100
 .5به عنوان نمونه علي بن محمد جرجاني (م 482ق) در کتاب کالمي معروف خود و امام فخررازي (م 604ق) در البه الي
تفسير خود همگام با ساير اشاعره از اين ديدگاه حمايت کرد است .ر .ک :جرجانی ،ج  19 : ،8ـ 20؛ ص  115ـ  ،120فخر
رازی ،ج 238: ،7ـ  .242در برابر اشاعره ،متکلمان معتزله همصدا با متکلمان شيعه رؤيت الهي را به صورت مطلق محال
دانستهاند .قاضي عبدالجبّار معتزلي (م 415ق) در کتاب شرح االصول الخمسة ،ابوعلي فارسي ( )987ابوهاشم ،ابوالقاسم کعبي
جبايي با تاکيد بر استحاله رؤيت خداوند آياتي را که ظاهرا ً نشانگر رؤيت است به تأويل بردهاند .براي تفصيل بيشتر ر .ک
و ّ
التمهيد في علوم القرآن ،ج  ،3ص  95ـ .96
 .6به عنوان نمونه ر .ک :صحيح بخاري ،ج  ،7ص 225؛ صحيح مسلم ،ج  ،8ص .152
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بلکه همه عالمان اهل سنت بر اين نکته تاکيد دارند که صحيح بخاري بعد از قرآن
معتبرترين و مقدسترين کتاب است.

7

از طرفی اهل بیت(ع) که هماره به عنوان سنگربانان خستگی ناپذیر از سنگرهای
اعتقادی دین دفاع می کردند ،با تخطئه تاویلهای ن��اروا از آیات و نیز با نقد و انکار
روایات س��اختگیِ مورد ادعا ،بر اس��تحاله رؤیت خداوند در دنیا و آخرت تاکید می
کردند.
در این بین نقش امام رضا(ع) در میان اهل بیت(ع) از اهمیت بیش��تری برخوردار
است؛ زیرا از یک سو فعالیت نحلههای فکری و مذاهب مختلف اسالمی در دوران آن
حضرت به اوج خود رسید و از سوی دیگر روایات سره و ناسره به صورت گسترده در
میان مسلمانان رواج یافت .همچنین فضای سیاسی و اجتماعیِ حاکم در عصر امام
با توجه به احترام ظاهری مامون به آن حضرت ،امکان تبادل دیدگاههای رایج میان
صاحب نظران و آن حضرت را بیش از گذشته فراهم کرد.
نگارنده با این پیش انگاره برخی از روایات امام رضا(ع) به ویژه روایت ناظر به گفت
و گوی امام با ابو قره درباره رؤیت الهی را در این مقاله بررسی کرده است .با توجه به
این که دیدگاههای متفاوتی میان متکلمان و مفس��ران امامیه ،معتزله و اشاعره در
این باره ارائه شده و دیدگاه امام رضا(ع) به نوعی ناظر به این دیدگاههاست ،نخست به
بررسی آنها میپردازیم.

نگاهی گذرا به نظرگاه متکلمان درباره رؤیت خداوند
با توجه به گستردگی دیدگاههای کالمی و کثرت صاحب نظران کالمی که دربارۀ

رؤیت الهی اظهار نظر کردهاند به بررسی دیدگاههای ش��ماری از متکلمان امامیه،
 .7به عنوان نمونه ذهبي ميگويد :صحيح بخاري شريفترين كتب اسالم و برترين كتاب پس از قرآن است و شافعي معتقد
است که صحيحترين كتابها ،صحيح بخاري است .ر .ک :سير اعالم النبالء ،ج  ،12ص 470؛ معرفة انواع علم الحديث ،ص .20
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 .1دیدگاه متکلمان امامیه

شیخ مفید( م 413ق ) قائالن به امکان رؤیت خداوند را محکوم به کفر دانسته
و معتقد است اعمال عبادی آنان مردود و پرداخت زکات به آنان ممنوع است( شیخ
مفید1414 ،ق )70 -69 :س��ید مرتضی( م 439ق ) در برخی از آثار خود از جمله
امالی هر گونه امکان رؤیت الهی را محال دانسته و آیات مورد ادعای طرفداران رؤیت
ْك»( االعراف  )143 ،و آیه « إِل َى َربِّهَا ن َا ِظ َر ٌة »( القیامه،
َب أَ ِرن ِي أَنْظُ رْ إِلَي َ
از جمله آیه « ر ِّ

 ) 23را با استفاده از قواعد تفسیری و مبانی دین به تاویل برده است( سید مرتضی،

 ،1325ج) 29 -28 :1
سيد مرتضي حتي پيش از معيار قرآن و سنت از معيار عقل ياد کرده است و بر
اساس همين معيار رواياتي نظير روايات رؤيت خداوند را قابل نقد دانسته است .گفتار
او در اين باره چنين است:
«ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه علي العقول ،فإذا س��لم عليها عرض علي األدلة
الصحيحة ،كالقرآن وما في معناه ،فإذا سلم عليها جوز أن يكون حقا والمخبر به صادقا»:

از اين جهت الزم است تا حديث نقد شود به اين صورت که بايد به عقل عرضه شود و
اگر با عقل منافات نداشت ،بايد بر ادله صحيح ديگر همچون قرآن و نظير آن عرضه
ش��ود و اگر با اين ادله منافات نداش��ت ميتوان گفت که آن خبر راست و مخبر آن
صادق است»(سید مرتضی ،1379 ،ج )409 :1
خواجه نصیرالدی��ن طوس��ی( م 672ق ) در کتاب مع��روف « تجرید االعتقاد
» و س��پس عالّم��ه حلّ��ی(م 726ق ) در ش��رح آن « کش��ف المراد » با گش��ودن
فصلی با عنوان « ف��ی انه تعال��ی لیس بمرئ��ی» ( عالمه حل��ی1417 ،ق-410 :
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 ) 413دالی��ل عقلی و نقلی ع��دم امکان رؤیت اله��ی را تقریر کرده اس��ت .همین
دو کت��اب «النافع یوم االحش��ر فی ش��رح الباب الحادی عش��ر» ب��ا آوردن عنوان
« ان��ه یس��تحیل علی��ه الروی��ه البصری��ه» ( هم��ان1417 ،ق) 58 -55 :
و نی��ز در کت��اب « نه��ج الح��ق و کش��ف الص��دق »(هم��ان1421 ،ق:
 ،49 -46همی��ن مباح��ث را ب��ا بیان��ی دیگ��ر آورده اس��ت .محق��ق حلّ��ی
(م 676ق) در کت��اب « االثناعش��ریه » (ح��ر عامل��ی ،بی ت��ا ،) 59 :سیدهاش��م
بحران��ی( م 1107ق ) در کت��اب « غایه الم��رام » ( سیدهاش��م بحران��ی ،بی تا:
 ) 208 -202از می��ان صاح��ب نظ��ران و متکلم��ان معاصر محمدج��واد مغنیه
( م 1400ق ) در کت��اب « الش��یعه ف��ی المی��زان » ( محم��د ج��واد مغنی��ه،
1399ق ،)437 :آیت اهلل سبحانی در شماری از آثار کالمی خود ( سبحانی1421 ،ق:
422 -410؛ 1409ق ،ص  ،)476 -469آیت اهلل معرفت ( معرفت1412 ،ق ،ج :3
 ،) 111 -90عالمه طباطبایی در مباحث تفس��یری آیات مرتبط ( به عنوان نمونه
ر.ک :طباطبایی ،بی تا ،ج43 :3؛ ج ) 242 -6 23 :8و آیت اهلل مکارم( مکارم شیرازی
و دیگران ،بی تا ،ج ) 211 -210 ،5بر استحاله رؤیت الهی پای فشرده اند.
عالمه طباطبايي در مباحث حديثي خود در الميزان مکرر از معيار مباني ديني
براي نقد روايات بهره جسته است .به عنوان نمونه عالمه بر اساس مباني برگرفته از
کتاب و سنت ،روايت منسوب به حضرت امير(ع) را که خلط نکردن ايمان به ظلم را
منحصر به ابراهيم و يارانش دانسته ،نقد کرده است .وي همچنين درخواست رويت
خداوند با چشم سر از س��وي حضرت موس��ي(ع) را مخالف اصول و مباني مبتني بر
روايات اهل بيت می داند و در نقد آن ميگويد:
اين روايت با اصول و مباني مسلّم در روايات اهل بيت(ع) مخالف است .زيرا روايات
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قلبي اس��ت .بنابراين ،معنا ندارد که امام هش��تم(ع) رؤيتي را که در پرسش حضرت
موسي(ع) و پاسخ خداوند آمده اس��ت به معناي رويت بصري بداند و آن گاه به روش
جدلي که به طور کامل مطابق با ظاهر آيه نيست ،پاسخ دهد(طباطبایی ،بی تا ،ج :8
 259ـ .)260

 .2دیدگاه متکلمان معتزله
متکلمان معتزله نیز هم صدا با متکلمان ش��یعه رؤیت الهی را به صورت مطلق

محال دانس��ته اند .قاضی عبدالجبّار معتزلی ( م  415ق) در کتاب « شرح االصول
الخمسه » (قاضی عبدالجبّار ،بیتا )162 – 159 :ابوهاشم ،ابوالقاسم کعبی ،جبّایی
و ابوبکر احتم ( فخررازی1423 ،ق ،ج 239 :7؛ ش��یخ طوسی1409 ،ق ،ج )53 :4
با تاکید بر اس��تحاله رؤیت خداوند آیاتی را که ظاهرا ً نش��انگر رؤیت است به تأویل
برده اند .جاراهلل زمخش��ری ( م  528ق) در ذیل آیه «رب ارنی أنظر الیک» با تعابیر
بس تند اشاعره را بخاطر باورمندی به امکان رؤیت الهی مورد انتقاد قرار داده است
(زمخشری ،بی تا ،ج.)153 :2
 .3دیدگاه اشاعره

اش��اعره بر عکس متکلمان امامیه و معتزله معتقدند که با وجود امکان نداشتن
رؤیت الهی در دنیا ،چنین رؤیتی در آخرت ممکن اس��ت .البت��ه آنان برای گریز از
تنگنای لوازم مادی رؤیت از قبیل وجود نور ،ش��عاع ،مقابله و جهت مدّ عیاند نظام
حاکم بر جهان آخرت با نظام دنیا متفاوت است (سیوطی1418 ،ق184 :؛ سبحانی،
1409ق )475 :از این رو با تاکید بر اصل «رؤیت بالکیف» باورمندی به امکان رؤیت
الهی را ضرورتاً به معنای جسم یا جسمانی بودن خداوند نمی دانند .ابوسعید عثمان
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بن سعید دارمی ( م  280ق)( ،دارمی ،بیتا«130 - 102 :باب الرؤیة») ،ابوالحسن

اشعری ( م  324ق) بنیان گذار فرقه اشعری با استناد به ادله عقلی و نقلی از امکان
بلکه تحقق رؤیت خداوند در آخرت به شدت دفاع کرده است(اشعری ،بیتا– 61 :
.)65

علی بن محمد جرجانی( م  482ق) در کتاب کالمی معروف « شرح المواقف » (
جرجانی ،1325 ،ج 20 -19 :8؛  ) 120 -115امام فخررازی( م  604ق) در ال به الی
تفسیر خود «مفاتیح الغیب» همگام با دیگر اشاعره از این دیدگاه حمایت کرد است(
فخر رازی1423 ،ق ،ج.) 242 -238 :7
با توجه به حاکم بودن تفکر اشاعره در میان اهل سنت ،میتوان دریافت که چرا
مسئله رؤیت خداوند به صورت گسترده در روایات اهل بیت بازتاب یافته و اهل بیت

(ع)

به ویژه امام رضا(ع) به ر ّد و انکار آن پرداخته اند.

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا

(ع)

استحاله رؤیت الهی در روایات امام رضا(ع) به دو صورت بازتاب یافته است:
 .1به صورت غیر مس��تقیم؛ به این معنا که امام رض��ا(ع) در معرفی خداوند ،او را
موجودی معرفی فرمود که از هرگونه شوائب مادی و زمینی مبرّاست و از هر لحاظ
فراتر از آن اس��ت که قوانین و لوازم جهان مادی بر او مترتب ش��ود .از سوی دیگر،
پذیرش امکان رؤیت خداوند به معنای پذیرش برخ��ورداری خداوند از لوازم مادی
است که پیراسته بودن خداوند از لوازم مادی ،جایی برای رؤیت نمیگذارد.
به عنوان نمونه امام رضا(ع) در پاس��خ زندیقی که پرس��ید :خداوند چیس��ت و
ْف
أليْنَ بِلاَ أَيْنٍ و َكي ََّف ال ْكَ ي َ
ْت إِلَيْه َغلَطٌ ُه َو أَي َّنَ ا َ
َك إِنَّ ال َّ ِذي َذ َهب َ
کجاست؟ فرمودَ « :ويْل َ

َاس ب ِشَ يْ ءٍ»(کلینی،
َك ب ِحَ ا َّس ٍة ولاَ يُق ُ
َف ب ِال ْكَ ْيفُوفِيَّ ِة ولاَ ب ِ َأ ْينُونِيَّ ٍة ولاَ يُدْ ر ُ
ْف فَلاَ يُ ْعر ُ
بِلاَ َكي ٍ
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َك وتَعَال َى
نیز در جایی دیگر در پاسخ به پرسشی شبیه آن فرمود« :إ ِنَّ اللهَّ تَبَار َ
ْف وكَانَ ا ْعتِمَ ادُه َعلَى قُدْ َرت ِه»(همان« 88 :باب
ْف بِلاَ َكي ٍ
َّف ال ْ َكي َ
أَيَّنَ األَيْنَ بِلاَ أَيْنٍ و َكي َ
الكون والمكان»).
امام در گفتاری دیگر در پاسخ محمد بن زید که از ایشان درباره توحید پرسش
کرد ،فرمود:
يط ب ِه ِمقْدَ ا ٌر
ألبْصَ ��ا ُر ولاَ يُحِ ُ
أل ْوهَ��ا ُم ولاَ تُدْ ِركُه ا َ
«لاَ ت َْضبِطُ ��ه ال ْ ُعقُولُ ولاَ تَ ْب ُلغُه ا َ
َات احْ تَجَ َب ب ِ َغ ْي ِر
ِيف الصِّ ف ِ
ألبْصَ ا ُر وضَ لَّ فِي��ه تَصَ ار ُ
عَجَ َز ْت دُون َه ال ْ ِعبَا َر ُة و َكل َّْت دُون َه ا َ
ِت
ِف ب ِ َغ ْي ِر ُر ْؤيَ ٍة ووُصِ َف ب ِ َغ ْي ِر صُ و َر ٍة ونُع َ
وب واسْ تَتَ َر ب ِ َغ ْي ِر سِ ْت ٍر مَسْ تُو ٍر ُعر َ
اب مَحْ جُ ٍ
حِ جَ ٍ
ب ِ َغ ْي ِر جِ سْ ��مٍ »(همان« 105 :باب النهي عن الجس��م والصورة»).

چنان که پیداست در این روایات نه از رؤیت خداوند پرسش شده و نه امام رضا

(ع)

به صورت مس��تقیم به انکار آن پرداخته اس��ت .با این حال پیداست وقتی خداوند
موجودی معرفی میشود که کنه و حقیقت او ناشناخته بوده و فراتر از وهم و خیال
است ،دیگر جایی برای شبهه رؤیت باقی نمیماند.
 .2به صورت مستقیم؛ به این معنا که در برخی روایات به صورت صریح و مستقیم
از امام رضا(ع) درباره مدعای رایج میان برخی از مس��لمانان مبنی بر امکان و تحقق
رؤیت خداوند در دنیا یا آخرت یا از س��وی پیامبر اکرم(ص) پرس��یده میش��ود و آن
حضرت در مقام پاسخ ،به نقد و ر ّد این دیدگاه پرداخته اند.
در روش مستقیم گاه از براهین عقلی استفاده ش��ده است؛ به عنوان نمونه امام
رضا(ع) در پاسخ محمد بن عبید که درباره مسئله رؤیت به استناد روایات عامه و خاصه
پرسیده بود ،فرمود :اگر معرفت الهی منوط به رؤیت خداوند باشد ،از دو حال خارج

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395
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نیست:
یا بر چنین معرفتی ایمان اطالق میشود یا ایمان اطالق نمیگردد؛ اگر بر چنین
معرفتی ایمان اطالق گردد ،معرفت اکتسابی در دنیا ایمان نخواهد بود و در دنیا هیچ
مؤمنی وجود نخواهد داشت؛ زیرا آنان خداوند را در دنیا نمیبینند.
اگر بر معرفتی که با رؤیت حاصل میشود ،ایمان اطالق نگردد ،معرفت اکتسابی
در جهان آخرت زایل خواهد ش��د؛ زیرا معرفت بدیهی و نظری در آنِ واحد در یک
شخص قابل جمع نیس��ت ،در حالی که امکان زوال ایمان در آخرت ممکن نیست؛
زیرا حشر مؤمن بدون ایمان به اتفاق باطل است.

8

گاه نیز امام رضا(ع) برای ر ّد شبهه رؤیت الهی از براهین وحیانی بهره جسته است؛
این موضوع در گفت و گوی ابوقره با آن حضرت بازتاب یافته است که در این مقاله
به بررسی آن میپردازیم.

نقد شبهه رؤیت الهی در گفت و گوی ابوقره با امام رضا

(ع)

ثقة اإلسالم کلینی در «باب في إبطال الرؤية» در قالب گفت و گو و پرسش ابوقرّه
از امام رضا(ع) روایت ذیل را نقل کرده است:
ابوقرّه پس از پرسش از مسائل حالل و حرام درباره رؤیت الهی چنین گفت:
«إِن َّا ُروِّينَا أَنَّ اللهَّ قَسَ مَ ال ُّر ْؤيَ َة وال ْكَ لاَ َم بَيْنَ نَبِيَّيْنِ فَقَسَ مَ ال ْكَ لاَ َم لِمُوسَ ى ولِمُحَ مَّدٍ ال ُّر ْؤيَةَ»

(کلینی ،1388 ،ج )97 – 95 :1

از تعبیر «ِان َّا ُروِّينَا» به دس��ت میآید که باور به ام��کان رؤیت خداوند حداقل از
َ
ور ٌة فَ ِإذَا َجا َز أَ ْن يُرى هَّ
ور ًة  -ث َُّم ل َْم تَ ْخلُ
« . 8اتَّف ََق ال َْج ِم ُ
الل ب ِال َْع ْينِ َوق ََع ِت ال َْم ْع ِرفَ ُة َض ُر َ
الرؤْيَ ِة َض ُر َ
يع لاَ تَ َمان ُ َع ب َ ْينَ ُه ْم أ َّن ال َْم ْع ِرفَ َة ِم ْن جِ َه ِة ُّ
َ
َ
َ
الرؤْيَ ِة إ َِيمان ًا فَال َْم ْع ِرفَ ُة الَّتِي فِي َدا ِر الدُّ نْيَا ِم ْن جِ َهةِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
تِل َ
ً
جِ
ِ
انٍ
ْك ال َْم ْع ِرفَ ُة ِم ْن أ ْن تَك َ
ِيم فَإ ِْن كَان َ ْت تلْك ال َْم ْع ِرفَ ُة م ْن َهة ُّ
ون إ َِيمانا أ ْو ل َْي َس ْت بإ َ
ألن َّ ُهم ل َم يَر ُوا هَّ
َ
ْك ال َْم ْع ِرفَ ُة الَّتِي ِم ْن جِ َهةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الل َع َّز ِذك ُْره وإ ِْن ل َْم تَ ُك ْن تِل َ
ِ
ا ْ
انٍ
لاَ
لاِكت َس ِ
ون في الدُّ نْيَا ُم ْؤم ٌن
ِيم آلنها ضدُّ ه فَ يَك ُ
اب ل َْي َس ْت بإ َ
ْ ْ َ
َ
َ
هَّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يلٌ
ولُ
ولَ
ً
لُ
لاَ
لاَ
ْ
جِ
ذَ
الرؤْيَة إ َِيمانا ل َْم تَ ْخ َهذه ال َْم ْع ِرفَ ُة التي م ْن َهة الاِكت َس ِ
وجل يُ َرى ب ِال َْع ْينِ
اب أ ْن تَ ُز و تَ ُز في ال َْم َعاد فَ َه ا َدل َعلَى أ َّن الل َع َّز َ
ُّ
إِ ِذ ال َْع ْي ُن تُ َؤ ِّدي إِل َى َما َو َص ْفنَاه» کلینی ،ج « 96 – 95 :1باب في إبطال الرؤية» .برای آشنایی با شرح روایت ر.ک :شرح اصول
الکافی ،ج .171 – 170 :3
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زمینه دست به دست میشده است .چنان که اشاره شد امروزه بخشی از این قبیل
روایات در معتبرترین منابع روایی اهل سنت همچون صحیح بخاری و صحیح مسلم
بازتاب یافتهاست.
این مدعا در روایت دیگر نیز تایید شده اس��ت؛ آن جا که در پرسش محمد بن
عبید از امام رضا(ع) این عبارت آمده است« :أَسْ َأل ُه عَنِ ال ُّر ْؤيَ ِة ومَا تَرْ وِيه الْعَا َّم ُة وال ْخَ اصَّ ُة

ِك»(همان )96 :فقره «مَا تَرْ وِيه الْعَا َّم ُة وال ْخَ اصَّ ةُ» که در متن
وسَ َألْتُه أَنْ يَشْ ��رَحَ ل ِي َذل َ

پرسش بازتاب یافته نش��ان میدهد که روایات ناظر به رؤیت الهی به صورت نسبتاً

گسترده در منابع روایی انعکاس یافته بود.
از سوی دیگر ،فقره «ولِمُحَ مَّدٍ ال ُّر ْؤيَةَ» گر چه در آغاز این روایت به صورت مطلق

آمده ،اما از ادامه روایت و در پی اس��تدالل ابوقرّه به آیات سوره مبارکه نجم و پاسخ
امام به مدعای او ،میتوان دریافت که مراد رؤیت خداوند از سوی پیامبر(ص) در شب
معراج است .پیداست اگر امکان رؤیت الهی توسط پیامبر اکرم(ص) هر چند در شب
معراج پذیرفته شود ،اصل اس��تحاله رؤیت منتفی خواهد بود و دیگر معنا ندارد که
امکان رؤیت برای دیگر انسانها در دنیا به میزان ایمان و معرفت آنان یا برای عموم
مردم در جهان آخرت منتفی شود.
امام رضا(ع) در پاسخ او چنین فرمود:
ألبْصَ ا ُر ولاَ يُحِ يطُ ونَ ب ِه
ْس لاَ تُدْ ِركُه ا َ
إلن ِ
« فَمَنِ ال ْ ُمبَلِّغُ عَنِ اللهَّ إِل َى الثَّ َق َليْنِ مِنَ ال ْجِ نِّ وا ِ
ْف يَجِ ي ُء رَجُ لٌ إِل َى ال ْخَ لْقِ جَ مِيع ًا
ْس مُحَ َّم ٌد قَالَ بَلَى قَالَ َكي َ
ْس َك ِم ْثلِه شَ ��يْ ٌء ألَي َ
ِعلْم ًا ولَي َ
ألبْصَ ا ُر ولاَ
فَيُخْ بِ ُرهُمْ أَن َّه جَ ا َء مِنْ ِع ْن ِد اللهَّ وأَن َّه يَدْ عُوهُمْ إِل َى اللهَّ ب ِ َأ ْم ِر اللهَّ فَيَقُولُ لاَ تُدْ ِركُه ا َ
ْس َك ِم ْثلِه شَ يْ ٌء ثُ َّم يَقُولُ أَن َا َرأَ ْيتُه ب ِ َع ْينِي وأَحَ طْ ُت ب ِه ِعلْم ًا و ُه َو َعلَى
يُحِ يطُ ونَ ب ِه ِعلْم ًا ولَي َ
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س��وی پیامبر اکرم(ص) ،از س��وی عامه مردم مورد پذیرش بوده و روایاتی نیز در این
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َت ال َّزن َا ِدقَ ُة أَنْ تَرْ ِميَه بِهَذَ ا أَنْ يَكُ ونَ يَ ْأتِي مِنْ ِع ْن ِد اللهَّ
صُ و َر ِة الْبَشَ �� ِر أمَا تَسْ ��تَحُ ونَ مَا قَدَ ر ِ
ب ِشَ يْ ٍء ثُ َّم يَ ْأتِي ب ِخِ لاَ فِه مِنْ وَجْ ه آخَ رَ»(همان.)97 :

از این سخن امام دو نکته قابل استفاده است:

 .1امام در این گفتار به سه آیه از قرآن استناد فرمود که داللت آنها ر ّد هر گونه
شبهه درباره امکان رؤیت الهی است.
آیه نخست؛ یعنی آیه « لاَ تُدْ ِركُه األَب ْصَ ارُ» یکی از مهم ترین و صریح ترین آیاتی
اس��ت که در روایات اهل بیت برای انکار رؤیت الهی مورد استناد قرار گرفته است.
به عنوان نمونه امام رضا(ع) در پاسخ ابوهاشم جعفری که از آن حضرت درباره امکان
ْت بَلَى قَالَ أمَا تَ ْق َرأُ قَوْ ل َه تَعَال َى :ال تُدْ ِركُه
توصیف الهی پرسید ،فرمود« :أمَا تَ ْق َرأُ الْقُرْآنَ قُل ُ
ْت
ْت بَلَى قَالَ مَا هِيَ قُل ُ
ألبْصَ ا َر قُل ُ
ْت :بَلَى قَالَ  :فَتَ ْع ِرفُونَ ا َ
ألبْصا َر قُل ُ
ِك ا َ
ألبْصا ُر و ُه َو يُدْ ر ُ
ا َ
أل ْوهَا ُم و ُه َو
ُوب أَ ْكبَ ُر مِنْ أَبْصَ ��ا ِر ال ْ ُعيُونِ فَ ُه َو لاَ تُدْ ِركُه ا َ
أَبْصَ ا ُر ال ْ ُعيُونِ فَقَالَ إِنَّ أَ ْوهَا َم ال ْ ُقل ِ
أل ْوهَامَ»(همان.)98 :
ِك ا َ
يُدْ ر ُ

چنان که پیداست امام ابصار را فراتر از مفهوم متعارف یعنی رؤیت بصری دانسته

و آن را به معنای «افهام» به کار برده است .پیداست وقتی خداوند از حوره دسترس
فهمها دور باشد ،دیگر هرگز نوبت به ادعای امکان رؤیت بصری نخواهد رسید.
آیه دوم؛ یعنی آی��ه «ولاَ يُحِ يطُ ونَ ب ِه ِعلْماً» با اس��تحاله امکان احاطه علمی به
خداوند ،جایی برای شبهه امکان رؤیت خداوند باقی نمیگذارد؛ زیرا رؤیت یکی از
مصادیق اتمّ احاطه علمی است.
این مدعا در ادامه گفتار امام رضا(ع) بازتاب یافته آن جا که فرموده« :وقَدْ قَالَ اللهَّ
ألبْصَ ا ُر فَقَدْ أَحَ اطَ ْت ب ِه ال ْ ِعلْمُ ».
(وال يُحِ يطُ ونَ ب ِه ِعلْماً) فَ ِإذَا َرأَتْه ا َ

ْس َك ِم ْثل ِه شَ ��يْ ءٌ» به تعبیر مفس��رانی همچون عالمه
آیه س��وم؛ یعنی آیه «لَي َ
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شود(طباطبایی ،بی تا ،ج 43 :3؛ ج .)194 :10
 .2سخن الهی تناقض بردار نیست؛ از این لحاظ قرآن راه نیافتن اختالف در خود
را برهانی بر آسمانی بودن آن دانسته است(النس��اء .)65 ،بر این أساس ،معنا ندارد
که از یک سو ادعا ش��ود که خداوند امکان رؤیت خود را به پیامبر ارزانی داشته و از
سوی دیگر ،در قرآن به عنوان س��خن الهی ،بارها بر این نکته تاکید شود که رؤیت
الهی محال است.
َت ال َّزن َا ِدقَ ُة أَنْ تَرْ ِميَه بِهَذَ ا أَنْ يَكُ ونَ يَ ْأتِي
امام رضا(ع) در جمله «أمَا تَسْ تَحُ ونَ مَا قَدَ ر ِ

مِنْ ِع ْن ِد اللهَّ ب ِشَ يْ ٍء ثُ َّم يَ ْأتِي ب ِخِ لاَ فِه مِنْ وَجْ ه آخَ رَ» ضمن نکوهش چنین دیدگاهی ،آن
را بدتر از گفتار زنادقه دانسته است .به عبارت روش��ن تر ،از نگاه امام رضا(ع) استناد
همزمان دو دیدگاه متناقض امکان و استحاله رؤیت به خداوند ،حتی از زنادقه شنیده
نشده است تا چه رسد به یک مسلمان!
آن گاه ابوقرّه چنین ادامه دادَ « :فإِن َّ��ه يَقُولُ ( :ولَقَدْ رَآه ن َ ْزل َ�� ًة أُخْ رى)»(کلینی،
 ،1388ج .)98 :1
اشاره أبو قرة به آیه  13تا  17سوره مبارکه نجم بود که در آنها از رؤیت پیامبر

اکرم(ص) در شب معراج سخن به میان آمده اس��ت .چنان که پیداست از ظاهر آیه «
َولَقَدْ رَآ ُه ن َزْ ل َ ًة أُخْ رَی؛ و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است ».بر می آید که ضمیر فعل

«رَآهُ» به خداوند بر میگردد و نتیجه آن این است که رسول اکرم(ص) در شب معراج
موفق به رؤیت خداوند شده است .از اس��تدالل ابوقره بر میآید که مدعیان تحقق

رؤیت خداوند از سوی پیامبر ،افزون بر برخی از روایات ساختگی ،به ظاهر برخی از
آیات نیز استناد می کنند.

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

طباطبایی محکم ترین آیه قرآن اس��ت که باید همه آیات متشابه به آن ارجاع داده
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امام رضا(ع) در نقد مدعای ابوقره چنین فرمود:
ْث قَالَ (ما كَذَ َب الْفُؤا ُد ما رَأى) يَقُولُ
«إِنَّ بَعْدَ َه ِذه اآليَ ِة مَا يَدُ لُّ َعلَى مَا َرأَى حَ ي ُ
آيات َرب ِّه
ِ
مَا كَذَ َب فُ َؤا ُد مُحَ مَّ��دٍ مَا َرأ َْت َع ْينَاه ثُ َّم أَخْ بَ َر بِمَا َرأَى فَقَ��الَ ( :لَقَدْ رَأى مِنْ
�اتاللهَّ َغيْ�� ُراللهَّ »(هم��ان)
ال ْكُ بْ��رى)فَآيَ� ُ

در حقیقت امام با کمک قرینه سیاق به ابوقره اثبات کرد که ضمیر فعل «رَآهُ» به

آیات الهی برمیگردد ،نه خداوند .مراد از سياق نشانههايي است معناي لفظِ مورد
نظر را کشف کند؛ اعم از اين که اين نشانهها ،نشانههاي لفظي باشند ،مانند کلماتي
که با لفظ مورد نظر ،کالم واحدي را با اجزاي به هم پيوس��ته به يکديگر تش��کيل
ميدهند يا اين نشانهها ،قراین حاليهاي باش��ند که کالم را در برگرفته و بر معناي
خاص داللت دارند (شهید صدر1406 ،ق ،ج .)130 :1
باري ،هر گفتاري افزون بر واژهها و نوع چينش آنها با نگريستن به مجموعه و
صدر و ذيل آن در بسياري از موارد ،قرایني بهدست ميدهد که براي فهم صحيحتر
آن کمک ميرساند .اين نکته در آيات قرآن که فقرات آن از يکديگر با عنوان «آيه»
جدا شده ،مشهود است.
به عبارت ديگر ،در موارد بس��ياري مراجعه به آيه بدون توجه به آيات پيشين و
پسين ،معنادهي کاملي را بهدست نميدهد ،اما وقتي به آيات قبل و بعد يا حتي صدر
و ذيل همان آيه توجه شود ،اين معنادهي کامل ش��ده و ابهامهاي احتمالي مرتفع
ميشود.
بر این اساس ،امام رضا(ع) در پاسخ ابوقره که گفته بود :مردم ميگويند رسولخدا
در شب معراج خداوند را ديده است ،با استفاده از آيات قبل و بعد سورۀ نجم ،رؤيت
پيامبر را به معناي رؤيت قلبي دانس��ت ،نه رؤيت با چشم سر؛ به اين معنا که امام با
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اثبات کرد که مقصود رؤيت با فؤاد ،يعني قلب و شهود قلبي است(کلینی ،1388 ،ج

« 96 :1باب في ابطال الرؤيه»).
آيات َرب ِّه ال ْكُ بْرى» تبیین فرمود که آن
ِ
آن گاه امام با استناد به آیه «لَقَدْ رَأى مِنْ

چه پیامبر در شب معراج دید ،آیات خداوند بوده است نه خود خداوند و آیات خداوند
غیر از خداوند اس��ت .ابوقرة که دریافت از ظاهر آیات بازگو کننده رخدادهای شب
معراج ،رؤیت الهی قابل اثبات نیس��ت ،با توجه به وجود روایاتی در این زمینه ،امام
رضا(ع) را چنین مورد خطاب قرار داد:
ِّب ب ِال ِّروَايَاتِ » امام در پاسخ او فرمود:
« َف ُت َكذ ُ
َات مُخَ ال ِ َف ًة ل ِ ْلقُرْ آنِ َك َّذبْتُهَا ومَا أَجْ مَعَ الْمُسْ لِمُونَ َع َليْه أَن َّه لاَ يُحَ اطُ ب ِه
«إِذَا كَان َِت ال ِّروَاي ُ

ْس َك ِم ْثلِه شَ يْ ءٌ»(کلینی ،1388 ،ج .)95 :1
ألبْصَ ا ُر ولَي َ
ِعلْم ًا ولاَ تُدْ ِركُه ا َ

امام رضا(ع) در این سخن کوتاه از دو معیار قرآن و اجماع که از جمله معیارهای

نقد متنی است ،برای نقد روایات مورد ادعایی أمثال ابوقره بهره جست و اعالم فرمود
که اگر روایاتی مخالف قرآن و اجماع مسلمانان باشد ،مردود است؛ یعنی از معصوم
صادر نشده است.
درباره معیار قرآنیِ اشاره شده امام رضا(ع) دو نکته قابل توجه است:
 .1باید دانست که روايات عرضه به طور گس��ترده در جوامع حديثي شيعه و به
صورت محدود در جوامع حدیثی اهل سنت راه يافته و شماري از صاحبنظران شيعه
از آنها با عنوان روايات متواتر معنوي ياد کردهاند (ش��یخ انصاری1419 ،ق ،ج : ،1
 )166از اين روايات در مبحث اثبات نزاه��ت قرآن از تحريف ،اثبات حجيت ظواهر
قرآن و مبحث تعادل و تراجيح بهره ميجويند .در ميان جوامع حديثي شيعه ،کتاب

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

استشهاد به آيه« :مَا کذَ َب الْفُؤَ ا ُد مَا رَ أَي»(النجم )11 ،که در سياق آيات رؤيت آمده،
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وسائل الشيعه به طور کاملتري روايات عرضه را عرضه کرده است .شيخ حرعاملي در
اين کتاب در فصل قضاء در بابي با عنوان «باب وجوه الجمع بين االحاديث المختلفه
و کيفيته العمل بها» مضامين مختل��ف روايات عرضه را آورده اس��ت( .حرعاملي،
1403ق ،ج )80 – 76 :18
 .2در میان صاحب نظران اختالف است که آیا مستفاد از روايات عرضه آن است
که معيار نقد احاديث عدم موافقت آنها با قرآن است يا عدم مخالفت روايات با قرآن؟
زيرا از مفاد برخي از روايات عرضه به دس��ت ميآيد که با فرض مخالفت احاديث با
قرآن ،بايد آنها را کنار زد (حر عاملی1403 ،ق ،ج  .)78 :18اما در برابر ،مفاد برخي
ديگر از روايات آن است که موافقت احاديث با قرآن الزم است(همان .)87 :بنابراين
بدون احراز موافقت ،بايد احاديث کنار زده شود.
از سويي ديگر ،اگر معيار نقد ،عدم موافقت حديث با قرآن باشد ،در اين صورت
موافقت با قرآن نقش شرطيت خواهد داش��ت ،نظير استقبال (رو به قبله ايستادن)
براي نمازگزار که به عنوان شرط صحت نماز شناخته ميشود .از سوي ديگر ،قانون
شرطيت آن است که شرط آن هماره بايد احراز ش��ود و به محض راهيافتن شک و
ترديد در وجود شرط ،مبنا عدم احراز ش��رط خواهد بود .يعني نمازگزار بايد جهت
قبله را پيش و در حين نماز احراز کند و اگر اس��تقبال را احراز نکند يا در احراز آن
ترديد کند ،نماز او فاقد صحت خواهد بود.
براين اس��اس ،تنها به احاديثي ميتوان عمل کرد که موافقت آن با قرآن احراز
شود و اگر به هر دليلي از جمله انعکاس نیافتن مضمون حديث در قرآن اين موافقت
احراز نشود يا احراز آن مورد ترديد قرار گيرد ،ديگر به حديث نميتوان عمل کرد.
اما اگر معيار نقد ،عدم مخالفت حديث با قرآن باش��د ،در اين صورت مخالفت با
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مانعيت آن اس��ت که احراز در آن ضرورت ندارد .به اين معنا که اگر نمازگزار بداند
که در نماز سخن نگفته است يا ترديد کند که س��خن گفته يا نه ،نماز او محکوم به
صحت است .بر اين اساس ،به همه احاديث ميتوان عمل کرد ،مگر حديثي که دچار
مخالفت تبايني با قرآن باشد.
با بررس��ي ديدگاه صاحبنظران فريقين ميتوان به اين نتيجه دست يافت که
ديدگاه اکثريت قاطع آنان اين اس��ت که معيار نقد ،عدم مخالفت احاديث با قرآن
است ،نه عدم موافقت با قرآن .شيخ صدوق (ابن بابویه1404 ،ق ،ج )335 – 334 :1
سيد مرتضي( ،سید مرتضی ،1379 ،ج  )409 :1شيخ طوسي( ،طوسی ،1390 ،ج :7
 )275شيخ حرعاملي( ،حرعاملي1403 ،ق ،ج  )80 – 76 :18شیخ انصاری( ،شیخ
انصاری1419 ،ق ،ج  )245 :1عالمه طباطبايي( ،طباطبایی ،بی تا ،ج  )41 :11آيت
اهلل خويي( ،خویی1410 ،ق ،ج 506 – 505 :1؛ 1419ق ،ج 107 :2؛ 1417ق ،ج
 )408 – 407 :3آيت اهلل سبحاني 9 ،و آيت اهلل جوادي آملي (جوادی آملی،1380 ،
ج  )138 - 137 :1از این قبیل هستند.
َات مُخَ ال ِ َف ًة ل ِ ْلقُرْآنِ َك َّذبْتُهَا» در گفتار امام رضا(ع) موید این نوع
فقره «إِذَا كَان َِت ال ِّروَاي ُ

دیدگاه است که بر مش��روط بودن مخالفت روایات با قرآن در نقد آنها تاکید شده
است.
درباره معیار اجماع که در گفتار امام رضا(ع) بازتاب یافته نیز دو نکته قابل استفاده
است:
 .1شماری از صاحب نظران فریقین بر نقش اجماع در نقد روایات تاکید کرده اند؛
حجية الحديث و انما
« .9والمراد من عرض الحديث علي الكتاب هو إحراز عدم المخالفة الالموافقة؛ اذ ليست الثانية شرط ًا في ّ
المخالفة مسقطةله عن الحجية ،و علي ذلك يكون الشرط عدم المخالفة للكتاب».الحديث النبوي بين الرواية و الدراية.55 :

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

قرآن نقش مانعيت خواهد داشت ،نظير سخن گفتن در حالت نماز .در حالي که قانون
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به عنوان نمونه ثقهاالسالم کليني از اجماع به عنوان سومين معيار و نشانه باز شناخت
احاديث صحيح يا سومين مرجّ ح در تعارض روايات ياد کرده است(کلینی ،1388 ،ج
 .)9 – 8 :1شيخ طوسي در مقدمه تهذيب و استبصار اجماع امت يا اجماع فرقه محقّه
را به عنوان مرحجات يا ادله روايات بر ش��مرده است(طوسی ،1390 ،ج  .)3 :1شيخ
حرعاملي در نقد روايات از اجماع مسلمانان و اجماع شيعه نام برده است(حر عاملی،
1403ق87 – 83 :؛ بی تا.)94 – 91 :
در ميان عالمان اهل س��نت می ت��وان از خطيب بغدادي( ،خطی��ب بغدادی،
1405ق )33 – 32 :ابوحام��د غزالي( ،غزال��ی1417 ،ق )139 – 138 :ابنحجر
عسقالني( ،عسقالنی1414 ،ق ،ج  )845 :2محمود ابو ريه (ابوریه1416 ،ق)145 :
و محمد عجاج خطيب (عجاج خطیب1409 ،ق )288 – 287 :نام برد که از اجماع
به عنوان یکی از معیارهای نقد متنی احادیث نام بردهاند.
 .2در میان عالمان شيعه و عالمان اهل سنت درباره وجه حجیت اجماع اختالف
و جود دارد .عالمان ش��یعه معتقدند که اجماع ذاتاً فاقد حجيت اس��ت و آن چه به
اجماع حجيت ميبخشد حضور معصوم در ميان اجماع کنندگان است .زيرا در آن
جا که امت بر مسئلهاي اجماع داشته باشند ،طبعاً معصوم به عنوان رئيس و بزرگ
مس��لمانان با آنان هم صدا خواهد بود و اگر نظر ديگري داش��ت اجماع امت و يک
صدايي آنان ش��کل نميگرفت و در جايي که عالمان ش��يعه در يک حکم يک صدا
باشند ،امام به عنوان رئيس ،بزرگ و پيش��واي آنان با آنان هم صدا خواهد بود و اگر
آنان همگي بر خطا باشند ،بر اساس قاعده لطف بر امام معصوم الزم است که با القاي
خالف ،مانع انعقاد اجماع و مانع تحقق خطاي آنان شود 10.بنابر اين ،عدم القاي خالف
 .10قاعده لطف از سوي شيخ طوسي ارائه شده است .سخن او در اين باره چنين است« :بأنه لوال قاعدة اللطف لم يمكن
التوصل إلي معرفة موافقة اإلمام للمجمعين» (طوسی ،ج .)631 :2
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در برابر ،صاحب نظران اهل سنت معتقدند که حجيت اجماع ذاتي و برخاسته
از آيات و روايات است و به معناي کاش��فيت از رأي معصوم نيست؛ آنان برای اثبات
مدعای خود به آيات��ي نظير« :وَ کذَ لِ��ک جَ َع ْلنَاکمْ ُأمَّةً وَ سَ ��طً ا لِتَکونُوا شُ ��هَدَ ا َء َعلَي

النَّاسِ»(البق��ره )143 ،و رواياتي همچون «ال يجمع امتي عل��ي ضاللة»(احمد بن

حنبل ،بی تا ،ج 397 :6؛ ترمذی1403 ،ق ،ج  )316 :3تمسک کردهاند.

با صرفنظر از اين اختالفات ،بايد اين موضوع را ميان انديشمندان هر دو فرقه
مسلّم دانست که در مواردي كه تمام فرق اسالمي بر آن اتفاق نظر دارند و اصطالحاً
تمام امت بر آن اجماع دارند ،چني��ن اجماعي قطعاً حجت اس��ت و ميتواند از آن
براي كشف حقيقت يا مردود دانستن باطل كمك گرفت .زيرا هر دو فرقه با براهين
مخصوص به خود ،اجماع عالمان خود را حجت ميدانند و پيداست وقتي اجماع اين دو
دسته با يكديگر همسو باشد ،بر قوت چنين اجماعي افزوده خواهد شد.
َات مُخَ ال ِ َف ًة  ...مَا أَجْ مَعَ الْمُسْ لِمُونَ َع َليْه» در گفتار امام رضا
فقره «إِذَا كَان َِت ال ِّروَاي ُ

(ع)

نش��ان میدهد که از نگاه امام هرگاه اجماع در میان همه مسلمانان شکل گیرد ،اوالً
آن اجماع حجت و قابل استناد است و ثانیاً از چنین اجماعی میتوان برای نقد روایات
بهره جست.
با نقد دقیقی که در گفتار امام رضا(ع) درباره شبهه رؤیت الهی بازتاب یافته است،
دیگر جایی برای این قبیل از شبهات در حوزه خداشناسی باقی نمیماند.
خالصه و نتیجهگیری

از مباحثی که در این مقاله بازتاب یافته است ،نتایج ذیل قابل استفاده است:
از آن جا که آدمی عادت کرده همه چیز را از روی ح��واس خود و به ویژه حس

 .11ر .ک :اوايل المقاالت ،ص 121؛ فرائد االصول ،ج  ،1ص  185ـ  .202مبحث «وجه حجية االجماع عند االمامية».
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از سوي معصوم کاشف از رضايت و هم آوايي او با ديدگاه آنان است.
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بینایی دریابد و باور به وجود موجودی بدون امکان رؤیت ،برای او دش��وار اس��ت،
پیوسته کوشیده و میکوش��د از درون دنیای مادی و حصار سخت طبیعت راهی و
روزنی به سوی آن حقیقت پیدا کند.
در برخي از روايات بر رؤيت خداوند در روز قيامت تاکيد شده است و اين موضوع
چنان گسترده اس��ت که به عنوان يک باور مسلّم از س��وي متکلمان اشاعره مورد
پذيرش قرار گرفته اس��ت .تا آن جا که آنان هر برهان عقلي مبني بر استحاله رؤيت
خداوند را مردود دانسته يا داللت آيات قرآن بر اين موضوع را ميپذيرند.
شیخ مفید قائالن به امکان رؤیت خداوند را محکوم به کفر دانسته و معتقد است
اعمال عبادی آنان مردود و پرداخت زکات به آنان ممنوع است؛ سید مرتضی ( م 439
ق) در برخی از آثار خود از جمله "امالی" هر گونه امکان رؤیت الهی را محال دانسته
و نیز سایر صاحب نظران شیعه ادعای رؤیت خداوند را مردود دانستهاند.
متکلمان معتزله نیز هم صدا با متکلمان ش��یعه رؤیت الهی را به صورت مطلق
محال دانس��ته اند .قاضی عبدالجبّار معتزلی ،ابوعلی فارس��ی ،ابوهاشم ،ابوالقاسم
کعبی ،جبّایی و ابوبکر احتم با تاکید بر اس��تحاله رؤیت خداون��د آیاتی را که ظاهرا ً
نشانگر رؤیت است به تأویل برده اند.
اشاعره به عکس متکلمان امامیه و معتزله معتقدند که بر خالف عدم امکان رؤیت
الهی در دنیا ،چنین رؤیتی در آخرت ممکن اس��ت .البته آنان برای گریز از تنگنای
لوازم مادی رؤیت از قبیل وجود نور ،ش��عاع ،مقابله و جهت مدّ عیاند نظام حاکم بر
جهان آخرت با نظام دنیا متفاوت است.
استحاله رؤیت الهی گاه در روایات امام رضا(ع) به صورت غیر مستقیم بازتاب یافته
است؛ به این معنا که امام رضا(ع) در معرفی خداوند ،او را موجودی معرفی فرمود که
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در برخی از روایات به صورت صریح و مستقیم از امام رضا(ع) درباره مدعای رایج
میان برخی مس��لمانان مبنی بر امکان و تحقق رؤیت خداوند در دنیا یا آخرت یا از
سوی پیامبر اکرم(ص) پرسیده میش��ود و آن حضرت در مقام پاسخ ،به نقد و ر ّد این
دیدگاه می پردازند.
در روش مستقیم گاه از براهین عقلی استفاده شده است؛ گاه نیز امام رضا(ع) برای
ر ّد شبهه رؤیت الهی از براهین وحیانی بهره جسته است؛ این موضوع در گفت و گوی
ابوقره با آن حضرت بازتاب یافته است.
امام رضا(ع) در ر ّد شبهه رؤیت الهی به س��ه آیه از قرآن استناد فرمود که داللت
آنها ر ّد هر گونه شبهه درباره امکان رؤیت الهی است .آیه « لاَ تُدْ ِركُه األَب ْصَ ارُ» ،آیه
ْس َك ِم ْثل ِه شَ يْ ءٌ».
«ولاَ يُحِ يطُ ونَ ب ِه ِعلْماً» و آیه «لَي َ
از نگاه امام سخن الهی تناقض بردار نیست؛ از این لحاظ قرآن راه نیافتن اختالف
در خود را برهانی بر آس��مانی بودن آن دانسته است .بر این أساس ،معنا ندارد که از
یک سو ادعا ش��ود که خداوند امکان رؤیت خود را به پیامبر ارزانی داشته و از سوی
دیگر ،در قرآن بارها بر این نکته تاکید شود که رؤیت الهی محال است.
امام رضا(ع) در پاسخ ابوقره که گفته بود :مردم ميگويند رسولخدا در شب معراج
خداوند را ديده است ،با اس��تفاده از آيات قبل و بعد س��ورۀ نجم ،رؤيت پيامبر را به
معناي رؤيت قلبي دانست ،نه رؤيت با چشم سر.
امام رضا(ع) از دو معیار قرآن و اجماع که از جمله معیارهای نقد متنی است ،برای
نقد روایات مورد ادعایی أمثال ابوقره بهره جست و اعالم فرمود که اگر روایاتی مخالف
قرآن و اجماع مسلمانان باشد ،مردود است؛ یعنی از معصوم صادر نشده است.
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از هرگونه شوائب مادی و زمینی از جمله رؤیت مبرّاست.
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