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Abstract 

Basically, the distinguishing chapter of the divine man from the 

material person is in monotheism. The Qur'an considers the existence 

of God to be a clear matter and considers doubt about this to be 

useless. Islamic sects do not differ in their belief in the principle of 

God's existence, but they have differences in the attributes of God, one 

of which is the issue of seeing God. Influenced by Ibn Taymiyyah's 

Salafi views, Suleiman al-Rumi believes in seeing God in the 

Hereafter and criticizes the Shiite belief in not seeing. Rational 

arguments reject the view of God in this world and the hereafter. 

Believers in vision, including the Salafis, rely on verses and hadiths to 

prove their point, which by meditating on these verses and examining 

the views of the commentators, the issue of seeing God from these 

verses does not result. On the other hand, verses explicitly deny seeing 

God. The narrations they argue also have a weak document. There are 

also narrations in Sunni and Shiite hadith sources that reject the view 

of God. 
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 هیخدا با تک تیرؤ رامونیپ یالروم مانیسل دگاهید ینقد و بررس

 یو نقل یعقل لیبر دلا

   یخسرو رضایعل
امرا   ادگراریوا ر   ث،یعلرو  ررر و و ر  یدکترر یدانشجو

 .راویتهراو، ا ،ی، دانشگاه  زاد اسلامشهر ری )ره(ینیخم
 

  یرصفیم ینیفاطمه حس دهیس
شرهر  )ره(ینیاما  خم ادگاریوا    ث،یعلو  رر و و   اریاستاد

 .راویتهراو، ا ،ی، دانشگاه  زاد اسلامری

 چکیده
اصولاً فصل ممیز انسان الهی از فرد مادی در توحید است. قرآن وجود خدا را امری روشن دانسته و تردید 

تلقی کرده است. فِرَقِ اسلامی در اعتقاد به اصل وجود خدا اختلافی ندارند، ولی در  موردیبرا  بارهنیدرا

یت خداست. سلیمان الرومی با اند که یکی از این اختلافات، موضوع رؤصفات خدا دچار اختلاف شده

های سلفی ابن تیمیه، به رؤیت خدا در آخرت معتقد بوده و اعتقاد شیعه در مورد عدم ی از دیدگاهریرپذیتأث

داند. قائلین به دهد. براهین عقلی رؤیت خداوند را در دنیا و آخرت مردود میقرار می موردانتقادرؤیت را 

جویند که با تعمق در این آیات و ظر خود به آیات و روایاتی تمسک میسلفیان، برای اثبات ن ازجملهرؤیت 

شود. از طرفی آیاتی با صراحت رؤیت بررسی دیدگاه مفسران، مسئلۀ رؤیت خدا از این آیات نتیجه نمی

کند. روایات مورد استدلال آنان نیز دارای ضعف سندی است. در منابع حدیثی اهل سنت و خدا را نفی می

 روایاتی در رد رؤیت خدا وجود دارد. شیعه نیز

 .اتیخدا، عقل، قرآن، روا تیرؤ ،یالروم :هاواژهکلید
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 مقدمه 

قرآن کریم وجود خدا را  نهفته است.توحید در  ،از فرد مادى فصل ممیّز انسان الهى اصولاً

کند. مورد تلقى مىرا بى بارهنیتردید درا داند و هرگونهنیاز از دلیل مىامرى روشن و بى

 1«تردیدى هست؟ -ها و زمینآسمان دآورندهیپد -خدا دربارهمگر » فرماید:چنانکه مى

خواهند از طریق در عین روشن بودن وجود خدا، قرآن براى کسانى که مى( 11ابراهیم/)

را پیش هایى استدلال، خدا را بشناسند و تردیدهاى احتمالى را از ذهن خویش بزدایند، راه

( بنابراین در اصل وجود خدا در بین 73: 1731سبحانی تبریزی، ) .روى آنان گشوده است

فِرَقِ اسلامی اختلافی وجود ندارد، ولی در صفات خدا در بین آنان اختلافاتی بروز کرده که 

یکی از این موضوعات اختلافی، موضوع رؤیت خداست. مسئله رؤیت خداوند، پیش از 

اند، نخستین بار امثال کعب مطرح بوده است و چنانچه برخی ادعا کرده ظهور اسلام نیز

الاحبار، این تفکرِ برگرفته از تعلیمات عهد قدیم را در میان مسلمانان مطرح کرده و رواج 

در قرن دوم در میان مسلمانان جای خود را باز کرد و محل بحث و جدال  ازآنپسدادند و 

 (42رؤ:  تایبسبحانی تبریزی، . )قرار گرفت

در این مقاله ضمن طرح دیدگاه الرومی در مورد رؤیت خدا، به نقد و بررسی آن از 

 پردازیم.دیدگاه عقل و نقل می

 دیدگاه الرومی پیرامون رؤیت خدا

فهد بن عبدالرحمن بن سلیمان الرومی که از اساتید معاصر کرسی قرآن و حدیث دانشگاه 

، بر عدم «اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر»کتاب  باشد، درریاض و در قید حیات می

 نویسد:اعتقاد شیعه به رؤیت خدا خرده گرفته و می

بینیم مفسران شیعه، جواز دیدن خدا و امکان وقوعش را یت خدا میؤدر مسئله ر»

 (1/471: ق 1211الرومی، ) «.کنندانکار می

 دهد:ادامه میوی پس از نقل دیدگاه سه تن از مفسران شیعه  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 «وَ الْأَرْضِ  فاطِرِ السَّماواتِ شَکٌّّ ِفی الّلهِ أَ» .1
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 گونه پندارها مخالف شرع و عقل است؛ اما مخالف شرع است،شکی نیست این»

در روز قیامت در شرع  منین،ؤتوسط م یت خدا،ؤخصوص اثبات ر چون دلایل زیادی در

ه است، اما مخالف عقل است چون ذات خداوند متعال مانند دیگر موجودات وارد شد

مخلوقاتش مقایسه کنیم. چطور ممکن است دیدن خالق نیست و صحیح نیست که او را با 

-1/471: ق 1211همو، ) «.را با دیدن مخلوق و ذات خالق را با ذات مخلوق مقایسه کرد

474) 

آراء ابن تیمیه  ریتأثالرومی با توجه به داشتن گرایش سلفی، در نظرات خود تحت  

 (1/472: ق 1211همو، ) های او استناد نموده است.بوده و در کتاب خود به دیدگاه

الرومی در نقد اعتقادات شیعه و در موضوع رؤیت خدا نیز از آراء و نظرات ابن تیمیه  

تأثیر پذیرفته است. مسئلۀ رؤیت خدا که به نظر الرومی، جزء مسلمات شرع است، جایگاه 

ای در اندیشۀ ابن تیمیه دارد. رؤیت در اندیشۀ ابن تیمیه به معنای دیدن خداوند با چشم ویژه

سرسخت مرئی بودن خداوند در آخرت است، در این  طرفدارانسر است. وی که از 

 نویسد:ی اجماع نموده و میموردادعا

مانشان در خداوند را با چش مؤمنانپیشینیان امت و امامان و پیشوایان ایشان بر اینکه »

 (1/214: تایبابن تیمیه، ) «.بینند، اجماع دارندآخرت و نه در دنیا می

 نویسد:وی در یکی دیگر از آثارش می

ی از نعمت نظر مندبهرهپیشینیان و پیشوایان امت بر اثبات رؤیت خداوند متعال و »

از این نعمت را از ی خدا موافقت دارند و پا را از این نیز فراتر گذاشته و برخورداری سوبه

اند و بر از دست خداوند متعال درخواست و عزم خود را برای رسیدن به آن جزم نموده

گوید: تو را هراسند تا آنجا که یکی از بزرگان به درگاه خدا میدادن آن بر خویشتن می

کنم، نه به شوق بهشتت و برای رسیدن به نعمت دیدارت و به سبب جلالتت عبادت می

 (4/212: ق 1211ابن تیمیه، ) «.دوزخت ترس از

این دیدگاه تکیه بر ظاهرگرایی سلفی دارد. سلفیه و اهل حدیث هم مانند اشاعره،  

ماتریدیه و فِرَقی دیگر از اهل سنت، رؤیت خدا را عقلاً جایز و نقلاً در آخرت لازم 
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است و از طرفی  اند. الرومی نیز بر اساس دیدگاه اکثریت اهل سنت که تفکر اشعریدانسته

طور که گفته شد، تحت تأثیر تفکرات ابن تیمیه با قاطعیت از موضوع رؤیت خدا در همان

 کند.آخرت دفاع می

حال که با دیدگاه الرومی در مورد رؤیت خدا در آخرت و تأثیر نظرات ابن تیمیه بر  

دیدگاه  وسقمصحتهای او آشنا شدیم، به بررسی مسئلۀ رؤیت خدا پرداخته و دیدگاه

 سنجیم.الرومی را با ترازوی عقل و نقل می

 رؤیت خداوند از دیدگاه عقل

در دنیا ممکن نیست، بلکه در قیامت و آخرت نیز به دلایل  تنهانهاز نظر عقلی دیدن خداوند 

متعددی محال و غیرممکن است. علمای شیعه در این زمینه دلایل عقلی متعددی را اقامه 

 کند:گونه بیان میاین آن رااند. علامۀ حلّی ضمن رد امکان رؤیت خداوند، دلیل کرده

دلیل عدم رؤیت خداوند این است که وجوب وجود خداوند، مجرد بودن و نفی »

جهت و مکان از اوست. با نفی این موارد، رؤیت خدا با چشم ظاهری منتفی است، زیرا هر 

اشاره کرد. چون در مورد خدا این امر منتفی  توان به سمت اوچیزی که دیدنی است می

 (21-23: تایبابن مطهر حلّی، ) «.است پس رؤیت هم منتفی است

عقلی رد نموده و دلایل ذیل را برای آن  ازنظرسبحانی نیز رؤیت خداوند را  اللهتیآ 

 نماید:بیان می

ای جسم باشد و افتد که شیء مقابل انسان قرار گرفته و داردیدن زمانی اتفاق می -1

شود. مقابله و آنچه در حکم آن یا در حکم مقابل باشد، مانند صورتی که در آینه دیده می

افتد که دارای جهت باشند. این در حالی است که است زمانی در مورد اشیاء اتفاق می

 خداوند منزه از داشتن جهت است، بنابراین قابل رؤیت نیست.

بنابراین یابد؛ مشاهده به چشم تحقق میای از شیءِ قابلدیدن، با انعکاس اشعه -4

 .و دارای ابعاد باشدجسم این است که خدا مستلزم رؤیت 
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ی شیء با حدقه چشم است که نوعی اشارۀ سوبهۀ چشم نوعی اشاره لیوسبهدیدن  -7

اشته باشد و حسی است و این امر مستلزم این است که شیء در جهت خاصی قرار د

 خداوند نیز منزه از داشتن جسم و جهت است.

شود. صورت خداوند یا به تمام ذات قابل رؤیت است یا جزئی از ذاتش دیده می -2

مند و انجامد و صورت دوم مستلزم مرکب، مکاناول به متناهی و محدود بودن خدا می

مشاهده و ا قابلدار بودن خداست که هر دو صورت محال و باطل است. پس خدجهت

 (122م:  تایبسبحانی تبریزی، ) .دیدن نیست

دارند که خداوند متعال جسم و جسمانی  نظراتفاقتر عقل و نقل به عبارت روشن 

نیست و در جهت خاصی قرار ندارد. اساس رؤیت اشیاء بر این استوار است که در جهت 

نیست و مربوط به اشیای که این در شأن ذات مقدس خدا  خاصی قرار داشته باشند

سبحانی تبریزی، ) .محسوس و دارای جسم است، نه موجود مجردی مثل خداوند متعال

 (44رس:  تایب

طور که ملاحظه شد دانشمندان با اقامه براهین عقلی، موضوع رؤیت خداوند با همان

 دانند.چشم را چه در دنیا و چه در آخرت مردود می

 قائلین به رؤیت خدابررسی آیات مورد استدلال 

کنند که قرآن استدلال می اتیاز آطرفداران رؤیت خداوند برای اثبات نظر خود به برخی 

دهد، برداشت امکان رؤیت خداوند از محتوای بررسی نحوه استناد به این آیات نشان می

ترین مهم ازجمله، ناشی از عدم درک صحیح مفاهیم مندرج در این آیات است. هاآن

و  44اند، آیات که قائلین به رؤیت خدا، جهت اثبات نظر خود به آن تمسک جسته آیاتی

 فرماید:سوره قیامه است که می 47

 (47-44قیامه/) 1«.نگرندی پروردگار خود مىسوبهاند و هایى شادابدر آن روز چهره»

عموم اهل سنت برای اثبات اینکه مؤمنین در روز »نویسد: فخر رازی، ذیل این آیه می 
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اند. فقط معتزله در این میان مستثنی بوده و بینند، به این آیه تمسک جستهقیامت خدا را می

گویند ظاهر آیه دلالت بر رؤیت خدا اند: گروه اول میدر این موضوع، دو گروه شده

: ق 1241فخر رازی، ) «.نماینددیگر میکند و گروه دوم آیه را تأویل به معنایی نمی

71/371) 

در اینجا به « نظر»استدلال به این آیه برای رؤیت خداوند، متوقف بر این است که  

اند ثابت کنند اند، کوشیدهمعنی رؤیت بصری باشد. لذا کسانی که به این آیه استدلال کرده

 دیدن با چشم( است.إبصار )یت و شود به معنای رؤمتعدی می« الی»وقتی با « نظر»که مادۀ 

 (17: م 1522اشعری، )

طور که در ادامه خواهیم گفت، در تفاسیر نیست زیرا همان رشیپذقابلاین استدلال  

 اهل سنت و شیعه مطالبی در ردّ این دیدگاه وجود دارد.

ی خدا نظر سوبهمردم در قیامت »کند: طبری از عطیه عوفی در ذیل این آیه نقل می 

کند، بلکه نگاه چشمانشان به دلیل بزرگی خدا به او احاطه پیدا نمی کهیدرحالکنند می

ْبصاُر َو ُهَو ُيْدِرُك »فرماید: . این گفتۀ خداست که میهاستآنخدا محیط به همه 
َ
ال ُتْدِرُكُه اْْل

ْبصاَر 
َ
مجاهد نقل ( طبری همچنین از قول ابو کریب، وکیع و ابن بشار، از 117انعام/) «.اْْل

ها ناِظَرةٌ  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإلى»کند که در مورد این آیه گفته است: می یعنی اینکه از خدا  َربِّ

ها ناِظَرةٌ  ِإلى»و از قول ابن حمید از مجاهد نقل کرده که گفت: « انتظار ثواب دارند یعنی  َربِّ

 1214طبری، ) «.بینداز خلق نمی کسیمنتظر ثواب پروردگارشان هستند و خداوند را هیچ

 ( این بیان بر امکان پذیر نبودن رؤیت خداوند دلالت دارد.45/141: ق

نگرند که به شمار نیاید، زیرا مؤمنان به چیزهایى مى»نویسد: زمخشرى نیز ذیل آیه مى 

وهى دهند و انداند و خوف به دل راه نمىگران آن روزند، چه اینکه امان یافتههمه نظاره

ندارند. بنابراین اختصاص دادن نگاه آنان تنها به خدا، اگر خداوند منظورٌّالیه باشد، امرى 

محال و نشدنى است. لذا باید آیه را بر معنایى حمل کرد که اختصاص به خداوند را برتابد، 

گویند: من چشمم به فلانى صحیح آن است که آیه را همانند این سخن مردم بدانیم که مى

زمخشرى در ادامه «. داشت استکند، که به معناى توقع و چشمه ببینم با من چه مىاست ک
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دیدم که هنگام ظهر، در  -روستایى نزدیک مکه -«سرو»دخترکى را از مردم »نویسد: مى

، یعنى چشمان کوچک !«عيينتي نويظرٌة إلى الّله و إليكم»گفت: کرد و مىها گدایى مىکوچه

بنابراین معناى  -رساندداشت را مىکه همان معناى چشم -ه استمن به خدا و شما دوخت

که در  همچنانآیه چنین است: آنان جز از درگاه خداوند توقع نعمت و مرحمت ندارند، 

: ق 1213زمخشری، ) «.آوردنددنیا از کسى جز او هراس نداشتند و به کسى غیر او رو نمى

 چراکه کندیمداشت تعبیر را به چشم« نظر»( زمخشری در این بیان خود مفهوم 2/114

 دیدن خداوند ذاتاً امری محال است.

 -چه در این جهان و چه در آخرت -مفسران امامیه بر امتناع رؤیت خداوند مطلقاً 

دارند و آیه هم دلالت روشنى بر دیده شدن خداوند ندارد، خصوصاً اینکه به کار  نظراتفاق

معناى آیه »گوید: و انتظار نیز رواج دارد. شیخ طوسى مىبه معناى توقع « نظر»بردن واژۀ 

در آیه به معناى « نظر»این است که منتظرند تا نعمت و ثواب پروردگارشان به آنان برسد و 

فرستم و من ارمغانى به سویشان مى اینک و»طور که در آیۀ است، همان داشتچشم

(، نیز به همین معنا یعنى 27نمل/) 1«دگردنیبا چه چیز بازم من نگرم که فرستادگانمى

گویند: نظرت إلى به معناى رؤیت نیست، به این دلیل که مى اصلاً« نظر»پس  .انتظار است

ی ماه نگریستم ولى آن را ندیدم، که اگر نظر به معناى رؤیت باشد سوبهالهلال فلم أره. 

دانند. مثلاً رؤیت را غایت و هدف نهایى نظر مى کهنیاآید. دلیل دیگر تناقض پیش مى

کند: نظر، در نگریستم تا اینکه او را دیدم. وى اضافه مىی او مىسوبهگویند: همواره مى

ی چیزى براى دیدن آن است. لذا نظر، در سوبهاصل به معناى برگرداندن حدقۀ چشم 

( 151-11/153تا: طوسی، بی) «.دشومى کاربردهبهداشت و توقع و انتظار معناى مطلق چشم

داشت، در این آیه علاوه بر معنای چشم« نظر»شود که با این بیانِ شیخ طوسی روشن می

 چراکهبه معنای تلاش برای دیدن خداوند هم باشد، اما این تلاش سرانجامی ندارد،  تواندیم

 توان با چشم سر دید.خداوند را مطلقاً نمی

، ندینمایماران رؤیت خدا برای اثبات نظرشان به آن استدلال از دیگر آیاتی که طرفد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 «وَ إِنِّی مُرْسِلَََََََََََََهٌّ إِلَیْهِمْ ِبهَدِیَّۀٍ فَناِظرَۀٌّ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَُلونَ» .1
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ی او باز سوبهدانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و همان کسانى که مى»آیاتی نظیر 

که موافقان  باشدیمپروردگار « لقاء»(، است که در آن بحث از 21بقره/) 1«خواهند گشت

اند. فخر رازی در تفسیر آیۀ فوق یر کردهبه معنای دیدن با چشم تفس آن رارؤیت، 

فخر رازی، ) «.کنندبعضی از اصحاب با این آیه، جواز رؤیت خدا را استدلال می»گوید: می

که مراد از لقاء،  شدهگفته»نویسد: ( اما بغوی ضمن رد نظر فوق، می7/251: ق 1241

 (1/114: ق 1241بغوی، ) «.ی خداستسوبهبازگشت 

تنها به معنی دیدن با چشم نیست. مراجعه به « لقاء»کند بغوی اشاره میطور که همان

در این آیه، دیدن خداوند با « لقاء»دهد که منظور از دیگر تفاسیر اهل سنت نیز نشان می

لقاء پروردگار یعنی اینکه توقع و »نویسد: زمخشری ذیل آیه می ازجملهچشم سر نیست. 

 (1/172: ق 1213زمخشری، ) «.چه نزد اوست را دارندطمع لقاء ثواب او و رسیدن به آن

لقاء به معنای ملاقات برای دیدن عقاب یا ثواب »نویسد: ابن عطیه اندلسی هم می 

 (1/171: ق 1244ابن عطیه، ) «.خداوند است

ِهْم »گوید: بیضاوی نیز می  ُهْم ُمالُقوا َربِّ وَن َأنَّ ِذيَن َيُظنُّ ت یعنی اینکه توقع ملاقا الَّ

سوی خدا محشور شده و پروردگار و رسیدن به آنچه نزد اوست دارند و یقین دارند که به

 (1/31: ق 1211بیضاوی، ) «.دهداو به ایشان جزا می

ِهْم »نویسد: واحدی نیز همین برداشت را از لقاء پروردگار داشته و می  ُهْم ُمالُقوا َربِّ  َأنَّ

ی پروردگار سوبهقرار خواهند گرفت و  دمحاسبهموردر قیامت مبعوث شده و  هاآنیعنی 

 (1/117: ق 1212واحدی، ) «.گشت بازخواهند

از « لقاء»رؤیت خداوند با چشم بوده و به معانی دیگر  کنندهینفها این دیدگاه 

 کند.دیدگاه اهل سنت اشاره می

که احزاب  22بقره و  425و  447کهف،  111در آیات دیگری از قرآن نظیر آیات  

توان با برداشت ظاهری، مشاهدۀ خداوند با بحث از لقای پروردگار مطرح است، گرچه می

طور که در دیدگاه مفسران اهل سنت در سطور گیری کرد، اما همانچشم را از آن نتیجه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 «الَّذِینَ یَُظنُّونَ َأنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَّنَهُمْ إِلَْیِه راجِعُونَ» .1
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است. با اندکی تعمق  مدنظر« لقاء»گذشته دیدیم، این برداشت نادرست بوده و معانی دیگر 

که در این آیات کلمه خداوند به آن اضافه گردیده، مانند « لقاء»لمۀ یابیم که کدر می

که در آیۀ « آخره»، نظیر کلمۀ شدهاضافهخدا به آن  جزبهآیاتی است که کلمات دیگری 

ُبوا ِبآياِتنا َو ِلقاِء اْلِْخَرِة َحِبَطْت َأْعماُلُهم» ِذيَن َكذَّ که در آیۀ « الیوم»( و کلمۀ 123اعراف/«)َو الَّ

ُكْم َو ُيْنِذُروَنُكْم ِلقاَء َيْوِمُكْم هذا» و مراد در  شدهاضافه« لقاء»( به 31زمر/«)َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آياِت َربِّ

مردم است و به معنی حضور مردم در روز قیامت  لهیوسبههمه این آیات، دیدن روز جزاء 

« لقاء رب»ر قیامت را باشد. این حضور دو مجازات یا پاداش اعمال می وکتابحساببرای 

 (53-52رؤ:  تایبسبحانی تبریزی، ) کنیم.گذاری مینام« لقاءالله»یا 

ترین اند که به همین آیات که مهمطرفداران رؤیت به آیات دیگری نیز استناد کرده 

 کنیم.آیات مورد استناد هستند، بسنده می

 کنندۀ رؤیت خداآیات نفی

ارائه شد،  هاآنآیات فوق که موافقان رؤیت به آن استناد کرده و نقد و بررسی  رازیغبه

کنند و توجه به امکان رؤیت خداوند را نفی می صراحتبهآیات دیگری از قرآن کریم 

 هاآنبه بررسی  اختصاربهاز دیگر آیات را از بین ببرد که  سوءبرداشتتواند می هاآن

 پردازیم:می

ِطيُف اْلَخِبيُر ال تُ »آیۀ  -1 ْبصاَر َو ُهَو اللَّ
َ
ْبصاُر َو ُهَو ُيْدِرُك اْْل

َ
 (117انعام/«)ْدِرُكُه اْْل

 «.یابد و او لطیف و آگاه استیابند و اوست که دیدگان را درمىها او را درنمىچشم»

ْبصاُر »کند: سیوطی، ذیل این آیه از قتاده نقل می 
َ
از  رتباعظمتیعنی خدا  ال ُتْدِرُكُه اْْل

وی از «. ها او را ببیند و درک کندتر از آن است که چشمآن است که دیده شود و بزرگ

بیند، ولی ی خدا را نمیکسچیه»سُدّی هم در توضیح این آیه نقل کرده که گفته است: 

 (7/73: ق 1212سیوطی، ) «.بیندخدا خلایق را می

ْبصاُر »جصاص، نیز در توضیح  
َ
ها معنایش این است که چشم»گوید: می« ال ُتْدِرُكُه اْْل

 «.کندبیند و این معنا به نفع دیدگاهی است که رؤیت خدا با چشم را نفی میخدا را نمی

 (2/115: ق 1212جصاص، )



 049 |  یرصفیم ینیحسو  یخسرو؛  ...خدا با  تیرؤ رامونیپ یالروم مانیسل دگاهید ینقد و بررس

از  سوءبرداشتصراحت این آیه در نفی دیدن خداوند با چشم سر، هرگونه تردید و  

 برد.دیگر آیات قرآن را از بین می

اِعَقُة َو َأْنُتْم  ِإْذ ُقْلُتْم يا ُموسىَو »آیۀ  -4 َه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّ ى َنَرى اللَّ َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّ
 (22بقره/«)َتْنُظُروَن 

«. تا خدا را آشکارا نبینیم، هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد اى موسى»و چون گفتید: »

 «.رو گرفتصاعقه شما را ف -نگریستیدمى کهیدرحال -پس

ابوالقاسم بلخی با این آیه عدم جواز »نویسد: ره( در تفسیر این آیه می) یطوسشیخ  

 (1/424: تایبطوسی، ) «.رؤیت خداوند را استدلال کرده است

اِعَقُة  َفَقْد َسَأُلوا ُموسى»آیۀ  -7 َه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُهُم الصَّ ْكَبَر ِمْن ذِلَك َفقاُلوا َأِرَنا اللَّ َأ
 (127نساء/«)ِبُظْلِمِهم

پس «. خدا را آشکارا به ما بنماى»تر از این را خواستند و گفتند: البتّه از موسى بزرگ»

 «.فروگرفتبه سزاى ظلمشان صاعقه آنان را 

باشد، زیرا از درخواست تری بر عدم امکان رؤیت خداوند میاین آیه دلیل محکم 

تعبیر به ظلم نموده و آنان را مستحق عذاب و صاعقه  لیاسرائیبنۀ لیوسبهرؤیت خدا 

 نماید.می

دلالت بر جهل آنان به  لیاسرائیبن سؤالاین »نویسد: مصطفی مراغی ذیل این آیه می 

 «.تواند او را ببیندها میخداوند دارد. آنان گمان کردند که خداوند جسم است و چشم

اِعَقُة ِبُظْلِمِهْم »آیه  ( وی در توضیح قسمت آخر1/5: تایبمراغی، ) نویسد: می« َفَأَخَذْتُهُم الصَّ

را به دلیل جهلشان با نزول صاعقه عذاب کرد و این  هاآنبه سبب ظلمشان یعنی خداوند »

 (1/11تا: همو، بی) «.زمانی بود که خداوند را شبیه مخلوق و قابل دیدن دانستند

دلیل این ظلم یعنی درخواست دیدن  به»نویسد: ره( هم ذیل این آیه می) یطوسشیخ  

، دچار صاعقه شدند، زیرا این موضوع یعنی دیدن خدا با چشم محال )ع(یموسخدا از 

: تایبطوسی، ) «.است و در این حادثه دلالت واضح بر محال بودن دیدن خدا وجود دارد

7/733) 
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نتیجۀ  ازآنجاکهدهد که ادعای دیدن خداوند با چشم سر، توجه به این موارد نشان می 

به سبب این ظلم  لیاسرائیبنتا جایی که  آن قائل شدن جسمانیت برای خداست، ظلم است

 مؤاخذه شدند.

ا جاَء ُموسى»آیۀ  -2 ُه قاَل َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيَك قاَل لن َو َلمَّ َمُه َربُّ ترانى َو لِكِن ِلِميقاِتنا َو َكلَّ
ا َو َخرَّ ُموسىاْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفإِ  ُه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ ى َربُّ ا َتَجلَّ َصِعقًا  ِن اْسَتَقرَّ َمكاَنُه َفَسْوَف َتراِني َفَلمَّ

ُل اْلُمْؤِمِنين ا َأفاَق قاَل ُسْبحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيَك َو َأَنا َأوَّ  (127اعراف/«)َفَلمَّ

خن گفت، عرض کرد: و چون موسى به میعاد ما آمد و پروردگارش با او س»

هرگز مرا نخواهى دید، لیکن به »فرمود: «. پروردگارا، خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم»

پس چون «. ی مرا خواهى دیدزودبهکوه بنگر. پس اگر بر جاى خود قرار گرفت 

بر زمین افتاد و  هوشیبساخت و موسى  زیزریرپروردگارش به کوه جلوه نمود، آن را 

 «.تو منزهى! به درگاهت توبه کردم و من نخستین مؤمنانم»د آمد، گفت: چون به خو

« یترانلن»فرمایش خداوند که فرمود: »گوید: ره( در تفسیر این آیه می) یطوسشیخ  

تواند به خدا بنگرد. این دلیل بر است که او نمی )ع(یموسجوابی از سوی خدا به حضرت 

در عربی به « لن»آخرت قابل دیده شدن نیست، زیرا این است که خدا چه در دنیا و چه در 

 (2/271: تایبطوسی، ) «.معنای نفی برای ابد و همیشه است

ی بدین شکل مطرح شده است که در آیۀ فوق سؤالدر تفسیر نمونه ذیل این آیه  

به کوه بنگر اگر در جاى خود باقى ماند مرا »فرماید: مى )ع(موسىخوانیم خداوند به مى

ی خداوند قابل مشاهده است؟ سپس راستبه، آیا مفهوم این سخن این است که «ى دیدخواه

کنایه از محال بودن چنین موضوعى است،  قتیدر حقدهد که این تعبیر گونه پاسخ میاین

 1«روند مگر آنکه شتر از سوراخ سوزن بگذردکافران به بهشت نمى» همانند آیۀ

معلوم بوده محال است کوه در برابر  ازآنجاکهاست و ( که کنایه از امر محال 21اعراف/)

 (1/723: 1731مکارم شیرازی، ) جلوۀ خداوند پایدار بماند، چنین تعبیرى ذکر شده است.

توان خدا را نمى وجهچیهبهدهد که ی گواهى مىخوببهاین آیه از آیاتى است که  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 «حَتَّى یَِلجَ الَْجمَُل فِی سَمِّ الِْخیاطِ» .1
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« یترانلن»ابد است، بنابراین جمله طبق مشهور در میان ادباء براى نفى « لن»دید، زیرا کلمه 

شود که نه در این جهان و نه در جهان دیگر مرا نخواهى دید و اگر مفهومش چنین مى

براى نفى ابد است، باز اطلاق آیه و « لن»)فرضاً( کسى در این موضوع تردید کند که 

زمان و  ، دلیل بر این است که در هیچذکرشدهنفى رؤیت بدون هیچ قید و شرطى  کهنیا

 (1/711: 1731همو، ) نیست. تیرؤقابلی خداوند، طیشرادر هیچ 

ُه ِإالَّ َوْحيًا َأْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي »آیۀ  -2 َمُه اللَّ َو ما كاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلِّ
ُه َعِليٌّ َحِكيم  (21شوری/«)ِبِإْذِنِه ما َيشاُء ِإنَّ

وحى یا از فراسوى  و هیچ بشرى را نرسد که خدا با او سخن گوید جز از راه»

 بلندمرتبهاى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نماید. آرى، اوست حجابى، یا فرستاده

 «.کارسنجیده

 )ص(پیامبرجمعى از یهود خدمت »نویسد: قرطبی، در مورد شأن نزول این آیه می 

کنى؟ اگر گویى و به او نگاه نمى: چرا تو با خداوند سخن نمىآمدند و عرض کردند

با او سخن گفت و به او نگاه کرد تو نیز چنین کن، ما  )ع(موسىگونه که پیامبرى همان

 إن» فرمود: )ص(پیامبرآوریم مگر اینکه همین کار را انجام دهى! هرگز به تو ایمان نمى

قرطبی، ) «.اینجا بود که آیه فوق نازل شد«. ید. موسى هرگز خدا را ندإلیه ینظر لن موسى

1712 :11/27) 

 شدهاستفاده، کندیمکه دلالت بر نفی ابد « لن»نیز از واژۀ  )ص(امبریپدر این فرمایش  

چه در دنیا و چه در ) شهیهمۀ عدم امکان رؤیت خداوند توسط بشر برای دهندنشانکه 

 آخرت( است.

 موافقان رؤیت خدابررسی روایات مورد استناد 

تا این قسمت از بحث، به نقد و بررسی آیات مورد استناد قائلین به رؤیت خداوند پرداخته 

در ادامه روایاتی را که موافقان . ۀ امکان رؤیت است نیز بررسی شدکنندینفو آیاتی که 

 کنیم:کنند بررسی میاستناد می هاآنرؤیت برای اثبات نظر خود به 

بخاری از حمیدی و او از مروان بن معاویه، او از اسماعیل، او از قیس و او از  -1
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طور همان: »به ماه شب چهارده نگریست و فرمود )ص(امبریروزی پکند که جریر نقل می

 1«.هیچ مانع و مزاحمتی خواهید دیدپروردگارتان را بی یزودبینید بهکه شما این ماه را می

 (175-1/171: ق 1211بخاری، )

از رجالیان مهم « عجلی»که  میخوریبرمدر ارزیابی سند روایت به مروان بن معاویه  

مروان بن معاویه از راویان مجهول و ناشناخته نقل حدیث »گوید: اش میاهل سنت، درباره

 (4/431: ق 1212عجلی، ) «.است رشیپذرقابلیغاز او  شدهتیرواکند و احادیث می

کند که او از کسانی نقل حدیث می»نویسد: مورد مروان بن معاویه میعقیلی نیز در  

 (2/417: ق 1211عقیلی، ) «.ناشناخته و مجهول هستند

کند که متهم به دست او از کسانی حدیث نقل می»نویسد: ذهبی هم در مورد او می 

 (2/52: ق 1714ذهبی، ) «.بردن در احادیث هستند

بینیم، افرادی نظیر اسماعیل، قیس و جریر که می طور که در سند حدیث همهمان 

اند، بنابراین روایت ضعیف مروان بن معاویه حدیث را از آنان نقل نموده مجهول و ناشناخته

 اعتناست. رقابلیغو 

آیا  :پرسیدند )ص(روزی مردم از رسول خداکند که بخاری از أبا هریره نقل می -4

نیم؟ فرمود: آیا در دیدن ماه در شب چهارده که ابری بیما پروردگارمان را روز قیامت می

فرمود: آیا در دیدن خورشید که ابری ! کنید؟ گفتند: نه یا رسول اللّهمانع نباشد ضرر می

بخاری، ) 4«.بینیدهمانا شما خدا را می: »نه. فرمود :نمائید؟ گفتندجلوی آن نباشد ضرری می

 (1/152: ق 1211

که علیرغم سابقه کم مصاحبت با  شدهنقلاین حدیث توسط أبا هریره  

 2732حدود ) شدهتیروا وفراوانی احادیثی که از ا)حدود سه یا چهار سال(، )ص(امبریپ

های نخستین اسلامی های بعد بلکه در همان دههلیفات سدهأامری است که نه در ت حدیث(،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 علیه الله صلى النبی مع کنا قال جریر عن قیس عن إسماعیل حدثنا قال معاویۀ بن مروان حدثنا قال الحمیدی دثناح .1

 «.القمر هذا ترون کما ربکم سترون إنکم» :فقال البدر یعنى لیلۀ لقمرا إلى فنظر وسلم

 لیس البدر لیلۀ القمر فی تمارون هل» :قال القیامۀ یوم ربنا نرى هل !الله رسول یا :قالوا الناس ان أخبرهما هریرۀ أبا ان .4

 «.ترونه فإنکم» :قال لا :قالوا «.سحاب دونها لیس الشمس فی تمارون فهل» :قال !الله رسول یا لا: قالوا «.سحاب دونه
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ا بأاشاره کرد که  دوم، د باید به دستور خلیفهعنوان شاهبه ه است.حساسیت برانگیز بود

: تایبابوریه، ) .، از نقل حدیث بر حذر داشت)ص(امبریاز پ روایتهریره را به علت کثرت 

112) 

: تایبابن سعد، ) المالتیبی او به درازدست والی بحرین و عنوانبهداستان انتصاب او  

آیا  1(43: تایبعاملی،  نیالد)شرف مشهور است. ( و کتک خوردنش از خلیفه دوم2/772

، و او را به همین دلیل تازیانه زدداند ت شخصی که خلیفه دوم، وی را دزد میابه روای

 اعتماد کرد؟ توانمی

به حدی رسید که صدای عمر را  )ص(امبریپ هریره ازا بأ بیوغربیهای عجروایت 

نیز درآورد تا جایی که او را تهدید کرد که اگر از این کارش دست نکشد، او را تبعید 

أبا سائب بن یزید از عمر شنید که به »د: نویسهریره میا بأدر ترجمه ، ذهبی. خواهد کرد

را به سرزمین دوس  را ترک کن وگرنه تو )ص(یا نقل حدیث از پیامبر: گفتهریره می

ریره، احادیثی ا هبأاگر ( 111-4/111: ق 1217ذهبی، ) .کنمهریره( تبعید میا بأ)محل تولد 

شنیده بود، چرا عمر وی را از این کار منع و  )ص(کرده است حقیقتًا از پیامبرکه نقل می

 کند؟را تهدید به تبعید می حتی او

کنم، اگر ن نقل میااحادیثی که ال»کند: هریره اعتراف میا بأدر روایت دیگری خود  

 (4/111: ق 1217همو، ) «.شکستمی کردم، سرم رادر زمان عمر نقل می

پایه بودن روایات وی که روایت بالا با توجه به این سوابق أبا هریره، به ضعیف و بی 

 بریم.هم یکی از این روایات فراوان است، پی می

شود که بدانیم او کسی بوده که ات او وقتی بیشتر روشن میسست بودن روای 

حدیث وارد اذهان مسلمین  عنوانبهگرفته و اسرائیلیات را از کعب الاحبار یهودی می

( روش أبا هریره در روایت حدیث این بود که همۀ 51-15: تابیابوریه، ) نموده است.می

مستقیماً شنیده بود یا از یکی  )ص(امبریپ رساند، چه اینکه ازمی )ص(امبریپاحادیث را به 

که روایاتی که  دیگر از صحابه گرفته بود. این روش در نزد محدثین به تدلیس مشهور است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 به نقل از عقد الفرید باب ما یؤخذ السلطان من الحزم. .1

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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 شدهاثباتبه این طریق دریافت شود، در حکم حدیث مرسل و ضعیف است. برای علما 

 (117تا: همو، بی) گو در حدیث است.که أبا هریره مدلَّس و دروغ

گویی أبا هریره نقل کرده که ، درباره دروغ)ع(یعلإبن أبی الحدید روایتی را از  

أبا هریره دوسی  )ص(خدازِندِگان بر رسول  نیترزنندهآگاه باشید! دروغ »حضرت فرمود: 

 (2/11: ق 1731إبن ابی الحدید، ) 1.«است

هریره  ابأ» :نویسدبه نقل از استادش ابوجعفر اسکافی می همچنین بن أبی الحدیدإ 

عمر او را  یست.ازنظر بزرگان علمای ما ازنظر عقلی مشکل داشته و روایاتش موردقبول ن

سزاوار است که به تو گفته شود که  ،کنیتازیانه زد و به وی گفت: تو زیاد روایت نقل می

 (11-2/13: ق 1731همو، ) «.گوییدروغ می )ص(تو نسبت به رسول خدا

داد، اعتراض نسبت می )ص(امبریپعایشه نیز به احادیث دروغینی که أبا هریره به  

کنی که به گوشم نخورده نقل می )ص(خداتو احادیثی از رسول »گوید: کرده و به او می

 (172: تایبابوریه، ) «.است

 داعتمارقابلیغلذا با توجه به مطالبی که گذشت روایات رسیده از أبا هریره ضعیف و  

 است.

احمد بن حنبل از عبدالله و پدرش، از یحیی بن سعید و او از سعید بن ابی عروبه و  -7

روند چون قیامت برپا شد مؤمنین دنبال کسى مى»او از قتاده و انس بن مالک روایت کرده: 

کنند. او گناه رفته و از او تقاضا مى )ع(ها شفاعت کند. ابتدا نزد حضرت آدمکه از آن

ها نزد آن .بروید )ع(گوید به نزد نوحخواهد و مىیادآورى کرده و عذر مى خویش را

ارجاع  )ع(میها را به ابراهاو آن .نمایندروند و همان تقاضا را از او مىمى )ع(حضرت نوح

ـ  )و هرکدام ـ غیر از حضرت عیسى )ع(سىیو او به ع )ع(دهد و آن حضرت به موسىمى

روند. آن حضرت مى )ص(اسلام دانند!( تا آنکه نزد پیامبرىگناهان خود را مانع شفاعت م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 علیه الله صلى الله رسول على - الاحیاء أکذب :قال أو - الناس أکذب إن ألا»: قال أنه السلام علیه علی عن روى قد .1

 «.الدوسی هریرۀ أبو وآله
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ابن حنبل، ) 1«....افتدگیرد و چون او را دید به سجده مىنزد خدا رفته و از او اجازه مى

 (7/111: تایب

این روایت به دلیل اینکه در سند آن سعید بن ابی عروبه وجود دارد که طبق گفته  

 ستین، دچار اختلال حواس و متروک الحدیث بوده و به احادیثش اعتمادی «عقیلی»

 (، ضعیف و غیرقابل اعتناست.4/111: ق 1211عقیلی، )

أبی هلال، او از زید بخاری از آدم، او از لیث، او از خالد بن یزید، او از سعید بن  -2

شنیدم  )ص(امبریپبن أسلم و او از عطاء بن یاسر و او از ابی سعید نقل کرده که گفت: از 

ی برای او مؤمنو هر مرد و زن  داردیبرمپروردگار ما از ساق پایش حجاب »فرمود: که می

 (1/34: ق 1211بخاری، ) 4«.کنندسجده می

از طرفی در بعضی از کتب رجالی خالد بن اند. در این روایت آدم و لیث مجهول 

 (134: ق 1211نسائی، ) اند.یزید را غیر ثقه توصیف کرده

شان خالد بن یزید و کنیه هاآنهم ضمن ذکر تعدادی از روات که نام « عقیلی» 

 (11-4/12: ق 1211عقیلی، ) الحدیث دانسته است.مختلف است، همه را ضعیف و متروک

 شود.هم ضعیف است و کنار گذاشته می بنابراین این روایت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 علیه الله صلى النبی عن مالک بن أنس عن قتادۀ ثنا عروبۀ أبی ابن ثنا سعید بن یحیى ثنا أبی حدثنی الله عبد حدثنا .1

 فیأتون هذا مکاننا فأراحنا وجل عز ربنا على استشفعنا لو فیقولون ذلک فیلهمون القیامۀ یوم المؤمنون یجتمع قال وسلم

 شئ کل أسماء وعلمک ملائکته لک وأسجد بیده وجل عز الله خلقک البشر أبو أنت آدم یا فیقولون السلام علیه آدم

 عز ربه فیستحی أصاب الذی ذنبه ویذکر هناکم لست آدم لهم فیقول هذا مکاننا من یریحنا وجل عز ربنا إلى لنا فاشفع

 لهم ویذکر هناکم لست فیقول نوحا فیأتون الأرض أهل إلى الله بعثه رسوله أول فإنه نوحا ائتوا ولکن ویقول وجل

 فیأتون وجل عز الرحمن خلیل إبراهیم ائتوا ولکن بذلک ربه فیستحی علم به له لیس ما وجل عز ربه وسؤاله خطیئته

 ویذکر هناکم لست فیقول موسى فیأتون التوراۀ وأعطاه الله کلمه عبدا السلام علیه موسى ائتوا ولکن هناکم لست فیقول

 عیسى فیأتون روحه وکلمته ورسوله الله عبد عیسى ائتوا ولکن ذلک من ربه فیستحی نفس بغیر قتل یآلت النفس لهم

أنس  قال... فیأتونی تأخر وما ذنبه من تقدم ما له غفرالله عبدا وسلم علیه الله صلى محمدا ائتوا ولکن هناکم لست فیقول

 .وجل عز ربی إلى ساجدا خررت أو وقعت ربى رأیت فإذا لی فیؤذن وجل عز ربی على استأذن حتى عن رسول الله()

 سعید أبی عن یاسر بن عطاء عن أسلم بن زید عن هلال أبی بن سعید عن یزید بن خالد عن اللیث حدثنا آدم حدثنا .4

 .ومؤمنۀ مؤمن کل له فیسجد ساقۀ عن ربنا یکشف یقول وسلم علیه الله صلى النبی سمعت قال عنه الله رضی
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خداوند در قیامت به »فرمود:  )ص(خداکند که رسول بخاری از أبا هریره نقل می -2

گوید: من پروردگارتان آید و مىها مىشناسند نزد آنصورتى غیر از صورتى که مردم مى

پروردگارمان بیاید، چون مانیم تا جا مىبریم. ما همینهستم. گویند: از تو به خدا پناه مى

گوید که من آید و مىشناسند مىآنگاه خدا به صورتى که مى .شناسیمبیاید ما او را مى

بخاری، ) 1«.کنندی و از او تبعیت میپروردگار شما هستم. گویند که تو پروردگار مائ

 (3/412: ق 1211

 این روایت هم به دلایل ذیل مردود است: 

راوی حدیث أبا هریره است و مدلَّس و کذاب بودن وی  هکنیابا توجه به  -الف

 است. قبولرقابلیغتر برایمان روشن شد، حدیث ضعیف و پیش

نیست و حتی  دنیدقابلابن تیمیه، پیشوای سلفیان، معتقد است خدا در دنیا  -ب

 ( مگر مردمی که خدا را1/214: تایبابن تیمیه، ) او را در دنیا ندیده است. )ص(امبریپ

شناسند، قبلاً خدا را دیده بودند که بفهمند این چهره، چهرۀ واقعی خداست بینند و نمیمی

شناسند گوید خدا ابتدا به صورتی غیر از صورتی که مردم میدر روایت می کهنیایا خیر؟ 

شناسند، با اعتقاد سلفیان به عدم رؤیت در دیگر که مردم می صورتبهشود و بعد ظاهر می

اند، چگونه چهرۀ واقعی او را تشخیص تناقض دارد. اگر مردم خدا را در دنیا ندیدهدنیا 

 است.« ءلَْیسَ کَمِثِْلهِ َشیْ»دهند؟ از طرفی تصور صورت برای خدا، تشبیه و مخالف آیۀ می

بخاری از یحیی بن بکیر، او از لیث بن سعد، او از خالد بن یزید، او از سعید بن  -1

فرمود:  )ص(امبریپکند که عطاء بن یسار و او از ابی سعید خدری نقل می أبی هلال، او از

گوید: من آید و میکه مردم بار اول دیده بودند، می خدا به صورتی غیر از صورت خود»

کند مگر گویند: تو پروردگار مایی. پس با خدا تکلم نمیپروردگار شما هستم. مردم می

گویند: ای هست که او را با آن بشناسید؟ میو خدا نشانه گوید: آیا بین شماانبیاء. پس می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 یعرفونی آلت الصورۀ غیر فی الله فیأتیهم: »...فقال القیامۀ یوم ربنا نرى هل الله رسول یا أناس قال قال هریرۀ أبی عن. 1

 یعرفون یآلت الصورۀ فی الله فیأتیهم عرفناه أتانا فإذا ربنا یأتینا حتى مکاننا هذا منک بالله نعوذ فیقولون ربکم انا فیقول

 «.فیتبعونه ربنا أنت فیقولون ربکم انا فیقول
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 1«.کندکند و هر مؤمنی برایش سجده میساق. پس خدا ساق خویش را آشکار می

 (114-1/111: ق 1211بخاری، )

 نیست: رشیپذقابلاین روایت نیز به چند جهت  

متروک طور که ذیل روایت چهارم گفته شد خالد بن یزید ضعیف و همان -الف

 (11-4/12: ق 1211عقیلی، ) الحدیث است.

 هایی تصور شده با عقل و قرآن منافات دارد.اینکه برای خدا صورت -ب

بین صدر و ذیل این روایت تناقض وجود دارد. در صدر روایت خبر از گفتگوی  -ج

 کند مگر انبیاء.گوید: پس با خدا تکلم نمیدهد، اما در ادامه میخدا با مردم می

آید. اگر این اینکه نشانۀ بین مردم و خدا ساق اوست، با عقل سلیم جور در نمی -د

توان از خدا را شبیه انسان و دارای ساق فرض کرده، کدام انسان را می نعوذباللهروایت، 

روی ساقش شناخت که مردم بتوانند خدا را از ساقش بشناسند و برایش سجده کنند؟ آیا 

نیست؟ آیا این تصورات، نتیجه دوری  آورتأسفکردن مضحک و  گونه تصویرخدا را این

که با توجه به حدیثِ ثقلیِن مورد اتفاق فریقین، عِدل  )ع(تیباهلاز سرچشمۀ ناب علوم 

 باشد؟قرآن هستند، نمی

ترمذی از عبد بن حمید و او از شبابه بن سوار و او از اسرائیل و او از ثویر و او از  -3

بالاترین منزلت اهل بهشت این است که به »فرمود:  )ص(امبریپکند که ابن عمر نقل می

های بهشتی از فاصله هزار گذاران خود و تختهای بهشتی و خدمتها و زنان و نعمتباغ

تر از اینان نزد خدا کسانی هستند که هر صبح و شام به چهره نگرند و گرامیسال راه می

را تلاوت « ناظرۀها رب إلى ،ناضرۀ یؤمئذ وجوه»آیۀ  )ص(امبریپسپس «. نگرندخدا می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 عن یسار بن عطاء عن زید عن هلال أبی بن سعید عن یزید بن خالد عن سعد بن اللیث حدثنا بکیر بن یحیى حدثنا .1

 رأوه یآلت صورته غیر صورۀ فی الجبار فیأتیهم: »...قال القیامۀ یوم ربنا نرى هل الله رسول یا قلنا قال الخدری سعید أبی

 الساق فیقولون تعرفونه آیۀ وبینه بینکم هل فیقول الأنبیاء الا یکلمه فلا ربنا أنت فیقولون ربکم انا فیقول مرۀ أول هایف

 «.مؤمن کل له فیسجد ساقه عن فیکشف
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 (2/57: ق 1217ترمذی، ) 1فرمود.

عقیلی، دانسته )او را ضعیف « عقیلی»سند این روایت به دلیل وجود شبابه بن سوار که  

داند باشد و ثویر هم که نسائی او را غیر ثقه می( و اسرائیل که مجهول می4/152: ق 1211

(، ضعیف است و باید کنار گذاشته شود. از طرفی در مورد واژۀ 127: ق 1211نسائی، )

توان رؤیت در آیۀ بالا، در گذشته توضیح دادیم و اثبات کردیم که از این آیه نمی« نظر»

 ۀ چشم را نتیجه گرفت.لیوسبهخداوند در قیامت 

ت با علاوه بر نکاتی که در مورد ضعف سندی روایات بالا گفته شد، همۀ این روایا 

قرار گرفت، مخالفت صریح دارد. از  موردبحثکه قبلاً  عدم رؤیت کنندهاثباتآیات 

ترین روایات مورد استناد قائلین به امکان رؤیت خداوند این روایات که مهم جزبهطرفی 

که تمامی  برای اثبات مدعایشان بیان شده است هاآناست، روایات دیگری نیز توسط 

 د دارای مشکل سندی و محتوایی بوده و قابلیت استناد ندارند.مانند این موار هاآن

 روایات ردّ امکان رؤیت خدا در منابع معتبر اهل سنت

ۀ رؤیت کننداثباتآیات مورد استناد موافقان رؤیت،  تنهانهطور که ملاحظه شد، همان

ای اثبات این داند، بلکه روایات مورد استنادشان برنیست و آیاتی از قرآن آن را مردود می

اعتناست. از طرفی روایات زیادی نیز در منابع معتبر اهل سنت  رقابلیغمدعا نیز ضعیف و 

کند وجود دارد که با صراحت دیدن خداوند را با چشم، چه در دنیا و چه در قیامت رد می

 کنیم:که به جهت اختصار به ذکر سه روایت بسنده می

دو بهشت از نقره است ـ ظروف آن و »نقل کرده که فرمود:  )ص(امبریپبخاری از  -1

آنچه در آن است ـ و دو بهشت از طلا است ـ ظروف آن و آنچه در آن است ـ و بین قوم 

که در آن دو بهشت جاى دارند( و بین دیدن پروردگارشان )مانعى( نیست مگر  )یعنى آنان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 صلى الله رسول قال: یقول عمر ابن سمعت قال ثویر، عن إسرائیل عن ،سوار بن شبابۀ أخبرنی حمید، بن عبد حدثنا .1

 و سنۀ ألف مسیرۀ سرره و خدمه و نعیمه و وزوجاته جنانه إلى ینظر لمن منزلۀ الجنۀ أهل أدنى إن»: وسلم علیه الله

 إلى ناضرۀ یؤمئذ وجوه»: وسلم علیه الله صلى الله رسول قرأ ثم وعشیۀ، غدوۀ وجهه إلى ینظر من الله على أکرمهم

 .«ناظرۀها رب
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 1«.است(او  ۀاشد )که مانع دیدن چهربخداوند مى ۀدر بهشت عدن بر چهر که رداء کبریایى

 (1/21: ق 1211بخاری، )

وجود مانع و رداء کبریایی دلیل بر این است که رؤیت خداوند علاوه بر دنیا، در  

 پذیر نیست.قیامت نیز امکان

در میان ما به پا  )ص(امبریپابن ماجه از ابوموسی اشعری نقل کرده که گفت:  -4

خوابد و خوابیدن هم شایستۀ او نیست. پوششی که مانع خداوند نمی»خاست و فرمود: 

دیدنش شود نور است. چون نور او آشکار شود هر چشمی که به او منتهی شود را خواهد 

 (1/31ابن ماجه قزوینی: ) 4«.سوخت. چشم هیچ خلقی به او نرسد و او را نبیند

 نماید.یصریح مسئلۀ رؤیت خدا در قیامت را رد م صورتبهاین روایت نیز  

کند که گفت: از عایشه پرسیدم، ای مادر! آیا بخاری از مسروق نقل می -7

گفتی مو بر تنم راست شد. چه  ازآنچهپروردگارش را دید؟ عایشه پاسخ داد:  )ص(محمد

خدایش را دیده، دروغ گفته است. سپس  )ص(محمدگویی؟ هر کس به تو گفته که می

 اللطیف هو و الابصار یدرک وهو الابصار تدرکه لا»عایشه این آیات را خواند: 

 «.حجاب وراء من أو وحیا الا الله یکلمه ان لبشر کان وما» ( و117انعام/«)الخبیر

 (1/21: ق 1211بخاری، ) 7(21شوری/)

اى خدا را با چشم سر ندید. بلکه از جمله )ص(امبریپشود، از این روایت معلوم می 

دهنده بود که از وحشت یا تکان یقدرآید که سؤال مسروق بهبرمى که عایشه به کار برد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 بین وما فیهما وما آنیتهما ذهب من وجنتان فیهما وما آنیتهما فضۀ من جنتان» :قال وسلم علیه الله صلى الله رسولعن  .1

 «.عدن جنۀ فی وجهه على الکبر رداء الا ربهم إلى ینظروا ان وبین القوم

. ینام أن له ینبغی ولا. ینام لا الله إن» :فقال. کلمات بخمس وسلم علیه الله صلى الله رسول فینا قام: قال موسى أبی عن .4

 لأحرقت کشفه لو. النور حجابه. اللیل عمل قبل النهار وعمل النهار عمل قبل اللیل عمل إلیه یرفع. یرفعه و القسط یخفض

 .«خلقه من بصره إلیه انتهى ما وجهه سبحات

 شعری قف لقد فقالت ربه وسلم علیه الله صلى محمد رأى هل أمتاه یا عنها الله رضی لعائشۀ قلت قال مسروق عن .7

 ثم کذب فقد ربه رأى وسلم علیه الله صلى محمدا ان حدثک من کذب فقد حدثکهن من ثلاث من أنت أین قلت مما

 وراء من أو وحیا الا الله یکلمه ان لبشر کان ما» و «الخبیر اللطیف وهو الابصار یدرک وهو الابصار تدرکه لا» قرأت

 «.حجاب
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اولاً چه بعدى  ،د و اگر خدا موجودى دیدنى بودشومى راست ن انسانمو بر ت ،تعجّب زیاد

او را در  که اشرف مخلوقات و سزاوارترین فرد برای دیدن خداست، )ص(امبریداشت که پ

قدر این سؤال آن، ها در قیامت خدا را ببیننده انسانوقتى قرار باشد هم معراج ببیند و ثانیاً

در سؤال و  و تأمل با اندکى دقّت .کند راستعجیب نبود که بخواهد مو بر تن انسان 

دانست که عایشه اصل امکان رؤیت خدا را با  یخوبتوان بهجواب مسروق و عایشه مى

 دهیادیوید که خدا در دنبخواهد بگ کهنینه ا ،استدلال به آیات قرآن ردّ کرده است

 .بینندمردم او را مى ۀولى در آخرت هم ،شودنمى

 برخی روایات ردّ رؤیت خدا در منابع معتبر شیعه

در پایان این پژوهش به روایاتی از منابع معتبر شیعه که رؤیت خداوند را امری محال و 

 کنیم:کنند، اشاره میناممکن دانسته و آن را رد می

نوشتم که چگونه بنده  )ع(عسکرىبه امام حسن : اسحاق گویدیعقوب بن  -1

اى ابایوسف، آقا و »: او را نبیند، آن حضرت نوشت کهیدرصورتپروردگارش را پرستد 

گوید سپس از وی می. «تر از آن است که دیده شودمولا و ولی نعمت من و پدرانم بزرگ

است، آن حضرت درجواب  پروردگارش را دیده )ص(پیغمبرآن حضرت سؤال کردم آیا 

ی از نور عظمتش به قلب پیغمبرش آنچه دوست داشت ارائه وتعالتبارکخداى »: نوشت

 (1/52: ق 1213کلینی، ) 1.«فرمود

اول از حضرت، منع کلی از دیده شدن خداست و منزه بودن خدا از  سؤالجواب  

دوست داشت،  دوم اینکه خدا در قالب نور عظمتش، به آنچه سؤالدیده شدن و جواب 

دلیل وجود اختلاف در این بحث این است که همۀ مردم مگر  .خود را به رسولش نمایاند

و  وانفعالاتفعلعدۀ کمی، نفوسشان متعلق به بدن طبیعی و مادی است و تمامی افعال و 

بنابراین برای بشر ؛ گیردادراکاتشان با مشارکت ماده و وضعیت مادی بدن صورت می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

یَا أَبَا ُیوسُفَ  )ع(فََوقَّعَأَسْأَلُُه کَیْفَ یَعُْبدُ الْعَْبدُ َربَّهُ َو هُوَ لَا یَرَاهُ  )ع(مُحَّمَدٍقَالَ: کَتَْبتُ إِلَى أَِبی  عَنْ یَعْقُوبَ بِْن إِسْحَاقَ .1

ّلَهَ إِنَّ ال )ع(فََوقَّعَص( رَّبَهُ الّلَهِ )جَلَّ سَیِّدِی وَ َموْلَایَ َو الْمُنْعُِم عَلَیَّ َو عَلَى آبَائِی أَْن یُرَى قَالَ َو سَأَلُْتهُ هَْل رَأَى رَُسولُ 

 تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَرَى رَُسولَهُ بِقَلْبِِه مِنْ نُوِر عَظَمَِتهِ مَا أَحَبَّ.
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زی وجود ندارد مگر اینکه دارای مکان، جسم و وضع مخصوص باشد و امکان دیدن چی

یعنی جسمانیت و مکان است، بنابراین دیدنش با حواس مادی مانند  هانیاخدا منزه از همۀ 

چشم و عقل، به دلیل گرفتاری عقل در چهارچوب محدود ماده و عدم رشد آن، محال 

به دلیل اینکه جوهر عقلش خارج از محدودیت عالم مادی و  )ص(اکرماما رسول ؛ است

و جلال خدا را بدون اینکه دارای جهت،  نور عظمتمکان و زمان است، با چشم عقلش 

 نی. )صدرالدکندکند که گویی آن را مشاهده میدرک می چنانآنمکان و وضع باشد، 

 (7/171: 1717شیرازی،

و قرب  شدهشمردهدلیل عظمتش محال در این روایت امکان رؤیت خداوند به  

را نیز دلیلی بر مشاهدۀ خداوند توسط آن حضرت با چشم سر ندانسته، بلکه این  )ص(امبریپ

 داند.قرب را ناشی از درک معنوی و قلبی آن حضرت می

اى اباجعفر چه چیز را : رسید و عرض کرد )ع(باقرمردى از خوارج خدمت امام  -4

دیدگان او »: اى؟ فرمودمرد پرسید: او را دیده. «خداى تعالى را»: پرستى؟ حضرت فرمودمی

اند، با سنجش شناخته نشود و ها او را به حقیقت ایمان دیدهرا به بینائى چشم نبینند، ولى دل

و با علامات  شدهفیتوصبا حواس درک نشود و به مردم مانند نیست، با آیاتش 

مرد . «ت خدا، سزاوار پرستشى جز او نیستستم نکند، اوس اشیداور، در شدهشناخته

خدا داناتر است که رسالت خویش »: خواند بیرون رفتاین آیه را می کهیدرحالخارجى 

 (1/53: ق 1213کلینی، ) 1.(142انعام/«)را کجا قرار دهد

ی برای سازنهیزمپرستی، از حضرت که چه چیزی را می سؤالمنظور مرد خارجی از  

شود، عبادت و که چطور اصلًا بنده مجاز است خدایی را که دیده نمیاین اشکال بود 

و خطاب کردن، صحبت کردن، طلب  سؤالزیرا پرستش و عبادت متضمن ؛ پرستش کند

مغفرت کردن و سایر امور نظیر خضوع، خشوع، تضرع، تملق و فروتنی در برابر معبود 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ٍء فَدَخَلَ عََلیْهِ رَُجلٌّ مِنَ اْلخََوارِجِ فَقَاَل لَهُ یَا أََبا جَعْفَرٍ أَیَّ شَیْ )ع(جَعْفَرٍعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ سِنَانٍ عَْن أَبِیهِ قَالَ: حَضَْرتُ أَبَا . 1

ا یُعْرَفُ بِالْقِیَاسِ ُه الْقُُلوبُ ِبحَقَائِِق الْإِیمَاِن لَتَعْبُُد قَاَل الّلَهَ تَعَالَى قَاَل رَأَیْتَُه قَاَل بَْل لَْم تََرُه الْعُُیونُ بِمُشَاَهدَِۀ الَْأبْصَارِ وَ َلکِنْ َرأَتْ

مِِه ذَلِکَ الّلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ُهوَ قَاَل وَ لَا یُدَْرکُ بِاْلَحوَاسِّ وَ َلا یُشَبَّهُ بِالنَّاسِ َموُْصوفٌّ بِالْآیَاِت مَعْرُوفٌّ بِالْعَلَامَاِت لَا یَُجورُ فِی حُکْ

 «.ثُ یَجْعَلُ رِسالََتهاللَُّه أَعْلَمُ حَیْ» -فَخَرََج الرَّجُلُ وَ هَُو یَقُولُ 
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؛ معبود و مشاهده و دیدن اوستمستلزم حضور پیدا کردن در پیشگاه  هانیااست که همۀ 

این . باشد، باید جسم باشد که خدا مبرّای از این صفات است تیرؤقابلبنابراین اگر خدا 

بیند، زیرا دیدن ها او را با مشاهده نمیحضرت در پاسخ فرمود چشم .صورت اشکال است

ا هخدا با چشم مستلزم جسمانیت و داشتن وضع مادی و جهات حسی است، لکن قلب

. ۀ درک حقیقت ایمان، خالص از امور خاص بدن و غش طبیعت مادی استواسطبه

 (7/111: 1717شیرازی،  نی)صدرالد

درک خدا با حقیقت ایمان، منزه دانستن خدا از دیدن با حس بینایی و شرح دادن  

ۀ دیدن است. شأن خدا بالاتر از جسم بودن و ملحقات جسمانیّت، نظیر باواسطکیفیت او 

 لهیوسبهۀ بصیرت عقلی و اثبات واسطبهن جهت و کیفیت است و درک وجود خدا داشت

ۀ حقیقت ایمان، تصدیق وجود خدا لیوسبهپذیر است و درک ارکان وجود خدا عقل امکان

ۀ سنجش واسطبهو یگانگی او و اسمای نیکو و سایر صفات ثبوتی و سلبی اوست. خداوند 

شود، زیرا مشابهت و داشتن موارد مشترک بین خدا و مخلوقات با مخلوقات شناخته نمی

شود، چون محدودۀ درک حواس، فقط ۀ حواس درک نمیلیوسبهمردود است. خدا 

محسوسات مادی است و دست ادراک حواس به محدودۀ غیرجسمانی و غیرمادی 

ن به رسد. عالم ملکوت از عالم مادی به دور است و حضرت حق منزه از محدود شدنمی

ذات  ازنظرها نیست، نه صفات مادّی و کیفیت امور مادّی و جسمانی است. خدا شبیه انسان

ها مباینت دارد و صفاتش با و صفات و صورت و کیفیت، زیرا ذات خدا با ذات انسان

صفات انسانی مغایر است و وصف کردن او به صفات و کیفیت بشری مجاز نیست. خدا 

هایی دارد که برای شناختش وجود دارد، شود، اشاره به راهمی هایش وصفۀ نشانهواسطبه

هایی که دال بر وجود خدا و علم و قدرت و حکمت اوست، شناخته یعنی خدا به نشانه

و در  هاى گوناگونهاى خود را در افقی نشانهزودبه»طور که آیۀ شریفۀ شود، همانمی

 1«شن گردد که او خود حقّ استتا برایشان رو هایشان بدیشان خواهیم نموددل

های شود، زیرا ما نشانههایش شناخته میۀ نشانهواسطبه( به آن اشاره دارد. خدا 27فصلت/)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 «سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَّتَى یَتَبَیََّن لَهُمْ أَّنَهُ اْلحَقُ» .1
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ها و زمین را بینیم و آثار اراده او نظیر آسمانقدرت و عجایب حکمت و علم او را می

 (473-7/471: ق 1714مازندرانی، ) بریم.کنیم و پی به وجود ذات مقدسش میمشاهده می

رسید و گفت: اى  )ع(امیرالمؤمنینعالمى خدمت »: فرمود )ع(صادقامام  -7

واى بر تو، من آن »: اى؟ امام فرمودامیرمؤمنان، پروردگارت را هنگام پرستش او دیده

: اى؟ فرمودچگونه او را دیده: عرض کرد. «ام بپرستمنیستم که پروردگارى را که ندیده

 1«.اندها با حقایق ایمان او را دیدهنظر افکندن او را درک نکنند، ولى دلدیدگان هنگام »

 (1/51: ق 1213کلینی، )

 این روایت مشابه روایت قبلی است که شرح آن گذشت. 

نقل شد، خدا دارای صفات جسمانی شبیه  )ع(عهیشبر اساس روایاتی که از امامان  

به چگونگی، جا و مکان  فیاز توصمخلوقات و بشر نبوده، صورت بشری ندارد و منزه 

های قدرت و عظمتش و ۀ نشانهواسطبهۀ حس بینایی است، بلکه لیوسبهداشتن و دیده شدن 

 .و شناخت است درکقابلتشخیص و بصیرت عقل و قدرت ایمان  باقدرت

 گیرینتیجه

دیدگاه الرومی که ریشه در نظرات ابن تیمیه و گرایشات سلفی دارد و معتقد به امکان 

عقل بوده و با براهین عقلی مردود است. از  برخلافباشد، رؤیت خداوند در قیامت می

کنند دارای الفاظی استناد می هاآنطرفی آیاتی که قائلین به رؤیت خداوند نظیر سلفیان به 

پروردگار است که بسیاری از مفسرین اهل سنت نیز تفسیر این واژگان « لقاء»و  «نظر»مانند 

 علاوهبهدانند. را امید داشتن به خداوند می هاآنبه دیدن با چشم سر را رد کرده و مراد از 

کند. در این میان قائلین امکان رؤیت خداوند را نفی می صراحتبهتعدادی از آیات قرآن 

مشکل  برداشتنعلاوه  هاآنکنند که همگی به برخی روایات نیز استناد میبه امکان رؤیت، 

محتوایی و مخالفت صریح با نصّ قرآن و عقل سلیم، دارای اسناد ضعیف یا مردود بوده و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مُؤْمِنِینَ َهلْ رَأَیْتَ رَبَّکَ حِیَن لْعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ حِبْرٌّ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِِنینَ َصلَوَاتُ اللَّهِ عََلیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیَر ا .1

وَیْلَکَ لَا ُتدْرِکُهُ الْعُیُونُ فِی مُشَاهََدۀِ الْأَبْصَارِ َو »قَالَ وَ کَیْفَ رَأَیْتَهُ قَالَ: « وَیْلَکَ مَا کُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً َلمْ أَرَهُ»عَبَدْتَهُ قَالَ فَقَالَ: 

 «.اْلإِیمَان لَکِنْ رَأَْتهُ الْقُلُوبُ ِبحَقَائِقِ
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تا جایی  اثبات شده است هاآنیا مجهول هستند، یا مانند أبا هریره کذّاب بودن  هاآنراویان 

باشند. روایاتی در منابع علمای رجال اهل سنت نیز نمی موردقبولکه راویان این احادیث 

 صراحتبهحدیثی اهل سنت و شیعه وجود دارد که امکان رؤیت خداوند با چشم سر را 

نفی کرده و علاوه بر سند صحیح، با آیات قرآن از جهت محتوایی نیز مطابقت دارد. پس 

می در مورد رؤیت خداوند، علاوه آنچه مشخص است این است که دیدگاه الرو درمجموع

 و مردود است. اعتباریبنقلی نیز  ازنظرنیست،  رشیپذقابلعقلی  ازنظر کهآنبر 
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 قرآن کریم، ترجمه فولادوند 

، دارالکتب جایب، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، البلاغهنهجشرح  (،ق 1731) دیالحدابن ابی 

 العربیه.

تحقیق: محمد عبدالقادر عطا و مصطفی ، الفتاوی الکبری(، ق 1211احمد )ابن تیمیه، تقی الدین 

 عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه.

 ، بی جا، بی نا.مجموعه الفتاوی(، تابیاحمد )ابن تیمیه، تقی الدین 

 ، بیروت، دار صادر.مسند احمد(، تابیاحمد )ابن حنبل، 

 ، بیروت، دار صادر.الطبقات الکبری(، تابیمحمد )ابن سعد، 

، تحقیقق محمد المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز(، ق 1244غالب )عبدالحق ابن  ابن عطیه،

 عبدالسلام عبدالشافی، بیروت، دارالکتب العلمیه.

عبدالباقی، بیروت،  فؤاد، تحقیق: محمد سنن ابن ماجهتا(، بی) دیزابن ماجه قزوینی، محمد بن ی

 دارالفکر.

، تحقیق: جعفر کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادتا(، بی) وسفابن مطهر حلی، حسن بن ی

 سبحانی، بی جا، بی نا.

 ، بیروت، منشورات موسسه الاعلمی للمطبوعات.أبو هریره -شیخ المضیره(، تابیمحمود )ابوریه، 

 .للتراث، قاهره، المکتبه الأزهریه و البدع الزَیغاهل الرد علی فی اللمع (، م 1522ابوالحسن )اشعری، 

 ، بیروت، دارالفکر.صحیح البخاری(، ق 1211) لیاسماعبخاری، محمد بن 

، تحقیق: عبدالرزاق مهدی، معالم التنزیل() یالبغوتفسیر (، ق 1241مسعود )بغوی، حسین بن 

 بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

بیروت، دار إحیاء التراث (، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ق 1211عمر )بیضاوی، عبدالله بن 

 العربی.

 ، بیروت، دارالفکر.سنن ترمذی(، ق 1217) یسیعترمذی، محمد بن 

، تحقیق: محمد صادق قمحاوی، بیروت، دار ، احکام القرآن(ق 1212) یعلجصاص، احمد بن 

 إحیاء التراث العربی.

 لمعرفه.، بیروت، دارامیزان الاعتدال فی نقد الرجال(، ق 1714) نیالدذهبی، شمس 
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 نا.، بیروت، بیسیر اعلام النبلاء(، ق 1217) نیالدذهبی، شمس 

، بیروت، اتجاهات التفسیر فی قرن الرابع عشر(، ق 1211) مانیسلالرومی، فهد بن عبدالرحمن بن 

 موسسه الرساله.

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی (، ق 1213عمر )زمخشری، محمود بن 
 ، بیروت، دار الکتاب العربی.التأویلوجوه 

 ، بی جا، بی نا.رؤیه الله فی ضوء الکتاب و السنه و العقل الصریحتا(، بیجعفر )سبحانی تبریزی، 

 .صادق)ع(، قم، موسسه امام محاضرات فی الالهیاتتا(، بیجعفر )سبحانی تبریزی، 

 .صادق)ع(امام  ، قم، موسسهمنشور عقاید امامیه، 1731سبحانی تبریزی، جعفر، 

 .صادق)ع(، قم، موسسه امام رساله حول الرؤیه الله سبحانه تابیسبحانی تبریزی، جعفر، 

، قم، کتابخانه آیت الله الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور (،ق 1212ابوبکر )سیوطی، عبدالرحمن بن 

 ره(.) ینجفمرعشی 

 ، قم، انتشارات انصاریان.هریرهأبو (، تابی) نیعبدالحسشرف الدین موسوی عاملی، سید 

، تصحیح: محمد خواجوی، شرح اصول الکافی(، 1717) میابراهصدر الدین شیرازی، محمد بن 

 تهران، موسسه مطالعات فرهنگی.

 ، بیروت، دارالمعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآن(، ق 1214) ریجرطبری، محمد بن 

، تصحیح: احمد حبیب عاملی، بیروت، دار یر القرآنالتبیان فی تفس(، تابیحسن )طوسی، محمد بن 

 أحیاء التراث العربی.

 ، مدینۀ منوره، مکتبه الدار.معرفه الثقات(، ق 1212) یعجل

 ، تحقیق: دکتر عبدالمعطی، بیروت، دارالمعرفه.الضعفاء العقیلی(، ق 1211) یلیعق

، بیروت، دار إحیاء التراث مفاتیح الغیب() ریالکبتفسیر (، ق 1241عمر )فخر رازی، محمد بن 

 العربی.

 ، تهران، ناصر خسرو.جامع الأحکام القرآن(، 1712احمد )قرطبی، محمد بن 

، تصحیح: على اکبر غفارى و محمد الإسلامیه( -طالکافی )(، ق 1213) عقوبکلینی، محمد بن ی

 آخوندى، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

، تصحیح: ابوالحسن شعرانی، تهران، ، شرح الکافی(ق 1714احمد )مازندرانی، محمد صالح بن 

 المکتبه الاسلامیه.
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 ، بیروت، دارالفکر.تفسیر المراغیتا(، بی) یمصطفمراغی، احمد 

 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونه(، 1731ناصر )مکارم شیرازی، 

 دارالمعرفه.، بیروت، الضعفاء و المتروکین(، ق 1211علی )نسائی، احمد بن 

، تحقیق: صفوان عدنان الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز(، ق 1212احمد )واحدی، علی بن 

 داوودی، بیروت، دارالقلم.
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