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Abstract:  
From some verses of the Qur'an, the possibility of God's sight, and according 
to the others the refusal of this problem can be deduced. This has led to various 
theories in Islamic society. A group by arguing the first set of verses and 
affirming some of the prophetic narrations and providing rational arguments, 
concluded the possibility of God's sight. And another group, using the second 
set of verses and rational reasoning, deduced the absolute refusal of God's 
sight. The Ash'arites are the believers of the first view and the Mu'tazilites are 
the believers of the second view. Both of these were criticized by the Ahlul-
Bayt (AS). Therefore, the present study seeks to answer this question by a 
descriptive-analytical method that what is the analysis of the Ash'arite and 
Mu'tazilah arguments about divine vision and its critics? After analyzing the 
rational, Quranic and Hadith arguments of the Ash'arites and Mu'tazilites it 
became clear that their arguments are criticized by both positive and negative 
views of the Ahlul-Bayt's narratives. In the negative attitude, first it is 
impossible to see God physically, whether in this world, in sleep or in the 
paradise. Second all traditions that describe God as His creatures are criticized 
and rejected. Third non-physical seeing is not absolutely impossible. In the 
positive attitude, according to traditions, God can be seen with a glorious heart 
from the contaminations of sins and the pollutions of doubts and this has come 
true for the religious and divine authorities. 
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  (مقاله علمي ـ پژوهشي)

  اشاعره و معتزله درباره رؤيت الهي  ادلّه تحليل انتقادي

ھم بيتاهلروايات مبتني بر  سالم)(ع  ا
 يرسول محمدجعفر

  **يديمحمود ص

  05/12/1397تاريخ دريافت:     

  09/06/1398تاريخ پذيرش: 

  است. بوده گانروز نزد نويسند 19صالح به مدت مقاله براي ا

  چكيده

از برخي آيات قرآن، امكان رؤيت خداوند و از برخي ديگر امتناع آن قابل برداشت است، اين 
امر موجب گرديده است تا باورهاي مختلفي در جامعه اسالمي مطرح گردد. گروهي با استدالل 

)و آ ه ل اهللا ع (به دسته اول آيات و استشهاد به برخي روايات نبوي
ت و اقامه براهين عقلي، امكان رؤي 

قلي، ع هاياستداللگيري از دسته دوم آيات و طرح گرفتند و گروهي ديگر با بهرهرا نتيجه 
امتناع مطلق رؤيت را استنتاج كردند. اشاعره باورمندان ديدگاه نخست و معتزله معتقدان ديدگاه 

سالم ه ع (بيتاهلباشند. به دليل طرح هر دو ديدگاه در دوران حضور دوم مي )ا
 ها با نقدهر دوي آن 

ه گرديد، لذا پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي در پي آن است تا به اين ايشان مواج
ها با روايات پرسش پاسخ دهد كه تحليل ادله اشاعره و معتزله درباره رؤيت الهي و نقد آن

سالم ه ع (بيتاهل )ا
چگونه است؟ پس از تحليل ادله عقلي، قرآني و حديثي اشاعره و معتزله روشن  

سالم ه ع (بيتاهلا با دو مواجهه سلبي و ايجابي روايات هآن هاياستداللگرديد كه  )ا
ست. مورد نقد ا 

، رؤيت جسماني خداوند خواه در دنيا، خواه در خواب و خواه در بهشت اوالًدر مواجهه سلبي؛ 
ردّ  كنند، نقد و، تمام رواياتي كه خداوند را چون مخلوقاتش توصيف ميثانياًاست،  غيرممكن

باشد. در مواجهه ايجابي نيز طبق محال نمي مطلقاًجسماني امري ، رؤيت غير ثالثاًشوند، مي
هاي شبهات قابل رؤيت است و اين روايات، خداوند با قلب پيراسته از زنگار گناهان و آلودگي

 .مهم براي اولياي دين و تطهير يافتگان الهي محقق گرديده است
  واژگان كليدي

سالم ه ع (بيتاهل، خداوندرؤيت نقد حديث،      ، معتزله.، اشاعره)ا
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  طرح مسئله

منبع تفكر و انديشه در عالم اسالم و ميان متفكران اسالمي است و همه  تريناصليقرآن كريم 
آنان در مورد حجيت و قطعيت صدور آن اجماع دارند. قرآن، مفاهيم دقيق و وااليش را در پيكره 
الفاظ كوتاه و نارساي بشري تجلي داده است. اين ويژگي در آيات متشابه نمود بيشتري دارد و 

)و آ ه ل اهللا ع (اجا كه رسول خداز آن
به دليل عدم فرصت مقتضي به تبيين تمام آيات بر همگان نايل  

هم بدون توجه به قواعد ف - خواسته يا ناخواسته - نيامدند، لذا بعد از ايشان برخي انديشه وران
آيات متشابه به تحريف معنوي و  ويژهبه) 201-200، صص27ق، ج1409آيات(حر عاملى، 

  تفسير به رأي دچار گرديدند. 

اي، بَد فهمي حقايق ديني، جلوگيري از اي و عصبيت قبيلههاي فرقهون بر آن، گرايشافز
دانشمندان يهودي و مسيحي، تضارب فكري  پردازيقصهبراي  يبسترسازتدوين حديث، 

، 1تا، جايراني، رومي و هندي و اجتهاد در مقابل نص(سبحاني، بي غيرمسلمانانمسلمانان با 
هاي فكري و كالمي متعددي را در وامل ديگر به وجود آمدن جريان). در كنار برخي ع50ص

در مسائل كالن و خرد  ايگستردهاختالف ديدگاه  گيريشكلجهان اسالم موجب گرديد و 
اي چون انتصابي يا انتخابي بودن امام، تكفير يا عدم تكفير مرتكبان گناهان كبيره،جبري يا كالمي

 يا قديم بودن قرآن و عينيت يا زيادت صفات خداوند گرديد.  اختياري بودن افعال انسان،حادث
 هاجدالدر بر پايى » اهل حديث«و » معتزله«هاي اسالمي، دو گروه ها و جرياندر بين فرقه

). اهل حديث اسالف 450ص ،1386داشتند(جعفريان،  فكرى، بيشترين سهم را هايكشمكشو 
ي با اين عنوان مشهور بودند. گفتني است خلفاي هاي نخستين اسالماشاعره هستند كه در سده

ق) همراه با معتزله بودند ولي پس از به قدرت 232عباسي از عصر مأمون تا وفات واثق(متوفي 
 به - كه در برابر معتزله بودند - ق) معتزله افول كرده و اهل حديث247رسيدن متوكل(متوفي 

  ق) ادامه داشت.320-295وره مقتدر(قدرت دست يافتند و اين وضعيت تا د

ق) توبه و بازگشت خود را از معتزله اعالم كرد 324-260در اين دوره ابوالحسن اشعري(
بودن خداوند  دارجهتو به جريان اهل حديث ملحق گرديد؛ در آن دوره اعتقاد به جسمانيت، 

ها به از عقايد آن -كه از طريق عالمان يهودي و مسيحي به ميان مسلمانان راه يافته بود -و جبر
). از دوران ابوالحسن اشعري به بعد، عقايد و آراي 45، ص9تا، جآمد(سبحاني، بيحساب مي

اضر اغلب اهل فراوان قرار دادند، به طوري كه در حال ح تأثيراشاعره جوامع اسالمي را تحت 
  سنت از جهت باورهاي كالمي، اشعري مسلك هستند. 

در مواجهه با انحرافات فكري و كالمي پديدار آمده در عالم اسالم، جريان تشيع با پيشوايي 
)و آ ه ل اهللا ع (گانه پيامبردوازده بيتاهل

به اقتضاي شرايط سياسي اجتماعي به اصالح و زدايش  
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مباحث چالش برانگيز كالمي كه محل نزاع  اشاعره تحريفات و انحرافات برخاستند. از جمله 
سالم ه ع ((اهل حديث) و معتزله در عصر ائمه )ا

  كه تاكنون نيز ادامه دارد، بحث رؤيت الهي است.  

 مسائلي به گاه و دارد وجود زيادي تفسيري اشاعره (اهل حديث) انحرافات مكتب در
جمله انحرافات  از تعالي حق رؤيت به اعتقاد است، تضاد اسالم در روح با كه شودمي اشاره

آيات قرآن و  -). اشاعره با استفاده از ادله نقلي89، ص1394(احساني و ديگران، باشدمياشاعره 
)و آ ه ل اهللا ع (روايات پيامبر

كردند؛ پذيري خداوند و امكان آن را اثبات ميعقلي، رؤيت هاياستداللو  -
ذيري را با ديدگان محال دانسته و پدر مقابل، اغلب معتزله با ادله نقلي و عقلي ديگري، رؤيت

سالم ه ع (بيتاهلاند. طبق روايات پنداشتهرؤيت علمي را مي )ا
ها هر دو ديدگاه ناصواب بوده و ادله آن 

فهمند كه مخاطب آن باشد؛ زيرا معارف و حقايق ديني را كساني از قرآن ميمورد خدشه مي
سالم)بيتاهل) و 312، ص8ق، ج1407باشند(كليني،  ه ا (ع

هستند و آن را به سخن در مخاطب قرآن  
ل اهللا بر) و عالم به حقايق قرآن و آگاه از سنت پيام159و39ش، صص1378آورند(سيدرضى، مي )

( ه و آ ع
  و سرآمد تمام عُقال هستند. 

  پيشينه تحقيق

) در مقاله 1395در مسأله رؤيت الهي، آثاري چند به خامه دانشوران سامان يافته است؛ نصيري(
سالم)توحيدي امام رضا نقد شبهه رؤيت الهي در روايات« ه ا (ع

ضمن بررسي اجمالي نظريات مطرح »  
، مباحث خويش را متمركز بر نقادي نظريه رؤيت الهي در روايات امام رؤيتدر مورد مسأله 

سالم)رضا ه ا (ع
ه (چند كه اين پژوهش از جهت تمركز به روايات امام رضانموده است. از اين جهت هر  ع

سالم) ا
ن گوناگون اشاعره و معتزله در اي هايتداللاسويژگي مثبتي دارد، ولي نويسنده به بررسي  

سالم)ها را نيز بر اساس احاديث رضويزمينه نپرداخته و نقادي آن ه ا (ع
  نكاويده است.  

مسأله رؤيت خدا در تفاسير قرآن و حديث طبق نظر «) در پژوهش خود: 1385( ذاكري
ه رؤيت خداوند به بررسي مباني و نظريات اشاعره و معتزله در مورد مسأل» اشاعره و معتزله

اين دو فرقه بزرگ كالمي از  هاياستداللپرداخته است. ايشان سعي داشته است كه مباني و 
ها را نقادي كند. از اين جهت نويسنده اين مقاله نظري جمله داليل ادبي و استشهادات شعري آن

نند اشاعره ما به روايات شيعي در مباحث نقادي خويش ندارد. ديگر اينكه به آثار اوليه و مرجع
  هاي فخررازي، ابوالحسن اشعري و معتزله مراجعه نكرده است.بكتا

» بررسي نظريات كالمي درباره رؤيت خداوند متعال«) در مقاله 1396قندهاري و درمان( 

ته مهم اند. نكبه بررسي و تحليل نظريات شيعه، اشاعره و معتزله در مورد رؤيت خداوند پرداخته
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كه انكار رؤيت را از منظر عالمان شيعه و معتزله و اثبات آن د اين پژوهش آنو برجسته در مور
اند. پژوهش مزبور اگرچه درباره ديدگاه برخي متكلمان شيعي صحيح را از منظر اشاعره كاويده

سالم)است ولي بررسي و اظهار نظر بر پايه ديدگاه ائمه ه ا (ع
تي كه بر احاديث شيعي ابتنا دارد، مأموري 

   پژوهش حاضر در صدد پرداختن به آن است. ديگر است كه

بررسي نظريه كالمي فخر رازي و عالمه طباطبايي درباره رؤيت «) در مقاله 1385مؤدب (
به بررسي نظريات اين دو متفكر اشعري و شيعي در مسأله كالمي رؤيت پرداخته است. در » خدا

 شاعره و معتزله مورد بررسي قرارها نسبت به ديدگاه ااين پژوهش نيز احاديث شيعي و نقادي آن

  نگرفته است.  

سالمبيتاهلنظر به فقدان پژوهشي جامع در موضوع تقابل احاديث  ه ا )(ع
لهي با نظريه رؤيت ا 

در ميان اشاعره و معتزله و با عنايت به اهميت آن، پژوهش حاضر در پي آن است تا با روش 
هي و عره و معتزله درباره رؤيت التوصيفي تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد كه تحليل ادله اشا

سالم)بيتاهلها با روايات نقد آن ه ا (ع
چگونه است؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا ادله هر يك از دو  

سالم)(ع گيري از روايات ائمهگردد، سپس با بهرهجريان اشاعره و معتزله، گزارش و تبيين مي ه ا
در  

  شود. بوته نقد نهاده مي

  . تبيين ديدگاه اشاعره و معتزله درباره رؤيت الهي 1

ِضَرٌة ِإىل«اهل حديث معتقد بودند كه طبق آيه  ِظَرةٌ  ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ  ا  ) مؤمنان 23-22قيامت: »(َرِّ
بينند و كافران بينند؛ چنان كه ماه را در شب چهارده ميخداوند را در روز قيامت با چشم مي

ِِّْم َكالَّ ِإنـَُّهْم َعْن َر «برند؛ چنان كه فرموده است: بينند و در پرده حجاب به سر ميخداوند را نمي
لذا به باور ابوالحسن اشعري خداوند  ).292، ص1400(اشعري، )15مطففين: »(يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ 

و به شود، اما ديدن خدا بسان رؤيت اجسام نيست و الزمه رؤيت خداوند تشبيه اديده مي
 ). 39-38، صص1387؛ برنجكار، 292تا، صمخلوقات نيست(اشعري، بي

  نويسد: الدين ايجى ميدر خصوص اين اعتقاد اشاعره، قاضى عضد

اشاعره اجماع دارند كه رؤيت خداوند در دنيا و آخرت عقالً جايز است، «
 واما در اينكه در دنيا نقالً جايز است، اختالف دارند؛ برخي آن را اثبات 

شود كه ذات خداوند ديده مياند، به هر صورت در اينبرخي ديگر رد كرده
  ). 115، ص8، ج1325جرجاني، (»اختالف نظر ندارند
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داند و تحقق آن را در آخرت، نقالً براي باقالني رؤيت خداوند در دنيا را عقالً جايز مي
ماع اشاعره بر جواز رؤيت ). آمدي نيز از اج214، ص1425پندارد(باقالني، مؤمنان واجب مي

، 2، ج1416). ابن حزم(142، ص1413خداوند عقالً و وقوع آن شرعاً سخن رانده است(آمدي، 
) به باور 135، ص1، ج1419) و صرصرى حنبلى(730، ص30، ج1420)، فخر رازي(34ص

 از برخي كه هرچنداند. خداوند در آخرت تصريح كردهجمهور اهل سنت (اشاعره) بر رؤيت 

، 1394(احساني و ديگران، اندكرده تأويل يا نموده توجيه را تعالي حق رؤيت بحث اشاعره
  ).89ص

اما در ميان معتزله، اين باور متفاوت است؛ در كتب ملل و نحل، معتزله را منكر رؤيت 
، 1، ج1423؛ همو، 142ص، 1413؛ آمدي، 135، ص1، ج1419اند (صرصرى، ندهچشمي شناسا

ها رؤيت شود و اغلب آنها ديده نمياجماع دارند كه خداوند سبحان با چشم ها). آن520ص
  ). قاضي عبدالجبار نوشته است: 157، ص1400اشعري، اند(علمي را پذيرفته

رؤيت خداوند با ديدگان محال است ولي رؤيت با معرفت و علم جايز «
  ). 190، ص1971(عبدالجبار، »است

ت عقلي و استداللي است كه با تقرير براهين و ادله، وجود مراد از اين رؤيت، رؤي ظاهراً
شود. به تعبير شهيد مطهري طبق ديدگاه آنان اعتقاد و ايمان مربوط خداوند براي عقل اثبات مي

توان به وجود خداوند يقين داشت و حدّ به فكر و ذهن است، يعنى در ذهن و فكر خود مى
وجه قابل شهود و رؤيت نيست و تفاوتي ميان دنيا و خداوند به هيچ  .اعالى ايمان همين است

ا، تآخرت در اين زمينه نيست تا اينكه مؤمنان در قيامت خداوند را رؤيت  نمايند(مطهري، بي
 انداين ديدگاه را انكار كرده» ليمانعباد بن س«و » هشام الفوطى«). از ميان معتزليان، 101ص		،3ج

 معتقد است كه خداوند در آخرت - چون اشاعره –) و ضرار بن عمرو 157، ص1400اشعري، (

  ). 34، ص2، ج1416شود(ابن حزم، ديده مي - و نه دنيا -

 (عليه السالم)بيتاهل. نقد ادلّه اشاعره درباره رؤيت الهي مبتني بر روايات 2
ته به سه دس نمايند كهمتعددي در اثبات نظريه خويش در اين مورد اقامه مي هاياستداللاشاعره 

جهت نظريه اشاعره در مورد  شود. در روايات شيعي از چندينعقلي، قرآني و حديثي تقسيم مي
  :گرددالهي مورد نقادي واقع شده است كه بررسي و تحليل ميرؤيت 
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  . بررسي و نقد ادلّه عقلي اشاعره درباره رؤيت الهي2-1

متكلمان اشعري در اثبات رؤيت  پذيري خداوند با برهان عقلي است.  هاياستداللاي از دسته
  چنين است:  تقرير آن

جوهر و عرض در قابليت ديده شدن مشترك هستند. چنين امر مشتركي، «
به دليل حدوث يا امكان نيست؛ زيرا كه حدوث به دليل مسبوقيت به عدم 

عدمي هستند و و امكان به دليل تساوي نسبت به وجود و عدم، امور 
صالحيت حكم مشترك بودن را ندارند. بنابراين جوهر و عرض در جواز 
رؤيت  به دليل اشتراك وجودي يكسان هستند. از طرف ديگر، خداوند نيز 

، 1، ج1986(رازي، »شودموجود است. در نتيجه خداوند نيز رؤيت مي
  ). 227ص

سالم)بيتاهلاز روايات  ه ا (ع
ه دست مشابه ب هاياستداللل و چندين نقد  نسبت به اين استدال 
  ها قابل تبيين است: آمده و مغالطات موجود در آن

خداوند، نه جسم است و نه «خداوند موجود مادي نيست:  از منظر روايات شيعي، الف)
هاي ). لذا ويژگي104، ص1، ج1407كلينى، »(صورت و نه قابل ترسيم و محدود شدن است

سالم)بيتاهلندارد. از اين روي در روايات موجودات محسوس يا مادي را نيز  ه ا (ع
، دليل رؤيت  

سالم)امام رضالذا جسماني نبودن او دانسته شده است،  ناپذيري خداوند، ه ا (ع
ان در ديدگ«اند: فرموده 

لينى، ك»(و بي جسم توصيف گردد صورتيببدون ديدن شناخته شود و ...  برابرش ناتوانند
  ). 105، ص1، ج1407

پذيري با ساحت عظمت خداوندي در تنافي دانسته ديگر، رؤيت چنين در برخي تعابيرهم
سالم)امام حسن عسكري .شده است ه ا (ع

: انداي به يكي از اصحاب چنين نوشتهدر ضمن مرقومه 

، 1407كلينى، »(كه ديده شودسرور و مواليم و نعمت دهنده بر من و پدرانم! منزّه است از اين«
صوصيات ذاتي خداوند با موجودات مادي و ). به دليل عدم تناسب و سنخيت خ105، ص1ج

به دليل شدت وجودي  ـ پذيري در تناقض با عظمت و جالل خداوندها، رؤيتآن هايويژگي
باشد. در نتيجه طبق اين دسته روايات، رؤيت پذيري خصوصيت موجود مادي مي ـ و تجرد

  توان آن را به خداوند سرايت داد.  است و نمي

ن علم حقيقي نسبت به معلومي پيدا نمايد، احاطه وجودي بر آن در صورتي كه انسا ب)
ه گردد؛ زيرا مشاهده باالترين مرتبيابد و حقيقت ذات معلوم بر عالم يعني انسان منكشف ميمي

كه چنين مطلبي در مورد خداوند ). در حالي141، ص3، ج1383ادراك و شناخت است(مالصدرا، 
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امتناهي و برخوردار از نهايت شدت وجودي است، در صحيح نيست، بدان سبب كه ذات او ن
باشد. احاطه متناهي بر نامتناهي نيز مقابل وجود انسان متناهي و در نهايت شدت ضعيف مي

محال و ممتنع است. زيرا كه الزمه آن نامتناهي گشتن متناهي يا متناهي گشتن نامتناهي است. در 
سالم)كه امام رضااست، چنان نتيجه، رؤيت خداوند نيز صحيح نبوده و باطل ه ا (ع

 بُو قُرَّةدر مناظره با أَ  

او را ببينند، دانش او را احاطه  هاچشماگر «فرمودند:  ـ عالم اهل حديث و از اسالف اشاعرهـ 
سالم)). امام96، ص1، ج1407كليني، »(كرده و معرفت(كامل) حاصل شده است ه ا (ع

در ادامه براي  
) (كليني، 109: طه»(َو ال حيُِيطُوَن ِبِه ِعْلماً «كنند: يز بيان مياين برهان عقلي خود، استشهادي قرآني ن

 شود: علم و ادراك، معناي آيه چنين مي»ِعْلماً «). با توجه به نقش نحويِ تمييز 96، ص1، ج1407

  ). 160، ص2، ج1387يابد(قزوينى، ها، احاطه به ذات الهي نميانسان

ند باشند مانمِثالن دو ماهيت نوعيه هستند كه در بسياري از لوازم و احكام مشترك مي ج)
 -و نه وجود ممكن –). ولي خداوند به دليل وجود واجب 13تا، صدو فرد انساني(طباطبائي، بي

)، از 273تا، صماهيت ندارد، در نتيجه مثل داشتن در مورد خداوند منتفي است(طباطبائي، بي
به واسطه تساوي برخي موجودات در موجوديت و اشتراك در مفهوم وجود(مقدمه  اين روي،

د شود، زيرا خداونها با خداوند در رؤيت  پذيري اثبات نمينخست استدالل اشاعره)، مثليت آن
سالم)ل در مطاوي مناظره امام رضاها نيست. اين استدالآن "مانند"يا  "مثل" ه ا (ع

د با أَبُو قُرَّة وجود دار 
، 1407اند(كليني، رده) ابتناء دارد و حضرت نيز بدان استشهاد ك11شوري:»(َشْي  َكِمْثِلهِ   لَْيَس «يه و بر آ

  ).96، ص1ج

 كيدتأمثل نداشتن خداوند و عدم تسري حكم مخلوق به خالق در روايات ديگري نيز مورد 

سالم)قرار گرفته است، در روايتي وقتي از امام رضا ه ا (ع
ست؟ عرفت چيشود كمترين حد مسؤال مي 

اعتراف به اين است كه خداوندي جز او نيست و او شبيه و نظيري ندارد، «فرمايند: حضرت مي
، 1407كليني، »(باشدقديم و پا برجا است، موجود است و فقدان ندارد و هيچ چيزي مانند او نمي

  ). 133، ص1ج ،1387 ابن بابويه،؛ 86، ص1ج

سالم)امام رضا د) ه ا (ع
كه از آن حضرت در باب  به نامه محمد بن  عُبَيْدبه قلم خود در پاسخ  
 نظراتفاق(عقالء؛ خواه قائالن رؤيت و خواه منكران آن)  نوشتند: همه ،رؤيت سؤال كرده بود

ردد گگردد(زيرا با علم حسي معلوم انسان ميدارند با تحقق رؤيت، علم و شناخت ضروري مي
كه خداوند با چشم رؤيت  شود، معرفت  و محسوسات از جمله بديهيات هستند) و در صورتي

گردد. در اين صورت چنين معرفتي يا ايمان است و و شناخت نسبت به او ضرورتاً حاصل مي
نيست  آيد، ايمانيا ايمان نيست؛ اگر ايمان باشد، شناختي كه در دنيا با دليل عقلي به دست مي
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الزمه اين سخن، نبود انساني مؤمن زيرا چنين ايماني، متضاد با شناخت به واسطه رؤيت است و 
به دليل عدم رؤيت خداوند است(و حال آنكه چنين امري صحيح نيست)، اما  در –در دنيا 

صورتي كه شناختي به واسطه رؤيت، ايمان نباشد (و الزم باشد براي حصول ايمان، همراه رؤيت، 
يد، در آبه دست مي شناخت عقلي نيز به دست آيد) در اين صورت شناختي كه با دليل عقلي

رود[زيرا شناخت توأم با رؤيت در تضاد با شناخت عقلي است و در يك آخرت از بين مي
كه (علم )] در حالي226، ص3،ش، ج1382كنند(مازندرانى، موضوع يا يك شخص اجتماع نمي

 رود، بدين سبب رؤيت خداوندو شناخت عقلي انسان) همراه او در آخرت بوده و از بين نمي

  ).110-109، صص1398 ابن بابويه،؛  97-96، صص1، ج1407با چشم صحيح نيست(كليني، 

ان ها انسشكي نيست كه رؤيت و ديدن هر چيزي شرايطي دارد كه در صورت تحقق آن ح)
تواند آن چيز را در خارج مشاهده نمايد، شرايطي مانند وجود نور، هوا، فاصله اندك و مي

سالم))، بر اين اساس، امام هادي147، ص3، ج1383غيره(مالصدرا،  ه ا (ع
تا زماني كه ميان «اند: فرموده 

شود و در صورت قطع حاصل نميـ نباشد، رؤيت  كه ديد در آن نفوذ كندـ وايي رائي و مرئي ه
  .)450-449، صص2، ج1403؛ طبرسي،  97، ص1، ج1407كليني، »(گرددهوا، رؤيت محقق نمي

به تعبير عالمه مجلسي در صورتي كه رؤيت خداوند امكان داشته باشد، مانند موجودات 
). 335، ص1، ج1404نسان هواء قرار گرفته است(مجلسى، جسماني خواهد بود كه ميان او و ا

ها شبيه در صورت وجود هوا (بين رائي و مرئي) آن«اما در ادامه روايت مذكور آمده است: 
يكديگر خواهند شد؛ زيرا رائي با مرئي در سببي كه موجب رؤيت در آن دو است(يعني 

شبيه (ميان آن دو) الزم خواهد بود برخورداري از هوا) يكسان خواهند بود و در اين حالت ت
؛ طبرسي،  97، ص1، ج1407كليني، »(زيرا اسباب بايد متصل و مرتبط با مسبَّبات خود باشند

  ).450-449، صص2، ج1403

  . بررسي و نقد ادلّه قرآني اشاعره درباره رؤيت الهي2-2

آيات  ؛اندكردهستدالل متكلمان و مفسران اشعري در اثبات رؤيت  الهي به آياتي چند از قرآن ا
سالم)بيتاهلها طرح گرديده و طبق روايات ادعايي آن ه ا    :، نقد و بررسي خواهد شد(ع

  » نَزَْلةً أُخْرى وَ لَقَدْ رَآهُ«آيه استناد اشاعره به  .2-2-1

)اكرم ) پيامبر13النجم: »(نـَْزَلًة ُأْخرى َو َلَقْد َرآهُ «طبق آيه  ه و آ ل اهللا ع )
رده كخويش را رؤيت  پروردگار قبالً 

)، در 2466، ص4، ج1380و براي او بار ديگري نيز چنين امري حاصل گشته است(سورآبادي، 
  ).243، ص28، ج1420نتيجه، متعلق رؤيت  در اين آيه، خداوند است(رازي، 
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سالم)بيتاهلطبق روايات اما  ه ا (ع
، چنين تفسيري با ذيل آيات مورد بحث سازگاري ندارد و 

)( ل كننده اين استدالل هستند. آيات پسين تصريح دارند كه پيامبرآيات بعدي ابطا ه و آ ل اهللا ع
 هانشانه 

ه أَبُو قُرَّة در مناظره با امام رضا .نموده استديده و رؤيت  - و نه ذات او را –و آيات خداوند را  (ع
سالم) ا

كند، حضرت با استفاده از سياق اين آيه در چون به اين آيه براي اثبات رؤيت استدالل مي 
ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما «كه فرمود:  آنجاكند؛ آيات بعد آن چه را ديده تبيين مي«فرمايد: يپاسخ م

))؛ يعني دل محمد11النجم: »(رَأى ه و آ ل اهللا ع )
آن چه را چشمانش ديده بودند دروغ نگفت، در ادامه  

ِت َربِِّه اْلُكْربى َلَقْد رَأى«آن چه را كه ديد خبر داد:  داوند غير از خدا )، آيات خ18النجم: »(ِمْن آ
  ).96، ص1، ج1407(كلينى، »باشندمي

را يد اين مطلب هستند و متعلق رؤيت شايان ذكر است كه احاديث اهل سنت نيز مؤ
 از خداوند و از جمله مخلوقات اينشانهكنند نه ذات الهي. جبرئيل نيز آيه و معرفي مي "جبرئيل"

)اوست. بدين جهت، پيامبر ه و آ ل اهللا ع )
جبرئيل «فرمايند: در مورد آيه مورد بحث مي در پاسخ از سؤالي 

مرواريد و  هايرنگكه شانزده هزار بال داشت و از بالش را در سدرة المنتهي ديدم در حالي
  ).31، ص7، ج1416(ابن حنبل، »گرديدياقوت متصاعد مي

  » أَنْظُرْ إِلَيْكَ... رَبِّ أَرِني«آيه  . استناد اشاعره به2-2-2

 قاَل َلْن َتراين ْيكَ أَْنظُْر ِإلَ  َربِّ أَِرين«دليل ديگر اشاعره براي اثبات رؤيت الهي، استناد به آيه ذيل است: 

َصِعقًا فـََلمَّا  سى َجَعَلُه دَكًّا َو َخرَّ ُمو فـََلمَّا َجتَلَّى َربُُّه لِْلَجَبلِ  َو لِكِن اْنظُْر ِإَىل اْجلََبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمكانَُه َفَسْوَف َتراين
َ َأوَُّل اْلُمْؤِمننيَ  سالم)موسي). در اين آيه، 143االعراف: »(أَفاَق قاَل ُسْبحاَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك َو َأ ه ا (ع

از خداوند  
خداوند نيز رؤيت خويش را متوقف بر استقرار كوه در درخواست رؤيت او را نموده است. 

. استقرار كوه در مكان خويش امري ممكن )727، ص3، ج1371(ميبدي، مكان خويش كرده است
)، 117، ص8، ج1325(جرجاني، است، در نتيجه رؤيت خداوند نيز ممكن بوده و ممتنع نيست

سالم)زيرا در صورت ممتنع بودن آن، موسي ه ا (ع
  نمود. را از خداوند نمي در خواست تحقق آن 

سالم)بيتاهلدر روايات  ه ا (ع
ه ات آيات قرآني بكه از متشابهاستدالل به امثال آيات مذكور ـ  

ه ا و شبهه درخواست رؤيت از جانب موسي ـ آيندحساب مي سالم)(ع
مطرح است، به وجهي صحيح  

سالم)تفسير گرديده و شبهه رؤيت زدوده شده است. امام رضا ه ا (ع
ت در نقد استدالل قرآني امكان رؤي 

سالم)حضرت موسي«اند: الهي فرموده ه ا (ع
دانست كه خداوند متعال با چشم سَر انساني رؤيت مي 

فت گگردد. ولي هنگامي كه خداوند با او سخن گفت و در حالى كه با وى رازگونه سخن ميينم
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سالم)به خود نزديكش ساخت، موسي ه ا (ع
سوي قومش آمد و به آنان از تكلم و مناجات خداوند با  

خود خبر داد، آنان در واكنش به اين رويداد گفتند: در صورتي ايمان خواهند آورد كه كالم 
سالم)د او بشنوند، موسيخداوند را مانن ه ا (ع

آنان را به كوه طور برد و از خداوند خواست كه با او  
سخن بگويد و آنان نيز بشنوند، خداوند با ايشان سخن گفت و قوم نيز شنيدند، آنان گفتند: اگر 
از خداوند بخواهي كه خود را به تو نشان دهد، چنين خواهد شد و تو نيز از كيفيت خداوند ما 

سالم)كه شايسته است شناخته باشيم، موسيا او را چنانرا آگاه ساز ت ه ا (ع
اوند فرمود: اي قوم من! خد 

 بابويه، ابنشود(هايش شناخته ميشود و كيفيتي ندارد، خداوند تنها با نشانهبا چشم ديده نمي

(عليه )، در نتيجه، سؤال موسي200-199، صص1، ج1378؛ همو،  222-221، صص1398ج
  با چشم نيست. دليل ممكن بودن رؤيت الهي  السالم)

سالم)استدالل ديگر امام رضا ه ا (ع
در نفي درخواست رؤيت الهي با چشم اين است كه هر چند  

استقرار كوه في نفسه امري ممكن است ولي اين آيه، رؤيت  الهي را مشروط به استقرار آن در 
اگر كوه بر جاى خود «داند كه در اين صورت امري محال و ممتنع است: حال تجلي الهي مي

). 122، ص1398 ابن بابويه،»(كه كوه متالشي گرديدديد) در حاليگرفت، (خداوند را ميقرار مي

سالم)در روايت ديگري كه صدوق از امام علي ه ا (ع
نقل كرده است، حضرت نيز به اين استدالل اشاره  

خداوند سبحان برخي آياتش را نمايان ساخت و خداوندگار ما براي كوه تجلي «فرموده است: 
ستقرار ). بنابراين، امكان ا263، ص1398 ابن بابويه،»(كرد و كوه تكه تكه گرديد و متالشي شد

  باشد.  في نفسه كوه در اين آيه مقصود نيست بلكه هنگام تجلي خداوند مورد نظر مي

  . بررسي و نقد ادلّه حديثي اشاعره درباره رؤيت الهي2-3

نقلي متفكران اشعري در اثبات رؤيت  پذيري خداوند، استناد و استشهاد  هاياستداللقسمت دوم 
)به احاديث نبوي ه و آ ل اهللا ع از وقوع يا امكان چنين امري خبر داده شده است،  هااست كه در آن (

  روايات آنان به چهار دسته قابل تقسيم است:

  روايات ترسيم كننده شكل براي خداونددسته اول:  .2-3-1

؛ قتاده از عكرمه از ابن اندكردهداوند قيافه و شكل خاصي را گزارش ي روايات براي خدر برخ
)عباس نقل كرده كه پيامبر ه و آ ل اهللا ع )

پروردگارم را با موي فر و بدون ريش در لباسي سبز : «فرمود 
  ).593، ص1ق، ج1382؛ ذهبي،  190، ص4ق، ج1409(ابن عدي، »ديدم
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سالم)بيتاهل ه ا (ع
كند كه يعقوب شيخ صدوق روايت مي .اندكردهاين روايات را رد  صريحاً 

سالم)اج به امام صادقسرّ ه ا (ع
خداوند صورتي چون  اندكردهادعا برخي از اصحاب ما «دارد: عرضه مي 

گويند خداوند به شكل فردي بدون ريش و موي مُجَعَّد و كوتاهي انسان دارد و برخي ديگر مي
سالم)را دارا است؛ امام ه ا (ع

 پاك و منزّه است«به سجده افتاد سپس سرش را باال گرفت و فرمود:  

گيرد، نزاييده خداوندي كه چيزى همانند او نيست و ديدگان او را درنيابند و دانش او را فرا ن
باشد و زاده نشده است؛ چرا كه شبيه كسي خواهد بود كه است؛ چرا كه فرزند شبيه پدرش مي

ا صفت مخلوقات ر كهنياقبل از خود است و هيچ كسي همتاي او نيست؛ بلندمرتبه است از 
  . )104-103، صص1398ج ابن بابويه،»(داشته باشد

اي تفكر دار -عامه تأثيرشايد تحت  -از شيعيان از سؤال يعقوب سرّاج پيدا است كه برخي 
سالم)جسمانيت خداوند بودند و فرموده امام ه ا (ع

هايي است كه چنين باورهايي ناظر به همه جريان 
  كنند.مخلوقاتش توصيف مياند و نيز ردّ تمام احاديثي است كه خداوند را چون داشته

  قيامتروايات دالّ بر رؤيت خداوند در دسته دوم:  .2-3-2

كنند و ميد را مانند ماه شب چهاردهم رؤيت ها در قيامت خداوناشاعره بر آنند كه انسان
)اي احاديث نبوي). مستند آنان پاره192، ص4، ج1409بينند(تفتازاني، مي ه و آ ل اهللا ع )

ره هستند، ابوهري 
ل يامبرپبينيم؛ مردم گفتند: اي رسول خدا! آيا ما پروردگارمان را روز قيامت مي«نقل كرده است:  )

( ه و آ اهللا ع
فرمود: آيا در ماه شب چهارده كه در مقابلش ابري نيست ترديد داريد؟ گفتند: خير اي  

رسول خدا! فرمود: آيا در خورشيد كه در مقابلش ابري نيست ترديد داريد؟ گفتند: خير، فرمود: 
  ).195، ص1، ج1410بخاري، »(بينيداو را چنين مي

اهل بهشت پروردگارشان : «اندكردهبهشت نقل همچنين رواياتي در باب رؤيت خداوند در 
. مقاتل )239، ص8، ج1371(ميبدي، »كنندرا هر روز جمعه در تخت آغشته به كافور زيارت مي

هبن سليمان اين حديث را بدون استناد به پيامبر ل اهللا ع ) ( و آ
َ   نِّ «در تفسير خود ذيل آيه   ْن ِعنِد ْعَمًة مِّ

  ). 115، ص 4، ج1423) آورده است(مقاتل، 35(القمر:  »َكَذاِلَك َجنزِى َمن َشَكر

  در نقد اين روايات بايد گفت كه:

سالم)بيتاهل الف) ه ا السالم اند؛ عبدگونه روايات را نقد و مفهوم صحيح آن را بيان داشته، اين(ع
سالم)بن صالح(ابوصلت) هروي به امام رضا ه ا (ع

نظر شما درباره حديثي كه اهل «دارد: عرضه مي 
  چيست؟ » كنندمؤمنان در بهشت پروردگارشان را زيارت مي«كنند: حديث روايت مي
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سالم)امام ه ا (ع
)رتبه و واال، پيامبرش محمداي اباصلت! خداوند بلند م«فرمود:   ه و آ ل اهللا ع )

ا بر همه ر 
مخلوقاتش اعم از پيامبران و فرشتگان برتري داد و طاعتش را طاعت خود و پيرويش را پيروي 

: و )80ساء:الن»(َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اهللََّ «از خود و مالقاتش را مالقات خود قرار داد و فرمود: 
ا يُباِيُعوَن اهللََّ َيُد اهللَِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم  ِإنَّ الَِّذيَن «فرمود:    .)10الفتح:»(يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

)رسول خدا همچنين ه و آ ل اهللا ع )
هر كس من را در حياتم يا بعد از وفاتم زيارت كند، «فرمود:  

)؛ جايگاه پيامبر»خداوند را زيارت كرده است ه و آ ل اهللا ع )
در بهشت برترين جايگاه است، پس هر كس  

  ».اهش زيارت كند، خداوند بلند مرتبه و واال را زيارت كرده استاو را در جايگ

)عبدالسالم گويد، گفتم: اي پسر رسول خدا ه و آ ل اهللا ع )
معناي اين روايت كه اهل حديث نقل  

سالم)ت؟ امامديدن چهره خداوند است، چيس» َال ِإَله ِإالَّ اهللَّ «: ثواب اندكرده ه ا (ع
ت! فرمود: اي اباصل 

توصيف كند، كافر شده است؛ چهره خداوند انبيا و  هاچهرهن چو ايچهرهكس خداوند را به هر
باشند، كساني كه به وسيله آنان به خداوند و دين و معرفتش توجه او مي هايحجترسوالن و 

] هر چه بر [زمين«)؛ 27-26الرحمن:»(َوْجهُ َربِّكَ  ُكلُّ َمْن َعَلْيها فاٍن َو يـَْبقى«شود و خداوند فرموده: مي

 ُكلُّ «شونده است و ذاتِ باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند و فرموده: فانىاست 

است؛ بنابراين نگاه به انبيا  نابود شوندهجز ذات او همه چيز «)؛ 88(القصص:»ِإالَّ َوْجَههُ  ٍء هاِلكٌ َشْي 
 »باشدمت ميثوابي سترگ براي مؤمنان در روز قيا شانيهاگاهيجااو در  هايحجتو رسوالن و 

  ). 118-117، صص1398 ابن بابويه،(

سالم)در اين روايت امام ه ا هاي او تبيين كرده است و روايات ، وجه خداوند را به انبيا و حجت(ع
نفي  ـ كنندكه مالقات جسماني ذات باري تعالي را القا ميـ مورد استناد در تفسير آيات وجه 

      		داند. ها را برساخته ميكرده و آن

طبق روايات شيعي، الزمه ديدن خداوند خواه در دنيا و خواه در بهشت، مخلوق بودن  ب)
سالم)كه در نوبتي معاوية بن وهب از امام صادقاو و نيازمنديش به خالق است، چنان ه ا (ع

ه دربار 
فرمايد: اگر مؤمن بتواند پروردگارش كند، حضرت ميروايات رؤيت خداوند در بهشت سؤال مي

نيا] با چشم سر ببيند، در اين صورت ديدن و رؤيت سوي او روانه شده است را [در بهشت يا د
  ). 261-260، صص1401و چنين كسي مخلوق و حادث است(خزاز رازي، 

هاز باب تشبيه معقول به محسوس در امتناع رؤيت خداوند با چشم از امام صادق ج) سالم) (ع ا
 

ي جزئي از هفتاد جزء نور خورشيد يك جزء از هفتاد جزء نور كرسي است و كرس«نقل است: 
عرش است و عرش جزئي از هفتاد جزء نور حجاب است و حجاب جزئي از هفتاد جزء نور 
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گويند بدون واسطه به خورشيد ستر است، مدعيان رؤيت خداوند با چشم، اگر راست مي
  ). 98، ص1، ج1407كليني، »(بنگرند

عي ست؛ زيرا طبق روايات شياين استدالل حضرت دليل بر جسماني بودن كرسي و عرش ني
). با اين تفاوت 45-44، صص1414 ابن بابويه،باشند(خداوند مي» علم«كرسي و عرش، همان 

هر دو ناظر بر علم فعلي و تدبير الهي  ذلكمعفراتر از كرسي بوده و  ايمرتبهكه عرش نيز 
ضرت از باب ح ).158، ص12، ج1378؛ جوادي آملي،  339، ص2، ج1417باشند(طباطبايي، مي

ديدن  خواند بفرمايند كه وقتي انسان توانائيتشبيه معقول به محسوس به اقتضاي فهم مخاطب مي
مستقيم نور خورشيد را كه جزئي كوچك از مجموعه آفريده شدگان و تحت تدبير و علم الهي 

اين « :تواند خداوند را ببيند. عالمه مجلسي در تبيين روايت نوشته استاست ندارد، چگونه مي
[مانند چشم] به دليل محدوديت و ضعف، محال  نمايد كه قواي جسماني انسانحديث داللت مي

  ). 44، ص4، ج1403(مجلسى، »است خداوند را ادراك و رؤيت نمايند

  روايات دالّ بر رؤيت خداوند در خوابدسته سوم:  .2-3-3

از جمله ابن عباس از  .اندكردهاهل حديث روايات فراواني درباره رؤيت خداوند در خواب نقل 
)رسول خدا ه و آ ل اهللا ع )

پروردگارم شب در بهترين صورت نزد من آمد؛ (ابن : «كه نقل كرده است 
)كنم پيامبرعباس) گويد: گمان مي ه و آ ل اهللا ع )

). 44، ص5، ج1403ترمذي، »(فرمود: در خواب آمد... 

من  ازي كه برشب براي نماز برخاستم و وضو ساختم و نم«... نيز از ايشان نقل شده است كه: 
مقدر بود، انجام دادم، در هنگام نماز خواب بر من چيره شد؛ ناگهان خداوند بلند مرتبه را در 

  ). 46، ص5، ج1403ترمذي، »(بهترين صورت ديدم...

بر  عالمان«اند: علمي اشاعره مدعي شده ل روايات است كه برخي از بزرگانبر پايه اين قبي
تا، ؛ ابن حجر، بي 25، ص15ق، ج1407نووي، »(ماع دارندجواز رؤيت خداوند و صحت آن اج

؛ احمد بن اندكردهخداوند را در خواب مالقات  اندشدهمدعي  اعره) و برخي اش342، ص 12ج
) از جمله اين 159، ص11ق، ج1397) و ابوحامد غزالي(أميني، 277ق، ص14141حنبل(نووي، 
  افراد هستند.

سالم)(ع بيتاهلاما بايد گفت كه  ه ا
ق نقل شيخ صدو .اندي بودن اين روايات را نماياندهساختگ 

سالم)كند كه ابراهيم كرخي به امام صادقمي ه ا (ع
كسي پروردگارش را در خواب «دارد: عرضه مي 

سالم)ببيند، حكمش چيست؟ امام ه ا (ع
فرمود: او كسي است كه دين ندارد؛ خداوند بلند مرتبه و واال  



  1398ستان پاييز و زم، )25ياپي(پ اولشمارة هم، سيزدسال                         96 

، 1376 ابن بابويه،( »شودآخرت ديده نمي نه در دنيا و نه درنه در خواب و نه در بيداري، 
  ). 610ص

شايد مراد اين است كه او در آن رؤيا دروغ «نويسد: عالمه مجلسي در شرح حديث مي
گويد يا چون مجسمه گرا است بر او وانمود گرديد يا اين رؤيا از جانب شيطان است و بيان مي

، 4، ج1403(مجلسي، »د استاين سخن داللت دارد چنين شخصي به جسمانيت خداوند معتق
). سخن امام32ص

سالم) ه ا (ع
خداوند در ميان اهل حديث  ناظر به اخباري است كه درخصوص رؤيت 

    د.باشرايج مي - اسالف اشاعره - عامه

)( روايات دالّ بر رؤيت اختصاصي خداوند بر پيامبر اكرم دسته چهارم: .2-3-4 ه و آ   ل اهللا ع

)اسالم نسبت به پيامبررؤيت الهي را از اختصاصات الهي رواياتي هستند كه  ه و آ ل اهللا ع )
اند. انستهد 

سالم)خداوند كالم را براي موسي: «اندكردهاهل حديث از ابن عباس نقل  ه ا ه (، خلّت را براي ابراهيم(ع ع

سالم) ا
)و رؤيت را براي محمد  ه و آ ل اهللا ع )

)، در روايت مشابهي 286، ص11ق، ج1404طبراني، »(قرار داد 
سالم)نِ ابراهيمكنيد دوستي خداوند از آآيا تعجب مي«اند: گزارش شده كرده ه ا ا ، سخن گفتن ب(ع

سالم)خداوند از آنِ موسي ه ا (ع
)و رؤيت خداوند را از آنِ محمد  ه و آ ل اهللا ع )

، 6، ج1411قرار داد(نسائى،  
  .)472ص

سالم)بيتاهلدر روايات  نيز اين استدالل ه ا (ع
 رينتمهم .مورد نقد قرار گرفته است صريحاً 

سالم)روايات در اين خصوص مربوط به مناظره ميان ابوقرّه و امام رضا ه ا (ع
سالست، وي از اماما  ه ا م)(ع

 

)درباره روايات رؤيت خداوند به وسيله پيامبر ه و آ ل اهللا ع ت شده براي ما رواي«گويد: سؤال كرده و مي(
سالم)كالم را براي موسي«است خداوند رؤيت و كالم را ميان دو پيامبر تقسيم كرد:  ه ا (ع

يت را و رؤ 
)براي محمد ه و آ ل اهللا ع )

  .»قرار داد 

سالم)رضاحضرت  ه ا (ع
بر آياتي چند از قرآن عرضه داشته و  در مواجه با اين روايت، ابتدا آن را 

اگر اين روايات صحيح باشد، در اين صورت چه كسي از جانب خداوند به جن و «فرمايد: مي
لَْيَس َكِمْثِلِه «)،110طه: »(ِبِه ِعْلماً  ال حيُِيطُونَ «)، 103االنعام : »(ال ُتْدرُِكُه اْألَْبصاُر «انس رسانده كه: 

ل اهللا ا محمد)، آي11الشوري: »(ءٌ َشْي  )( ه و آ ع
  اين را نگفته است؟  

  ابوقره گفت: بله.

سالم)امام ه ا (ع
دهد كه از جانب آيد و به آنان خبر ميفرمود: چگونه مردي به سوي همه خلق مي 

، »ال ُتْدرُِكُه اْألَْبصاُر «گويد: كند و ميخدا آمده است و آنان را به سوي خدا به امر خدا دعوت مي
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ن او را گويد: من او را با چشمم ديدم و دانش م؛ سپس مي»ءٌ ْيَس َكِمْثِلِه َشْي لَ «، »ِبِه ِعْلماً  ال حيُِيطُونَ «
كنيد؟ زنديقان نتوانستند چنين سخني را بر او احاطه كرد و او به صورت بشر است؛ آيا حيا نمي
  .»كندآورد سپس خالف آن را عمل مينسبت دهند و بگويند: از جانب خدا چيزي مي

سالم)ه امامدر ادامه ابوقرّه ب ه ا (ع
سالم)كني؟ امامگويد: آيا روايات را تكذيب ميمي  ه ا (ع

عيار به دو م 
قرآن و اجماع در پذيرش روايات مربوط به معارف اشاره كرده با استناد به آيات قرآن و عرضه 

ذا داند، لاحاديث عامه را برساخته مي گونهنيااز اجماع مسلمانان  گيريبهرهها و با روايات به آن
فرمايد: اگر روايات مخالف باشد با قرآن و اجماع مسلمانان كه بر عدم احاطه علمي يدر ادامه م

ابن ؛ 96، ص1، ج1407كنم(كلينى، يب ميباشد، تكذها و مثليت خداوند مبني ميو ديدن چشم
  ). 112-111، صص1398 بابويه،

سالم)بيتاهل. بررسي و نقد ادلّه معتزله درباره امتناع رؤيت الهي مبتني بر روايات 3 ه ا (ع
   

در مقابل اشاعره كه قائل به رؤيت الهي با چشم سَر هستند، اكثر معتزله بر آن هستند كه رؤيت 
ر ها بها در اين خصوص، فقط قرآني است كه به بررسي نقادانه آنخداوند ممتنع است. ادله آن

  شود:پايه روايات شيعي پرداخته مي

  اره امتناع رؤيت الهي. بررسي و نقد ادلّه قرآني معتزله درب3-1

اند، معتزله براي تبيين ديدگاه خود درباره رؤيت خداوند به آياتي چند از قرآن استشهاد كرده
  آيد: به تفصيل ذيل تحليل مي دگاهشانيدها و نقد آيات مورد استناد آن

  »ال تُدْرِكُهُ اْلأَْبصارُ...«آيه  . استناد معتزله به3-1-1

) در مقام مدح و ستايش است و بر اساس آن، 103االنعام: »(ْبصاُر َو ُهَو يُْدرُِك اْألَْبصاَر ال ُتْدرُِكهُ اْألَ «آيه 
شود، لذا اثبات رؤيت ذات خداوند، مستلزم نقص او رؤيت ذات خداوند نفي مي

). به بيان ديگر در اين آيه، نفي رؤيت خداوند با چشم 156، ص1422باشد(عبدالجبار، مي
ذلك )، مع255تا، صكند(عبدالجبار، بيوقوع آن را در هر زمان و مكاني نفي ميعموميت دارد و 

َأ ملَْ «رؤيت به معناي علم صحيح است و در آيات قرآن نيز در اين معنا به كار رفته است، مانند: 
َِْصحاِب اْلِفيلِ  ت وارده درباره روايا لذا )،181، ص1422(عبدالجبار،  ،)1الفيل:»(تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك 

، 1405به همان معناي علم خواهند بود(جصاص،  - تدر صورت صحّ - رؤيت خداوند نيز
  ).    170، ص4ج
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سالم)بيتاهلكه گذشت طبق روايات نچنا ه ا (ع
، رؤيت خداوند با چشمان ظاهري محال است، 

يح زيرا الزمه آن، مادي و جسماني بودن خداوند است، مع ذلك رؤيت به معناي علم نيز صح
سالم)نخواهد بود. در روايتي امام رضا ه ا (ع

لي يابند واوهام او را در نمى«با استدالل به آيه فرمودند:  
)، 113-112، صص1398 ابن بابويه،(»َو ُهَو يُْدرُِك اْألَْوَهام فـَُهَو َال تُْدرُِكُه اْألَْوَهامُ « يابداو اوهام را در مى

هني آميخته است و از پس پرده مفهوم و زيرا اين نوع رؤيت با شك و ترديد و خطورات ذ
  ).280، ص1389آيد(جوادي آملي، حجاب ابرگونه معناي ذهني پديد مي

سالم)بر اساس روايات ائمه ه ا ند قابل اثبات است، رؤيت قلبي ، تنها رؤيتي كه براي خداو(ع
سالم)ابوبصير از امام صادق ديگر در نوبتي .باشدمي ه ا (ع

ت مكند كه آيا مؤمنان در روز قياسؤال مي 
ت با ... البته رؤي اند... حتي او را در دنيا قبل از قيامت ديده بينند؟ حضرت فرمود: بلهخدا را مي

قلب است و رؤيت با قلب مانند رؤيت خداوند با چشم نيست، زيرا رؤيت با چشم مستلزم 
 بابويه،بن اتشبيه است و خداوند متعال منّزه از آن است توصيف تشبيه كنندگان و كافران است(

  ). 117، ص1398

رواياتي از قبيل اين روايت از اصل شهود و ديدار الهي كه منظور آن شهود و ديدار با قلب 
). ظاهر اين روايت داللت دارد كه مراد از 591، ص2، ج1386دهد(جوادي آملي، است، خبر مي

ؤيت كه مراد از آن رانچنگونه رؤيت، اعتقاد و ايمان قلبي به دست آمده با استدالل نيست، هماين
 حسي چشمي نيست. حقيقت رؤيت ثابت است و آن همان مشاهده علميِ بدون استدالل فكري

  ). 264-263، صص8، ج1417(رؤيت قلبي) است(طباطبايي، 

اند، رؤيت به نوشته - ت دانان و مفسرانكه لغچنان -آن، رؤيت به معناي علم افزون بر 
، (جوهري »َرَأى زيدًا عاملاً «شود: طور كه گفته ميگردد، همانميمعناي علم، متعدي به دو مفعول 

  ).224، ص28، ج1420؛ رازي، 291، ص14، ج1414؛ ابن منظور، 2347، ص6، ج1376

  »َو لِكنِ... لَنْ تَراني«آيه  . استناد معتزله به3-1-2

االعراف: »(َسْوَف َتراينِإَىل اْجلََبِل فَِإِن اْسَتَقرَّ َمكانَهُ فَ َو لِكِن اْنظُْر  َلْن َتراين«خي از معتزله با استدالل به آيه بر
شود، زيرا رؤيت خداوند تعليق به استقرار كوه در اند كه خداوند با چشم ديده نمي) نوشته143

)، لذا رؤيت 161، ص4، ج1962مكان خويش و سپس متالشي شدن آن گرديده است(عبدالجبار، 
  ). 176، ص1422علم است (عبدالجبار، در اين آيه به معناي 

سالم)بيتاهلروايات وارده از بايد گفت كه  ه ا (ع
، ناقد اين برداشت از آيه هستند؛ اين روايات از 

اند اما از سوي ديگر، به هيچ روي سخن از رؤيت علمي به سويي رؤيت با چشم را نقد كرده
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اند؛ هن و براي خداوند اثبات نموداند و نقطه مقابل رؤيت چشمي را رؤيت قلبي تبييميان نياورده
سالم)از امام صادق ه ا (ع

روايت شده است كه رؤيت خداوند به دو صورت است: رؤيت چشمي و  
رؤيت قلبي؛ اگر مراد از رؤيت خداوند، رؤيت قلبي باشد، درست و اگر مراد، رؤيت چشمي 

)كه رسول خداباشد، به خداوند و آياتش كفر ورزيده است، چنان ه و آ ل اهللا ع )
س : هر كفرموده است 

است:  كه خداوند فرموده اندنشنيده... آيا اينان  خداوند را به خلقش تشبيه كند، كفر ورزيده است
 )؛143(االعراف: »هُ لِْلَجَبِل َجَعَلهُ دَكًّاَفَسْوَف َتراِين فـََلمَّا َجتَلَّى َربُّ  َلْن َتراِين َو لِكِن اْنظُْر ِإَىل اْجلََبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمكانَهُ «

هرگز مرا (در دنيا به چنين رؤيتى) نخواهى ديد و لكن به سوى اين كوه بنگر، اگر در جاى «
خود ثابت ماند تو هم مرا خواهى ديد. پس چون پروردگارش بر كوه تجلّى كرد آن را خرد و 

  ). 261-260، صص1401خزاز رازي، »(غبار كرد

سالم)امام علي ه ا (ع
سالم)(فرمودند كه خداوند به موسي» َتراينَلْن «ضمن روايتي بلند درباره خطاب   ه ا  ع

كه از اين دنيا رحلت كني و مرا در عالم هشدار داده كه مرا هرگز در دنيا نخواهي ديد تا اين
آخرت ببيني ولي اگر خواهان ديدن من در اين دنيا هستي، به سوى اين كوه بنگر، اگر در جاى 

  ).263-262، صص1398 ابن بابويه،خود ثابت ماند تو هم مرا خواهى ديد(

  نويسد: عالمه طباطبايي پس از گزارش اين دو روايت در تفسيرش، مي

سالم)، درخواست موسياوالً« ه ا (ع
براي رؤيت قلبي بوده و نه رؤيت چشمي كه  

بر هر شكل آن محال است و كسي كه كليم اهللا است، برتر از آن است كه 
، اًثانيديهي است. از خداوند امري را بخواهد كه تنزه ساحت ربوبي از آن ب

خواه اثبات و -اين آيه به طور كل هيچ ربطي به رؤيت چشمي و حسي
سالم)خواه نفي، خواه درخواست موسي ه ا (ع

ندارد، مدار  -و خواه پاسخ خداوند 
سخن در اين آيه، رؤيت در معناي ديگري است و آن همان رؤيت قلبي 

سالم)بيتاهلاست كه در روايات بدان اشاره شده است، روايات  ه ا (ع
 يژهوبهو  

سالم)روايات امام علي ه ا (ع
سالم)رضاو امام   ه ا (ع

آكنده از مطالبي درباره تجلي خداوند  
 باشد، از دو و رؤيت قلبي است، دليلي ندارد رؤيت در آيه، رؤيت چشمي

سالم)شود كه درخواست موسيروايت ياد شده استفاده مي ه ا (ع
 را در خصوص 

هد شد، روايات رؤيت قلبي در دنيا، اجابت نشد اما در آخرت اجابت خوا
سالم)بيتاهلاين امر از طريق  ه ا (ع

باشد، از جمله روايت در حد استفاضه مي 
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كند و آنان در هر جمعه شده است كه خداوند براي بهشتيان تجلي مي
  ).258-256، صص8، ج1417(طباطبايي، »زيارتي دارند

سالم)بيتاهل. تبيين ديدگاه صحيح درباره رؤيت الهي در روايات 4 ه ا (ع
  

سالم)يتباهلشگرف آن در فهم و تفسير آيات قرآن،  تأثيركالمي مسأله رؤيت و  نظر به اهميت ه ا (ع
 

بطالن  عالوه بر -يا ابتداءً يا در پي سؤاالت اصحاب و يا عالمان عامه، به تبيين ديدگاه صحيح 
كه گذشت اشاعره رؤيت اند. چناندر زمينه رؤيت الهي پرداخته -هاي كالميدو نظريه جريان

و اغلب معتزله به امتناع  )292، ص1400(اشعري، دانستدچشمان انساني محقق ميخداوند را با 
اند(عبدالجبار، ) و رؤيت علمي را پذيرفته255،صتارؤيت عيني باورمند بوده(عبدالجبار، بي

سالم)بيتاهل)، اما 190، ص1971 ه ا (ع
  اند.به جامعه اسالمي عرضه كرده ديدگاهي غير آن را 

سالم)امام رضا ه ا (ع
اند: ددرباره توحيد شناسانده و يكي از آن سه را صحيح مي سه رويكرد را 

مردم در توحيد سه مذهب دارند: اثبات با تشبيه، نفي و اثبات بدون تشبيه؛ عقيده مذهب اثبات «
-100، صص1398 ابن بابويه،(با تشبيه و نفي، باطل هستند. باور صحيح، اثبات بدون تشبيه است

ن شده است(كليني، اول، تشبيه و رويكرد دوم، تعطيل عنوا). در روايات ديگر، رويكرد 101
  ).107، ص1398 ابن بابويه،؛ 82، ص1، ج1407

باشد به اين معنا كه صفات ثبوتيه به مراد از مذهب نفي، نفي معاني صفات از خداوند مي
گفته شود قادر يعني عاجز نيست و عالم يعني جاهل نيست، معتزله  مثالًضد خود ارجاع شود 

بر اين باور هستند، اما مراد از مذهب تشبيه اين است كه خداوند به غير خود تشبيه شود به اين 
ي، باشد(طباطبايمعنا كه براي او صفتي اثبات شود كه همان معناي محدودي را دارد كه در ما مي

به  . معتقداناندبودهها اشاعره بر اين باور ) كه اهل حديث و پس از آن42-41، صص7، ج1417
معرفت تشبيهي خدا را در حد ممكنات تنزل داده و معتقدند كه نه تنها ذات و صفات ذاتي خدا 

توان خدا را در قيامت با همين چشم ظاهري قابل شناخت حصولي و حضوري است بلكه مي
اند، حد رؤيت كرد. پيروان مذهب تعطيل، راه هرگونه معرفتي را نسبت به خدا مسدود كرده

سالم)ديدگاه، عقيده اماميه است كه در حديث امام رضاوسط اين دو  ه ا (ع
بدان اشاره گرديده بود  

الزم به ذكر است كه مسئله تعطيل و تشبيه همانند البته ). 43-41، صص1383(جوادي آملي، 
مسئله جبر و تفويض نيست كه حدّ مياني داشته باشد و اراده و اختيار و كار انسان در همان حد 

زيرا خداوند و اوصاف ذاتي او نامتناهي است و موجود نامحدود بين دو چيز مياني قرار بگيرد؛ 
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گردد؛ يعني نه تنها از دو جهت محدود نيست كه به هيچ چيزي محدود نميشود، چنانواقع نمي
  ).281، ص1383بلكه از يك جهت نيز متناهي نخواهد بود(جوادي آملي، 

ي كه اخبارآنپس از ـ  متعدد در شيعهمحدث پرتالش و مؤلف جوامع روايي ـ  شيخ صدوق
سالم)بيتاهلرا كه راويان و ياران  ه ا (ع

داند، نوشته است: اند، صحيح ميدر باب رؤيت گرد آورده 
ون قرآن مها مشابه مضكند، مضمون آناين روايات را تنها تكذيب كننده حق يا جاهل رد مي«

ابن (»كندده و توحيد را اثبات مياست، مفاد هر يك از اين اخبار، تشبيه و تعطيل را نفي كر
  ).120-119، صص1398 بابويه،

سالم)بيتدر روايات اهل ه ا (ع
ديدن خدا با چشم به طور مطلق نفي شده ولي رؤيت با چشم  

)باطني كه همان شهود قلب است، براي برخي اولياي دين چون پيامبر ه و آ ل اهللا ع )
س نو امير مؤمنا  ه ا الم)(ع

 

  ).268، ص1383ده است(جوادي آملي، اثبات ش

سالم)مونه از امام رضابراي ن ه ا (ع
سالم)و امام حسن عسكري  ه ا (ع

اري خداوند به مقد كه نقل شده است 
و  95، صص1ج ،1407داشت، نور عظمت خود در قلب رسولش نماياند(كلينى، كه دوست مي

سالم)). از امام صادق98 ه ا (ع
سالم)عالمي يهودي نزد اميرمؤمنان«نقل شده است:  نيز  ه ا (ع

 حاضر گرديد و 

اي؟ حضرت فرمود: واي يا خداوندگارت را به هنگام عبادتش ديدهعرضه داشت: يا اميرمؤمنان! آ
ها كنم، گفت: چطور او را ديدي؟ فرمود: واي بر تو! چشمبر تو! من خدايي را كه نبينم بندگي نمي

، 1، ج1407كليني، »(بينندها هستند كه با حقيقت ايمان او را مييابند، اين قلباو را در نمي
  ).98ص

سالم)ي، امام صادقدر روايت ديگر ه ا (ع
)گاه كه رسول خدافرمايد: آنمي  ه و آ ل اهللا ع )

، به معراج رفت 
من آشكارم و چيزي از من آشكارتر نيست و من «خداوند در معرفي خود به رسولش فرمود: 

). براي هر قلب پيراسته از 514، ص1ق، ج1404تر از من نيست(صفار، پنهانم و چيزي نهان
گانه خداوند از ر چيزي قابل ديدن است و از حواس پنجآلودگي و شبهه، خداوند آشكارتر از ه

  تر است.هر پنهاني، نهان

سالم)روايت شده است كه شخصي به امام رضا التوحيددر كتاب  ه ا (ع
ا دارد كه چرعرضه مي 

خداوند از بندگانش پنهان است، حضرت فرمودند: پوشيدگي به دليل فزوني گناهان آنان است، 
 بينند،براي او هيچ چيز در شب و روز پنهان نيست، آن شخص گفت: چرا ديدگان او را نمي

ها با ديدگان قابل رؤيت هستند ولي خلوقات است، آنكه تفاوت ميان او و مفرمود: براي اين
ابن خداوند منّزه از آن است كه چشم او را دريابد يا وهم بر او احاطه يابد يا در عقل بگنجد(

  ). 252، ص1398 بابويه،
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سالم)جمله اول امام ه ا (ع
كه پوشيدگي خداوند را به دليل گناهان دانسته است، ناظر بر نقد معتزله  

و  كه قلب–دانسته و گناه را  -و نه با علم و عقل -ند را قابل رؤيت با قلباست، چرا كه خداو
توان فهميد كه عامل اختفاي خداوند بيان فرموده است، مي -سازدجان آدمي تيره و تار مي

ه خداوند با قلب و جان قابل رؤيت است و بايد حجاب گناه را از قلب زدود. جمله دوم امام (ع
سالم) ا

ناظر بر نقد اشاعره در امكان رؤيت » است كه چشم او را دريابد... خداوند منّزه از آن: «
جسماني خداوند است كه سخن در اين خصوص به تفصيل گذشت. بنابراين در اين روايت پس 

سالم)شود، اماماز آنكه رؤيت ظاهري سلب شده و سخن از رؤيت غيبي مطرح مي ه ا (ع
ل در پاسخ سائ 

كند گناه را مانع از مشاهده دانسته است(جوادي ل ميكه دليل نديدن (شهود باطني) خدا را سؤا
  ).423، ص2، ج1387آملي، 

توان گفت كه مقصود از قلب در اين گونه روايات، روح و نفس بر اساس آيات قرآني مي
ناطقه انساني است؛ زيرا كه قرآن در موارد بسياري تفكر، تعقل، حب و بغض را به قلب انساني 

ه صدور اين گونه ادراكات و افعال از عضوي مادي مانند قلب صنوبري كدهد، در حالينسبت مي
  ). 224-223، صص2، ج1417محال است(طباطبايي، 

از اين جهت بايد بيان گفت كه مقصود از قلب در روايات و احاديث رؤيت، نفس ناطقه و 
ان كه جريروح انساني است. اگر مقصود از قلب در اين گونه روايات، عضو مادي انساني باشد 

خون در بدن انساني از وظائف او است، ديدگاه شيعي به نظريه اشاعره بازگشت خواهد نمود. 
و در دانستند كه هر دالبته با اين تفاوت كه اشاعره رؤيت خداوند را با چشم و شيعه با قلب مي

 نينموجود در روايات شيعي، با چ هاياستداللكه ند. در حاليبودن مشترك مادي و جسماني

  امري ناسازگار و در تناقض است. 

سالم)بيتاهلبنابراين در فرهنگ قرآن و روايات  ه ا (ع
 هاي كمال يافته، نوعي رؤيتبراي انسان 

ثابت شده است كه نه در حدّ طبيعت با چشم سر، و نه در حد مثال با چشم خيال و نه در حد 
آاليش مادي و  هرگونهه از عقل با مفهوم ذهني ميسّر است؛ بلكه در سويداي دل با شهود منزّ

مثالي و مفهومي است. شهود قلبي از علم حصولي و ادراكات حسّي جدا است. اگر در متون 
جوادي »(مقدس ديني، سخن از لقا و نظر و رؤيت خدا مطرح است، مقصود همين قسم است

ز ) كه به جهت مبالغه در ظهور از آن، به رؤيت تعبير شده است و هرگ260، ص1383آملي، 
، 1393مراد از آن، رؤيت با حواس ظاهر يا رؤيت با تفكر و تعقل و استدالل نيست(رستمي، 

سالم)بيتاهلروايات  يبندجمعدر  توحيد سنگگران). صدوق در كتاب 91ص ه ا (ع
 و آياتي چون 

) كه از رؤيت الهي سخن 22ق: »(َلَقْد ُكْنَت ِيف َغْفَلٍة ِمْن هذا َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك فـََبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديدٌ «
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، 1398 ابن بابويه،است( ـ و نه رؤيت با ديدگان ـ ها رؤيت قلبينويسد: مراد از آناند، ميگفته
  ).120ص

سالم)بيتاهلاين رويكرد  ه ا (ع
 -ي بُروَسو چنان دقيق، صحيح و اثرگذار بوده است كه حَقّي 

خداوند  - و نه چشمي - قلبيبر آن داشته كه پس از نقل روايتي رؤيت را  - مفسر سني مسلك
سالم)كند كه شخصي از امام صادقوي نقل مي .را به اثبات رساند ه ا (ع

 با اصرار درخواست نشان دادن 

وي را در رود دجله افكنند، چون افكندند، گفت: اي  دهديمكند، حضرت دستور خداوند مي
ن امر چند نوبت تكرار فرزند رسول خدا! نجاتم بده، حضرت فرمودند او را در آب فرو برند و اي

كه آن شخص گفت: خدايا نجاتم بده! حضرت دستور داد بيرونش آوردند و فرمود: شد تا اين
به اضطرار  بردم و چونآيا خدا را ديدي؟ گفت: تا در فكر ديگران بودم، در حجاب بسر مي

ت از نقل اين روايبُروسَوي پس  خواستم ديدم. حَقّيچه مياميد گرديدم، آنرسيدم و از ديگران نا
سَوي، بُرو داللت دارد(حَقّي -و نه امتناع آن -كند كه با اين تقرير، آيه بر جواز رؤيتاعتراف مي

  ).346، ص8تا، جبي

  گيرينتيجه

  از مباحثي كه در تحقيق حاضر گذشت، نتايج ذيل حاصل گرديد:

اشد برؤيت خداوند يكي از موضوعات چالش برانگيز در مباحث الهياتي عالم اسالم مي -1
  كه سه عقيده متفاوت درباره آن شكل گرفته است. 

ن هاي نخستيدر سده» اهل حديث«(تغيير نام يافته  باور نخست؛ متعلق به اشاعره الف)
نسته و براي آن سه دسته ها رؤيت خداوند را با چشمان ظاهري ممكن دااسالمي) است، آن

  اند. استدالل عقلي، قرآني و حديثي اقامه كرده

باور دوم، از آنِ معتزله است كه رؤيت عيني خداوند را ممتنع دانسته ولي رؤيت علمي  ب)
  باشند. باره، قرآني ميها در ايناند. ادله آنرا پذيرفته

ديدگاه فوق بوده و بر پايه روايات باور سوم مربوط به طائفه اماميه است كه ميانه دو  ج)
سالم)بيتاهل ه ا (ع

سالم)بيتاهلابتنا يافته است. ديدگاه برگرفته از روايات   ه ا (ع
ه سلبي و با دو مواجه 

  ايجابي مطرح گرديده است.

سالم)بيتاهلكه در عصور حضور –در مواجهه سلبي ديدگاه اشاعره و معتزله  -2 ه ا (ع
معه در جا 

عدد، مورد نقد قرار گرفته است؛ طبق اين روايات؛ هاي متبا روايت -اسالمي مطرح بوده است
بوده و  غيرممكن، رؤيت جسماني خداوند، خواه در دنيا، خواه در خواب و خواه در بهشت اوالً
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سالم)، كالم ائمهثانياًميسور هيچ كسي نيست،  ه ا (ع
هايي است كه باور بر رؤيت ناظر به نقد همه جريان 

، الثاًثكنند، كه خداوند را چون مخلوقاتش توصيف مياند و نيز ردّ تمام احاديثي است داشته
باشد و همه ادله عقلي و نقلي صاحبان اين عقايد محال نمي مطلقاًرؤيت غير جسماني امري 

  ناصواب است. 

اند، طبق اين ران باور صحيح درباره رؤيت را مطرح كردهادر مواجهه ايجابي آن بزرگو -3
هاي شبهات و وهميات قابل پيراسته از زنگار گناهان و آلودگيدسته از روايات، خداوند با قلب 

   .رؤيت است، امري كه براي اولياي دين و تطهير يافتگان الهي محقق گرديده است

  

  نامه:كتاب

  .قرآن كريم

 .، بيروت: دار الكتب العلميةغاية المرام في علم الكالمق)، 1413آمدى، سيف الدين، (

 .، قاهره: دار الكتبأبكار األفكار في أصول الدينق)، 1423آمدى، سيف الدين، (

  ، تهران: كتابچى. األمالي ق)،1376(ابن بابويه، محمد بن علي (شيخ صدوق)، 

سالم ق)،1378(ابن بابويه، محمد بن علي (شــيخ صــدوق)،  ضا عليه ال ، تهران: نشــر عيون أخبار الر
  جهان.

  ، قم: جامعه مدرسين.  التوحيد ق)،1398(علي (شيخ صدوق)،  ابن بابويه، محمد بن

  المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. :، قماالعتقاداتق)، 1414(ابن بابويه، محمد بن علي (شيخ صدوق)، 

 : دارالمعرفه.، بيروتفتح الباريتا)، (بي، الدين أحمد بن عليابن حجر، شهاب

سعابن حزم صل في الملل و األهواء و النحل)، ق1416(، يد، أبو محمد عليّ بن أحمد بن  ، تعليق: الف
  .دار الكتب العلميه: ، بيروتاحمد شمس الدين

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،)ق1416( ،ابن حنبل، احمد بن محمد

 افه.، لبنان: دار الثقالزمان وفيات األعيان و أنباء أبناءتا)، (بي، ابن خلّكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم

  ، بيروت: دارالفكر.الكامل في ضعفاء الرجالق)، 1409(، ابن عدي، أبو أحمد عبداهللا بن عدي جرجاني

  ، بيروت: دار الفكر. لسان العربق)،  1414(، ابن منظور، محمد بن مكرم

  نا.: بيجا، بيفهرست ابن النديمتا)، (بي ،ابن نديم، ابوالفرج محمد بن ابي يعقوب
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تحليلي انتقادي از ديدگاه ذهبي «)، ش1394(، احســاني، كيوان؛ طهماســبي بلداجي، اصــغر؛ قنبري، ليال
 . 1، شماره 9، دوره دوفصلنامه علمي مطالعات قرآن و حديث، »پيرامون تفسير به رأي

مان: اينر، آلفرانس شت :تحقيق ،مقاالت اإلسالميين و اختالف المصلين ،)ق1400( ،، ابو الحسناشعرى
 .ويسبادن

  .  ، قاهره: المكتبة األزهرية للتراثاللمع في الرد على أهل الزيغ و البدع، تا)(بي، ابو الحسن، اشعرى

  : دارالكتاب العربي.، بيروتاالدب الغدير في الكتاب و السنة وق)، 1397(، اميني، عبدالحسين

اإلنصــاف فيما يجب اعتقاده اليجوز ق)، 1425(، اقالني، أبو بكر محمد الطيب بن محمد القاضـــيب
  .: دار الكتب العلمية، بيروتاعتقاده اليجوز الجهل به

 قاهره: لجنة إحياء كتب السنة.، صحيح البخاري ق)،1410( ،بخارى، محمد بن اسماعيل

  ، تهران: سمت.آشنايي با علوم اسالميش)، 1387(، برنجكار، رضا

لدين على بن م غدادى، عالء ا عانى التنزيل ،ق)1415، (حمدب تاويل فى م باب ال الكتب ، بيروت: دارل
  .العلمية

 ، بيروت: دارالفكر.السنن، )ق1403(ترمذي، محمد بن عيسي، 

  .، قم: الشريف الرضيشرح المقاصد ق)،1409( دين،سعد ال تفتازانى،

   ، قم: الشريف الرضي.شرح المواقف ق)،1325(، جرجاني، مير سيد شريف

بيروت: دار احياء  ،، تحقيق: محمد صــادق قمحاوىاحكام القرآنق)، 1405(، جصــاص، احمد بن على
 التراث العربى.
  ، قم: اسراء.   تسنيم ،ش)1378(، جوادي آملي، عبداهللا

  ، قم: اسراء.   توحيد در قرآن ،)ش1383(جوادي آملي، عبداهللا، 

  ، قم: اسراء.   رحيق مختوم ،)ش1386(جوادي آملي، عبداهللا، 

  ، قم: اسراء.   (تحرير تمهيد القواعد) عين نضّاخ ش)،1387(جوادي آملي، عبداهللا، 

  ، قم: اسراء.   (عليه السالم)رضا قرآن حكيم از منظر امام ،)ش1389(جوادي آملي، عبداهللا، 

ــماعيل بن حماد ــحح: احمد عبدالغفور عطار، بيروت: داراعلم الصــحاحق)، 1376(، جوهري، اس ، مص
  يين.للمال

  ، بيروت: دارالفكرالبيان تفسير روحتا)، (بي، بُروسَوي، اسماعيل حَقّي

 .، قم، بيداركفاية األثر في النصّ على األئمة اإلثني عشرق)، 1401(، خزاز رازى، على بن محمد

 ، بيروت: دار المعرفة.ميزان االعتدالق)، 1382(، ذهبى، شمس الدين محمد بن احمد
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  ، بيروت: دار احياء التراث العربي. التفسير الكبير)، ق1420(، رازى، فخر الدين

  : مكتبة الكليات األزهرية.قاهره ،األربعين في أصول الدين)، م1986(رازى، فخر الدين، 

سمانه شمي،  سن؛ ابري ستمي، محمد ح صوص «)، 1393(، ر شيعه در خ سران  سي اختالف آراء مف برر
 .1، شماره 8، دوره وفصلنامه علمي مطالعات قرآن و حديثد، »در قرآن كريم» لقاء اهللا«مفهوم 

  مؤسسة النشر اإلسالمي. :، قمبحوث في الملل و النحلتا)، (بي، سبحاني، جعفر

  : فرهنگ نشر نو.تهران ،تفسير سور آبادى)، ش1380(، ابوبكر عتيق بن محمد ،سور آبادى

سين ضي، محمد بن ح شرح: البالغهنهج)، ق1414( ،سيد ر صالح، محقق: فيض،  سالم، قم: صبحي  اال
  هجرت.

سليمان شبه النصرانية)، ق1419(، صرصرى،  سالاالنتصارات اإلسالمية في كشف  ، قرنىم ال، تحقيق: 
 .رياض: مكتبة العبيكان

ضائل آل محّمدق)، 1404(، صفار، محمد بن حسن صائر الدرجات في ف صل اهللا عليه و آله)ب ، قم، (
  .مكتبة آية اهللا المرعشي النجفي

ــين ــير القرآن ق)،1417( ،طباطبايي، محمدحس ــالمي جامعه الميزان في تفس ــارات اس ، قم: دفتر انتش
  مدرسين.

  ، قم: موسسه النشر االسالمي.نهاية الحكمة ،تا)(بيطباطبايي، محمدحسين، 

  ، الموصل: مكتبة العلوم والحكم.المعجم الكبير، )ق1404(طبراني، سليمان بن احمد، 

  ، مشهد: نشر مرتضي.االحتجاج علي أهل اللجاج ق)،1403( ،يطبرسي، احمد بن عل

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي.شرح األصول الخمسة)، ق1422(عبد الجبار، ابو الحسن، 

  بيروت: دار النهضه الحديثه. ، تنزيه القرآن عن المطاعن ق)،1426(عبد الجبار، ابو الحسن، 

جورج قنواتى، قاهره:  :تحقيق، المغني في أبواب التوحيد و العدل م)،1962(عبد الجبار، ابو الحســـن، 
  الدار المصرية.

 دار الهالل. :بيروت ،المختصر في أصول الدين ،)م1971(عبد الجبار، ابو الحسن، 

 .مكتبة دارالتراث ، قاهره:متشابه القرآن تا)،عبد الجبار، ابو الحسن، (بي

  ، قم: دار الحديث. الشافي في شرح الكافي )،ش1387( ،قزوينى، مال خليل بن غازى

   دار الكتب اإلسالمية. :، تهرانالكافيق)، 1407( ،كلينى، محمد بن يعقوب

ــالح بن احمد ــة )،ش1382( ،مازندرانى، محمد ص ــول و الروض ــرح الكافي األص ، تهران: المكتبة ش
  اإلسالمية.
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، بيروت: دار إحياء أخبار األئمة األطهار بحار األنوارالجامعة لدرر )،ق1403( ،مجلســـى، محمد باقر
  التراث العربي.

  ، تهران: دار الكتب اإلسالمية. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول )،ق1404( مجلسى، محمد باقر،

  صدرا.نشر ، تهران: مجموعه آثارتا)، (بي ،مطهري، مرتضي

 دار إحياء التراث.، بيروت: تفسير مقاتل بن سليمان، )ق1423(، مقاتل بن سليمان

صدرا، محمد بن ابراهيم صول الكافي )،ش1383( ،مال سه مطالعات و تحقيقات شرح أ س ، تهران: مؤ
  فرهنگى.

  ، تهران: انتشارات امير كبير.كشف األسرار و عدة األبرار )،ش1371( ميبدى، رشيدالدين،

  حمد علي بيضون. ، بيروت: منشورات مالسنن الكبرى ق)،1411( نسائى، احمد بن على،

   دار الكتاب العربي. :، بيروتشرح مسلمق)، 1407(، نووي، محي الدين

  .دار ابن حزم :، بيروتالتبيان في آداب حملة القرآن ،)ق1414(، ووي، محي الدينن


