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 چکیده
های قدمتی است که از گذشته میان متکلمان فرقهبامی رؤیت خداوند متعال به وسیله چشم )قوه باصره( از مسائل کال مسئله
ای  اسلت که ییا رؤیت خداوند از نرر بوویی  مسلئلهبوده اسلت  بحث اصللی در ای   حل بحث و اختالف فراوانممی اسلال

یا  یت خدا  کان رؤ مامیه ممک  اسلللتم همن ی  از از بووم ام وام، دلیلی بر ین وجود داردم ا فارغ از ین، ییا در مقام اب
ضیه، جواز و وقوع رؤیت خداوند را عقاًل و نقالً  سماعیلیه، معتزله و ابا شریه، زیدیه، ا شعریه،  ،در مقابل اند؛م کر شده اب اع ا

اند  در ای  نوشتار با نقد یخرم الزم دانسته در جایز و نقالً  مایریدیه، سلفیه، اهل حدیث و فرقی دیگر از اهل س ت ین را عقالً 
سلفیه صر القفاری، به ویژه دیدگاه  س ده کتاب  ،نا شیعهنوی صول مذهب ال صری خداوند متعال  رؤیتو ابوام محال بودن  ا ب

 ک د میبصری خداوند داللت  رؤیتل عقلی و نقلی، بر عدم ست که دالیدر دنیا و یخرم، نشان داده شده ا
 رؤیت خداوند، ناصر القفاری، اصول مذهب الشیعه سلفیه،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
سانی گفته  سلف میسلفیه به ک شان از ایامور اکرم کوش دو می دان دمیشود که خود را ایرو  صحابه و یابعی  ای  ،

صحیح یا بهتری  فهم  سلف ی ها فهم  ستهایموزه ازمتابعت ک  د و معتقدند فهم  ا الزم هلذا یوعیت و یقلید از ین  ی دی ی ا
ست  الوته عالوه بر ای  جریان فکری  شتمین را ییمیه ب اکه ا سلفیه به جریاناحیا کرد در قرن ه می ی فقهی، کالها، ع وان 

ست،  شده ا سی دیگری هم گفته  سیا ست که معتقدند ییام قرین باید بر معانی ای جا م رور، طایفهدر  اماو  سلفیه ا ای از 
 ییام کریمه خودداری شود   یأویلاهریه ین حمل شود و از ظ

 در خصوصای  است که سلفیه خود رویکرد بابت و یکسانی  ک دمیای که جلب یوجه مسئلهفارغ از نقد ای  دیدگاه، 
 یأویلبه  ا ای  اجازه را به ینان نداده اسللت، به راحتی دسللتهو هر جایی که موانی فکری و اعتقادی ین رندییام قرینی ندا

بصری خداوند نیز به ظاهر بعضی از ییام  رؤیت مسئله  ایشان در اندکردهو ییام را بر معانی مورد نرر خود حمل  اندبرده
  انددهکر یأویلو ییام معارض را  اندتهم ان واجب دانس، و در یخرم بر مؤو ین را جایز اندیمسک کرده

ستیای که  سانی در طول یاریخ به امکان نخ ش رؤیت  بار چه ک سل انددهخداوند معتقد  ست، می امر م یننه از  امانی
خداوند ایش از ظهور اسالم نیز مطرح بوده است و  رؤیت مسئلهشود، ای  است که میمراجعه به مکتوبام موجود دانسته 

  یفکِر برگرفته از یعلیمام عهد قدیم را در میان مسلللمانان االحوار، اینخسللتی  بار املال کعب اندکردهادعا  رخیچ اننه ب
باز کرد و م دندو رواج دا ندمطرح کرد بحث و جدال قرار حل و از از ین در قرن دوم در میان مسلللمانان جای خود را 

 1گرفت 
سئلهیوان یافت که در ین بحلی از ای  میاز ین زمان یا ک ون کمتر کتابی را در زمی ه یوحید  سین م شد  حتی ب  اریشده با

ی مصدر شیعه و اهل س ت نیز روایام مربوط به ای  باب ی  در کتب رواانددهاز متکلمان فصلی جداگانه به ین اختصاص دا
شده،معمواًل  صی یورده  سویژهاهتمام و  جداگانه در باب خا شده ا شوهام  ،ت  همن ی ای به ین  در چ د دهه اخیر بر ابر 

 شده است   عرضه مهمییطویقی در کالم اسالمی، یحقیقام وهابیت و طرح مواحث 
با نسللوت دادن جعل  ،به رد قول شللیعه ارداخته ،اصووول مذهب الشوویعهنویسلل ده کتاب  2،در ای  میان ناصللر القفاری

شرعیه و مکتب اهل بیترؤیتاحادیث دال بر عدم  صوص  ضای ن ست ، چ ی  اعتقادی را خروج از مقت سته ا   در دان
بصللری خداوند و نقد دیدگاه قفاری، نشللان داده  رؤیتل عقلی و نقلی موافقان و مخالفان با طرح و بررسللی دالی ای  مقاله

خالف ادعای وی برخی از فراوانی دارد و برشللود که ای  قول نه ی ها در میان شللیعه، بلکه در میان اهل سلل ت طرفداران می
  اگر چ ی  قولی سوب خروج از مقتضای نصوص شرعیه و خروج ب ابرای اند،دهبصری بو رؤیتسلف و صحابه نیز م کر 

 شود، برخی از صحابه، سلف صالح و نیز اهل س ت در ای  امر با شیعه مشترک هست د میاز دی  

 مسئلهدر  هابیان دیدگاه
 شود:میی شیعه و اهل س ت اشاره هایری  فرقهبه اقوال مهم مسئلهقول از بررسی اصل 

سماعیلیهااب  شیعه: امامیه  1 شریه و دو فرقه زیدیه و ا  اند،دهکمابیش حیام خود را حفظ کر ، که در میان فرق امامیهع
 ،عدم جواز رؤیت بصری خداوند اختالفی نداشته خصوصعشریه، در ارؤیت خداوند دیدگاه یکسانی دارند  اب  مسئلهدر 

                                              
  23، صرؤیة الله فی ضوء الکتاب  جعفر سوحانی، 1
سایید وهابی دانشگاه محمد ب  سعود ریاض، نویس ده کتاب « ناصر ب  عودالله ب  علی القفاری  »2  1414است که در  اصول مذهب الشیعه االمامیه االثنی العشریهاز ا

 در ای  کتاب، که رساله دکترای اوست، شوهام فراوانی بر شیعه وارد کرده است  ه ق  در رد مذهب حّقه یشیع نوشته شده است  وی



زیدیه نیز رؤیت بصلری خداوند در دنیا و  3جماع دارند بر محال بودن رؤیت بصلری خداوند، چه در دنیا و چه در یخرم ا
کید  4 اندتهیخرم را ناممک  دانس   5اند دهکرهمن ی  اسماعیلیه بر نفی رؤیت بصری خداوند یأ

فکران همگرچه بعضللی از اشللاعره و  6اند معتزله: جمهور معتزله رؤیت خداوند در دنیا و یخرم را ناممک  دانسللته  2
  8اند معتزله نسوت دادهمی یا به یما 7های معتزلیری را به برخی از شخصیتا اقوال دیگهین

ک د و بر کسانی که رؤیت دیدگاه یکسانی ندارند  حس  ح فی به نفی چ ی  رؤیتی یصریح می مسئلهنومعتزلیان نیز در 
اما محمد عوده با اعتراف به ای که معرفت چ ی  رؤیتی از طریق  9گیرد ک  د، خرده میم کران رؤیت خداوند را یکفیر می

  10عقل ممک  نیست، وقوع ین را در یخرم، در صوریی که اخوار در ای  زمی ه یمام باشد، اذیرفته است 
 یرش قول به رؤیت بصری خداوندرو از اذدان د  از ای خداوند را جسم می مجسمه، مشّوهه و کرامیه: ای  سه دسته  3

  11اند شده ،چه در دنیا و چه در یخرم ،قائل به جواز رؤیت خداوند ،ی نداشتهابای

  12اند اهل حدیث: اهل حدیث و ظاهرگرایان رؤیت بصری خداوند را ممک  و در یخرم برای مؤم ان بابت دانسته  4

صللاحب  ،قه، شللیخ جصللاصاز ای  فر 13سلللفیه و طحاویه: ای  دو فرقه نیز از معتقدان به رؤیت خداوند هسللت د   5
  14اند السقاف، م کر رؤیت بصری خداوند شده و حس  ،القرآن احکام
شان بر ای  نکته ایفاق نرر دار  6 شعریه: ای ستند که خداوند در قیامت برای مؤم اا هیچ   لذا معتقدند ن قابل رؤیت ا

ست که خداوند را رؤیت ک  د و از شت باالیر از ای  نی شده ین لذیی برای اهل به سئله در ییام و روایام وارد  جا که ای  م
، رؤیت دار بودن خداوند معتقدندعدم جهت  اشللاعره با ای که به عدم جسللمیت و اندتهاسللت، اعتقاد به ین را واجب دانسلل

  15 انددانستهبا ی زیه وی قابل جمع  ،خداوند را عقاًل جایز شمرده

سئلهمایریدیه: ای  فرقه در ای    7 شاعره به طور کا م شدم اند، گرچه وقتی از رؤیت بحث میعقیدههممل با ا ک  د با 
موافق با  ها، یصور ک د که ین«شود دیدخداوند را می»ک  د یا موادا کسی از ای  سخ  ایشان که بیشتری ی زیه را گوشزد می

  16یجسیم یا یشویه اروردگار هست د 
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 نزاع محل
خداوند متعال  یو ادراک حضور یقلو یتخداوند متعال با چشم سر است و اما رؤ یترؤ یت،رؤ مسئلهنزاع در  محل

   یستم کر ین ن یمسلمانان کس یاناز م یرابه ابوام ندارد، ز یازیاصل وجود ین ن یقت،از محل نزاع خارج است و در حق
 یفروض متعدد شاقع شللدندر یخرم و یاواقع شللدن  یادر دن یزامکان و وقوع ین و ن یثخداوند با چشللم از ح رؤیت

 یامورا یوقوع ین را برا میعده ک فقطایفاق نرر دارند و  یاخداوند با چشللم در دن رؤیتدارد  اکلر مسلللمانان در عدم وقوع 
  اندتهیرفخواب اذ یادر معراج  اکرم

اختالف و  حلمم ان ؤم یو یخرم و وقوع ین در یخرم برا یاخداوند با چشللم در دن رؤیتامکان  یع ی ،یگرد فروض
و یخرم  یاخداوند را در دن یتجواز و وقوع رؤ یهمعتزله و اباض یلیه،و اسماع یدیهز یه،اب اعشر یهنزاع قرار گرفته است  امام

 یدر یخرم برا یو حت یزین را جا یثو اهل حد یهسلف یدیه،مایر یه،مجسمه، مشوهه، اشعر ،در مقابل اند وعقاًل م کر شده
 اند  م ان الزم دانستهؤم

با ذکر یک ییه در ای   ،در ای  میان قفاری در کتاب خود قول سللفیه را مسلت د به ییام، روایام و اجماع سللف دانسلته
صوص صاف،  خ شیعه عالوه بر ان شی از م ابع  س ت و جماعت و ذکر چ د روایت گزی  و ادعای یوایر اخوار و اجماع اهل 
برای اق اع عوام و غیر اهل یحقیق از سلللفیه و به  فقطمذکور را  مسللئلهگویی  17رده اسلللت را نیز رعایت نک میروش عل

 یی جز حق و حقیقتی که در ابتدای کتاب ادعا کرده است نگاشته است هاانگیزه

 و نقد قفاری رؤیتل منکران یدل 
صری خداوند رؤیتم کران  شیعه، در رد ای  قول به عقل، ییام و روایا ،ب ستدالل کرو از جمله  ، اما انددهم فراوانی ا

به  فقطای به استدالل به ییام و عقل نکرده، بلکه از میان انووه روایام نیز نه ی ها اشاره اصول مذهب الشیعهنویس ده کتاب 
شی اکتفا  سئلهک د که گویا میک د  همن ی  طوری وانمود میذکر چ د مورد گزی  صری خداوند در م ابع  رؤیتجواز  م ب

 ک د میشیعی نیز یمده است  بدی  م رور به دو روایت اشاره 
ای از قطعه -رؤیت نیسللت و لذا قابل ]که قائل اسللت خداوند کیفیت ندارد  -ایشللان در رد قول شللیعه  روایت اول؛

 ِإثَْباِت َو لَکْن ََل ُبدَّ ِمْن »فرماید: میخداوند  بارهدر که طوق ین امام صادق 18،یوردمیکه در کافی نقل شده است را روایتی 

ُِ ِبَها َو ََل یْمَلُمَها َییُههُ  لَهُ  أَنَ  ارِی ِفیَها َو ََل یَحا َتِحَهَها َییُهُه َو ََل یاــَ با یوجه به ای  روایت طوق نرر  ،به ادعای وی 19 «کیِفیًة ََل یســْ
 است   رؤیتل باید دارای کیف باشد و لذا قاب شیعه خداوند نیز قاعدیاً 

 ای  استدالل به چ د دلیل درست نیست: 
 است   بیقی ندارد و لذا ای  روایت ضعیفقرار دارد که مجهول است و یومی در س د ای  روایت عواس ب  عمرو فقی  1
که خداوند بسیط است و جسم و جسمانی نیست و لذا کیفیت  ل قطعی عقلی ابوام شده استیدر جای خود به دال  2

 شود  میچون مخالف عقل است ک ار گذاشته  ،روایتی برخالف ین باشداگر حتی   ب ابرای ، و راه ندارددر ا

                                              
  550، ص2، جاصول مذهب الشیعة ،  قفاری، ناصر17
  551  همان، ص18
  85، ص1، جالکافی ،  کلی ی، محمد ب  یعقوب19



َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  طور یمده است، در ییایی مان د   اگر در ای  روایت ای 3
و روایام فراوان دیگر، هر امری که مستلزم  20

از ساحت  21«أَنَُّه َواِحٌد ِبََل کیِفیة»م کیفیت داشت  با یعابیری مان د اروای رخیو بلکه در بین باشد، یشویه، یجسیم و مان د 
 قدس اروردگار نفی شده است  

شود   4 صدر همی  روایت مالحره  ست  اگر  ضع دیگر کتاب خود به نقل ناقص ارداخته ا سیاری از موا شان مان د ب ای
 یوریم:میی قول از ای  عوارم را هاقسمت فقطنی بودن روایت   با یوجه به طوالشودمیای  نقض خود به خود حل  ااسخ

َِحا َِة َو لَکْن ََل ُبد ِمَن الْخُ  َْ َفِة َو ا َنَّ الْکیِفیَة ِهَهُة الصــِ
َِ اِلُ  َفَلُه کیِفیٌة َقاَل ََل  َنَّ َقاَل لَُه الســَّ َِ ِبیِه  ْمِطیِ  َو التَّاــْ ُهوِج ِمْن ِهَهِة التَّ

َهُه ِبَغیهِِه َفَهْد أَثَْبَتُه ِبِصَفِة الَْمْخُلوِقیَن الْمَ َمْن نََفاُه َفهَ  ْصُنوِعیَن الَِّذیَن ََل یْسَتِحَهوَن الَهُبوِبیَة ْد أَنْکَهُه َو َدَفَع ُرُبوِبیَتُه َو أَْبطََلُه َو َمْن َشبَّ

ُِ ِبَها َو ََل یْمَلُمَها َییُهُه. کیِفیًة ََل یْسَتِحَهَها َییُههُ  لَهُ  أَنَ  ِإثَْباِت َو لَکْن ََل ُبدَّ ِمْن    22َو ََل یَاارِی ِفیَها َو ََل یَحا
ک  د بر ای که خداوند میگونه که بر خوان ده محترم معلوم شد در صدر قسمت مذکور از روایت، حضرم یصریح همان

یمده  «اثبات ان له کیفیه َل یســــــتحهها ییههلکن َلبد من »مراد از کیفیتی که در ادامه روایت با یعویر  ،کیفیت ندارد  ب ابرای 
 است، کیفیت اصطالحی که از ماهیام و لوازم جسم یا جسمانی بودن است نیست 

 که طوق ین امام صادق 23اردازدمیخداوند به نقل روایتی از یوحید صدوق نیز  رؤیتابوام  ایلف برؤم روایت دوم؛
 24فرماید: یری می ،بی  دمیداوند را م ان در قیامت خؤدر ااسخ به ای  ارسش که ییا م

ست   شان روایت را ای  گونه نقل کرده ا ست که ای ست و جای یعجب ا ش  ا سیار رو سخ از ای  نقض ب در حالی که اا
صریح دارد به ای که رؤیتی که در قیامت ایفاق می افتد مت  روایت ست که  رؤیتمان د ، ی رؤیتی قلوی او در عالم ذر و دنیا

ست صری ا شان ادامه روایت را  25 نه ب ست که ییا ای سؤال ا ست یا انگیزهحال جای ای   ست، هاندیده ا شته ا ی دیگری دا
 است که ااسخ ین بر خوان دگان ای  کتاب مخفی نیست ارسشی 

صار به ذکر دال صری خداوند ارداخته  رؤیتل م کران یدر ادامه در حد اخت صحت ادعای قفاری در میزان شود یا میب
 وتی که به شیعه داده است روش  شود نس خصوص
 رؤیتط عدم یحقق شللرای شللده اسللت که عوارم اسللت از: خداوند اقامه یتبر عدم امکان رؤ یعقل یلسلله دل اً عمدی

شرا سیم خداوندی)مان د لزوم مقابل قرار گرفت  رائی و مرئی( در مورد خداوند به دلیل مالزمه ای   شویه یا یج لزوم  26،ط با ی
صوریمحدود بودن  ض رؤیتکه  یخداوند در  شود و مرکب بودنش در فر ض رؤیتکه  یبر همه ذام او واقع  از او  یبه بع

شاره قرار گرفت  مرئو  27یردصورم اذ شاره قرار گرفت   رؤیتدر یحقق  یمورد ا قفاری به  28و م زه بودن خداوند از مورد ا
 ل نپرداخته است یهیچ یک از ای  دال

                                              
  11(، ییه 42  سوره شوری )20
  137، ص1ج ،الکافی ،  کلی ی، محمد ب  یعقوب21
  85-84  همان، ص22
  552، ص2، جاصول مذهب الشیعة ،  قفاری، ناصر23
  117، صالتوحید ،بابویه صدوق، محمد ب  علیب ا  24
هِ  یَعْ  َأبِ  ر  یَبصللِ  یَعْ  َأبِ »  25 ِه َعزَّ َو َجلَّ َهْل  یَقاَل: ُقْلُت َلُه َأْخِوْرنِ  َعْوِد اللَّ َأ  -َقاَل َلُهْم  َ  یَقاَل ِح  یَفُقْلُت َمتَ  اَمةِ یاْلقِ  ْوِم یَقاَل َنَعْم َو َقْد َرَأْوُه َقْوَل  اَمةِ یاْلقِ  ْومَ یاْلُمْؤِمُ وَن  َراهُ یَعِ  اللَّ

ُت  کْم َلسللْ اَعًة ُبمَّ َقاَل َو ِ نَّ اْلُمْؤِم ِ  یقاُلوا َبل ِبَربِّ کَت سللَ نْ  یفِ  َرْوَنهُ یلَ  َ  یُبمَّ سللَ َت َیَراُه فِ  اَمةِ یاْلقِ  ْوِم یَقْوَل  ایالدُّ ُث ِبَهَذا  ر  یَوْقِتک َهَذا َقاَل َأُبو َبصللِ  یَأ َلسللْ َفُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداک َفُأَحدِّ
ْبَت ِبِه َفَأْنکَرُه ُمْ کٌر َجاِهٌل ِبَمْع َ  ِإنَّکَعْ ک َفَقاَل اَل فَ  وِ  یِ َذا َحدَّ َر َأنَّ َذِلک َیشللْ ْؤ  ِت سللَ یکَفَر َو لَ  هٌ یَما َیُقوُلُه ُبمَّ َقدَّ ْؤ  ةُ یالرُّ ا  یَیَعالَ  ِ  یِباْلَع  ةِ یِباْلَقْلِب کالرُّ ُه َعمَّ ُفهُ یاللَّ ُهوَن َو  صللِ وِّ اْلُمشللَ

  (همان) «اْلُمْلِحُدوَن 
  122، ص1، جالمنقذ من التقلید ،؛ حمصی رازی، سدید الدی 243، صالملخص ،  علم الهدی، سید مریضی26
  127، ص2، جااللهیات علی هدی... ،  سوحانی، جعفر27
           226، ص2، جب وث فی الملل والن لهمو،   28



َُر َهُوَ  : فرمایدیکه م اسلللتسللوره موارکه انعام  103 یه، یؤیترم کران  یلدل ی یرمهم َََ ْبص
َ
ُُر َهُوَ  ُدْدِرُ  األ َََ ْبص

َ
الَّ ُتْدِرُكُه األ

ِبُي  صر  اللَِّطيُف اْلخَ شم یفه،شر یهی یحطوق ی صدک  دیها خداوند را درک نمچ ست  مقدمای یازم دبرهان مذکور ن یق  ی  یدان
ست: صر»با ماده  یوقت «ادراک»  1 ا شم  یتمراد از ین رؤ رودیبه کار م «ب ست؛ با چ در مقام مدح خداوند متعال  یهی  2ا
ست ست ی چون ب  ا شده ا ست،و وقوع یننه مدح ن دو مدح واقع  ست یکدو مدح رک ی ب ی ممت ع  یمو یکلم بدان بر حک ا
ست صر یمدح با نف ی ا  3 ؛ا ست و ب ابرایت)رؤ یادراک ب صورم گرفته ا ستفاد از ین ا ی (  صر ی م ست که ادراک ب  یا

  29 محال است یجهخداوند مستلزم نقص و در نت یت: ابوام رؤنتیجهخداوند مستلزم نقص است  
نُُتْ  دیگر دو ییه شللریفه دلیل

َ
ُِقَةُ  َهن َََّ َخَذْتُكُم الص

َ
َ َجْهَرًة َفأ ْؤِمَن َلَك َحَّتَّ َنَرى اَّللَّ َتنُظُرهَن َهِإْذ ُقْلُُتْ َدُ ُم ََس َلن نُّ

ُل ْا ُم ََس  و 30
َ

أ َََ َفَةْد س
ُِقَةُ  ِبُظْلِمِهْم  صَّ ُ ال َخَذهْْتُ

َ
ِ َجْهَرًة َفأ ِرَنُ اَّلله

َ
ْكََبَ ِمن َذِلَك َفَةُُل ْا ن

َ
ن

کردند گرفتار  یتکه درخواست رؤ یکسان یجزا ینطوق  است که بر 31
صاعقه  ستشدن به  ستحقاق ،بوده ا ست معقول و ممک ، ا شود که مییورد و ب ابرای  معلوم میعذاب ن حال ینکه درخوا

  32 اندتهدرخواست امری محال داش
ِرین َه ََلَُّ جَُء ُم َس است: ییه مربوط به یکلم خداوند با حضرم موسی سوم دلیل

َ
ُه قَُل َربِّ ن َمُه َربُّ ْنُظْر ِإَليک قَُل َلْن  َِليةُِتنُ َه كلَّ

َ
ن

ََ َتراینَه لكِن اْنُظْر ِإََل اْلجَ  َتراین  ْ َََ َنُه َفو نُ َقَةرَّ َم ََْ َفِإِن اس َلُه َداک َه َخرَّ  َبِل  َبِل َجَع جَ ُه ِِلْ بُّ ی َر لَّ ُ َتجَ مَّ ُل  ُم َس َفَل هَّ
َ

َنُ ن
َ

يک َه ن ُِ ِإَل ْ ُُ َنک  کُ ْن ََُ قَُل س فَُ  
َ

ُ ن مَّ ًُ َفَل ة ِع َََ ص
صر  33نیاَْلُْؤِمن ضرم موس یفهشر یهی یحطوق ی  ینف یبرا «ل »که  ییاز ینجاو  ،«ییران ل »: فرمایدیم یخداوند به ح

س ی نص در ا «یل  یران» رود،یابد به کار م ضرم مو ست که ح و چه در  یاچه در دن ید،هرگز خداوند را نخواهد د یا
 34 یستن یگرانو د یحضرم موس ی ب یاجماع فرق یلو به دل یاول یقبه طر و لذا یخرم
ُه ََعِ َه مُ اکَن ِلَبَشٍر سوره شوری  51ییه  ُ یشُُء ِإنَّ ْه دْرِسَل َرُس اًل َفي ِحی ِبِإْذِنِه م

َ
ْه ِمْن َهراِء ِحجٍُب ن

َ
ًُ ن ُ ِإالَّ َهْحي َمُه اَّللَّ ْن دكلِّ

َ
 110و  35میَحك  ن

يُط َن ِبِه ِقْلًمُسللوره طه  ْدِدِهِيْ َهَمُ َخْلَفُهْم َهاَل ُيکِ
َ

َدْعََلُ َمُ َبنْیَ ن
از دیگر ییایی اسلللت که م کران در ابوام مدعای خود از ین بهره  36

  انددهبر
شد حداقل به ا ج ییه کریمه از ییام قرینی بر عدم  ،ب ابرای  سته  ست که ه رؤیتدان شده ا ستدالل  شیعه و خداوند ا م 

نه به هیچ یک از ای  ییام سفامتأ ةاصول مذهب الشیع، اما نویس ده کتاب اندتهیک ین ارداخهم اهل س ت به بررسی یک
 ک د میهم اشاره ن

وجود دارد  در  فراوانیی شللیعه روایام یی اهل سلل ت و چه در یراث روایو اما نسللوت به روایام نیز، چه در میراث روا
 شود:میبه چ د مورد از ای  روایام در م ابع اهل س ت اشاره  فقطنمونه  رایای جا ب

یدیم یاشللعر یزعودالله ب  ق ؛اول روایت به اروردگارشلللان  ی کها ی قوم و ب ی در ج ت عدن، ب»فرمود:  یامورا گو
 یترؤ یدر نف یحصر یت،روا ی شده است ا گفته 37 «که بر وجه اوست یخداوند یایکور یمگر ردا یستن یزیب گرند، چ

                                              
  56، صشرح االصول الخمسه ،؛ همدانی، عودالجوار243، صالملخص ،  علم الهدی، سید مریضی29
  55(، ییه 2  سوره بقره )30
  153(، ییه 4  سوره نساء )31
  116، صینابیع النصی ه ،بدرالدی ، حسی ؛ اب 184، صحقائق المعرفة ،سلیمان، احمد  اب 32
  143(، ییه 7  سوره اعراف )33
س 34 سعدیة ،  حلی، ح س 39، صالرسالة ال ضل ب  ح سیوری حلی، مقداد77، صقواعد المرام ،میلم؛ بحرانی، اب 731، ص4، جمجمع البیان ،؛ طورسی، ف ارشاد  ،؛ 

  164، صالطالبین
  296، ص1، جربعین فی اصول الدیناال ،؛ رازی، فخر الدی 335، صمناهج الیقین ،  حلی، حس 35
  232، ص2، جب وث ،  سوحانی، جعفر36
  66، ص1، جسنن ابن ماجه ،  قزوی ی، محمد37



ه هم از خداوند لحر یک یحت ی اوسلللت و ب ابرا یتخداوند و الزمه ربوب یاز صللفام ذای یاخداوند اسلللت، چون کور
  38 یستن یرجدااذ

س ؛دوم روایت شعر یابومو ستادما ا یاندر م اکرم یامورا گویدیم یا شم ه    »و ا ج کلمه فرمود:  ی از  یک یچچ
 39 «رسدیخلقش بدو نم

بدنم از  یمو»گفت:  یشهعا ارسید  اکرم یامورخداوند یوسط ا یترؤ خصوصدر  یشهمسروق از عا ؛سوم روایت
یدیمسللروق م  «شلللد یخسلل یکه گفت یزیچ بده»گفتم:  گو لت  ندم:  یهی ی سللپز ا « مه ِه را خوا ى ِمْن آَدُِت َربِّ

َ
َةْد َرن َل

ى شهعا 40؛اْلُكَْبَ ست  هر یلاو جورئ یمچه فکر کرد»گفت:  ی ست  یدهاروردگارش را د محمد ویدکز بگ بوده ا ا
 41 «گفته است یدروغ بزرگ

س ت و نیز دالبا یوجه به عدم ذکر روایام  ست که مرؤیتل عقلی و قرینی م کران یاهل  لف به ؤ، دیگر جای یعجب نی
  43فترا و جعلی بداند  اشاره نک د و ین را  42رسیده است احادیث فراوانی که از اهل بیت

 رؤیتل موافقان دلی
در ادامه به بررسی ای   44است قفاری به یوع بزرگان سلفیه، کتاب، س ت و اجماع سلف را دلیل بر رد قول شیعه دانسته 

به م رور اند، اما دهرا موره  نکر مسئلهشود  گرچه بسیاری از سلفیه مدعای خود در ای  میادعا و صحت قول وی ارداخته 
بصللری  رؤیتبه ع وان دلیل بر امکان و وقوع  اندتهاهل سلل ت یوانسللرا ی یننه یبررسللی صللحت و سللقم اصللل چ ی  ادعا

  ک یممیررسی خداوند ذکر ک  د ب
ِرین َه ََلَُّ جَُء ُم َس ؛اول دلیل

َ
ُه قَُل َربِّ ن َمُه َربُّ ْنُظْر ِإَليک قَُل َلْن َتراین َِليةُِتنُ َه كلَّ

َ
ََ َتراین ن َوْ  َبِل َفِإِن اْسَقَةرَّ َمنَُنُه َف ی  َه لكِن اْنُظْر ِإََل اْلجَ لَّ ُ َتجَ َفَلمَّ

َبِل َجَعَلُه َداک َه َخرَّ  جَ ُه ِِلْ ُل اَْلُْؤِمن ُم َس َربُّ هَّ
َ

َنُ ن
َ

ُِ ِإَليک َه ن ْ ُُ فَُ  قَُل ُسْنکَُنک 
َ

ُ ن ًُ َفَلمَّ    45نیَصِعة
سمت شده طوق ق شریفه اول گفته  ِرین یع ی ،ییه 

َ
ْنُظْر ِإلَ  قَُل َربِّ ن

َ
س ،کين ضرم مو ست ح با  یا رؤیتبرای  یدرخوا

با یوجه به بطالن صللورم اول و  که ،با علم به امکان ین یاو  ،با جهل به ین یابوده اسللت،  یتبه محال بودن رؤ یشللانعلم ا
خداوند ممک   رؤیتدوم،  صللورمین با عصللمت حضللرم در  یو ی افدر صللورم اول  دوم به جهت عوث و لغو بودن

  46است 
 یحضرم موساز جمله ای که:  اند،دهی فراوانی داهااستدالل ااسخ ی ا هبخداوند  یبصر یترؤ انمقابل، م کر در

ست رؤ ست و هدف او هم از اکر یقلو یتدرخوا سش ی ده ا ست که خداوند متعال را از طر ی ا ار ضرور یقبوده ا  یعلم 
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و  یهی یتدرخواست رؤ یمع ا که حضرم موس ی ممک  است مقام بحث از موارد حذف مضاف باشد؛ به ا 47؛یابددر
شانه یعالمت شدکردرا  یامتق یهااز ن سش 48؛ه با س یا ای که ار ضرم مو ست، بلکه  یاز خداوند برا یح خود نووده ا

ست ی قومش چ  یبرا ستکراز خداوند متعال  یدرخوا ست به نام یجاهل العارف  یباب یانو ب یدر علم معانیا ای که  49ده ا ا
ست از ا ست و هم در قرین  ی عالم قرار دهد  ایرم زله غ عالم خود را به ی کهو ین عوارم ا امر، هم در عرف عرب متداول ا

خداوند طلب  ازبه جهت اصرار و طلب قومش  ،یجاهل کرده یت،با علم به محال بودن رؤ یحضرم موس دارد نمونه 
  50ده است کر یترؤ

َبِل  که بدان استدالل شده است میدو قسمت ََ َتَراِن َهَلِكِن انُظْر ِإََل اْلجَ خداوند  یترؤ که در ین است َفِإِن اْسَقَةرَّ َمَنَُنُه َفَوْ 
 یاستقرار جول امر و با یوجه به ای که ، بر استقرار جول )بابت ماندن کوه( معلق شده استیمتعال یوسط حضرم موس

 51 شودمیبابت  خداوند یترؤامکان  ،ممک  است یزامر معلق بر ممک ، نو  ممک  است
ممک   یبر استقرار جول در حال سکون ین، که امر یترؤای که اواًل:  از جمله ،شده است یاشکاالی نیز استدالل  یا بر

محال  یخداوند معلق شده است، که امر یاست معلق نشده است، بلکه بر استقرار جول در حال حرکِت ین در ه گام یجل
ست س ا  ک  دگانارسشبر ممک ، امکان معلق در اعتقاد  یقصحت یعل در بانیًا: 52ت و امر معلق بر امر محال هم محال ا

  53 دانست دیخداوند را ممک  م یترؤ یاست و در مقام، قوم موس یکاف
اند دهکربدان اسللتدالل  یامتخداوند در ق یتامکان و بلکه وقوع رؤ یهکه طرفداران نرر یادله قرین یگراز د ؛دوم دلیل

َرة   :اسللت یامتسللوره موارکه ق 23و  22 یامی ُ نُِظَرة   ِإَل  ُهُج ه  وْیَمِئٍذ نُضََِ اسللتدالل به ای  ییه متوقف اسللت بر ای که  ؛َرِّبِّ
 یوقت «نرر»بت ک  د که ماده اباند کوشیده انددهکراستدالل ییه کسانی که به ای  لذا   بصری باشد رؤیتبه مع ای  «نرر»

 54و ابصار است  رؤیت یشود به مع امی یمتعد «لیا»با 
یوان به ذکر معانی دیگری برای ماده میاز ای  میان که  ،مقوول واقع نشللده اسللت جهام متعددیاز  یزاسللتدالل ن ای 

یت 57،یفکر، رحمت انترار، 56،ع د 55،از قویل نعمت «نرر» قدیر گرفت  مضلللافی برای  58قلوی رؤ مان د  «رب»یا در ی
  59اشاره کرد  «بواب»
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 46 یهمان د ی گوید،یبا خداوند سخ  م «لقاء»است که از  یاییی ،خداوند یتبه رؤ معتقدان لیدال یگراز د ؛سوم دلیل
ْ ِإَلْيِه َراِجُع َن سوره بقره:  ُ هَّنَّ

َ
ْ َهن

ِ
اَلُق ا َرهِّبِّ ُ مُّ هَّنَّ

َ
ِذدَن َدُظنُّ َن ن ِاخوار  یبه مع ایت، رؤ ومالقام به مالزمه به حکم عقل  با یوجه که الَّ

 60خداوند یوسط ینان است  یتاز رؤ
 عوارم است از:گفته شده  از ای  ییه ااسخ وجوهی که در

ستلزم ین ن یا یترؤ یابه مع  «لقاء»  1 ست،م ستعمال نم یگریکه د ییکدام، در جا هر ی کها یلبه دل ی  یحت یا شودیا
  61 رودییحقق ندارد به کار م

ست که حجاب یوقوف به موقف «لقاء»  مراد از 2 ش ی ب یا شد، چ اننه  سان و خداوند نوا که ظرف ظهور  یامتن قأان
ست هم یقحقا ست   ی ا ضاف ،ی همن ا ست م شد مان د کلمه  یردر یقد یممک  ا احتماالم  یافت لذا با راه   «بواب»با

  62 افت دیاستدالل م یتاز قابل یامی ی ا «لقاء»متعدد در کلمه 
ستلزم رؤاگر   3 شد رؤ یتمالقام م ص یتبا شامل م نااص به مؤم اخت شت و کفار را هم  که چرا شود،ینخواهد دا

سان یمقرین کر شاعره رؤ که یدر حال دهد،یبا خداوند م نابا خداوند و بلکه لقاء مجرم یخور از لقاء هر ان را مختص  یتا
 63 دان دیم نابه مؤم 

ْوین سوره یونز 26به ییه  َوُن ا اْلُک ْح
َ

جُ ُُبَن سوره مطففی   ،64 15َه ِزدَُدة   لِلَّذدَن ن ْ َ َمِئٍذ مَّلَّ ْ وَیْ
ِ

هِّبِّ ْ َقن رَّ ُ َكالَّ ِإهَّنَّ
سوره نجم  11و  65

ى
َ

 66 اندنپذیرفته رؤیتنیز استدالل شده است که م کران  َمُ َكَذَب اْلُفَؤاُد َمُ َرن
ستدالل کر س ت به ین ا سی ییایی که اهل  شان  انددهنتیجه: برر س اهدهد که ینمیبه خوبی ن بر ادعای خود از  اندتهنتوان

 شود میا نههیچ کدام دلیل بر مدعای ین انددهییام شریفه قرینی کمک بگیرند و ییایی که یور
ای  باب، در صحاح و غیر ین ذکر شده است که در  یاییروا یامتخداوند در ق یبصر رؤیتقائالن  یلدل یری و اما مهم
ست، مان د  سته بود اکرم یامورکه نزد ا ک دینقل م یرجر ؛یراز جر یزق یترواا ش شب کامل یمن ضرم به ماه در    ح

در  یکه شک یاگونه به ک یدیماه را مشاهده م ی طور که اهمان یدد یدشما اروردگاریان را خواه» :نگاه کرد و فرمود شبودن
  67 «داشت یداو نخواه یترؤ

گاهی  هم م کران را سللتدالل به روایام اما ا 68سلل ت رجوع ک ید  یوانید به مصلللادر اهلمیدیگر روایام  ازبرای ی
ستلزام  1چون: اند  نپذیرفته شو داللت ای  روایام به جهت محاذیری مان د ا ستحدوث و ی   2 69؛یه در خداوند، یمام نی

و مورد است  یلیاماسرائاز  ولی استو اگرچه در صحاح موجود برخی از ای  روایام از ناحیه س دی دچار ضعف است 
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س د ا  3 70؛طع  صحت  سته از روا ی بر فرض  صول و عقاخور  یتاً نها یام،د ست د که در باب ا  یدمف یواندید نمیواحد ه
ُُر مان د ییام قرینی  72،ل مسلللم عقلییای  روایت یارای مقابله با دال  4 71؛واقع شللود َََ ْبص

َ
الَّ ُتْدِرُكُه األ

و دیگر روایام را  73
 یواند به اهل س ت بر ابوام ادعایشان کمکی ک د مین از روایام نیز 74ندارد 

 نتیجه
و  ی معصللوم یامو روا یقرین یامین به ی یأییدخداوند و  یبصللر یتبر امت اع رؤ یل عقلیبا وجود دالدانسللته شللد 

صحابه  شم  یتیعارض با ین، امکان رؤ یگروه مقابل برا یو نقل یل عقلیدال یتو عدم قابلحتی برخی  خداوند متعال با چ
که قول خصوص  ادعای قفاری در ای  ،ب ابرای   باشد وجود ندارد یمحل و ابزار ماد یازم دکه ن یتیگونه رؤ هر یزو ن یماد

دلیل عقل و نیز ییام کریمه قرینی داللتی بر وقوع یا زیرا شیعه مخالف کتاب، س ت و اجماع سلف است، درست نیست، 
ک د  روایام اهل سلل ت نیز فارغ از بحث سلل دی و داللی، میبلکه بر عدم امکان ین داللت  ،دبصللری ندار رؤیتامکان 

س نهایتاً  شتهمیکه بر دو امر متعارض داللت  اندتهدو د سلف نیز اجماع ندا صحابه م کر  اندک  د    رؤیتو حتی برخی از 
   انددهبصری بو
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